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() 1 -C\NÇ,\O DE CIIEG,\U,\ 
Estamos aqui, senhor 
Viemos de todo lugar. 
Trazendo um pouco do que s01110s, 
Prtl IIOSS:l te partilhar 

!:Trazendo o nosso louvor, 
Um c.1nto de alegri:1. 
Trazendo li noss.1 vont:idc 
Jc ver raiar um novo dia.:/ 

Esta.mos aqui, Senhor, 
Cercando esta mesa comum. 
Trazendo idéias diferentes, 
J\1as cm cristo somos um 

E quando sairmos daqui, 
Nós vamos para voltar, 
Na força da cspcmuça, 
E n:1 cor:igem de lutar. 

03 -GUARANIS 
r\h! quero ouvir a :3crcrutta 
Ver crescer as nossas matas 
e tocar um violão. 
A .h! meu amigo vem cantar 
pois o dia vai raiar 
e morar nesta canção 

Ah! que saudade do p1)cl11 
Do artista , do profeta 
Que o tempo eternizou. 
Ah! como eu falei das flores 
Liberdade, beija-flôres 
Que meu coração sonhou. 

Ali! ver crianças pelas praças 
Po.z e pipa plio de graça 
Como cheiro de hortelã. 
Ah! água pura ali na fonte 
E a gente olhar os montes 
J:..:�!1 t:;r n;�do dJ au1;1!1h1I O I 
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!l� · ABRE,\ J,\NEI.J\ �1Ell BEM

/: :\brc a janela meu bem
vem ver o dia que vem.
Deixa o sol c11trar e o vcul0 falar
Que eu te ,111ero bcoL :/

Deixa a brisu da ma.nh11 te abraçar
\·cr a rosn 110 canteiro n te :iorrir
Vou pedir galo-caipim pro CJJ.11t,1r
Vou mandar te dar bom dia o bem-te-vi.

Essa vida só é vida com amor
Acordado é melhor jeito de sonh.1r
Que' o carinho seja sempre o bom satr)r
E a razão pra toda hora começar.

Se a saudade ou o cansa<;o lc bater
Busque a força no segredo da paixão
Não me esqueça, que eu oào vou te csciueccr
SOill(.)S \1111 llCS!C país ,JIIC e O coraç:h).

A.h! o meu lindo coutinl!otc
Que fez o sangue a semente
para ver o sol nascer.
Ah! nossas matas tão bonitas
Vc1dcs mares, canto a vida
Quando o dia amanhecer.

Ah! quanta luta na fronteira 
tanta dor na cordilheira 
Que o condor o.ão voou. 
Ah! dança e terra guaranis 
de uma roça tão feliz 
Que o homem dizimou. 

\: Ah! vou uos passos de um menino,! 
no roeu comção latino, 
a esperança tem lugar. 
Ah! quando bate a saudade, 
Abre as asas liberdade 
Que n..'Iv pâra J-! .:...u.1ta1 . .',



0-l- lÉDABELó (1 1:RR.-\ .'\ \ºO)
Trc.7.c mil 0110s de l1istórill 
Muitn lcuun, n�uita glóri11 
Nessa terra foi pla.utada 
Chegaram as erubarcaç0cs 
trnz.cndo santos lodrões 
Nos tornaram de emboscacfa 
Tn.'u.xcram histórias bonitas 
t-.1uitos presentes e fit:is 
/\te um Deus nos ofort:1ram 
Outra alma e outra crença 
Um punhndo de docnçns 
e as nossas terras roubaram. 

': Iêbabcló c1tdé Kuulliltní? 
Cndc a tcrrn e l)S rit)S 

cri:1dos por ti7 :\ 

Essn terra tinha dooo 
Tinha um.a grande naç�o 
Descoberta para os br.rncos 
Pro nosso povo, inrnsi\0 
Aqui n.fo tinha divisa 
Não tinha cerca ou picada 
Nossa riqueza, a paniU.1a 
Não se acumulava nada 
Aqui não tinha manhã 
Hoje , tudo gnrnnlia 
Quem pratica n igualdade 
NIio prccisn de utopin. 

Quinhentos anos de saques 
�1uitos golpes e massacres 
contra os povos da floresta 
Mjssionários, navegantes 
nssassu1os, bandeirante;-,
Vilo ser Jembrndos com fesl:is 
a história vercfadeira 

I' ,\�:-.f· MIJU· I;\ FX I RN>RI )IN1\Rl1\ ('(' f'-ltl 

u� europeus 11:lo contnraru
�cu progresso impcrilllis111
lllUÍUIS lL'IÇÕC� di.zimar:u11
Mataram nossa cultura
Nosso povo e 3 floresta
G:trimpcirns, lilzendci.ros
Cnrrendo alras do dinheiro 
\·,10 m:ita.r o que ainda resta 
V;lo 111,1tar t' que ai11d:1 resta. 

05 -LIBERDADE 
Liberdade vem e canta, 
e saucfa esto novo sol que vem. 
Canta com nlcgria 
O escondido amor q11c no peito tc111. 
\: t\1irn o céu nzul, 
Espa.ço nberto para te acolher.:\ 

Liberdade vem e pisa 

este finue cll.'Io de verde e rauiagL"llL

Cant:i louvando 11s flôres. 
que no bailar ao vento, 
Fazem sua mensagem. 
\: �1.ira essas flôres 
Abrnço aberto pra te acolher. ·\ 

Liberdade vem e pousa 
Nesta dura América triste e vendidn. 
Canl:t com os seu gritos 
Nossos filho� morto� e paz ferida. 
\:Mira este lugar 
Desejo aberto prA te acolher. :\ 

liberdade, liberdade,
P.s o desejo que nos faz viver. 
Ús o grande sentido 
De uma vid:i pronta par.i morrer. 
Mira o nosso chão 
Banhado em sangue pra reviver. 
Mira a nossa América 
Banlwda cm morte pra rcoasccr. 

Oó - CÀNTICOS DAS CRIA1URAS

\:Onipotente e bom Senhor 
,\ ti n ho11ra, �.lóri11 rt l1H1v,ir 
Toda:; a:s lx'.:11ç;l:J de li 110:; vcu1 
E todo o fX>VO te diz amém.:\ 

Louvado seja as criaturas 
primeiro o sol lá n1ts alturas 
Clareia o dja, grande esplendor 
radiante imagem de ti, Senhor. 

Louvado sejas, pela innã lua 
no ceu criaste, é obra tua 
pdas estrelas, claras e belas 
Tu es a fonte do brilho delas. 

Louvado sejas pelo imü\o vento 
E pelas nuvens, o ar e o tempo 
E pela chuva que cai no chão
Nos dás sustento, Deus da criação. 

Louvado sejas, meu bom senhor 
pela irru.ã água e seu valor
Preciosa e c.1sta

1 
humjlde e boa 

Se corre, um canto, a ti entoa. 

Louvado sejas, ó meu senhor 
pelo i.m:u-io fogo e seu calor 
Clareia a noite, robusto e forte 
Belo e 11lcgrc, �11ditu s01 te. 

Sejas louvado, pela i.rrnã terra
?vflie que sustenta e nos govem.a 
Produz os frutos, nos dá o pão
Com flores e ervas sorri o chão. 

Louvado sejas, ó roeu Senhor 
Pelas pessoas que cm teu amor 
Perdoam., sofrem tribulação 
Felicidade cm ti encontrar.lo. 

1 •.:--:---1 �1111 1 1 \ l ,:,.. 11<.-\t •f.:I >lh:\l<I,\ t I' 1 I< 1 

Louvado scjns, pela irm.li mcrte 
Que vem a todos, ao lrnco e ao forte 1 ,t 
Fdi:1.11<111dc que cm ti nm11r 
/\. 111011e eterna 11:lo matara. 

Bem aventurado quem guarda a paz 
Pois o alUssimo satisfaz 
V amos louvar e agradecer 
Com humildade ao senhor bendizer. 

07 ·. CRISTO TRABALHADOR

Tu éds o Deus dos pequenos 
O Deus hum.ano e sorrido. 
O Deus de mãos calejadas 
O Deus de rosto cunido. 
Por isso te falo eu 
Como te fala meu povo 
/: Porque es o Deus roceiro 
O Cristo trabafüador:/ 

Tu vais de mãos dadas com minha gcote 
pelas estradas e pelos roçados. 
E fazendo fila aos pés dos grandes
para que te paguem alguns trOC<tdos. 

Tu comes na fci.ra catando lixo 
com Zé, João, Chico ou Maria. 
E reclamas contra a miséria 
que mnta seu povo din-a-<lio 

Eu te vi brocando, fazendo cerca, 
engordando gado e sem feijão. 
E na rua, com os compan11eiros 
exigindo terra e ganha pão 

Te vi no alugado, lá no campo 
o dia inteiro sem parar.
e no Sindicato com os companheiros
pní wr u justiça triwúar.



08. PÍ\.O DA IGUt\LDADE

Se cafo . .re111 a voz dos profetas
As pedras falarão
S4 feclk'l.l"Clll UUS poucos Cc'l!l.llllhOS
nul trilhas nnsceram
muito tempo não dura a verdade
Ndtas margens estreitas denwis
Deus criou o wfmüo
Pr.! \�d.1 ser !iCmprc ma is

E Jesus esse p;lo de igualdade 
viemos pm comungar 
com a lula sofiida do povo 

1 que que:r ter voz. ter \·cz. lug:tr
Comungar é tomar-se um perigo 
Viemos pra i.ucomodar 
Com a fé e a união 
1H>ssos pnss0s um <li:? vih) chegnr 

O espirito é vento inccss:ulte 
que 11::id..1 há de prender . 
Ele sopra até 110 absurdo 
que a gente não quer ver. 
Muito tempo não dura a verdade 
nestas margens estreitas demais 
Deus criou o infinito 
pra \'Ída ser sempre mais. 

1 

No banquete da festa de uns poucos 
Só rico se sentou 
Nosso Deus fica ao lado dos pobres 
Colhendo o que sobrou. 
Muit9 te.lillJ)O llcfo dura a verdade 
uestas ni.a.rgens estreitas demais. 
deus. criou o infinito 
pra vida ser sempre m;1ís 

1 ! 

(). 1 

I' /\SSFl\!llÜ:l/\ EXTIUORDINÂRIJ\ Cl'J"-RJ 

1) poder tem ralzcs na areia
1> tempo a faz e.a.ir
n união e a rocha que o povo
usou pm coustruir.
muito tempo ntlo dura n verdade
!lestas margens estreitas dcmni�
Deus criou o infiui to 
pr.1 vida ser sempre mais. 

09-COMPANflEIR,\

/\h! colllpanhcira 111c dá as suas mãos
Eu necessito do amor que tu me dás
Tua presença me anima a lutar
O teu abmço rctrcsC8 o calor
Dessa jornada em busca de um lugar
Ollde seremos wna só nação

A.M AA.; .-\},.i\ LAIA LAIA LAIA
LAIA LAJA LALL\

Ali! companheiro cu te dou as nJ.Ínhas mãos 
Te dou meu peito em mim vem repousar 
V em ser a chama que acende o coração 
O meu desejo a vida que virá 
felicidade enfim, vai florescer 
E amaremos sobre o nosso chão 

ÁÃ.Ã ÃÁÃ ÃÃÃ LAIA LAIA LAJA. 
LAIA LAIA LAIA 

Que venham as lutas, a dor e solidão 
Os passos lentos do povo a cruninll.fil 
o nosso amor é fonte no jardim
Pra saciar a sede de quem vem
Prá perfi.u:nar a estrada de quem vai
Prá festejar o dia do amor.

ÔÔÔ ÔÔÔ ÓÔÔ LAfJ\ LAIA LAIA 
LAIA LAIA LAJA 

CUL'I'UflA POPlJL/\.H 

10 O MENINO DA PORTEIRA 

Toda vez que eu viajava pela estrada de 
Ouro Fino, 
de longe eu avistava _a figura de _um
menino. que corria abria a porteira, 
depois vinha me pedindo . . "toque O berrante , seu moço, que e pra 
eu ficar ouvindo" 

Quando a boiada passava e a poeira ia 
baixando, 
eu jogava uma moeda e de saia pul

.ando
"Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe 
acompanhando" . 
Prá aquele sertão afora, meu berrante ta 
tocando 
No caminho desta vida, muito espinho 
eu encontrei . 
Mas nem calo mais ftindo do que isto 
que eu passe1. 
Na minha viagem de volta, qualquer 
coisa eu cismei 
Vendo a porteira fechada, o menino não 
avistei 
Apeei do meu cavalo no ranchinho à 
beira chão. 
Vi um muié chorando quis sabê qual a 
razão 

05 

1 
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"Uoi:1dc11u. ,·t.:10 ta,dt:. V<..:.Jil a cni1. r1<1 

cstradào 
Quem matou o n1c11 filhinho. fi.ii L;m IH;Í 
sem coração" 1 
Lá prás bandas de Ouro Fino, le,·ando o 
gado selvagem, qwrndo cu passo na 
porteira, até vejo a sua imagem 
o seu rangido tão triste mais parece unia
mensagem daquele rosto trigueiro,
desejando-me boa viagem
A cruzinha do estradão, do pensanh!rlld
não sa, 1 

Eu j;i tiz u111 juram<.::1110 que não cSHllc.,:o
jamais
Nem que meu gado cstoure, que cu
precise ir atrás, neste pedaço de chão
berrante eu não toco mais!

11 XOTE ECOLÓGICO 

Não posso respirar 
Não posso mais nadar 
A terra está morrendo 
Não dá mais pra plantar 

E se plantar não nasce 
E se nascer não dá 
Até pinga da boa 
Tá dificil de encontrar (bis) 

Cadê a flor daqui 
Poluição comeu 
O peixe lá do mar? 
Poluição comeu 
O verde lá da mata? 
Poluição comeu 
E nem o Chico Mendes 
sobreviveu 



12 A VIDA DO VIAJANTE

Luiz Go11z:1g:1 

l\1inha vida é andar por esse país

prá ver se um dia descanso feliz.

Guardando as rccordaçfies

elas terras onde passei.

andando pelos scriões

e dos amigos que lá deixei

·Chun. sol, poeira e ca1Yào.

longe de casa sigo o roteiro.

111ais uma estação

L -11·a· laiá laiá.laiá.
.,e < ,  , 

e a saudade no coração.

i\uê. Auê. Auê. Auê.

Auê. J\uê. ,\uê. ,\uê

J' 1 
r 
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13 OBRAS DO POETA 
( os l'ASSARINJ ros) 

Os passarinhos enfeitam 
Os jardins e a florestas 
São iguais :'is 111clodias 
Vivcrn 11 'alma dos poetas 
Qualquer tipo de canção 
Sertaneja ou popular 
Serve de inspiração 
Como o tema pra rimar 
O construtor da floresta 
raz seu prédio na paineira 
E o maestro sabiá 
Faz seu show 11a laranjeira 
Na copada de urn pínhcí, o 
Canta alegre o bem-te-vi à tarde na 
cachoeira 

Canta triste a juriti 
Quando ouço o disp:iro 
De espingarda tenho dó 
Por saber que na palhada 
Está morrendo o xororó 
Quando um gavião malvado 
Vem chegando de mansinho 
Abafando sem piedade 
Deixa de luto o canarinho 
No pomar a vida passa, 
As mais variadas flores 
Num constante vaivém 
Dos pequenos Beija-flores 
No moinho o Tico-tico 
Enche o papo de fubá 
E a prnbinlia mensageira 

roi pra nunca mais voltar 

J 

) 

) 

) 

14 TERRA TOMBADA 
Chitãozinho e Xororó 

É calor do mês de agosto 
1� meados de estação 
l ,avrador tombando terra 

Dá de longe a impressão
De losangos cor de sangue
Desenhados pelo chão
Terra tombada é promessa
De um fu!uro que se espalha
No quarto verde dos campos
A grande cama vermelha
Onde o parto das sementes
Faz brotar de suas covas
Ofruto da natureza
Cheirando a criança nova

TERRA TOMBADA, SOLO ARADO 
CHÃO QlJENTF. 
l�SPERANDO QUE A SEMENTE
VENHA LHE COBRIR DE FLOR
TAMBÉM MINH' ALMA
ANSIOSA ESPERA CONFIANTE
QUE EM MEU PEITO
VOCÊ PLANTE
A SEMENTE DO AMOR

07 
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15 CHICO MINEIRO 
Tonico/ Francisco ribeiro 

fizemos a última viagem 
f.oi lá pro sertão de Goiás
Fui eu e o Chico Mineiro
Também foi o capataz
Viajamos muitos dias
Pra chegar em Ouro Fino
Aonde passamos a noite
Numa festa do Divino

A festa estava tão boa 
Mas antes não tivesse ido 
O Chico foi baleado 
Por um homem desconhecido 
Larguei de comprar boiada 
Mataram meu companheiro 
Acabou o som da viola 

/\c:ibou-se o Chico Mineiro 

Depois daquela tragédia 
Fiquei mais aborrecido 
Não sabia da nossa amizade 
Por que a gente era unido 
Quando eu seu documento 
Me cortou o coração 
Vim saber que o Chico Mineiro 
Era meu legítimo irmão 

I 
'I 



16 É BONITA DEMAIS 

É bonita demais, é bonita demais, a
mão de quem conduz a bandeira da 
paz. 
É a paz verdadeira que vem da justiça 
irmão. 
E a paz da esperança que nasce do 
coração! 

É a paz da verdade, 
da pura irmandade do amor. 

I' ,\SSl:J\llll.f.t,\ 1:.\ I IV\Ul<f)IN/\l<l1\ \.'IT-R.I 1

Paz da comunidade que busca igualdad\!, 
A A Al 
O, O, O. 

Paz é a graça e presente, 
na vida da gente de fé. 
Paz do onipotente Deus da nossa frente 

· JAVÉ!
Paz é a graça e presente,
na vida da gente de fé.
Paz �o onipotente Deus da nossa fi-enre
AXE!

17 

"Nós con\1d.trnos css:i 111:iss:i ai 
Pr:i de um.1 vez 10111::ir o S<:u lug::tr 

OH ÇOM!ANHEIRO POR QUEESTAS TAO TRISTE

I - Oh companheiro por que estás tão triste?Mas O que foi que aconteceu? 
�ão tcnh� terra pra p/;111u1r a .roça E a terra e nossa, foi Deus quem nos deu.

2- Vem com l · ; - pan lelfo vem meu irmão! Nao fique triste/ que esta terra é toda tuaVamos ter Reforma AgráriaE a luta continua. 

3- g1_1 companheiro, já estou na justiçamvasor foi quem me entregou. 

08 

Q�erendo a terra e a terra é minha Foi Deus que d m me eu e a outro eu não dou.

l8 O QUE VALE Ê O AMOR 
/: Se é pra ir prá luta eu vou
Se é prá tá. presente eu tou 
Pois na vida da gente 
O que vale é o amor. :/

É que a gente junto vai, 
Re�cender estrelas, vai
Replantar nosso sonho 
Em cada coração.
Enquanto nilo chega o dia 
E11quauto persistir a agonia 
A gente ensaia o baião! 
/: Lauê, Iauê, lauê, lm1ê ... :/ 

É que a gente junto vai 
Reabrindo caminhos, vai
Alargando a avenida 
prâ fosta geral. 
Enquanto não cl.iega a vitória
A gente refaz a história 
Prá o que há de ser, afinal!
/: Lauê, lauê, lauê, lauê ... :!

É que a gente junto vai 
Vai prà rua de novo, vai 
Lenvllllt.ar a bandeiro 
do sonho maior. 
Enquanto deles rlllllldrun, lk"Io 
importa 
A gente vai abrindo a porta. 
Quem vai rir depois, ri melhor! 
/: L'luê, lauê, lauê, lauê ... :/ 

Esse a.mor tão bonito vai 
Vai gerar nova vida, vai 
Cicatrizar feridas, fecU11dar n paz. 
Enquanto governa a maldade 
A gente canta a liberdade 
O amor não se rende jamais! 
/: Ln11ê, la11ê, lauê, lauê ... :/ 

1• ASSF.MBLF.1.1\ f'.XTRAORJ)(Nf\RIJ\ CPT-IU 
19 - MISTÉRlOS 
/: 'Todas as coisas são mistérios 
Todas as coisas são mistérios 

O que me faz viver
O que me faz te amar 
Nem sequer porque penso em voe.e
Não consigo ex-plicar 
O vento que sopra na rosa 
A luz que brilha em teu olhar 
O que fere aqui dentro do peito 
Ao te beijar 

Por que tanta dor pela ru11

Por que tanta morte no ar 
por que os homens promovem a guerra 
em nome da paz 
por que o cientista não mostra 
um jeito bem feito afiual 
Que seja a vacina do amor
Contra o virus do mal

Aquele encontro surpreso 
Aquele emoção ao te ver 
Não me peça qualquer explicação 
Eu não posso dizer 
O que bA de segredo 0.1ru111hã
O que vai ser do meu coração 
Te procuro amor,
Neste instante o que vale é a canção. 

09 



20 -PAI NOSSO GRITAMOS 
Pai nosso grita.mos o teu nome 
Pai nosso teu povo passa fi.)mel

/: Trabalha na terra prá jogar 
uma semente :/ 
/: espera a chuva e a chuva não cai:/
/:Aterra é seca, não tem água,

o sol é quente. :/
/: Espera açude , açude não sai. :/

O gado morre, não telll nada para comer, 
a gente fica de teimoso até morrer, 
e se a fome n.ão nl.4ta, 
í: machuca demais, machuca demais :i 

/: Quando uão chove a gente muda 
pra cidade. :/ 
/: Procura emprego, emprego não tem / 
/: A filharada passa fome de verdade :/ 
/: Não tem dinheiro, dinheiro não vem. 

A gente vive de saber sobreviver, 
a gente vive de teimoso até morrer 
e se a fome não mata 
/: Machuca demais, machuca demais:/ 

/: A gente esconde então numa periferia :/ 
/: E pede juntiça, mas ela não vem:/ 
/:Agente Cllll.90 de esperar um novo dia : 
/: Persegue a chance e se sente ninguém. 

A gente não tem nada pra fazer 
a criançada 11.cfo tem nada pra comer 
se esta vida não mata 
/: machuca delllilois, machuca demais / 

Pai nosso, gritamos o teu nome 
Pai nosso, teu povo passa fome! 

10 

1 • 1\SSEMULl:'.1/\ EXTlV\OlWI N/\ I{ 1/\ CPT-IU 
2 1 - G UANT ANA.1\-fERA 
Y o soy un hombre sincero 
de donde crccc la palma 
y nntes cfo morirrnc quicrv 
echar mis versos dei alma. 

Con los pobres de mi tierra 
quiero yo mi suerte echar 
el arroyo de Ia sierra 
me complace más que el mar. 

No rne pongan en lo oscuro 
a morir como un traidor 
yo soy bueno y corno bueno 
moriré de cara ai sol. 

Ticnc cl leopardo uu abrigo 
cu su monte seco y pardo 
yo tengo más que el leopardo 
porque tengo un buen amigo. 

Mi verso es de un verde claro, 
y de uo carmim enceodido, 
mi verso es un ciervo herido 
que busca en el monte amparo. 

22 '.. TOCANDO EM FRENTE 
J\rnlo devagar porque já tive pres�a 
e levo e�tc :-nrriso porque já chorei dc111ai:; 

Hoje me sinto rn.nis forte, mais feliz, quem sabe 

eu levo a certeza de que muito pouco 
eu sei, e nada sei. 

Conhecer :i.s manhas e as n-uuihãs. 
O sabor das massas e das maçãs. 
É preciso amor pra poder pulsar 
é preciso paz pra poder sonir 
é preciso chuva para florir. 

Penso que cumprir a vida, 
seja si..111plcsmc11tc conhecer as 111archas 
e, ir locando em frente, 
como um velho boiadeiro, levando a boiada 
e vou tocando us dias, 
pela longa estr.lda eu sou, estrnd1 eu vou. 
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. 
Um dia a gente chega, o outro vai embora 
cada um de nós constrói a sua l..tistória 
e cada ser em si. carrega o dom de ser c1p.1z 
e ser foliz. 

Ando devagar porque jn tive pressa 
e levo este sorriso porque já chorei demais. 
Cadn um de nós cornpôc n sua história e, 
cada ser em si, carrega o dom de ser capaz 
e !ler feliz. 
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23 ·. UIRAPURU 
lJirapum, Uirap11m 
Seresteiro, cautador do meu sertão. 
Ui.rapuru, UimpW1l 
Tens no canto 
As mágoas do meu coração. 

A mata inteira fic'l muda a teu cantar 
iudo se caL'l pani ouvir tua canção. 
Que vai a Deus numa sentida melodia 
vai a Deus em forma triste de coraç-iio 

Se Deus ouvisse o que vai no coração 
entenderias que e de dor tua canção 
e dos seus olhos tanto pranto rolaria 
que daria para salvar o meu sertão. 

24 - CIO DA TERRA 
Debulhar o trigo. 
Recolher cada bago do trigo, 
forjar do trigo o milagre do pão 
E se farta de pão. 

Decepar a cana 
Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel 
Se lnmbuzar de mel. 

Afogar a terra 
Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra propicio à estação 
E fecundar o chão. 



25 QUERO TE DAR A l'AZ 
(�uero te dar a paz, 
do meu Senhor, 
com muito amor ( bis ) 

Na flor vejo mau_ifostar o poder da 
criação 
Nos teus lábios eu vejo estar 
um sorriso de um irmão 
Toda vez que eu te abraço 
e aperto a sua mão 
sinto forte o poder do amor 
dentro do meu coração 

Quero te dnr a paz, 
do meu Senhor, 
com muito amor ( bis ) 

Deus é pai e nos protege 
Cristo é filho e salvação 
Santo espirito consolador 
na trindade somos inuãos 
Toda vez que eu te abraço 
e aperto a sua mão 
sinto forte o poder do amor 
dentro do meu coração. 

REFRÕES 

1- EU ACREDITO QUE O MUNDO
QUANDO O MENOR QUE PADECE
ACREDITAR NO �NOR

2- OUVI O GR1TO QUE SAJ DO
CHÃO
DOS EXCLUÍDOS EM ORAÇÃO.

3- DEUS TE PROTEJA
DEUS TE ABENÇOA
DEUS 1E D� A PAZ
DEUS TE D� A PAZ.
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'.26 · TERR.1\ J>/dU TOVU.S 
/: Tcnil 
Terra para llxlo cidadão 
o homem bem alimentado
fortalece uma nnçilo :/ bis

O sentirneuto dos wjustos 
despertou a :unbii; :fo 
por medidas moeda dividiram este torrão 
do que não foi corupmdo 
começou a divisão 
a cobiça sem limites 
espalhou a mnldição 

Terra, terra para todo cidadão 
queremos terra, justiça e amor 
Esperança e nobreza do homem trabalhador 
Se cada Wll tivesse seu pedaço de chão 
fixando moradias 
pnxlnzindo o seu !'><10 
Espantava a fome negra da mesa do povão 

4- PÔE A SBvlEl'tfE NA TERRA
NÃO SERÁ EM VÃO,
NÃO TE PREOClíPE
A COLHEITA PLA1'ff AS PARA
01RMÃO.

5- vrv A. vrv A A wflJLI IER DESTA
NAÇÃO,

QUE V AI GERANDO NO VENTRE
A NOVA SErvffiNTE DA LIBERTAÇÃO,
E VEM TR<\ZE1\1DO NO S . ..\J"{GUE

A SEf'v·fE1'.1TE NOVA DA REVOLUÇÃO. 

6-lJM CLA1\10R DE JUSTIÇA
ESTÁ NO AR.
UM CLM10R DE JUST[ÇA ESTÁ NO AR.
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111 111l\'t"111h1,1 clr 2()(1(!_ ti Cii111t1s B1m1/l'ira n>mp!t"temi ,c11 flllc/lÍt'll-

1,·11,ílitl. '>ci(l 50 <11111s c/1 c/ec/1«1vio r m 1·1�0 cl\ p,·w1t1s rmpol>r.:c ida, e 

t'\i /111clt1, se>< 1c1/111rn1t D.:S</c 11 «lllll'{tl. ,1 Ccí111,1s tem 111/11<ulo c/11aws 

cw11111hos. Agora l: d1r.�t1do n 111n111rn1P c/r cdchrnr csst1 a1111111lwda co111 

11\ ,,,·,�cl<I\ ti 1/111:111 ,rn11110, l /\11'<1 11, 1/IICII� n·1,111111h f' le1111/1,'111 no 

(tJllf('\(() c/,1 J11h1/cu t/llt' C(tlC/'CIIIOS disrn/11 C 1111pln11c111e1r IIOV<lS CSll'Cllt:

.\!ltlS 1�1rt1 ti \ll\lt'11l<1h1/d11clt ,/11, <I\<"-, c/11 Câ111t1, 110 Bnl\l/. 

< 1111,l,1 t'lll 12 ,lt- 11111.:111/,,,1 de /<J'i(i "Gíni.is B11h1k11u 1111,gnw 

Wll/1111/ú de J'<l\lor,11, ,,,nw, e ,,,,,.::w11s111<1s qw: .fa:: parti· eia Cc11111s,üo 

1•,11,1 <1 C1111c/,1dl·. ti .J11s11çt1 ,· ti P,1;: da C.011(.:1ú1c1<1 \Jc1c1c>11t1/ c/(ls Bispos 

ti,, B,c1s1/ - (CJ\'BB). l11111hó11 ,·,1â msmcla w11w c1111d11clc 111rn1/11c111c1 

n:cl, C<111l<1s lnrc, 11c11w11c1h, t' \t"III •!/1m1,111i/11 11 s11<1 1·0c ,1�cio , ,, s.:11 

u1111pmmiss<l <"cJJII as <"011sas dos c.,c /11ul11s l' 

t"\e /111,/<1�. \111111c1</<1 /1d<I _(.: llcl , 1l1JS/lll· 

�110 cio l�rnw c/r Dru,. 1111111 t' 11.�cir11. ,, 

C,í111," 1011 11.lo p1f,01\<1 11111,1 1111s 

1110/it/1;:açiic, da .,oncciwl,· lmmlc1r,1 

p,11<1 ,11/1t'nl�e111 da 1><1h11·;:a ,· dei 1111-

sc11c1 e ,11,1 mMtio i11st1111cio11,1/ 1rn1 CÁRITAS BRASILEIRA 
Solidariedade pela vida ,111.-,11,1,fo s, 11, ,1,1!,011,·, ,1 p,11111 'I"" do 

;.:1w1.lc 11111/11<10 ne1rn11111/ JXll"cl o /orlei/,·. 

11111011,1 dc1s 1111, iut11,I\ de cn/1rn1c1111t·111,, das 

pn>li/m1tí11rns soc1t11, 11e1 Brc1s1/. 

O 111/,i/nc /111 lcm(t1d1> r111 11,,rc111l1rc1 dr 2(1(15 ,· l'dl w/11111iar wm e1 

,ce1/1;:c1�eio clt> .3" Cong1 ,·.,,o Nele 1c111t1l. t'lll 2(106. 111e1rcc1clo /><Irri aw11tCtcr 

"'' , 1c/11clr c/r An1rn1u ( Çf:). ,w N<1nl.:s1c. 11111e1 c/c1s R.:giiii's c111clc ti CJ11-

1e1s tlrrn>11 SI/ti lll<ll'ul l't',1!,l.\llilc/cl llt'Slt'S (lllt/ÍÍCIIICI (/ll()S. 

A,• fo11g<1 do <111<1. 11:111 t1<"olllrrniC1 d11·crsas 111tmif.:s1aç1"it:s, ,· 111111-

1t1s t111trns <11111/<1 aa>11trccnici 1·1m1/vrndi1 clin.:1t1111c111,· as 17t1 c1111,/,1,ks 

111c111/i,-.is d,, Cimlas íli1ml.:m1, ,111c seio ,1s Cc111ra, 01orcs,111,1s 011 rn11-

c/t1c/n afms /1_1!,<1clas el ,1111 <1l11c1ç,1t1 nas ,/111,c,es. 



i\lrns rccc111,·n1c·n1c. tiremos cliv1Tst1s t,7,c·li,'rt< ids ,k _i11bilc'11� ú'

kbn1clos com 111trns1cladc e colornc/1>, <I scn·rçf1 d<I '\/lc.xdt> l1htó,inr e 

dtl n.:ll(J\'<lillll t/(15 IIIO!l\'CIÇÕCS. fas,I.S ..:.,11t'n<'11nt1s t,'111 llWStl'Cld(l l(lfll() 

c f'OSsírd <1pn11·,·1t<II p Jt1!>11t'1111t11u ,,wm<ir a i11�pr,nçüo i11icial e pani 

11lntlÇtH (Olll 111(11$ lllc){IVc/Ç(l(l ti IIHSSÜ(1 lll'(l/llltl tlt1 t'lllitlt1Jc. É O t(IIC (l 

Cd,itcl.S CS!'ff<I J<1�f1. cri,mclo um csp,1ç1> mt1is cmrpl,• tlc ri)lc.xcic> subrc 

,, n1L-i11C1rn1 /usl()nca Jo BnlSll ,· a u1111i11ht1d<1 ela (ú,iltlS nestes 50 anos. 

Es11m1111os r,1111hón 1�nrti1 c 1·1vt·11cit1r 11 pn1tiü1 ,la Câ,itas impmulu 

nn Jesus Cnsto d11rt1111t· este pcn:w so. 

Um nwmcnro L'Spccwl cio .111lnlrn foi a rdchmçüv cm plt:11<1 Aç

sm1hló,1 Gcn1I ela CNBB, cm 11wro tlc 2006. n::ssaltw1Clo a rn1nclaçâo 

histô1ica da Câ,iras Brnsilcm.1 com a CNBB t' s,•11s vú,ios feitos ao longo 

desse me,o s.Jwlo. 

Q11a11do c1 Cúritas Brc1s1kira foi 

_[tmdacla, D. Hélder Câmara mi 

Secreuílio Cerni da CNBB. A par

tir daí, foram mwros os momentos 

de plamio ,· colheita. É isso que nós 

c111eremos lembrar com as diversas 

celebrações jubilares. E ussim consolidar 

CÁRITAS BRASILEIRA 
Solidariedade pela vida 

a nossa 1111ssão. pro111ove11cfo e animando a 

solida,icdaclc libertadora nuno c.1 uma nova sociedade. O papel de aula 

Regional e Entidade Mcmhro éfw1cla111e11tal. 

Vc.11110s Celebrar! 

1 

O Jubileu 
da Cáritas Brasileira 

A Cáritas 13rasilcir-.i. desde sua criação, em 12 ele novembro de 1956, como um organismo da 
Conferência Nacional cios Bispos do Brasil e membro da rede Cáritas lmemacionalis, assumiu a 
missão da prárica da caridade junto às populações mais pobres e marginalizadas. O longo aprendi
zado ele meio século fortaleceu o testemunho e o compromisso com a causa de Jesus Cristo, tendo 
por orientação piincipal a opção pelas pessoas mais pobres. Hoje a Cáritas assume como missão 
testemunhar e anunciar o hangclho de jesus Crisco. defendendo a vida, promovendo e animando 
a solrdariedadc libenadora, panicipando da construção de uma nova sociedade com as pessoas em 
situação ele exclusáo social. a caminho cio Reino ele Deus. 

Esse é um período muito especial para todas as pessoas e entidades que construíram e cons
tróem a Cáritas no Brasil. O ano de 2006 está sendo considerado como um tempo de graça, de 
agradecer e celebrar o Jubileu de uma entidade que vem sendo uma presença viva e amante da 
caridade crislã libertadora cnm.: as pessoas mais pobres e marginalizadas. 

1.1 - O Sentido Bíblico 

O Jubileu era celebrado a cada 50 anos pelo Povo de Deus como um momemo force de conver
são, ele mudança de vida da sociedade que deveria se reencontrar com suas origens. com o Deus da 
Viela e da Justiça. No Antigo Tescamcmo, encontramos os relacos sobre as origens e significados do 
Jubileu: os capítulos 21 a 23 do hoclo. o capítulo 25 de Levíticos e o capímlo 15 de Deuteronômio 
descrevem as celebrações cios anos sabáticos e do Jubileu. 

De sete cm sete anos o Povo de Deus cclebravn o ano sabático, como um período de repouso 
para as pessoas e para a rerra, durante o qual não se podia semear, nem 

colher. Ao completar sete vezes sete anos, dava-se início ao jubileu. 

A celebração do 
Jubileu era tona 
oportunidade 
especial ele 
rele111brar que a 
te1Ta é de Deus 

/ 1 Subsidio de Prcpar•çóo 

A festa era maior e a celebração mais intensa, com significado 
profundo de reencontro com Deus e com o seu projeto ele vida 

para a humanidade: ''Santificareis o qüinquagésimo ano e pu
blicareis a liberdade na terra para rodos os seus habitantes" 
(Levítico 25, 10). 

Era um tempo de cancelamemo de dívidas, de perdão 
múwo, de descanso ela cerra. de libertação para os escra
vos, de: socorro e alívio parn as pessoas pobres. Nesse ano 
sagrado de libertação. as terras que tinham sido vendidas 
por necessidades econômicas eram restituídas aos antigos 

propriecá1ios. A celebração do Jubileu era uma oportunidade 
especial de relembrar que a ce1Ta é de Deus: "A teJTa não se 

venderá para sempre, porque a terra é minha e vós estais em 
minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portamo, em todo o 



tenitório de \·ossa propriedade. concedcrds l' dirc1w de resg,H,lr a ten:1·· l[.C\'ltiCl"' 25. 23-2+). 
. .\!em de promover um fone senntfo de clcsapcg11 ,ll)S bens maten.us e tlc incem1\'J1 .1 pr.ítica da 

justiça. o Jubileu era também um pcnodü de gar,mua do desc:ms1, da tcn�1. tlc tomada dJ i.:onsc1�n
ciu que ela tem que ser tratada com ri:spciro e resp1)nsabilicbdc. No ,1m, sabático. 1.:01110 nll jubiku. 
t' trabalho na t..:rra em interrompido. Cl,m s1ia própria força ela produzia alimento para todos. Era 
Deus chamando o h11mem H rompa com a ló�rica da acumulaçiiú e d,1 ganância. () mai:, 1mpMtantc 
é que duramc o Jubileu. o Pm·o de [kus dcYena cclcbmr a memória da cHminha<la. n:dcscobrir 
suas origens, rc\'igomr suas forças e valores. redu:mdo as dcsiguakladcs que stpam, am os Filhos de 
Israel cm ricos e miscnwc1s. h\Tes e escm\'0S, pois 101 Deus quem llíL'U todas as pessoas da scr\'idão 
tle\'ltÍCO 25.3$). 

Jesus Cnsto proclamou um 11LWO remp,, de gmc:,a c de libenaçfa,. ,\o revelar sua missão (Lc -+. 
16-22), proclama o imcio de um 110\'0 rcmpo de .1usriça e d.: reconciliação da humamdadc com o
projem de Deus. É a pr�1clamação de um novo Jubileu, que não ocorre apenas com as práucas reali
zadas a cada cinqüema anos. mas que de\-c ser. pelos seus significado:,, uma orientação pc1maneme
para a humanidade.

A Cáriras também é fruco desse anúncio da Boa NoYa. Ao celebrar seus dnqücnra anos de exis
tência, condama os seus e suas agentes para recuperar a memóna da caminhada e celebrar um ano 
JUbtlar. 

1.2 - A Memória da Caminhada 

Celebrar o Jub1ku e lazer a memona da ca1mnhada. resgatar a histona para compreender o pre
sente e ajudar a construir os passos futuros. Por isso. é 1mponantc e necessário rewmar a história ela 
Cáritas no contexto mais amplo da caminhada do povo brasileiro, das suas lutas, clamor\!S, desafios 
e conquistas. É assim que a Cáma-; Brasileira vai celebrar seu Jubileu: um grande mutirão nacional 
de resgate da memória da sua presença na caminhada do povo brasileiro 

Recuperar e contar a história é uma estratégia utilizada por muitos povos para manter vi,·a a 
memória da caminhada. desde a conslimição até os dias atuais. relembrando os seus valores e cos
nimes. Ou seja, manter a memória é a principal forma de reafirmar e fortalecer as identidades cultu
rais. Foi assim também com a h1stóna do Povo de Deus, no longo período de escravidão no Eg110, 

Manter a 
/ . ,, 

111en1ona e a 

na longa travessia do deserto, na reconquista da 1cm1 dos anrepassados. A 
histó1ia maminha o povo umdo. Quando se perdia ou se esquecia a 

história, as tradições, os valores. havia também uma desagregação 
da nação e, quase sempre, aumenrava a dominação por omros 

povos. Nas primeiras comunidades cristãs também era assm1. 

principal Jom1a 
de reafinnar 

Celebrar a memória reunia os seguidores de Cristo que, inspi
rados no resremunho de vida cio Mestre e dos primeiros már
tires da Igreja, convertiam-se e assumiam a missão de levar 
adiante o projero de anúncio ela Boa No\'a e de construção 
do Reino de Deus entre nós. 

A Cárilas faz pane dessa caminhada maior, elo Povo de 
Deus no mundo. Mas ela também tem sua própria hisrória 

cm cada um dos países onde acua. Enquanco uma organização 
social viva e aruante ela também é mílucnciada pelos acomeci

menros históricos e vive processos internos de translonnação e de 
alirmação. É nesse contexto que vai construindo e consolidando sua 

e fortalecer as 
identidades 
culturais 

3° CPnQrt ��o Nac,onal d., Cc>nlJ!. Br-1l'>1lt.:1ra Now:mbro/2006 1 e 
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identidade, lonalccrndo seus valores originários, atualizando e reafirmando a sua missão. São quase 
que inc\'itave1s �LS mudanças de percepções sobre a realidade e sobre si mesma, as formas de organi
zação que assume cm cada momento e as distintas formas de ação que vão sendo experimentadas. 
Nessa trajc1ória, é preciso muito cuidado para não perder os referenciais principais, os fundamentos 
ou razões de sua existência. É por isso que a memória da caminhada ajuda no processo de definição 
<la identidade instíwcional. Resgatar esses fundamentos ajuda iamo a evitar as atitudes conservado
ras exageradas, as 1encmivac; de cristalizar as formas de ser e agir cm cada período da história, quanto 
as atitudes inovadoras exageradas que desconhecem a história e levam à perda dos referenciais e 
\'alares fundamentais de uma instituição. 

Momentos marcantes dos 

anos 

Em 1956. a CNBB, presidida por Dom Hélder Câmara, criou a 
Cálitas Brasileira no dia 12 de novembro, durante a sua 3ª Assembléic1 
em Sen-a Negra (SP). 

• Dl' l 956 a 1 %3, a açâo ela (tÍlicas 1' ma,cada pela t'r,ja5c assis-
1C11c1c1I, ,w 1listriln11çiio ele alimentos vuu/os cios Estaclos U111dos
e na artiwlaçüo ele obras sotitlis cc1t6/iei1s. Ncs�e 1m-s1110 pc1io
clo, a/gim� 1•c111os d.: 1mulw1ça Jú s111gm1. 110 Brasil, as pnmcims
Co1111mrdadcs Ed,·sit11S de Base (CEBs) seio criada�. Em Roma.
o Concílio Vaticcrrw ll, i11icwc/o em 1962, poss1b1/rta a criação
tli: 11,na pastoral social c11n1izmlc1 nas r,:alidac/cs da América L.1-
/111e1. di: 111ne1 lgrija mais próxima tios [)(lhn'S, mais ,•ctm1€nica.
prm11otora Ja /W� e ela conl'craçcio iruc, rwcicmal.

• De l 964 a 1969. começa a Jase da chama da promoçcio h 11mcma,
com a c,iaçâo ele cursos como pintura, costura, higiene, cozi
nha, e11trc outros. Por parte de vários e válias agentes e pro
fissionais ligados/as à Cálitas, crescem os qucstio11amc11tos em
refação ao 111odclo da prcltirn de distlibuição de alimentos. Aos
poucos, o trabalho da instituição vai além do assistencialismo,
assim como válias outras i11iciutivas na Igreja, entre das, a
Campanlw da Frateniidacle (CF), n:alizada. pela primeira vez.



.:m ,uwl n.idtm11I. cm l 'l(,-l. ,oi, irr�pHtl\tlt' t!i1 C,mc1l1,1 \'.111ú11111 11 ,\ 
CF f,m11Ht' úllllt• 11111 11ll·11• ,/e ,k,t'mt•hc1 ,, ,,11i11l1> ti<' ,.-,i.,1·<1\,lt• nt1 
!:211t.1rcsm11. ti rmtr1 dd lt',111:::,1\titl ,/. tJ�1it", 11llllll/lH,Ui,1, ulllddt.l� ,"Ili 

/'r.:p,mt(,it> d Pthu,a. Em / l1(,8. DL>lll Hdd,·, C<1111,11<1 ,:,ou ,1.,'11/llclt 
ltdcn111çc111,1 Con/t'n:11(!!1 dt ,\kdd/111. 11.i C,1/tim/11,1 11L1 ,11111I ,b l�,·1,1s 
/i!lllltl·tllllt'l1,!IIJdS 111'/'lltllll t,11111> 11 /'dSlc>ltl/ t<lllJ(l ti t'dth ll\1h> /1J>t I ltl· 
,lt>rc1. t.1!m11Jo ,,, lwn�,11111·, l',11" ,1s CEB� R11011, ,, rnlu 1•, 1/ir11 a ,lo 
ptth /'lfütl 1>,•1 llllllllt'lllt•S ,lij1u:1�. ,1 gvlf't.' 1111l11,11 .1, 196-l, ,1. \1,1 lnsu 
tlltltl/11!1 ,,, j (AJ 5) f/11 1 %8. 

• [), l•l,t1 1 ,1q, ,, 1 

uHH ,h ot!llth /\l�t,lt{II\ / u, ti 1e/,, 111111 
Jtl A L.í11t.1s l u" ti Ullltl n1,1i.11
tm, 1 l\thl um, ,,� Efü cfllt
1t'Lzl1:::,1111 s, 11 pnm, 110, 11 ,,m, ,
1111, w,wl , m J,r'i L um J'dl· 
1•,I,, 111c11,ad,, p .. la ,,,_ ,uu::a(W'
e/, «/UIJ't, /1'lltl(/flldlS 1/t1 ,ITH
\li i/11 «111<(,t,/, (. lfl!Hllltllll ,1, 

�11\t'l lWS m1l1t,11c, "'''' () ( UII· 

�d/11, l11d1go11<.1c1 ,\fh 1,11111110 
(C.:11111 /1111,/,1d,1 e111 )'17.3
ti < 111111 �lliJ Pib1,1r,1I da T, r1<1 
tCPl!,,m J•r1. :--.;,,(111,1l d 1s
ll!lOS iO �111,..:l ti ( '"''l'""'"I
/'ela Aniso,, \1111'111 (" nil ,
lrrt'il1ir,1 ilo� r,..-�os p,1lruu1s
/lllllh li() IJl(l\ IJllt 1110 11<1Cl('ll(ll 
e w11/1wdn ,o,111c1 ,, d11,1d11w
1111/H,11; •lllo.' lt'/1/i'SlllW tlllltl �1-.111tk /1u11< f'olll1u1 d,· um111·1 p1og1t ,m
ttl da /11�1(J11a h1w,dt1ra l.:m 197<J I C.m11t·r,�110,1 ci, P11d1h1 110 .\lcxkn
a1c11tua ,11mla mais" d1111t·nstic s,1,w/ i/u /t, tia n1ú1cra ,ns1,i tl}im
de rnpaa1 u s1111<1�tin .lc 111,11g111til1za�a,1. ,,p,.-sscfo, ,�\c/11s.i!l 1111 1111,·
1 IH ,1 111,1im w il, 11111·11. r-.•i:.,\C 111,�mc> win ,, �, clt d,1 Cântm 13111stl, ,r,1
, trn1b/L'tid11 .lo Rw ,li _/<111w11 / 11 , U1as1/1a

• Os anos de 1982 cJ 1991 são murcados pl'la ,i,ganizc,�·ão u>mw11tcí1ia.
Jonnaçcio de grnpos e a111Culaçüo co111 otttros setmt·s da s0< ii:duclc, em
vista de processos educativos t: busca de uma nova metodologia liberta
dora. fasa proposta, baseada 110 método Jc cJ11caçào popular de Paulo
Freire, é cles1g11ada de C,mc/adc L1bc11adora. Segwnclo l'Ssas trilhas, cm

Cá ri tas Diocesa nas 
se reúnem em 

1978 e planejam 
Interação com as 
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A Cáritas tem 
participado 
de grandes 

mobilizações 
brasileiras, 

como o Grito 
dos Excluídos, 

a Campanha 
Nacional contra a 

Alca e outras 

1982 t1 uimlo o Consdlw Nado,wl ele Tgrt:jas (Co11ic), propici1111i/o 
11wiorc11irox1mc1çcio entre algumas ignjas ll'istãs. Em 1984, o Bra
sil vive o drnw ela Campc11J/1r1 "Din:tas Jci", na 1111al o 11ovo defimde 
11 l'Ol<l dileto parei rm:sic/c11ll'. 

• fJi /902 ,, ltJ9lJ, vc,11,c a c11Ja,, 110 mr11ldo /i/,tTt<1dor ,rur hu�-
111 111lc'g1w pi.11,",s th\ÍSt<'IH lclh pnmwumwis. 01;�w1izativas e
e/, lri!tf pm 1><1/it11m p11Nuas 1111111a }'rl'\}'1:d1va dt /mma1cin para
u t1tlt1d,111111 ,· dt1 tn111s/,>m1tl\tit1 ,outil RLJ111\c1111-s,· 11� 1>1ffCt·naç
, ,,,,1 p.r,wrws StlL 1111s 111v11111t·n1os e ,·nutl,11/cs da souctlaclc , 111/
L ,lv p,idLJ /'tÍ/,/rw. D,1-s, ,, u1wh·1111,·nr,, <1d,u11c 11,1 ,,111srn1çiio 
,1, 11d111, !IS p11hl1uh /'OI IIIClc) ,/11, tilllSC/lws pwi1â1 IO\ t' dt1 /lLII"·

11np,l\tlll na )t>nnaça,i po/1tiw 
/llhTlltllllfll/!", d lllllt/Wl�tl t/,1 t.'S-
1111/llra IIISIHUUOlltll, cnm 11dnçtic1 
c/11 uikgi,1/idt1dt:, /,11 1111Lm 111ww 

1m1,lí,1tim ,/e w11c1 prcititc11>arriti
/l<ll1v11 < 1/, moe 1,111, ,1. \/rm· e /i111t1 
e/,· t1J,1,lt1111e1. /111 1n1/t:::ad11, <'Ili 
/ l)�tJ. si 11 l 1' c,111�ri:ssn .'ve11 ilmc,I, 

t Ili hll 1l1it:::11 ((f"J. 
• De 2000 uté hL1c, a Cá,itas Bra
silcirn co11timw11 seu percurso mm
a m,ssãc> de promover t' animar a
solitlwieclaclc libertadora a partir
t: com as pessoas c!Xcl11fJas social-
111c11t.·. Com isso, ,4orço11 sua par
ticipação rm g,w1cles 1110/Ji/izaçôes, 
como v Plcbisnw sobre a Dívic/,1 

fatcnw t' a Án:a 1.lt: Liwt· Comércio elas Ambicus (Alca), o G11to 
cios Exc/11idos. os Fón111s Sociais Mw1cliais, entre outros. Em 2003, 
a Cúiilas Brasilctra realizou seu 2° Congresso Nacio11al, cm Belo 
1-Jonzo111,· (MG). no q11al cstmlurou 111isscio. novas li11h11s ele açüo,
prosscgumdo sm rn111i11/w rmn o Jort.aleci111rnto da s11a açc'io na Lxist·
,w muitos lugares cio Brasil. Atualmente, a Cú,itas possui 10 sccre
twi1ulos n:gwnais e rrês 1.:m construção, 11111 sccrctanado nacional e
J 70 cnt1tlwli.:s 111cmlm1s. Faz parte· também da Rede Cantas I111ci�
1wtiom1lís, compc>stu por Ct'l'CCI de 160 orgw11zações, com pn:scnça
cm 200 puís1.:s. A 1r,ljctv1it1 d,, CtÍ11rns Brasileira uo longo dos 11110s 
,' 1l11stracla /XII algumas Ja.s1.'S.



Preparação para Dioceses e Regionais 

A1ern desse r1:sg,1te h1stonco nélc1orrnl e 'llulto 1mpo tante tc1n b m 
resgatar a trélJetorid da Cü1 tas em Câdd lo d, nas paioqu1íls 
dioceses reqlo'la1s Essa rn mona local va enriquecer dmda ma,� d

compree.,sao da tra1eto•1d da Cantas no Bras1 , ver ficando 1nclus1v 

ª" contrad çoes, d f,:, '1 a5 e ,;eml'lh1.rn ac; nd canw1hada em

cada per1odo o resgate hlstor, o local tarrben, tem uma runçao

pedagog,ca ao o ssl llta que todos os as agent1;s da ca•1tas nas 

b< ses part,c,pem at,vament desst processo de celebra ao do Jubileu 

e se preparem para part1c1par do 3º Corigrcsso Nc1c1ona1, 

m novernoro de 2006. Par isso a1 valer cnat,v1dade 

Resgatando a memória local da Cáritas 

a) Perguntas que orientam os resgates históricos e os debates:
• Como e quando 11eorreu a cnação ela Cáritas?
• Qu:iis as motivações ou intenções para criação da Cirims na cl10Lese ou regional?
• Qual era o contexco histónco local (na região, Estado e diocese) e nacional nesse período cJc

criação da Cá1iras?
• Quais as ações que foram desenvolvidas no início da Cáriras?
• Ocorreram mudanças na ação da Láritas? Quais?
• Ocorreram mudanças nas formas de organização da Cáritas? Quais?

b) Algumas dicas para realizar o resgate histórico
da Cáritas nas dioceses e regionais:

© 
• Estudos documentais em arquivos das dioceses e paróquias. cm arquivos de norícias. cm ar

quiYOS fotográficos crc. Esse matenal pode ser sistematizado e compor um rclarório ou uma
exposição fotográfica e de documentos históricos explicitando a his1ória da Cáritas local ate
os dias de hoje.

• Enrrevisras ou paméis de discussão com pessoas que paruciparam da Cántas nos vários
momentos. desde a sua criação até os dias atuais. Se as entrevistas forem coletivas, na lorma
de um painel de debates, melhor ainda. Será um momento ele (re)enconcro cios/as agentes
da Cáritas nesse ano que é especial e fonaleccr os laços e compromissos. A"> enrrev1srns ou 
painéis podem ser sisremmizados na forma de relató1íos e subsidiar os Congressos Diocesa
nos e Regionais cm preparação ao !li Congresso Nacional da CB.

• Painéis de debates sobre o contexto histórico da trajetória da Cáritas. a conjuntura atual e o:,
desafios que se colocam para o fururo. Nesses momentos. podem ser convicJadas lideranças
de movimentos sociais. pesquisadores/as das áreas sociais, estudiosos/as da h1stóna da lgrqa
etc. É uma oportunidade para abrir os debates, perceber a h1stóna por outros olhares, com
preender os desafios presemes e pensar sobre as perspccuvas lucuras ela Cárims no Brasil.

1 3 - Celebraçao dos 50 anos 
1\ cclchraçao do Jubileu t.: um mo111t·rno lone ele volta i\s ori

gcn:--. d� rctt)lllada da 1nspira._;.il) original da O.tritas Brasileira: 
n scrv1..;n d,1 randatk libenadora, comn sinal e presença do 
Prowrn de Jesus Crisw para a humanidade .. \ cspirirualic.la
dl· qw: alimenta e sustcnw a mística da caridade libertado
ra 1cm sua lon1c na cemralidatlc do Reino de Deus, cons
m11cJo a pari ir d()S l'Xl I uídos e cxduíclas da sociedade. 

1\ preparaçãn e realização cJo 3" Congresso da Cáritas 
Bmsil,·m1 serão momentos especiais de rclkxão e apro
fundamcrn,1 <;uhre a mís1ica t· esp,ritualtdadc que anima e 
oricnia a caminhada. l:ntre 200 l e 2003, a <..ámas rcal1znu 
um grande murirão nacional de rdlexão e vivência e.la sua 

A Cálitas está 
permanentemente 
atenta à realidade 
cla.s populações 
excluídas 

m1slica e rsp1mualtdade. Esse mutirão cominua buscando as 
riquezas do cspmto prescmcs n�1 caminhada, na vida cotidiana 
dosias agentes e n<b ações da Chitns. fomm idemificados alguns 
elementos que consutucm e carncteiizam a cspi1iwalidacle na Cáritas. 

• Espirirualidade encarnada na realidade: a Cáriras é caridade e por isso busca um amor que
lihene i: que seja sinal da presença de Deus na realidade. t\ sua cspirituahdac.le é encarnada.
estando pennancnu.:mentc atenta aos sinais de valorização e de desrruição da vida. As celebra
ções e as outras lom,as de expressão da esp1riruahdade na Cintas são 01iemadas pela reílcxão
sobre a viv�ncia do e,·,mgclho de Jesus Cnsto na realidade elo dia-a-dia. Dessa forma, é a Pala
wa ele Deus que ilumina a realidade e onenta a prfüica da ca1idadc libertadora. Ao mesmo tem
po. a 13oa Nova trazida por Jesus C1isto e atualizada. repcrcmindo nos corações e mentes das
pessoas, ao transmitir sinais de esperança diamc das problemáticas amais da humanidade. :\
�spmtualidadc da Cámas rambém tem uma fom: ligaçào com as fonnas e e.xpressão religiosa.
E uma ,·sp1rill1alidadc l"nraizada n:i religiosidade popular de cada local onde está presente.

• Espiritualidade comprometida com os excluídos e excluídas: a Cárira� .:st.í permanerne
merne a1enm :1 rcalidack das populaçôcs excluídas. com quem manifesta um profundo amor.
l<'111lll11. compaixão e parceria nas lutas pela libertação. A caridade libenadora reconhece que
todas as pessoas e, cspecialmeme, as mais excluídas, são portadoras da dignidade de filhos e
fi I has de Deus. Reconhece também que essas pessoas têm o direito de participar das ações de
superaçào de todas as lormas de dominação e ele exploração. A caridade libertadora onenta a
promoção do rroragonismo pol,rico das pessoas excluídas na fonnulação e na conquista de
políucas públicas, lonaleccndo os movimentos sociais e as orgamzações populares.

• Espiritualidade militante: a cmidade l1bertadorn se ex-pressa nas diversas formas de ação da
Cáriras contra rudo o que é injusto e desumano. A ação. a práril:a. a lura expressam o modn
de ser da C.á1itas. São ações que despertam ou reforçam a capacidade de agir das pessoas,
grupos ou coletividades que têm como objetivo modificar ou transformar essa realidade,
superando as diversas ío1mas ele exclusão. A espirirualidadc reflete a postura de indignação
e intolerância con1ra todas as formas de clesrruição ele vida, iluminando e orientando uma
postura pn.>fética numa rcalidaclc de conflito. Al�m do rcstemunho profético. a ação mmsfor-



madora expressa o seguimento da prática da caridade na vida de J�us CrisLO. Os/as agcntD 
têm valorizado momentos ncos de aproíundamcmo sobre as relaçôcs entre a pratica da cari
dade na Cátitas e o projeto de Jesus Cristo. 

• Espiritualidade ecumênica: no contam pem1anemc com a reahdaclc. a Lantas se rdaciona
com diwrsas raízes cultumis, crmcas e religiosas. Os1ns prop1ios as agentes Cantas 1mzcm
ra12cs culturais e religiosas de dh-crsas origens, carregadas <lc valores que fonalccem a ca1111-
nhada. Nos mais diversos espaços do pais e na relação com os di\'crsos po\'OS e t.:uhuras, a
Cámas comi\'e com a di,l·rsid,uk dr c.xpressõcs rdig1os,1S dos povos mdigcnas e ele alro-des
cenclcnces, entre outros. Por ISSO, a Círicas valoriza o diálogo entre as religiões e suas espiri
tualidades. A aceitação e o rcspeiw ii di\·crsidadc émica. cultural e religiosa são .i base de um
macro-ecumenismo que \'ai além das igrejas dt' ongem cristã. evidenciando a diversidade das 
expressões religiosas com as quais a Cantas convive nas bases. Os valores e práticas dessas
diferc::mcs culturas e religiosidades cnnquccem e ilummam a ação 1ransfom1adora da Cátitas,
tomando possh·el um ÍULuro de ham10nia e de con"i\-ência entre os pm·os da Terra.

• Espiritualidade que se expressa no contato e no amor à namreza: a cspintualidadc da 
Cánrns expressa o respeito. o amor e o carinho com as obras da cnação divina. 

especialmente. com coe.las as fonna, de vida que existem na natureza. Da 
mesma forma que o Povo de Deus expressava esse cuidado e re:;peim 

com a terra durante as celebrações dos anos sabáticos e do jubileu. a 

A ca1idacle 
libertadora 
assinne u n1a 
nova expressao 

espiritualidade da Cámas também ,·aloriza e cultiva uma solida1iedade 
universal que vai além da humanidade e se estende a wda a nawre
za. Denuncia a exploração desordenada dos recursos naturais e a 
acumulação das riquezas que têm como conseqüências a perda do 
equilíbrio ambiemal com o esgotamento de recursos narurais no 
preseme, colocando em nsco o futuro ela vida na ten·a e a crescente 
exclusão social de bilhões de pessoas. Rompe com a visão utilitaris
ta do meio ambiente, reconhecendo os laços de �olidariedade cnrre 

as diferentes formas de vida, da percepção do ser humano como pane 
da natureza. Gera uma nova consciência de reciprocidade como sen

timento, crença e valor em todas as ações humanas, no cuidado com a 
vida e com o planeta. A caridade libenadora assume uma nova expressão 

como um compromisso político e ético com a origem e o destino comum que 
une a vida no planeta Terra. A espiritualidade da Cárita'> cultiva uma solidariedade 

planetária, reconhecendo a criação do universo como obra de Deus. o laço natural que conec
ta todos os seres, vivos e não-Vivos. os presentes existenres e os fuwros seres que virão. 

C01110 U111 

contprom isso 
político 
e ético 

• Espiritualidade numa perspectiva de gênero: a Cáricas Brasileira está atenta cambém à di
mensão das relações de gênero que se expressam na sua mística e espimualidade. As expres
sões religiosas (seus conteúdos e práticas) também são espaços de desigualdades de gênero,
sobretudo no que se refere a desvalorização do feminino e de discriminação das mulheres
nas íunções e celebrações religiosas. A Cáritas procura estar permanentemente ate11ta a essas
desigualdades e busca superar rodas as formas de disctiminação de gênero. inclusive na sua
mística e espirirualidade.
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Preparação para Dioceses e Regionais 

Essas cc1ractenst1cas podem estar prest::ntes de diferentes formas 

e 111tens1dadC! em cada uma das cáritas diocesanas e mesmo nos 

rcg1ona1s Em preparação ao 3° Congresso Nacional da Cáritas 

Brasileira, podem ser realizadas atividades celebrativas do Jubileu 

e.la Cántas nas dioceses e regionais. A sistematização (relatórios) 

dessas reflexões podE ser enviada aos Congressos Regionais e como 

contribu1çáo ao Congresso Nacional da Cántas 

Resgatando e aprofundando a mística 
e a espiritualidade da Cáritas 

a) Questões que ajudam na reflexão:

• Quais as mocívaçõcs evangélicas para a existência da Cántas?
• O que caracteriza a prática ela caridade na Cáricas? Existem diferenças a prática de caridade

da Cátitas e ou1ras compreensõcs e prá11cas de caridade?
• O que significa uma esp1ri1ualiclade encarnada na realidade?
• Que modo de ser da Igreja está presente na ação Cáritas?

©
• Como se vivenciam na mfsnca e espiritualidade da Cáriras as segumtes rn

características: o ecumenismo, a atenção às relações de genero, o cuida-

-
do com a natureza, a opção pelos pobres, o protagonismo dos excluídos
e excluídas etc.?

• Como as equipes ela Cáiiras cultivam a mística e espiritualidade em meio
às correrias e coníli1os da militftncia?

b) Atividades que podem contribuir na preparação aos congressos
diocesanos, regionais e ao 3º Congresso Nacional:
• Realização ele celebrações populares nas comunidades e grupos onde a Cáricas atua, nas 

paróquias e dioceses. Podem ser momentos de reflexão, sensibilização e adesão das pessoas
à prática da caridade libertadora, fortalecendo as ações e a organização da Cáritas nos locais.
Também ajudam na preparação dos gtupos populares e dos/as agentes pastorais que irão
participar do 3" Congresso Nacional.

• Promoção de retiros e encontros de espiritualidade, nas dioceses e regionais. en\'olvendo os/
as agentes ela Cáriras em processos de reflexão, interiorização e celebração. Nesses momen
tos, podem ser aprofundadas as caractc1ísricas da mística e espiritualidade da Cáriras.

• lncemivar a realiz;1ção de Tríduo Celebrativo do Jubileu. nos dias I O a 12. de novembro, nas
dioceses onde a Oíritas está presente. Esta celebração propicia uma corrente de orações e
reflexão de agemes da Cáritas em rodo o país, entrando em comunhão com os/as congres
sistas que estarão reunidos/as em Aracaju (SE). no mesmo período.

J � 1 Subs,c:110 de Pteparaçao 



1.4 - Construção do futuro 
A celebração do Jubileu t� lambém um momenco pam celebrar a aliança e n:aíinnar os compromis

sos com o projeto do Deus lihenador. A cekbraçáo da memória e t' resgate e apmfundamenm das suas 
inspirações originais de\'em iluminar e moti\'ar a connnrndadc da caminhac.la da Carilas n(1 Brasil. 

Para rcafinnar os :;cus compromissos. alem das moci\·açõcs da história e dns inspirações evan
gélicas, a Cáriras precisa rdknr sobre o conrexw mual do Brasil e do mundo. interpretando os cla
mores da população c.,duLda. 1denuhcando os a\'anços alcançados e os desafios que permanecem 
nessa realidade e fonnulando altcmanvas para supcra,;iio das chcrsas fonnas de exclusão. 

Quatro compromissos a serem aprofundadas no 3º Congresso Nacional: 
• o compromisso ético-polüico que a Camas assume com as causas e lutas das populações

mais pobres. Esse compromisso está ex-plírno nas suas prioridades de ação (Linhas de Ação)
e nos programas e projetos que orientam e concreuzam essas pnondades:

• o compromisso com a caminhada da Igreja no Brasil e na América Latina. sobrerudo com a
organi.!ação e a arriculação das pastorais sociais e populares:

• o comprom1SS0 com a sustentabilidade institucional para garamir a continuidade de suas
ações. O sustentável é cmendido como "o que lem continuidade em longo prazo", ou seja,
a continuidade da real12ação da m1Ssão ela Cáriras é o indicador e a justificaLiva da busca da
sustentabilidade institucional. A existência depende de suas ações JUnto aos/às excluídos/as,
da comunicação das suas ações que, por sua \'CZ, dependem da gestão insritucional na cap
tação e administração elos recursos;

• o compromisso com a aniculação da Rede Cáriras no Brasil e no mundo. Essa dimensão
implica em assumir compromissos com o fortalecimento da sustentabilidade institucional
para viabilizar a organização e a ação da Cáritas nas dioceses. regionais e nas instâncias nacio
nais. Implica também no fortalecimento das articulações com a Rede Cáritas Internacional,
comungando com os esforços de mundialização da solidariedade.

Missão, eixos e linhas de ação (2004 a 2007) 
Para conrribuir nas reflexões sobre os compromissos da Cáritas 

no Futuro, são apresentadas a seguir a missão e as linhas de ação 
que foram definidas e aprovadas no 2° Congresso Nacional e 143 

Assembléia Nacional da Cáritas Brasileira. em Belo Horizonte, 

a Cáritas 
precisa refletir 
sobre o contexto 
atual do Brasil 

em 2003. A Cáritas reafirmou seus compromissos, definindo 
prioridades para incervir na realidade no pe1íodo de 2004 a 
2007, concretizando sua missão institucional na superação de 
todas as formas de exclusão social. 

Missão institucional 

e do n1undo 
A Cáricas Brasileira testemunha e anuncia o evangelho de Jesus 

Cristo, defendendo a vida, promovendo e animando a solidariedade 
libertadora participando da construção de uma nova sociedade com as 

pessoas em situação de exclusão social, a caminho do reino de Deus. 
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Eixos orientadores da Ação da Cáritas 
São valores e princípios que emanam da missão e que estão pre

semcs, de forma transversal, nas Linhas de Ação e Programas Na
cionais. qualificando sua presença e atuação. Os eixos também 
fortalecem a identidade insrilucional. distinguindo o modo de 
ser e de agir da Cáricas Brasileira. 

• Defesa e promoção da vida: sociobiodiversidade:
trata-se ela defesa e promoção vida humana de for-
ma solidária, integrada com todos os seres. O que
hoje se denomina sociobiodiversidade assume a
defesa da vida na perspectiva ampla: a manutenção
das espécies, ele materiais genéticos e de ecossiste
mas; o uso sustentável de recursos nar.urais; o reco
nhecimento de cada país sobre sua própria biodiversi
dade: a repartição eqüitativa dos beneíícios econômicos

O con1pro1nisso 
co1n a defesa e 
JJron1oção ela vida 
leva a Cáritas a 
assumir a luta 
contra a 111iséri.a 

e sociais etc. O compromisso com a defesa e promoção da
vicia leva a Cáritas a assumir a luta contra a miséria que tem 
raiz na injustiça insútucionalizada. 

• Mística e espiritualidade ecumênica e libertadora: a mística e a espiritualidade ecumênica
e libertadora se constitui no cerne da idcmiclade da Cáricas. A espiritualidade que alimema e
sustenta nossa míscica tem sua fome na centralidade cio Reino de Deus, construído a partir
dos/as excluídos/as da sociedade.

• Cultura de solidariedade: pouco adianta mudar eslruluras e,xternas sem mudar as estruturas
culturais arraigadas nos corpos. mentes e corações. A cstralégia da Cáricas no trabalho com
grupos. nas mobilizações sociais e nas campanhas é fazer crescer a cultura da solidariedade,
superando a culwra do individualismo que esrá na base das injustiças sociais.

• Relações igualitárias de gênero, raça, etnia e geração: todas as formas de relação de domina
ção e de preconceito são frucos da construção social das desigualdades. O caminho para uma
autêmica democracia exige a superação de t0das as fom1as de disc1iminação e dominação de 
classe, de raça e de gênero. Para a Cáritas, trabalhar as relações de gênero, raça, emia e geração,
significa reconhecer as diferenças e assumir a perspectiva da complementaridade solidária.

• Protagonismo dos(as) exduídos(as):· na proposta metodológica ela Cáricas, os excluídos e
as excluídas devem ser sujeitos da transformação da realidade que os e as tomou descarta
dos/as pelo mercado capitalista. na luta pelos seus direitos, tomam-se rel'erência ética, lugar
de gcslação de novas relações solidárias. O objetivo é fortalecer a auconomia, revitalizando
o trabalho de base, favorecendo seu envolvimento na organização e participação nas lucas
populares.

• Projeto alternativo de sociedade solidária e sustentável: a Cáritas se propõe a contribuir
na construção de um novo projeto societário dotado ele sustcmabilidade e solidaiiedade. A
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Cúnras. cm conJunw l\1111 ourr.1s l,1rç.1s soci,us. ,JSsuml· çom c,;rcr,mça r, dc.;af11, de n:-,·cr
tcr a ll,gt..:a Ja ..:xdus,10, ..:m ,·ist,1 de c<mSL)hdar (!,r:1dau, .1mcn1c um m,1dclll alrern;mvo de 
sociedade. Cl,m 15so. parnop,1 de wdl1s o� l'�h,rçtb k�11111w� pam 111\l'rter as pnoncladl's 
nacil1nais e ,:l1nstruir Ll,kt1,·,1mcntl' um non, mt,dck1 de dc:-cm·oh1ml·ntn 11111:gral. :o-,1lidáno, 
ético e sustcm:i,el. f:.,;sa tran::-l,')mrnç,1(, m.10\1 11{10 ,_,,, i.lhihz,1 :o.e n.'tl1 consohdnnllllS soucd:i
dcs sohdanas e· sustcnu,·ci:- 111.1 m,cl kx·,1I.. \ gkihahz.11.;Jo :,;ohclana pas:,,a pela .nuogest.ío de 
prl,1..CSsL1s locais. da,; ,·omu111d,1dcs. de gntpl'):- humanos que "e consutL1c1n com sua cultum, 
cspniruahdade e l,,nnas de se rcbnon.ir CL1m o meto. 

Linhas de ação '1c' �án .:1ras e1 , 
• Linha 1: Defesa e Promoçáo <le Direitos ela População cm situaçáo de Exclusão Social: a

Lamas sempre �1tuN1 n,1 pcrspclti\',\ dl''- direir0� $t)h a Lltic,t d.1 :;ohdancd,1dc hhenaelt1ra. isw
é. da organiz.1ção lfo:; �q�mcnw:- mais exclU1c.k1s entre os lli> exc.luídth, .is. Nos último:, anos.
a propn.1 .:tmccpc,ão Je 1:m.:rgênci,1 ,mt..:s trarnd,1 como cmcrp.ênr.:1as narura1s ,: soua1s foi
a..:rcsdda da explicit,1ç.1,1 de "segmentos de c,chuclos e ,:,_c.luicfas cm situação de cmcrgênoa
pem1anenrc·· crianças e aellilcsLent.::,. :sem terra. população de ma. moradores de arcas de
ns..:o, .:-rc Oucras situa1..,ôe:o- de emergência niio prc,·istas, como as catastrolcs. passaram ram
bcm por essa ..:ompr..:cnsáo de que mc1dcm mab fortemente sobre grupos de exclu1dos/ns,
rx:m1.1ncmt.:mentc.

• Linha 2: r.tobilizações Cidadãs e Conquista de Relações Democráticas: ,1 proposm d,1 Cari
ras <! dar connnu1dade e ampliar su,IS ações nas polmcas públicas. considerando a importái11..ia
do apoio I.' participação nas mobilizações popul.ws I.' nos prncessns de conirolc social. O apoio
a css.::s proc.:.::sso:; mobilizatôn0s é [undamental pam a afinnação da cidadania em tomo das
grandes questões nacionais e da conquista de políticas públicas para :,upcraçâo da exclusão
social. A Cáritas também reconhece a importância d,,:, espaços de articulação das organizações
da sociedade civil para uma imer.cnção qualificada e unificada da sociedade civil organLZJda
nos processos de formulação e acesso às políticas púbhca5.

• Linha 3: Desenvolvimento Solidário e Sut.tcntável: a wnstrução de alternativas de c.lcscn
volvimenro sustentável e solidá1io vem sendo abordada e experimentada pela Cáritas a partir
das práticas de Convivência com o scmi-ariclo, da Economia Popular Solidária, ela muação
com cacadores e catadoras de matcnais reciclá\·cis. nas edições das Semanas Sociais Brasilei
ras e dos Fóruns Sociais Mundiais. Dessa forma. a Cáritas, em conjunto com oua-as !orças
sociais. busca articular as ações locais e regionais com o desafio de reverter no plano nacional
e global a lógica da exclusão. cm visca ele consolidar gradativamente um modelo alternativo
de desenvoh·irnenro integral, solidário. écico e sustentável.

• Linha -f: Sustentabilidade. Fonalecimento e Organização da Cáritas: a ação da Cánras
necessita de bases sólidas ele susrcmação. seja na manutenção elas equipes e dos seus ins
rrumcnros de rrabalho. na capacitação sistemáuca dos/as agcmcs e 110 lortalecimenro da
,·isibdidade e ela identidade mst 1tucional. Essa lmha. por sua caraccerisuca é a que dá Suscen
tabilidade para as demais.
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Preparação para Dioceses e Regionais 

Em µrt:!pc r<içao ao 3º Congresso Nacional oa '-cl ,te,:, Bra!> leira, 
podt m e  devem ser rcah7ados alguns aprofundamentos sobre o 
fui..,ro da Cantas que esta presente nas dioceses e nos regionais. 
A s15ternat1zaçao (relator 10s) dE:!>::.as reílexoes podt! ser enviada aos 
Congr u; os R�glond1s e con,o contnbu1çao ao Cong: c>.sso Nacional da 
Cár1tas. 

Debatendo sobre o futuro da Cáritas Brasileira 

a) Questões motivadoras e para orientar o debate:
• Quais são as pnondacles de ação da Cámas na Diocese e/ou regional? O que jusrifica essas

pnonc.lnclcs?
• Como essas p1ioridac.les e ações cl1ncesanas e region:iis dialogam com a Missão da Cáriras

Brasileira? Quais :lc; relações com as prioridades (Linhas de Ai,fo) nacionais?
• Quais os elemento::, presente:, na atual realidade (c.:on1exco) local (diocc- ©rn 

sana, regional. nacional) que desafiam a Cúritas hoje?
• Quais compromissos éticos e políticos tb·ern ser assumidos hoje pela

Cári1as Brasileira'? Com quais lucas a Cárirns eleve se wmpromcter?
Com qums povos?

• Quais os compromissos que a Cáritas deve assumir cm relação à Igreja, prin
cipalmente. cm relação ao lortalccimcnro da articulação d.IS pastorais sociais?

• Qu,1is úS grandes cksaí1os para a Cúnras cm relação à sustcnrabilidadc institucional. para
mamer e apoiar suas ações e organização?

• Quais as medidas rn;cessárias para lonalcccr a articulação ela Rede Cfritas no Brnsil?

b} Algumas atividades que podem ser realizadas
em preparação aos Congressos Diocesanos, Regionais
e ao 3º Congresso Nacional da Cáritas Brasileira:
• Reuniões elas equipes e dircwria das Cáritas diocesanas e com as ournl5 pastorais sociais

para refletir sobre os compromissos da Cá1i1a:;:
• Reumões com ornras em idades parceiras locais. com rcpresentamcs das comunidades, dos

mov11ncnws sociais etc.



A Celebração do

Jubileu 
Preparação nas Dioceses e Regionais e o 

3 ° Congresso Nacional da Cáritas Brasileira 

Não é todo dia que se comcmM,1 �) ani\'crsaril"• ck 50 ,mos. um juhileu. Por 1-;so. n 3'' Congresso 
:-,.:,lCt0nal da Cáriras Brasikim de\'t�rá sr:r um momento de t·ncomrt>, congmçamento e celcbraçàl1 
com a participação de todas as ínstânrnt, divccsaiMs. rcgitma1s c nacionais da C..anras . .\ pn:paração 
pnr.1 esse momcnt('I é funda1m.:mal pam garnntir o maior Cll\'Olvimcmo possível de LOdos/as <b/as 
agcmc-s da Carit;'IS c as comunidades ou grupos com os quais a Cmitas aLUa. 

.\ Comissão Or�arnzadm-:1 Nacional do 3'' Congresso da CB sugere que scpm rcali:zados. na me
dida do possm:J congressos prcpar.uórios nas dwcescs e n0s regionais. conforme 

as oncmações a scguu: Tambem sera lundamcntal a preparação e a realizaçüo 
de tarefas pelas pessoas e equipes das dioceses e regionais que ir..io parncí

p,u da erapa n,H.:ional d,) Cc111grcsso dos 50 anos da C..aritas. 

2 1 - Congressos Preparatórios Diocesanos 
Os Congressos Diocesanos devem ser realizados antes dos Con

gressos Regionais. mobilizando codos/as os/as agentes que atua
ram e atuam na Cáriras. n.:prcsentantes das comunidades e grupos 
com os quais a Cáritas Diocesana atua ou acuou. além elas cnuda
dcs parceiras (pasmra1s sociais. movimentos sociais, organizações 
populares. órgãos de governo crc). •\s equipes dos Secrcrariaclos 
RcgionalS da Cáritas Brasílctra poderão orientar e acompanhar a 

realização dos Congressos Diocesanos. 

a preparaçao 
é funclan1ental 
para garantir 
111a1s 
envolvi1nento 
dos/as agentes O Congresso deverá ser realizado em pelo menos um dia, com 

momentos de celebração e reflexão sobre a Cáritas Brasileira. Os 
objetivos do Congresso Diocesano são: 

• Celebrar o Jubileu da Cáritas Brasileira, contextualizando sua presença e atuação
em cada uma das dioceses: 

• Incentivar reflexões, dcbaces e escudos sobre a rrajetória ela Cáricas Diocesana e da Cántas
Brasileira, considerando o cornexco socioeconómico, político e cultural local e nacional. Essa
reflexão deverá compreender o período de cnação ela Cáritas local aré os clia'i arnais (ver as
dicas l para as dioceses e regionais);

• Aprofundar suas inspirações originais e as características da míslica e espi1'itualidadc dos/as
agentes da Cáricas Diocesana (ver as dicas li):

• Refletir l' debater sobre as sua'i ações. considerando a missão. eixos estruturadores e priorida
des ck aç:in da Círitas Brasikira (ver as dicas Ili);

• Refiem sobre os clrsnÍlos muais e os compromissos para o [muro ela CB (ver as dica,; Ili);

• Debater e oncnmr sobre a participação da Cáiitas Diocesana no Congresso Regional e no 3º 

Congrcss<) Nacional:

Os resultados das reflexões dos rnngrcssos diocesanos devem ser registrados em relatórios, in
cluindo dcpoimcncos sobre a Lrajetória histórica, e remetidos para sistematização dos regionais. 

2.2 - Congressos 
Prepara\.Órios Regionais 

Os Congressos Regionais c..la Cáritas siio momemos celebracivos e de consrrnção de sínrcses de 
cada rcgionnl da Círitas cm rclaçáo às 1cmáticas que serão debatidas no 3" Congresso Nacional. 
Como momcnco de confluência elas etapas preparatórias anrcriores, os congressos regionais deve
rã0 recolher todas as comribuiçõcs enviadas pelas Cáriras Diocesanas. subsidiando os 
debates cm âmbito regional. Os objetivos são os mesmos cios Congressos das 
Cáritas Diocesanas, com os devidos ajustes para a instância regional. 

Esses wngressos prcparnuíiios scrün realizados necessariamcnce 
nos dez regionais que compõem a Cántas Brasileira e mais naqueles 
regionais que estão cm processo de estruturação. Participam os 
membros do C..onsdht> Regional. a equipe do Secretariado Re
gional. os/as representantes das Cáritas Diocesanas. das cnricla
dl·� parccims regionais etc. Hm·crá umtuma representante da 
dircmria nacional ou cio Secretariado Nacional nesses c,·en-
1os regionais. Os debates e conclusões cios eventos regionais 
lb·crão ser sistematizados e enviados n Comissão Nacional 
respnnsavcl pela organização do 3'' Congresso da Cfl. 

2.3 - Programação do 3º Congresso Nacio
nal da Cáritas Brasileira 

.\ programação do Congresso é aqui apresentada com a Ílna
liclade de olientar a preparação das delegações clioccsanns e regio
nais na organização prévia de algumas wrcfa5. 

Os Congressos 
Regionais são 
n10111entos 
celebrativos 
e de construção 
ele sínteses 



Programação do 3 º Congresso Nacional da Cáritas Brasileira 

Dia 8 de Novembro de 2006 

Manhã 

Chegada das Delegações 
em Aracaju, acolhida e 
credenciamento. 

Dia 9 de Novembro de 2006 

Manhã 

Memôria da Caminhada: "O Brasil 
e a Cáritas em 50 anos". Partilha 
simbólica e cultural que reflita 
cada um dos períodos (ver DICAS 
DE PREPARAÇÃO 1 e 4). 

Dia 10 de Novembro de 2006 

Manhã 

Minl·assemblélas de vivência 
e reflexão da mística e 
espiritualidade. Tema "A prática 
da Caridade na Vida de Jesus 
Cristo e na Vida da Cáritas 
Brasileira" iver DICAS DE 
PREPARAÇAO 2) 

Dia 11 de Novembro de 2006 

Manhã 

Painel - Tema "O futuro da 
Cáritas e a Cáritas do futuro". 
Reflexão sobre os desafios, 
motivações e perspectivas para o 
futuro da caminhada da CB. (ver 
DICAS DE PREPARAÇÃO 3) 
Mini-plenárias: 
• Compromisso ét1co-polltico; 
• Compromisso com o Evangelho 
e a Igreja; 
• Sustentabilidade Institucional; 
• Compromisso com a Rede 
Cáritas 

Dia 12 de Novembro de 2006 

Manhã 

Deslocamento de Aracaju 
para Diocese de Propriá 
Celebração de acolhida 
Romaria: caminhada nas 
margens do rio São Francisco com 
Celebração dos 50 anos da CB 
(ver DICAS DE PREPARAÇÃO 7) 
Almoço Coletivo e Envio 

Tarde 

Organização e ornamentação 
dos espaços e cenários das 
delegações regionais para a 
atividade do dia seguinte (ver 
DICAS DE PREPARAÇÃO 4). 

Tarde 

Continuidade da Memória da 
Caminhada 
Análise de Coniuntura 

Tarde 

Continuidade: Vivência e Reflexão 
da Mística· e Espiritualidade 
Assembléia Nacional da Cantas 
Brasileira 

Tarde 

Plenária de apresentação das 
sínteses das mini-plenárias. 
Motivação para a Romaria e 
Celebração dos 50 anos da CB 

Tarde 

Retorno das Delegações 

Noite 

Abertura do Congresso 
com apresentação cultural, 
celebração, solenidade de 
abertura, orientações sobre 
objetivos e programação. 

Noite 

Feira de Economia Popular 
Solidária e Festival Cultural 
da Cáritas 1ver DICAS DE 
PREPARAÇAO 5 E 6). 

Noite 

Feira de Economia Popular 
Solidária e Festival Cultural 
da Cáritas (continuação). 

Noite 

Festa de Confraternização 
dos 50 anos da CB 

Preparação para Dioceses e Regionais 

S1::rn 1e1ta 11m 1 2tomadd h1storic<1 da caminhada dd Caritas com 

o povo. Os req1ona1c; assumirao a responsab1l1dade pelos penodos, 
liqc111do ;. compressêio histórica cio Brasil (contexto), a caminhada da 

IgreJa nc, Brasil América Latina e a cam1'1hada da Cãritas 

Memória da Caminhada: 
O Brasil e a Cáritas em 50 anos 

Per Cl :fo I· de 19.>6 até n início dn� anos 19 O 

©m • ContcxLO sociocconômico: desem·olvimcmismo. lucas pelas rdorrnas
clc base e a cluadura militar. -

• ContexlO eclesial: Concílio Vancano li. atuação da CNClB. Conferência
de Mccld111

• A Cáritas: Porque a CB c;urgc nesse pcrí(Klo? Como atuou durante c:,seperíodo?
• Regionai!. rcspons,1veis: RS. se.. sr e RJ (em i.:onsLituiÇâl)),

. 
... ada de 1970 ii.té 19 lS 

• Contexto socioeconômico e político: diradura. pcrsegwção aos movimentos soc1ms. rc
�bLênda e lura pela terra. O milagre brasileiro e a rnnccmrnção da renda, o cndiv1damcmo
cxtcrno e a crise dos anos 1980. A retomada dos movimentos sociais. Novos personagens
cmrararn cm cena: negros, 111d1os, mulheres que volram do exílio.

• Contexto eclesial: Pucbln. CEBS, CPT, C.IMI.
• A Cáritas: ,1 cnse ela Caricas, rcsiscénct,\ e rcLomada. Os clcmcnws de transição. A cáriras

muda para Brasília.
• Regionais responsáveis: Nl-\, PA e :\�l lcm consutu1ção).

Período IIJ de 1985 até 1998 
• Contexto socioeconômico e polírico: luta pela redemocratização. as duas décndns perdidas,

a ht'gemonia ncoLibcml, avanços e retrocessos dos movimentos sociais.
• Contexto eclesial: Sanw nomingo, a Igreja recua. resistência elas CEB's e das pasrorais so

ciais. as Semanas Sndais Brasileiras.
• ;\ üfritas: h>nalcrnnemo e ampliação da CB nos Regionais, a presença e fonalecimemo dos

movimcncos sociais, as relações com a cooperação inrernactonal e com o Estado.
• Regionais responsáveis: C.E, Pl e NE li.

P iodo [V: de LJ99 a 2006 
• Contexto socioeconômico e político: ainda neoliberal, sinais de esperança em 2002, crise

política e frustrações; os novos cempos na r\mérica Latina; para onde caminha a sociedade?
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• Conrexrn eclesial: Scm:111as soc1.11s e ,1 ,1rucul.1ção com os 1l1l1v1mcnios populares:
• A Cáritas: o l '' Congressl� (J 09()) e as nlwas Lmh.1s de .-\çâl1: e,pansão e forcalcc11ncnto

dos rcgion:lis e das instâncias nacionais: a gestão panidpativa: os tlcha1es sobre um no\'O
P rojeto c.k S(mccladc e sobre ,1 tc.kmiJ,Kk d,1 CB: () 2'' Congresso Nac1(1nal l2003) e a
consolid,tção da missâ() e Linhas de ,1çào d,t CB. uma crise �e .wizinha: .1 prcocupaçào com
a sustcntabilic.Lldc.

• Regionais responsáveis: ;-,lG. NE lll �· ES km consriruiçál1).(jJ Relações Internacionais: "Olhar as relações 
internacionais A.L e mundial nos 50 anos". 

• Enfatizar: Amenca LJrina e pmses Lusófonos. nc\·e ser concomnanre a cada um
dos periodüs acima dcsr:icados.

• Responsável: Secrctanado t\,1c1unal da CB.

30 Congresso t�:!c1ona:f da cama� Bras1ta1r1s - r�ov<'mbro/2006 1 24 

Preparação para Dioceses e Regionais 

Pai d a , e 1 , 1 tJa h:ird Pupi.,la, Solida, ta, 1r.iporLJt 1ttc ,:iue as 

l R q1oni1I< 1dent1flqu 'TI as expenenc,as s1grnfic.it1vas 

d fP�. íl"obilr en' ag ,tes e rep, s , tantes de empreendimentos 

,, onofT1I os sol1danos, d1scutdm em seus IninI-congressos a 

Pnportán tâ dd ilçtio dP EPS nd construrao de uma sociedade Justa e

sol1cla11a e o pap I dil aç JO da Cantas nessa construçc10. E importante

e prepar r p ra a orqanizaçoo da Feira nacional, podendo Lambert

1aze1 íc I ôS loc Is. 

Feira de Economia Popular Solidária 

Objetivo�. 
• Cl'.lcbrar ckntn1 dos 50 anos Je l.únias Brasileira 05 25 anos de Economia Popular Solidáiia.
• Viabilizar a pamc1pa1são tk 1mHago111-;rns da l:P� no 3'' Congresso (grupos, redes, feira., de

amostra, comcn.:ializac.;ão, troca de saberes).
• Prop1c1ar o diálogo com 11utros awrcs da Economia Popular Solidáiia.

0rganrzação dos ·egionais e lioceses para participação 'la Feira: 
• ()5 regionais dc\'crão 1clcmilicnr cxpcriênt:ias signilicaii\'as de Economia Popular Solidária e

dc\'crão organizar a participação <fos 1as agentes e rcprc::.cntantes ele: ..:mprccndimemos
crnnómicos :,ol,d.irios na Fc1rn Nacional de EP!:i.

©
• Os/as represcnrarnes que semo indicados as pclns regionais para panicipar rn

d:i Feira de\'erão mobilizar e orgarnwr os produ10:, da economia popular :,O-

lidá1ia ele \'�nos emprecndimcmos acom1xu:hados pcb C1ritas n.ts dioceses
ou rcg1011ats, ou sqa. não sera um espaço 111d1v1clual para alguns cmprccn- • 
dimenws. Os espaços na feira são colctiYos para cada regional apresenrnr ou
expor o múxim0 ck procluws dos emprcemhmcncos c.lc EPS.

• A Equipe Nacitmal rcsponsaYel pela Feira de EPS indicará aos regionais a quantidade de
panicipantes. 11.i a possibilidack tlt1s rcgi(1nais mais próximos indicarem um maior numero
de paniopantcs pam dinamizar a Feira Parn cstc:slas panicipantes a mais. J pn:ciso gammir
hospcclagc-m t· alimcntaç:fo �ulid.ína

• H:ivcrá possibilidade de um momento do.: 1roca ck .:;erncme:, entre os/as parLic1pan1cs.
• Dc:n:-sc considerar que a Feira tk EPS J um cspaço ele comcrcializaçãl1. de trocas de saberes,

de trocas do.: produtos l'. sc:rv,ços, de vi:,ibilidadc da EP5. de contato dircw ..:mre produtl1r e
consum1clor e. fundamcmalmcntc:, um espaço Jc organização. De\'c-se ,·aloriznr sohrewdn o
c:ontaltl qu..: se csrnb..:lcce e as aniculaçôcs que surgem nurc os emprecnd11ne1110s.

2!, 1 Sub�1t;J10 d� Pn r.,aro1;..:,, 



Organização do Espaço de Troca de S'"'be ·es. 
• O G11.1po Gestor <lo Programa de Econl)ll1tJ PopuL1r Solidaria dc,·c-r., dclinir tcmas p.ir,1 a Iro

ca de sabcrcs: Scguranç:l :\.limcm.1r: \groccokigi:i: Fin:111,,L'> s\,lid,iitb t' Funtk,s Rotaci,·os.
• O Gmpo Gestor ".:acional t' os Rcgwna1s p,,ckr..10 imlil ,1r 1,um,-. ,u,,rc-.. ,tkm 1fo:, membros

da C1ricas. para parulh,lS .::m rl'h,."tl, :1os rema., definidos.

Organização do Túnel do Tempo dos 25 anos de (jJ Economia Popular Solidária. 
• \ propost.1 t' Cl,nsrmir um tuncl Lk, t1:mp0 LOm o� 2'1 .mos d, fa·on11m1a

füpuL1r St1lid,m:1
• .-\s equipes rcgwn,us e di,,ccsan,IS dc\'cr.1\) trazer m:lll'riai, pam .. , runcl ts11n

bolos de EPS da região: rnna.::cs de c,·cnws ligad,.1s a FP�: llllltcia� cm rcc,mes 
de jomai:, e rc,·ist:IS. publica.,;ões. cópias de folllgrafi,1S ccc. l 

Programação da reira de Econo,, ia P,pt, a So idá ia 
• Dia ll8 11 • �ll1n1agcm da Feira e do Tunel do Tempo (proccssl1 colct1,·o. aucogesuonárin e

educativo).
• Dias 09 e 1 () l l !noire) - Funoon.m1ento da Fc1r,1 (espaço de rrocas e comercializ.1ç,10) e

realização de oficmas de rroca de saberes.
• Dia 11 l l - Desmomando a Fe1m.

Comissão organizadora da Feira de EPS 
(para contatos): 

• Josc Carlos. Carla e An<l Carla (Regional � E !li)
• :-.!arcos .. \ri e Jailson (Regional NE lll
• Glóna lReg10nal Cearü)
• Adernar Bermcci e Rodiigo (Secrcrnnado '-:acional).
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Preparação para Dioceses e Regionais 

ü festival cultural sera pontuado por momentos de reconheci nento 

e valonzac;ao da 1dent1dade da Cántas Bra!:>1le1ra e de inlegraç.ao dos 

seus e de suas agentes. Para isso, é fundamental que as Dioceses 

e Reg1ona1s 1dent1hquem as expressões culturais signitícativas que 

dialogam com a 1dent1dade da Cárltas em cada região, em cada 

bmma, e µrepa, em suas apresentaçoes articuladas com as derra1s 

do biorna a quL pertencem. E fundamental dar asas a 1magmaçao e 

deixar a capacidade de cnaçao flu1rl 

Festival Cultural da Cáritas 

Inscrições: 
Para o Festival Cultural da Cáiirns. as delegações cios regionais poderão preparar e 
insc1'C\'cr amccipadamcnce as seguintes aciv1clades: 

• Apresencaçõcs culturais populares típicas das regiões e ele países convidados:
• Apresemações aníslicas (anísras da camínhacla, etc):
• Lançamento de livros da Cárit.is e de entidades parceiras que estejam no Congresso;

• Projeção de f-ilmcs. 
• As 111scriçõcs ele apresentações deverão ser feitas acé o dia 15 de setembro de 2006 para sele

ção e organização da apresentação.

Apresentações: 
A propo::;ta é que as aprcsencaçõcs culturais sejam organizadas por BIOMAS brasileiros: Amazônia. 
Cerrado, Pamanal, Scmi-árido/Caaunga, Maca Atlântica, Campos Sulinos e Zona Costeira e Marinha. 



Preparação para Dioceses e Regionais 

mar d "1 s,us rn,., 1.onoressos i:; o a eal jad que s v1c,1tddr1 pcm.l d.1r v1 intc ns 
m c;s C.:v t ., 

Romaria e Celebração dos 50 Anos 
da Cáritas Brasileira 

nto 

• A Romaria <la L,uitas ,11.ç•nuxcr.i n,1 D1üu:se de Própria. l'm Sergipe. a0 k>ngo da:, margens doRio São Francisco (\'er inlom1a1/ic:, s1,hre l1 local do Congresso).• O translado enrre :\ra<.t1Jll e Prop1iâ snú fcilll d.: ôrnbu:,. de prderênu.i os mesmos que 1rouxcrem as delegações dos regionais para .-\rac�ju. �mi dd1nido um hnrúno para a saída dos ónibus dos locais de hospedagem dos congress1srns.• Os as romeiros/as deverão le\'ar p,1ra a caminhada: roupas b·es. têm,. bonés ou Lh:.tpeu deproteção. um can[ll com água pota\'cl para consumir na caminhada.• l.c,·ar uma pequena \'asilha para recolher água do R1ll Sãu Francisw c lc\'ar de lemhmnçapara a diocese ou rcgional de origem. Cada panicipame recolherá um pouco da água com ocompromisso simbólico de cuidar. preservar a natureza• Lt>rnr também a d11nensão do prazer do encomro com Deus para ,1 romaria e deixar de ladoa dimensão do sacrifício. da penitênna. O símbolo maior vai ser o própno 1io São franc:isco.• Paniciparão outros as romeiro:, 1a::, da Diocese de Própria. Por isso. a Romaria é também ummomenro de imersão na realidade ela população 1ibeirinha do São francisco.• A Celebração dos 50 anos da Cámas Brasileira ocorrerá durante a Romana. com o:, seguintesmomentos:• Acolhida no míc10 da caminhada - Íeita pela Diocese de Própria• Ato peniLencial - primeira parada

©
• Ato de Louvor - segunda parada \ • Anúncio da palavra - terceira parada• Eucarisua - local de chegada da Romaria -• En\'io - encerramento.• O almoço coletivo ocorrerá após a Romaria• Após o encerramento da Romaria. as delegações poderão retornar a Aracaju e/ou nos seusrespectivos regionais. 
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O local do 3º Congresso: 

on e vamos celebrar 

o Jubileu da

Cáritas Brasileira 

l) 3" Congrcs:,o Nac111nal da ( .i1icas Brasileira sc:rá realizado cm Araet(JU. no Estado de Sergipe. Of-nn'JTamcnl0 do Congresso ocorrera no clia l 2 de novembro, na f-oz d0 Rio São Francisco, onde olio :,c rncnntra com o n1c11: l<iclos cssl's locais são ponac.lon.:s ele sentidos e signiíicados para a Cáritas.l:srnr nn Norclcs1r. bem próximo do semi-;iriclo. bem pn'l:dmo do litoral e na foz do Rio São Francisco.Por isso é 11nporcante conhecer um pouco mais sobre esse local onde ocorrerá a etapa nacional doJubileu ela Cuicas Brasilcirn.
3.1 - Info macões históricas sobre ..1erg1pe: • (.) nome <;ergipe 11rigina-sc tki tupi si· ri ü pe, que signifü:a "curso do rio cios siris'', ousimplesmente "no dos si1is". Na linguagem cio colonizador. Siri-i-pc transformou-seem Sergipe

• . \:-. 1crras sc1g1panas. na cpocn do clcscob1iment0. eram habitadas por váiias t1ibos indígenas.Além dos -1up111ambas - tribo predominamc: no licoral -. ha,ia Kirin. Hoimé. Karaparó. Aramuru, :--Jmu e \ocú. t\ única cribo <;obrcviverne, que se cncomra, atualmenre. no município dePorto da Folha . .:: a cios Xows. A pn111e1ra tcntall\'a de colornzação aconteceu cm 1575, com1is _jesuicas, que encontraram lone resistência dos índios. A conquista definir1va aconteceucm l 590. apos "iolt:ntos combates pela posse d,1 terra. resultando no domínio dos índios por partc clc1s tmpas ponug11csas.
• Com ,1 ncscence povoamento de Sergipe. inicia-se a criação d.: gado

e() pbmi,1 de cana-ele-açúcar. O gado ser\'iU de base pam a economia. mas íni superado pela cana-de-açúcar. cultivada, princ1palmencc. no \'ale elo C.llinguiba. O cultivo da cana trouxe os primeiros escravos da Africa para rrabalhar na la\'oura. 
Sergipe signU1ca 
"1·io dos si ris" 
e_/c)Í l(1l1ll <lc,s 
p,imcíras cidades 
planejadas do 
Brasil 

• Enm: 1637 e 16-+5, Sergipe csceve sob domínio dosholandeses. ,\pós rcsticuir o domínio porruguês. ocultivo da cana-de-açúcar comc<;a a se desenvolver noVale de Cotinguiba, superanc.lo o comércio ele gado. Aprosperidade com a produção e cxponaçào dr açúcarlevam ü 1ranskrcncia. cm 1855, da capital São Cristóvão para ti povoado de Sanr,i Ancônio de t\racnju . .-\no\'a capiwl é uma das primeiras cidades pbnepdas cioBrasil. com seu I rnçado geométrico de ruas direc10nadas üs margens do 1fo Sergipe. 



• Sergipe tambcm ficou .:onhccida por ,llonrcc1mcntos hiswncn:, ltg:1do::- .111 t,111r,:1c;1' 1111 Nor
dt'scc. O bando chefiado por \'irgoltno f-crreim. 11 Lampião. (Xíl.'.úrro.:u �crgipc e m.1is �o.:1.5
estados nordesrinos Jto.: 1938. ano cm que foi surpreendido pela vohrnr1· 1· mono 1u11LL1 com
1'.laria Boniu e mais no\·e companheiros cm seu 1·sconclc1i10 cm .\ng1rn. no 11111ninp10 de
Poço Redondo. no \·,tlc do Rio São rranc1sco.

• Dumme a Segunda Guerr:1 t-.lund1,1I. c m  ll)+2. Scrgtpt· vin,u notic.:i,111,1c.:itin,ll com a divul
gação quc. proximo .lL' litoral scrg1p.1110 thojl'. P1�11a d11s '\:,1L1fragos), suhmannos ,1lcm:1es
afundaram 11s 11,1\'ios mncamcs brasikiws. Pt'lll'0s di,l!:> dqx1i-; d11 n.1ulr:.1gi11 loi anum;iacl,1 ,1
pamcipação cio Br,tsil na li Gucrra

3.2 - Informações sobre Aracaju 
• Nome de origem tupi. 1unçào das p,1l.1Has .u-ara e c31uem1. Lorn uma nrla de JL) quilô

mcrros. de behssimas praias, a cap1tal serg1pana tem um.1 ccmperarnrn media anual de
2 7 graus centígrados.

• A capit,11 scrgtpana nasceu cm 1855 . .Iª com plane1amenro urbano. para abngar a capital da
Pro\1ncia. mais prox1ma da área de produção de ai;ticar no \nle do Counglllba. Sua c.:ons
cmçfü1, na época, foi um desafio à engenhana, face à localização numa ,frca dominada por
p<1nt.1nos e charcos. AraL;�ju fo1 urn,1 d,.s p1imciras cidades no Brasil a t.:r uma tendéncin gco
métnca no seu traçado codas as mas foram anurnaclas geomctnc.:amente, corno um tabuleiro
de xadrez. 1od,1S <lirccionaclas às margens do rio Sergipe.

• A população atual de .-\racaju é de cerca de 500 mil habirantcs.

3.3 - Informações sobre a foz do rio São Francisco 
• Nascido na Serra da Canastra. cm Minas Gerais, apôs percorrer mais de três mil quilômc.:tros

cm temtóno brasileiro. o rio São Francisco encontra o mar. Antes de chegar a sua roz. o 1io
percorre 236 l,.'Tll em terras sergipanas, scn"indo ao longo dcsse trecho como divisa entre os

Estados de Sergipe e Alagoas. Nu local conhecido como Cabeço de Sergipe, 
é possível apreciar e participar da grandiosidade do encontro do Velho 

Chico com o Oceano Adámico. no município de Brejo Grande/SE. 

O ,io São 
Francisco nasce na 
Se1Ta da Canastra, 
e111 Minas Gerais, 
e pe1,co1Te 236 

• Entre os municípios de Canindé do São Francisco (SE) e
Piranhas (AIJ é localizada a Usma Hidrelétnca do Xingó, a
terceira maior e mais moderna do Brasil. Com a implantação
da Usina e a "rcgulanzação" do curso da água. ocorreram
algumas mudanças ambtemais na região da 1oz do rio São
Francisco: com a queda signiricmlva na vazão na foz cio rio 
há urna invasão <las águas cio mar no rio cau:;anclo problemas 
aos ribeuinhos. principalmente. pescadores. e alterações nos 

ecossistemas locais. 

hn1 en1. terras 
serg,panas 

• Propriá/SE. um dos municípios próximo à 1oz do Rio e dis
tancc 98 quilómetros da Capital sergipana, teve sua ongem numa 
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mi:..�ã\i par., nucqucsc elos índi,is. fundada no inklo 
do século :\VII. A privilegiada localização as mar
gens do rio São Francisco e nas prm,imidacles das 
,·.írzcas lcneis propici:wa um r.ípido progresso 
da po\'na,_ão 

• Da ponte que liga Sergipe a ,\lagoas, inaugura
da em 1 Q72, há uma bela vista panorâmica da
cidatk L' d\) rio.

• As v:írzcas ús margt:ns do Baixo São Francisco
(parté mais próxima a rnz) sãt1 urilizadas pura o
cultivo tk arroz. A bacia clu tio São francisco é
aprovcnada para prL:icros de irrigação e pesca. ser
vindo também a várias cidade:; e po,·oados atra\'éS de
ststerna de aduroras que capta suas águas.

A bacia do rio

São Francisco 
é aproveitada 
para projetos ele 
. . -

rrngaçao e pesca 
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S11gc1imos algumas lci111rns cm prcp11rnr1io ao J" Co11grc�so :-.:acio11al da Cá, icm Brmilcirn: 

C:-SBB - Confcrfoc1a \Jac1on.1l dos Bt,.po,- no Brns1l. 
Cáriras Brasileira: 50 anos promovendo solidariedade. 
Série: Estudos d,1 c:--:BB. n. l)2. '.'>.i0 r.mk, Paulu,;, 2üO(, 

BERTL'CCL :-\de mar<' >;LL\'. \. Robert,, �lannh,, t\l\'c., 
Vime Anos de Economia Popular olidária. Trajetória da C-íriras Brasileira dos PACs à EPS. 
Brasília �DF): Cintas Rrasik1rn. 2üt13. 

POLETIO. '"º (Org.). 
?-.lísrica e Espiritualidade da Cáritas Brasileira. 
Séne Cadernos Cant,lS n. 4. Brnsíha: Cam,\S Brasileira, 2003. 

POLETIO. Ivo e ADA.\!$. Telmo lOrgs.) 
Cáriras na promoção da solidariedade: como organizar a ação Cáritas. 
Série Canilha. n. l. 2J cu. Bras1lta· Cantas Brasilma. 2006. 

REDEJL'BILEL' Sll BRASIL 
O Brasil que queremos: assembléia popular mutirão por um novo Brasil. 
São Pauh [xpn;ssão Popular. 2006. 

CÁRITAS BRASILEIRA 
Solidariedade pela vida 

CÁRITAS BRASILEIRA SECRETARIADO NACIONAL 
SOS - n.0 36 - Bloco P - Edifício Venâncio Ili 
Salas 410/414 - 70393·902 - BRASÍUA/DF 
Fone: (61) 3325·7473 
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www.caritasbrasilelra.org 
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CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL NE II 
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CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL CEARÁ 
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CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL SÃO PAULO 
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Fax: (11) 3392-4282 
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Telefax: (31) 3412·8743/3413·0885/0425 
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. RESGATE PÁS: 'oíviDAS sõciÁi'sT J4stÍç�f ii-.. 's_ôtiiláriedade: hâ- Cons_Jrpçã_Ó-de.· umà-Sociedade DemocrJtica: 
Número 7 - Abril de 1998 

EDITORIAL 

N 
a maratona rum.o ao novo milênio, a 3ª Semana Social
Brasileira está aqngindo os três dígitos! Estamos quase 

chegando a 100 dioceses/localidades com iniciativas realizadas 
ou em realização, resultado que nos parece muito positivo. Ainda 
mais se considerarmos a exiguidade de recursos e as dificuldades 
de comunicação em nosso país - continente. A marca já é ótima, 
mas poderemos ainda ultrapassar nosso próprio recorde! 
Desculpamo-nos muito pelo atraso do jornal. Faz parte das 
dificuldades já lembradas. Contamos com a compreensão de vocês. 
Muitas notícias se referem ainda ao final de 1997, algumas deste 
ano já estão sendo apresentadas, e outras encontram-se na fila 
para o próximo número, que sairá em maio, se Deus quiser! 

Na ültima..reunião daCoordena�ão, ao discu& o Me)íl41mfõ 
Nacional, pareceu melhor antecipá-lo de um dia: será de 4 a 8 de 
agosto, em Itaici- SP. Já enviamos correspondência às pessoas de 
referência das dioceses e aos(às) articuladores(as) regionais, com 
maiores detalhes. Aguardem o instrumento de trabalho ainda 
para o mês de maio. 

O Simpósio "Dívida Externa: Implicações e Perspectivas" 

foi confirmado para 21-23 de julho, em Brasília. O cartaz já está 
na praça, e o evento receberá atenção máxima na próxima edição 
do jornal da 3ª SSB. 
Começamos a debater a respeito das comemorações dos SOO anos 
de Brasil. Do ponto de vista das dívidas sociais, há muito o que 
dizer ... - E também no que se refere às lutas populares, ações de 
resgate da cidadania que vêm sendo promovidas, com coragem e 
sem descanso, há 500 anos ... Voltaremos ao assunto, e 
incentivamos vocês a começarem ou a pross.eguirem essa 
discussão. 

Em 1° dê maio, D. Demétrio Valentini vai lançar a Análise 
de Conjuntura anual do Setor Pastoral Social: "Contra a ditadura . 
do dinheiro, radicalizar a democracia". Apresentará ainda uma 
edição simplificada do texto "Para uma melhor distribuição de 

terra - o desafio da reforma agrária", do Pontifício Conselho 
Justiça e Paz, a ser publicado pelas Paulinas. Mais do que 
oportuno ... 

O cartaz e o 1º tablóide do Grito dos Excluídos/98 já estão 
prontos. com o lema: "Aqui é o meu país" . Procurem informar
se para preparar a tempo o nosso 7 de setembro, sempre articulado 
com o resgate das dívidas sociais - justiça e solidariedade na 
construção de- uma sociedade democrática! 

Pescadores buscam saída 

para uma vida melhor 
O Conselho Pastoral dos Pescado

res, uma das Pastorais Sociais vinculada 
ao Setor Pastoral Social da CNBB, fez 
um levantamento nas regiões Norte e 
Nordeste da situação enfrentada pelos 
pescadores artesanais, a partir de relatos 
dos homens e mulheres envolvidos com 
esta atividade. Os depoimentos mostram 
as dívidas que a sociedade ao longo dos 
séculos vem contraindo com este segmen
to social, tão esquecido. 

Cerca de 140 pessoas foram ou vidas, 
segundo o secretário nacional da CPP, 
Bernardo Siry. As queixas dos pescado
res sem repetiram. Há uma grande preo
cupação com a falta de apoio do Estado
para a comercialização dos produtos. Fal-

ta armazenamento e o intermediário ex
plora. "Pescador nunca recebe uma linha 
de crédito. É uma profissão esquecida 
pelo governo", assinala uma das conclu
sões tiradas entre pescadores da barragem 
de Sobradinho. 

Em Pernambuco, as agressões ao 
meio ambiente se refletem na pesca. Está 
faltando o que pescar por causa da de
predação dos rios e manguezais, consta
tam os pescadores. Eles também se quei-

xam que de "hoje são muitos a vender e 
poucos a comprar". 

No Ceará, os pescadores reconhecem 
que hoje eles estão mais conscientizados, 
mas constatam que no passado a ativida
de dava mais dinheiro. Uma comunidad� 
respondeu que antes, "tinha mais peixe, 
mas não tinha onde vender. Hoje tem 
onde vender, mas o peixe está acaban
do". No Pará os pescadores se queixa
ram do abandono, da desorganização e 
da diminuição do pescado. 

Mesmo com as dificuldades, os pes
cadores disseram que se orgulham da pro
fissão, e responderam que vivem uma si
tuação semelhante à dos pequenos agri
cultores. Para melhorar o quadro que en
frentam, os pescadores citaram a criação 
de cooperativas, uma política pesqueira no 
país, linha de crédito subsidiada, campa
nha de preservação da natureza e a com
binação do cultivo da terra com a pesca. 

Os depoimentos também permitiram 
apontar para os grandes devedores: o Es
tado, a indústria do turismo com sua espe
culação imobiliária, a indústria pesqueira 
e outros predadores dos rios e dos mares, 
como as indústrias e o setor lúdrelétrico. 

OS PESCADORES SE QUEIXAM DO ABANDONO, DA DESORGANIZAÇÃO E 
DA DIMINUIÇÃO DO PESCADO. 
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Debates lllobilizam o 

Rio Grande do Sul 
O Regional Sul 3 da CNBB, mar

cou para 18 e 19 de abril o seminário 
Resgate das Dívidas Sociais nas Leis 

Orgânicas. As pastorais sociais regi
onais e a coordenação da 3ª Semana 
Social do Brasil optaram pela discus
são de algumas leis voltadas para os 
direitos sociais: saúde, assistência 
social, criança e adolescente. Com o 
debate, será possível avaliar os direi
tos sociais conquistados através das 
leis orgânicas de saúde, de assistên
cia social e do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. O seminário possi-

Em Passo Fundo, no Rio Grande 
do Sul, a diocese realizou no ano passa
do o serrúnário de lançamento da 3ª Se
mana Social, que contou com a presen
ça de várias entidades e representantes 
de 15 paróquias. Neste primeiro semes
tre, a Regional Sul 3 estará desenvolven
do uma pesquisa no estado para levan
tar os dados da exclusão social no Rio

Grande do Sul. q trabalho será assesso
rado pelo pesquisador e professor da 
Unisinos, Paulo P. Albuquerque. 

As atividades desenvolvidas, desde 
maio do ano passado, pela diocese de 
Santo Ângelo (RS) deverão prosseguir 
este ano com seminários e fórnns de dis
cussão. Uma publicação da diocese cita 

a frase de uma senhora que resume bem 
o objetivo a ser alcançado com a avalia
ção das dívida� sociais. "Estamos acor
dando as pessoas para que vejam uma 

situação que até hoje viviam, mas não
viam". A diocese também chama a aten
ção para o diálogo ecumênico entre as
várias Igrejas, além do diálogo da Igreja 

Católica com entidades de organização
popular e universidades, e o diálogo in
terno, com lideranças que provêm da
Igreja, Católica, mas no dia a dia en
contram-se fora da vida de comunida
des. 

A diocese de Pelotas assumiu 
como atividade ma.is importante para 97 '. 
as missões populares, e para este ano, a 

Semana Social Diocesana. Com o tema: 
Resgate das Dívidas Sociais no serviço 
aos ma.is pobres, foi encaminhado, em 
97, um levantamento de dados nas co
munidades e paróquias. As informações 
serão partilhadas nos Seminários Mu-

bilitará, ainda, compreender as 
interfaces destas leis e indicar os ins
trumentos para a sua implementação. 

A publicação "Resgate das Dí

vidas Sociais no Mundo do Traba

lho", de Flávio Guerra, é uma boa 
oportunidaôe para quem deseja mer
gulhar neste tema a partir da visão do 
ensino social da Igreja. Dividido em 
três itens, A Realidade do Trabalho, 
a Visão Cristã do Trabalho, Diretri
zes de Ação e conclusão, o livro pode 
ser adquirido por R$ 1 real na Regio
nal Sul 3 da CNBB. 

nicipais, juntamente com dados cientí
ficos do Instituto Técnico de Pesquisa e 
Assessoria. Em 98, a Semana Social 
Diocesana, marcada para os dias 29 e 30 
de agosto, já está sendo preparada. A 
diocese tem como meta criar durante o 
período de preparação "um pensamento 
comum em tomo das questões sociais, 
com particular atenção para os ma.is po
bres". 

Na diocese de Vacaria, a preocu
pação com o agravamento dos proble
mas sociais em conseqüência do mode
lo de economia de mercado que o go
verno vem adotando, foi levantado pe
los participantes do Seminário da 3ª Se
mana Social, realizado no dia 28 de 
março. 

O seminário reuniu cerca de ·280 
p�ssoas da maioria dos municípios da 

diocese, entre políticos, professores, es
tud�tes, sindicalistas, agentes de pas
torais e representantes de movimentos e 
organizações populares. 

O encontro permitiu identificar as 
maiores dívidas sociais em relação à 
população: a política agrícola e o aten
dimento à agricultura familiar, saúde 
pública e educação. Também foram res
s.altados os problemas enfrentados pelos 
colonos que tiveram suas terras desapro
priadas nas áreas indígenas, a falta de 
solução para as populações atingidas 
pelas barragens do Machadinha e Barra 

Grande, a falta de moradia e de trabalho 
estável. 

"Enquanto se impõe a maioria das 
obrigações em relação à saúde, educa
ção e segurança, são diminuídos os re
cursos já escassos previstos no orçamen
to", afirma o coordenador de pastoral, 
padre Edson José Priamo. 

A exemplo do que vem ocorrendo 
em outros municípios, os participantes 
do debate consideram importante a mul
tipµcação desse tipo de debate, para aju
dar a população a refletir sobre os seus 
problemas e apontar soluções 

Promessas de campanha

são cobradas 
O encontro da 3ª Semana Social 

Brasileira de Hortolândia, São Pau
lo, aprovou um convite para que o pre
feito da cidade e o seu secretariado 
participem de uma reunião com repre
sentantes dos vários segmentos da so
ciedade, onde será exibida uma fita 
gravada na época da campanha eleito
ral. O objetivo é cobrar dos 
governantes as promessas de campa
nha. 

A partir de debates e reflexões, 
também foi aprovada uma ação con
junta entre a população, empresários e 
governo, o quanto antes, e ainda que o 
povo se organize para exigir que o po
der público cumpra com o. seu dever. 

Foram três meses de preparativos 
para o encontro, a partir de novembro 
do ano passado, quando formou-se 
uma equipe com representantes das 
três paróquias: Nossa Senhora do Ro-

sário, Nossa Senhora Aparecida e San
ta Luzia. 

No encontro, realizado no dia I º 
de fevereiro, foram apresentadas as 
principais dívidas sociais da cidade, 
selecionadas a partir de questionários. 
A saúde, o desemprego, a educação, 
habitação, segurança apareceram en
tre os principais problemas. E como 
devedores dessas dívidas sociais foram 
enumerados os governantes, empresá
rios, a sociedade em geral, sonegado
res e instituições religiosas. 

Como alternativa para enfrentar 
este quadro, foi proposto um projeto 
social, reunindo as organizações ci
vis, com a formação de conselhos mu
nicipais fortes e atuantes. Os partici
pantes do encontro alertaram para a 
necessidade de uma fiscalização rígi
da e punição dos culpados pelas dívi
das sociais. 

Analfabetismo assusta 
O Seminário 

Estadual sobre a 3ª 

Semana Social em 
Tocantins debateu 
os problemas graves 
enfrentados pelo es

tado, onde o analfabetismo ainda apre: 
senta um fudice altíssimo. A maior parte 
da população de Palmas, até 29 anos, e 

a metade não estuda. Falta moradia e co
municação entre os movimentos interes
sados. 

Os representantes das dioceses no 
estado apresentaram uma série de suges
tões para o resgate da dívida social e con
clufram pela necessidade de criação de um 
fórum das pastorais em nível de estado, 
para que elas possam se organizar melhor. 

A cidade modelo 
revela contradições 

A 3ª Semana Social Brasileira 

realizada pela arquidiocese de Cam� 
pinas durante o ano passado, reve
lou os principais problemas enfren
tados pelos municípios e alternativas 
para o resgate das dívidas sociais. A 
programação, ao longo do ano teve 
início com a Semana da Cidadania 
de 03. a 06 de junho de 97, seguid� 
do Grito dos Excluídos e da Comis
são de Anúncio do Projeto Rumo ao 
Novo Milênio, que reuniu 150 pes
soas para refletir sobre as questões 
propostas para a 3ª Semana Social. 

As conclusões tiradas dos en
contros apontaram para o quadro de 
contrastes em Campinas: ao mesmo tempo que a cidade é considerada a s_eg�mda melhor do Brasil para investir, e a terceira do estado de São Paulo em �séria. Os mesmos atrativos que 
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vimento global, como ser um eixo in
dustrial e sua proximidade com São 
Paulo, acabam atraindo um número 

crescente de migrantes sem qualifica
ção profissional que procuram empre
go, não têm rendas e nem condições 
de moradia. O desemprego gritante 
acaba gerando toda a sorte de dívidas 
sociais. 

Numa análise aprofundada, a 3ª 
Semana Social permitiu identificar as 
principais dívidas sociais como mo
radia, desemprego, a situ�ção da cri
ança e do adolescente, violência, saú
de: e?ucação, idosos, dependência
quuruca, moradores de rua, cultura 
da raça negra, relação de gênero, ori
entação sexual e juventude. O rela
t�rio fi�al mostra que a partir da ra
�10grafia da situação, inicia-se a ar
tlc�l�ção da sociedade para o resga-



Desinteresse 

dos Políticos 
Em Tianguá, no Ceará, a diocese rea

lizou em outubro do ano passado a 1 ª Sema
na Social, de 20 a 25 de outubro. Os proble
Il)as apontados refletem as mesmas preocu
pações de outras dioceses. Quanto à políti
ca, foram criticados "os políticos despreo
cupados com o social, a total alienação do 
sistema político atual e o desnível do eleito
rado. Os conselhos municipais, segundo as 
conclusões do encontro, "só funcionam no 
papel, e a área de saúde é tratada com des
caso. 

Paróquia inova com 
pesquisa de opinião 

Na área de educação os professores são 
mal preparados e o material pedagógico e a 
merenda escolar são insuficientes. O desem
prego é grave, e os governantes não estão 
interessados em gerar emprego e renda. Os 
jovens são atingidos pela droga, estão ocio
sos com a falta de emprego e iniciam sua 
vida sexual muito cedo. Entre as medidas 
sugeridas estão o fortalecimento do Conse
lho Municipal da Criança e do Adolescente, 
a animação e articulação das Comunidades 
Eclesiais de Base, a qualificação de profes
sores, estímulo a participação nas reuniões 
das Câmaras Municipais e Assembléias 
Legislativas. 

Uma pesquisa coordenada pela pa
róquia de São Pedro de Alcântara, em 
São Gonçalo, Rio de Janeiro, revelou 
que a maior preocupação da população 
é a falta de saneamento básicb. O traba
lho, feito dentro das atividades ligadas à 
3ª Semana Social, envolveu 22 comuni
dades em todo o município, onde 1460 
pessoas foram ouvidas. 

A preocupação com o saneamento 
foi apontada por 65,5% dos entrevista
dos, seguida do abastecimento e quali
dade da água (32%) e deficiências do 
atendimento de saúde (29,3%) 

O padre Agostinho Van Den Broek, 
responsável pela paróquia, disse que os 
resultados da pesquisa servirão para 
pressionar o governo municipal a dar 
mais espaço para iniciativas populares. 
"Vamos dar ênfase, por exemplo, ao 
Orçamento Participativo", explicou. 

Padre Agostinho se queixa da po
sição do prefeito, que está adiando a 

,, 

NOTICIAS BREVES 

® A conscientização qo eleitor apareceu 
como um dos principais compromi.s
sos firmados durante o seminário da 
3ª Semana Social Brasileira, realiza
do na diocese de São João Dei Rei, 
Minas Gerais. Organizado pela Paró
quia Sant' Ana de Lavras, o seminá
rio abriu a discussão sobre as dívidas 
sociais levantadas pelas paróquias, 
apontando entre as mais graves, a 
desvalorização do homem e da mu
lher que trabalham no campo, sanea
mento básico, educação, saúde, trans
porte e consciência ecológica. 

® Nos dias 19 e 20 de março foi realiza
da a Semana Social Diocesana, na 
diocese Nossa Senhora de Fátima, em 
Paulo Afonso, Bahia. O bispo dio
cesano, dom Mário Zanetta, abriu o 
encontro, faJando sobre a Semana 
Social e seus Objetivos. O deputado 
Alcides Modesto (PT-BA) abordou 
o problema da Concentração da Ren
da e a Exclusão Social e o padre Luiz
Bassegio, do Setor Pastoral da CNBB
falou sobre A Doutrina Social da Igre
ja. Dom Zanetta chamou a atenção
para as crises enfrentadas na região,
destacando "a seca que penaliza o
homem do campo, o.desemprego que
castiga a cidade e a falta de perspec
tiva e de esperança que desestrutllfam
a ju:ventude".

® A diocese de São Luiz de Montes

Belos, em Goiás, realizou o seu _1 º
Seminário em Preparação a Terceira 
Semana Social nos dias 15 e 16 de 

novembro do ano passado. Com a parti
cipação de 14 paróquias, foram levanta
das como principais dívidas sociais a 
saúde, educação, desemprego, reforma 
agrária e moradia. Os participantes se 
comprometeram a atuar nas reuniões da 
Câmara Municipal dos Vereadores, na 
conscientização das comunidades, na 
reivindicação dos direitos e no alerta para 
as eleições de outubro, entre outras di
retrizes aprovadas. A diocese, agora, está 
se preparando para participar do Segun
do Seminário Social em Goiânia, no dia 
30 de maio. 

® A 1-a Semana Social do Vale do Cotin
guiba, Sergipe, foi realizado de 2 a 29

de mar� no C�ntro de Pastoral Santo 
Amaro das Brotas. Os participantes dis
cutiram a situação das dívidas sociais e 
o que está sendo feito para resgatá-las.
As questões principais levantadas foram:
Emprego e Renda _ Direito à "8obrevi
vência e realização pessoal; Terra_ dom
de Deus; Saúde e Educação_ defender e
promover a vida; Marginalização e Vio
lência _ desfiguração da pessoa huma-
na.

os que sonham em ingressar no merca
do de trabalho. Os jovens acham que a 
economia da cidade "vai de mal a pior", 
e o que está mantendo a cidade é o nar
cotráfico. A pesquisa mostrou que 543 %
dos jovens trabalham, sendo que mais 
da metade ganha apenas um salário mí

nimo. O êxodo rural no município é 
constante, em função da falta de uma po
lítica agrícola 

® As dioceses ligadas ao Regional Nor
deste V da CNBB estão desenvolvendo 
uma série de atividades voltadas para a 
Semana Social Brasileira. Em São Luiz, 
Maranhão, foi realizado de 4 a 6 de fe
vereiro um semin.ário que contou com a 
participação de mais de 100 pessoas. A 
2ª Semana Social Brasileira na Arquidi
ocese de São Luiz se realizou no dia 25 
de março. Na diocese de Caxias, a Se
mana Social, de 23 a 26 de março foi 
marcada por discussões sobre a situa
ção da educação, de saúde e de segu
rança no município. Na diocese de 
Balsas, a 3ª Semana Social, de 30 de 
março a 5 de abril, a questão dos direi
tos humanos roí debatida em vários 
municípios. Em Coroatá, a 1 ª Semana ® A 3ª Semana Social Brasileira foi mar- Social se deu de 23 a·26 de outubro do cadana diocese deGuajará__Mirim-RO ano passado. Os temas escolhidos fo-pela realização de um seminário, no dia da g1 baliza -l de outubro do ano passado, que per- raro: dívi extema·e O çao, po-

mitiu levantar a simação econômica e líticas públicas e participação popular, 
social do município. A pedido do bispo novas relações humanas: homem e 
dom Geraldo Verdier, a rep�sentante da mulher, coronelismo, relacionamento 
Pastoral Social, Rosinéia Lima realizou com o outro e as diferentes expressões 
uma pesquisa junto aos jevens do muni- culturais e o sonho de muitos, que é a 
cípio, qué apontou sérios problemas para reforma �grária. 
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discussão do orçamento com a comuni
dade afirmando que ela ainda não está 
preparada. "Existem formas alternativas 
de se promover o bem estar social. Um 
projeto educativo para o lixo é um exem
plo", cita o pároco. 

O trabalho educativo da paróquia, 
dentro da programação da 3ª Semana 
Social,  envolve o utras  formas d e  
mobilização da população. Um desses 
instrumentos é uma publicação ilustra
da, em que as pessoas são levadas a ques
tionar o que vem a ser o programa. "Se
mana social, o que é isso", questiona um 
menino. Mas adiante ele, acaba desco
brindo os objetivos, e também a fo1ma 
como poderá ajudar a melhorar a vida 
em sua comunidade. 

As atividades da 3ª Semana Social 
em São Pedro de Alcântara culminaram 
com uma celebração, no dia 30 de no
vembro, "Vamos Juntos à Belém". 

3
ª

SSBna 

Universidade 

O Setor de Pastoral Universitária 
da CNBB preparou um folheto 
dirigido às universidades, mostrando 
como estas instituições poderão 
colaborar com a Semana Social 
Brasileira. Pela sua própria natureza, 
a universidade ocupa-se com as 
dívidas sociais e pode apresentar os 
trabalhos de pesquisa e extensão que 
possuem neste campo. Ao mesmo 
tempo, o documento alerta que a 
universidade também tem dívidas a 
receber. A falta de autonomia é um 
dos pontos levantados. 

RESGATE DRS DÍUIORS SOCIRIS: 
Construindo uma Sociedade 

Cearense Democrática e Solidária 
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Dificuldades e alternativas 
para enfrentar a dívida social 

As iniciativas que estão sendo to
madas pelas dioceses e paróquias em 
todo o país, com a Semana Social Bra
sileira, estão ajudando a revelar o ver
dadeiro retrato da sociedade brasileira, 
mostrando as imensas dívidas para com 
a população, especialmente os excluí
dos. Algumas dioceses avançaram mais 
nesse trabalho, após discussões em se
minários em que foram apontadas alter
nativas para enfrentar a questão social. 
Outras ainda engantinham, mas seguem 
o mesmo rumo que leva à uma maior
participação da sociedade na luta por
seus direitos.

Trabalhos, como o que foi realiza
do durante a 1 ª Semana Social de Coari, 
no Amazonas, reforçam que "é possível 
construir um outro Brasil diferente do 
que é pensado pelas elites". A partir des
sa premissa, o encontro serviu para ques
tionar os principais problemas da região 
e do estado. Uma das questões mais gra
ves envolve a prostituição infantil, a 

migração crescente, a baixa oferta· de 

, produtos e o tráfego de drogas. 
Todos os pontos debatidos, na área 

de saúde, educação, direitos humanos 
foram objeto de discussões e de propos-

tas concretas para enfrentar os desafios. 
Na área de saúde, por exemplo, foi apon
tada a necessidade de um Plano Diretor 
de Saúde para o município, a 
descentralização do atendimento médi
co e a capacitação de pessoal em rela
ções humanas. Os painéis contaram com 
a participação de pessoas ligadas à 
CNBB, à Petrobrás, que atua na área, 
da Universidade do Amazonas, do Ins
tituto Nacional de Pesquisas da Ama
zônia (INPA), da secretária de Educa
ção e do diretor do h9spital local. 

Em Bauru, São Paulo, a terceira 
etapa da Semana Social começou em 
março, depois de um amplo trabalho, em 
que foram levantadas sugestões de áre
as onde as dívidas sociais apareceriam. 
Foram escolhidas quatro: saúde, habi
tação, trabalho e desemprego e educa
ção. Cada grupo de trabalho esteve en
volvido que os quatro temas. Na segun
da etapa do programa, foram apresenta
das as causas e sugestões de resgate das 
dívidas. 

Após um levantamento minucioso, 
a área de saúde concluiu que embora 
existam aspectos positivos, a falta de 
atendimento de emergência adequado à 

Nas barrancas do velho Chico 
Através de oficinas de dis

cussão, a diocese de Juazeiro, 

Bahia, realizou em março um 
amplo debate sobre a questão do 
negro, da mulher, educação, os 
problemas da água, as questões 
que envolvem a terra. A partir 
desses elementos da natureza e 
para com os grupos da socieda
de, foram identificados os deve
dores dessas dívidas, e o que 
pode ser feito para resgatá-las. 

Como devedores, aparecem 
no Vale do Rio São Francisco, 
a Chesf, a Codevasf e os ban
cos oficiais. "São devedores o 
partidos e a classe política, 
prontos para ganhar votos o 
inúteis para resolver os proble
mas", ressalta a Carta da Sema
na Social. A mesma carta, lem

'1

bra que a Igreja, também tem a sua dívida, "e a única penitência que 
nos cabe é nos comprometermos de forma definitiva com o resgate des
sas dívidas". 

gestante "é um problema de calamida
de pública". Quanto a habitação, o rela
tório apontou um déficit de 15 mil ca
sas para as classes de baixa e baixíssima. 
O desemprego na cidade tem sofrido os 
reflexos da política econômica do go
verno: o emprego foi reduzido em 9% 
em 96: foram 23.773 admissões, contra 
25.330 demissões. 

Diante desse quadro o grupo optou 
por realizar uma pesquisa junto às prin
cipais categorias. Os dados são 
preocupantes: foram 150 demissões, 
entre os 4.000 empregados em estabe
lecimentos bancários e financeiros. O 
quadro é semelhante em outras catego
rias profissionais. 

A educação apresenta os mesmos 
problemas identificados no restante do 
país: falta de escolas próximo à residên
cia, falta de salas de aula na escolas, fal
ta de transporte e falta de condição fi
nanceira para pagar transportes, materi
al, roupa, calçados, etc .. A-baixa quali
dade do ensino também preocupa, ao 
lado da elitizaçã_o do ensino. 

Pesquisas também marcaram o tra
balho da 3ª Semana Social na 
Arquidiocese de Cuiabá-MT, em no-

vembro do ano passado. Salário, traba
lho, educação, saúde, mulher, seguran
ça e moradia foram os temas 
pesquisados. Junto com as pesquisas 
diversas atividades foram desenvolvi
das, com o objetivo de esclarecer e mo
bilizar a população para as questões so
ciais. 

O debate comprovou que as causas 
de tantas dívidas sociais estão ligadas à 
política neoliberal. Com esta política, o 
governo a cada ano reduz mais investi
mento_s em áreas estratégicas, como saú
de. Poucas pessoas têm acesso à terra e 
o índice de desemprego aumenta.

A diocese de Goiás-GO também 
realizou um seminário diocesano da 3ª 

Semana Social Brasileira. Os participan
tes refletiram sobre a questão da terra , s 
saúde, educação e trabalho. O papel dos 
movimentos sociais, como a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento 
dos Sem Terra (MST) foi lembrado 
como fundamental para pressionar pela 
função social da terra. Mesmo com os 
avanços obtidos, os problemas continu
am, com as reações de entidades como 
a União Democrática Ruralista (UDR). 

D(vida externa, 
/ . 

nosso proxzmo tema 
A próxima edição do nosso jornal dará ênfase a um dos 

pontos mais críticos no econômico do país: a questão da dívi
da externa. O livreto nº2 da coleção Resgatando Dívidas, "Dí
vida Externa - dimensão ética e teológica - iniciativas inter
nacionais" pode ser encomendado na secretaria da 3ª SSB, 
por R$ 1,50 o exemplar. 

Expediente 

Este boletim informativo é uma 
publicação da Secretaria da 3ª 

Semana Social Brasileira 

Assessoria Geral: Maria Soares 
Camargo e Padre Luís Bassegio 
Jornalista Responsável: Edla 
Moreira (Mtb 1667) 

Endereço para contato: 
Secretaria Geral: SE Sul Quadra 801 
Conjunto B 70401-900, Brasília-DF 
Serviço de Apoio: (CNBB) 
e-mail: psocial@cnbb.org.br
Caixa Postal 02067 70259970,
Brasília - DF -Tel.: (061) 225-2955
Fax: (061) 225-4361
Composição, diagramação e
impressão: FUMARC- (031) 442-

5669 - Belo Horizonte
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f A IDOLATRIA DO MERCADO 

A TRINDADE NEO-LlBERAL 

ROGt'�RIO 1. DE Af,MEJD/\ CUNI !A

"CEBs, lugar onde a vida nasce, acontece, resiste e se multiplica" 
Nas CEBs a Evangelização acontece a partir dos problemas da vida. As pessoas 

aprendem a ver e mostrar que Deus é um Deus libertador, que está do lado de quem que luta e 
confia nele. Este Deus está nas lutas do dia a dia. 

Dentro das CEBs e entre elas, há sinais da presença concreta de realidades muito maiores 
do que todas elas. Destas grandes realidades resultam muitos desafios que as pessoas não 
conseguem enxergar. ou não compreendem. Que tem a ver a nossa vida com as decisões do 
governo e com as leis aprovadas ou rejeitadas pelos Deputados: as medidas provisórias, a 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, a reforma tributária? Que tem a ver com a nossa 
vida quotidiana uma guerra que acontece lá do outro lado do mudo, em Lsrael, no Afeganistão? 
Por que a gente vê mais a guerra entre palestinos e judeus que a "guerra não declarada" que 
temos no Brasil? Que têm a ver com a vida aqui onde vivemos, o comércio mundial e a grande 
indústria: a /\LC/\, o MERCOSUL? O que é que o Neo-liberalismo, com a dívida externa e o FMI, 
tem a ver com nossas questões do dia a dia? É um montão de letras que a gente não entende. 

Os desafios que as grandes questões colocam para as CEBs, tanto nas pequenas 
realidades do dia-a-dia, quanto nas lutas de longo prazo, exigem às vezes respostas imediatas, 
mas duradouras. às vezes exigem aceitação e compromisso. Quem vive numa pequena 
comunidade fica perdido no meio de questões que não sabe como resolver. Como enxergar Deus 
também frente às grandes questões que abafam a vida e ameaçam destrui-la? O que é que liga 
os grandes acontecimentos com os pequenos passos de nossa vida? O que é que está por trás 
daquilo que vemos todos os dias? 

Quando a gente consegue enxergar, dentro dos pequenos problemas do todo-dia, os 
sinais da presença dos grandes acontecimentos, descobre também como responder aos apelos e 
aos desafios que eles contêm. A questão é conseguir ligar os pequenos acontecimentos da vida 
quotidiana com o conjunto amplo e universal. Isto pode acontecer se tornamos visível, dentro da 
Comunidade, aquilo que se apresenta camuflado, escondido debaixo de uma realidade atraente. 
"É preciso pensar globalmente e agir localmente". 

Em Porto Alegre aconteceu em 2001 e 2002 - e continuará nos anos vindouros - o 
"Fórum Social Mundial". Nele, tornou-se mais conhecido um processo em que o povo sofrido e 
lutador descobre e mostra soluções novas que já estão sendo praticadas no mundo inteiro. 
Apareceu um aspecto novo: nas grandes questões nascem as ameaças, que desafiam a vida, mas 
se formam também as condições de que podemos nos aproveitar para preservar, promover, 
reconstituir a vida, e torná-la abundante para todos. Ainda não é a solução, mas é impulso para 
muitos pequenos passos de esperança que já se realizam em muitos pequenos lugares pelo 
mundo inteiro. Muitas pessoas pequenas. em muitos lugares pequenos, dando passos pequenos 
podem mudar a face da terra. 

Não lutamos como quem dá socos no vento (v lCor 9,26). Nossa luta tem endereço certo 
e objetivo concreto. Não combatemos "contra o sangue nem contra a carne" (Ef 6, 12), porque 
não estamos fazendo uma "caça às bruxas", como diz o povo. A luta das CEBs não é contra 
pessoas. Quem luta contra pessoas, fica agressivo, violento e opressor. Usando a linguagem de 
Paulo, nossa luta é "contra os Principados e as Potestades. contra os Dominadores deste mundo 
de trevas", (Ef 6, 12), contra o "Príncipe do poder do ar" (Ef 2,2). O que os antigos, no tempo 
de Paulo, chamavam de "Príncipe do poder do ar", era toda força que provocava o mal e a 
opressão. Eles acreditavam que esta força estava "no ar", e era mais ou menos como anjos. Hoje, 
podemos ver que estas forças, "potestades", "principados", "dominadores", não estão "no ar", 
mas estão nas forças sociais, políticas e econômicas que esmagam o povo, atrapalham suas 
organizações, desorganizam toda sua vida. Nossa luta é contra elas. Nas CE13s aprendemos a 
enxergá-las, porque elas são invisíveis para quem não se incomoda com as lutas sociais. Quem 
luta contra elas tem que ser consciente, corajoso, forte e até mesmo "atrevido", como o eram os 
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Apóstolos e os primeiros cristãos, que enfrentavam sem medo as autoridades, como nos contam 
os Atos dos Apóstolos (p. ex. At 4, 13.29.31; 26,26). 

As comunidades manifestam de muitas maneiras a lembrança histórica de suas lutas 
concretas. Quem. hoje esmaga o povo e atrapalha sua luta é aquilo que se chama "o sistema" 
político. econômico e social. Vamos ligar a lembrança das comunidades com uma análise da 
realidade de hoje, na sua estrutura permanente e na conjuntura atual. O sistema opressor se 
apresenta de um jeito muito parecido com a religião. Como a Besta do Apocalipse, ele procura 
tomar formas religiosas, para o povo pensar que ele é um deus. invencível como Deus, poderoso 
e infinitamente sábio. Nós lutamos contra a "Idolatria do Mercado". 

Vamos desmascarar esta imagem divina que o "sistema" faz de si próprio. Ele é uma 
verdadeira "TRINDADE" que tem sete cabeças como a besta de que fala o livro do Apocalipse. 
Sete. na simbologia da Bíblia. indica perfeição. Sete cabeças quer dizer que este poder é 
petfeito, e não erra. Falamos de "Trindade" porque este sistema quer se colocar no lugar de 
nosso Deus. Pai/Mãe, Filho e Espírito Santo. No começo do cristianismo, falar das "SETE

CABEÇAS da BESTA" era uma alusão às sete colinas da cidade de Roma: "Aqui é necessário a 
inteligência que tem discernimento: as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está 
sentada" (Apoc 17,9). Mais ainda, a Besta tem dez chifres, porque o poder dela vai além dos 
limites de onde ela está presente. Dez. na simbologia bíblica, significa a totalidade. A Besta 
ostenta um poder é maior que ela mesma, um poder sobre todas as coisas. E quando se corta 
uma cabeça, surge outra: o Mercado sabe fingir que "ressuscita", como Cristo, e arranja sempre 
outro mecanismo que substitui aquilo que decai e morre. O poder deste mercado que obriga o 
povo a adorá-lo, se apresenta como quem tem uma força maior que ele mesmo' Podemos dizer 
que as sete cabeças são o Desmonte dos grupos populares, a Devastação ecológica, a Opressão 
da Cultura. o Pat1iarcalismo, o Racismo, o Fundamentalismo, o Neo-Liberalismo religioso. 
Cada comunidade é que pode descobrir os chifres com que estas cabeças ameaçam a sua vida 
quotidiana. Por isto, vamos tratar aqui apenas do bicho inteiro, a própria Besta que se faz adorar 
corno uma trindade divina. 

A trindade é formada pelo "MERCADO", a "MÁQUCNA DE MOER VIDA", e o "IMPÉRIO". 
Nesta Idolatria, "o mercado" é a origem e o criador de tudo. A "máquina de moer vida" é aquele 
que vem a este mundo cumprir a missão do mercado, o sistema econômico de produção, 
comércio e serviços. O "Império", é o espírito que está em todas as coisas e impele a realizar a 
missão, a ideologia do mercado. Vamos ver, de cada um destes elementos da Trindade, qual é a 
verdade escondida debaixo das aparências, como é que ele funciona, onde é que ele semeia 
confusão. Esta trindade exige também uma atitude de espírito, uma "Espiritualidade", ou 
melhor, uma anti-espiritualidade. Temos que ver como é esta atitude de espírito que ela exige, 
e como é que as CEBs a podem enfrentar, descobrindo e fazendo valer a presença do Deus que 
faz a vida nascer, acontecer, resistir e multiplicar-se. 

O MERCADO 

"Eu vim para que todos tenham vida em abundância" (Jo l O, 1 O) 
a) lado avesso

Quem vive nas cidades, no centro ou na periferia, conhece a beleza destas grandes lojas, 
chamadas de "Shoping Center", ou simplesmente Supermercados, ou Hipermercados. Eles são 
criados de preferência nas cidades com mais de 200 mil habitantes, e o povo de cidades menores 
e da roça, acaba se deslocando até lá para comprar. Há muita luz, muitas cores. O mundo inteiro 

está lá dentro, arrumadinho, à disposição de "quem quiser". A propaganda, na televisão ou nos 
"out-doors" - aqueles cartazes grandes, colocados nas praças e ao longo das estradas - , coloca 
esta beleza dentro do coração das pessoas. O resto da cidade acaba virando uma espécie de 
super-mercado. Quem está sentadinho em casa, vendo na TV um programa qualquer, ou passa 
pela rua, apressado ou tranqüilo, vê aquela beleza. E o sorriso da moça bonita faz a gente desejar 
a roupa, o sapato, o carro, a casa, a bebida que ela mostra. A gente até acha que vai ficar bonito 
também, se usar o mesmo telefone da atriz, ou a roupa e o sabão em pó. 

Todos nós precisamos de alimento, moradia, trabalho, roupa e tranqüilidade. A 
propaganda se aproveita desta necessidade, e nos faz desejar uma porção de outras coisas: roupa 
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especial, comida diferente, equipamento poderoso. A gente nem consegue distinguir entre o 
que é a necessidade real e o desejo de uma coisa a mais, além da necessidade. A propaganda faz 
até nascerem novas necessidades, que antes nem existiam. O melhor exemplo, hoje, é a do 
telefone celular, que ninguém conhecia há dez anos, e hoje passou a ser uma loucura. Hoje, mais 
que em todos os tempos, "a propaganda é a alma do negócio". 

O deus que esta alma adora é lindo, cheio de luzes, cores, cheiros, formas bonitas. Ele 
está presente em tudo o que as pessoas precisam, usam e desejam. Ele é um deus exigente. 
Quem não tem na mão e na fronte os seus números, passa a ser um condenado. O número da 
besta se chama 'dinheiro', e o deus que ele representa é o Mercado. E para ter este número, para 
recebê-lo, a pessoa tem que dar tudo, toda a sua vida, todo o seu tempo. Para ferrar este número 
no coração das pessoas, o Neo-liberalismo usa do trabalho, e o transforma em atividade 
escravizante, máquina de moer gente. O Neo-Liberalismo usa do trabalho como usa do coração 
da gente. Depois de ferrado, este número é enfeitado pela propaganda com palavras bonitas, 
como liberdade e participação, daí para a frente, ter dinheiro é liberdade, usar o dinheiro 
comprando muitas coisas é participação. 

Principalmente nas grandes lojas - supermercados e shoppings - este ídolo celebra o 
sacrifício de todo o mundo. Ele suga a vida das pessoas, em cujo coração a propaganda faz 
nascer o desejo daquilo que ele quer. Nós conhecemos um Deus que nos dá a vida e deu sua 
vida por nós. O deus mercado suga a nossa vida, e exige que demos a vida por ele. Ele esconde 
o que o sistema faz da gente, com a pergunta tão bonita: "O que você pode fazer pelo sistema"?
O Deus Mercado transforma a vida toda em mercadoria. Mercadoria é qualquer coisa que pode
ser vendida, trocada por dinheiro: sapato, batata, coca-cola, boas idéias, saúde, ginástica,
educação, festa, carro, casa, sorriso, religião. Dentro de um supermercado, tudo acontece como
uma verdadeira liturgia, uma celebração em que a vida do povo passa a ser a vida do deus
Mercado: o jeito de as pessoas caminharem por entre as mercadorias, a maneira como elas são
dispostas e oferecidas, o comportamento dos vendedores. Tudo acontece como uma procissão,
uma liturgia solene. Em vez de se oferecer para nos dar a vida, ele nos sacrifica para ter toda a
vida. Nos países empobrecidos, mais de 800 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica,
pois não conseguem ter o que comer, e morrem de fome por causa da. má distribuição da renda.
Toda esta gente é sacrificada no altar do deus Mercado em nome da concentração de riqueza.
b) Como funciona este deus 'mercado'?

A liturgia do mercado funciona de maneira sempre mais visível. A propaganda, através 
dos meios de comunicação, manipula as necessidades do povo, e faz nascer toda espécie de 
desejos. Em seguida, faz acreditar que a gente satisfaz estes desejos comprando as coisas. 
Comprar é a grande salvação: comprar coisas bonitas, comprar a saúde, comprar a felicidade. 
Quem não compra, está perdido. No mercado, as pessoas não são cidadãs, nem 'gente', capaz de 
amar e pensar. Todos são consumidores. O primeiro respiro é a comunicação reduzida a 
propaganda, o segundo passo é comprar. O 'MERCADO' se apresenta como sendo a totalidade do 
que existe na sociedade. Ele diz que é tudo. Ele só deixa viver e existir o que está nele. 

No mundo compreendido como mercado, o principal lugar público, onde todo o mundo 
encontra todo o mundo, são as grande lojas, centros de compra "Shopping Centers". Isto é o que 
mais serve para excluir as pessoas que vivem 'na roça'. O encontro das pessoas é realizado pelas 
atividades ligadas à compra de coisas, necessárias ou não, mas sempre desejadas. Estes 
conjuntos de lojas substituem sempre mais as Igrejas, as Praças, os lugares de lazer em que o 
povo pode se encontrar. É neles que o deus Mercado faz de nós o seu rebanho. 

Foi inventado até mesmo um jeito novo de existir: a realidade virtual. Eles chamam de 
realidade 'virtual' uma realidade que existe certamente nalgum lugar, e nalgum momento, mas 
entra na vida da gente num outro lugar, em qualquer lugar do mundo inteiro, e em momentos 
totalmente diferentes. Quando você assiste a uma novela ou reportagem, ou a uma propaganda, 
de carro, bebida, roupa ou alimentação, você entra em contato com a realidade virtual das coisas 
que lá estão representadas. Acontecimento ou carro, cerveja, tênis, existem lá num depósito, ou 
existiam lá quando aconteceram e foram filmadas. Como filme, na TV, figura na revista, ou 
imagem no computador, elas não têm lugar nem hora, mas entram na sua vida, dentro de sua 
casa e de seu coração, e passam a fazer parte do seu "aqui e agora". Elas roubam o seu tempo e 
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tomam seu lugar. A TV nos coloca dentro deste mundo, e procura nos envolver "com muitas 
palavras e de uma porção de maneiras" (v Hebr 1, 1 ). Ela penetra na profunda intimidade dos 
lares. Podemos entrar achando gostoso, e curtindo. Podemos nos deixar levar, mas de olhos 
abe1tos, respirando as belezas e descobrindo as garras lindas da fera. Podemos construir nosso 
caminho dentro desta "torre de Babel". 

Pela "internet" ou pelos programas "interativos" de rádio e TV, nós podemos entrar 
ativainente neste mundo de realidades virtuais. Podemos agir como seus fiéis servidores, mas 
podemos também dizer o que queremos. até mesmo se quisermos dizer coisas de que o deus 
mercado não gosta! 

A realidade virtual enrola as pessoas de tal modo, que quem "assiste" a um 'video tape' 
acaba se sentindo parte dele. Para isto são feitas as novelas e programas "de realidade", tipo "no 
limite". "casa dos artistas" ou "big brother". A vida da gente passa a fazer parte da realidade 
'virtual', e a realidade 'virtual' passa a ser a vida da gente. Quem assiste a estes programas é 
levado a entrar no programa para 'matar' alguém. Nestes programas a gente acaba 'fazendo' 
coisas que nunca pensaria em fazer na 'vida real', e "faz tudo por dinheiro", para ser abençoado e 
marcado pelo deus Mercado. Eles é que vivem, a gente só assiste a realidade acontecer, e depois 
compra o sapato da Xuxa, o brinco da Jade, o tênis do Supla ... 
e) É muita confusão!

Enquanto isto, as questões que mais atingem o povo são apresentadas como coisas 
longínquas, que acontecem noutros países, não aqui. As autoridades e os noticiários de TV, 
Rádio e Jornais vivem dizendo que a guerra acontece no Afganistão e Israel, a crise é da 
Argentina, a violência é na Colómbia, a desordem política acontece na Venezuela. Aqui não tem 
disto. 

Eles mostram o avesso, e dizem que é o lado direito. Eles dizem ao povo que a violência 
é causada pelos Talibãs islamitas, não pelos cristãos que vivem aqui; guerra entre cristãos só 
existe na Irlanda. Dizem que o terrorismo é uma desordem que acontece pelo mundo afora, mas 
aqui são apenas alguns baderneiros, de que a polícia dá conta e o Governo vai cuidar. "Êles" são 
fundamentalistas, "nós" somos os bons. A bagunça na economia é culpa do mercado 
internacional, a nossa economia é ótima e perfeita. Mas para ser ótima, nossa economia tem que 
ser capacho da economia internacional! E os noticiários nos chegam totalmente misturados com 
as propagandas. Em menos de um minuto a gente assiste uma bomba estraçalhando quinze 
pessoas e uma moça bonita tomando banho.A vida vira 'realidade virtual'. Viver é consumir, 
alimentar-se é comprar. Não importa se você compra coisa boa ou semente transgênica. O 
importante é comprar, consumir. 

O que parece ser vida privada, dentro de casa e até dentro do banheiro, é colocado na 
Televisão como espetáculo público para todo o mundo ver. O que é espaço público, de 
responsabilidade do governo, é apresentado como questão pessoaJ e familiar de um líder 
político. As festas e tradições religiosas são tratadas como 'cultura local', 'folclore', e vendidas 
como mercadoria no mercado turístico, ao lado das belezas naturais, comidas típicas e danças 
exóticas. 

A vida não é mais produzida na Família, e a Família não é mais 'uma' realidade geradora 
de vida - nascem indivíduos fora de toda estrutura, as estruturas não geram vida digna, há um 
número crescente de modelos de vida conjugal, com ou sem filhos. Há uma diversificação 
grande de comportamentos sexuais. O encontro amoroso genital toma os nomes mais diferentes 
e esvaziados: de 'fazer amor' passa a ser 'tranzar', 'ficar com' ou 'rolar um clima', e o que era 
intimjdade se torna espetáculo, liturgia de adoração do corpo, mercadoria privilegiada no 
supermercado de sensações. 

Hoje em dia é difícil encontrar uma família composta de avós, filhos, genros, noras e 
netos, sem nenhuma quebra das estruturas ainda consideradas normais. Há uma estrutura de que 
ainda falamos, mas que já não existe, feita de casamento monogâmico, fiel e indissolúvel, para a 
procriação e primeira educação dos filhos. 

A crise do IMPt�RIO, gerada pela imposição do Neo-Liberalismo, vai muito além desta 
incerteza. A possibilidade de produzir clones confunde os conceitos de paternidade, maternidade 
e geração. É a abertura de um campo totalmente novo de comércio. Enquanto isto, o 
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comportamento de pessoas que não cabem nas estruturas tradicionais aprofunda esta con fusão, 
como o da cantora que tinha um filho, mas vivia maritalmente com uma mulher e tinha, no 
casal, o papel de pai, não de mãe. E morreu por excesso do consumo de drogas, sem que a crise 
fatal tenha sido produzida por dose excessiva. A camisinha é apresentada comercialmente como 
único preservativo contra a AIDS, e o tipo de propaganda que dela se faz cria novos critérios de 

intimidade e comportamento sexual. A prevenção da AIDS vira mercadoria. A propaganda da 
camisinha estraçalha a sexualidade humana. De um lado, o povo é proibido de usar qualquer 
preservativo. pe outro, a propaganda e o comportamento de muita gente fazem uma pressão 
insuportável. E um desafio à consciência de cada um ... 

As estruturas da convivência social e familiar são freqüentemente desmontadas pelas 
imposições do mercado de trabalho. Muitos pais, principalmente do interior, têm que trabalhar 
longe de casa, e voltam só de vez em quando ao lar. As pessoas têwm quye ter dois e até três 
empregos para sobreviver, e sujeitar todo o resto da vida ao emprego. O desemprego crescente 
destroi a vida e a dignidade. 

Muitas famílias são desorganizadas através dos meios de comunicação, nos programas 
de lazer, na maneira de organizar os programas de informação. Cada um quer ver um programa 
diferente, numa hora diferente, e os programas apresentam modelos de vida, comportamento e 
estrutura familiar que são muitos e totalmente diferentes da vida do povo. Fora da casa de 
família, a automatização da vida impede a humanização das relações entre as pessoas. Dentro da 
casa, a humanização é violentada quando a TV faz de tudo um espetáculo, mercadoria no 
mercado da comunicação. 

Mesmo assim, quanta gente vive uma vida inteira em função de um filho, de um idoso, 
de um parente ou amigo que tem necessidade de cuidados especiais. Muita gente adota filhos, 
além dos próprios, no mais puro impulso de solidariedade humana. O centro mais forte de 
resistência do povo está na família, no amor indestrutível com que pais e mães, filhas e filhos se 
amam, se unem, resistem à besta. 
d) A Espiritualidade imposta pelo mercado, e a resposta das CEBs.

O Neo-liberalismo cria o Mercado e faz dele o deus, a quem todos, absolutamente todos 
devem adorar em todos os atos e momentos da vida. A espiritualidade da Idolatria do Mercado 
é regida pelos meios de comunicação, principalmente a Televisão. Durante o governo Collor, 
começou a desmontar a máquina chamada Estado. Havia filmes em que um elefante entrava 
dentro de um escritório, e a coisa só funcionava quando ele era botado para fora. O elefante que 
"amolava muita gente" era símbolo do Estado, apresentado como uma máquina pesada e inútil. 
Na Antigüidade os Imperadores do Egito e de Roma se faziam adorar como deuses: 
"dominavam sobre os povos e se faziam chamar de benfeitores" (cf. Lc 22,25). Já no século 18, 
um Rei da França, chamado Luiz 14, dizia: "Eu sou o Estado". E as pessoas adoravam o Estado. 
Agora o deus não é uma pessoa fisica, a do Imperador, nem o Estado, mas o Mercado. O Neo
liberalismo faz tudo para destruir o Estado. Ele não é mais um deus, e está perdendo sempre 
mais a força organizativa da vida política. Só um Estado pode ter o privilégio de sobreviver para 
impor aos outros, o país chamado "Estados Unidos da América". 

O ato máximo de adoração do Mercado é comprar e consumir. Esta é a sua 
espiritualidade. Seu templo sagrado são os "Shopping Centers", em que o povo consumidor faz 
suas procissões, adora as mercadorias. Quando compra, o fiel, transformado em consumidor, 
oferece ao deus Mercado aquilo que conseguiu com o duro trabalho. O Mercado Capitalista 
aceita o trabalho através do contrato que é o salário. Com isto, o Mercado reduz toda a vida de 
trabalho da pessoa a um punhado de dinheiro. Quando devolve seu dinheiro ao Mercado, a 
pessoa entrega também - mesmo se não o quer - a própria vida. Ela sacrifica ao ídolo do 
Mercado a vida que o contrato salarial reduziu a dinheiro. 

A "palavra" do deus Mercado é a palavra dos meios de comunicação e seu Evangelho é a 
propaganda, chamada de "Marketing". Márketing é uma palavra inglesa, que significa todos os 
truques usados para colocar um produto no mercado e fazer um certo tipo de pessoas 
comprarem. Nos Meios de Comunicação, a palavra transforma a vida das pessoas em sangue 
oferecido ao Mercado - uma verdadeira 'transsubstanciação', do corpo sofrido dos trabalhadores 
em vítima oferecida pela vida do Império. 



6 
A resposta a este desafio não pode ser negativista, de dizer que tudo é do demônio e tem 

que ser destmído, exorcizado. Nem pode ser resposta de avestruz, que esconde a cabeça na areia 
e mostra o trazeiro. Ao dialogar com o tentador, Jesus, à beira do deserto, no cume do morro ou 
no alto da cúpula do templo. não negou o que estava sendo mostrado, nem fingiu que era bom 
(Lc 4, 1 -13). O desafio não é de negar, nem de aceitar passivamente. Não adianta sair, nem tem 
como sair. O desafio é mudar nossa atitude dentro deste contexto, enxergar e andar de maneira a 
criar um mundo diferente. Isto é possível, porque as CEBs são lugar em que a vida nasce, 
acontece. resiste e se multiplica. O grande instmmento do Mercado está nas mãos do 
trabalhador: a atividade pela qual o ser humano se torna presente no mundo e cria com ele os 
bens e as condições de vida, convivência e convivialidade amorosa. O capitalismo falsifica o 
trabalho e faz dele máquina de moer vida. O povo pode redimir o conceito vivo e a realidade 
criadora do trabalho-na-natureza. Desmascarar o deus Mercado e arrancar dele os instmmentos 
que ele usa - o trabalho e a comunicação - fazendo do mundo o lugar onde Deus se realiza e se 
manifesta como o Criador e Libertador. 

A resposta é a espiritualidade da "cidadania". Não a cidadania que acorrenta de novo o 
trabalhador ao emprego, ao trabalho falsificado, mas a capacidade criadora e amorosa de fazer 
de nós mesmos. os humanos, irmãos e irmãs responsáveis de toda a natureza, em que brota e 
germina a vida em abundância para tudo e para todos (v. Jo I O, 10). 

A MÁQUINA DE MOER VIDA 
"Este é o meu corpo, entregue por vocês" (v Lc 22, 19) 

a) As garras dentro da luva

Uma CEB publicou um dia um convite com o título: "Aposte neste sonho". O sonho era: 
«Acordar sem susto, debaixo de um teto firme, na paz de Deus. Ligar o chuveiro e deixar 

correr a água para espantar o sono. Tomar café com leite, pão e manteiga. Caminhar umas 
poucas quadras, sem atolar no barro nem sujar de poeira, sem ter que saltar sobre valas de 
esgoto nem tropeçar no lixo. Deixar a menorzinha na creche e as outras crianças na escola. 
Pegar o ônibus e fazer uma viagem tranqüila e curta, sem empurrões nem cotoveladas nem 
correrias desvairadas nem freadas bmscas. Descer perto do serviço e caminhar junto ao riacho 
de água limpinha respirando um ar gostoso. Trabalhar com prazer e entre amigos. Na volta, 
passar no posto de saúde e marcar uma hora para depois de amanhã. Dar uma olhadinha nas 
lojas e ir na manicure ver as fofocas da semana. Dar uma paradinha no bar da esquina, tomar 
uma cervejinha bem gelada e combinar com a turma uma partida de futebol no sábado à noite. 
Passar no orelhão e ligar para a associação, confirmando a reunião de amanhã. Chegar em casa 
são e salvo, com a carteira no bolso, o relógio no pulso e Deus no coração». Dar comida p 'ra 
criação e cuidar das plantas, antes de ir dormir. E no domingo participar da celebração na 
Comunidade para alimentar a fé e a esperança. 

Acreditamos neste sonho porque vivemos vários pedaços dele, ora um, ora outro. É com 
estes pedaços de Deus na nossa vida que enfrentamos a dura realidade: Vivemos uma verdadeira 
guerra civil não declarada. 

A lembrança das CEBs é cheia de momentos bem característicos desta guerra escondida. 
A cada ano morrem no Brasil cerca de 50.000 pessoas, de violência assassina ou desastres de 
trânsito. No campo, muitas famílias são expulsas da terra, para a construção de barragens e 
hidrelétricas, ou a expansão de latifúndios. Nas cidades a resistência leva à ocupação de prédios 
ociosos abandonados. Uma comunidade descreve o local onde morava: "a maioria das casas era 
de lata aberta ou de retalho de madeira. Bóias-frias, poucos pedreiros, serventes. As mulheres 
quase não trabalhavam fora do lar. Famílias numerosas. As crianças doentes, brincavam com 
cachorro, gato, porco solto ... Esgoto corria solto. A mesma cisterna e fossa próximas serviam 
para quatro ou cinco famílias." Mesmo onde existe uma "urbanização", é necessária a resistência 
contra a péssima qualidade de via imposta aos moradores: lutas por água, esgoto, asfalto, luz, 
postos de saúde, coleta de lixo, escolas, violência do crime organizado e das políticas 
desorganizadas. 

A luta das CEBs começou na época militar da ditadura. "Após as greves de 78 ficou 
muito forte a perse,guição a todos que atuavam junto ao povo. O clima geral da ditadura militar 
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contribuiu para tornar mais chocante ainda o impacto das c1ms. As injustiças eram muito 
grandes e ainda se encontravam recentes na memória fatos violentos. Muita gente ainda acha 
que só havia ditadura no tempo dos governos militares, mas as questões continuam, com 
algumas agravantes. Um Sem TeITa nos alerta: "Conseguimos derrotar a ditadura militar 
brasileira que assassinou 17.000 companheiros nossos, mas nos impuseram agora uma ditadura 
econômica. com esta história de neo-liberalismo. Esta ditadura econômica do neo-liberalismo é 
muito pior que a ditadura militar. pois está assassinando milhões de companheiros nossos. De 
democracia isso só tem a cara. É ditadura disfarçada de democracia." 

Hoje vemos que a época militar foi apenas uma modalidade de ditadura. Hoje vivemos a 
ditadura debaixo de outras aparências, e de uma outra maneira, mas colocando o povo em 
condições piores ainda. O povo não é mais somente empobrecido e marginalizado, mas 
excluído. E as reações à ditadura pioraram: aumentou a violência, a necessidade de competir 
pela vida quase como animais que disputam a mesma caça. Todos os dias há notícias de rebelião 
em cadeias, por causa de superlotação e desrespeito aos direitos humanos. Todos os dias há 
notícias de assassinatos, chacinas e roubo. Vivemos uma paz aparente em que morre mais gente 
do que em tempo de guerra. Antigamente era a "PAZ ROMANA", hoje é a paz "AMERICANA".

As armas da matança são diversificadas. Muita gente ainda justifica o uso de armas de 
fogo. Os traficantes de drogas já usam o que bem entendem. Muitas mortes são produzidas pelo 
trânsito desordenado, outras pelo tráfico de drogas. outras ainda pela perseguição a 
detenninadas pessoas, especialmente homossexuais. Nos últimos anos têm reaparecido doenças 
causadas por questões que pareciam resolvidas, como a dengue, a leptospirose, a febre amarela, 
doenças provocadas por falta de tratamento da água, falta de esgoto, falta de condições 
habitacionais e falta de equilíbrio ecológico. 

Numa guerra declarada, a gente sabe quem é o inimigo. Como o que existe agora não é 
guerra declarada, o povo fica sem saber contra quem lutar. O governo dos Estados Unidos 
aproveita-se dos atentados de 11 de setembro de 2001, e inventa a guerra contra o que ele chama 
de terrorismo. Com isto acelera a produção de armas para matar, destrói e desorganiza uma 
nação em que não conse_!:,rue entrar pela via comercial, e procura desunir e dominar os países 
produtores de petróleo. Com a desculpa do narcotráfico na Colômbia, intensifica a intervenção 
no continente latino-americano, para se apoderar da Amazônia .. Tudo isto entra dentro da 
intimidade de nossas casas através dos Meios de Comunicação, especialmente a TV. Eles 
querem que todo o mundo seja espião de todo o mundo. 

E, com os noticiários controlados, eles misturam um montão de coisas que acabam a 
tarefa moedora. Eles transmitem sensualidade em exagero, culto ao corpo em detrimento da 
afetividade. O corpo é apresentado como objeto de consumo, feito de força muscular, de beleza 
exuberante e de sexualidade absolutizada. Futebol vira máquina de fabricar espetáculos e vender 
ídolos. Semeiam gota a gota, desejos e ideais impossíveis de atingir e realizar. E excluem da 
convivência na sociedade os que não chegam lá. 
b) Como funciona a máquina de moer vida?

A tecnologia de organização da economia, de arrumação das cidades e de propaganda do 
Neo-liberalismo mói de muitas maneiras a vida das pessoas. O grande desafio da Democracia é 
PRODUZIR VIDA PARA TODOS, no contexto que produz morte e exclusão. Dados das Nações 
Unidas mostram que em 1960 os 20% mais ricos do mundo possuíam o equivalente a trinta 
vezes o quinhão dos 20% mais pobres. A diferença dobrou: hoje é de 61 vezes. Vivemos num 
mundo em que 15% da população detêm 80% do produto interno bruto (PlB) mundial. O 
objetivo do Neo-Liberalismo é aumentar sempre mais a riqueza e concentrar sempre mais a 
posse de riqueza e o acesso a serviços. 

O Neo-Liberalismo tem estratégias muito concretas de imposição de seus ditados: 
prorrogação da CPMF, reforma da c1:r, destruição de direitos sociais, contribuição dos 
aposentados à previdência, retardamento da reforma agrária, redução da possibilidade de 
emprego. Na reforma da CLT, os direitos já conquistados pelo trabalhador ficam sujeitos à 
negociação entre os patrões e os sindicatos. Na hora de regulamentar concretamente os direitos 
já garantidos em Constituição, eles podem ser confundidos e destruídos nesta negociação. Antes 
de propor esta medida, o governo atual passou sete anos destruindo e diminuindo o quanto podia 
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a força e o poder de negociação dos sindicatos. O que eles chamam de "livre" negociação é o 
confronto entre os sindicatos enfraquecidos e as organizações patronais fortalecidas pela política 
neo-liberal. 

O trabalho ainda é visto como a atividade do ser humano que tenta dominar a natureza, 
utilizando conhecimentos científicos para manejar os dinamismos naturais em proveito próp1io e 
em prejuízo do equilíbrio da vida global. A clonagem e outras técnicas de engenharia genética 
levam esta dominação e mercantilização até o coração da vida. O trabalho produz bens, realiza 
serviços e organiza a sociedade. O Neo-Liberalismo levou este conceito a um exagero tal, que 
no mundo produtivo de bens e serviços já não há lugar para mais da metade dos trabalhadores. 
Ele impõe regras novas, que forçam toda a realidade do trabalho a se manter dentro das 
estruturas sociais de um contrato, o contrato de 'emprego', fixado na carteira de trabalho. 
Trabalho é reduzido a contrato de trabalho, emprego. Já são 60% das pessoas que mal e mal 
sobrevivem, porque é sempre mais dificil ter emprego dentro da estrutura. O Neo-Liberalismo 
leva ao ex.iremo a estratégia de fazer do trabalho uma máquina de moer vidas e estraçalhar a 
dignidade da pessoa humana. 

Pioram os preços de produtos agrícolas. Pioram regras do contrato de trabalho, piora o 
salário, pioram as condições da jornada de trabalho, piora a segurança no trabalho e a 
estabilidade de emprego. Assim, o trabalho de produzir coisas para vida, vira instrumento de 
moer a vida. O que nós chamávamos "desemprego" e "rotatividade" da mão de obra, vira 
"flexibilidade". e começa a parecer necessária como condição de emprego. Os direitos do 
trabalhador viram "custo brasil", que tem que ser eliminado. O emprego é reduzido sempre 
mais. Já se fala em 'fim do emprego'. Quem não tem emprego, não cabe na organização social 
neo-liberal. 

A produção preferida é a indústria de carros. Quanto mais carros, maior a poluição 
ambiental. O maior número de mortos é por acidentes de trânsito, as condições de vida na 
cidade têm como critério a circulação de mercadorias, não a vida e convivência do povo. Assim, 
a primeira causa do grande número de acidentes é a falta de cuidado com as estradas. Nas 
cidades, cuida-se quase exclusivamente dos corredores por onde passa a mercadoria e transitam 
os veículos, deixando em estado miserável os passeios por onde a população passa a pé. 

Aos poucos, e para "melhorar" a prestação de serviços, são criadas máquinas que 
substituem as pessoas que prestavam estes serviços: roletas eletrônicas, caixas automáticas. A 
experiência mais concreta para todos nós é a experiência de serviços bancários. De um lado, 
todo o mundo acaba sendo forçado a usar o serviço dos bancos, para ter acesso ao dinheiro que 
tem. Todo o mundo tem que ter um CPF sem o qual não tem acesso aos serviços sociais de que 
necessita. Além disto, as máquinas automáticas forçam as pessoas a usarem uma porção de 
números e de cartões magnéticos. Sem os números e os cartões as pessoas não conseguem mais 
exercer sequer o direito de usar o próprio dinheiro. No antigo Egito havia as estátuas chamas 
"esfinges", em que estava escrito: "decifra-me, ou eu te devoro". Hoje a tecnologia nos diz: 
"vira número, ou eu te vomito". Quem se submete aos números, corre o risco de ser devorado 
pela tecnologia. Quem não aceita ser engolido pelos números, corre o risco de ser excluído da 
sociedade. 

Esta voracidade da tecnologia é o principal instrumento de dominação do Mercado Neo
Liberal. As luvas que escondem as garras desta fera voraz e faminta são, na mão direita, as 
compras a prazo. Na mão esquerda as "promoções" comerciais do "Marketing", e a 
manipulação dos desejos das pessoas. O "Marketing" é uma técnica de atrair a pessoa através de 
promoções, criando nela o desejo de possuir uma determinada coisa. Ele acaba convencendo a 
pessoa de que ela "tem necessidade" daquilo que está sendo oferecido. E a pessoa acredita que 
pode comprar e fica toda vaidosa, mesmo se não tem dinheiro, porque "está em promoção", e 
"você foi selecionado". De promoção em promoção, o "Marketing" acaba dominando todo o 
comportamento das pessoas. O dinheiro da prestação acaba antes do prazo, e a pessoa fica presa 
na dívida. Fica presa dos dois lados de um lado não tem aquilo que ficou desejando, de outro 
lado, fica devendo cada dia um pouco mais. Às vezes perde o dinheiro e o produto que comprou. 
Todo o mundo quer ser feliz. Esta felicidade é identificada com dinheiro, com a posse de uma 
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moradia particular, com a posse de um carro, ou simplesmente com o ato de comprar uma 
dúzia de bananas a um preço menor que no concorrente. 
e) A confusão provocada pelo Neo-liberalismo

O Neo-Liberalismo desorganiza o conceito de trabalho. Reduz o trabalho humano a 
emprego. Reduz o número e a possibilidade de emprego. Realiza sempre mais produção e 
serviços com o uso de tecnologia. Reduz o trabalhador a servidor de uma máquina. Faz acreditar 
que a máquina produz sem o concurso humano. Não considera trabalho o que é feito fora das 
regras impostas pelo 'trabalho formal'. De um lado são as pequenas unidades produtoras que 
fazem chegar à nossa mesa a maioria dos alimentos. De outro lado, há muito mais trabalho de 
produção de vida e prestação de serviços fora da formalidade capitalista neo-liberal, que dentro 
das regras que ele impõe: nas cozinhas e lavanderias, nas hortas comunitárias, bancas de 
camelôs e - para bem ou para mal, na produção agrícola de que se valem os traficantes de drogas 
e o contrabando. 

Cada um dos elementos da natureza tem um papel exclusivo e específico, a ser 
reconhecido e respeitado. O equilíbrio de todos é feito da contribuição de cada um. O ser 
humano, é o único que, intencionalmente, interfere no equilíbrio de todos os outros seres. Como 
cada um dos outros seres, o ser humano tem um papel específico e exclusivo. Mas este seu papel 
que foi até agora exercido e interpretado como domínio. E a lição bíblica foi lida também dentro 
desta ótica. O ser humano foi visto como o "rei da criação". Esta espiritualidade ameaça de 
extinção a vida existente na Natureza e no próprio ser humano. Entretanto, não há sobrevida 
"ecológica" possível para o universo, sem a intervenção explícita e consciente do ser humano. 
Esta intervenção é o trabalho. 

Mas, na confusão criada pelo Neo-Liberalismo, o trabalho vira máquina de moer vida em 
três níveis: primeiro, acaba com a saúde do trabalhador e destroi a personalidade e 
individualidade dos que ainda trabalham dentro das regras impostas, quando impõe um ritmo 
sempre maior e exige diversidade de qualificações - e destrói também a personalidade e 
dignidade dos excluídos e impedidos de ter emprego; segundo torna totalmente inseguras as 
relações entre os diferentes agentes produtivos, tanto os que possuem e planejam, quanto os que 
não possuem, mas executam, quando mexe continuadamente nas relações de emprego e nos 
direitos sociais do trabalhador, para criar facilidades para o mercado financeiro; finalmente, mói 
o que resta de vida, jogando no desemprego um número crescente de pessoas, e diminuindo
sempre mais velozmente as possibilidades de encontrar um emprego. Reduz o trabalho a
emprego, torna o emprego sempre mais complicado e exigente, e aniquila o emprego como
realidade produtiva de bens e serviços.

d) O Espírito neo-liberal e a Espiritualidade do povo.
Frente à exploração, demolição e exclusão feitas pela máquina de moer vidas, o refügio 

do trabalhador são as coisas da "cultura popular", com que enfrenta, em casa e no bairro, a 
demolição que acontece na fábrica e nas ruas da cidade que está ao redor do bairro popular. Sem 
discutir aqui as práticas consideradas violentas, podemos dizer que as ocupações de terrenos e 
prédios vazios é uma verdadeira reforma agrária e urbana alternativa. Nelas nasce um sistema 
social, escolar educativo, de assistência à saúde, que a sociedade, os meios de comunicação, 
teimam em desconhecer. No dia-a-dia de acampamentos e assentamentos nascem novas relações 
entre as pessoas, novas relações de vida comum com a natureza, novas relações de gênero e 
novas relações ecológicas. O ser humano é um dos ramos, um dos frutos da mãe natureza, e 
nela, é considerada poder a prática de servir e conviver, não a prática de dominar e explorar. 

A voracidade da tecnologia abafa a humanização das relações entre as pessoas. O 
bancário não presta mais às pessoas o serviço de manejarem o próprio dinheiro, mas as ajuda a 
se utilizarem da máquina e se submeterem ao que ela exige. As relações entre as pessoas são 
mediadas por máquinas que funcionam na base de números. Mas o que a máquina faz ou exige 
foi colocado dentro dela por alguém que a "programou". Ajoelhando-se perante a máquina, a 
pessoa está se ajoelhando perante quem planejou este tipo de "programação". Não é à-toa que 
uma das profissões mais procuradas hoje é a de técnicos em computação. Eles são os novos 
sacerdotes do deus Mercado, seus catequistas e sacristães. Eles celebram a liturgia do 
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compudaro, ensinam como dobrar os joelhos e rezar para estes santos ídolos. Acendem e 
apagam as velas da liturgia tecnológica, fazem a manutenção da máquina de comunicar. 

Entretanto, ao bagunçar as relações de trabalho, o Neo-liberalismo abre uma brecha, por 
onde o trabalhador pode compreender melhor e transformar a realidade do trabalho. A 
tecnologia não é máquina de produzir morte. O que a torna mortífera é o contexto neo-liberal de 
seu uso por parte de uma pequena parcela da população humana. O capitalismo gerou os 
trabalhadores à imagem e semelhança das relações de trabalho. Em sua fase neo-liberal, o 
mesmo capitalismo esmaga mas, sem querer liberta o trabalhador destas relações. Há que 
construir novas relações de trabalho, matriz de novos modelos culturais. A eletronização torna a 
organização possível e gera gratuitamente muito saber. Ela é um instrumento, não uma fonte 
autônoma. com vida própria. A eletronização cria novas dimensões e novos dinamismos de 
comunicação em todos os sentidos da palavra. As organizações populares podem ter acesso, 
sempre mais, aos instrumentos da comunicação. Os técnicos em informática podem, sempre 
mais. esclarecer o povo, e ajudá-lo a vencer a barreira da computação. A Televisão pode ser 
usada de maneira muito gostosa e enriquecerdora. 

Os novos 'sacerdotes e catequistas' podem ser como os dois profetas do tempo do Exílio, 
Ezequiel e Jeremias. Ezequiel foi o profeta sacerdote que acompanhou o povo e recebeu do rei 
Nabucodonosor a função de amansar o povo com a religião. Em vez disto, ele ajudou o povo a 
organizar a memória histórica, e neste esforço começou a organização dos escritos bíblicos 
editados com o nome de "Bíblia Hebraica", principalmente os cinco primeiros livros da Bíblia, o 
Pentateuco, que contém as histórias da criação do mundo, da libertação, da posse da terra e da 
organização do povo. Enquanto Ezequiel acompanhava os exilados, Jeremias, na Palestina 
animava os excluídos, os que o rei deixara para trás porque eram ignorantes, incapazes de 
produzir, sem experiência administrativa. 

Assim, pela comunicação, nasce dentro do Império uma nova democracia universal 
'alternativa'. Sua expressão política pode resultar da união de alguns grandes países dentre os 
empobrecidos: China, Índia, Paquistão, África do Sul, Indonésia, México, Brasil. O esforço de 
destruir o Afganistão e o Iraque mostram a fúria com que os senhores do "Império" reagem 
contra quem não se submete. Na base, entre as comunidades de vida ameaçadas de extinção, as 
CEBs - em toda a América Latina, mas também em muitos países Europeus - têm seu espaço 
próprio e geraram lideranças nos movimentos de resistência. Estas lideranças não são só 
católicas, espíritas, do condomblé, ou de outra religião, mas circulam livremente pelas várias 
instituições "tranqüilas e felizes", e vivem uma espiritualidade intensa, de comunicação e 
convivência. 

Na espiritualidade das comunidades de vida, o Trabalho é uma cumplicidade, um ato de 
amor entre o ser humano e a Natureza. Trabalho pode ser realizado como atividade criadora, em 
que se expressa uma relação profunda e constitutiva, entre o ser humano e a natureza. Ele não 
tira da natureza os elementos de que precisa para viver, mas mergulha na vida produzida pela 
Natureza. Cada ser é feito de todos os outros, e também o ser humano. No trabalho, a 
espiritualidade do ser humano é o exercício de um ato de comunicação global da vida. Sem esta 
intervenção do ser humano na Natureza não é mais possível reconstituir o que foi até agora 
destruído, nem promover e chegar a uma abundância de vida para todos. Assim, o trabalho é 
também repartir o próprio corpo para alimento de todos, como Jesus fez na última ceia. O chão 
que pisamos são os corpos repartidos e distribuídos, dos pedreiros que o construíram. Nos 
alimentos e as refeições, nos serviços que nos são prestados estão os corpos dos trabalhadores 
que tornam possível a vida e a convivência. Eles nos gritam a cada momento: "tomai e comei", 
"tomai e bebei 11, isto é o meu corpo-repartido-por vós, é a nova aliança entre os trabalhadores e o 
próprio Deus, entre os seres humanos e a natureza que os gera e alimenta, enquanto é por eles 
alimentada e regenerada. 

Na Espiritualidade da Ecologia o Trabalho não é adoração da Natureza, e deixou de ser 
redução da. Natureza a servidora da vida humana. O ser humano é irmão e irmã da Natureza: o 
irmão que colabora, a irmã que presta até mesmo uma certa cumplicidade,com as energias do 
universo. O ser humano é Pai e Filho da Natureza, esposo e esposa. E gerado e gerador, 
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fecundador e fecundado. A Natureza é o útero em que o ser se torna humano, e no ser humano 
toda a Natureza se torna consciência, amor, abertura ao infinito. 

O conceito de sacerdócio antes do cristianismo ou fora das religiões nascidas do javismo 
Gudaismo e cristianismo) é centralizado no sacrificio. Mata-se uma criatura viva para 
reconhecer que Deus é o Senhor da vida, e fazer um ato de louvor. O Neo-Liberalismo tem seus 
teólogos. que justificam, com uma teoria do sacrifício, a morte dos que são sacrificados em 
nome do progresso. 

O sacerdócio vivido e instituído por Jesus, na última Ceia, se concentra na comunicação 
de vida: "Este é o meu corpo entregue a vocês", este é "o meu sangue-derramado para a vida de 
muitos". Isto não é sacrifício. mas partilha, como a do "pão descido do céu", que alimentou o 
povo no deserto (Ex 16). Melhor que o pão farto da escravidão é o pão partilhado na caminhada. 
Sacerdotes são então os que comunicam a vida por força do batismo, no qual o Espírito é 
den-amado. O deus Mercado é sacrificador, e concentrador da vida. O Deus que caminha com o 
povo lHWH/ Adonai, a quem Jesus chamou de "Abbá", Papai, não quer sacrificios, mas 
comunicação, vida em abundância para todos. 

O IMPÉRIO 
"Contem a seus filhos tudo isto"(JI 1, 3) 

a) O veneno misturado no açúcar

Todos os dias entra um ventinho e a luz, pela nossa janela, pelas portas. No verão é 
quente, e às vezes tem chuva. A gente tem goteira no teto, e a água pinga. No inverno é frio. De 
noite, só a lua espia lá de longe, ou um montão de estrelas passeiam no céu escuro. Por onde 
entra a luz, entra o vento, entra a chuva, entra o frio e o calor, a poeira e a fumaça, o barulho do 
vizinho e o canto do sabiá. Onde não chove, entra poeira, nas cidades entra uma fumacinha que 
a gente nem vê. Não chega a estragar a felicidade. Por onde entra o dia, entra a noite, pelas 
portas, as janelas, pelas gretas e os buracos da parede, entre as telhas e frestas da porta. 

Por aí entram também o apagão, a crise de água, o mosquito da dengue, o desemprego, a 
aids, a violência, a droga. O APAGÃO foi gerado pela distorção administrativa: em vez de usar o 
dinheiro das privatizações em investimentos para gerar energia, o governo o jogou no 
pagamento da dívida externa, em humilde obediência ao FMl. A crise da AGUA brota do desprezo 
pelo equilíbrio ecológico na produção industrial e no avanço da urbanização. O mosquito da 
DENGUE é que se aproveita. As matas estão sendo destruídas, e ele foge para a cidade, onde não 
há passarinhos que o venham comer, nem condições de higiene ou prevenção que impeçam sua 
multiplicação, nem plano de saúde eficaz para os atingidos. O DESEMPREGO é resultado de usar 
tecnologia, em vez de empregar gente, e das mudanças nas relações de trabalho. A relação de 
trabalho chamada "emprego", não funciona mais a contento, e tem que ser mudada. A AIDS é 
sempre mais um perigo, ligado ora ao sexo, ora à saúde pública. O MEDO encharca qualquer um 
que saia ai pelas ruas, perseguido pelo bandido vestido de gente ou de polícia, mas topa com a 
violência até mesmo dentro de casa, contra as mulheres, as crianças, os idosos, a natureza. E a 
DROGA é tentativa de saída para uns, rebeldia para outros, muito dinheiro para as máfias. 

Na escola, nos noticiários, nos livros de formação política, aprendemos que a 
DEMOCR.ARIA é o poder nas mãos do povo. A DEMOCRACIA é organizada em três poderes, o 
executivo, o legislativo, o judiciário. Para fazer executar as leis e manter a ordem estabelecida 
legalmente, o Governo tem o direito de usar a força através da Polícia, e para defender o País de 
ataques externos, existe o Exército, que assume muitas vezes também funções de levar 
desenvolvimento onde for necessário 'desbravar' a natureza. O respiro, o espírito da Democracia 
é a informação: os que têm em mãos os instrumentos de legislação, execução das leis e 
julgamento, têm que saber o que o povo precisa. O povo precisa do conhecimento das leis e das 
políticas. A palavra política, aqui, é usada para indicar um jeito constante e planejado de 
organizar os acontecimentos. A informação que vai e que volta entre o povo e os governantes é 
a comunicação. Para fazer chegar até os governantes as próprias condições e necessidades, o 
povo tem muitas organizações, desde pequenos clubes e grupos de lazer ou trabalho e estudo, 
até grandes aparelhos, como Escolas, Universidades, passando pelas Igrejas, Associações de 
moradores, sindicatos e, principalmente, partidos. A DEMOCRACIA é uma casa muito bonita, e 
tudo nela ou é bem previsto e desenhado, ou pode ser reformulado, consertado, refeito. 
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Ela tem muitas pontas. Não é en-ado de todo, dizer que DL�MOCR/\CI/\ começa em casa, 
porque dentro de casa tem uma ponta destas, nas relações entre marido e esposa, pais e filhos, 
adultos e crianças, homens e mulheres, adolescentes e todo o mundo. Educação começa na 
família e é passada de geração em geração. Muitas vezes é dentro da família que começa a 
resistência, a dignidade. Mas mesmo lá dentro do lar é necessário ter uma análise de conjuntura 
nacional educacional e política. O que "entra" dentro de casa e lá está desde sempre, não começa 
lá. A Democracia nasce noutros lugares. Onde estão as outras pontas da DEMOCRACIA? 

Se você reparou. na descrição acima, do ideal de democracia, a gente pode fazer três 
perguntinhas muito inocentes: quem é este 'povo', que tem nas mãos o poder? Quem controla 
este "re!}piro". que é a comunicação, por onde tudo passa? E quem consegue, realmente, usar os 
''aparelhos" do povo, pequenos ou grandes, para convencer o povo do caminho a seguir ou os 
governantes das medidas a tomar? Ai é que estão as portas e frestas, as janelas e goteiras, e 
misturado com o ventinho e a luz da democracia, entra o bafo fumacento, doce e embriagante, 
venenoso e irresistível, pegajoso e envolvente do IMPÉRIO.

b) como funciona esta invasão.

A luz que entra em nossa janela vem do espaço. O vento vem de muito longe, a fumaça, 
da rua alí em cima, ou da fábrica atrás do morro, o barulho é do vizinho, o canto do bem-te-vi 
vem da goiabeira, e do quarto ao lado, vem o som do adolescente, a voz da mulher que costura, 
lava a roupa. cozinha ou telefona, da criança que chora, do menino que estuda e soletra meio 
gaguejando, o texto da escola. 

De igualmente longe e de muito mais perto vem o fMPÉRIO. Ele usa um instrumento de 
penetração invisível como ferramenta, mas presente em todo o lugar: a GLOBALIZAÇÃO. Ela 
coloca dentro de nossa casa, colados no nosso corpo, palavras esquisitas. nomes estrangeiros de 
roupas, calçados, alimentos, bagulhos e aparelhos domésticos, fabricados ou montados em 
Taiwan, comercializados no Paraguay, escapados de assaltantes com sotaque espanhol, inglês, 
árabe, ou nordestino e mineiro mesmo. 

Não se pode mais falar, propriamente, de Imperialismo. Imperialismo é o que acontece 
quando um País resolve se espalhar, alargar suas fronteiras dominando outros povos e impondo 
seu comércio, sua política e sua cultura, com religiões, costumes, ideologias. Para haver 
Imperialismo, é necessário que haja limites claros entre nações e culturas, que haja um lado de 
'dentro' do Império, e um lado de 'fora' do Império, onde ele manda seus exércitos ocupar e 
impor. No dia 11 de Setembro de 2001 vimos e vivemos que fronteiras assim ou não existem ou 
não valem mais nada. A intervenção militar no Afeganistão não é conquista imperial, nem é 
resposta contra uma nação agressora. A ação armada no centro da Ásia é intervenção policial do 
Império, para manter a ordem interna. A luta contra as drogas vira desculpa para 
"internacionalizar" a Amazônia. O país que se intitula "Estados Unidos da A.Jnerica", pretende 
ser o dono de tudo, cuidar dos outros como se todos fossem partes subalternas dele. Rouba o 
nosso nome, como se não fôssemos "americanos fingem que na América do Norte existem só 
eles, como se não existissem o Canadá e o México, a quem tratam com especial carinho através 
da NAFTA. Este pais quer ser "O Império". 

Tudo está "dentro" do Império, e o que lhe dá dor de barriga é triturado com três dentes: 
não há neutralidade, não há critérios fora dos interesses do Império, não há nenhum meio que 
não possa ser usado por ele. Ou estamos contra o 'terrorismo' ou contra o Império; ou o Império 
pode fazer o que lhe parecer bem para 'prevenir' os ataques a ele, ou perecemos todos; 
finalmente, ele tem que poder usar todos os meios para impor a 'tranqüilidade da ordem'. É o 
que Bush e todos os Bushinhos fantasiados de comunicadores e governantes nossos e de outros 
países, dizem dia a dia nos discursos, nos noticiários, nas novelas, nas propagandas de 
camisinha e cigarro, nos números de senha para uso bancário, nos preços da energia - que não é 
racionada, mas ficou mais cara - na falta de água, no silêncio do "aedes aegypti", que pica de 
manhã, rasteiro, sem coçar e sem zumbir. 

O que vivemos é DITADURA ECONÔMICA que parece DEMOCRACIA. Nenhum país tem a 
força suficiente de ser o 'sujeito' desta ditadura. É mais que ditadura, é um Império absoluto. O 
Imperador são as Empresas Trans-Nacionais - chamadas de ETNs. Muitas delas são 
economicamente maiores e mais fortes do que numerosos países. Um punhado de acionistas 
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pode ter mais ingressos financeiros que a população de um país inteiro ou mesmo vanos 
países. Das 100 maiores empresas do mundo, 99 têm origem em países industrializados. Muitas 
delas movimentam mais dinheiro que alguns dos maiores países do mundo. A Shell, por 
exemplo, é financeiramente maior que a Venezuela, um f,trande produtor de petróleo. Nova 
Zelândia. Hungria e Irlanda equivalem-se à General Motors. 

O país que se chama "Estados Unidos da América" é o mais forte do mundo hoje. E por 
isto seu presidente é o primeiro po11a-voz Imperial. Mesmo assim, o "Império" não é 
"Americano", ou "Estado-Unidense", mas "Global". Eles têm o interesse de que ninguém veja 
que eles estão por trás da fachada do "lmpério global", mas também não conseguem manipular 
tudo sozinhos. Bush não pode fazer sozinho a guerra do Afganistão, e teve que recorrer aos 
outros países, sendo que noutras ocasiões despreza a colaboração de todos eles, principalmente 
da Rússia. As forças annadas e comerciais prestaram sim, o melhor serviço ao nascimento do 
Império: engoliram a América Latina, marginalizam a África, dominam o Oriente Médio, e 
derrotaram a ex-União Soviética. Estão engasgados com o jeitão "exótico" da Ásia, e cada dia 
sabem menos o que fazer do Afeganistão, e do Iraque, contra quem preparam outra invasão. 

Mesmo neste país. quem manda são as grandes ETNs. Os países que conhecemos hoje 
têm urna organização social e política que se for.rnou durante o século 18, quando as forças 
democráticas do povo acabaram com as Monarquias. Antes o Estado era monárquico, e havia 
reis e rainhas. Depois o Estado se tornou democrático, e existem Presidentes e Deputados que 
são eleitos para representarem o povo. A ditadura militar manteve estes poderes como cortina, e 
escondeu atrás deles uma estrutura diferente. Eles falavam de quatro poderes: econômico, 
político, militar e ideológico. Eles mesmos humilharam os políticos e invadiram as 
Universidades e Igrejas, onde estava o poder Ideológico. Dos quatro só sobrou o econômico, e 
os outros a seu serviço. Hoje a força política das ETNs é maior que a força do Estado e dos 
representantes do povo. A força política do poder econômico mundial é maior que a dos 
Estados. Neste contexto quem pode representar uma via jurídica de saída seria o organismo 
chamado "Organização das Nações Unidas", mas o que existe ainda é uma tentativa muito 
destorcida pelos países mais fortes. As Empresas Transnacionais conseguem fazer o povo 
"eleger" quem representa os interesses delas, em vez de representarem os interesses do povo. 

O tamanho destas ETNs é inversamente proporcional ao respeito aos direitos trabalhistas. 
Em algumas das famosas maquiladoras do Norte do México as jornadas de trabalho podem 
superar 70 horas semanais, além de condições totalmente insalubres. Estas são empresas 
transnacionais que usam mão-de-obra barata de terceiro mundo, pagando baixíssimos salários e 
chegam ao extremo de não dar nenhum tipo de equipamento de proteção para quem trabalha em 
lugares perigosos. Finalmente, as ETNs não têm instrumentos apropriados para substituir os 
Estados. O Império obriga os Estados fracos a privatizarem as empresas com que sustentavam a 
força e a legitimidade do seu poder. Com o enfraquecimento dos Estados, as organizações de 
tráfico de drogas e de armas ocupam o espaço e criam o risco de se transformarem num Estado 
dentro do Estado. E o [mpério gosta disto, porque assim tem um pretexto a mais para enviarem 
suas tropas ao Afganistão, ao Iraque, à Colômbia, à Bolívia. Quem sabe também à Amazônia 
brasileira, à Argentina ... 
e) O império traz muita confusão.

Isto tudo vive dentro de casa, lá onde parece que a democracia nasce. O autoritarismo 
dos pais engasga frente ao filho ou à filha que trabalha e sustenta os pais desempregados. A 
educação fica entupida pelo excesso de informações desordenadas e a desestruturação dos 
valores. Os filhos sabem mais que os pais. As gerações mais idosas já não têm mais 
conhecimentos que as jovens, e o que os jovens sabem não desbanca nem assimila a "sabedoria" 
de quem já viveu outros apertos. 

Nosso jeito de pensar e fazer as coisas nasce de duas raízes fortes e profundas, a filosofia 
grega e a colonização. Foi o povo grego, os gregos da filosofia, que inventaram a palavra 
"DEMOCRACIA". Aliás, inventaram a própria democracia, na cidade de Atenas, onde o 'povo' 
eram as famílias consideradas 'livres' porque não eram escravas, nem tinham que pegar na 
enxada nem na pá de pedreiro, nem na vassoura, nem nas penas de escrever nem no quadro
negro de ensinar. Tinham escravos, comida, casa, filhos que estudavam, e a maioria dos 
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professores eram escravos 'pedagogos'. Foram estes mesmos gregos que inventaram o 'modo 
de produção escravagista', fazendo comércio de escravos. Eram o povo. Pois bem, o jeito de 
pensar dos gregos passou para nós: existem coisas boas, e coisas más, coisas bonitas e coisas 
feitas, o lado de cima é o contrário do lado de baixo, o de dentro não é o de fora, o espírito não é 
corpo e o corpo é o contrário de espírito, o que vale é o contrário do que não-vale, a honestidade 
é o contrário da ladroagem. Pensamos tudo dois a dois, um o contrário do outro, os chamados 
"dualismos". Por isto aprendemos a excluir: há pessoas que são, pessoas que não são. 

A outra raiz nos ensinou que o colonizador tem todos os direitos, os colonizados não 
têm. O que podem e querem os patrões. portugueses, espanhóis, e depois alemães, franceses, 
ingleses e americanos. não podem nem devem os índios, os negros, os trabalhadores, as 
mulheres, as crianças. Povo são os da "metrópole". os da colônia não são. Bom e legítimo, 
bonito e válido é o branco, adulto, macho, rico, vindo lá de onde está o poder. Mulher vale só 
um pouco, criança vale a metade, negro não vale nada, índio já acabou. A natureza é manga 
chupada. só ficou caroço e fiapo seco. 

O Imperialismo chegou até onde podia, a colonização não tem mais o que colonizar. O 
globo terrestre já está todo ocupado. Em português, nós o chamamos de 'mundo'. Em Inglês o 
Império o chama de "the globe". Não existe mais lado de fora. Tudo está dentro do 'globo'. 
Então não existem mais critérios claros para as coisas. Na mentalidade imposta pelo Império o 
que mais vale e comanda tudo é o dinheiro, o sangue do mercado, "que tem poder" porque "o 
dragão lhe entregou seu poder, seu trono e uma grande autoridade" (v Apoc 13, 2). 

E roubar é crime. mas quem rouba, tem mais dinheiro do que quem trabalha. E 
prostituição é crime, mas quem se prostitui ganha melhor, e quem tem mais dinheiro prostitui 
mais. E droga é crime, mas quem comercia droga tem mais dinheiro. E corrupção é crime, mas 
quem corrompe tem mais poder, quem tem mais poder corrompe mais e tem mais dinheiro, e 
tudo começa no fim, e acaba pelo meio do caminho. E trabalhar é um dever. e é bom, e é o 
correto, mas quem trabalha é chupado do que tem, tem na boca um freio, no pescoço um montão 
de rédeas, e nas mãos os cravos que o pregam a uma cruz. 

O Império destrói os dualismos e desorganiza a relação colonial. Com isto, ele nos obriga 
a ver que há muitas possibilidades entre o bom e o máu, entre o bonito e o feio, entre o 
verdadeiro e o falso. Há muita humanidade em maneiras de pensar e viver diferentes da nossa, 
há muita verdade dentro e além das nossas mentiras, há muito amor fora das chantagens 
afetivas. A verdade, neste mundo, tem que ser construída, assim corno o belo é resultado do 
amor, e o amor nasce na doação. A realidade não tem um centro apenas, mas muitas referências, 
e por isto existem muitas culturas, muitas maneiras de compreender e realizar o existir humano. 
O próprio Deus 'único' não é um só, mas Trindade feita de amor, abertura, reciproca doação. 

O quer o Império destroi é a cultura dominante, a que nos veio na cabeça dos 
portuguêses e e de todos os Europeus que nos ensinaram a ver neles o nosso modelo. Mas agora 
despertam os descendentes de africanos, e acordam os índios, e os nossos olhos se abrem. 
Talvez sem querer, o Império nos presta um bom serviço ... Quem se sente tonto, desorientado, e 
não consegue compreender nada é que entendeu tudo e "sentiu o drama". 

d) A Espiritualidade
O profeta Joel descreve a destruição com que os Assírios arrasaram Israel. 
"O que o louva-a-deus deixou, o gafanhoto comeu, o que o gafanhoto deixou, o grilo 

comeu, o que o grilo deixou, a broca comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Gemam, beberrões, 
porque lhes tiraram da boca a garrafa de bebida" (v Joel 1,4). O que aconteceu naquele cantinho 
do Império Assírio, um dos primeiros e mais primitivos da nossa história, o IMPÉRIO globalizado 
faz hoje indiscriminadamente por todo este nosso mundo. O que os índios deixaram, os 
europeus comeram; o que a Europa deixou, o capitalismo industrial comeu: o que o capitalismo 
deixou, o Neo-liberalismo comeu. 

Joel continua: Como o crepúsculo da madrugada, "estende-se sobre os montes um povo 
numeroso e forte; nunca houve povo igual a esse e nunca mais haverá por muitas gerações. 
Diante dele vai um fogo que devora; atrás dele uma chama que incendeia. Diante dele a terra é 
um jardim de paraíso; atrás dele é um deserto arrasado. Nada se salva! Seu aspecto é como de 
cavalos e como cavaleiros que correm. Seu ruído é como de carros que vêm saltando pelos 
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cumes dos montes. estalando como chama que devora a palha. como poderoso exército em 
ordem de batalha. Os povos se assustam na presença dele, ficam todos pálidos de medo. 
Avançam como soldados valentes, como guerreiros escalam a muralha; cada um vai no seu 
caminho, sem se desviar da fileira. Uns não estorvam os outros: cada um segue o seu rumo, 
mesmo que as lanças caiam a seu lado. eles não se detêm no caminho. lnvadem a cidade, 
escalam a muralha. sobrem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles, a terra 
treme e o céu se abala: o sol e a lua escurecem, e as estrelas perdem o brilho." (Joel 2, i>_ 1 O). O 
Império entra pelas portas e janelas, pelas goteiras e rachaduras, pelo radinho de pilha, a TV, as 
revistinhas. o clube ... invade e devora pelo comércio, a propaganda. o assalto. o esporte, o 
tráfico de drogas, o sem1ão do padre e do pastor, o discurso dos políticos ... 

Mas o que o profeta faz não é choradeira. Ele dá a dica: "Contem a seus filhos tudo isto; 
depois eles contarão para os filhos deles, e estes irão contar para a geração seguinte" (Joel 1,3).

Quem disse que não podemos ser "o povo". em cujas mãos está o poder da Democracia? Se eles 
podem se organizar tanto, porque é que não o podemos também, para produzir jardins onde eles 
criaram desertos arrasados? E já temos nossas organizações, grupos de reflexão, de atividade 
social e política, até mesmo de atividade cultural e de lazer. Não deixemos os louva-a-deus, 
gafanhotos. grilos e brocas do fMPÉRJO roerem nossa memória, nossa capacidade de 
compreender e analisar a situação, resistir e construir, antes que ele arrase e engula tudo. 

Joel continua: "Toquem a trombeta em Sião, dêem o alarme no meu santo monte. 
Tremam todos os moradores do país. Javé faz ouvir a sua voz à frente do seu exército. Seus 
batalhões sào os mais numerosos. são valentes os encarregados de executar a ordem de Deus. 
Grandioso e terrível é o Dia de Javé! Quem poderá suportá-lo?" (Joel 2,1.11) Quem diz que 
nós, o povo que se levanta, não temos em mãos instrumentos válidos, um verdadeiro exército, de 
comunicação, de fazer valer a voz de Javé? 

"Reúnam o povo, organizem a comunidade, chamem os velhos, reúnam os jovens e 
crianças de peito. O jovem esposo saia do quarto, a jovem esposa deixe seu leito" (Joel 2, 15-

16). Se fechamos as portas, para a fumaça não entrar, falta o ar. Não adianta xingar a televisão, 
nem as diversões, ou tentar fechar-nos em casa. "Quebrar o galho", da gente mesmo ou dos 
outros. não cria solução. Quem disse que também não podemos usar todos os instrumentos que 
há à nossa disposição? Podemos multiplicar os instrumentos, as trombetas, as assembléias, os 
exércitos de Javé. Porque ainda temos adoração pelas soluções individuais. e medo da política, 
das soluções a longo prazo e de largo alcance social? O povo já conhece muitas formas de 
sobreviver que não se dobram nem se afinam com a vontade do Império. O Império consegue 
desmontar as Associações de Bairro ou sindicais. Ao contrário, é frutuosa a criação de grupos de 
3ª idade, de 'pastoral da criança', ou da saúde, os grupos de voluntariado, de medicina 
alternativa, de cultura negra e índia, de luta pela dignidade de toda pessoa humana, contra a 
corrupção eleitoral e política. Porque é que o Neo-Liberalismo vai dominar e manipular também 
o "voluntariado", o "terceiro setor" ... ? No exercício de mandatos eletivos, já existem políticos
que renunciam a toda e qualquer verba a mais que o devido salário, que fazem política sem
assistencialismo - nem mesmo assistencialismo às organizações populares - e levam a política
para as ruas, não para os gabinetes.

Conta uma historinha popular que um elefante morava perto de uma árvore, e vinha 
dormir encostado em seu tronco. Bem no pé da árvore havia um formigueiro. E o elefante 
dormia com a pata tampando a boca do formigueiro. Um dia. as formigas subiram pelo elefante. 
e o cobriram todinho. Parecia que o tinham vencido. Mas ele deu uma sacudidela e elas voaram 
longe ... Só uma ficou agarradinha ao pescoço. As outras, de longe gritavam: "Aí, Chiquinha! 
Esgana ele". Mas ela não conseguiu. Quando ela desceu, veio conversar com as outras. Fizeram 
uma assembléia e decidiram: iam entrar em todos os buracos do elefante. Só na cabeça havia 
sete: dois de olhar, dois de cheirar, dois de ouvir e um de comer e berrar. E mais outros pelo 
corpo afora. Entraram por onde puderam, e tacaram ferroada. Não tentaram chegar ao coração, 
nem cortar a respiração ou o alimento. Só fizeram o que sabiam, ferroaram. Ferroaram tanto, 
que o elefante ... se ferrou e se mandou. Nunca mais voltou ! 

Contagem. 8 de julho de 2002 
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ANÁLISE DA CONJUNTURA SÓCIO-ECONÔMICO-POLÍTICA BRASILEIRA 

Centro João XXIII-IBRADES 1 

rvr arço de 1 997 . .,,._. 

Introdu_çiio: a conjuntura internacionnl

1. O mundo vive hoje em condições totalmente diferentes das que prevaleciam até poucos
anos atrás. Estamos vivendo atualmente o que alguns chamam de "terceira revolução industrial". A 
il!fonnação assume o papel que um dia foi da terra e mais tarde do equipamento industrial: a 
informação tornou-se o fator dinâmico de produção. De urn lado, a posse da informação (sobre como 
produzir, como usar a ciência e a técnica, etc.). De outro lado, a veiculação da informação, a 
comunicação. Quem controla a informação nos dois sentidos, detém efetivo poder econômico. Este 
poder vai convergindo hoje em dia nas mãos do grande capital fi11ai1ceiro internacional, ou de uma 
tecnoburocracia administrativa que de fato se torna, em última instância, financeira. No rúvel político, a 
queda do "socialismo real" (1989-1991) acabou com a divisão em dois blocos, vigente durante mais de 
70 anos. A nova situação fortaleceu em nível mundial a corrente neoliberal, que afirma a primazia 
absoluta do mercado e propõe a redução do Estado ao mínimo. Para seus defensores, todas as 
atividades econômicas devem deixar de ser reguladas pelo Estado; todas as empresas estatais devem ser 
privatizadas; para reduzir o déficit púb11co, o Estado deve restringir o investimento em políticas sociais 
(saúde, educação, moradia, transporte, emprego) e a própria área social se deve parcialmente privatizar. 
É preciso diminuir as regras que controlam os investimentos de capital (desregulamentação), reduzir as 
barreiras comerciais entre os países (abertura dos mercados), de modo que o capital e os produtos 
possam circular livremente. 

2. As medidas visando a desregulamentação vêm sendo adotadas por países economicamente
desenvoh�dos desde o início dos anos 70. A colocação em prática das políticas neoliberais se 
intensificou a partir do governo de Margarelh Thatcber, na Inglaterra ( 1979) e de Ronald Reagan, nos 
Estados Unidos (1980). Instituições financeiras internacionais - o fundo Monetúrio Internacional (F.MJ) 
e o Banco Mundial (BIRD) - levam à frente tais propostas. O grupo dos sete países mais ricos do 
mundo ( o G-7) tem apoiado estas medidas. O processo desencadeado desde então tem sido chamado de 
"globalização" e apresentado como evolução natural da economia. Parece corno se a economia, antes 
represada por barreiras nacionais e por um grande número de regras, tivesse finalmente se tornado 
mundial, atingindo a todos os países, como se o rnun<lo fosse enfim urna grande "aldeia global". 

3. A realidade está longe desta aparência. Naquele países que embarcaram na rota neoliberal,
a quebra de inúmeras barreiras e a desregulame111ação cm curso reduziram o poder dos Estados 
nacionais de controlar os fluxos de capital que entram e saem de seus países. Ú uma situação que vem 
sendo buscada ativamente pelas grandes empresas nntltinacionais, pelas empresas financeiras e pelos 
países mais ricos2. A "globalização" do capital é o c.:ontrário do que o . seu 110111e diz: o comércio 
mundial está se restringindo cada vez mais a três regiões integradas pelos países que detêm a produção 
industrial mais desenvolvida e a tecnologia mais avançada: América do Norte, Europa Ocidental e 
Japão (incluindo aqui os "tigres asiáticos" - Coréia do Sul, Taiwan, Hong-Kong e Cingapura). Um 
segundo grupo de países só participa de forma subordinada. E, finalmente, há um terceiro grupo: países 

1. O presente texto é resultado de um trabalho coletivo de rcíle:-:ão tla equipe do Centro João X,'(111-IBRADES. Os
redatores foram Ivo Lesbaupin e Aritonio Abreu. -... ·

2. "O que afinal constatamos é uma situação cm que. nas palavr:is de R. Petrella (1994), "a mundialização da economia de 
mercado, privatizada, desregulamentada e liberalizada, está 'liberando' o capitalismo das regras, procedimentos c
institu.ições que haviam p.:rmitido, cm escala nacional, construir o 'contrato social' - o Estado previdenciário ou
Wclfare Stale" (Françoi_s Chcsnnis. A Muudializn\·ão do capital. 19%) .
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que não têm lugar nesta economia "globalizada" - é o caso de boa parte dos países africanos e da
América Latina. A "globalização" do capital tem provocado a exclusão de inteiras regiões, ele países e, 
dentro destes, de amplos contingentes populacionais. 

4. Neste cenário, a competitividade elas empresas é a condição número um da sobrevivência .
Só permanecem as empresas capazes de enfrentar a concorrência das demais, inclusive das empresas 
internacionais com tecnologia de ponta. Para se tornarem competitivas, as empresas "enxugam" seus 
quadros: reduzem o número de seus operários; substituem os trabalhadores por robôs e automatizam 
sua produção. Com isso, reduzem seus custos com salários. O resultado é um forte aumento do 
desemprego, sentido em todos os países que têm seguido tais políticas. Os 15 países da União Européia 
estão com 18, 1 miUiões de desempregados, o que corresponde a 10,8% de sua população 

economicamente ativa3 . A entrada de multinacionais experimentadas nos países menos desenvolvidos 
tem provocado falência de inúmeras empresas mais frágeis, com menos recursos ou menos capacitadas. 
Resultado: mais desemprego. 

5. Para reduzir seus custos, as empresas abrem filiais em países onde a mão-de-obra é mais
barata e reduzem o número de unidades em seus países de origem. Os governos alinhados com esta 
corrente neoliberal procuram mudar a legislação trabaJlústa para diminuir as exigências relativas à 
contratação e à demissão dos trabaJhadores, com o objetivo de dinúnuir os custos das empresas. Isto 
força para baixo os salários dos trabalhadores nestes países, fazendo com que os salários-modelo sejam 
os mais baixos e não os mais dignos. Os contratos ele trabalho são modificados para atender às 
necessidades das empresas: o trabalho em tempo integral ( 40 horas semanais, por exemplo) deixa de ser 
a regra, aparecendo em cena o trabalho em tempo parcial ( com salário também parcial) o trabalho 
temporário (alguns meses por ano - com salário também temporário) e até o trabalho a domicílio 

(prestadores de serviço para as empresas, que fazem o trabalho em casa)4. A isso se chama
11flexibilização" dos contratos de trabalho. Os desempregados buscam alternativas de sobrevivência e é 
isto que explica o forte crescimento do trabalho no setor informal da economia (sem as garantias e 
proteções legais): ambulantes, camelôs, vendedores de todos os tipos. Para se perceber melhor o 
resultado das políticas neoliberais, basta examinar o caso da Espanha. Depois de doze anos de aplicação 
destas políticas, o resultado foi o seguinte: a participaçã.o salarial no PlB caiu de 5 1,2% ( 1980) para 
46,1% (1991); a taxa de desemprego que era de 6% passou para 24% da população econonúcamente 

ativa e chegou a 3 7,9% entre os jovens com menos de 25 anos de idades. 
6. Se a empresa é a grande beneficiária deste processo, o grande prejudicado é o trabalhador.

Registra-se cada vez mais, nos países que têm adotado as políticas neoliberais - inclus.ive nos países 
ricos -, o aumento do desemprego e/ou do subemprego, a queda da massa salarial ao lado do 

· · crescimento da riqueza nacional. Isto significa aumento da desigualdade social ( concentração da riqueza
nas mãos da camada mais rica e diminuição da renda dos segmentos mais pobres). Na Inglaterra, por
exemplo, a desigualdade social, que havia diminuído entre os anos 1949 e 1979, voltou a crescer: entre
1979 e 1986, os l 0% mais ricos, que detinham 22,6% da renda nacional, passaram a deter 26%,

enquanto os 50% mais pobres tiveram uma queda de 27,6% para 24,9%6.

3. Folha de São Paulo, 17/J 1/1996.

4. Na Inglaterra, entre 1981 e 1985, os "trabalhadores ílcxh·eis" (isto é. nilo cm tempo integral) aumenlâl'éim cm 16%
enquanto os empregos permanentes calram em 6%. Mais 011 menos 110 mesmo período, cerca de um terço dos dez
milhões de novos empregos criados nos EUA estavam 11:1 categoria "tempor;írio" (Harvey, l 993: 144 ). Segundo
Standing, na Inglaterra, cm 1991, 40% do emprego seria composlo IX)r empregos não-regulares (apud Mattoso. 1995:
93). Na França, já em 1988, entre os homens de 30 a 49 anos. mais cfa met:1dc dos novos contratos de trnbalho eram
coutra!os "a-típicos" e, desde então, es!e número vem crcscemJo ler. Castel. 1995: 401 ).

5_ Fiori, 1995: 243.

6 DIEESE, 1995: 30. O mesmo cscá ocon-endo, com repercussões mais graves, nos paiscs cm desenvol\'imento.
Reportagem publicada no Jornal do Brasil de 17/03/1997 mos!ra que a concentraç;lo de renc.fa cresceu na Argentina 
nos últimos anos: "Na Argcnlina, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres, cada vc7. mnis pobres. Esta é a 
couclusão de um estudo com base cm dados coletados pelo l11stit11to Na<.:io11al de Estatísticas e Censos (INEC) e 



7. Este é o motivo pelo qual a "questão social" - característica do século XIX -, que parecia
ter sido resolvida nos países desenvolvidos, está se recolocando na ordem do dia, voltando a ocorrer 
situações que antes eram típicas e exclusivas de países pobres: crescimento da população de rua, da 
mendicância e do trabalho infonnal7. Os países do Primeiro Mundo, apesar de tudo, ainda têm forte 
legislação de proteção social. Nos países do Terceirn Mundo, porém, uma grande parte de sua 
população já se encon�rava na pobreza ou na miséria. A esta velha exclusão se está agora acrescentando 
uma nova, aquela gerada pela impossibilidade de trabalhar. Não há emprego suficiente pâra todos e o 
emprego que se oferece não é suficiente para sustentar uma pessoa. O Estado, por sua vez, que antes 
pretendia assegurar os direitos de todos, agora não se considera mais responsável por esta garantia. 

A questão social no Brnsil 

8. O Brasil está chegando ao final do segundo milênio com uma população de 152 milhões de
habitantes8, dos quais mais de um terço está excluído do direito a uma vida digna e outro terço 
sobrevive em condições dificeis. Segundo o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano de 1996 da 
ONU, o Brasil é hoje o país de maior desigualdade social do planeta: a diferença entre a renda dos l 0% 
mais ricos e a dos 40% mais pobres é muito maior do que aquela que existe nos países desenvolvidos. 
Mesmo entre os países do Terceiro Mundo, o Brasil está pior que os demais, deixando atrás de si 
Panamá, Peru, Botsuana, Quênia, para citar apenas alguns (ver tabela 1)9. Isto não quer dizer que a 
renda nacional não tenha crescido: cresceu, e muito. Mas seu crescimento se dirigiu para as camadas já 
aquinhoadas, não para os pobres. A linha de crescimento cio PIB nacional é ascendente, enquanto a do 
salário mínimo é descendente, o que significa que a riqueza aumentou mas não foi distribuída: ficou nas 
mãos dos mais ricos ( cf. gráfico 1 ). Entre 1960 e 1990, a renda apropriada pelos 20% mais ricos 
aumentou 11 pontos percentuais (de 54 para 65%), enquanto a dos 50% mais pobres diminuiu 6 pontos 

(de 18% para 12%)io. "Dados sobre a renda familiar ( ... ) indicam que a relação entié" a parcela de 
renda dos 10% mais ricos sobre a renda dos 40% mais pobres cresceu de 4,8 em 1986 para 6, 1 em 
1990, foi para 6,5 em 1993, atingiu 7,2 em 1994, caiu para 6,4 em 1995 e voltou a subir para 6,5 em 
1996" 11. O salário mínimo de hoje em dia é o mais baixo da lústória cio Brasil e um dos mais baixos do 
mundo: vem caindo desde 1983. Se considerarmos o valor do salário mínimo de 1940 igual a l 00, o de 
1994 valia 22,68, em 1995 caiu para 20,11 e cm 1996 para 19,38 - menos de 20% do que valia quando 

publicado ontem pelo jomal Clarln. ( .. . ) O desemprego passou de 7% para 17,3% d:i rx1pulaç,1o economicamente 
ativa". 

7. David Harvey, analisando o processo que est.í ocorrendo com o capilalislllo do final <lo século, afirma: "O rápido
crescimento de economias "negras", "informais" ou "subter rfü1c.1s" também tem sido documentado cm todo o mundo
capitalista avançado, levando alguns a detectar uma crescente com·crgência entre sislemas de trabalho "tcrcciro
mw1distas 11 e capitalistas avançados. ( ... ) Em sistemas de acunmlaç;lo flexível, parece q11c sistemas de trabalho
alternativos podem existir lado a lado, no mesmo espaço. de uma ma11eir:1 que permita que os empreendedores
capitalistas escolham à vontade entre eles" (llan·ey, 1993: 1·15. 175).

8. Dados da PNAD de I 995, publicados no Anuário dos Trabalhadores 1996/97.

9_ Relatório sobre o Desemolvirucoto llumano, p. 17.

10. ld., ibid., p. 20.
11. Álrnro Antônio Zini Jr. "Desigualdade de renda no Brasil". Folha de São Paulo, 02/03/1997. O artigo resume o

estudo feito pelos economistas do IPEA Ricardo Paes de Darros, Rosana l'vlcnclonça e tvlarcelo Ncri e publicado 110
jornal Gazeta Mercantil de 24/02/1997. Na opinião destes economist:is, "o fim do imposto inflacionário e da 
indexação, que reduziam o poder de consumo dos mais pobres relativamente aos mais ricos, é claramente insuficiente
para reverter a gritante desigualdade da sociedade brasileira" (Gazeta Mercantil, 24/02/1997). "Em suma, o governo
comporta-se como se a estabilização monetária j,í fosse um avanço suficiente cm termos sociais - o que não é Yerdadc.
( ... ) O governo limitou-se a fazer a estabilização monetária: não fez nada de importante em termos de políticas
distributivas em outras áreas. ( ... ) O sistema tributário no Brasil é wn sistema regrcssi\'o: ele onera proporcioualmente
mais os setores de baixa renda." (econonústa Paulo Nogueira Balista Junior, entrevista cm O Estado de Silo Paulo,
09/03/1997). .., ..
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instituído. Isto quer dizer que um trabalhador pode comprar hoje, com o salário mínimo, menos de um 
quinto do que podia comprar em 1940 ( cf. tabela 2). 

Desemprego e cmpr·cgo precário 

9. O problema maior enfrentado pelos pobres hoje em dia é o desemprego. Segundo dados
do DIEESE, a taxa de desemprego total na Grande Siio Paulo em janeiro de 1997 foi de I 3,9%. 
Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil já perdeu 755.379 empregos formais desde a 
implantação do Plano Real (01/07/1994). Nos anos 90, se estima que se suprimiram 2.348.163 vagas l2 . 
As novas tecnologias, aliadas à reorganização do processo produtivo e à política trabalhista, estão 
reduzindo a ofe1ia de emprego. As empresas ficarn apenas com os operários essenciais; para os demais 
trabalhos, contratam serviços externos ("terceirização"). O governo, por seu lado, vem procurando 
reduzir a regulamentação que estabelece linútes e exigências para contratação e para demissão 13. O 
governo tem argumentado que as medidas cm favor de novas formas de contratação, assim como a 
redução dos custos sociais das empresas e dos custos de demissão visam favorecer o emprego. No 
entanto, em tennos internacionais, tais medidas sempre favoreceram as empresas e não conseguiram 
reduzir o desemprego: na verdade, surgem novos subempregos - empregos incapazes de sustentar 
dignamente uma pessoa 14. 

1 O. Estamos assistindo a um cenário de crescimento do desemprego e Jo emprego precário. 
O salário nestes tipos de trabalho (parcial, temporário, tcrceirizado) é, via de regra, mais baixo do que o 
do trabalho em tempo integral no setor formal. Uma empresa tcrccirizada pode até, às vezes, pagar 
melhor que uma outra; mas geralmente é menos controlada, tem maior rotatividade de mão-de-obra e 
paga salários mais baixos 15. Segundo dados de fevereiro de 1997, os rendimentos reais médios de 
ocupados e assalariados caíram, respectivamente, 0,6% e 2,8% cm dezembro de 1996, contra 
novembro do mesmo ano 16_ Houve queda de 7,4% da massa salarial paga pela indústria em 1996, cm 
relação a 199517_ Cresce a insegurança do trabalhador, que já não sabe até quando estará empregado.
E, evidentemente, em çonseqüência desta situação, cresc,�m as formas ilegais de emprego, assim como 
as atividades criminosas, que se utilizam da violência. A exclusão social se amplia: sem coiTchções de se 
sustentar, parte dos setores mais pobres perde a moradia� a população de rua vem crescendo 
ininterruptamente. Para citar um único dado: segundo levantamento feito pela Secretaria Municipal da 
Família e do Bem-Estar de São Paulo (gestão Paulo Maluf), a população de 111a da cidade cresceu 

12. Follla de São Paulo, 28/02/1997. Os dados se referem a informações provenientes de 82% das empresas formalmente
constit11ídas no país.

13 . Recentemente, o Ministério do Trabalho a11w1ciou que as muJtas por demissão de trabalhadores poderiam ser
ilúeriores aos valores atuais, rompendo assim com a adesão do Brasil à Convençilo 158 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho) (Folha de São Paulo, 14/11/96, pág. 2-1). O contrato de trabalho temporário, em projeto
do governo, já foi aprovado pela Câmara (Jornal do Brasil. 05/12/96. p. l 9). 

·- · 

14
. Cf. a reportagem "Salve-se quem puder: projetos que reduzem direitos trabalhistas e facilitam demissões se
disseminam cm todo o mundo, mas efeitos são duvidosos" (Jornal do Brasil, 12/0 l/97, p.18). O jomal francês La
Croix publicou recentemente (21/0 l/97) um dossiê sobre a "flexibilizaçiio" no mundo. onde mostra que ela mio
reduziu o desemprego. Alguns países têm apresentado baixas taxas de desemprego. como os EUA e a Inglaterra. Na
verdade, suas estat(sticas têm considerado "emprego" qualquer tipo de ocupação, seja cm tempo integral, seja cm
tempo parcial, seja temporário. Assim, uma pessoa que trabalhe 2 dias por semana é considerada empregada. mesmo
que seu emprego não lhe renda um salário suficiente para viver.

15. Cf. as reportagens: "Ganho real nos salários vira exceção" (Folha de São Paulo. 01/01/97): "Produtividade n:1o chega
aos salários" (Folha de São Paulo, 09/10/96, p. 2-1); "Pulvcriz.ação breca aumento salarial" (Folha de Silo Paulo.
29/10/95, p. 2 -6). Isto não é uma situação exclusiva ao Brasil: o cientista político norte-americano Edward N. Luttwak
mostra que, uos EUA, o salário rca! dos trabalhadores \'Cm c;aindo desde 1978. justamente em conseqüência das
medidas neoliberais (Luttwak, 1995: 258).

l6_ Folha de São Paulo, 26/02/1997, p. 2-5.
17. Folha de São Paulo, 14/03/1997, p. 2-5.



32,45% nos últimos cinco anos (1991-1996) e 17,26% nos últimos dois anos (1994-1996), mais do que 
havia sido registrado nos três anos anteriores (I 991-1994): 12,96% 18. 

Os direitos humanos em questão: a supressão dos direitos sociais 

11. O governo atuaJ foi eleito defendendo um programa social: os cinco dedos da mão
representavam a educação, a saúde, o emprego, a agricultura, a segurança. São exatamente estas as 
áreas onde o Estado menos tem investido nos dois últimos anos. Já vimos o que se está .l).é\SSando no 
setor do emprego; sabemos a situação do atendimento à saúde da população mais pobre; a educação, 
apesar da imensa propaganda feita, não está melhor 19_ No que diz respeito particularmente às 
universidades públicas, as verbas destinadas a elas se estão reduzindo a cada ano, com o objetivo de as 
tornar insustentáveis e privatizá-las20 _ Quanto à agricultura, temos acompanhado as sucessivas 
renegociações das dívidas de grandes proprietários de terras (de pelo menos 5,5 bilhões de reais), em 
troca· dos votos dos parlamentares "ruralistas"2 l _ Mas os pequenos proprietários, os camponeses 
pobres, os sem-terra, estes não têm plena atenção a não ser da repressão policial e judicial. Só 
começaram a surgir medidas com relação à questão agrária depois de dois massacres de trabaJhadores 
sem-terra. 

12. Em outras palavras, assiste-se hoje em dia a um verdadeiro desmonte do sociat22. O
investimento no sociaJ deixou de ser prioridade para dar lugar à única prioridade que é a política 
econôrrúca (a própria emenda da reeleição visa garantir a certeza de continuidade para a atual política 
econôrrúca). Até os meios de comunicação, em geral favoráveis ao governo, concordam em que, até 
agora, nada foi feito pelo social. As políticas sociais de caráter universal (para todos) vêm sendo 
substituídas por políticas sociais "focalizadas" e seletivas, que visam atingir apenas os setores mais 
vulneráveis. Um sintoma deste desprezo pelo social é o tratamento dispensado pelo governo aos 
trabaJhadores. Os ú1úcos setores sociais que contam hoje são os empresários, os banqueiros, os grandes 
proprietários de terras e os políticos passíveis de votar favoravelmente ao governo. Até políticos de 
passado pouco recomendável são tratados com extrema deferência. É suficiente examinar o espaço 
dedicado pela mídia a estes mesmos setores, às suas opiniões e às suas relações com o governo. Em 
compensação, os trabalhadores são tratados sempre como possíveis empecilhos ao plano de 
estabilização: desde a reivindicação de aumento salarial até a defesa dos direitos traballústas são mal 
vistos. 

l8_ Folha de São Paulo, 13/12/1996, p. 3-3.

19. "Uma simples vista d'olhos na tabela nacional dos salúrios dos professores primários ncende uma luz 110 labirinto do
fracasso escolar brasileiro. ( ... ) O nosso professor primário é rcmunernclo como se fosse um operário rn1o-qualificado''
(Alfredo Bosi, "O ponto cego do ensino público", Folha de S;io !Paulo, 09/03/1997).

20. Desde o início do governo Collor e tendo continuidade 110 goYerno fcrna11do IIcmiquc Cnrdoso. milhares de
professores se aposentaram com receio de perder os direitos legnis - receio baseado nas propostns de refonna neoliberal
sugeridas pelos respectivos governos. Entre jaHei.ro de J 994 e setembro de 1996 aposentaram-se quase cinco mil
professores (exatamente 4867) de u11Í\'ersidades públicas, jus1ame11te os mais velhos, com maior experiência. maior
tempo de formação. As medidas sucessivas tornadas por eslcs governos só tê111 feito confürnar as suspeitas de perda de
direitos. A remuneração dos professores - como a de todo� os funcionários públicos - n.1o tem rc;tjuste há dois anos e
quatro meses, desdejnneiro de 1995 (Fonte: ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes elas Instituições de Ensino
Superior, quadro de 21/11/1996).

21. Trata-se da securitização d.as dívidas referentes a financiamentos agrícolas.

22. "Os postuJados neoliberais na área social silo, básica e sinteticamente. os scgufotcs: o bem-estar social pertence ao
âmbito do privado ( ... ). Dessa forma, o Estado só deve intervir quando se coloca a necessidade de aliviar a pobreza
absoluta e de produzir aqueles serviços que o setor privado não pode ou não quer fazer. Coloca-se. portanto. um Estado
de Beneficência Pública ou Assistencialista, no lugar de um Estado de Bem-Estar Social. Os direitos sociais e n
obrigação de garantí-los por meio da ação estatal, bem como a universalidade, igualdade e gratuidade dos serYiços
sociais, são abolidos no ideltrio neoliberal" (Tavares. 1995: 16).
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13. O governo atual quer acabar com a "herança d(: Vargas": além da "flexibilização" dos
contratos de trabalho, está em marcha a "clesregulameutação" da legislação trabalhista ou, em outras 
palavras, a redução dos direitos traballústas. As leis que protegem os trabalhadores têm sido 
sistematicamente denunciadas pelos neoliberais como demasiadas e rígidas, como causadoras de 
dificuldades para as empresas: o governo vem tomando uma série de medidas para reduzi-las ou 
simplificá-las. Do ponto de vista dos trabalhadores, tais medidas (introdução do contrato temporário, 
redução dos custos legais da demissão de traballladores e outras) significam menos proteção. 

14. Não apenas os direitos trabalhistas estão sendo questionados e restringidos: o conjunto
dos chamados direitos sociais vem sofrendo sérias restrições. Trata-se do direito à educaçffo, à saúde,
à moradia, ao transporte, ao emprego, à organização dos trabalhadores. Desde o primeiro ano do 

governo Collor ( 1990)23, com continuidade no atual governo, o Estado vem progressivamente 
diminuindo o investimento nestas áreas. O caso da saúde é o mais alarmante. Conforme revelam os 

dados do próprio Ministério da Saúde, os gastos per capita em saúde caíram 7,6% em 199624_ Ao
mesmo tempo, uma série de tragédias denuncia a precariedade dos serviços de saúde no país: as mortes 
dos doentes submetidos a hemodiálise em Caruaru, dos idosos em clínica geriátrica no Rio de Janeiro, 
de bebês (inúmeras) em hospitais de Roraima, Rondônia e Campinas. 

15. Cabe lembrar aqui que, no co1tjunto dos direitos humanos, os direitos sociais são uma
conquista tardia: enquanto os direitos civis datam das primeiras grandes declarações de direitos ( 1776 e 
1789), os direitos políticos são conquistados no decorrer da segunda metade do século XIX e os
direitos sociais praticamente só vão ser incorporados no século XX, depois de um processo longo e 
demorado de lutas, em que os trabalhadores procuravam obter o reconhecimento de sua cidadania. O 
que caracteriza os direitos sociais, quando comparados aos demais, é que se trata de direitos que, para 
se efetivarem, exigem a intervenção do Estado. A educação, para ser estendida a todos, precisa do 
investimento do Estado; a saúde, para ser universalizada, igualmente; e assim por diante. A Doutrina 
Social da Igreja não só afirma estes direitos, mas atribui ao Estado papel importante em estabelecê-los e 

assegurá-los25 . Hoje, o pensamento neoliberal dominante considera que o Estado não é mais 
responsável pelo bem-estar de toda a sociedade: a saúde, a educação, a moradia, o emprego devem ser 
buscados através do mercado, de forma privada e por iniciativa individual. O argumento fundamental 
tem sido o de que o Estado não tem condições de garantir estes bens para todos. Ora, negar a 
responsabilidade do Estado neste particular significa, na prática, negar os direitos sociais. Em outros 
termos, o que se vem fazendo é amputar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 

ONU em 194826.

16. Na verdade, eliminar estes direitos é esvaziar as conquistas sociais dos últimos cem anos,
é voltar à situação vigente no século passado, ao "capitalismo selvagem". Na primeira metade do século 
XIX, o Estado não intervinha na economia, não reg11lava o mercado, não havia salário mínimo 
obrigatório, já que todo salário era determinado pelo me•·cado; não havia sindicatos, pois não havia o 
direito qe organização sindical. O capitalismo só deixou de ser "selvagem" quando se garantiu o direito 
de vida para .os .trabalhadores, o direito ao trabalho e o direito a um salário justo, o direito à educação, 
o direito à saúde, o direito à moradia. Os princípios econômicos neoliberais, que são aprese11tados como
"o caminho _dfl modernidade", são, na verdade, uma volta atrás cm termos de direitos humanos, um
retorno ao passado em termos de economia, a uma época cujos resultados sociais conhecemos bem: o

23. Segundo o Relatório sobre o Desenvolvimento Uuma110, os gastos fc<.lcrnis com a saúde declinam no início da
década de 90 (p. 49).

24. Folha de São Paulo, 06/01/997, pág. 3-8.

25 Leão XIII, Rcrum Novarum, 11º. 49; Pio XI, Quallragesinw Anuo, 11Q 28; Jo:lo Paulo li, Laborem Exerccns nQ 16:
Ccntcsimus Arinus nos 7-8. Temos af n1Io só um critério de leitura e avaliaçilo da aç1Io pastoral. como as referências 
maiores dos projetos apostólicos para esta vertente de milênio. 

26. Foi swnamente oportuna a escolha dos direitos humanos (civis, sociais e políticos) na linha do SerYiço do Projeto
"Rumo ao Novo Milênio", da CNBI3.
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pauperismo27 _ Segundo estes princípios, a regra de convivência social passaria a ser a "lei da selva", 
onde sobrevivem apenas os mais fortes. 

Os ,·iscos para a <.lcmocrncia 

17. Os procedimentos colocados em prática para implementar a política neoliberal têm
implicações sérias para nossa democracia. Em primeiro lugar, no que se refere à separação e à 
independência dos poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Assistimos, nos 
últimos tempos, a uma evidente hipertrofia do Poder Executivo. Este tem governado fund;gnentalmente 
através de "medidas provisórias". As "medidas provisórias" são instrumento estabelecido pela 
Constituição de 1988, de uso, em princípio, excepcional. Se usadas corno forma ordinária de governo, 
ferem a democracia, por serem leis emanadas do Poder Executivo, que se apropria neste caso do poder 
legislativo. O Congresso, constituído pelos representantes eleitos pelo povo precisamente para legislar, 
deixa de discutir e aperfeiçoar estas matérias. Basta que o Congresso deixe de examinar uma "medida 
provisória" para que ela possa continuar em vigor e ser reedttada pelo governo quantas vezes este 
quiser. Assim, há atualmente "medidas provisórias" reeditadas por mais de três anos sem que a 
sociedade se possa manifestar. Foi assim também que os militares governaram, no período 1964-1985, 
com os então chamados "decretos-leis". Para se ter idéia do volume crescente das "medidas provisórias" 
neste governo, basta lembrar que o governo Sarney, em dois anos ( 1988-1989) editou 148 ( edições + 
reedições); o governo Collor, em três anos (1990-1992), 160; o governo Itamar (1993-1994) 505; e o 
presente governo, até o mês de fevereiro de 1997, cm 2 anos e 2 meses de administração, promulgou 
1202 medidas provisórias - muito mais do que os três últimos juntos, cm 6 anos28 _ 

18. Em segundo lugar, a independência do Poder Legislativo está se reduzindo severamente
nos últimos tempos. Fazendo um balanço da atuação do Congresso nos dois primeiros anos do governo 
Fernando Henrique Cardoso, o DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) comenta: 
"( ... ) Nunca, na história recente do País, um presiuente da República teve um Congresso tão dócil e 
favorável às propostas governamentais como este ( ... ) 1129_ Esta docilidade não tem sido conseguida 
apenas em razão de o governo ter maioria parlamentar. O governo tem investido sem escrúpulos para 
obter os votos dos congressistas nos projetos que lhe interessam. O recente episódio da votação da 
emenda da reeleição foi amostra clara dos procedimentos utilizados: há uma verdadeira "compra de 
votos" de parlamentares, através de oferta de cargos, de favore!., de obras públicas, de isenções fiscais, 
anistias de dívidas e socorro a instituições financeiras. Trata-se de uma prática evidente de "corrupção 
ativa" por parte do governo, que oferece bens em troca de votos. Os parlamentares que votam assim 
não votam com independência, nem "pensando nos intere!;ses do país": são corrompidos. 

19. Por seu lado, o Poder Judiciário também tem sido fortemente pressiooado. Alguns
tribunais simplesmente se submeteram e votam, não de acordo com as leis, mas seguindo os interesses 
da política econômica governamental. É o caso do Tribunal Superior <lo Trabalho que, desde o governo 
Collor, tem decidido contra os interesses dos trabalhauores em inLJmeros processos30 _ Mas, quando o 
mesmo Poder Judiciário vota de forma independente, e contraria algum projeto do governo, a reação é 
imediata. O recente conflito entre o Executivo e o Sup1e1110 T1ibu11al Federal (STf) - quando este votou 
pela incorporação aos salários do funcionalismo civil de u111 aumento que o governo já havia dado aos 
funcionários militares - é um exemplo cabal. O governo pretende que o Judiciário vote de acordo com 

27. Cf. Castel, 1995: 217-245.
28. O governo Fernando Henrique Cardoso editou 83 medidas e reeditou 3(, do go,·crno Itamar. As dc111ais silo sucessivas

reedições de várias destas medidas provisórias. Em mui las destas rccdiçücs, o go\'Cnto tomou n liberdade de introduzir
modificações, o que fazia da reeqição praticamente wna nova 111cdida provisória. Dessas 119 mcdidns, apenns 6 l
foram discutidas e aprovadas pelo Congresso. Cf. Boletim do IHAP. janciro/97, p. 7.

29. Boletim do DIAP, janciro/97, p. 12.

30_ Cf. Mendes, 1996: 16.
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os interesses do Executivo e os de sua política econômica; pressiona abertamente o Judiciário para que 
se submeta3 1 _ 

20. Os meios de comunicação têm sido fortes aliados do governo. em sua política
"modernizante". No último episódio citado, o posicionamento unfinimc da mídia contra u Judiciário foi 
fato notório. Não há espaço adequado para posições diferentes ou divergentes na imprensa escrita, 
falada e televisada. Praticamente, há quase uma única versão, a versão oficial. Isto transparece não 
apenas nos editoriais, mas também no próprio noticiário: notícias que possam ser prejudiciais ao 
governo são omitidas pela imprensa ou recebem espaço diminuto32 _ Os fotos, pronunciamentos, 
posições, opiniões de membros do governo, especialmente <lo presidente da República, recebem ampla 
cobertura jornalística de apoio. Os projetos alternativos elaborados por partidos ou parlamentarns da 
oposição são ou ignorados ou atacados pela mídia e, num segundo momento, "esquecidos", de tal modo 
que parece haver um único projeto em discussão no Congresso - o projeto do governo. As reformas 
constitucionais tão alardeadas como indispensáveis ao plano de estabilização parecem ter apenas uma 
versão, aquela apresentada pelo Executivo. Existem inúmeras possibilidades de reforma administrativa, 
de reforma agrária, de reforma tributária, de reforma eleitoral e, no entanto, a mídia trata como se a 
única refonna possível fosse aquela apresentada pelo governo. A imprensa escrita permite artigos com 
posições diferentes, mas o cortjunto das notícias tende a divulgar um "pensamento único"33. É 
impossível afim1ar que há liberdade de opinião e de expressão se as opiniões divergentes não podem vir 
a público ou se só vêm a público sob forma reduzida ou depreciativa34 . 

A ética 1m política 

21. Em 1992, ein seguida às denúncias de corrupção no governo CoUor, instalou-se-.uma CPI
- a CPI do PC - que estabeleceu claramente a existência ele corrnpção nas altas esferas governamentais.
Criou-se um movimento na opinião pública que exigiu "ética na política" e a mobilização nas ruas
contribuiu para que o Congresso votasse pelo impeachment cio presidente. Em 1993, em seguida às
denúncias sobre corrupção na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, formou-se uma CPI
do Orçamento e o mesmo moviinento no seio do povo ajudou a que o Congresso aprovasse a cassação
do mandato de deputados cuja corrupção ficou comprovada. Esta consciência pública se difundiu de tal
modo que parecia que se conseguiria finalmente limpar a atividade política da ma11cha da corrupção.

31. A atitude do Executivo provocou uma carta dos 27 presidcnles de Tribunais de Justiça reunidos em Macapá: "A
concentração de poder já se vai fazendo ameaçadora à normalidade institucional e à supremacia da lci"'iJornal do
Brasil, 24/02/1997).

32. Exemplo evidente desta "censura" foi o documento da Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB de 29 de fevereiro de
1996: o texto saiu em apenas um jornal da grande imprensa. Outro exemplo: uma mrutifestaç:1o ocorrida em fevereiro
de J 997 reunindo cinco mil pessoas e com a presença de inúmeras personalidades nacionais, contra a privatização da

· Companhia Vale do Rio Doce, mereceu pouquíssimas linhas nos jornais.

33. Referindo-se à pouca divulgação do documento de juristas sobre a concentração de poderes no Exccuti\'o, afirma Celso
Antônio Bandeira de Mello: "Existe um verdadeiro manto de silêncio. 011 melhor, de "sussurro", estendido pelos meios
de comunicação, recobrindo uma seqüência de atos reveladores de um personalismo exacerbado, cujos rumos já seriam
claramente perceptíveis, não fora pela maneira discreta e condesceudcnte, até o limite do imposs(Yel, com que a
imprensa os vem tratando" (Folha de São Paulo, 20/03/1997, p. l-3).

34. Não é sem razão que, desde o primeiro ano do governo, a tendência aulorilúria do go\'erno tem sido objeto constante
de preocupação de diversos autores. Por exemplo: José Luís Fiori. "Em busca do dissenso perdido" (Folha de São
Paulo, Caderno Mais, lo./10/1995); Renato Jartine Ribeiro, "Um adeus à democracia. Retórica neoliberal ameaça

· acabar com a política" (Folha de Silo Paulo, Caderno Mais, 15/10/1995): Ivcs Gamlra da Silva Martins,
"Fujimorização à moda tucana" (Folha de Sílo Paulo, 3 l/10/J 995): Emir S:ider, "Déficit clcmocrático" (Jornal do
Brasil, 26/02/1996); Aloysio Biondi, "O governo ilumin:ido de FHC" (Folha de São Paulo. IJ/l l/1995): Maria Syl\'ia
de Carvalho Franco, "Intelectuais e poder" (Folha de São P:iulo, 03/03/96): Maria cb Co11cciç.lo T:1\'arcs. "A
democracia em questão" (Folha de São Paulo, 17/1 J/1996): c1111c,·is1a d� José Arlhur Gia1101ti .lo .Jornal do Dra!lil de
17/02/1997; Carlos Heitor Cony, "E por falar cm democracia" ( Fnlhi� llc Si'ío Paulo. 27íll7./l 'J97); Celso t\11tônio
Bandeira de Mcllo, "A democracia vale a pena" (Folha de S�o r:iulo. 2P/O�/l 9\>7 J.



22. No entanto, a preocupação do atual governo de implementar a qualquer custo seu
projeto "modernizador" tem levado a uma relativização da importância da "ética na política". A ética na 

, ... política foi substituída pelo princípio da eficácia: "os fins justificam os meios". Este tem sido o 
argumento utilizado por seus defensores para justificar a "compra de votos", as alianças com políticos 
suspeitos de corrupção: o de que o fim visado é a modernização do país e que o único meio para 
conseguir isto é fazer o jogo da política suja. Considera-se, em outras palavras, que é justo procurar um 
fim bom utilizando um meio imoral. A falta de transparência da atuação do governo tem sido uma 
constante. O caso do projeto SIV AM (sistema de radares para a Amazônia) é um dos mais conhecidos. 
As tentativas da oposição de fazer conhecer o que está efetivamente se passando no sistema financeiro 
foram sistematicamente boicotadas: esta a razão pela qual até hoje não se instalou uma CPI dos Bancos 
- solicitada à época em que se criou o PROER. (programa de ajuda aos bancos privados em
dificuldades)35_

23. Não se trata apenas de falta de ética na política. Trata-se de um verdadeiro desvio quanto
ao objetivo primeiro do exercício do poder político: o governo existe a serviço da sociedade, do bem 
comum. O fundamental é a pessoa humana, é a sociedade. A economia está a serviço da sociedade e 

. não a sociedade a serviço da economia. E a Doutrina Social da Igreja, já antes mesmo de Medellín e 
Puebla, insistia em que a verdadeira justiça implica particular atenção pelo pobre ou pequenino. Leão 
XIII, quando o a.firma36, se inspira nos Santos Padres e em Santo Tomás - e serve de fonte para a 
evolução posterior do ensino e da prática da Igreja. Ora, o que se está vendo hoje é a relativização da 
pessoa e a absolutização do mercado, a relativização do social e a primazia do econômico: uma política 
econômica que beneficia a todos no que se refere ao controle da inflação, mas que privilegia as camadas 
mais ricas nas demais medidas e que produz exclusão social em grau maior do que aquela que o Brasil 
já conhecia - através do desemprego, da precarização do trabalho e do desinvestimento em políticas 
SOC!a.IS. 

24. Por meio de várias iniciativas e instmmentos - estudos, debates, seminários, Campanha
da Fraternidade, documentos, Semanas Sociais; assim como pelo apoio e incentivo a movimentos 
populares - a Igreja . tem, direta ou i11diretamente fomentado a ética na política e a participação 
democrática. Com declarações oportunas, individuais, setoriais ou coletivas, o episcÕpado se tem 
posicionado em casos concretos. Há também urna solicitude eclesial pela formação da consciência 
crítica e da participação cívica dos leigos. Embora incipiente, esta tendência aponta para urna avaliação 
responsável das políticas públicas. Há um crescente reconhecimento, pela sociedade e pela própria 
Igreja, de que são radicalmente evangélicas muitas das exigências humanas fundrunentais urgidas hoje, 
como a dignidade e o primado da pessoa humana, a liberdade, a justiça, a igualdade, a probidade, a 
transparência e a confiabilidade na gestão da coisa pública. Nesta perspectiva, tanto os bispos e 
sacerdotes, como sobretudo os leigos cristãos têm um respaldo teológico significativo para serem 
atores na transformação da realidade social e cultural brasileira, base de sua evolução política e de 
muitos de seus critérios ou princípios econômicos. 

25. É preciso rejeitar o argumento que diz que "a globalização é um processo inevitável", que
os rumos atuais da economia mundial são inexoráveis: só resta ao homem se submeter. Em primeiro 
lugar porque cada país tem reagido frente à situação econômica de maneira própria. O Chile, por 
exemplo, jamais cogitou de entregar sua principal riqueza mineral, o cobre, à privatização. A Alemanha 
mantém ainda uma ampla legislação de proteção social. Alguns dos mais dinânúcos participantes da 
nova era tecnológica nos seus setores de ponta (informática, telecomunicações) - o Japão e os 
chamados "tigres asiáticos" - são tudo, menos o descrito pelas receitas neoliberais.37 São economias 
nacionais em que o Estado desempenha papel decisivo na coordenação e planejamento dos passos dum 

35. A CPI dos Precatórios evidenciou mais uma yez a existência de sérios problemas no co1tjunto do sistema financeiro
brasileiro.

36. RN, nQ. 54

37. A este efeito, ver René Dreifuss (1996), A Época das pcrplc:tid;\des. Mundinliznçiio, globalização, planetari.znção -
novos desafios, p. 69-75.
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projeto nacional. O Japão continua a apoiar ostensivamente suas próprias empresas privadas e não abre 
indiscriminadamente o seu mercado às empresas estrangeiras. Os EUA continuam a exercer o 
protecionismo contra a concoITência de alguns produtos estrangeiros. Em suma, não há uma só regra 
sendo aplicada por todos os países, apesar da pressão de instituiçücs financeiras internacionais pela 
adoção das políticas neoliberais. 

26. Em segundo lugar - e, certamente, mais importante - por uma razão ética e filosófica. _Se
não há alternativa, não há liberdade: se ao ser humano não resta senão se submeter, significa que o ser 
humano não é construtor do mundo, não é artífice da história, é apenas objeto do detenninismo 
econômico. Ora, homens e mulheres são livres, são constmtores do mundo, são artífices da história, são 
capazes de fazer opções frente a situações específicas que o mundo lhes coloca e direcionar.! �ua ação 
social e política a serviço de objetivos mais altos: o bem comum, a solidariedade, a comunhão. 

O plano de estabilização 

27. O atual governo tem justificado praticamente todas as suas atitudes a partir da absoluta
necessidade de se garantir a estabilidade da moeda. O Plano Real foi efetivamente a principal realização 
deste governo até o presente momento e teve conseqüências muito benéficas para a população, 
especialmente os mais pobres: reduziu drasticamente a inflação, de sorte que os trabalhadores não 
perdem mais o valor do· seu salário entre o início e o fim do mês. No primeiro ano de vigêriêià do Real, 
a renda dos trabalhadores teve efetivamente um aumento. Porém, a partir de janeiro de 1996, quando o 
salário núnimo foi reajustado abaixo da inflação ocorrida, não houve mais aumento de renda dos mais 
pobr�s: apenas se manteve o controle da inflação38 _ O que é, evidentemente, um bem. Mas não 
significa, de per si, distribuição de renda. A renda, ao contrário do que se tem divulgado, não foi 
redistribuída para os 50% mais pobres da população. Dentro da concepção gue norteia a política 
econômica do governo, isto se explica perfeitamente, porque um dos meios utilizados para controlar a 
inflação é manter baixo o consumo da maioria, o que é conseguido com a manutenção dos salários num 
patamar baixo. 

A privatização das emp1·esns estatais e n sol>ernnin nacional 

28. O dilema privatização ou estatização não se resolve pela elinúnação de um dos pólos. Na
verdade, por razões hlstóricas, tanto econômicas como sociais, todo Estado nacional assumiu, em um 
certo momento, tarefas que o capital privado não era capaz, na época, de assumir: mineração, 
siderurgia, petróleo, comunicação, transportes, etc. No correr do tempo, percebeu-se que algumas 
destas tarefas tornavam o Estado pesado demais e poderiam ser melhor desenvolvidas pelo setor 
privado. Outras, no entanto, foram bem desempenhadas pelas empresas estatais que, não só 
produziram muito, mas desenvolveram tecnologia própria, tornru1do o país independente neste setor e 
até exportador de tecnologia. Este é, por exemplo, o caso do petróleo39 e da mineração no Brasil. O 
Estado deve manter empresas próprias naqueles setores considerados estratégicos para o 
desenvolvimento autônomo do país e nos setores que têm efeitos sociais importantes. Países que 
venderam suas empresas públicas estratégicas ao setor privado passaram a depender mais ainda dos 
grandes grupos multinacionais. 

29. Um dos elementos do processo de glolJalização ela economia, e um dos dogmas do
neoliberalismo, é a retirada de toda e qualquer atividade econômica do âmbito estatal para entregá-la ao 

38. É bom observar que a estabilidade da moeda niio foi conseguida apenas pelo Brasil. Nos últimos anos, outros países
que seguiram os preceitos neoliberais, reduzirnm ou acabaram com a i1ú1ação existente: foi o caso do Chile, do
México, da Bolhia, da Argentina, do Pcm, do Uruguai, para citar apcuas alguns países latino-americanos. A
estabilidade da moeda é considerada pelos neoliberais um primeiro momento das rnudanças econômicas que devem ser
realizadas; o segundo momento são as rcfomias estruturais (110 caso brasileiro. as reformas constitucionais). para
desregulamentar a economia, privatizar as estatais e abrir o mercado à concorrência estrangeira.

39. A Petrobrás ocupa o primeiro lugar em tecnologia de exploração do petróleo submarino.
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mercado. Num primeiro momento do processo ele privalizaçtio das empresas estatais no Brasil, o 
argumento utilizado era de que as empresas estatais eram ineficientes e deficitárias. Assim se 
privatizaram algumas empresas do Estado. Num segundo momento, para poder privatizar empresas 
rentáveis e eficientes, o argumento passou a ser de que elas eram lucrativas, mas seriam muito mais se 
fossem privadas. Ao mesmo tempo, fez-se intensa propaganda de que seus operários eram 
privilegiados. E, então passou-se a privatizar outras empresas estatais. 

30. O processo está agora atingindo seu auge, quando o governo, além de privatizar as
ineficientes e, em seguida, as eficientes e lucrativas, quer privatizar as que se ocupam da riqueza mineral 
e que têm um evidente significado estratégico para o país. Até o presente momento, nenhum argumento 
utiLizado pelo governo conseguiu demonstrar que a privatização da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) será benéfica para o povo brasileiro. Até porque, até hoje, nenhum país desenvolvido entregou 
sua riqueza mineral para ser explorada por t:;mpresas estrangeiras: nem os EUA, nem o Japão, nem a 
Alemanha, nem a França. O preço proposto para a venda da CVRD é de l 0,3 bilhões de dólares. Ora, 
calcula-se que os minérios explorados pela CVRD ainda possam ser explorados pó't ·mais quatro 
séculos! A exportação de minério de ferro se aproxima dos 2 bilhões de dólares por ano. A Vale do Rio
Doce a maior produtora e exportadora de minério de ferro do mundo; é a maior produtora de ouro e de 
alunúnio da América Latina; é a principal empresa exportadora do Brasil. Sua taxa média de 
crescimento é de 13,6% ao ano desde 1970; gera hoje uma receita bruta de 5,5 bilhões de dólares e um 
lucro de 500 milhões por ano. As reservas se elevam a 41 bilhões de toneladas de minério de ferro; a 
994 milhões de toneladas de minério de cobre; 678 milhões de toneladas de bauxita; 67 _milhões de 

,. toneladas de caulim; 72 milhões de toneladas de manganês; 70 milhões de toneladas de rúquel; 1 22 
milhões de toneladas de potássio; 9 milhões de toneladas de zinco; 1,8 milhão de toneladas de urânio; l 
milhão de toneladas de titânio; 51 O mil toneladas de tungstênio; 60 mil toneladas de .ru.óbio e 563
toneladas de ouro (com fortes indícios de que haja mais reservas)40_ Num mundo em que a í1úorrnação 
é o recurso mais estratégico, nem se fala da informação mesma sobre nosso subsolo, informação que a 
Vale foi construindo ao longo de 54 anos; nem sobre o que ela criou de tecnologia na área dos não 
ferrosos; ou no papel pedagógico que tem, de formar técnicos brasileiros. Quem vai lucrar com a venda
da Companhia Vale do Rio Doce evidentemente não será o povo brasileiro, mas as empresas privadas 
(certamente estrangeiras) que vão comprá-la a um preço irrisório. 

31. O argumento utilizado é que a venda desta empresa servirá para cobrir parte d.o déficit
púbiico. Em primeiro lugar, se a superação do déficit fosse prioridade absoluta, não faria sentido o 
PROER, que já investiu 20 bilhões para salvar bancos privados (o dobro do que a venda da CVRD 
pode render)41 _ Em segundo lugar, não se pode diminuir o déficit público esvaziando o patrimônio 
nacional e comprometendo o futuro da sociedade brasileira: qualquer país inteligente preferirá vender 
produtos e não a produtora - que sempre poderá gerar novos produtos. Os l 0,3 bilhões da venda vão 
ser rapidamente consumidos42, enquanto a Vale pode produzir ainda durante séculos e render cem 
vezes, mil vezes mais. Em terceiro lugar, a CVRD, para chegar ao que é hoje, empregou nos primeiros 
tempos uma quantia imensa de dinheiro público, isto é, dinheiro proveniente da população, dos 
contribuintes. Tem sido fonte para o setor público, de recursos e de investimento, por meio de suas 
exportações, dos impostos que paga e gera, dos serviços sociais que presta nas regiões carentes onde 
atua - e que complementam ou acrescem o dinheiro público. /\. sua venda vai alienar o que é público e 
entregá-lo ao privado, que já encontrará uma empresa montada e altamente eficiente - com reservas 
minerais, portos, ferrovias, empresas de navegação, centros de pesquisa geológicas e minerais, parcerias 
com empresas particulru·es (o setor privado estrangeiro já pa11icipa atualmente da CVRD, em alguns 

· 40. César Benjamin e Ricardo Bueno (1997). "Companhfo Vale do Rio Doce: o negócio do �éculo". Re\'ista Atcnçi!o. 

março. 

41
. 
Cf. Eleonora de Lucena, "Números

.
", Folha de São P1rnlo. o 1/0..t/ l 'J97. 

42. Correspondem a menos de dois meses de p:igamcuto tk Jl11oi; da divida interna b1asilci1:1. cstimaua hoje cm 18tl
bilhões de dólares (id., ibid.).
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casos detendo 49% )43 . E, sobretudo, vai privar o país de um importante instrumento de inserção no 
cenário internacional de forma não-dependente, colocando em evidente risco a soberania nacional. 

A questão agrnrin 

32. O Brasil é no mundo um dos países onde é mais concentrada a propriedade da terra.
Dados do INCRA, no Atlas fundiário brasileiro, revelam que 2,8% dos imóveis rurais ocupam mais 
da metade da terra no Brasil: 56,7%44 _ E a maior parte da terra nestes latilundios (62,4%), é 
improdutiva, segundo o mesmo Atlas. A situação do trabalhador rural é extremamente grave. Em razão 
das várias políticas agrárias dos últimos 30 anos, aumentou a concenlração da propriedade e diminuiu o 
emprego no campo. É preciso dizer que, durante o n:girne militar, os governos transferiram parte 
importante do patrimônio fundiário a particulares: 31 milhões de liect a1 es foram alienados da União 
para particulares, em caráter definitivo, sob a forma de propriedades rurais45 . Cresceu o êxodo rural, e 
os que não se tornaram trabalhadores urbanos, tiveram que ser bóias-frias nas periferias das cidades ou 
simplesmente trabalhadores sem-terra. Entre 1940 e 1930, as proporç.ões de população urbana e de 
população rural se inverteram: a população rural, de 70% do total, passou a 30%. Segundo os dados do 
Censo de 1991, a população urbana é 75,6%46_ 

33. Deve-se acrescentar a gravidade dos conflitos no campo, que se pode acompanhar pela
publicação anual da CPT. Por aí, temos notícia· do aumento ela prática do "trabalho escravo": 
contabilizaram-se 26.047 vítimas desta forma de trabalho em 1995. E também da continuidade dos 
assassinatos de trabalhadores rurais: em I 995, foram 41. Dentre estes, 9 resultaram do massacre de 

.... . 

sem-terra em Corumbiara, no mês de agosto47_ Em abril de 1996, novo massacre, em Eldorado de 
Carajás: desta vez, 19 mortos (dados oficiais; levantamento da Igreja mostra que as vítimas foram em 
maior número)48_ 

34. A repercussão dos dois massacres, sobretudo o de Eldorado de Carajás, assim como a
pressão dos movimentos de trabalhadores rurais, especialmente do MST, em favor da mellloria das 
condições de vida dos trabalhadores rurais tornaram a reforma agrária reivindicação nacional: em 
pesquisa� recentes, ampla maioria da opinião pública nas cidades se manifestou favorável a esta 
reforma 49. 

35. Os dois massacres obrigaram o governo a tomar uma atitude, com a cnaçao de um
Ministério Extraordinário da Política Fundiária. Embora 11ão disponhamos de dados precisos, parece 
estar havendo um esforço do governo no sentido de assentar famílias: assentaram-se mais famílias que 
nos três governos anteriores. Por outro lado, foram propostos e aprovados uma lei de Imposto 
Territorial Rural (ITR) mais exigente e o rito sumário de desapropriação. No entanto, é notória a 
discrirrúnação, no tratamento diverso dado a latifundiários, de um lado, e a trabalhadores rurais e 
movimentos sociais, de outro. Os primeiros têm parte de sua dívida perdoada e os segundos são 

43. Cf. "Relatório da Conússão Externa sobre os termos e as condiçües gerais do processo de desestatizaç,1o ci:l
Companhia Vale do ruo Doce". Março de 1997.

44. Apud DIEESE, Anuário dos trabalhadores 19%/97.
45. Fonte: Dados gerajs sobre a atividade fundiá.-ia até 1985. INCR/\-Df-DfT. março de 1986.
46. Vários dos dados sobre a quest.ão agrária nos foram cedidos por Sérgio Leite, economista, proícssor do CPDNUfRRJ

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).
47. CPT. Conflitos no campo 1995.
48.-Pastoral da Terra. Boletim da Comissão Pastoral lia Terra. XX ti 38), dc1c111bro/l 996. Pcsq111s:1 ícita por membros

da Igreja na região indicam que outras 1.1 pessoas desaparc<.:iJ.:1s foram ,·ltimas do 111:rs�a<:rc (Jonrnl llo Brasil. 
22/09/97). 

49. Cf., por exemplo, O Globo de 21/03/l 997.
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tratados com dureza. Também é pouco visível o e111pc11ho cio governo e111 evitar co11ílitos. como 110 
caso <lo Pontal do Paranapanema. 

36. J\ Jgreja tem se empenhado, de i11ú111erns formas, em apoiar os pequenos, os
trabalhadores, os pobres, os injustiçados. Os próprios lemas das Campanhas da Fraternidade o revelam: 
os encarcerados ( 1997), os excluídos ( 1996), fraternidade e política ( 1995), a família ( 1994), a moradia 
( 1993), a juventude (1992), o mundo do lrabal110 ( 1991 ), a mulher (1 990) e assim por diante. Em 
muitos documentos, tem chamado a atenção para a situação social ela maioria, tem exercido um dever 
ético e profético de se colocar do lado dos i11jus1içaclos e de clcnuncinr a injustiça. Em particular no caso 
dos trabalhadores rurais, dada a gravidade de sua situarão, a lgrr_ja tem se rrnrnifcstado cm diversas 
ocasiões, mesmo correndo o risco de ser mal cornprcwdida por alguns. Tal í!puio tem sido valioso para 
os trabalhadores enfrentarem os poderosos interesses que se 1mwe111 11a qucstiiu da terra 110 Drasil e que 
impedem a realização da reforma agníria SO _ 

37. A reforma agrária permi!iria corrigir a grave desigualdad,.! 11a propriedade de terras,
tornando a terra acessível a quem dela precisa para trabalhar e viver. Apoiada 11urrrn política agrícola 
diferenciada, contribuiria para a inclusão de amplos setores populares (sem-terra. bóias-frias, pequenos 
proprietários em dificuldades, trabalhadores rurais pobres, empregados precários do campo e outros), 
para a geração de empregos (inclusive para scg111e11tw; url>a11os), para u abastecimento interno de 
alimentos e o enfrentamenlo da fome. 

? 
··--

( 
Sinais de ci;11crn11ça 

38. Frente à onda 1�H,).C.(al e acLJJ.i:eees·soO��a�:ão do capital, os prejudicados - a
maioria da população em cada país - estão começando a reagir. Em dezembro de 1995, durante três 
semanas, trabalhadores franceses mantiveram uma greve contra a reforma da previdência proposta pelo 
governo daquele país, que traria a redução de vários direitos adquiridos. /\ greve, segundo pesquisas de 
opinião pública, foi apoiada por 65% da população. O governo foi obrigado a recuar51 . Em outubro de 
1996, mfüiares de pessoas foram às ruas na Argentina para protestar contra o descmprego-·e a piora das 
condições de vida. No mesmo mês, os caminhoneiros franceses entraram em greve por melhores 
salários e condições de trabalho. A greve durou l 2 dias e foi apoiada também pela maioria da 
população. Tal apoio se deve à impopularidade das medidas econômicas sendo tomadas pelos países 
europeus para se adaptar às exigências da União Européia, cm vista ela unificação - prevista para 1999 -
da moeda. São medidas dentro da orientação neoliberal, que atingem íl previdência social. a 
aposentadoria e, especialmente, o emprego. Em janeiro e fevereiro de 1996, foi a vez do Equador, co111 
protestos nas ruas contra a política econôrnica do governo. Em fins de dezembro de 1996 e janeiro de 
1997, os trabalhadores da Coréia <lo Sul entraram em greve e fizeram amplas lllanifestaçõcs de rua 
contra o projeto - aprovado pelo P.:u'lamento daquele país - que facilitava a demissão de trabalhadores 
("desregulamentação")52. Há poucas semanas, cm 11rnrr;o, houve ma1úfcstaçõcs de trabalhadores na 
Alemanha contra várias medidas que estavam provocando desemprego - o governo teve de recuar 53. 
Houve também protestos de trabalhadores belgas e frnnceses54 . Manifestações semelhantes foram feitas 

50. É preciso se referir aqui às experiências Je asse111amc11tos rnrais q11c:. elllbora <.lifcrc11dad,1s. têm lllOSlrado efeitos
positivos em inúmeros aspectos, como na gcraçfo tlc c111prq_;o. no i\1t111c11to do ní\C:I de renda. na p1omoçi1o cio
desenvolvimento rural e da economia local, na fixação do hornc111 110 c:11111x1 (cf. Leite, 199-1 ).

51. Cf. o dossiê preparado por Lc l\londe Diploma tique ck j,rncirc- eh: 1 1J%. p X-15: "La gr;111Ck ré\'Oltc fra11çaisc co111rc
l'Europc libérnle".

52. O projeto foi ;ipro\·ado numa sessão St:<.:rcta rcali1.ada d..: 111adru�;1da. p:1ra a q11al �ó lornlll cc1111ocaclos os
parlamentares favoráveis ao goYerno - que 1c111 a lllaio1 ia 11t1 1',11 lall!cnlu (cf. I .c l\lu11de. 23/111/97)

53. Ver a reportagem "Vírns francês contagia trabalhadores ;Ilcm.ic:,· protestos ck rua cm llo1111 e Bcilirn t1lnigar11 go1c11w
a recuar'' (Jornal do Brasil, l6/03/l 997).

5-J_ Jornal do Brasil, 13/03/1997
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pelos operanos metalúrgicos do ABC paulista contra os projetos governamentais de reforma da 
previdência e de flexibilização dos contratos de trabalho55. 

39. Por outro lado, os trabalhadores rurais também não estão parados: podemos citar, entre
outros, o MST, a CONTAG, a CUT-R.ural, o Movimento de Atingidos por Darragcns, o Conselho 
Nacional Seri1 1gueiro, os sindicatos e associações de trabalhadores nirais. Particularmente, o 
Movimento dos trabalhadores Sem-Terra (MST) tem :;e manifestado intensamente para exigir uma 
política de reforma agrária. Apesar do desprezo com quo t.cm sido tratado pelas autoridndcs, o 
movimento não esmorece e é, certamente, o movimento social que melhor tem representado o protesto 
contra a política oficial. 

40. Estes são movimentos vindos de baixo, da base da sociedade, dos que estão sofrendo as
conseqüências do processo de globalização, das medidas de desregulamentação e de flexibilização. São 
movimentos que visam garantir direitos já adquiridos, conquistar novos direitos, para aqueles setores 
sociais que não são chamados às negociações, às conversações, que não fazem parte dos "lobbies" 
assíduos no Congresso Nacional. Movimentos que querem assegurar que a política se volte em primeiro 
lugar para as necessidades da maioria pobre e trabalhadorn. que seja frita em funç·ão do bem comum e 
não dos interesses dos mercados financeiros. A estes movimentos se aliam atitudes e declarações ele 
intelectuais, artistas, cientistas, outros criadores de opinião. De forma especial, de colegiados em 
diversas instâncias e níveis da vida eclesial católica, cristã c111 geral, ecumênica; religiosa, numa palavra. 

41. Há igualmente um início de política alternativa � política neoliberal. Nos últimos anos,
temos acompanhado em várias localidades o investimento por parle Je governos municipais na área 
social, promovendo uma ampla melhoria das condições ele vicia dos setores populares. Para citar alguns 
exemplos: em Diadema (São Paulo), em dez anos, entre 1985 e 1994, a taxa de mortalidadeTi1fantil caiu 
de 90/1000 para menos de um terço: 23/1000. Em Janduís (Rio Grande do Norte), em cinco anos, a 
taxa de mortalidade caiu de 161/1000 (1986) para 41/1000 (1991) - menos de um quarto56 _ Londrina 
(Paraná) baixou a taxa de 35/1000 (1994) para 3/1000 (1995), em dois anos, com a experiência do 
programa "Médico de Família11 57 _ Em várias destas e>:periências de queda da taxa de mortalidade 
infantil, a Pastoral da Criança teve seu papel destacado ao divulgar métodos muito simples e eficazes - e 
motivar para Syu uso. Campinas iniciou o Programa de Renda Mínima, pelo qual as famílias de baixa 
renda com filhos em idade escolar recebem uma complemeutação salarial. Brasília tem um programa 
semelhante. Outras prefeituras têm desenvolvido o orçamento participativo, permüindo ampla iniciativa 
e resposta da população na destinação das verbas do município, com evidentes melhorias nos bairros 
mais pobres·. São experiências vinculadas a diferentes partidos, mas que têm uma opção comum. 

42. Tais iniciativas demonstram a possibilidade de seguir um caminho difcrenrn · daquele
defendido pela corrente neoliberal: uma política centrada na justiça social, na inclusão das classes 
populares, na participação democrática, na transparê11cia. Em várias destas experiências, foram 
contratados novos funcionários públicos, especialmente nas áreas de educação e saúde. E a 
remuneração de professores, médicos, enfermeiras, agentes de saúde foi melhorada, o que resultou num 
melhor serviço à população. Como foi possível isto? Elegendo como prioridade o atendimento à 
população, em lugar da prioridade aos mercados financeiros. Cobrando mais impostos de quem tem 
mais. Estabelecendo processos transparentes de licitação para obras públicas, o que permite contratar 
empresas que oferecem material de melhor qualidade e preços mais baixos, isto é, empresas mais 
competentes. 

43. Isto não é possível apenas cm nível municipal, é perfeitamente possível em nível estadual,
é igualmente realizável em rúvel nacional. É questão de opção. 

55. Folha de São Pau.lo, 15/03/1997.
56. Cf. Marco Antonio de Almeida ( 1993). Estudos de gestão: lcapuí e Jamluí$. S P. Publicaç1ic:s Púli.�. 11. 11.

57_ JornaJ do Brasil, 22/09/1996, p.20.
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44. Pode parecer que alguns valores são, cm certos momentos, secundários, relativos,
cOitjunturais. Mas não o são: a ética na política não é um valor relativo. 

45. Pode parecer que, na siluação atual, exir.tam outras prioridades. Mas a dignidade da
pessoa humana estará· sempre cm primeiro lugar, a justiça social será sempre n prioridade -de qualquer 
política. A economia está a serviço da pessoa, da sociedade, do bem comum e não o contrário. 

46. Pode parecer que um determinado projeto de sociedade é o único, o melhor, o mais
adequado e que todos se deveriam submeter a ele. Mas as experiências históricas deste século, algumas 
delas recentes, nos imu11izaram contra as tendências ou tentações totalitárias ou autoritárias. O melhor 
projeto social é aquele que é construído coletivamente, democraticamente, com a participação de todos, 
com liberdade de opinião, de expressão, de manifestação. Com direito de oposição, de crítica, de 
contestação. A democracia pode não ser o regime político perfeito, mas é certamente aquele que mais 
favorece a realização pessoal e coletiva do ser huruano, que mais apóia o direito da maioria e mais 
respeila os direitos das minorias. 

47. Ao findar a Segunda Guerra Mundial, o conjunto das nações, numa tentativa de afastar
de uma vez por todas os principais perigos da humanic.ladc, aprovou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948). É preciso defender a integralidade destes direitos - os direitos civis, os 
direitos políticos, os direitos sociais - num momento em que, em nome da primazia <lo capital, em nome 
da primazia da competitividade, as conquistas sociais <los últirnos cem anos correm o risco de serem 
negadas. 

48. Não há detenninismo ccvuô111ico frente ao qual o ser humarw deva se submeter como 
objeto. A liberdade é característica inerente ao ser hun1ar11J, Jo111 de Deus. O destino da humanidade não 
é a desigualdade social, o bem de alguns e a exclusão dos demais. O ser humano sc111prc poderá, diante 
das inúmeras situações que a vida social, ecouômica e política lhe oferece, fozer opções, 110 sentido de 
construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidi11ia. 

l.:, 
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Tabela 2 

Evolução dp Salfirio-Mí11i1110 Real, gaslo co1n a rn<,'.fio essencial 110 111u11icípio de -��o Paulo 
e PlU per capita - Drasil 

Ano PlB per Cé1pila 

l 9110 100,00 

1950 J 35,69 

19G0 195, 19 

1970 26 11 ,83 

1980 tl7Ci,12 

1990 455,G 1 

1991 4 li 9 J 5 ' 
1992 tl39,03 

1993 4 50 '1ll 
) 

1994 ll69 06 
) 

1995 482,08 
1996 tl8G 91 ' 

fonte: PIB per capita - fGV/JIJGE 
Salário-Mínimo: Decretos do Governo. 

S,ilúrio-Mí11i1110 Rcnl 

98,02 

39,8tl 

100,]0 

Ci8,91 

G 1,78 

29 09 

30,38 
2Ci,07 
28,60 

22,68 

20, 11 
19,]8 

Notà: Salário-Mí11i1no rercre11lc à capital paulista. D ase Julllu/110 = 100 
Elr1bornção: DIEESE. 
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Ta!Jd:1 l

Dist1 iut1Í\'.:iO de H.cnda (do trabalho) 

1981 198) IY1i:I 1ns 1986 19li7 1988 l9H9 1990 1 9 n 199J 

1% + ricos 12, 1 12, 1 IJ,O 1 ],) l•l,O IJ,5 1•1,2 15,9 l),9 t:J,I 15.5 

5% + ricos J 1,9 JJ, 1 )J,J JJ,9 )],9 J].] ]5,8 37,7 ).J,rl )2, 1 )5,8 

10% + ricos 114,9 116,7 116,8 •17,6 H,3 116,9 •19,7 51,5 1l:l, 1 •15, 1 •19,0

50% + polires 1•1,5 1 J ,•I 1):1 12,8 1 ),5 IJ,O 12.0 11,2 12,ll 1 •I, LI 12,9 

20% + polires 2,9 2,8 7.,7 2,5 ), 1 2.7 2,2 2,J 2,G 2,G 2,•I 

10¾ + poli,cs U,9 l,U 0,9 0,8 1,0 U,8 U,G 0,7 U,8 U,8 0.7 

Fonte: lDGE, PN/\D 1995. Elaboração: DlEESE. 
Notas: lte11di111e11to mensal do trabalho de tudo!; os ocupados. Não hú dados 
disponíveis para alguns anos, e111 outros não houve a pesquisa. Até l 99J os 
tlatlos não i11cluc111 a úrea rural da ltegiãu No1 lc. 

Oívídc1 cxlcrna - Clll us:i; bilhões 

1980 

1985 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Total 

Gil 2 
1 

105,2 
123/1 
123,9 
135,9 
l-'15,7 
1 118,J (1) 
159,2 (1) 

Fonte: Ba11co Ce11lrnl do Drnsil. ltclalúrio t\11uc1I. 
1) Rcsullatlus ineli111i11ares.

1,1, 1 
12,8 
8, 1 
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12, '1 
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T:thcl:i 5 

Evolução da c.!íviua pública Í11lerna ledc:ral e do 111011la11tc de juros pagos 

(em valores reais cu11stn11lcs: billiücs de reais de dczc111bn_1 de 19�5; 
deílator: IGP-Dl-ce11trado 11u úlli1no din do 111ês) 

A110 Tol,il Juros 

1991 19,J -
11,J(l) 

1992 55,6 17,8 
1993 57.,J 7, 1 
1994 70,5 28,0 
1995 l 08,il 2'1,J 
199G' 1G8,J 19,7 

fo11le: BACEN. Elaboração <ln FUNDJ\P/JESP. ._. 
Nola::(1) juros líquidos negalivos: o 111011ta11te recebido pelo governo federal e 13a11co
Ce.nfral foi maior que aquele pngo. -- . 
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APRESENTAÇÃO 

Resgatando Dívidas - 1 começa uma série, com a intenção de suscitar outros 
subsídios sobre um tema central no projeto do Jubileu: a questão das dívidas.

À luz das intenções originais do Jubileu bíblico, aparece melhor o alcance das 
dívidas, como fator de desequilíbrio da justiça social. Daí a necessidade de 
providências periódicas, regeneradoras das condições mínimas para o 
funcionamento da sociedade a serviço da vida de Lodos. Esta é a intuição central 
da proposta do Jubileu. 

Por isto, as dívidas se apresentam como uma chance de compreensão da 
dinâmica social. e a supressão das dívidas como urna chave de intervenção na 
sociedade. 

A terceira Semana Social assumiu este tema e o colocou no seu objetivo cm 
forma de resgate das dívidas. 

Os debates iniciais, que esta publicação quer incentivar, já suscitaram 
diversos aspectos. muito dinâmicos e práticos: 

- identificar quem são os devedores e quem são os credores de dívidas sociais;
- ampliar o conceito de "perdão", para perceber a necessidade do "resgate"

das dívidas sociais, a ser feito pelos próprios credores e grupos a eles solidários; 
- a indispensável participação dos sujeitos sociais, seja para identificar quem

são os devedores e quais são as dívidas, e encaminhar lutas comuns para efetivar 
o seu resgate.

A Terceira Semana Social quer incentivar este processo de identificação e de
resgate das dívidas sociais. Este subsídio se coloca dentro desta intenção. A 
Coordenação da Semana gostaria de receber complementações aos assuntos aqui 
tratados, bem corno outras rcílexõcs no mesmo sentido, sejam referentes ao 
resgate de dívidas de segmentos determinados (mulheres, negros, portadores de 
deficiências ou outros) ou a questões regionais específicas. 

É o começo do diálogo em torno deste tema que pode levar a tantos 
desdobramentos, e que esperamos seja reíletido em sua dimensão nacional, 
latino-americana e mundial, como é a proposta do Projeto Rumo ao Novo 
Milênio. 

4 

D. Demétrio Valentini
8 ispo de Jales e.Responsável pelo 

Setor Pastoral Social da CNBB 

DÍVIDAS SOCIAIS 

A reílexão sobre dívidas sociais representa um esforço para 
suscitar debates sobre as conseqüências do atual projeto de 
desenvolvimento econômico e social para a maioria da população 
brasileira e para gerar mobilizações em torno de suas possíveis 
soluções. É uma forma de resgatar a dívida que a sociedade 
brasileira tem para consigo mesma. 

Em 1983, Teotônio Vilela ressalta, na introdução de seu 
livro Projeto Emergência, de surpreendente atualidade, que: " O 
Brasil vive uma crise social, econômica e política de e11or111es 

proporções. O governo que i111pla11tou durante quase duas décadas

uma política de desnacionalização de nossa economia, estâ 

distante da Nação. Por isso mesmo, sua ação tem gerado

problemas e não soluções para a Sociedade brasileira. É hora de 
todas as forças vivas da Nação se mobilizarem orga11izada111e11te na

busca de sol11ções 11rge11tes. "1 As mudanças que conduzirão à
superação ela crise acima descrita exigem respostas de natureza 
política, em que devem ser preservados e ampliados princípios 
corno: 

1 º - A soberania da nação, ou seja, um Estado 
atuante e uma sociedade organizada que sejam capazes de decidir 
seus próprios caminhos e seus destinos; 

2º - A dignidade do ser humano
1 
que compreende o 

direito aos bens essenciais: ao emprego, à saúde, à educação, à 
moradia e à vigência plena ela cidadania num Estado de direito. 

Por isso, a sociedade brasileira está diante de dívidas, que 
deverão ser enfrentadas em conjunto: 

- a dívida externa

1 Vilela, Teotônio. Prujelo Emergência. Editora Codccri, R. de Janeiro. p. 05. 
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- a dívida interna
- a dívida social
- a dívida política
- a dívida cultural

Existe um descompasso entre o Brasil cio Presidente e o Brasil 
da maioria ela população, constituída por desempregados, 
subempregados, empobrecidos da cidade e do campo. Este "povão" 
vive a degradação do nível de vida, e a sociedade tem enormes 
dívidas para com ele. Todos têm direito a um emprego estável, a um 
salário justo, a assistência à saúde, ao acesso à terra, à produção e à 
educação. Merece desfrutar de um sistema previdenciário e de um 
sistema habitacional adequados às suas necessidades reais. 

Se não é difícil identificar os credores, dá muito trabalho 
fazer as nossas elites econômicas, políticas e financeiras assumirem 
que são as grandes devedoras. São responsáveis pela dominação 
secular que limita ou até impede a prática da cidadania de muitos 
brasileiros. 

No campo político, a democracia e a participação são 
questões ainda não resolvidas ou resgatadas. Faltam respostas 
concretas. De um lado, as próprias elites políticas preservam a 
dominação, ainda que tenham um discurso democrático: O Brasil

estd maduro! O Brasil mudou! De outro, nas lutas sociais e 
políticas, cabe às classes populares libertarem-se desta dominação, 
tornando-se protagonistas desse resgate. 

O resgate das dívidas sociais não se faz nem se foní-por pura 
compaixão e assistencialismo. Compaixão e assistencialismo não 
são conceitos econômicos, nem práticas políticas, O resgate das 
dívidas se fará com o crescimento da cidadania em todos os setores 
da sociedade, principalmente nas massas dos excluídos. 

Uma cidadania plena vai além da eleição ou reeleição 
presidencial. Não basta votar para exercer a cidadania. Votar não é 
abdicar dos direitos de cidadão, deixando nas mãos de um 
despotismo que se considera esclarecido o destino ela Nação. 

Resgatar a dívida política é eliminar. ou superar o elitismo que 
marginaliza a população, é saber questionar a representatividade 
dos nossos congressistas. 

A maior dívida que o Estado e a Sociedade têm com a sua 
população é, provavelmente, o grave e injustificável déficit 
educacional, acoplado com o não acesso à informação. Abandonada 
ao jogo dos interesses cios investimentos privados, a educação vai 
se reduzindo a um bem somente adquirido por quem dispõe de 
recursos. Já não é um direito, um bem e um serviço público, 
universal, promovido e garantido por uma política pública. E os 
meios de comunicação social refletem o elitismo dos seus donos. A 
informação não é um bem público corno deveria ser. O cidadão não 
recebe a informação diversificada dos fatos a que tem direito, e não 
tem acesso aos meios para transmitir aos outros a sua comunicação. 

1 - Quais são as dívidas sociais? 

Vilela define a dívida social corno o débito contraído pelo 
Estado para com todos aqueles que não desfrutam das condições 
necessárias à sua sobrevivência e dignidade corno seres humanos. 2

As dívidas externa e interna assinalam que o Estado serve ao 
capital nacional e internacional. O Estado, hoje, administra suas 
dívidas às custas do povo, através do Fundo Social de Emergência, 
atualmente denominado, de modo mais realístico, Fundo de 
Emergência Fiscal. Através dele, o governo pode remanejar 
recursos do Orçamento para manter o equilíbrio dos gastos 
públicos. Na prática, até o momento isto significou exclusivamente 
corte de recursos destinados às áreas sociais, corno a educação. a 
saúde, a previdência etc. Para as nossas elites políticas. econômicas 
e financeiras, o emprego, a moradia, a alimentação, a assistência 

2 
Ibidem. pág. J 1. 

7 
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médico-hospitalar e a educação não são necessidades básicas que 
merecem soluções apropriadas e definitivas. 

As dívidas sociais não são somente responsabilidade do 
Estado. São realmente responsabilidade da Sociedade. O Estado é 
parte dela, competindo a ele tarefas políticas por ela detenninadas. 
Na realidade brasileira. contudo, o Estado nasceu separado da 
Sociedade, gerado por uma pequena elite. Ele tem sido, por isso, 
utilizado por elas de forma privada, como um instrumento destinado 
a manter e ampliar seus privilégios e poderes. Isto se aprofundou de 
tal modo que se tornou uma visão tradicional da política. Esta é a 
história que nos ajuda a entender porque não foi possível, até hoje, 
separar as oligarquias e a administração do patrimônio público. 

A dívida externa é um compromisso de interesses entre as 
elites econom1cas e políticas brasileiras e os banqueiros 
internacionais. A dívida interna é um compromisso do Estado com 
os interesses do capital financeiro nacional, que aumenta em função 
do peso dos compromissos da dívida externa. As dívidas sociais 
têm sua origem em tudo que a nossa sociedade e o Estado, 
domil)ados pela oligarquia, deixam de fazer, ou impedem que o 
próprio povo faça, para que todos os cidadãos tenham vicia digna e 
feliz. São dívidas ela sociedade com o povo. 

As dívidas sociais têm uma longa história. Nasceram, antes de 
tudo, pelo preconceito e pela violência dos colonizadores em 
relação aos povos indígenas. Aumentaram através da prática do 
sistema de escravidão, negando a própria humanidade dos negros. 
Pela ocupação imperial do território brasileiro, foi criada uma 
escassez arUficial de terra. numa colônia e, depois, num país de 
terras abundantes. A propriedade latifundiária da terra foi e 
continua sendo um entrave básico para o resgate da dignidade e da 
vida das classes populares. É "111110 orientação social e polftica que 

freia, .fin11e111ente, as possibilidades de trc111.sfor111açi'io social 

proji111da e de de111ocratiz.ação do País." 3

Com a aliança entre o capital e a propriedade da terra. 
promovida pela ditadura militar, houve uma aceleração do processo 
da concentração da propriedade agrícola. Junto com esse processo. 
e em parte causado por ele, verificou-se no Brasil urna crescente 
urbanização da população. Fruto de um êxodo forçado e violento, 
as cidades cresceram de forma desorganizada e como fruto do 
próprio trabalho do; deserdados da terra. A concentração da terra, 
acoplada ao capital industrial e financeiro, sacramentou uma 
realidade característica do Brasil: a concentração da renda, a 
convivência, agora mais próxima, da miséria extrema com a riqueza 
exagerada. 

De 1960 a 1980, os 5% mais ricos da população 
economicamente ativa ocupada (PEA) elevaram sua parte na renda 
nacional de 28,3% para 34,9%. De 1980 a 1995, não houve 
mudança significativa: os 5% mais ricos ficando com 33,6%.

Já os 50% mais pobres, quer dizer, a maioria da população 
brasileira, os "credores", viram a sua parcela da renda diminuir 
relativamente de 17,4% em 1960, para 14,1% em 1980. Em 1995, 
os 50% mais pobres ficaram apenas com 13,3% da renda nacional. 
Menos que os privilegiados 1 % mais ricos, que ficaram com mais 
de 14%! 

Em 1982, segundo uma estimativa que consiste em somar os 
desempregados e subempregados, que ganham até um salário 
mínimo, e os "sem rendimento", chegou-se a conclusão que 50% da 
população econômica ativa era mal remunerada. Tornando os 
mesmos critérios para 1995, 43,3% da população economicamente 
ativa encontra-se nesta situação. Apesar desta pequena melhoria, a 
taxa de desemprego vem aumentando de 1977 (fim do crescimento 
acelerado ela economia) a 1980 (início ela "década perdida"). Neste 

� Ibidem, p,íg. 32. 
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intervalo de quatro anos, a taxa de desemprego passou de 2,3% para 
6,5%, e vem se consoliclanclo em 6, l %, até hoje." 

Os problemas sociais que afligem a população brasileira 
fazem parte de um quadro mais global. As questões críticas da 
saúde e da educação merecem mais que soluções setoriais. Elas 
devem ser inseridas no quadro maior das condições de trabalho e 
emprego, que exigem uma política social mais ampla. "Esse quadro 
ele ·subdesenvolvimento econômico e social nos remete à 
necessidade de repensar a Educação em termos da formação da 
cidadania, na compreensão do projeto de Sociedade da qual se 
participa". 5

O que caracteriza o Brasil são as barreiras criadas pelas elites 
para impedir o avanço e a consolidação de uma efetiva democracia. 
Para não ser mais um gigante de pés de barro, é imprescindível 
promover uma transformação das estruturas sociais. A questão 
básica não é tanto de retomar o crescimento econômico, mas de 
modificar o rumo deste, colocando a economia a serviço da vida 
social. "Trata-se de encontrar novas bases de apoio para um 
movimento de solidariedade nacional que deve partir da 
identificação das carências e das necessidades fundamentais do 
povo a serem satisfeitas." 6

É verdade que quase nada foi feito na nossa história para 
reduzir as disparidades sociais e regionais. Mais do que nunca, fica 
evidente que o país precisa aprimorar o exercício da democracia. 
"O resgate da dívida social deve orientar-se prioritariamente na 

4 É bom lembrar que devido à metodologia usada pelo levantamento do número
dos desempregados, um bom número da população inativa, não entra no 
numerador da taxa, escapando ao levantamento do IBGE. A metodologia não 
permite levantar o tamanho do desemprego estrutural. 
5 MARTINS, José de Souza. - O Poder do i\1raso - Ensaio de Sociologia de

Hislória Lema. Editora HUCITEC. S. Paulo, 1994, p. 12 
6 VILELA, Teotônio, ob. cit., p. 37. 

devolução à toda população brasileira dos seus direitos de 
cidadania, desde as formas mais elementares e imediatas." 7 

2 - A lei e as dívidas sociais 

A dívida social em relação à maioria dos brasileiros tem um 
sentido, inicialmente, legal. Trata-se de aplicar o que as leis 
determinam. É verdade que Constituição e as leis têm as 
contradições peculiares de uma sociedade onde os detentores de 
capital, pela livre iniciativa, anunciam a democracia social, cultural 
e política, porém, comprometem-se com a defesa de seus próprios 
interesses. A garantia da vida, da liberdade e da integridade, mesmo 
sendo os pilares de toda a lei constituinte, continua derrotada pela 
defesa de interesses particulares da minoria privilegiada. Diante 
disso, a sociedade como um todo é chamada a assumir o 
compromisso histórico de resgatar todos os direitos mutilados ou 
proibidos, valores essenciais e constitutivos da cidadania 

Esta dimensão legal do resgate das dívidas é, de certa forma, 
tema recorrente em nossa imprensa. Para cumprir os direitos 
universais previstos na Carta Magna, o Poder Judiciário tem que 
interpretar, por exemplo, a questão ela reforma agrária à luz dos 
direitos fundamentais da vida e da cidadania. Caso contrário, a 
Constituição continuará prisioneira dos interesses das oligarquias, 
dos grandes proprietários, do caráter "sagrado" elo direito de 
propriedade. A vida tem mais valor do que a propriedade e a 
economia. 

É evidente que o resgate ela dívida social tem um sentido 
político. Os que se mobilizam para conquistá-lo estão construindo 
sua cidadania e aprofundando a democracia. Os que são devedores, 
se reconhecerem suas responsabilidades sociais e aceitarem a 

7 Entrevista de Celso Furtado para a Revista Proposta, outubro/novembro de
1996. 
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superação do que impede a vida de tantos cidadãos, também 
crescerão em sua cidadania. Até mesmo o uso de pressões 
populares exercidas no limiar da legalidade e da ilegalidade, como é 
o caso das ocupações de terra, tornam-se legítimas no
enfrentamento de instituições geradoras de privilégios, como os ela
grande propriedade. Na verdade. o resgate das dívidas sociais
provoca um processo de democratização da sociedade e do Estado.

3 - A ética e a religião frente as dívidas sociais 

Assegurar a prioridade do social sobre as formas legais 
significa não mais exigir das massas um respeito às leis que não 
atendem às necessidades vitais da população. Para acelerar a 
reforma agrária que o país precisa, por exemplo, "a pergunta deve 

ser como ajustar o sistema legal às necessidades éticas da reforma 

agrária ... Para libertar os escravos tivemos de mudar a lei".8

O resgate da dívida social significa estabelecer uma 
verdadeira ordem: não a das elites sobre a maioria dos excluídos; 
não a de um Estado, que nasceu privatizado a serviço das elites, 
sobre o povo; mas, sim, a ordem ela igualdade, da justiça, da 
legitimidade baseada na participação, da soberania popular 
constituindo o Estado e a Nação. 

Trata-se do resgate de uma dominação secular que pesa muito 
sobre os ombros do povo brasileiro. A questão da terra é a raiz ela 
questão social no Brasil. Não é um problema residual, que será 
facilmente resolvido pelo fato de que a maioria da população já 
vive nas cidades. Na verdade, o monopólio capitalista da terra 
impede qualquer possibilidade de transformação social do país. 

Corno se pode perceber, há um sentido ético no resgate das 
dívidas sociais. Se existem leis, práticas políticas, procedimentos 
judiciais e práticas sociais que impossibilitam a vida, as pessoas, 

8 
Buarque. Cristúvam. Folha de Seio Paulo. 03/03/97. p 1-3 

i11diviuual111c11te, e a socicdaue como u111 todo, não podem accil,1-los 
passivamente. Em caso algum a manutenção dos privilégios de uma 
minoria pode prejudicar as necessidades das maiorias. A construção 
da dignidade e da cidadania, individual e coletiva, está condicionada 
a práticas sociais e políticas que contribuam na conquista, na 
promoção e na defesa do direito universal a uma vida digna. 

A dignidade da pessoa humana e da própria sociedade não 
podem ser reduzidas a co11diç<ies 111í11i111as. O que se busca como 
vida digna é a feliidade, o bem-estar, a convivência humana e 
social, em harmonia com a natureza e a vida, sob o olhar bondoso 
de Deus. Estes são ideais de dignidade possíveis, uma vez 
dernocralii,adas as conquistas tecnológicas, econômicas, políticas e 
rnidiálicas realizadas pela humanidade e disponívei� neste final de 
milênio. 

O resgate da dívida social tem também sentido religioso. A 
felicidade humana é a glória de Deus, segundo o núcleo central da 
fé cristã. A pnllica do serviço gratuito e amoroso em relação aos 
mais excluídos é o caminho para a salvação. Nada é mais 
desprezado por Deus do que a indiferença, a insensibilidade, a falta 
de misericórdia, tanto na dimensão interpessoal como no exercício 
coletivo da solidariedade. Deus anuncia e está empenhado na 
concretização de um plano de realização plena de toda a 
humanidade. Ele convida a todos para construírem com Ele uma 
sociedade em que não haja dominação, em que todos reparlam tudo 
o que têm, em que cada um reconheça os valores presentes nos
outros, em que se saiba perdoar e ser perdoado, e em que se viva a
alegria de estimular a superação dos erros e pecados.

A Igreja Católica, face às diferentes dívjdas sociais tem 
estimulado a criação de pastorais sociais, que organizam serviços 
de apoio e mobilizam os cidadãos em favor do resgate: 

• da terra, com reforma agrária e agrícola;
• do trabalho, com emprego e salários mais justos;
• da saúde para todos;

13 
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• das condições de vicia elas crianças e adolescentes;
• da moradia e condições dignas de vicia pnra os migrantes,

no campo e nas cidades, no país ou fora de seu território;
• ela vida e ela smíde das crianças nos primeiros anos de

vida, juntamente com a saúde ele suas mães;
• das culturas e religiões dos Povos Indígenas, com a

garantia da demarcação e da defesa de seus territórios;
• das culturas e das formas de vida dos Povos Ciganos;
• das formas de trabalho e da cultura dos pescadores e

ribeirinhos, dos rios e do mar;
• da dignidade das mulheres marginalizadas na

prostituição, abrindo condições alternativas de vida;
• da dignidade, dos direitos e de novas oportunidades para

os encarcerados;
• da cultura e das condições de vida dos negros;
• da valorização dos excluídos e dos que vivem em

situações de emergências sociais, com a geração de
alternativas que possibilitem melhoria das suas condições
de vida

Corno a Igreja Católica, Igrejas cristãs e outras religiões 
também têm desenvolvido ações pastorais e sociais em direção a 
esse resgate. A dívida social é um desafio comum para todas as 
pessoas, entidades e organizações que pautam sua existência e sua 
prática na busca de felicidade e bem-estar para todos. Contudo, para 
todas, além da urgente necessidade de superar possíveis 
isolamentos de suas práticas, apresenta-se, hoje, o desafio de 
aprofundar sua metodologia de trabalho. 

A 3ª Semana Social Brasileira quer ser um espaço para a 
produção de novos conhecimentos sobre o que é a dívida social, e 
pretende contribuir para sua superação reforçando e suscitando 
compromissos e mobilizações. O engajamento das pessoas e das 

organizações religiosas em favor de rápidas e profundas 
transformações da sociedade brasileira é uma exigência de 
fidelidade e louvor verdadeiro a Deus e condição de credibilidade 
de suas mensagens para a humanidade. O Grito dos Excluídos vem 
dando visibilidade às lutas pelo resgate das dívidas sociais e 
proporcionando oportunidade de expressão dos próprios excluídos. 

O resgate das dívidas sociais é um processo de retomada do 
desenvolvimento auto-sustentado que, atingindo objetivos 
econômicos, visa o desenvolvimento sócio-político e sócio-cultural. 
É um processo democrático, participativo e solidário na construção 
de uma sociedade justa, na qual lodos e todas possam conseguir os 
bens básicos necessários para se realizarem como pessoas: trabalho, 
educação, alimentação, saúde, moradia e segurança. 

Resgatar a dignidade do povo brasileiro é a nossa tarefa. 
"Queremos ajudar a construir u111a realidade mais próxi111a do 
Reino de Justiça, Solidariedade e Fraternidade, anunciado por 
Jesus 110 Evangelho: uma realidade social 110 qual todos os ho111e11s 
e 111ulheres possam viver com dignidade." 9

Resgatar os excluídos não consiste em incluí-los nos sistemas 
econômicos políticos vigentes, excludentes por natureza. A tarefa e 
o desafio é criar uma sociedade solidária, que ainda não existe. mas
que se anuncia em muitas iniciativas sociais e na esperança presente
nas dores de parlo da Humanidade e da Terra.

Autoria: Núcleo de Assessoria do Setor Pastoral Social-CNl38 

Redação: Andrea Damascena Martins e Pe. Thierry Linard de Gueterchin 

CNBB - SE/Sul - Q.801 - Conj. B Cep: 70401-900 Brasília-DF 

9 
Carta dos Superiores Provinciais da Companhia de Jesus na América Latina: O

Ncoli/Jerolismo "" !\mérica Latina. Edições Loyola. 1946. S. Paulo. p. 1 :1. 
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REUNIÂO OA EQUIPE COM DA. IRENE. CANDD)AT/\ À SECRETARl/\ 

1. Como será o ritmo de trabalho da Secretária "Geral''?
• Estamos em fase de artiG:;l�ç�o e-p!a.a��J�-��r,!G. H;;t�-�� ����:-:!�; :-n�i� G��;c� � ;r.���:1t�� �i:; :;!��:;. A����!��� �â�

estará obrigatoriamente preseme rnoos os atas. 
• Temos ainda a fazer: • Levantamento dos temas e nomes. • Convite e articulação dos sujeitos agentes do projeto e dos

cursos * planejamento dos cursos • realização dos cursos e seminários.
• A Secretária, como membro da ··comissão do Projeto" será senhora do ritmo de seu próprio trabalho. Temos, entretanto,

que fazer uma estimativa do que lhe propomos. Haverá uma secretaria central, na Cáritas. com sala e equipamento próprio.
em que poderá haver plantão. prestado por várias pessoas. especialmente os membros da Comissão

• O "uso de computador" não se refere a domínio especializado deste instrumento (qualificação em infomiática), mas:
seí\iÇo de digitação. organização e manutenção de Banco de dados sobre alunos. docentes, subsídios. documentos
burocráticos. planilha

• r::il" Entrar em contacto com o pessoal do projeto de democratização da informática. para planejar o uso da informática e
sua introdução no curso. seja como instrumento de planejamento e administração, seja como matéria do curso e oferta de
subsidio às comunidades
• As 1\T são irremediavelmente desempregadoras, e a única maneira de fazer frente a esta situação é democratizar seu uso, a
fim de que as comunidades possam desenvolver oo,,as formas de resistência e sobrevivência autônomas e eficientes.
• Alem disto. ao menos apos a atual novela "Explode coração", a infomiática e o acesso à infomiática já estarão no
imaginário popular

• r::il" trata-se. então do "'uso de Computador"· como conteúdo do curso e objetivo do projeto. como uso da infonnática no
planejamento e na administração geral do projeto e dos cursos: como instrumento na execução de tarefas imediatas e
elaboração de subsidias por parte da secretaria geral, dos docentes, dos participantes.

• A SECRETAR!/\ GERAL SER/\ MEMBRO DA COMISS/\u DECOORDEN/\ÇÀO JXJ PROJETO. 

• A Comissão elaborará logo uma proposta mínima do trabalho. para que a Secretária a estude e modifique como desejar
Neste diálogo poderá ser elaborado o calendário de ati\.�dades do projeto e de atividades da Secretaria Geral.

2. Temos. pois a elaborar· • Definir os locais de "Centros". • Calendário do curso * Lista de nomes dos
Coordenadores de "Centros·' • Definição das categorias e dos convites * Elaboração dos conteúdos programáticos
(pesquisa)

3. LOCA 1 S

NOSSO /.AI?: • Bom para pernoite • Não tem condução para acesso (podemos alugar veículos: combi. ônibus) 
• É incômodo em caso de chuva.

S0.4/l\'ÁRJO: Oferece boas condições. mas não saímos do centro da Diocese. 
.,l_ ;:: -, 

•Z>-X.,; ,: "-( 
( 

... 

PRA 774�a-daJuveAtucle • Possibilidade de Pernoite, embora incômodo. • Apertado para 60 pessoas. 

CA n�DRAL É Central. mas de fácil acesso a toda a Diocese (ônibus e trem) • Tem local bom para as atividades 
• Seria bom para agentes. pessoas ligadas a atividades de Igreja * Pernoite em colchonetes.

4. Quanto ao planejamento dos cursos:
Tendo em ,�sta o trabalho da Secretária: 

• Sendo os cursos em fins-de-semana, ela terá no máximo 22 hs. de trabalho por semana. Mas não podemos ex.igir a presença
em rodos os fins-de-semana, por causa da familia. - O que esperamos em tennos de quantidade de atividades. nestes fins-de
semana?

• - Que outras atividades haveremos de propor, ate o teto de 22 hs/semana - 99 hs/mês?
• A secretária administra o quê? Os Coordenadores elaboram a programação e ''coordenam" o trabalho de cada dia. A

Secretária materializa a programação.
" Temos que laborar um "manual das atribuições'· da secretária. em que suas atividades sejam pensadas no conjunto 
das atribuições da Comissão. dos Coordenadores e das atividades locais. 
Podemos "deixar livre" a secretária nos fins-de-semana, desde que cada coordenador dá presença no próprio curso. Os 

três se reúnem com ela durante a semana. 



C(JNTRATO 

JJ1sL1w1.,�nto particular de co/'lirato de prestação de serviços que jazem eJifre sl a ;7rma LORR.,WY 
Co111é1no e Srn7"ços Ltila, situada à Av. ]1,firandela, 70 - Cep.: 26.520-330 / RJ - e.o.e. (MP) 
OO.t87f,91/000!-S4 / Inser. Est. 85.038.109 e a instituição 

--,----------------

si tua d a à rua 
------,-------------------; nú.mero : ____ , compif;mento 
____ . ba;rro: 

cidade Telefone Cep. 
-· 

de acordo com as cláusw:::.s que se seguem. 

§ 1.- Fica perante este a mstitu.Jção descrita acima denominada IGREJA e �, firma L0RRANJ/ <.,0111.. e
Serviços Lida dellommada simplesmenle de F!RVJÀ .

§ 2.- A FIRMA mdica a Dra.Andrtio Freitas de Souza, C.R.O. número 31 .593 RJ, CPF 026385(xJ7-96
como sendo a rcspon:;ável peia orsentaçdo técnica da eqwpe que fará a apiicaçflo cio fluor nos aluno.
da IGREJA

§ 3.-A Fl.Rlv.[A se obriga a aplicar flu.or em todos os membros autorizados pela igreja.

§ 4.-A JG REJA dará autorizaçc7o individual ao membro que.fizer o pagame11t(l antecipado do valor da
aplicação defiu.or.

§ 5.- O vaior correspondente a cada aplica.ç.qó de ;1uor será de R$ ( 

§ 6.-A IGREJA se obriga a recolher o dinheiro correspondente ao valor da fluoretaçc7.o e 111/ormar à 
FIRMA quantos membros J�irflo a aplicaçã" do J1uor, só entà�J será marcc;da a a�ita em que será 
realJZado a.fluoretação.A IGREJA só fará o pagamento da FIRMA após o término do serviço. 

§ 7.- O valor correspondente ao pagamento da FIRMA será de 80% (oitenta por cento) do valor total
apurado com a aplicação do flu.or e o vaior corresp ndente à RJREJA será de 20% (vinte por cento).

§ 8.- Tod? equipamento necessário para a aplicaçllo do fs.u.or será fornecido pela FIRMA (e1pelho,
sonda, pmça, etc.) bem como todo o material. de consumo ( algodão,fluor, genmk1l, moideira, etc.).

§ 9.-A FIRMA se obriga a iniciar o trabalho de jluoretação dentro de um prazo de sete dias a contar da
datapreviamente acertadapela IGREJA e a FIRMA.

::fO.- A IGREJA deverá .Jrientar os membros de modo a facilitar o trabalho da equipe que fará e 
apli=çt1o d,, jluor. 

§11.- Fioam assim,justos e contrata,1os e assinando este contrato em du,a$ vias de mesmo valor e igual
teor.

Rio de Janeiro, de _______ det995. 

DEACORDO: 

JNSTJTU IÇÃO 
DIRETOR(A) 

< 
fa. 6 

LORBAN1' CO.MÍÍRC/0 B S.liYIÇOS LTDA 



Ane.xo 2 

Acordo específico 

concluído entre a Katholische 
entidade jurídica resp::...,nsfwel 

a favor do 

Zentralstelle für Entwicklu.ngshilfe e.V. e a 
pelo projeto (ver Aviso de Aprovação) sobre uma 

doação 
Projeto 
Programa 
Iguaçu 

r1º 233-148/64 G ZG 917 
intensivo para a formação de l ideranças em corwnidades de base em Nova 

1. Objetivo
O presente projeto  visa capacitar lideranças das comunidades de
base e associações de moradores jéi existe ntes para assumir os seus
direitos de  cidadãos, para participar ativamente nos Co nselhos
Municipais bem como para planejar e executar medidas alternativas
nas áreas da produção e habitação. Para além disso, pretende-se
melhorar o intercâmbio dtlS experiênc ias e a arti culação entre os
grupos.

2 . Me<l:Wa6 
Para o alcance do objetivo a.m. serã0 realizadas as seguintes medidas: 
- fo1.:·m9.ção de uma equipe de coordenadores capazes de ministrar cursos

sistemáticos de aperfeiçoamento e assessoria;
- realização de um levantamento com as pessoas que já exercem atividades de

milit.áncia e liderança nas comunidades na perspectiva de definir, de forma
mais clara, os desafios, os conteúdos, a metodologia e a organização de tais
cursoF,;;

- Prevê-F,;e a realização de cursos sü�temáticos ·com LUn,:1 dLffação de dois· anos,
entremeados de 10 F.;eminários 01.1 :i:�3,inéié · p.::1.rr.i. del-.>ate de tem'3.s especificados ao
longo dos cursos. Os ci.n-F,;or::; F,;e dir:;tribuir.�o por 4 módulos, abrangendo cada
módulo 60 horas de atividadef,; fornv.;1tiv.::1.s.
As sete Regiões Pastor-ais da Diocese sei-.§ío agrupadas em três setores com
respetivamente 30 comunidades de l�\!:,e, podendo cada L.Una destas comunidades
designar dois repreE"-entantes para participar nos cursos ( i . é . : ao todo 180
particip...'U1tes) . 

· 
--=-

Os módulos são:
* Antropologia: identidade cultural, segurança social, questões de alimentação
e saúde, habitação, etc. ; dinâmicas de grup(l, enf rentamento de conflitos
pesf.;oais ;

* Sr.x::iolcigia: queF,;tões jurídicas, regimentos internos e estatutos de
organizaçf..íes populares, gerenciamento e acompanhamento de wüdades
alternativas de produção (mutirões);

* Política: p:1lítica rnunicip.1õtl, negr.x::iaç?..íes com os poderes e participação
popular na Administração, Conselhos Mwücipais da criança e dos
adolescentes, saúde, infra-estrutura, etc. ;

* Pastoral: papel, concepções e cooperação das vltrias Pastorais.

- Os participantes dos cur/,;oF.; serão acompanhados de forma intensiva pelos
coordenadores no repasse dos conhecimeJ1tos trarn,mi tido nos cursos. Serão
realizadoF,; 12 seminárioF.,; e Painéis d,:: aprofundr.1IYiento para complementar os
rnóduloF,;, fazer a ligação entre os vários aspectos e ensaiar l!k-=meiras de
concretizar o nível de acompanhamento d<.iS lideranças .

- Além disso, os coordenadores estarão à disposição para serviços de assessoria
aos com1..midt1des de b5t.':ie.

1 



• Projeto riQ 233-148/64 G ZG 91.7

3. O presente Pro ieto financiará os cLlstos de pessoal ( 1 coordenador geral , 3
coordenadores regionais), os honorários para assessoria exten1a bem como os
custos correntes com cursos, seminários, transp: .. ')rte e administração.

4. Orçamento (calculado para três anos)
I . Custos de pessoal

1 . salários para 1 (XX."lrdenador geral e 
3 coord. re.g. ( incl . enc. soe . ) 

2. honorários p/ass. externa
II . 0 .. ltros cllstos correntes 

1. cursos e seminários (incl.
transporte, diárias)

2. material didático
3. administração geral
4. custos do auditor; desp. bancárias

III. Reserva

DM 145.000,-
DM 52.000,--

lli 150.000,-
DM 3L':, . 000, -
DM 35.000,-
DM 12.000,--

para gastos adicionais aprovados previamente e 
por escrito pela KZE 

TCTI'AL 

5. Plano de Financi mrento * 

I. 0-. .>ntrib.üção de Mi.sereor (proj. nQ 233-148/64 HY)
(25,17%) até o valor de

II . Doação da Katholische Zentralstelle für 
EntwidüLu-igshilfe e. V. ( 7 4, 83%) até o valor de 

TCTI'AL 

6. Oooervacões

DM 197.000,--

DM 232.000,--

Il1 16.000,-
Ili 445.000.--

ru 112.000,-- *solicitada 

ll1 333.000,--
™ 445.000.-

- A Diocese de Nova Iguaçu, corno entidade jurídica res1xmsável pelo projeto,
compromete-se a financiar todos os eventuais custos adicionais por conta
própria ou com a ajuda de terceiros.

- A Miaereor entende este p1x.·,jeto corno etapa concluída em si. Uma continuação
só pcirlerá ser conr..:iderada n,3 base de uma auto-avaliação que demonstre os
efeitos da formação em termos quantitativos e qualitativos. Tal auto
avalia�o deveria ser efetuada a partir de indicadores preestabelecidos
capazes de medir os impactos do projeto. Pedimos que nos informem o mais

brevt=; JX.>F,;sível dos indicadores eF..:tar.;elecidoF..:.
- A Misereor não pretente institucionalizar uma "Escola de LiderançaB" através

do presente projeto.
- Os conteúdos dos cursos deveriam priorizar sobretudo assuntos e temas que se

relacionem diretamente com o cotidiano dos part.icit-'\.,.ntes, reduzindo a um
mrnimo qLlest.ões como a "HistiSria de traballio humano e sua evolução", "Visão
latino-americana da realidade", etc.

Para a re-....alização do projeto a. m. , ambas as partes contratantes acordam cooperar 
solidariamente. Os detalhes desta cooperação regular-se-ão pelo: 

acordo geral 
acordo específico anexo 

2 



\dioccs.;\p,,',jctos\fors,-.c95\95-10-24 - MEMÓRIA DE REUNIÃO DA EQUIPE DO PROJETO 
1. Que catego1ias sociais vamos privilegiar?
• a escolha de local não pr�judica a escolha de "categorias"
• são tres "locais'·, com freqüencia de 60 pessoas: temos que começar com mais, por causa da desistência.
• um local tem que ser no centro.
• em vista dos trabalhadores. outro teria que ser na região de Paracambi, Japeri, etc ...
• ou em outro local apropriado a quem quer se dedicar aos excluídos.
• Outro local teria que atender a faixa de agentes leigos, pessoal já envolvido em Fé e Política.

O projeto já prevê uma certa formação e expericncia ... 
2. Quais podem ser os critérios de seleção ? campo - agentes - excluídos ...

como evitar os .. profissionais de cursos .. ?
• Um critério é ce1to: queremos gente que trabalha nas comunidades com vistas a abrir as comunidades e

fazê-las crescer.
• Há uma onda de desengajamento social forte.

Há o risco de pegarmos só gente ativa no social. mas já desligada das Comunidades. 
Além disto. o pessoal das comunidades será atropelado pelos políticos no ano que vem. que é

eleitoral. 
Gente ligada a um trabalho comunitário 

3. Como oferecer conteúdos, de maneira a empolgar? [conteúdos interessantes, método motivador]
• podemos oferecer no final um .. diploma"
• os Vigários tem que ser desaliados, de maneira que haja ao menos I ou 2 de cada paróquia.
• Arquitetar algum tipo de seleção prévia

4. Há grupos de pessoas que podem nos ajudar na seleção
grupo de mulheres de Queimados 
Grupo "'Fé e Política·· 
Professores: Catia 
Creches 
Associações de ocupações de terra 
Ministros - Animadores de comunidades 
Comissões Diocesanas 

• Fazer seleção através de uma pesquisa de temas que jà interessem as pessoas.
• ... assim, quem responde, já preenche uma ficha de inscrição.

S. Quem pode ser ·'secretário" do Projeto?
• tarefas burocráticas controlar freqüência. pagamento, horário, contactos
• Problemas do quotidiano
• Percorrer os três centros
• Conhecer a concepção e ter visão global do projeto.
• Man�jo de computador
• Administração de subsídios
• Acompanhar a Comissão do Projeto.
• Aplicar nesta pessoa o salàrio previsto para o Coordenador Geral.

Se são S fins de semana por ano, o trabalho dos coordenadores regionais é que concentrado 
nestas datas, enquanto a "secretaria geral'' tem que se amarrar no dia-a-dia. 

• Piaia tomará contacto com possível candidata.
6. Atribuições:

CooRDEN/\çi\o GERAI. (Comissão do Projeto) 
SECRETARIA GERAL 

� global: visão, concepção, articulação, administração 
* percorrer Qâ centros

tarefas burocráticas: manejo de computador, controle de subsídios, organização de serviços: 
diários, fichários, arquivos, boletins 

• quantos salários oferecer ... ? (v. acima) - Contratar uma pessoa pelos 3 anos. com 3 salários iniciais
7. Locais: 60 horas por ano X S fins de semana ( 12 horas por vez). com possibilidade de pernoites

Centro de formação - Nosso Lar - Marapicu, Queimados ou Paracambi - Nilópolis ... 
Eventualmente, realizar dois cursos no Centro de Formação 

8. Como agrupar as regiões - Que Párocos podem se interessar ?
Convidar Renato Chiera para a Coordenação - Conversar com os coordenadores de Regiões. 



ESTUDO DA GRADE HORÁRIA 

DISTRIBUIR: para cada um uma folha da grade. um calendário vazio, um exemplar deste roteiro de "estudo". 

1. • Cursos de 60 hs. no total, por dois anos ou quatro semestres, de quatro módulos ou matérias, em três centros. Uma "aula" =
uma hora de trabalho.
• 1 O Seminários no total. distribuídos a 2 de I O horas por semestre, totalizando 80 horas nos dois anos. Uma sessão de seminário
= 8 horas de trabalho.
* Os cursos são distribuídos em 3 Centros diferentes, e os seminários são realizados num único centro.

2 A "'grade"' horária foi feita na hipótese de os cursos se realizarem em fins de semana diferentes, por centro. Exige compromisso de 
prioridade. pois passa por cima de datas celebrativas de ''feriadão": dia da Bandeira ( 15/J 1/96: qual vai ser o dia das "eleições" 
municipais?). dia do Trabalho ( 1 \05\97. quinta-feira - a alternativa seria cobrir o fim de semana anterior a Tiradentes, 21 \04); na 
mesma situação está ··Corpus Christi"', a 29/05/97) Pentecostes ( 18\05\97). 7 de Setembro, N. Sra. Aparecida e Finados ficam 
como pausa .. 
• Os seminários se realizam em conjunto após 3 fins-de-semana em cada Centro, e no final do semestre.

3. A D E CID I R:
• Confim1ação ou modificação da grade horária. com redução da carga horária - para a metade:
• Definição das matérias/módulos na grade: Cada semestre um módulo: 60 horas contínuas de l assunto 

Cada semestre dois módulos: 30 hs + 30 hs. (um fica dividido) 
ou: cada vez "2 matérias". 

Cada semestre três/quatro módulos: 20 + 20 + 20 / l 5 + 15 + 15 + 15 
• Cada fim de semana é calculado como tendo 12 horas de trabalho: 1 na sexta-feira. 7 no sábado. 4 no Domingo - Com

variações passiveis segundo a disposição dos grupos.
• A duração e limitação horária dos módulos não pode ser rígida, desde que se prevê interpenetração entre eles e

interdisciplinariedade na condução dos trabalhos. Importante é o total global.
• Após o primeiro semestre de experiência. poderemos prever mais algum "seminário" de nível mais exigente para

"acompanhamento de lideranças·· que não estejam acompanhando os cursos. Dentro do acordo específico. esta
possibilidade é aberta quando se fala de 12 seminários de aprofundamento.

• Definição dos Centros em que se realizarão os cursos e os seminários e dos respectivos Coordenadores
• Definição da lista de pessoas a serem convidadas para se responsabilizarem pelos módulos (assessores, professores,
coordenadores de módulo ou de área ... )
• Proposta mínima de "programa"', para orientar a pesquisa de temas
* Atividades a serem propostas às pessoas contratadas: secretária, assessores/professores/coordenadores ...

4. Os módulos previstos no projeto são:
Antropologia - Sociologia - Política - Pastoral - Conferir item 6.2 do Projeto, e observações do "acordo específico"'. Nosso
compromiiso é com o nosso projeto. O Acordo especifico dá critérios de entendimento com as financiadoras.

(<j) 5. Atividades da Secretária Geral
* Participar das reuniões da Comissão do Projeto
* Organizar o Arquivo do Projeto
* Conduzir a Correspondência do Projeto: cartas, fax, telefone, plantão regular em rodízio com a Comissão.
* Manter e realizar os contactos necessários com colaboradores do Projeto ou com terceiros
* Controlar a documentação dos colaboradores do Projeto, como dos participantes dos cursos.
* Reunir-se com os Coordenadores de Centro e os responsáveis pelos Cursos (cada semana) para coordenação dos
trabalhos.
• Organizar e manter o acervo de Subsídios a serem produzidos pelos diversos responsáveis.
* Orientar o trabalho de auxiliares, digitadores. prestadores de serviços específicos (os serviços "gera.is", como arrumação,
limpeza. alimentação, controle de chegada e saida, de freqüência e outros, são atribuição dos Coordenadores de Centro em
entendimentos com a turma de participantes)
# No primeiro semestre, de "pesquisa" de temas, seu trabalho será mais esparso, mas durante os quatro semestres, serão
necessárias ao menos 4 hs. de trabalho diário (meio-expediente) durante a semana. Segundo necessidades e entendimentos,
poderá ser conveniente a prestação de presença nos fins-de-semana.

Í,-) f-- � rl I., O 'i- /J , } � J\..Á � , 

� Atividades dos Coordénadéres de Centro: 
* Estudar e acompanhar o andamento do Projeto, propondo desenvolvimentos e perspectivas
* Manter contactos com a Comissão especialmente através dos Plantões semanais
* Estabelecer e Manter os contactos necessários à realização dos Cursos no Centro confiado a cada um
* Reunir-se periodicamente em conjunto com a Secretária Geral avaliação, planejamento, coordenação entre os Centros
* Acompanhar e Coordenar o trabalho dos Assessores/Profesores,/Coordenadores de área ... - no próprio Centro
• Planejar atividades específicas, sejam as regulares, sejam atividades extraordinárias, necessárias ao andamen_to e

progresso dos cursos. 
* Organizar o controle da freqüência, aproveitamento e nível de motivação dos participantes
* Prestar assistência aos participantes. no curso e na realização das atividades propostas pelos cursos



5. Quanto ao CALENDÁRIO 

Praticamente teremos um mês de curso (x 3) e um mês para seminário (um para os três) Começaremos em Julho de 1996:
Cursos: Julho - Setembro - Novembro - Março - Maio 

Seminários· Agosto Outubro - Dezembro - Abril - Junho 

� Acontece que planejamos 4 '"módulos'', cada qual com 60 horas anuais, o que multiplica tudo por 4! 
Não são 60 horas por ano, mas 120 (dois módulos por ano), e portanto 60 horas semestrais 
mais os seminários. propostos no número de 1 O, de 8 horas cada, acrescentando 80 horas. 

• Temos três tipos possíveis de calendários - fora combinações:
• 5 fins de semana por semestre, com 12 horas por sessão de f-d-s.

3 horas de aula em um dia por semana, uma semana em cada mês do semestre
1 semana inteira de 3 hs/dia, em cada mês

(5 X 12) 
(3 X 5 X 20) 
(3 X 5 X 4) 

• Nos dois ultimos casos, há várias paróquias em que podem ser realizados os cursos durante a semana:
Belford Roxo/S. Sebastião ... 

15 Para fins de cálculo Cada ano tem 56 semanas, ou seja, 28 por semestre. Descontados dois meses (9 semanas por ano), 
temos respectivamente 45 e 22. 

Talvez seja melhor optar por fins-de-semana .... 

5. Para Coordenar os Centros"
Cátia Cristina. Cássia, Ana Luisa (Nova Aurora), Luiz Menezes e Fátima, Antônio Sérgio e Joana, Percival, Quico 

Orofino 
6. A PE�(..!UlSA tem que exigir opção das pessoas e prioridade absoluta pela fonnação durante dois anos.



lilio.:,-s<los.nionl1'Toic1c1<�>l0111uo-\9S-09- i 5 
I, Seminários: * ainda teremos que g_efinir o numero dos seminários. dentro do orçamento. 
* 1 O nos dois anos de realização, a 5 por ano, reunindo os participandes das trcs regiões, para revisão, intercomunicação e planejamento.
* 12 Seminários, sendo 3 seminarios por <-1 módulos: quem são os interlocutores?

ou: (\ 8.2) ·•3 sessões" e --9 scminarios" - são os scminarios e painéis --ocasionais" previstos para o )l! nível. 
Objetivos de tais seminários são articular entre si as lideranças atuantes e articulá-los com os iniciantes. aproveitando sua experiência. 

2. Objetivos do Projeto são (ver. no projeto. os itens J e ..J)
Aproveitar os centros sociais e>..istentes (300) 
Formar lideranças iniciantes 
Assistir lideranças já atuantes e experimentadas. qm' pediram a realização de cursos 
Estabilinr um processo de r'onnação rermanentc 

E\ irar hiper-aperfeiçoamento de alguns sem sensibilização de novas lideranças 
Estabelecer um procl:!SS0 de comunicar e receber novas iniciativas entre as comunidades e os participantes de cursos 

O acompanhamento de ··3!! rnvcl" ( 15 a 20 pessoas) é permanente, mas ainda não sistemático. No andamento poderemos definir os 
programai; i\las podemos ter uma proposta a ser discutida com eles Para que eles se aperfeiçoem e acompanhem o trabalho dos outros, 
intermédios e base. O que acontece no 2� n1vel e objeto de aproli.mdamento e reflexão do 3� nível, também para re-alimentar os projetos e 
planos de continuação O J!2 nível são os '·integradores"e "interlocutores'' de alto nível: o clero. os responsáveis pelos organismos. as 
lideranças 
* Quem são os sujeitos do Projeto? ver tipos e níveis de pessoas a serem convidadas (Samuca, Maria José, Luís da PO)

3 Dados para a redação da carta à Misereor. solicitando a primeira quota.: 
a) Programação do primeiro momento do projeto
b) O Projeto está sob a responsabilidade da Coordenação Geral
e) Indicadores para a a,·aliação do curso e do Projeto.

4 Chegado o Dinheiro. 
-t l Serninario de Instauração:

a) convites ao 3,1 nível
b) apresentação definida do Projeto
e) discussão da concepção fundamental
d) planejamendo do curso
e) planejamento das pesquisas de ternas "geradores·· 
[) plan�jamento do convitge às comunidades

4 2. 2!.? Seminário, ao fim do semestre introdutório: 
a) apresentc1r o resultado das pesquisas
b) articular os programas
c) fechar os encaminhamentos

* Entre os dois: coleta dos questionários de tema, para elaboração dos programas
5 Indicadores· a questão é definir o metodode planejamento. Formular indicadores de avaliação imediata: dos cursistas. do projeto. no impacto 
na Comunidade e na Diocese. Um método aponta dois tipos. baseado nas questões : Como resolver problemas - como aproveitar ocasiões. 

Temos que distinguir: Indicadores comprováveis - fontes de comprovação 
Estudar o ZOPP - 111é1odo de plan�jamento de projetos. orientado pelos objetivos. (Zielorientierte Projektplanung) 

a) o Curriculum vitae de cada participante, elaborado logo ao início do curso Este Curriculum será analisado no final do curso, pelo
próprio curssndo. Fonte: cursistas
b) grau de participacão no curso em geral . Fontes: os mapas de freqüência Taxa global e de cada cursando.
c) Avaliação:

dos cursistas: aproveitamento de cada um - Fonte "prova" de avaliação elaborada pelo "professor". 
quantidade e natureza de iniciativas do cursando - Fonte· infonnações do curriculum vitae inicial e final 
quantidade e natureza do compromisso Fo11tes: curriculum vitae inicial e final. 

d) O Impacto do projeto das comunidades e na Diocese é de dificil avaiação a curto prazo, e só possível após alguns anos.
Impacto sobre a Diocese: nos centros. nas atividades. nas onquistas sociais. na camin hada dos Bairros. nos cursos: quantos cursos.
quantos participantes, que conteúdos. qual a avaliação dos cursistas. Fonte: levantamento e testemunho das Comunidades.

e) Avanço na articulação das Pastorais Sociais. - Fonte: Coordenação das Pastorais Sociais

7. Nossa questão e a falta de instrumentos eficazes.
"Formular os objetivos·· em questões polêmicas pode levar a propostas divergentes, irreconciliáveis. Partir da formulação de 

problemas chama a atenção à realidade comum. 
* Podemos estudar o método de planejamento orientado pelos objetivos, elaborado na Alemanha. para captar uma lógica de planejamento. Só
que é diferente planejar um projeto ou planejar um curso.
8. Tirar de 3.1-2 e de 4. 1-6 os tipos de indicadores.

próxima reunião a 26/Setcmbro 1995, na cáritas. 
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7. Alguns dados de saúde no Brasil (ministério da saúde)

Recente publicação do próprio Ministério da Saúde intitulada A Saúde no Brasil ( março
] 997) constata que a realidade sócio-econômica divide a população brasileira em três grupos: o 
Brasil dos que têm plano de saúde, o Brasil dos que - bem ou mal - são atendidos pela redf! 

pública, e o Brasil dos que, na prática, não têm acesso a nenhum tipo de socorro médico e 

padecem das doenças da miséria e da desinformação. 

No primeiro grupo estão os pacientes que têm como pagar as grandes cirurgias. a 
tomografia, a ultrassonografia, os exames caros. Contam com os convênios, seguros e pelos que 
bancam parte da conta, ficando o restante para a rede pública. São em torno de 38 milhões de 
brasileiros. Compõem o segundo grupo aqueles pacientes do Brasil que enfrenta as filas dos 
hospitais públicos. Sabe-se que 80% deles não precisariam estar ali, pois constituem casos que se 
resolvem em casa, com vacina, saneamento, orientação correta e cuidados Ambulatoriais. Já os 
pacientes do Brasil miserável ( 10 milhões), correspondente ao terceiro grupo que não podem 
contar nem com o socorro improvisado nas macas dos corredores, são aqueles que precisam 
aprender a beber água filtrada ou, na inexistência de filtro, a ferver a água antes de beber. Na quase 
totalidade, esses brasileiros desinformados sobrevivem na periferia das metrópoles e em cerca de 
1000 municípios onde tudo é mais precário. Nem sabem que têm direito de ser beneficiados pela 
universalização do atendimento, assegurada na Constituição. 

Entre as doenças que mais matam (Brasil - 1994): 1. Infarto agudo do miocárdio; 2. 
Derrame/Isquemia Cecebral; 3. Insuficiência cardíaca; 4. Diabetes melito; 5. Pneumonias; 6 Annas 
de fogo ou explosivos; 7. Acidentes de trânsito veiculo a motor; 8. Doença pulmonar obstrutiva 
crônica; 9. Doença crônica do figado ( inclusive cirrose); 1 O. Infecções intestinais 11. Transtornos 
imunitários ( inclusive AIDS); J 2. Neoplasia maligna do aparelho respiratório. 

Doenças que mais incapacitam (Global considerando prevalência): 1. Depressão; 2. Anemia 
ferropriva; 3. Quedas; 4; Alcoolismo; S. Doença pulmonar obstrutiva crônica; 6. Psicoses 
esquizofrênicas e outras; 7. Anomalias congênitas; 8. Osteoanrite; 9. Diabetes melito: J O 
Desnutrição proteico-calórica; 11. Acidentes de trânsito; 12. Derrame/Isquemia cerebral. 

Doenças que mais internam ( Brasil - SUS 1996 ): 1. Pneumonias; 2. Infecções intestinais. 
3. Complicações do trabalho de pano; 4. Insuficiência cardíaca; S Psicoses esquizofrênicas e outras;
6. Asma; 7. Hérnia inguinal; 8. Doença pulmonar obstrutiva crônica; 1 O. hipertensão arterial, 11.
Infecções do rim; 12. Diabetes melito.

A partir desta realidade profundamente complexa e preocupante vejamos a seguir ainda que 
de forma ràpida o SUS na sua concepção filosófica a ni\'el de princípios e diretrizes para então 
fazermos uma análise critica oportunamente. 
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ANÁLISE: DE CONJUNTURA 
(Este texto encontra-se publicado: Edições Loyola, São Paulo, Brasil 2000) 

E-mail: loyola@ibm.net

Brasil - 500 anos: Início de uma Nova Caminhada? 
Subsídio à 38ª Assembléia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -

CNBB-
Porto Seguro, BA, ::6 de abril a 3 de maio de 2000 

APHESENTAÇÃO 

"É necessário traduzir a parábola cio rico epulão e do pobre Lázaro (Lc 16, 19-31) 
em term�s e�onômicos e políticos, em termos de direitos humanos e de relações

entre o pnme,ro. o SE?gundo e o terceiro mundos". (Papa João Paulo li, discurso na 
Organização elas Nações Unidas - ONU - , em 2 de outubro de 1979) 

APELO A LÁZARO 

Pelo Amor que tenho aos ricos 
- a qu·:�m não devo julgar
a quern não posso julgar

e que custaram 
o sangue de Cristo -
eu ·te peço, Lázaro,

não fiques nas escadas 
e não ::e deixes enxotar ... 

Irrompi:? banquete adentro, 
Vai provocar náuseas 

nos �;aciados convivas. 
Vai levar-lhes 

a face desfigurada de Cristo 
de que tanto precisam 

sem ::;aber e sem crer ... 

(Dom Helder Câmara) 

A nossa ho111e11.agem a dois gra11.des te.•;temunhas da nossa história presente neste alvorecer 
de uma nova c:ami11/wda para Igreja 110 lJmsil. 

Brasílié1, 19 de abril de 2000 
A equipe de redação 

Redação feita por uma equipe coordenilda pelo Pe. Virgílio Leite Uchôa. Membros da equípe: 
Pe. Marcel/o Azevedo S.J., Pe. T/Jierry L.inard de Guertechin, S.J., Pe. Bernard Lestienne, S.J., 
Pe. Ant'ônio Abreu, S.J., todos do lnstit,'.Jto Brasileiro de Desenvolvimento (/BRADES); Pe. Al
fredo José Gonça-/ves, Pastoral Social da CNBB; Pe. Manoel Godoy, Secretário Executivo do 
Projeto Rumo ao Novo Milênio da CNB13; Pedro Ribeiro de Oliveira, Assessor das Comunida
de!; Eclesiais de Base da CNBB e do Curso de Pós-Graduação da Universidade Católica de 
Brnsilia; Guilherme Delgado e Francisc: o Whitaker Ferreira, da Comissão Brasileira de Justiça 
e Paz (CBJP); Pe .. José Ernanne Pinheim, Diretor do Centro Cultural Missionário; Dr. Marcos 
Uns e Dr. Gerson Gomes, assessore!; especiais. Revisão ortográfica e gramatical de José 
Sílvio de Lana Man7ues. 
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1 - Introdução 

As Análises de Conjuntura apresentadas todos os anos na Assembléia Geral da Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) são, como busca de conhecimento da realidade, 
um instn1mento es�;encial para planejar a ação pastoral, no esforço evangelizador da Igreja 
católica. 

/\ política cconô111icc1 e a aç·ào política precisam passar pelo crivo ético e democrático da 
sociedade organizada, alertou-nos a anúl ise de I 997 1

. Na de 19982
, a questão central do de

semprego chamou-nos a atenção para a:; contradições, cada v�z mais presentes, entre estabili
dade íinanceira, crescimento econômico e emprego. Em I 999J viu-se que o Brasil, cada vez 
mais inserido numa globalização ccc•10111ica cheia de equívocos, não está tendo a contraparti
da de ganhos sociais que alcancem toda a sua população. 

O simbolismo do ano 2000 e os 500 anos do Brasil, que coincidem com igual tempo de 
eva1gelização, marcam 8gora as leitura.s ela realidade e a identificação dos desafios da hora 
atual. 

Mas as celebrê.ÇÕcs desses eventos, mesmo ao privilegiar seu lado festivo e glorioso, não 
podem i111pedir-nc,s de enxergar tudo ciue existe de sombras em nossa sociedade, para que 
não caia no vazio a grande utopia do novo milênio sem exclusões, lema da Campanha da 
rra1.ernidade do ano 2000. 

A celeb1·ação e.os 500 anos é um momento muito oportuno para uma reflexão sobre o país 
e, a:J mesmo temp::i, para um exame de consciência: por que nele perduram tantas desigualda
des e contrastes? 

Os 500 anos de Brasil aguçam as preocupações em se procurar as causas da persistência 
das desigualdades. As ambigüidadcs ti:m sólidas raízes culturais, resultado do processo de 
formação da nação brasileira desde o seu descobrimento. 

Os nativos do país t: os negros que para aqui foram trazidos com o objetivo de ajudar o 
desenvolvimento <!conôrnico foram as principais vítimas do processo colonizador. De longa 
data se formou enl re nós o conflito entre o colonizador e o colonizado, entre a elite e o povo, 
entre a "casa grande" dos senhores e a ":;enzala" dos escravos. 

É evidente que a lgreja esteve pres1!nte e participou desse processo de luzes e sombras. 
Sobram-lhe razõe:;, neste ano jubilar, waliar sua responsabilidade. Sem reduzi-la aos seus 
li1mtes institucionais de instância de poder, "i11terrogue1110-11os sobre a abrangência e a co11s

ciê11cia que a Igreja tem Jos se11s pecad,Js ". "Qual a sua real di.sposiçtíu e efetiva capacidade
de celebrar o perdera e a reconciliaçtío? "

4
. 

Um balanço da realidade brasileira se faz ainda mais necessário porque se agravam as 
perdas sociais para as classes mais pobres. 

É fundamental e urgente resgatar a dignidade do índio e de suas nações como legítimos 
primeiros ocupant,es elo país. Nesse sentido, é significativo o recente episódio ocorrido na área 
da nação indígena palaxó de Coroa Vermelha, às vésperas das festividades dos 500 anos. A 
invasão das terras e a destruição do monumento em construção para lembrar os povos indíge
nas massacrados revivem em tempos atuais, mediante a força policial do governo do Estado 
da Bahia. a mesma maneira de agir das tropas colonizadoras. 

É igualmente fundamental e urgente resgatar a dignidade do negro como vítima da escra
vid:io e discriminações, assim como a dignidade das mulheres e crianças e de todos que conti
nuam sem terra, i;em teto, sem trabalh-::>, na pobreza, vivendo miseravelmente nas ruas, ou 
scjé":, sem as garantias dos mínimos sociais inerentes à condição humana, com toda a dignida-
de de que é po,tadora. 

Mas resgatar as exclusões, na hora ,1tual, não será apenas obra da Igreja católica. Por mais 
que se celebre os 500 anos da Primeira Missa, a tarefa de serviço do Evangelho, da dignida-

1 "A11{ilisc da co11ju11t111a sócio-cco11ô111ico-política brasileira", Centro Joüo X)(lll-llJRADES. 1997.
2 "Brasil - Dcsari"o e esperança -, Edições Loyola, 1998. 
J "Brasil - A globalizaç:fa equivocada-··, Ediçi'.cs Loyola. 1999, Pág. 9-10. 
'
1 Dom Mauro Morelli_ ·'Três questões sobre o catolicismo''. Folha de São Paulo. Caderno Mais!. 2/-1/00. p;íg. 3

2 
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de l1u111ana e da cidadania, da justiça e da paz requer um ecumenismo capaz de aglutinar as•. 
ror�:as religiosas e reservas morais ele humanidade existentes no pais. Este é na verdade o 
grande sentido da Campanha da Fraternidade do ano 2000 e a grande tarefa histórica dos 500 
anos que começam neste novo milênio. 

Esta Campanha nos chama a atenç:io para os bastidores das decisões políticas que agra
vam as exclusões. Está em jogo a "xfohalização da solidariedade", respeitando raças, cultu
ras e diversidade nacionais. foica cada vez mais claro que desenvolvimento social não é só 
cre!:cimento econômico. É também g,,rantia ele transparência na construção da justiça e da 
pa7., base de unrn rncicJadc sem c:-:cluídos. 

-

ln1po11a, agora, verificar pnrque já não há um projeto de nação b rasilei ra , livre e indepen
clenlc, mas sim a �-ubmissào cio país a uma dinâmica econômica desligada dos interesses das 
cla�.ses populares. Antes de tudo ''o q11e realmente está em jogo <Í a quesf{io da identidade 
ll(ICÍ º"ª /"

5
. 

Impõe-se, portanto, um balanço dat: últimas décadas não só a respeito das configurações 
de uni projeto nacio11al, aberto ao mundo e a um verdadeiro humanismo solidário, livre de 
conllitos e exclusôes, mas também a rei:peito de nossa responsabilidade como Igreja a serviço 
cio povo e do Evaq:elho. 

li - As Fronteiiras Virtuais da Globalização e Balanço de E>cpectativas Frus
tradas 

O que se passa hoje no Brasil é mai:; facilmente entendido se levarmos em consideração 
o que está acontecendo como tendência mundial e latino-americana. A globalização, fruto de
imenso progresso tecnológico, traz melhoria tanto na vida econômica e i;ocial como na vida
política e cultu ral. O problema é que alé agora a conhecemos mais rnediante a liberalização
geral da economia, também chamada dr! neoliberalismo, que pretende resolver os problemas
rmrndiais rela extensão da mão invisívr::I do mercado generalizado. Este penetra todas as di
mensões da vida individual e coletiva. As grandes mudanças mostram que há modelos onde o
pro;5rcsso técnico tornou possível, com competência e rapidez, o acesso de todos ao mínimo 
necessário à sobre·vivência, equilibrando, de maneira racional o uso dos benefícios. 

/\s decisões, p::,rém, passam cada vez menos pelo crivo democrático da vontade majoritá
ria. A hegemonia da globalização fina.nceira - intensificada nesses últimos anos e associada 
ao fluxo especulativo do dinheiro sem fronteiras - reduziu o papel dos estados nacionais e o 
controle social e democrático sobre o rumo das políticas públicas exercido pelos cidadãos e 
a sociedade civil organizada. 

Havia muita expectativa, no início :la década de 90, em torno de utopias de bem-estar 
que, infelizmente, foram dando lugar ao realismo de medidas que visaram a reforçar a hege
monia do dinheiro e do consumo, a enf raquecer os estados nacionais e a favorecer as grandes 
fusêíes empresariais. 

Ilá na origem de todas as expectativas frustradas um forte componente cultural e político. 
Esperava-se uma década de distribuição da riqueza, de satisfação das necessidades básicas, de 
grande desenvolvimento social e progresso tecnológico a serviço de respostas positivas ao 
bem-estar das pessoas e da sociedades. 

As grandes conferências mundiais ela ONU, realizadas após a queda do muro de Berlim, 
expressaram algumas dessas expcctativ;=.s. /\s principais foram: "direitos das crianças" (Nova 
York, 1990); o "meio ambiente" (Rio d<'. Janeiro, 1992); "os direitos humanos" (Viena, 199]): 
"o crescimento demográfico" (Cairo, 1994); "o desenvolvimento social" (Copenhague, 1996); 
"os direitos das mulheres" (Pequim, 1995); "o habitat humano" (Istambul, 1996); "a alimen
taçfio" (Roma, 1996); "as mudanças clin1áticas" (Kyoto, 1997). 

O ciclo de grandes crises globais que afetam a economia mundial desde 1987 - e que têm 
se manifestado cada vez mais virulenta!; e freqüentes (1987, 1994, 1997 e 1998) - parece re-

'Milton Santos, "Brasil na encruzilhada - Entre a submissão ao pcnsa111cnto único e um autêntico projeto nacio
nal". Carta Capital, 12/,i/O0. p:íg. 23-28. 
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• • tomar seu curso neste mês de abril de 2000 com uma nova catástrofe\ aliás já prevista e
anunciada pelos próprios magos 7 e conbc�cedores do sistema financeiro.

Analises recemes já mostra,·am como a supervalorização das ações poderia ocasionar uma
mudança patrimonial brusca, quando n:ssaltavam que a economia 11011e-americana vive for
temente uma realidade 111ui10 mais virtu.:tl8 do que efetivamente real. Essa sobrevalorização da
chamada "Nova E:onomia"9 é hoje particularmente criada pelas empresas ligadas à Internet.
O preço das ações é ditado pelo endereço eletrônico que cria a virtualidade 1ºdo mercado.

As quedas 1 1 recentes das bolsas nos E:;tados Unidos, algumas notícias 12 a respeito do déficit
comercial norte-ar1erica110 e a crescenti:- interferência ''da economia /111anceira na eco11u111ia
rea/ .. IJ, "a existência ele grc/\'es as.\"imetrias na 'livre· 111ovi111e11tm,x7o de capitais entre paí
ses ··

1•. apontada pelo Banco Mundial em seu último relatório 15 , tudo isso deixa todos os mer
cados mundiais apreensivos e inquietos.

6 Gretchen l' vlorgc11so11. "US.$ 2 Trilhücs 'c,·npc•ra111 · das bolsas, Folha de Siio Paulo, 16,'4/00, púg. 2-3; úg. 2-3: 
Ricardo Grimb/lu111 "Mercado complica cc11ário cio FMI", Folha de SJo Paulo. 16/4/00. p,íg. 2-3. 
1 "/:)11 5 de dezembro :f,, /9C,6 . .4/an Circ>en.spm1111a11ifestava sua i11q11ietaçâo a respeito 'da exuberância irracio-
110/ dos mercados'. il.'e11os sihili11a q//e de cos 1wne. as afinnação do presidente do /Jm1co Centro/ a111erica110 
(F�I)) provocaram 11111 peq11e110 pâ11ico. Depoi•· e/essa decloraçíio, o í11dict' Dow Jo11es dos 1•0/ores industriais 
m1111?11tou mais de 70% ''. Cf. lbrahim Wardc, ·'Dow Jones, mais dura será a queda", Le monde cLiplomatique, 
outubro de 1999, p.íg. 28. 
s H,í 11111a long/1 série de explicações, dadas pel,)s economistas para explicar e justificar essa "nova economia".
temida por Grceuspau. Alguns como M. Waync Angell. antigo governador do Banco Central americano (FED) 
diz que '"11c'ío existe w.•111 bolha: si111ples111e111e d·egmnos à economia da nova era, aquela onde as tecnologias de 
i11fon11açüo 11111a polít1co 111011etária sadia ali111e 1 1to111 o /011g.o prazo 11111 cresci111enfo não 111flocio11ario". Scgu11do 
essa lógica as bolsas :linda estariam sub-valori:•adas ... Cf. Ibrahim Warde, ''Dow Jones, Mítis Dura Será a Que
da'", Le Monde Diplo.:natiqu.e. outubro de 1999 pág. 28. citando Wayne D. Augell, "The bubble won't burst'·. 
The Wall Street Jounul. Ncw York. 3 de fevereiro ele 1999. 
9 '';I prospPridnde da 1;ova eco110111ia parece fóo Ji·áf!.il que e/afaz pensar 110 'boolll' ec-'.mà111ico dos anos 20. n
ponto de alguns 011sare111fnlar em 'risco de .fa/.:ncia' e deixam transparecer o espetro de 29 ...... lg11acio Ramo
net. ·'Nouvelle ecouo111ie", Le monde diplomatiquc, abril de 2000, p:íg. l .  
li) ''As jovens socied6aí•s da /11fernet aprm·eitm11 de valorizaçries jimtásticas das bolsas para efetuar grandes
aquisiçcjes ··. O autor lbrahim Warde cita o caso recente ela Yahoo! "cujo valor das açi.ies }oi 11111/tiplicadu por
250 em 11111 0110 ", mediante uma tipica tra11saç[io virtual caracterizada como "uma transação sobre o papel re
presentante do valor wrtual para uma ind11stri:1 l'irtual ". Comentitrio feito pelo Fi11a11cial Times, 8 de abril de
1999. citado por lbrahun Warde, "Dow Jones. mais dura será a queda", Le monde cLiplomalique. outubro de
l 99<J, pág. 28.
11 "Inflação e Gree11spn11 derrubam N.Y 

., 
Folh:, ele Siio P,11110. 16/10/1999, p:íg. 2-1. Cf. ni11da Mnuro Teixeira,

'·Mercado vê mais tmbulê11c:ia cm NY·. Folha ,:lc SJo Paulo. 17/10/99. p:íg. 2-1. Cf. também'' Temor de juros
derruba Wnll Street", Folha de SJo Paulo. J:l/ ltJ/99, púg. 2-1. E ,1inda Oscar Pilagallo. "Pressão salarial nos EUA
preocupa mercado". Folha de S5o Paulo, 13/10/99. púg. 2-1.
12 "C'um discrição. duas informações suscetíveis de esclarecer a estrutura do 'milagre americano' acabam de 
ser .�omunicadas pela.1 grandes 111íclias ociden 'ais. De u111 Indo, na contra-corrente da tendência mundial. a
iomada de traholho <111111ento11 4% 110s Estados Unidos entre /980 e /997. De outro lado, a defasagem das re11-
·das entre o operário da .fábrica e o patrão da e111presa. que já era de 1 a 42 em l 9H0, atualmente varia de I a
/./9. Contudo, mesmo que o déficit comercial .:1111ericc1110 se amplie, o crescimento econômico continua exube
rante, !? .�efenta anos depois do crise ele /929, lt'a/1 Street bafe todos os seus recorde<:.,. Cf. lbr;ihim Wardc.

"Dow Jones, mais dura serú a queda"', Le mond,:: diplo111atiq11c, outubro de 1999. púg. 28.
13 "O elemento o maiç inquietonfe permanece, ,;ontudo, a parte crescente da economia .financeira 110 economia

real A capitalização das holsas co11sfit11ía 50ff: cio produto ínfemo hrulo americano em I 988. 110 111u111e11to ela

constitui 111ais de J 50%. O portafólio da bolsa ..-epresenfa 25% dos ativos dos Americanos- 8% apenas em 198./ 

(71u: �'(ali Street Journal. 30 ele 111arç.n de J 9!;9). /l,111 / 997, ./3% dus Americanos adultos inl'esfiam na !Jolsa

(col'ilm 2 /% em /990). Cf. lbrahi111 Warde, '·Dow Jones, mais d1Lrn scr,í a queda·', Le monde cliplomatiquc.

oult:bro de 1999, p.íg. 28.
1
'' "fiá.fortes evidê11cios de q11e eles não esfavc;m inoce11fl'S na dejlagrriçi'lo e difusão internacional do croslt de

/92} e da crisefinonc:âra do inicio dos anos 3,?. Setenta anos depois o rerigo persiste. ,. Cf. Luiz Gonzaga Bc

lluz:w. "De olho 110s c:apitais Iiwes", Carta Capital. 29/9/99. p�g. 43. 
15 Cf. a esse respeito co111c11t.irio de Paulo Noi:ucira Batista Jr .. "Idéias fí:-:ns e capitais vol:ítcis 

..
. Folha de S:io

Pau lo, 30/9/'JCJ, p;'1g. 2-2.
.j 
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Cada uma dessas crises linancciras lem sido acompanhada de cnnseqüências desastrosas• • 
do ponto de vista social 16 Provoca dc:,emprcgo, 111iséria e violência. J\s verdadeiras causas
dessa i11s1abilidack, no entanto, nunca s fo efetivamente atacadas pela ordem econômica lllllll·· 

dia:. Esta, ao con1rário. lo 11alece aquela mesma instabilidade mediante a intocável estratégia 
de libcralizaçiio li11nnceira 

É sinlo111útica a rcce111c cnti-c,·ista17 ele Joseph Stiglitz, econornista-chcf'e e vice-presidente 
do Bnnco l\'lundial entre 199..f e 1999, que critica fortemente a gestão da crise financeira asiá
tica e lati110-a111crica 11a, realizada pelo Fu11dl1 i Vlonctúrio Internacional (FMI) 110 período de 
19<;,7 a 1999. classificando-a ele desumana, calculista e lecnican1ente incompetente. Conclui 
sua anàlise corn t1111a pergunta 110 mínimo inusitada. vinda do interior do próprio ambiente 
lim1 11c:C'irn global: ".·1 ,l!.<'Sf<70/1nu11n·iru_/('itu 1wlo J,i\fl h11scu eq11ilih/({r u sil11urao dus C'l'O·· 

11011,ias dos 11uisc's u/etudos 011 h11scu w,me11tw· o prJlle,·io J111a11ceiro cios ;1uíses c.:e11trais, 11ur-
11c.:1ilur111e11/\' dos J:stmlw ( lnidos·J ...

O DE!smonte do Hstado cfo bern-estar social 

O desmonte ck estado do bem-cst.1r social tem sidn u111a co11seqiiê11c.:in illledinta dessa 
nova c·1t1ca intcrnac;ionnl. F.stamos assis! ndo, pouco a pouco. él passagem para a iniciativa pri
vadn da grande m:i:,sa de recursos (i11a11ceiros e produtivos. J\ eficiência e produtividade são 
as 1,;!iS l'u11da 111cntais, provocando grand::s fusões de empresas. O que antes era serviço público 
l.:'sscncial co 1110 educação. saúde, tran�:porte, scgurnnc,:a, acesso i1 terra. él moradia e outros, 
pas:,a a ser expk1rndo como atividade ::omercial, regulamentada e controlada por essa nova 
ord,:-m, e não corno garantia dos direitc,s mí11i111os sociais. 

A idéia ele um estado nacional estava presente nas conquistas dos direitos universais e do 
be 111-eslar social, que de,·eriam ser garnntidos a lodos. Isso já não acontece diante das novas 
exigências do atual ciclo histórico do capitalismo, em que prevalecem as leis absolutas do 
mercado financeiro 

Cresce a poJ'Jreza €! concentra-.se a riqueza 

Embora muito:; a recusem, vendo 11E·la um mecanismo gerador de pobreza, o mundo vive 
sob o império da �:lobali2.ação econômica. O projeto neoliberal já há longo tempo comanda a 
eccno111ia, sem alternativas, após a queda cio socialismo real. A tendência cios defensores des
se tipo de nova ordem é mostrar que a p:1breza cresce onde os países não se prepararam para a 
11ova situação do 111u11d,J. Explicam que: as desigualdades perduram unde permanecem ci.s es
truturas onerosas cio Estado. com o déficit fiscal crônico, onde não se fizeram as reformas 
adequadas. Segundo eles, muitos países ficam no meio do caminho nas reformas que prepara
ria 111 o advento de�.sa nova ordem. 
----------------

1( ..... , 1•s111hili::oçiio "ª 1//1/C<lo ,\'('/()/'//(//'//O /10/1/c, fi1c11! 110 f1,'/IS<1/IIC'IIIO f'OIÍ/1(() dlJS /111\'()S !' )!.01'('/'ll(JS; a /'(',l'/(11//'(/

çiiu cio 1•aclniu-011rn rra o o/iíl'fi1·0 s11prc•1110 de /•Jllo o es.furço ,,1�1!,m1iz11do da área eco11ú.'11ica. O pagm11c11/o dos 
c11111r,;_,· 11111us e1·1er11os e o re1on10 às mucdas e.1·1:í1•e1s er11111 rc:ccmhecido.,· como as 11edr11.,· de loque da raciona/i
dru!C' 11oíírica. Xe11h 111.•1 .,·r1/i·i111c1110 11r1rric11lor, , •e11l111111a 1·i11/uçúo ele sohera11ia l'ru cu1.'.1·u/e1·uda 11111 sacrificw 
d,,111asiaclr1 gronrle 11111 a a rec1111eroçcio da i11tegriclmlc 11101wlária. As /il'O\'cl('(l('S rios cle.,·e11111/'e:p.mlos. sem e1111we

,l!O d,.,1·ic/11 á dePaçiio. a dc>111issôo ele Ji111cio11iirir1s púhlicos. afaslodos sc:111 111110 1w11stio, olé 111es1110 o ahall(/01w 
dos direit11s 11aciwwi.1· l' a perda das /iherdmlcs co11.\·/il11cio11ais crm11 cc111sidern,lns 11111 1weç:o j11sfo a pagar pelo
c11111pr1111e1110 ria exigc•11cia lle orç·m11e11/os eslrÍ\ ,?is l' 111oeclns .\·rílidas, cstl!S a priori rio lihcrnli.,mo ecv11ô111ico . .. 

Karl Polany- ·'A gra11de translor111açiio: as oriJ!. ::11s de nossa época:" Rio <lc Ja11eiro. Campus. púg. 147 ( :i obra 
roi p11blic;l(J;1 origi11:l1111cn1c c111 19-1-1) cr. "Sc::s:io Reprise". L/\í-'IS - Pesquisa e lll\c,1i111e1110 cm A�·õcs 11a 
A111éi ica l .a1i11a. C;1r1:i C;1pi1al. 1]/10/')9. p:íµ. r,,·, - 70. Vale a pena ler toda a mali.:ri:1. Eis alguus trechos p1 inci
pais. ". J S<'lilC'fhm1çn <"l.'l'c' ](} ,. 1)0,(a:: 1 c:1111111c111ra/111/hn de /'11/m1y, 1•11hliuu/11 c'/11 / CJ././. c11ia c11111n 111110 hl\'11 ri
nf11t1.' .1·J/11oç1io . ... ":lt'"·' 11 cr,,.,!, clt• :}IJ, us /.'/ �-1 ,:fe,·,11·11111 1•sj11rc,.,. e derr11h11rc1111 11 d,ílar. rlcw1,,·1a11c/11 os 111erc11-
dus ('l//('l',t!('/llc'.I' rln {•,'11,(11>11 ( ·,,11tr11I (' .-1111,;rica /,,1/ÍIW. . !'0/111(\' ('/1,\'i'l)!OII hl'III 111C'!h11r ((ili' 11,I' /1/Cl/'.\'ÍSI0.1' (/,\' cti:i
/(1.1' /1'/'/'Íl·eis do 1w11grc,·so <' 1.'11 111c•rcadu sohre a., c11/l11ros lradicio1111is e n meio m11hi<'llh' . .. 

cr ai11da a este respeito Rubens Ric:upero. "í\'\11d<111ça de discurso'·. Folha ele S,1o Paulo. 1/1()/99. p(ig.2-2: ".1/

guns 1nes1's 1111ús o q1wda rio 111111·0 ele• lkrli111. o ( 'u11(en;11ci11 dos ,\'aç,ws 1 'niclos sohn• u ( '0111t'Tc111 e / lt•se111·0/-
1•i111e•1l0 (l l11clr11/) 11n•1.'i;:ia 'flll! n déc(li/u ele CJO i•·ia se cm·uc''ll!ri::ur pelr1ji·ec1iie11cia. a i111c11.,·1tlc1de e o poder dc•s
lr11IÍl'11 cios crises 1111111,'/tÍrin, eJi11011cc-iras ..

. 

17 Jo:;l•ph S1 igl i11 .. ·'O mie ;1p1cmli com a crise 111· ,ndial ... Foi ha de S:io Paulo. 15/-i/OO. p;'1g. 2-7.
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• •  Tudo isso até pode ter pedaços de :-1erdadc. Mas, mesmo superadas as crises, permanece 
inquestionúvd o foto de que o 111odclo 1 � imposto como hegemónico é profundamente concen
trador da riqueza·:!, conseqüentemente, provoca o aumento da pobreza. 

/\s economias nacionais. principa· mente as dos países chamados emergentes, são hoje 
presas fiíceis cios capit;-1is que se conce11tra111 nas 111ãos de espcrnladores ele mercado, em que o 
lucrn é o rcsultadn mais importante. sc,1dn r�1ran1entc aplicado cm ru11ção da produção edis
tribuiçào da riquc.r.a. 

1 lú assilll t11na lógica perYersa, sob o império da falta de ética, que corta os investimentos 
sociais, flexibili7.,1 os direitos trabalhistas. causa a destrniçào da assistência social como ga
rantia ck dircitus uni,·crsais; cnlim, q, 1c nào prioriza a pessoa humana e s11as necessidades 
fund_arncnlais: habitaçà,.), saúde, sanea111ento, educação, segurança, trabalho. 

E a partir dcs!:a lógica que se dc,·e procurar a causa principal do cresci111ento da pobreza 
no mundo. /\s lei, absolutas tk inercado na verdade perpetuam as causas cio crescimento da 
pobreza e das desigualdades na distrib1.1içiio das riquezas. "A tirania do dinheiro e da i11/or-
111e1,;·iio estú na hu:,c do ut11al desurnu!/o cio ca11ifa/is11w glohal .. J<J_ 

E isso já prcccupa entidades co,nu a Conferência das Nações Unidas para o Comércio 
( { IJ-.JC'T/\D). ao divulgar recc11tc111e11te o seu relatório anual onde defende ''uma oper(f(J'io 
gig:11111! ele in/c<·úu de nn 11rsos p,ih/ico., nas economias mais pobres e endil'idadas "20. 

O presidente dl) Banco lVlundial (13IRD), James D. Wolfensohn, em seu discurso21 perante 
a jllnta de govcrradorcs do banco cm Washington no Ílnal de setembro de 1999, chamou 
atenção. para o !,!l'RVC problema da crc!:centc pauperização mundial. No período de 1988 a
1 <J(:8, dados levnnlados pelo prúprio rel:ilório22 dn Banco Mundial mostram que aumentou en1 
10(• milhões o número de pessoas \'iverdo abaixo da linha de pobreza. ou seja, com renda de 
us.t 2 por pessoa, por dia. 

É sintomático e relevante que instituições como Banco Mundial e outras do mesmo ramo, 
como o r:undo Monctúrio Internacional (Fl\1l), tenham falado sobre a pobreza. O tom do re
conhecimenlo tle que é preciso ··C'J'rudicar a /Jo/Jrezu e l11111w11izar a Kiohalizaçc7u ··23 é quase
penitencial. Foi e:;!:e o nível do discurso na reunião anual do FlVII em 19<>9. O presidente da
quela c11l idade a1L111ciou, ainda, "a cric,çüo de 11J11 esllldo co1!ji1J1tv com o H!RD (Banco A11111-· 
dia/)/ 101·a ligar os 111etasji11a11ceiras Je seus programas de estubilizaç:iio ás conchç:ôes sociais 
cios países ondl.! ef '.,.,. süo i111ple111e11tmlux .. J.t_ 

É importante, contudo, ressaltar a i· 11porLância desse novo discurso, pois "o gra11de mé
rito dos relutârios do Hf RD e do Flvf/ e: o de re,·elur n que todas us pessoas com um mínimo 

ix 1!-:tbel ( 'kmc111e. '·Crise clc,·:1 elesigualcl;1de 111·, 111111Hlo··. Foi lia ele S:1o Paulo. 21/9/99. p,íg. 2-1. 
11 l\,lllln11 S,11110:-. "A 11nr111altcbdc ela crise ... roP1a de S,io Paulo. 2(,/9/1999. Cacl. t\laisl. púg. 5-J.
:,, G lson Sclmart1 .. ·'lJ11clad ciucr dar liquidez a,)s países do terceiro mundo". Folha de S,1o Paulo. 21/9/99. p;ig. 
2-2 . .. .,, rruposta ,,arte du pre.I·.I·11pu.,·fo de que ·1 cenário cco11ômico 111111ulial 110s pr!Íxi1110.1· anos será marcadu
/>ela fi·og1lidade e I1c>vo,· riscos. pri11cipa/111e11Ie nora os 11wrcados e111erge11fes. t íah·ez o diagnástico mais pes
,·1111i . .-Ia d" ecr11111111ia 111w11/ial 11a nt11al snfi·o de re/atririos de orw111is111os 11111/tilaterais . ..

'
1 ·Tualízõcs para a 111uda11ç:1". cm 28/9/99. púg. 3.

::e " .. o /:Ja11co ,.\/1111lliol (liliU)) t!iv11�e,011 11111 rl'lot,irio q,w prol'f)crm grande alvoroço. Seg1111c/v os técnicus do 
hunl o. entre / 987 e o Ji11al deite ano r, 111i111ero de pobres 110 1111111llo lerá crescido, cm j'mporçr'iv, ligeirameme
111ai., do ,1 ,1e o 1101nda1·rio do pla11ela. Chegan,mos ao 0110 2000 com 1.5 hi/hiio de pes.wms .w,hn•vil·<•tulo c·n111 o
,•q11i•·,il<·111,, u 111e110.,· cli: / t!,ílur pur dia .

..
. Elia11:1 So111011e11i. '·A» raí·1.es d;1 pobrcla s,1o antigas··. Vej;1, 22/9/99. 

p:'1g. 12.1. cr. também Gilson Scll\l'anz. "Abertura 11;10 rcdu1. pobreza. di1. 13ird". folha de Siio Paulo. 16/919'). 
püg. 2-1 . 
. , f\l ·1rciu Ailh. "f7MI propõe humaniz..,r :1 globali1.aç,1o". rolha ele S.io Paulo. 29/9/99. p;íg. 2-5. "/-i,i 11111 dis('//r
so inê<lilo. 11111Ica .fi•ilo por L'an"les.1·11.,· 11e111 por q11nlq11l!I' c111fro diretor cio F1111do. O l�·\.'! 111111ca ahordou 1111e.�
:,i,•s mr:iais, org11111,•11tm1do q11c seu proprísifu l>,ísico é esfohili;;nr os co11fas extemas dos poises . .-1 11111da11çn ele 
1111/wlc re,·11/111 de 1rmr: rem·olioç-c'ío 111/c•nw da 1,1sfi111içr"ío, e111l>os11</a 110.,· r1•s11lta1h1s apr.:?se11tado.,· por 11111a em

t•reso rle ('(}/1,\'lllf()J"/(I, ,\(!!!,1111(/() (J.\' (fll/1ÍS O F1111do ('.\'/(11'(11wrd<'11clo a hata/1,a cio Cl/'ÍIIÍ(iO /ll'hlic:n .
.
. cr. la111bé111 ........ 

r:ic.;e 1111111,rn,1·· do FMI''. Edit·:>rial. Folha de Sflo :>auto. 29/9/99. p,\g. 1-2. cr. lambem "FMI l;111ça c;1rtilha co111rn 
11ohn!1.a". O Globo. 29/W99. püg. 21.

:·,M:írcio /\ilh. "FMI propõe h11ma11i1�ir a global11.aç;io". Folha de Siio Paulo. 29/')/')9. p:íg. 2-5.

e, 



d(' i;!/ormm,:tw e ho111 se11.,·o já hm·iwn de hú muito cm1statado: a imensa J)alf/)(!l'i::açito doa.
111111ulo. c:oerci11ea à /iheru/i::aç_úo do ca;1ita/ e da mercadoria "25.

Duas advertências de alguém co1110 Rubens Ricupero servem de alerta. "N<io se dew, exa-
gcr,·,r o ulcu11c.:e pnítico da 111udc1J1ru. /'Ois a esro altura o </UI! mudou foi o discurso. nào u 
s1dJ,·tcí11ciu dus ;10,'íricus. e estas de;1e11(1·,!111 neto .,á do /Jr<Jcesso socrático de lwsca da n:rdade. 
111us dos i11terC'.,·ses c:w1crC'los dos /Joderosos .... li pohrezu e o s11hde.,·e111·oh·imcnlo scJ serao 
s111 1enrdos com os <'.�fmp,s <' us 11u/íticu·i cotn•lus cios países 1·íti11,as de rais males" .. ir. 

Será '(ue o 11m 10 f�n11 do di.H'tll'.w d,:;-;__��lll le,•an� "s autorid,ules .fi1w11�eiras 11t1lfl(fiai.-. ,;J 
uma racbcal <·0111•ers(lo e a 111111111m·a 1wbt1ca de "ra11 e111f<1vor dos pobres'! 1 

i___!_,)11 sení npe11as um di.'icurso tático ''.'e quem esftÍ pe rde11do <1 batalha 110 opi11i,io pública'! j

1� a partir tambc-111 da lógica perversa da globalizaç·ào linanceirn que si! explica a genernli
zada co1Tupç,'iu que inv.�clc inclusive as estruturas políticas, colocando cm questão os padrões 
eticns no tnito da -�•)isa pública. l\'las os novos padrões das instituições internacionais, contrá-· 
rias éi corrupção e a favor do combate à pobreza, conlimiam exaltando as leis absolutas do 
111c1 cado que geram a destruição do ben1-estar social e causam essa nova desordem universal. 

Neste sentido lorna111-sl.: co11traprocl11ccn1cs, quando 11.io hipt'>critas, élS suas receitas anti
currup<;ào, pois u próprio mecanismo dt íluxo incontrolado de capitais cria os seus espaços de 
niacroc:orrupçâo - como os ocultos par;=dsos fiscr1is - enquanto as suas receitas atingem ape
nas os eleitos menores da corrosão ética 

A Globalizaçtio econômica em questão 
Os acontecimentos ocorridos à ma··gem da 3 1

' Conferência Ministerial da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) - realizac:a em outubro c.le 1999 em Seattle, EUA. em prepara
ção imedialn à Ruclada do Milénio - pe-initem avaliar o nível de questõei; e a importância do 
eve·1to. O comércio mundial vive uma hora crucinl e crítica. Os "grandes aron:s do co111ácio 
1J11111diol, ,�·stados (/11idos e {/11hio Lurc�(Jéia, 11ào comeg11i1w11 c:hegar a uma posiçliu c:om11111 
eis ,.,;_,1,aas de Sealfle ..... �-.

J\s reações da:; Organizações Não Governamentais - ONGs - e a denúncia da ordem fi
nan:·cira mundial '-llle fa,·orece os paíse:s ricos farão que daqui para Ilente a globalizaçiio fi
nan:.:cira e a hegemonia daqueles países 5cjnm dilcrcn1cs. 

J\ questão das barreiras protecionii:tas não runciona como uma via de mão dupla nem 
co1110 um instrumento de justiça. A he1,;cmonia dos países ricos faz com que as discussões se 
desenrolem num plano desigual. As barreiras protecionistas dos países ricos aos seus produ
tos, par1icularme11IE· os agrícolas, são imensas. Os países pouco desenvolvidos temem, ainda, 
que ns países ricos lornc:111 de assal1n os ,cus mercados. 

:� Guilhcrn1e C Delgado. ·'O dcbalc da pobreL:i e pobrc1.a do debate". Bolc1i111 da Rede. Petrópolis. outubro de 
199\1. 
�6 Ruhcus Ricupcro. ··Mudança do discurso ... Fclha de S,1o Paulo. 1/10/99. p;íg. 2-2.
�- EI l\fo11do. 2/11/99 e l111ernacional Hcrald Tribune, 1/11/99. Edições \'i;1 Internei. Os reprcsentanles dos Esta· 
dos U11idos clcr;1111 destaque ;is cham;1das "C'ttÍ11s11/a.1· .,·ocrais" que cs1abclccc111 vinc11los c111rc o comércio e 
padrões trabalhistas f.11.1clame11tais. Ao defender tais clúusulas, i11sistia111 110 bloqueio a produtos oriundos de 
países onde se 11tili1a a 111iio-dc-obra cscr;l\'a e :1 i11fo11til. Com isso, a atc11çiio se deslocou do eixo principal d:1 
disci1ss,1o que era a s11prcssiio das barreiras pro1ccio11is1as. capa1.cs de abrir portas aos produtos dos países po
bres 
Outra q11cstiio cha\·c L11 o terna "suh.,idins agri,:olus". c111 cuj;1 defesa se csc11da panic11larmc11tc a Co1111111idadc 
Eurr-péia e os Estado!, U11idos. Com 1ais subsídios esses países gar;111tc111 preços haiso:; p:ira os sc11s produtos 
:1gric-olas e. na pr;ític:1. lcchari1 as po11as ;"1 grand:: rorça de c.xpor1:1ç:'io dos país�s em dcsc11,·oh·!111ci110. 
()11 1,0 tc111a protecio11is1a roi a <.:ha111ada "11111/tif111cio110/idcule da ngric11t111ra . Este tema. dcle11d1do pela S111ç,1.
.lap;io. Coréi;1 do Sul,; Norucgil. lipico de rcgi1:cs mais ckscnYoh·idas. tralade 111ostrar que a qncstiio n:1� é só
produzir. 111as fa;,.ê-lo c,)111 qualidade. lc,·;111do-se c111 conta a proleç;1o ao 111c10 a111h1c11lc. segurança dos al1111c11-
1os. ,:nlrc outros. A i11s1stê11ci;1 naquela 111ullif1111cio11alid;1de. c\·idcnte111c11tc algo de positirn cm si. torn;1-sc. 110 
co111,�.xto das disc11ss;io enlre paises ricos e pobr;s. t11n co111po11c111e protecio11is1a pd:1 i1H.:apacid;1de ele compeli·
çiio i11H.:di:11a co111 o ele,·ado 11h'cl de solistic:1ç;k, dos ricos. 
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. ,. Não basta5sern us con flitos internos que antecederam a reunião vúrias as organizaçôcs 
e mani lestantes d,:> diversas origens fiz,::ram-se presentes. O objetivo era fozer urna �crítica pú
bli,;a ,1 política econômica conduzida pda OMC. Assim grupos liberais, ecologistas, sindicais 
e outros se uniram para protestar contra a atual organização mundial do comércio e, como se 
pode constatar pelos nnticiúrios. todLis foram violentamente reprimidos. Até certo ponto co11-
seg.uiran1 bloquear dcns�)cs e chamar� atenção para o drama dos países pobres diante da he
gemonia comercial dos mais poderoso�. A mídia, ao dar publicidade ús rnanifestações, muito 
culahotou para mostrar que algo novo pode estar acontecendo, daqui para frente, com o co
mercio intcmacion.:d 11c. era da globaliz,;çào econômica. 

A reuni fio tcrrllinuu 111elancólic.12
� e selll acordos substanciais o que, evidentemente, 

reacenderia esperanças de mudanças. /1 s rcações29 de rua e as rnanifesta�;õcs descontentes de 
diplomatas cios países pobres, corno fc,i o caso.cio nosso ministro�º das Relações Exteriores, 
podem ter plantado algumas sementes de mudanças futuras. 

É bom recordar o que jú Cn i ab11rcladu cm outras análises de conjuntura� 1
• As iniciati

,·a� c:ontrárias-'2 à atual 1naneira de cor::luzir o comércio mundial têm se for1alecido desde a� 
prirnciras nianifestações que fizeram abortar as negociações do Acordo l\lultilateral de Inves
timentos (I\Ml). Elas tendem a crescer , não só como iniciativas para coibir o fluxo incontro
lad:.> da especulação fi11anceira, mas tainbém como manifestações contra o iníquo sistema do

cmnércio mundial, exclusivamente atrelado aos interesses das grandes potências. 

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

'8 
_, ·.-1 c1n!f<'rê11cia rle Srarric sohrf.' a /?orlada 1.'o .\lilênio da Orgnnizaçlio ,\!1111dinl e/" Co111fr<:io fl'/'111i11011 1111111 

.fiasco. Os 111m1(ji,.1·f111,f1's omericano.,· coIItro a.1 cliscri111i11açcies das ex1,ortoçc1es dos pmses pobres. que se tra
mmi1 nos f:'s1ndos l ln idos e 110 Europa . .fhrm11 Ji111da111c11tais para II fracasso, cu1110 l,á 10 mws. para o .fim dc1
,1!111',·r" tln 1 ·iet11ii. Nch. interessados diretos, Iuu 11whiliza111os 111e11os 

.
.. Cf. 1\ 1:írcio Moreira /\h·cs, '·L;ígrimas de

lobu". O Globo, ll7/l'.U99. piÍg. 4. 
2" ".·1 ú/1i1110 e mais 1m4i111da dns camadas é n 1·ffdacleira in.\'/lrreiç{io das I11assas, as �we .,aíram tis ruas paro
11Iuslror /1Clr1 açiío qI;c1 até no pais 111m.,· rico cro 1111111do !tá q11e111 11ilo se resi�11n II s111>ns1n i1wl'ilabi/icl11de cio., 
11s1wr·tos 111ais f'('l'l'l'/',;c 1.1· ela glohalizaç iin. /:'ssa gente 11cio c·oJ1sc >g11i11 1111pedir <111e ns 11oderosos t1111tasse11I 110, ·u ·
111e11fl• reproc/11;:ir o 1Iron•sso 1·il'irulo rll' ocasià1·s anteriores. mas crioH com o protesto a ot1110.�/i!ra que clcllllllCl-
1111 r:.falto ele legitimic.'ode do 1Irocessn. Fico dijicil, coI11 e.feito, eshulftar os países mais 11ohre.1· de111rn da sala de 
,·0111·c•11çêies e. no 1J1<?s 1110 tempo. des1?fic1r 111il/10 1·es de pessoas que se 111a11ifesfam tis sua.•· portas .... /Is r11os q11e
l'<'III deseperadm11ente enviar a sun 11u>11sage11I. '.,'eria perigoso teimar e111 11êio lhes dar ouvidos . .. Cf. análise feita 
por Rubens Ric11pcro. ·'No Frag()r d,1 l>alalha''. Folha de Siio Paulo. 12/12/99. p,íg. 2-2. �nele o autor clis1ing11c e 
aprc,íurH.1:1 as causas do ír:ic:nsso de Seat1le. ·· .. 1s 111a11(/es1aç,ic.� ele ,•.;enlfle w'io grito 111nis_{<ll'te ele f'l'<>te.,to cios
1•11hn•s dos ,,oíses rin•s 

... cr L11i1. Cio111.aga 13cllu1.zo. ·'Scatl lc: Os pobres dos ricos .
.
. Folha de S,10 Paulo.

l 2/l 2/IJ9. p;íg. 2-2. 
31' ..

. 
\'tio é mais nrPilável que certos países. J11•·t11111e11le alguns cios mais ricos do 1111111do. sejam a11tori::odus o

hlor,·uear o nc<:ssn n s:•11s lllt'l'l'nclos ngríço/as internos. uo 111e.,1110 1e11I110 cm q11e de111a1111n111 ohertura ainda 111ai
ur faro ns produtos nos quoi.,· podem co1111w1i1• .l'C'/11 nscu. " ... "() /Jrosi/ c1ucr poro os 1•rorl11tos (JII<' expuna "-" 
III1·.,,11os 11h·,·1s dr ,u·,····"' ,1 1rwrnulo e .,s llll'SI11, ·s d1sc·11•l11u1s ,111<' ,,s J'Uí.,·,·s clc.,·f.'111·,1/i·,clo� se l,ahiu1aru111 11 ,·srw .. 
r11r ·'111 sum ,·x1•ortaçi::s para o 111crrndo . .. 

Cf M;írcio Moreira Al\'es. ·'L;ígrimas de lobo". O Globo. 7/ 12/99.
púg . .i. /\s cil:ições sfl·J trechos do discurso do mi11is1ro L11iz Felipe Lampreia. A posição do 111inis1ro rn1o deixa
de s::r 11111 rcco11heci111e11to. ainda que tardio. de: que esl;í na hora de o Brasil impor limites ú excessiva aberlurn 
cio seu mercado. sem a possibilidade de contra1:,arlida equilibrada. A esse respeito. cf. também o co111ent;írio de 
IZ11b::11s Ricupero. "Beslilicados c111 .Scau1e··. F'olha de S:1o Paulo. 5/12/99. p;íg. 2-2: " . .. a ,·oz a11torizada c/11 
111i111.,·tr" /,011117reia .fez· pron1111cia111c11I0 Jim,e. s1•n•1111, des111it(licmlor desses abusos e dese1111ilíhrios, cios 111cllw
res crue ,•11 ouvi ... i11fe/i;:111e11fe 11c1"1111/m·am-se <,.1· sinais de um novo eslml/u, dos países eI11 dc:sc:111'1>ll'i111e1110, 11,;,; 
nbstunle os piedosos e 111e/osos di.,·cHrsos proclc1111nndo a nece.,·siclode c/P.fii::er algo pêlos 1>obres . .. 
11"Brnsil, desalio e esperança·- An.ílisc de ConJ .111l11ra"'. p;íg. 31-33. Edições Loyola, 1998.
11 " 1 'otle111os olé mesmo !el'ar o 111i111ismo ,w ponto de pe11snr111os que a re1111iiio da OA!(' (Orgrmizaçcio 1\f1111(/iol
,lo ( ·,m,hcio) P/1I ,\'emtie cmIIeçn 1111111 clima 111111s de d,i1·1cl,1 do que de tri1111ji, . .fú que 11lio.fà1 ,,,.orwsra aos parti
< f/}(/1Itc•s ,wn/111111" !'"'/(// ele di.1·c11s.w1,>s, .fi1tu q1.1• <'viclenno a m1.w}11cia 011 o <'1!fi·a11111•ci111e11fo ri<' 111110 1·1111/mh 
/wg_c·m,í,11ca ... . () /t'111pn da., .1�rm1cles missas uh.-aliheraisjá an1h1)//. <' 11 oposição nao mais O(recli1a </IIC a c·11111-
JWt11,,·iclocle i11ter11aciu11nl c/11s cco1111111ias seja hn-11111patí1•c/ com o 111m111fi:11ç<io da 11rore('lio social e n l1110 U)fl
tra os desigualdades. /'011CC! "11oucn as 17reoc1,poçík.1· sociais 1·c10 se fazendo 0111·ir me/1,or. e os gvI·enIos sfi,, 
e /un•wclos a priorizá-las. ú 111cclida que percle111 terreno os antigos corporatil ·i.,wos . . .. i\ las eI1irle11te111en!<' Sl'
//'tl/11 cio ji,rtn!e(:i111e11i'o ria reil'indicnçlio e da.•· co11tesfa('1il!s sociais. o de.,1wrtnr du c/.imnmlo .,·o(frdad<' nl'II.
,1Iw apc,

.
I0s 11111a políIico de cc111r11-esq11crda l''"l1•ri" dei.\'ar nosccr ... .. 

cr. Alai11 Tournine. "O lim das mis�a�
1illr;lliberais". Folha d,� St10 Paulo. 12/!2/99. C'ad. Mais!. p,ig. 12. 



As reações à globalização linancci · a começam a tomar corpo, seja como as que ocorre- 44 •
rarn em Seattle, s�_ia na I Oª Conferencia elas Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvi-
111e11to - Unctad 10 -, esta realizada c111 13angcoc, na Tailândia, entre 12 e 19 de fevereiro de 
20 1J0, seja em reuniões como a do chan1aclo Grupo dos 77, que tiveram lugar recentemente em 
Havana, Cuba. 

C'o1110 se sabe, em D;i,·os. na Suíça. reC1ne-se anualmente a fina flor da globalização finan
cci1 a. a reunião ó este a11u, alguns dia:; antes ela Co11lcrcncia de l3angcoc. o clima era de que 
o pior jú teria pas:�adn oara os países e1ncrg.entes que tivcra111 suas crises. seu patrimônio dila
pidado, 111as conlinuar.1111 fir111rn1e11te a:kptos ela irrestrita íor�·a 111iigica cio mercado fi11a11cei
rn. cxubcranle cr,nw 11u11ca. O pensamento ltcgc111ônico dos economistas nli presentes não
hc�itou em repetir ú cansativo e monótr,no discurso cio otimismo oficial.

;\ Unctad I O fni uma espécie de Da vos dos pobres. Sob a batuta de Rubens Ri cu pero, 
dis.�utiram-se os cf'cito:, da globalização e µrctendeu--se buscar um novo paradigma econõmi
c�l'··· - o Paradig111a 2000 Da,·os e Ban;,;coc caminharam cm estradas diferentes. Em Davos as 
receitas liberais e1am certezas, enquanto que cm Bangcoc essas mesmas certezas foram posta3 
cm duvida. 

Outro enfoque diferente foi a que:;tão da distribuição da renda, esquecida em Davos e 
analisad<1 c111 Bangcoc como uma quc�:tào ética e também ele eficiencia econômica, pois "a 
disirih"i,;t'ío mais ig11alitúria da renda é desejú1·el ta11to pam a eqiiidade como pam pmmo
''<'f' O Cl'eSCÍ/llC'I//() (ec0/1()/llÍCO) "34.

Serrí ,, tte os proteslos ge11ern/izat/<1s co11tra a eco110111ia global, como os que aco11tece-· 
ram em Seattle, D111•0.\·, /Ja11Kcoc e ag,,ra em JVaslti11gto11, nos afertam35 <1 respeito dos im-·
passes a que estariio sujeitos todos os países, daqui pam a .fi'ente, principalmente os c/w
murlos emergente,;; que adotaram sem 11,ais o receituário neoliberal, como é o caso tio Bra
sil, 11a f,;pótese de ll(io se adotar uma política tule111wda de dese11vo/1'i111e11to social, dimi-
1111 ir<io tia pohrez,� e mel ltor distri lm iri.!_o_r_la_,_·i .... tJ_u_e_�_a_? ___________________ _ 

A reco/o11izã1ção latino-americana 
O processo d•:! globalização, na su;=. vertente política e neoliberal, não atinge da 111es111a 

lt.mna os países centrai!; e os países periféricos. corno os da América Latina: os "países ce11-

P C'ló,·is Rossi. "ONU b11sca 110\'0 paradigma :la economia''_ Folha de S,io Paulo. l 2/2MO. p,íg. 1-6. Parr1dig111a 
2000: ",','<'g1111do u ,','ecretário-Ueml Huhens /Ucupero, pode ser deji11iclo !'Ili dois pontos· mltar o alg11111 tipo de 
rcg1,lm11e11laçiío dus <-·conomios, em especinl c,;11froles sohrl' o .fluxo ji11011ceiro de c11rto prazo. e decidir como 
trutur co111(,rcin e i1ll'es.'i111('11fos ri<' tal.forma f/11!' 1•er111itm11 a i11scrç<10 d,is J'f1Íses eI11 dese111·oll'i111e11to 110 •Iwrca
t!11 ;,,tc,mnr·io11,tl". cr. R11b,:11.s IUc11pcro. "Ra1t!-(Coc.:. /\110 Zero". folha de Süo Paulo. LV2/()(l. p:ig. 2-2. "E111 
h11sc.:a de, eq11ilíbrio co111crc.:ial". Correio lJra1.ili1:11sc. 12/2/00. p:íg. 2-t O artigo rcssal!a ainda a opi11i;io de Ricu
pero. pois o Parndignw 2000 "{, a ú11ico _(r;rmn ele J'(•.,7uJ11der n crescente m1g1ístia d11 soc:ierlade civil co111 a glo
holi;·açâo ,, de jinjar 11111 siste111a co111ercinl 11/ciis e<111ilibrodo ''. Para Ricupero ''o rec:eif11ário do C,mse11su de
1Vashi11g1011, I111e i11f'hi liberolízar;i'ío, ,,,.;1,atiza('iio <' <ll'srept!n111e11taçrio. mo.I·tro11-se i11adequado 011 pelo menos
111s11/icie11tc parr, garr/1/fir o ,-rescimento dns enisrs <'Ili cl<'.1·e11v11/l'i111e11to ". Esse paradigma se inspira c111 recentes 
1: i11rnspdl;1s alírrnaçõc, "de·< ;11rdn11 1/r(lll'II, m,11isiro hrit,ini<.o das Fi111111ços e. co11w tal, 11111 dos rc:.,·1Ju11sá1·ci., 
1wlri '/'ercc,ra 1 ·;a ... "0.fr;c() rio co11ferci11cia. co1110 é lrudici()IIOI 1111 Unuacl, seio 01· paísc\' mais puhres, 11ororin
/lle11i'e i11c ri1IrIzc,s r/e g,mhnr com o pm<Xtsso rle 1?1(1/ializaçâo, . .  Cló,·is Rossi. '· Adoraç;io e interesses". Folhn de

'.,;io Paulo. 12/2/00. r;'1g. 1-:L Cf.. ainda. 1ext11:'1111c11te a posiçfio de Brown: "ass11111ir ,111e, pe/11 lilwrali-.:açâu. 
1lesr,•g11/a111e11tuç<io , ,,,.·i,·afizn('rio <' preços corrctr1s. os 111r!r<·adus privr,dos alocarim11 c>s rec11rsos ci/irie11/e111c11íc 
r .. .) ,11,Jsfrn11-.,·Ii i11ode,111<ulo ,,ara os i11s,•g11ran;:as <' desafios ria gluholizorriv ... Clúvis Rossi ... A1111an Proµõ�
· 11e,, dcal' de Comérc o". Folha de São Paulo. 1 V2lll0. püg. 1-1 O.
11 Cló,·is Rossi. "[)avc,s e ílangcoc'·. Folhc1 de S.:,o 1';11110. 1112/00. púg. 1-2. A citação é 11111a rcfcréncia ú posição
de Frances Stc\\'art da lJ11i,·crsicf;1de britfl11ic.:a de O:d'ord. O articulista co11cl11i que ··redistrilmíçt'io dei re11rln 11c1u

,. ap,'nas 111110 questão ,;fico, mns ta111hé111 d<• ej, -;iêll(.io l'C(ll/1i111ica. f:; ,íhvio. /'ena q11e o úbvio tenlw 1uI11ca [><'

ll<'fruçào 110 caheçn d<•s grwer11m1tes.
,., J{ubcns Ric11pero. "Três toneladas de fome". Folh;i de Sfio Pa11lo. 20/2/lHI, p.íg. 2-2. Ao li11;1J da U11ctad 10 ele

propõe a 111 gência "<:'li ' de,·nfrer n ec:0110111ia 11111,ulial o que ela 11erdeu com a globnlizaç.10: o cunceito de i11ft'r

,t,,peiul{:11r;io ". "Isto é o ele'l/le11fo tle m11t11alirlc:tle de interess.:s. /:'sta111os todos 11111dns por t!SS�' ,
_·�
11c11l0. a c·111-

/'l'<'.I'// 0 se11s trohall,oó;res e à cn11111111{/(l(lc, os rr"dutores nos c:1111su111idores. de11tr11 de cada 11m.,.
') 



. . 

. . 

tra is, 1wup11l,\'()res do modelo, sdo os m, tis reticellfes e111 aceitá-lo por infc:iro, c11q/fu11to C/lll' <.1 
Amc:ric ·a l,c1ti11a JJ1(.1sfro11-·.,·<! mais 111110 1·,,: 11m co11ti11e11fc aherfu ,.;r,_ 

I lojc se busca descobrir as rnúies q Je levam países, com maior ou menor grau de dilicul
dades cc0m1111icai:. co1110 o Equador, Chile, Paraguai, 8olívia e outros a enfrentar 111obiliza
<,:õc·s populares e questionamentos. Ou:.ros vêem as suas institui<,:ões de:;111oronar, como é o 
caso dn Colõrnbia. A Venezuela busca 11111 novo caminho, com fo11e apoio pc,pular, mas ainda 
é u11rn incógnita, t,�ndo ó frente Cliáve:� tentando encarnar rnisticarnente os ideais de Simon 
Bolívar 

A t\rgcnti 1.1, o Un1guai e o (l ile tiveram recentemente novas elei�:ões presidenciais 
que dc-spc11arnm ,nuito interesse pupu· ar e da opi11ião pública internacional. Os analistas·\? 
diz-�rn que o fato explica-se pela insntisfac,:àu crescente com as políticas neoliberais que geram 
dcscrnprego. O voto tem sido a alternativa para sinalizar a insatisfa�'.ào crescente da popula
çãc. Foi o que já aconteceu na Venezuela e agora se repete, em outro estilo e contexto. no 
Uruguai, na Argentina e no Chile com é! eleição de Lagos. 

/\ mudança na ,\rgentina co1n a eleicào de De la Rúa nào é tão evidente. Termina a década 
de l\'lcnern. cheia ele contradições e 111.:1rcada por acusações de unrn mom1mental corrupção, 
ma;; da qual ''o �rundc u,11ifal <' os urfanismos fi11(/11ceiros i11fcnwcio11ms, ao contrcírio, 1/ltO 

/(;//: do (flt<' se quci.n1r "38.
,\ glll:rrillw se·11prc ressurge no Per.1, apesar do regime forte de Fujin1ori, buscando o seu 

tcrceirn mantlatn que só não se concn:tizou 110 primeiro turno das eleiç:ões - marcadas por 
inúmeras acusações de fiaudc - por forte press�ío internacional, sobretudo cios Estados Uni
dos 1�. 

Tudo indica que o 111odelo irnplant.1do na América Latina inviabiliza projetos nacionais 
aut,11101nos e socialmente avançados. A� grandes revoluções acontecidas na Europa - desde a 
Revolução Francesa, passando pelo lluninismo e a Revolução Industrial .. aqui chegaram tar
diamente ou não chegaram. /\s mudanças provocadas pelas revoluções colocaram as bases 
par,t a existência dos estados m1cionais ·10 velho continente. 

Na América Latina nós não tivemc s a oportunidade tle realizar este projeto nacional, e o 
atual processo histórico, que impõe uma nova forma de organização da sociedade, impede 
ainda mais que se organize a identidade nacional. 

Nossos paíse1: sempre estiveram rn periferia do processo de conquista das nações e o 
atual momento se caracteriza por uma reengenharia do centro em relaç:'ío f1s periferias. em 
rurn,-ãu ele urna no·ia lógica e.la globaliza,;âo transnacional. 

Todo esse pro,;csso é: planejado e a lgurnas camadas da sociedade, c.:omo a dos operários e 
a dos ca1nponeses. estiío pagando um alto preço em decorrência dessa nova conjuntura. O 
dcs:::rnprcgo e os 1:Hlários baixos tornam ainda mais difíceis as condiçôes ele vida das classes 
menos favorecida� .. 

Essa situação atinge agora a classe média urbana e certos setores de pequenos empresá-
rio�, em particular os pequenos produtores rurais. 

'''Milton Santos. '·Bra.,il 11� <:11cn1zilhada - E11tn: a sub111issão ao pensamento único e um auténtico projeto nacio .. 
nal ... Carta Capiléll. t;:J.l/Oll. p:íg. 25. n." .t.
17 --o que se passa 110 Urnguai é consc11s0 entre os correspondentes estrangeiros inscreve-se num quadro �ue \·ai 
cobiindo a geografia l;11ino-;11nericana. lns;itisfa,;õcs com políticas chamadas ncolibcrnis. tidas como mal1T1.cs ck 
ni;ti! ; clcsc111prcgo ( 1 1 ,4% 11a banda oriental) e mai� designa Idades sociais. e o uso do volo co11I ra isso ... cr
Newton Carlos. "NO\·tdades Unigwiias··. Correio da Cidadania. 4 a 1 t de de1.embro ele t S")'). p,íg.-L 
,x ÜS\'itldo C:1ggiola. "Argentina: No\'C> Go\'erno. Velho Poder''. Correio da Cidadania. 4 a 11 de dc,.embro. pág. 
·5 

;.; ··' ·111 i1wclitn m·onçn de111ncrútic11 passou de.1percehido 11a se111011a ,,assado. l't!lo lll<'nos 11r10 li co111e111úrios,
1,e1,1 Of/llt nc•m 110 impre11sa de Uma. flc-fa /ll'illl<'iro 1·ez 110 JI 111h·ica /,ati11<1 /{Ili i:aslo processo de .kmuk elt!itora,'
/oi 1.//ralismlo <'Ili 1•ir/,1de da pressfio i11tenwcio•1nl co11trn (•/e exercido. ,\'fio l,0111·esse es.w 11rc•sstio, o proidl'nlc
·vujit/"'ri daria de 0111,,,,·os (' ficaria tudo por is:,o 111es1110. 111ais c11wo 0110s . .. Múrcio Moreira Ah·cs. "17raucks ( 
pcsquis:is ... O Globo, 1 :1/4/00. p;'1g. 4.

1(1 



As mobilizaç.ccs populares no 13rnstl, 110 Chile, no Equador mostram esta nova etapa do • , 
proccssu cn1 que, dentro do 111odelo cconô111ico dominante, os projetos nacionais só serão viá
veis com ampla base social e c.Jecisào popular. 

O 1\ lercado Comum dn Cone Sul ( \1ercosul), neste contexto de pressclo dos pr1íses cen
trai�., é ,iú uma esperança ameaçada. Já em 195 1, Juan Domingos Perón buscou, sern êxito. 
cstirnular wua uniiio emre os países lati 10-a111erica11os.40 Perón, em discurso'" pronunciado a 
20 ele novembro de 1951. já antecipava i:: via as dificuldades dessa união. 

/\ ,1mbigüidadc de 1nterc�ses cst;í r,resc11tc desde os inícins do 1\-!ERCOSLIL, quer pela 
prc�cn<;a das 111ulti11acio11ais \·inculadas a globalização da cconu111ia e� força das leis de mer
cado. quer pelos int,.:rcs!;cs dos Estados Unidos. 

Dois instru111e11tos desvirtuaram aquilo que seria um marco de solidariedade lntino
a111ericana. As elite:; do· países do l\:lcr-::osul deixaram-se envolver pela sedução do dinheiro. 
O !ratado de Assunção previa Ullla Zonn de Livre Comércio, livre de impo:;tos entre úS países. 

Inslituiu-se a Tarifa Externa Comun 1 (TEC) que, na práticr1, tornou-se contraproducente. 
Seus eleitos foram cont ràrios aos espe1 ados. É unrn taxação, co111u111 a todos os sócios, in1-
pos1a a produtos de forn do blllco. Só q 11e a alíquota fixada, na suposição do controle das leis 
do livre mercado. rui bai.xa: 14% em ve;, de 100% como vigorava anteriormente, para a maio
ria de pwdutos. 1 Ia cases e111 qllc alíquola é zero. 

[111 outras pala,,-ras. nu111a situação ckssas os eleitos positivos da área de livre comércio se 
diluc111. É o preço pago pela aceitação, no âmbito do Mercosul, da globalização selvagem. 

l lú visivelment,� um processo de rec-:ilonização 110 continente inteiro, que também implica
11u111 reordenamento do controle das reservas naturais. cm função do esgotamento dos recursos 
nào-renovúveis. A 1\111alônia tem a mainr reserva de úgua e biodiversidade: do planeta, o que é 
fundamental para o mundo futuro. 

Ora, a unidade tcrrirorial tios nosso:; países está ameaçada caso as transnacionais to111em 
conta de tais reservas. Estas têm para c1 futuro o mesmo grau de importância, para ,is pers
pcc1 i\'as do f'uturo. que tinha o petróleo - que vai acabar - para a o início da revolução indus
trial. 

Tudo isso se liga a uma eslnitégia :Je ocupação dos espaços vazios dos continentes. r\s 
!'orças armadas da:; grandes potências, depois da operação em Kosovo desencadeada pela Or
ganizaçiio do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), procuram reordenar o equilíbrio político 
cm função dessa nova ordem eco11ôrnicé1 das empresas transnacionais. 

1'' Colabor;1 colll ess,1, informaçiíes o Pror. Niclscn de Paula Pires do lnstitulo de Ciência Polític;1 e Relações
ln1crn;1cio11ais da Uni•·c-rsid;1dc de· ílra�ilia. 
11 ·• 

/ 'tir111s c•s111dwsos ,lo sc··c•tlo .\'.\'/ j,í l,m·10111 Iwe1·isto qu,•, dc1101s do .w:c11/o do Jim11açâo das í1oc1011nlid(l(/cs. 
se e, 1111111//(/ e11I d1reçi:o às u11feder�1çí1es co11ti•1e111nis ... l:uropn e .Ísin, rlic111Ie cio 11erip1 1111í1110, }wa111 i111reli
das, 1,ela necessidade de se rhfe11dere111, a agrupar-se snh a 11ro(eç:r"io do drílar e da.foice e cln 111arIelo. rl'.,pecli·-
1·0111,.,I,e . .fim11a11clo n.!r,lnc/('lras co,?federaçaes .'111periolistas ... 
.. Os t::,·tados { 'nidos 1/ll(lico111 e11I turno de si, día11te rins mesmos perig,11s, tndos 11s pr,I·os a111ericm10s de seu 
r·o11I11Ic11Ie do Norte, ltgmui'o-os 1111 d11sti1111 cu,11ImI de seu hemi.�fério, f1·11do em 1·ista 11111a ação <JHI! <'111·0/\·" 
tm1111é111 a l�'uropa. ·· 
·'Fa--: 11111iIos anos, um hrasile,ro ilustre. que 1 ,!ío de lo11ge, /a11çvu a irléin do /1 /J(' (.•lrge11ti1w, Um.,il, C/11 1!' 1
11ocI0 p11/íticu reg,i111u,I i!estina,lo a ler proJ<'�·iic•.; /rí.1·túncas ... 

··, 1111érica do Sul. 111v:l,1r110 ,::0111i11e11te lati110, (!.,tá e eslarri, caria ,,ez 11wis. e111 /Jeri1,!,11. l'orc;111, 11e111 111cs111c 1 ni11da
11ro111111drm a sua pu/o1.,-o de orile111 paru 1111ir-.,,! ... .. 
"(), 1 IIC ',,·11c11111hi11 nhatido 11e!n.1· trahalhos s11hi,?rrâ11eo.1· dn i111perialis111n. <•111pe11hodn <'111 rlil'irlir q11afq11cr 1111iiiP 
J>rt/J>,r·imla 011 realizada pelos '1wfi1·os' desse:: países 'pouco dese111·oll'irlns '

. 
que prelende ioI·er1111r e <111exor

<·01110 .'fi1::endas · de '1;!'gros e mestiços · ... <) si11:il cio Cruzeiro rio ,\'11/ pode ser a i11síg11ia do fri1111fá dos d1JmésIi · 
t·os •lo ,lméri('a dn he.'1li.�Prio sul. Ne111 .,lrgc11ti 1Ia, 11e111 /Jrasil, 11e111 Cliil!' iso/(1(/os 1>ode111 so11hnr com a 1111idadr•
c<:u11,in11ca í11cli.,pe11.1·r:wl paro <!lt/i·e11/ur 11111 cleYti110 de grandeza . .. 

"{ J111clus /unna111, cer1m11e11te, r1 111aís /i1r111idávi:I 1111irlade 111011tml11 sobre os dois 1Jcemu 1s da civi/i;;açàc1 111oder
ll// . . 1ssí,;, poderiam c•1nstruir, cunI essa 1ilat,?fi .. wa co11111111. a 1111ídorle /ali11n-a111ericm1a com 11111a hase 0/1l'l"c1/1· 
,·n 1-nl[/rir:elodo com impulso inicial que por,,,,. 111 !'"''!' Sff i111J)('r/ít!o ... Cf. "Unidos o dominados". Eclicioncs ck
la P 11ria Cirande. Casa /\rgcnti11a de Cultura. IV!t:xico. l 9'J!I, p:'1g. ,n.

li 



- . /\ Alllazõnia. co1110 grande espaço ,;azio 110 continente latino-a111erica11n, é evide11terncnt�· 
alvo privilegiado de imeresses dessa 11ova ordem. Pode até ser, um dia, moeda ele troca da 
,·oli1mo.�a dívida extern;.1 brasileira. 

omos u111 gtande continente. ma!i nunca tivemos presença estrangeira fixa em 11ossas
terras. 1\ pretexto da luta co111ra o na -cotráfico, recentemente circulou um general 11orte
amcri1.:;1110 pelo nu�:so país propondo tr nél forç·a i11teran1ericana de reordenação do equilíbrio
político da 1-cgi,io. . � 

E bom não esquecer que o aparelho cio Estado está con1pleté1111ente inadequado para ir a 
rundn na q11cstüu cln narcotr{1!ico. O cri me orga11i1.adu tem cada vez. mais o seu território pró
priu. Niio é preci:,o ir longe par cnxettar aonde poderemos chegar nesta territorialização do 
cri11 1c. ,\ Coltrn1bi:1 é lwjc uma triste e i: reocupante clcrnonstraç.ão disso. 

Preslc-sc bcn1 a atenção, pois as cc,isas não acontecem por acaso. Já existe cm implanta-
c;ãu t' co11t role aéreo (Si\'am), liú o prct� ,lo das guerrilhas e liú o grande vazio populacional da 
1\111azônia. As gra11des potências têm i11tcresse e111 ocupar esses espaços. 

t chegada a l1ora de discul ir os ob_ ctivos do nosso continente, objetivos que respondam 
éiS 1::.randes aspiraç,Ses püpularcs, diante da ameaça permanente de permanecermos na periferia 
dos avanços sociais. 

·--------·· --- --------------

C:011/IJ superar a .mb111issão das elites lati110--america11as ao modelo neoliberal e social-
mrmte clesestabili;_;ador. agora ltege111011ico, de tal maneira que nossos países mio .\·e trnns
ji,rmcm em 111erm apêwlices da.'> 11mlti,•1acio11ai.,·? 

C:011111.fúzer c:ompre-e11tler às lidenrnças ,rn11síveis à causa do.,; excluídos que "o problema 
é s<,1âal, é político, é de poder"? 

Como é que essas lidern11çt1s se zmin1o "em defesa de todas as reivindicaç<ies popula
res", 1111111a altenrntiw, política realmente democrâtic:a e comprometida com os e.."<plorados? 

E o Brasil? 

Em primeiro lugar é triste constatHr como as autoridades monetárias brasileiras não se 
scn,;;ibilizam com a questão da pobreza. nem mesmo no nível do que vem ocon·endo com o 
FMI e o Danco Mundial. E não falta quem lhes chame a atenção, até entre estrangeiros42 

O mais receir:c relal.ório·1J do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) fala explicitamente sobre o caso brasileiro, depois de enfatizar que a pobreza no 
mu11do continua a crescer em virtude d,1 má administração dos recursos publicos. E no mundo 
inteiro diminuem os recursos clestinadc,s ao combate da pobreza. O relatório afirma que no 
casl) br;-isileirn "o /Jnhreza S<' co11ce11//,1 JJri11cipo/111e11/e e11/re os 11cgros e os 111ormlorcs de> 
cu111JJ0 ·· Lmbnra destaque que houve uma redução da pobreza ele 21 % e!ll 1994 para I S�·ó em 
J 997, ol>�erva ·'c111e, em re!açúu aos a,,os 70 o Jfrosil m·m1ço11 tüo po11co na redurcio da 111i

.,à1u I wn111e /Jllf/1/ém 11111 sistema de grcmde clesi1;ualdade socio/ ". 
O relatório indica com muita perspicácia que são as más decisões polític.;as de aplicação 

<las verbas sociais as principais respons.:1veis pelo crescimento ela pobreza Os recursos sociais 
Lêm sido direcionados em benefício da camada mais privilegiada dé1 c;ocicclalle brasileira e não 
par.:1 projetos de re·duçào da pobreza. 

Pesquisas,i 4 recentes mostram ainda as crescentes desigualdades econômicas entre as rngi
ücs do país. Os d•.:':,cquilibrios regio11ai:; sflo uma demon�traçào de que os mercados abertos 
não trnzcrn ncccsi;arianiente o desenvolvimento social. E preciso entender, também, que as 

1� ·'.Jrí 11,, l3rasil. c:0111n •10 resro da ,1 111érica /,at'i11a, é preciso q11e pasonulidudes exfemasjiq11e111 reg11!arme11te 
t·/,mnm,do O ate11çfio das autoridades locais, c-i1110 acabo de ncoi/tecer co111 .fonu::s Iro�(ensohn, presidente dn 
llmico 1\ ,'1111 (/ial: ·t11tcressu-11os 1111e se solucio, 11•111 os gramlcs pro/Jle111ns de desigualdade 110 .-lrgentillo e 110 
IJro.;i/ ', disse anteo11tu1>1. ·· ( 'f. ('/,ívis /(ossi. 'P,'',.J à hrilâníco ··. Folho de ,\'rio J)aulo, 23, 9/99. príg. 1-2. 
13 R,iul Pi lati e Vivi,11• Oswald, '·PNUD critica e combale,\ pobreza no Brnsil"'. O Globo. 5/4/00. púg. 35. 
: 1 Jcisé Roberto de Toledo, "Desigualdade rcgio. ial cresce l l '1/., até 1997'". Folha ele Siio Paulo. 1-1/6/99. péÍg. 1-6.
O autor co111e11ta trabalho dn cco110111ista I\J;írci,:, Poch111a1111 da Unirnrsidadc de Campin.Js (Unicamp)
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políticas sociais de distribuição da riqw:za não são contra a abertura. Tucln é questão de dosa-• 
ge111 política. em funçào de prioridade•; que rompam o círculo vicioso da pobreza e da con
centração da renda nas áreas mais discri111i11adas. 

O Balanço sobre• o Brasil real 

O Brasil real é assustador pelas suas contradições45 e pela insensibilidade ela burocracia"'·
do poder e111 n,'io �e deixar pautar pelas prcucupaçôcs que dele emergem. 

O rno111ento cco11ô111ico <.; c:-;trc11Hrnc11te l'i1'.·on1vcl an governo. lnllaçfío contrnlada. di-
11hcirn ú vontade dns i11,Tsl idorcs cstrn ·1gciros. c,1111bio c<1n1n1lado. gasius SlK·iais à altura das 
c:--.igC11cias dos acmdns i111crn;1c1onais e ganhos políticns j1111to ú atual bai;c de sustcntayàO llll 
( 'tHigresso Nacional. 

Nosso problc111a. nc, entanto. é o cu'.;to social' 17 desse quadro. Um custo encoberto e conti ..
nuamente agrm·ado por esse oti111is1110 ,::conômico. As decisões de corte de investimentos so-
ciais e desvios de rccur sos para o paga111c11to das dívidas fiscais do governo sempre fortale .. 
cc111 a prioridade absol11ta que é dada ao restabelcci111cnto da confiança nos investidores fi--
11a11cciros. Mesmo 1J projeto que cria o l1.111do ela pobreza veta o uso social de recursos da pri
vati7.ação. 

Apesar ela cstabilid�1de financeira, que a população rcconlicce e estima, existem "110 \'Cls 
for111as de i11seg111w1<,·u, e a JJOJ>11k1<,-·ao se111e <Jue hú uma dis1cincia entre as /Jl'ioridades do 

go,·crno e a s11a lista de d[fic:11/dades ··4<'!_ Tudo se passa como se houvesse· duas agendas: uma
do povo e outra de· governo. 

O Brasil real continua mal, conviv�·ndo com "11111 g01·er110 q11e 1 1oi b,:m ,.,1
9, liquidando o

con::cito de nação e distante dos anseio:: populares. como nos mostram 111a11chetes e estudos51 ' 
recc11tes, pois "m países /JOhres JJC1Km11 a conta da glohali::açc7o ''. Para o Brasil há unrn 
·'l'()//a ao nh'C! dos anos 70: renda do /;rosileim cai de 2 /,(í% para J 5,5% da média dw na-

-- - ----·------

,, Lrnnarclo de St1u1.;1. '·Lucro de 1.Ja11cos cstra11gei10s sobe X52%". Folha ele Siio Paulo. 2VV2tl00. p;ig. 2-J. 
Js;1bd Clcmen11.:. ··sal:í1 ios t1;111 111aior rcduçiio do n.:;11'·. Folh;1 ck Sfio P;wlo. 2:l/J/2000. púg. 2-1 (i. Larissa Mo
rais. "Desemprego subiu para X,2%''. O Globo. '.!4/1/20(HI. püg. 21. É ;1 m:iior laxa cio Pl:u10 Real. 
u. J,1 1io de Freitas. "Qu,111do um país ,·ai bem". Folha de S;io Paulo, 26/3/2000. r,íg. 1-5. Di,mtc do quadro 11aci
c111al. o :1utor conclui q11� "() !Jrasi/ vai he111 . .. _ ".' '0111 o J!_ovemo <111e fe111 . .. 
11 "Eco110111ia. mostra :-ccuperaç:flo ... mas desemi:,rcgo cÓ11tinua dram;itico". Folha de S,io Paulo. 16/5/99. p;íg. J-1 
e 2-1. r-crn:indo Godi11ho. ·'Co11es no social susl ::11ta111 ajuste fiscal", Folha de Sflo Paulo. 3/:l/00. p;ig. 1-9. André 
Soli;111i. "Verba 'seqiic:strada' paga dívida da U11i,io". Folha de São Paulo, 13/2/00. p{1g 1-12. Paul Singcr. '·A
dominaç;lo fi11;1nccira ... Folh:1 de Siio Paulo, 5/4 100. p;ig.2-2. O articulista 111ostra clara111c11te qw1is sITo as priori
dade, do atual go,·crno do país . .. .,,s 110/íticas do govemo FHC exibe111 11111a dara nrdem de prioridade.,·: c'111 
/>ri1w,iro l11gar 1·c;111 a., 111,,ro., 1•,fl,1cio11(1rins. q11,· pm1rw11 a rolítica do !lu11cn ( 'entro/: em sep,11id 11 .  11 t(/11-'ll' _tis
' n/, 1wg,lt'iw/11 /l/'i111,,11·0 cn111 11 1-:\/t ,· ·"í 111w., t1•nli: C()/11 o ( ·011gi't.!Ssu: e d,,;111is as politicas ng,ricoln. i11d11.,1n11/ , 
dC' r·1,11/fíl'C'i11 c•.,·tc'r110. ,/<' ;wsq11is,1 cie111íjico e fl �·110/úgica de .. Is 170/íticas dC' gernr,10 clt' traha/ho e n°11clt1. ele 

""'f'c1r11t11wq111:1w el/lJJJ'esa e· á ngric11/t11ra.fm111.'iar, de rc'.fhr111a agrária, de educar,:110, de smick!, ele a ha!Htaçiio 
1•11p11/ar de. vêm 11<1 rnheira. c1msfif11i11do ,,a,-iliveis ,/e aj11sl<: para garo11tir" c11111pri111<:11 10 de 1/lefas de i1!flarrio 
,, 11i1nte.fi.w.:ol. /Je modo q11e o q11e este :,!JJ1·er110/e;: ao sa/1,rio I/IÍ!lil/lo é co1111weensí1·<·l e 11,10 del'C:ria s11r1>ree11-
1IC'r .. 1 //(li).\'('/' (/0,\' ingi'IIJ/(}S, q11e JJ(J() tem itl(,ia 1.I? C/111'/II /11(1/1/ltl li(',\'((' /)(IÍS. " 

l 'f. ta111bé111 Mart:1 Sal 0111011. ·'Projeto ,·cta 11s0 :;ocial de rccmsos da pri,·ati1.aç;1o". rolha de S,io Paulo. 9/2/00.
p;'ig. 1--1. ix Elio G.ispari, enrre, i:,ta ern11 Marco:- Coi111hrn. íollia de S;io Paulo. púg. 1-12. Nc,s;1 c11lrc\'isla 111ost1�1 col\lo
11 governo tem tido di 1,:uldade ele se comunicar com a popul;1ç:1o e. c111 particular. de , ir ao cnco11rro de seu�
anseios. Di1. 0 e11lrevi:;ia<lo que " . . .  isso se pas.•·-:r 1wlo e11t,!lldi111e11fo de q11e ela (a opi11i;'io pública) ca111·11·e t1 

r·,11111 flJ.!.0.,·10 c , .,111 trésfi1rtes.f11tores ele a11siedadt · o dv.,·e111;>reJ.Io, " l'iolc;11cin 11rhann e• a n1n q1111/iclnc/C' dos serl'i
', o.,· p1íhlic:os ".

1 Tarso Genro. "Um Governo que ,·;ii bem". folha de S:io P,11110. 10/4/00, p:íg. 1->. O a111or moslra como o 
l�s1;1tlo l:,rasilciro é ref'ém cl,i "e\·te11siio s11hordi11,:•da do .festim g/ohal de c11rliter(i11a11u,in1. que está gem11do 11111
1wvo tipu de· colcmialis•110: du pá.1·-111oder11ic/(1(/e. 110 q11al o cm1ceifo de nnç:rio s11c11mhe na perijeria e na se111ipe-
1 1/Í'rfr1 e cresre nos /><1í.•·e.1· d/l 11,ídeo orgd11ico do capita/is1110 . .  w1hre os escol/lhrus de /}(7Íses co111C1 o 11osso ...

'Vicenlc Nunes e Paul,:, Silva Pinto. '·Esta1110s 111ais pobres". Correio Br;v.iliense. 28/31:!000. p.íg. 16. Os auto-
11.:� 111oslram estudos do 0,1nco l111cr:1111crica110 d,:· Dcse11\'0l\'i111c1110 (131D) 011clc s;1o 11irid:)s a:- quedas de 1-c11tb e 
;111111c111a111 ;1s dili:n.:11ças. 



- .

. ..  
r,:i,.1s ncus. ·· Recentes dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Il:3GE) mos-· 
tram, 11a verdade, o cmpobrcci111c11to51 :lo país c111 1999. 

5
pc fato º. �ra�.il real nos obriga a pensar, não é uma ficção. Os pobres do país têm ros

tos bem dcl1111cl,)s. 
Süo _ as _nações ind1gcnas, co11ti11uamc111e ameaçadas na sua sobreviv<:ncia, e os negros vi

vendo dtscn111111ad:1111e11te corno subalternos. 

_ São os sc11HE·1-ra que clama111 e lut.1111 pela legítima reforma agrária num país onde a pro
priedade da terra �empre t'oi um sí111boki de desigualdade e injustiça. 

Siin os migrar,tcs q,w circulam pele país e pelo exterior, se111 criar raízes, 110 desespero da 
iut.1 pela sobre,·iv<�ncia. 

Siin os dcsc111prcgad,. 1s crt'H1icus ou essa c,1tcgn1 ia nova dl1S que 11t1m:a chcgarilo a ter um 
cniprcgo digno. 

Siin us jovens 1i·ust1 ados Clll sct1s ,nseios e impossibilitados de encontrar, no campo e na 
cidade, o seu ('Spal,'.o próprio, turnando-:;e presas mceis da droga e da violé:ncia. 

São as crianças pobres antes de rascer, escravas cm trabalhos precoces, µrestituídas, 
aba11do11aclas e e�:plorndas crn nossas ,::idades, víli111as da injustiça social e desorganização 
1nornl ela família. 

Sàu os idosos e aposentados. tratadc,s como dcscarlúveis. 
Siio as mulhere�. ,·ítimas de preconceitos e discriminações. 
São os soth:-dc,1 cs que perambulam ::cm teto e sobrevivem nos porões da sociedade, co,no 

nos lembra a Ca111pa11ha da Fralcrnidacl,:: 2000. 

A questão central do d(�sempr,?go 

O otimismo�3 oficial também não corresponde ao que ocorre com as mudanças quantitali
,·as e qualitativa�: do nível ele empr;:go. Analistas54 mostram como o desemprego cresce 
me�:1110 com a reCllpera,;ào econômica <: privilegia aqueles que requerem menos quali ficaçào 
Ou seja, caem os empregos na úrea de 1:rncluçào, crcscc111 os da úrea mcnns qualificada e me-· 
110s Jélllll lll'racla. 

J >csquisas do 1,·stítuto Brasileiro de Geogralia e Estatística (lBGE) revelatn55 em que dire
ção. qualitativa e quantitativa, cresce o número das pessoas desocupadas no país e como, 
dianle Jo drama da sobre,·ivência, rcfu!5iam-se na economia inlormal5c'_ Parte expressi\'a da 
popula�·àu se desvincula da eco110111ia fr,rnial. Traia-se de pessoas que são empurradas para o 

'1 ls 1bcl Cleme11te. renda média do brasileiro c1i 4.9'X,'·. folha de Siio Paulo. 23/12/99. p{ig. 2-1. Cf. também
Fl.ívia Barbosa. ·--rrab:lihador fica mais pobre··. Jonwl elo Brnsil. 23/12/99. p;\g. 13: cf.. ainda . .Juranclyr Neg1iio. 
·· 199�' Foi mais 11111 ;111:i de Clllpobreci 111<.:nto··. C,:,rreio ela Cidadania. 12 a 19 de 2000. p;ig. 9.
'� A realidade lembra .. r,os a ckscriçiio _i;1 contida nas co11dusõcs da Co11ícré11cia de Puebla. Cf. ·'Evangeli;,.aç,io
110 p:ese11te e no f11111ro <la A111éric;f Lali11a - Co11clusõcs de í'ud>la. Edições Paulinas. l 9i9. 11.º 2n. p,íg. 3-L
\.

I ··J<ccupcr;ii;Jo 111;1s co111 desemprego··. O Globo, Eco110111in. 7/-1/00. p,íg. 21
': 1\ Vi reio Pochrn,11111. 'H.ecom ersiio cco11ôlllica :: as te11dê11cias recentes elas ocupações prolissio11ais 110 Br.isil"". 
1no11,)grnria inédita do Jnstit11to ele Economia e do Centro t.le Es1uclos Sindicais e de Ecn11omia do Trabalho d;1 
l Jni,·crsid;itlc Estadual ele Ca111pi11as. Sf>. vers;'ío prcli111i11ar. púg. 2<, e 27.
''·· .. três indicadores. �1Je a meu ,·er s,io bastant,.: ilustratirns do sc111ido da economia do trabalho 11a atualidade:
1- unis de metade da fc,rça ele u·abalho ocupada j,i mio tem carteira de trabalho nssi11ada (esse dado n,1o p;ira de
crescer cm cada Pesquisa Nacional por /\111osLr:igclll de Domicílios - PNAD - desde 1993): 2- a populaçiio dc
,ocupada ( 110 co11cei1c de desc111prego aberto de• IBGE). situa-se 11as Regiões Metropolitanas onde ela é pcsq111-
s,1da lllc11sal111e11te. na� í:1ix;1s de lO'!I., a l.'i'¼, d;i Populaç:1o Eco110111ica111c111c Ati,·a (111ês de abril de l�1'J'J).
l:ssci; li111i1cs v.11 i:1111 do 111;'1.,illlo par:, Sal\·;1do · ( l .'i%). fica11do S;fo P:nrlo c111 posiç;1o intcrmedi;íria ( 12%) e
outras !legiões tPorlo i\lcgrc . Fort;1lc1.:1 etc.) rn fai:,a dos to a t !% . .1.- A PN/\D DE 19'J7 (11ltima dinrlgad:1)
1110s1 ra que pr;1tic:1111c11tc nas capitais e Regiões Metropolitanas o emprego por co11ta própria. ju11tmnente com o
c111p1cgo oferecido pcl.1s niicrocmpresas rcspo11de111 por cerca ele 20% de todo o pesso:11 ocupado tsclor urbano
111clropol1Lauo) No setor n1r;1I o equi,·alcnte dei:sc indicador estaria muito acima de .'iO'V.,. Todos esses dados
podc111 ser trnclu1.iclos co1110 111a11ifestaç:io ele íc11i:111e11os 11ada rece111cs, mas fortemente incidentes e co11centrados
na at11:ilidadc. Rcíletcm: a) rorte onda de inform di1;1ç;io das relações de trabalho: b) ress11rgi111c11to da econon1ia
l;imiliar: e) dissemi11aç;fo de um setor d<.: subsistfocia na cco110111ia 11rba11a e alargamento do setor de s11bsistc11-
cia na cco110111ia nrral. 

.
. Cf. G11ilhcn11e Dclg:1do. Boletim Rede. n.0 78. Petrópolis. junho de 1999.

'" r:'l;i\·i:1 Olh·eirn. ·'U11 c111 c:1da -1 trabalhadores,� do setor i11fo1mal"". O Globo. 9/6/99. p;íg. 2X.
,� 



mundo da vida, tfo!;ociadas das conqui�tas e direitos sociais da luta do trn.balhador na fase do • . 
pré--capitalisrno. 

Os dados revelam ai11da co1110 a ecc,no!llia familiar é, hoje Clll dia, talvez 111ais in1porta11te 
du que o lrabalho contratual. l la indícios de que seja necessário preparar a sociedade para 
outro57 tipo de economia e de trabalho. 

O debate de faG,,:ões internas do governo ocorrido recentemente trouxe à tona a questão do 
111011elélris1110 versus desenvolvi111entis1ro5

�. Não há, porém, u!lla discuss�io profunda, nem se 
raz rn111 seriedade .1111 diagnóstico da situação, vinculada à pernwnentc questão do desempre
go. As propostas de: uma política cst;.1vel e duradoura para solucionar a grave questão passam 
cviclentcrncnre pela estabilidade financeira. 

Alguns analistas�9 acham até que o governo ensaiou, ainda que muito lentamente, uma 
mudança para pri,·ilegiar u111 111aior equi íbrio entre desenvolvimento e conquistas sociais. 

1\ las a inércia monetarista, as inexoráveis leis de mercado e as disputas de espaços rulíti
cos de suas bases <k sustentação deixam o governo sem ação. Ministérios e organismos ·0 que 
dev,:riam se ocupar da pauta social, 11e1r mesmo são convocados. 

\ 1 . - . 1<· 
1 

• 1 1 
(,2 i grn11c e e 1 111p,xta11tc questao 11ac1c,na , po1ta11to. cont1 11ua scnc o o e escrnprego , crcs-

C.:l.!llfc e alarmante. O povo quer saber S€: o governo vai cumprir ou nãn a promessa de ca111pa-
11lia criar oito milhties de empregos sem romper a estabilidade 111011ctária. 

Quem quiser, 1mré111, ir a fundo na questão e hastear a bandeira da política cio emprego 
precisarú ter como rcferc!ncia o discern :111e11to do atual modelo nacional de inserção na eco-
1Hrn1ia 11colibcral ,{!l�1balizacla. Nessa perspectiva tah·ez esteja a chave da mobilização política 
das cainadas populares e de superação da sua atual apatia. 

Ili - A Igreja face aos desafios da realidade brasileira 

O fàto religiuso6
·
1 está na ordem d,:i dia. As crises da sociedade moderna despertam os 

;1do·-111ccidos interc�.ses para o "sentido da 1·iclu e as exigencias de solidunedade .. M_ O ressur
gir religioso pode nos livrar das tragédia 3 e !lagelos de hoje. 

A miséria de rnuitos e a riqueza de poucos, porém, são escândalos. Pensávamos estar 
ê1bo; idas as guerra�;, e elas estão aí. As d,�pressões, as drogas, os ídolos, a violência estão mais 
vivos do que nunca. O fonatismo nazist :t e xenófobo mostra a sua face em diferentes países. 

··o <JIIC vai acontecer co111 o trabalhoT. Folha de São Paulo, - Caderno especial - 30/5199.
<x Chico Santos e R.i::ardo Gri11bau111. "Dcscr rnlvimcntismo é 110s1algia. diz Mala11··. Folha de São Paulo. 
1 X/0 V99. p:ig. 2-1 O. 
"M(1rcio Morcir:i /\l•·c·s. ··o 11111c dr Cai111··. C Ciloho. 21/5/'>'). p:'1g. -1. Elll sua :111:ilis( o autor alirma qm: ··o 
1w,,c:'sso dC' romodo d,• deci.•·ci,•.,· rio pl'csid<'nl<' 1 ·en1t111do / lenl'itJII<' (; lelllo. I fá, 110 c11r111110, .,·11,nis de u1110 11m·o
1•pç!i1 1 tlc pnlírwa 1'c:01ui111ic:a .. 11 vindo do seu /:der mais f,a,.11/he1110, Luiz ('ar/o.,·,\ fendr111ço de /Jarros, para a
1·ice-1wesidimcia do /'.',"!)/3 e1 1correg11dn de ass111:tvs eco11nmicos é o sinal tle 11111da11ç-as que estão pur 1·ir. ·· 
" .. ,,·o /írasil, nodo. Os 111i11ist,,rios q11e de1·cria111 i111porlor. q11e são o do 'li-r1holho, <1Ji11ad11 cc>111 a Sec:retario do 
J >1.t.W.:111·0/vi111e11fo l lrbmw e a ('aixa /:,co11r1111ica. insrr11111el1fos de geraçiio de emprego na constr11çiio civil, e os
c/11 Agric11/L11ra e do N4bm10 ,lgrária. que deve.·im11 esfar conjugados ao /Janco do /3msil 11ara gerar trabollw
11" c,1111po, sâo primo.,· pohres e esq11ecidos. /..,'i.io e11frm11 ('Ili pauta. ·· cr. l\farcio Moreiríl /\h·cs. ··Questões de
pa111a··. O Globo, 9/6/1999. púg. 4. 
''1 ··Todas os pesq11i.wu de 011i11iiio i/1(/irmn. !,i, 111esc•s. ser c•sfe II grr111dc medo dos hrasi/,:•1ros, medo que asso111-
/,m 11111 11ú111c'n1 1:(1(/0 vez maior de 11es.mos. Cí. M;ircio Moreira Alves ... Qucstõei; de pauta 

..
. O Globo.

'1/6/1999. p:'1g. 4. 
,,.' "Desemprego êltingc: 1.7 111ilhiio cm sp··. Jornal do Brasil. 27/7/99. púg. 1. ·Petas co1 1l11s do /Jn'<'se Seade. a 
1,1\·a cheg,111 o ]0.3% e/a pop11/nçi'io ec1mo111icr111:r111fe arin1, a 11111ior d1?sde que a pesquisa começou a serjeita e111
/Y85. ·· cr. Flúvia B,irbosa. ··oesemprego bate recorde - E 1rab;1lhadorcs de drias regiões registram <Jt1Cd;1

�11bstancial 110 rc11di111e1110 médio'' - Jornal do 13rasil. 2/ô/99. p,íg. 14. Cf. Fl;h·ia Oli,·eira, "Crises corroem os

!>:il;irios -· desde outubro de 1997. rc11di111e1110 111!;dio dos trnbalhadores jú caiu 7,8'½,. segundo IBGE 
.. 

-. O Globo.

<,l<,/')9_ p;ig. 21). 

'·' CI. .. Busca pela ré"'. Folha de S.1o Paulo. 2(,/1 ü99. C:id. Especial. ló p,íginas.
1•1 Scgnndo artigo inédito de amigos il;ili;mo� <lJ l\losteiro da Am111ciaçâo, Goifls. GO. Notas cm·iadas por Pc.

l\ lilrc:elo E!:1 rros. 
l:i 
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Trabalh::ir pela paz e superar os conllitos são larcfas urgentes de todas as religiões e pessom, 
de boa vonlade. 

Há ainda uma constatação consl: angedora: as grandes religiões se organizaram umas. 
contra as outras. Tudo isso em nome ,:le dogmas absolutos ou atitudes intransigentes, clesco
nh�cendo uma rica experiencin religio�:1 do outro. 

-� \·crdadcira rc,·oluçüo do cliâlog:> significa se111ear iniciativas de solidariedade, diante
da:, incertezas e desesperos da vida pn:sente do mundo moderno. Quem espera uma verdade 
nwior que todos nús pode crn1:precndcr o diálogo. Torna- se assim capaz "de co1111(1,icar 
uq:rilo </IW cn: ser hc/o cj11slo ··6-'.

O ct1 111cxt()<•<, dtis desafios de hoje e: parn que as 1 cligi0cs se t111a111 110 111t"11uo c11tc11di111c11to 
para a co 11st1 uçiio da pai'.. pelo respeito :ius dircitns hu 111a11ns, pela prcservaçüo do meio a111bi
c 11tc e pela quulida:lc de vida par,1 tudo•;_ 

Tudo isso. aliado aos recentes ges1os<•7 de perdão e rcconciliaç·.ão de João Paulo 11 e ao 
apelo c1 co11scic 11cia de ··, <.:S/J<m.w,hilidu,le por solidariedade ,-<,i-. abre- nos ca111i11hos para tentar
cm;crgar passos novos para Igreja no Brasil ao celebrnr 500 anos de evangelização. 

Um balanço da presença da l !7reja no país 

J\ tarefa de tentar a\'aliar a identidade da Igreja em relação à sua presença na sociedade 
brasileira é bastante complexa. As gra11,.les mudanças ocorridas em plano mundial e 110 país 
criaram muitos cc,11ílit0s internos ,i lgn=ja, com repercussão 11a sua 111a11eira de agir diante da 
sociedade. 

1 la mudança5 culturais signilicati ,,as em cmso. Algumas afetalll o relacionamento ho
mem e mulher, outras atingem a estrutura familiar tradicional e ganharn espaço as ideologias 
liberais. 

A política se transfornrn pelos anseios de1nocráticos e de participação cidadã, mesmo que 
na prática as expectati\·as atuais estejam frustadas pelo crescimento dos fanatismos ideológi-
cos e pela pouca 111ubilizaçâo efetiva. 

/\ cultura cio consumismo abarca •.1uase tudo, favorece a busca dn prazer selll limites e 
responsabilidades, potem;ializa o consumo das drogas ··ali111e11/ado por 11111 comércio cri1J1i110-
so' r,c;, favorece u 1:1a nova forma de aliE:11ação. Alem disso gera uma grave questão ecológica, 
poi:; as reservas 1 1aturais., especial 111ent,� niio renováveis, podem se esgotar e comprometer o 
meio ambiente e a sobrevivência das gerações futuras. 

A história desses últimos anos mo:;tra onde se situa um dos conllito5 internos a prejudi
car a ação da lgreja diante das grandes mudanças que ocorrem. 

Há, particularmente, um grande conflito em traduzir o compromisso principal da Igreja -
o de evangelizar - numa proposta viável ele transformação do país, mediante um projeto alter
nmivo capaz de criar urna socit:dade 1 11:'iis justa. 111ais solidária. particularmente voltada para
os pobres e os c:--c uidm;.

O C:ondlio Vaticano li trouxe à pr:1ticn pasroral da Igreja importante referência, 111arcada 
por uma forte pre!;ença ele compro111iss,:i histórico corn a vida do povo, compromisso que se 
1 raduzia pelo exercício da participação 1 11ais ativa na vida e nos rumos da sociedade brasileira. 

r,, Cardeal M. Martini. Arcebispo de Milfío. tcxt,:, inédito.
,.,. Q;1d Squarisi. "Liç5o do papa··. Correio 13ra,.ilic11!-c. 2úi:'\/ll0. púg. 31. Cí. também D0111 Luciano l\1e11dcs <.k 
/\1111::ida. "Mensagcirc, d:1 p:11.··. Folha ele S:io Paulo. 25/J/Oll. púg. 1-2. 
,.; P:11110 Daniel Farnh. '"Papa foz s11a viagem 111ais i111po11antc:··. folha de S:1o Paulo. 26/3/2000. p:íg. 1-26. /\ 
1c:por1agc111 é 11111:1 entrevista com o arcebispo 0-1 Galiléia. PicrTc Moualtcm. Di7. ele 1111111 cios trechos ela cntrc
,·ista: ··o 1>opn pisou ,, solo em q11e Crislo cm11t11hv11 .• ·Is 011/rn viagens ll(JO cle111andaram In11to e111pe11ho. :\'esta 
n·gitin, há t1111tns se11s,hilit!ndes religit1.w1s, polh.'<:r1s e ét111cas. Nrio era 1111Ia toreji1fácil, mas ele se1111>re repC'li11 
1i11<' ,1 Jg.rcjri tem de re.,111rar com os clms 1111/111vn· {o ocide11tol e o orie111nl) 1 1arn 11ão 11Ior 1·er de asjixin. ·· 
,.� Hubcns Ricupero. ·· A Purifícaçào d;i rnemóri:1. rolha ele SITo Paulo. 2útl/2000. púg .. 2-2. A expressão e ncon
tra-s,: 110 íloc11mcJtto da Co111issITo Teológica 111 emacio11al ··i11t•múrin e Recn11cilinçtio: 11 (!!reja e os C11/rr,s do 
/'as.l"'ldn ··. 
,,., Diretrizes Gerais da J\çITo En,ngclizadora da Jgrcja no Brasil -- 1999 - 2002 - Docurncntos da CNBB. n." 61 . 
11." t rn. p:"tg. 90-91. Ecliçôcs .Pa11lin:1s. 1999. 



As Comunidades Ft:lesiais de Base (CE[3s) têm papel fundamental neste processo • -
Muitas delas tornam-se espaço de forn1açào da consciência crítica e política das novas lide-
, anças populares, pi!rticularrnente importante na época da ditadura militar. 

Surgem 111ovime11to:; novos para diferentes situações pastorais, especialmente ele leigos e 
leigas empenhado:, em repensar e fazer aluar carismas pessoais, com relativa autonomia e sem 
111uita motivação !"t:fo social. Trazem pn ra dentro da Igreja, principalmente para as ações litúr
gicas, aµelos de renovação espiritual e novas formas de expressão mais emocionais e menos 
i nteleclua lizadas. 

O processo de rcden1ocrntizaçiio cio país, que foi a base de um projeto político e social 
dif'erente, cn1 grande parte germinou na luta pelos direitos humanos, na busca ela liberdade de 
t�xprcssúo e ele i11i1;iat ivas libertadoras das estruturas injustas. I·: não Coram poucos os múrtires 
que, nesse períndt;. to111bara111 na luta. 

O modelo politico e social tambén1 é questionado quando surgem os serviços pastorais 
que dão especial atcnç::'io nos exclwdos e111 nosso país. Esses serviços contrapõem-se à 
opressão imposta aos :,em-terra. aos dcsernpregados, aos indios e suas nações, às crianças. 
111ul Ileres, negros, _jovens. 

O maior 111e1 i10 dessa cnminhadn é o de n11icular todos os protagonistas, com ênfase 
csp,�cial aos leigos - a�surnindn a sua própria vocação - e aos próprios excluídos. Isso não 
inq·,cde que haja c·111 clelern1inadas circ1111stü11cias uma presença mais forte da próprin hierar
quia, parlicular111e11te a dos bispos, 01g . .111izados e atuantes, interpretando a voz dos que não 
te111 voz. Tal aconteceu particulanncnte no tempo da ditadura militar. 

Cresce assim n possibilidade de a Igreja amplinr sua presença, como serviço, solidária 
,:0111 os mais pobres e apta para ajudar a construi1 um projeto de nação mais justa e fraterna. 

Alcançada a r,�democratização do p:iís, 11e111 por isso se pode dizer que o projeto alternati
,·o ,.:omeça a consolidar-se 111ediantc o e:·sforço ele participação popular. ;\ Igreja e as suas ba
•,cs populares, articuladas às grandes forças da sociedade civil. criam um novo espaço de ci-
dadnnia 11a Constituinte de 1 <J88 

O país inserira-se, ans poucos, 11a modernidade, 11a pós-modernidade e na globalização 
cco11ô111ica. Estes l1�rn:irnenos trazem l11;�cs e sombras ao projeto allcrnati,·o rnra construir a 
�ucicdadc sem exclusão. As grandes forças mundiais, nesse sentido, também mudam após a 
queda do muro de Berlim. 

Torna-se, para a Igreja, ainda 111ais i:omplexa e desafiadora a tarefà de ajudar a transfor-
1 11ar a sociedade. J\ globalização econômica, aliada à inércia das nossas elites, veio de encon
tro ao principal núcleo transformador, presente na nova Constituição: as conquistas de direi
tos sociais cios cidadãos. Estas, ainda que imperfeitas, tornam-se um ponto ele referência elas 
mobiliza<;ões em busca ele alternativas r-olíticas para transformar o país. 

O processo de:spert�do pelas Sc111a11c1s Sociais, realizadas em 1991. 1993-1994 e 1997-
1 1)99, trouxe significativa contribuição para n resgate das chamadas dívidas sociais do pais. 
Foram temas in1porta11tes em torno do "Mundo do trabalho'', "Brasil alternativas e protago-· 
1,istas" e "Resgate das dívidas sociais", com conseqüências práticas de fortes mobilizações 
porulares e repercussões na opinião pública. Importante momento foi o da realização. em 
1998-1999, do Simpósio e Tribunal ela Dívida Externa. 

No ano de 19')9 a Igreja atualizou as suas diretrizes <lc ação. J\ base destas diretrizes se 
susl enta no diagnóstico de que a exclusao cresce no país, os pobres merecem atenção particu
lar e as dívidas sociais precisam ser resgatadas no jubileu do ano 2000, pensando nos :i00

:,nos de sua prcserç:a no Brasil, cheia <le luzes e de sombras. 
J\ campanha clc1 Frntcrnidade do a110 2000, a primeira de caráter religioso abrangente e· 

1:cumê 11 ico, está sendo u111 novo 111arcc, a rcl'orç:ar a ca111i11hada por 11m amplo e reuo,·ado 
con1pro111isso de presc11c.,;a ela lgr�ja, juntamcnt,� com todas as Corças vivas, sociais e religio-· 
sas, no serviço ao projeto alternativo Dara superar as exclusões. Este serviço, para a Igreja, 
sempre será o sinal decisivo de autenticidade da sua missão. 

Tudo isso abre um novo marco d•! renovação para os conllitos internos da Igreja, hojr 
!,astante visíveis pela rurte presença do:; apelos do "marketing'' da comunicação e da emoção. 

1 ..



• • 1\11::uns ralam até ,..:cJ1110 se estivesse acontecendo o fim da era da teologia da libcrtação7
". Ou

tro!: a�é acham qu,� esst· apelo lllidiúticu ela Igreja pode ser - o que não está ocorrendo - exce
lente 1nst111me11to de expressão dernocr;:tica e de crítica da liberdade de pensamento em busca
de projetos no,· os e alternativos para a i:ocicdade brasileira.

Começo de .um novo momem'o? 

1 lú evidente inquietaçiio entre os <:specialistas em religião e pastoral sobre esses novos 
fe11,3111c11os. entre preferências c111ocio1 1ais 0t1 racionais, entre personalismos e coletividade. 
Todos. poré1n, poderiam se pcr�untar q11ais são us desafios pemia11c11tcs c{a ob ra final de li :,;a .. 
�-à(1 du con1prn1ni�so nist:10 

i > L 1dc111os esta, enganados. 111as nàt1 0 gratuiLu o interesse cios grnndcs conglomerados cl,1 
lllídia nacional Clll dar ênfase ao espc:áculu emocional do nu,·n catolic1s1110, que nos pode 
razcr c�q11ecer os 1?randes problemas nacionais. 

As�illl o lizcram. ,�111 passado rec,.:nte, pela 0111issào da imagem do que se passava de 
novo na igreja nos anos 60 e 70. Naquele niornento crítico, o "status quo'' era fortemente 
questionado e a lgr,::ja se empenharn e111 falar como voz dos sem-voz. 

1\gura o fazem a fün de exaltar e que lhes convêm para a manutenção cio pensamento 
hegemónico. que prefere ndiar 111udançéls e críticas à nova ordem econômica preconizada pela 
glohalização equivocada, conn·ntradora de riqueza, incrementadora de pobreza e exclusão, e 
dcs:ruidu ra de valores éticos 111ais per111rnc11tes. 

É e,·identc que o balanço da caminhada coloca a Igreja diante de muitos dilemas e 
questionamentos. Estes requerem uma análise mais profunda da Igreja na sua estrutura e na 
sua identidade. Nro podemos nos contfotar apenas em enxergar o que aparece como se11do a 
sua presença pública. 

A Igreja: estrutura, ídentidadi? e interrogações 
/\ razão de s<:-r da Igreja é estar e111 relação71 . Ela se define em relação à Trindade, em 

1 ela(;ào com o 111u ndo, em rela<;iio com a missão, em relaçào com as ou1 ras Igrejas cristiis e 
com as religiões. l:sta perspectiva está dara na eclesiologia do Concílio Vaticano ll que, se
gundo o Papa .João Paulo U, foi o "ac,mteci111e11to pro1 1ide11cial atrm•és do ,111a/" Igreja i11i
âoll a preparaç<io pní:d111a 1u11·a o jlllrile11 do se;:11Jl(/o 111ilê11io. 1i·af(l-.re re(l/menle de 11111 
Co11cílio seme/ltan1e aos 011/eriores, e todm 1ia ttio dfrerso; 11111 Co11cí/;o co11ce11trado sobre o 
mistério de Cristo e da sua lgrc;ia e sim11/ta11ea111e11te aberto ao 11111,ulo "?

A anúlise feita até aqui mostra cl2.ramente que o "Hrasil está na encrnúlhada entre a 
s11h.'11issao ao 11e11sa111e11to único e 11111 aNfê11fico projeto 11acio11a/"73. 

J\ Igreja 110 Brasil de hoje, nessa encrnzilhada, precisa fazer a si mesma algumas interro
gaç:ies para enfrentar os desafios inerenlcs à sua natureza. 

Diante do balan(,'.o lrn�·ado por esta .1núlisc surgem duas perguntas ce111 rais: 

.,, Cf. O1{1vio Frias filho. "R,�q11icm para a libcn.ação". folha de Süo P;111lo. 21/10/99. píÍg. l-2. 
·, '·() Concílio Ecum�nico Vaticano 11 foi. anlcs de tudo. 11111 concílio cdcsiolú�ico. �ele. a Igreja proc11n111
rcsp:indcr a três pcrg1111las: {}uem s1111 eu'! (Juai o 111e11 lugar 110 11111111/0'! (J11a/ a 111i11fta miss,iu'! Pela primeira
vez na história. 11111 co11cilio apresentou 11111a doutrina CO!llplcla sobre a lgr�ja. Ainda 11iais. o Vaticano II apre
,;c11t,1u 11111;1 concepçfic, original da Igreja. Nfio uma Igreja voltada para si mcs!lla e em funç;lo unicamcutc de seus
111c 111bro�. mas 11n1a J,-:rej11 em reluç<io. Em rcl:iç;1o com a 'l'l'indadc. Em relação com o 1111111<10. Em rcl;iç,io
�0111 a mi.�:-iio. Em rclaç;1o co111 as outras igrcj as cristãs e com as rc1i)!iiics ... Cf . .. A r,�rspcct iq-1 Eclesiológica
do \l;rlicauo l l: í'crli I da lgr�ja cio I 11" 1\-li lênio··, palcslra inédita de Pe. Dr. Benedito Bcni dos Santos proferida
11a abcrt11ra da Assc111bléia Dioccsa11:1 de Taulialé. SP. publicada 110 "Plano de Evangclit.ação da Diocese de 
Taulrnlé. cdiçiio rc,·ist:1 e ampliada. 1999 a110 de Deus Pai··. 
•
2 Tertio Millenio Ath·cnienlc. 11.� IR. , c1 s;io cm I i11g11a port11g11cs.1. Librcria Euit ricc Vaticana. púg. 25. 

•
1 Milton S:11110s. ·'Brnsil mi E11crn1.ilhacla - Ent1e a submissfio ao pe11sa111c1110 único e 111n aulê11tico projeto naci-

011.JI". (';iria Capilal, 12/..t!()O. p;íg. 23-28.
l l{ 
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º <file 110s falta co11w lgn�ja para <f/udar a construir u111 Brasil diferente 11este marco do
mw 2000 e de 500 ,11ws de ltisr,íria e de eva111:efizaç:âo? 

Que Brasil aftcnratfro, sem .rnfn11is.•;(ies, sem e.\·cl11s,ies, sempre svfit!âtio cvm o resto do 
1111mdo, pensa a lgrej,t ,�judar a con:itruir, dm111i pum .fi·e11re1 dia11te da necessidade de 
testrwmr utopia ttio bem expre.�!W ,w l,:111ª da CF2000 ( Nol'o /Hilênio sem exc/11.wie.\)? 

Fazer-se essas perguntas sig11ilica para a Igreja tornar-se flexível e cor;josa, numa humilde 
atitude de Cüll\ ers;in e de 111udan�:a, cri,l'ldo uma nova maneira de ser como serviço e pedindo 
perdão de possi,·cis fon11as cqui\'ocadas til' agir nestes :iOO anos de presença 110 país. 

1·: l11gcntc n:staurar e, ,·spirito de co111unhiio, de pa11ici1rnc;iin. cole12.ialidade e de subsidiari-
74 
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cdadc 
O prcff1ciu elo \'orn ( ·1ídigo ,k I >ir,:ito ( ·wl(i111co trata dns relações intra-eclesiais como 

unidas e subsidiúrias ct 1n10 l1.>rn1a de garantir a dcsccntraliz.a�ê'io e a autu110111ia. É interessante 
obs,�rYar como o texto cx�1licita1nentc m,Jstra que cm nenhum momento a descentralização e o 
trabalho conjunto :,cjam fatores de dcsai!.regação ou de risco de fortalecer-se igrejas nacionais, 
preocupadas apené'.S CllP1 as questões locais. Entende-se cxalarnenle o contrário, ou seja, com 
a suln;idiariedade e a descentralização c,.esccrn as opo, !unidades de melhor servir e exercer o 
111ú1111s pastoral. 

i'-: i111portante r•;!,1viv;1r a rnnsciencia e a prática de que os bispos, os presbíteros, todos mi
nistros, ordenados ou não. os leigos e as leigas, os religiosos e as religiosas, têm uma vocação 
l'.D111u111 como Pov(' de Deus e, conH> C·}-rcsponsávcis, vocações próprias e especí(icas. É a 
única fonna que te,nos para ltrn1et'tar a sadia autonomia e a complementar co-
1-csr•unsabi I idade na Igreja 75 Em vez de ficarmos ollrandu uns para os outros, numa atituue de
ro1Hpetição e de de111011straçào de pod,�r. urge olhar juntos para os desalios e enfrentá-los
11u111a atitude de serviço.

Nesse sentido 1arnbé·111 são írnportanles as articulações de alguns princípios que dão vida e 
energia ao corpo ,:desial: a "1·uried(/(l c-co11111lt!111L'llflll'iedude . .. para cl'e1.ivar a con1unhào e
não a relação de poder E:ntre as diCerentc-s vocações, a "mrto110111iu .

.
. que valoriza a identidade

de cada um e o direito ele cultivar o próprio carisma, e a ".rnhsidioriedode ", que dá às pesso
as e às comunidade:, intermédias a maior autonomia possível. 

,\s recentes viagens de João Paulo li e os seus pedidos de perdão insinuam como é ta111-
hé111 importante sC1111ar esforços com to,:los os cristãos e as outras conlissües religiosas. Tudo
isso para imprimir qualidade e dedicaçà:i á nossa ação co-responsávcl e pa.ra enfrentar a nossa 
realidade não e\·angelizada nessa e11cr i.1zilhada de nussa histúria. O papa nos mostra que é 
urgente concretizar atitudes e práticas pastorais dentro das características do sistema domi
nante dessa encruzilhada pois. ''j>or 1'c!zes, esse sistema tru11.�fonno11-sc 11111110 j11st{lh·ar<10 
nlC'nlú;!ico de alg1 1mas ulit11des '-' modo., de agir 110 campo social e: político e/Ili! 1J1·01·ucu111 o 
/1/((/',!!.Í!IUli::a�·(I() tf<.'.\ 1/llliSjf'UL'{),\' ... "f )i,_,'cl/0 (JS j>/lhf'CS Sl/0 SC:lllfJI'(' IIIUÍS lllf/1/l'/'OSOS. \'Í{l/1/US dt! 

dc:IC'f'lllil!udas políi'icus e esrn1turus.fn.:q,'ie11femt.1nle i,!justas. " (, 

;\ respeito de:;sa encruzilhada, entr•:! sub111issâo a um pensamento hegernônico e a cons-
1 ru�ào de um projeto nacional que não exclua ninguém e atenda urgentemenle os nossos cx
duídos, vale-nos ainda rl advertencia de .João Pnulo 11 sobre os riscos do n,�olibcralisn10 e sua$ 
conseqüências. particularmente em relação aos mais fracL,s: "/)0111i11u caJa 1·e..: mais, cm 
111u11os J>aíses americanos, u111 sistema <.011/Jecido c.:01110 '11colihera/i.,·mo ': sistema que. apoia
do mflllll co11ceJJÇ1to ec1mmliici,·/o do /;·1me111, co11sideru o lucro e "-" leis de m�·!·caclo 1mní-
111etros ahsol11tos 1:111 de!rime11/o da dix1:iclacle e do re.,JJeilo du 1>essou e do 11m·11. 

1
'1Prd'.ício do Novo Código de Direito Ca11ô11icc,. 11º s .i e S. p;1g. XXIX. Ed. Loyola. 1983.

7
' ''Di1c1iizes Gcrnis da /\çéio E,·angclizadorn da Igreja no Brnsil - l '>Y'J-2002". 11" 303, p{1g. 176. Edições Pault-

11as. l ')99. 
'' P:ipa Jo;io P;1ulo li ·Exorlaçéio Aposlólica l'ós-Sinodal · Ec:clcsi:1 in /\111crica ·. Edições Loyola. 1 '>99. n.'' 5(,

p:'tg. <í<I. 
· · · ... E 1· · L 1 1999 " - ( 1 P:ipa Joiio Paulo II. '·Exorlaç;io Apos1ólica P,is-Sinod;il ·Ecclcs,a III A111cncn . ·e 1çc,cs .oyo a. . 11. :-- ' 

11;1g. (, 1. 
,., 
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Concluindo 
l-1{1 111uilos molÍ\'OS de espcrnnça e fu1i1110 para continuar a caminhada, após 500 anos de

pre:,cnça da Igreja 110 Brasil. apesnr da·; omissôcs, elas sombras e dos tropeços em seguir de 
peno os ainda c:xcluidu, e- 111:irginalizadJs, particular111ente as nações indígenas, os negros, os 
sem-terra, as mu I hercs, as cri,m;as, ido� os e os que vivem nos porões da nossa sociedade. 

C'alic a uma Igreja cheia de ré e de esperança, servidora e profética, colegial e participati
\·a, cu-rcsponsúvel e buscando a subsid1ariedade, tirar todas as conseqüências práticas do que 
sig11itica estar pn.:�;vntc � cnf'renlar os dc-1,afios dessa c11cruzilhada brasileira. 

----- -----

,1.::.,·taremos, 11es.re 11wme11to, 1111idos e atentos o s1�fide11te para 1uio nos deixar e11gm111r 
pc!la emor<io, pela ,�stética pum ou pelos números? 

Estarem"-'" 1111;t!o.,· 110 discer11i111e11m tia grm•idade cl1J 1110111e11to brasileiro 'f'le estamos 
l'il'C'l1(/v? 

l'emará a Igreja exilar-se em si me:mw, 1111111a hle11tidatlef1111cio11a/ e 110 sucesso da co-
1111111icoçt1.o estética (� e111ocio11al1 t,1o "gosto do "111arliefi11g" eletrfmico? 

Tenturú, ainda, 11 ÍJ:reja exil111·"se ,�fi.1stmulo-se do po1•0 pam .f,,lar com as autoridades e o 
poder sobre os problema,· do pm•o'! 

C,mtimwr<Í a Jgrej"Jiel, acreditando 110 Se11l10r 711 "que 111011{/esfa o poder de seu hraç-0"1 

''derruba os poderosos de seus tronos" e "elel'll os /111111ifdes" de seu. povo, ,w busca de uma 
;;nmde síntese entre fé e 1•ida

1 
entre n f!moçiio e " ética, abrindo sempre mais espaços de 

diálogo, de sen•iço, de omíncio e de C(h'll/Jl'Ofllisso lristúrico? 
Buscaní a Igreja, "à luz da el'{mgé/ica opção preferencial pelos pobres", junto com o 

"pol'o de Deus" e com us .fúrça.,· de1rn1cr<Íticas, 11/{IÍS críticas e ativas, ''participar da co11s-
truriio de u11w sociedade ju.,·fa e .rnlid.-rria a sen-iço da 1·idu e da esperança llll!i dffere11tes 
cu/i'u ras, a ca111i11/,o do Rei 110 Defi nitii:_o_"_

79
_? _______________________ , 

13rnsíl ia. 19 ele abril de 2000 

-�L:. 1 . 51 -52.
E º ··, lJ j 1 ctr r,'.CS Cernis d:1 /\c;ik, E\·angcli .�1doni da Igreja 110 Brasil, 1999-2000. Oo1.:u1nc11tos da CNBB. 11.'' (,) ·dt-

çõci: Pm1li11as. n.º ú. p,íg. 11.
:w 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
ASSENIDLÉIA DIOCESA1"\TA 

1 e 8 de Novembro de 1994 

QUESTÕES PROPOSTAS 

para orientar os participantes da 

ASSEMBLÍlA DIOCESANA 

na prrparação ela avaliação e elaboração de prospectivas.

1. A nossa Assembléia se orienta pelo "Espírito do Sínodo", descrito nas quatro características do "rosto da
Igreja cm Nova Iguaçu": lgr�ja Aliança de Deus com o Povo, Ig1·eja fraterna, dinmnismo !V!issionário.
solidariedade com os Pobres.

A caractctistica Central para nós, hoje, é a "direção Nlissionária". Somos "uma Igreja emaizada n;1 
histótia e cullura do Povo", que procura "marcar este povo da Fé no Deus Libertador". Por isto, esta igreja se 
dispõe a "sair do seu lugar privilegiado, para ir ao encontro do Povo" e ajudá-lo a "viver a esperança da 
ressun-eição". Esta Igreja, portanto, "evangeliza através de sua i,L'ópria vida", e se toma "simples, comunicativa" 
com "qualquer pessoa", porque quer "partilhar sua procura e riqueza" "com outras Ig1·cjas, outras culturas, povos 
e cl:lsscs" .(36)

Esta Igreja �1Iissionúria nos seis :Municípios de nossa Diocese, somos nós. A nossa referência ab::;oluta

é o próprio Jesus Cristo, e a nossa referência relutiva "é o Povão que se sente esmagado por uma ordem sociàl 
injusta, que vive à margem do processo social, que vive num estado crônico de violação dos direitos humanos e 
dos direitos civis. "c11s. n). Como é que estamos rcaliwndo nosso rosto de Igrej:1 dentro da 1:ealidade humana da 
Baix:1da? 

A realidade da Baixada se caracteriza por um forte processo de "urbanização", em que a Cidade invade 
espaços rurais e simplesmente os ocupa, ou os marca com suas exigências e condicionamentos. O ambiente assim

criado, não<' cristão. O Povo não é anti-cristão, e o prova n:1 sua busca ansiosa de vúrias formas de cristianismo, 
mas os meca1úsmos qw.: o oprin1em são ce1.tamcnte anti-cristãos, pelo sin1plcs falo de serem desumanos. 
opressores. Por isto mesmo, rcssalt;1 o texto Sinodal, citando Paulo VI, na Evangelü Nuntiandi que "a 
cvangclizaç;io n;io seria complct:1 se não lorn:1sse cm coitsidcraç5o a interpretação recíproca que se fazem 
constantemente o evangclllo e a vicia con�ta, pessoal e social, dos homens", "isto quer dizer: a evangelização 
implica a dimensão social e política. 11(21). 

É neste contexto anti-cristão que realizamos nosso lrabafüo de Educação da Fé,. - na Catequese,- nosso 
esforço de Formar os respons.íveis pela fo1mação cristã do povo - · o �"H..t-,_._�.I..Ll,cf[ r. __. -· .1 - , e 
nossa ativídade de levar a todos o ensinamento de Ciislo, - com a Educação Religiosa. 

2. Nossa Assembléia vai se realizar em dois passos: um dia dedicado a avaliar o que estamos fazendo, em
comparação com o que quedamos fazer, e um dia dedicado a planejar o que queremos fazer nos próximos anos.
O Planejamento deverá surgir dos resultados da avaliação, e a avaliação tem que ser resultado de nossa
obse1vação do que fizemos e do que csl.unos fazendo: como é que estamos fazendo o Povo da Baixada sentir que
Deus o ama?

As questões propostas a seguir são sugestões, a serem substituiâas ou aceitas segundo as conveniências de cada 

Paróquia. 
Os números se referem à numeração do Documento Sinodal. A avaliação se refere ao período entre o segundo 

semestre de 1992 e o passado mês de Setembro de 1994_, e o planejamento se refere ao próximo ano de 1995. 
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DI OCESE DE NOVA IGUAÇU 
ASSEMBLÉIA DIOCESANA 

1 e 8 de Novembro de 1994 

S EGUNDO DI A 

9,00: ORAÇÃO INICIAL: 20' - N;1 Capela 
Procissão dC' Entrada ao som do Canto "Vem, Espírito Santo, vem ... " 

* Leitura: Lucas 14, 28-32
Pc. Bruno saúda os dekgados vindos para o dia de Planejamento, relembra os pontos 

:1bordados no primeiro dia, e convida todos a alguns minutos de silêncio, seguidos de preces 
espontâneas, ou sugc;;ridas pela equipe. 

* Canto - "Anles que le formasse denlro do seio de lua mãe"- cm procissão, precedida pela Bíblia e uma
cruz, em direção ao salão de trabaUw.

,-,.,.. ...... ..l .... --..J- .. .J_ -'--.-.---1-1.!;_ ---·-.l- - ........ 1 ... - ... 1� -- ·--'····--•·-- "lC� C1 l""f/"\ ,_,O _ o: ..J ... c1:: . .- ... .J- .. -.1-•:
;-

...... 

9,20: O l.-UUl'lll,;llilUUl' llil f\:S:Sl,;lllUll,;lil :sauua a ,uuu:s, e; JC u:s llUlllCl'U:S .).J.J, .Jl, ,v, , o e; ôL.., uu ,)fllUUU, l'CtaHvU� 

ao Planejamento pe1iódico. 

* O Planejamento a ser feito nesta reunião refere-se a atividades de nível Diocesano.
* As Paróquias que já tiverem um planejamento para 1995, deverão apresentá-lo previamente, para que
não haja interferências desnecessárias.

9,30: Leitura das conclusões da reuníão de avaliação, em texto preparado pelos Coordenadores dos grupos. 

+ Neste momento pode havei· uma discussão prolongada até o total de uma hora, a respeito das causas de
acerto ou equívoco, e a respeito dos principais lemas a serem enfocados no planejamento.

10,00: [ou depois do cafezinho]

Discussão em grupos fonnados a partir do próprio pleníufo, para identificar três p1ioridadcs a serem 
assumidas pela Diocese no próximo ano. 

10,30: e a f e z i n h o 

11,00: Listagem e discussão das prioridades, por inscrição, e três minutos de intervenção. 

12,15: Intenupção do Debate, para oração espontânea, com cantos sugeridos na hora. 

12,30: A L M O Ç O 



Questionário de avaliação 

eJ1mento de 1993/1994, e como foi realizado? Qual a prio1idacle de cada ano? (70,355)

2. Como foi cncam.i.nh�1clo o planejamenlo de Calequesc sislcm.ílica para lodos? (215) Que itúcialivas e realizações
a Catequese concretizou nos seus vários setores e níveis?
[cm geral, Adultos, Família, Itúantil, Orgânica, Sacramental, Sislemática]

3. Que papel lem na Calcquese a formação política'? (_281,21, 3ilJ- 344)

4. A Liturgia tem papel Cat · uético muito for�no está acontecendo a preparação e a realização das
Celebrações e dos • cramcntos? Que �ulrsJClios são usados? 
- Como se dú ª)) ·cparação de cada um dos Sacramcrllos? (47, 59, 319-330, 331)

5. Que inicialivas forma tomadas p.�ovcr as vocações? (_92, 104,229, 2;19)

6. Que se fez para assu�ormação de líderan ', · omu1útáiias, e para criar condições ) • a fom1ação ck
agentes de pastoral, e lideranças cornu · a1ias e populares (70, 78, 84). Como est · o funcionamento da
Escola da F ç? ,300\

., Gz..+ �/2.. >.;_ 4.+-- ee,_e.p4-.n e/2' __ 

7. Foram fo1mados Círculos Bíblicos, e aproveitados na preparação de Celebração ou formação de pessoal? (169 -
173, 180,220,229,231) 

8. Que medidas foram t·omadas para encanúnhar a "criação de um "Centro de Elaboraç40 Pastoral", "com a
finalidade de análise e estudo, com assessores qualilicados, modernos meios, recursos humanos e
financeiros" ? (352) [Possíveis encargos: 15,202,206,296,300, 73, 187-189]

9. Que iniciat_ivas houve no sentido de intensificar o Ensino Religioso? (I 96 - 198)

10. Como os Leigos estão participando na plaiúficação dos organismos ele decisão, nos
vários órgãos e niveis? (18, 1 J 2, 128)

• Nas respostas, cada delegado procure nolar as causas apontadas, e as avaliações que podem dar it1spiração a
alguma proposta de canúnhada.

· 3. Para o Plan�jaimmto
n) Teremos que estar atentos ú avaliação feit,1 no primeiro dia.
b) Podemos, no segundo dia, usar um esquema semelhante ao da avaliação:

Atividade ][ Objetivo ]í Destinat.írios l[ Assessoria ][ Recursos ]f Subsídios

Data e Local ][ Duração lí Equipamento lí AlQjamcnto ][ Alimentação][ Respons.ívcis

onsF:RVACÃO: Podem ser eliminados os itens que certamente não entrnm na atividade planejada. Tanto par:1 ;1 

avaliação quanto para o plane:jamento, é bom usar uma folha para cada atividade - e pode ser até que alguma
atividade ocupe mais ele urna fofüas.... Depois de fazer uma· folha para cad,1 atividade, a gente faz uma lista
numerada de todas, à parte.



• 

• 

• Para a avaliação, temos duas grandes perguntas: O Sínodo nos deixou algumas normas. Nós as estamos
cumprindo? - A esta questão nos basta, por ora, responder símplesmente "sim", ou "não", sem mais
explicações. A oulrn questão é mais específica, e a ela queremos dedicar mais atenção: Como.se estão
.realizando na nossa Diocese as d.i.retiv.is relativas à Catequese, à formação e Pastoral vocacional, e tio Ensino 
Religioso? 

• Quanto ús normas, basta - por ora - responder sim, ou não, porque nosso objetivo especifico é explicitado mais

abaixo. Veja no texto Sinodal a integra de cada norma 

60 - Todas as CEBs criarão seu conselho comunitúrio, segundo os c1itérios ... 
_ 74 - Todas :1s paróquias criarão seu conselho paroquial, formado e funcionando ... 

/ 

75 - As paróquias, por suas equipes paroquia.is e por seu conselho paroquial... 
79 - Cada região cria d um Conselho Regional, de acordo com os critéiios ... 

· 
/ 87 - A diocese criará 1101mas de adrninistrnção material e financeira, que valem ...vi • 105 - O mandato dos ministros extraordinários do batismo e da comunhão ...

\ \ .�\ 
106 - cada leigo exerce apcmas um ministério supletivo, para que ... 

, /1. 
116 - As a

1 
ssociaçõcs religiosas � os movimentos de Igreja aceitos oficiaJmcnte ...

126 - Toe os os Conscll1os na Diocese de Nova Iguaçu sejam regidos por seus estatutos: ... 

(\ 
127 - seja criado um mec,mismo de comunic

.
ação que pcnnita divulgar... 

�/ J · 128 - a diocese deve reavivar o Conselho Adnún.istrativo e introduzu· ...
199 - Assumir com mais força e clareza o problema do ensino religioso... � f /
200 - cobrar das diretorias das escolas o direito a ensino religioso; � 

1201 - preparar e fo1mar professores católicos... .
' 

,-... ' 
202 - oferecer subsídios para alunos e professores... l )}. � 232 - A preparação do batismo sení re,1lizada dentro do espírito deste Sínod . .. 

�, 233 - Para o batismo de crianças, mantenham-se, como mínimo... 
l 234 - Em princípio, os p,1is façam a preparação ... 

235 - Em ptincipio, não se negará o batismo de nenhuma criança ... 
236 - Na medida do possível, os p,1dri.nhos são convidados a participar ... 
23 7 - Por motivos ób,�os, não se aceitem, como padrinhos ... 
238 - Quando à idade do batizando: ... 
239 - Aos pais que no dia do batizado ck seus fi.lJ1os trnzem padrinJ1os de consagração ... 
24 7 - Salvo razões pastorais excepcionais, mantenha-se a idade ... 
253 - Salvo razões pastorais excepcionais, mantenha-se como linúte ... 

___ 254 - A catequese crismal lenha duração ... 

• Quanto ao andamento da Catequese, l<'ormação e Ensino Religioso, propomos dois roteiros, um mais
simples e esquemático, de simples levantamento, e um mais rico, que deve levar a questionar a nossa pr4.!_ica.

y Q.� � 61..<-<---Z .1--z �.

• O esquema de avaliação é simplesmente um quadro com sete �oluna:. � � -,.1·7 /� o
�=� 

ati,�dadc ][ objetivo l[ destinatários ][ lugar e data l[ clw·ação ][ responsáveis ]í avaliação imediata 

• 

• Est·e quadro nos dará a idéia material do que fizemos. A avaliação pode ser expressa simplesmente 
com 611Mo. MUITO BOM, l.lOM, REGULAR. DEFICIEN

T

E. Sobre cada atividade realizada podem ser acrescent;ldas
observações além deste sete dados. 

O questionário de avaliação tem como objetivo encaminhar uma análise mais aprofundad�, e se inspira cm 
textos do documento Sinodal. 



1-Ul0: Yot:1ção das Prioridades Dioçc:sa11as
�' Den:m ser decididas três Prio,idades diocesanas e três deslaqucs. 
* Yoladas as P1ioridades e os ckstaqut!s. podc-s1; Üll.cr listag1;:m das sugestões resultantes da apresentação
feita no dia 1 º-.

15.00: inicio do Planejamento. a ser leito segundo a lista proposta.
* Exam_inar a lista de propostas de atividades para 1995 e moclifü�ar segundo as necessidades,
indicando os < )bjetivos. Destinat:irios. a fonte de Recursos e os responsáveis.
* .\ t'tJUipe d�·sign:1da para c:1cla atiYidack como "Respons:íveis" deve ser dci'\ada a definição dos
ilcns Data e Local. Duração .. \sscssoria. ,\lojamento, Alimentação. Subsídios. Equipamento. A

l l '. 1 . .. .... \., 1 \.;l...,l" 11\..,I IULl\JU\.i.'\. , \sscm ) eia poc era lazer sugcslocs .... ··� "'"'._. ... c1.",""'"'<' • 

16.00: �frrenda 

16. 15: \prc.::enlaç:ío e discussão cm pkn.írio. das folhas dl' plnnejamento.

17.00: e E l. F 8 R \ C: .\ O F l '\ \ L, a ser plan�íada a partir dos resultados. pela equipe de Liturgia. 

T.\REF.\S e PROYlDltl\CL\S PRÉYJ..\S: 

1. Estudar a proposta ele . \valiayiio e Planejamento e ele horáiio dt: cada dia. e moclilid-la no que tor
conveniente. 

2. Escolher. nomear e preparar 15 pessoas que façam o papel de "Coordenadores de grupos".

3 .. \v,üiar o fato de o nome do novo Bispo já ser conhecido. e o papel que isto deve ter na . \sscmbléia. 

-L Cogitar a maneira de comunicar ,l diocese:
a) o esforço de fazer uma ,\ssembléia frutífera e ágil. ainda que improvisada
b) a necessidade de ampliar ao máximo :1 paiticipação da base. ainda que definindo atividades.
e) O texto e os questioná1ios. a serem conhecidos pelos delegados e estudados com membros ativos das
Paróquias.

5. Prcp:irar os delegados: Estudar e fazer um treinamento mínimo no método de avaliação e Planejamento

6. Eventualmente ao menos tentar uma visita :i Paróquias-chave. ou que tenham dificuldades em se preparar para
a . \ssembléia. Discutir com representantes das C'omú;sões e dos Conselhos o roteiro das decisões em 
andamento. 

7. Preparar o material da pasta:
Texto e questionários - Alguns cantos 
Papel em branco para anotações 
Crachá. 

8. Planejar o equipamento necessá1io:
Computador e impressora. xerox, máquina de escrever. telefone. serviço ele som. papel para ca11azes. 
mate1ial para confecção de símbolos litúrgicos. 

9. Planejar documentação: Fotografia, fi.lmadora. gravador

1 O. Verificar e controlar as condjções de alojamento, alimentação, organização do espaço 



Assembléia Interdiocesana do Povo de Deus: 
Fórum das Pastorais Sociais 

Rio de Janeiro - RJ 
3 1 de Outubro de l 999 

Local: Diocese de Nova Iguaçu - RJ 

Relatório: 
Foi realizada no dia 31 de outubro de 1999 na Diocese de Nova Iguaçu 

- Rio de Janeiro.
A Assembléia /nterdiocesana das Pastorais Sociais, entidades e 

movimentos sociais com o tema: "O povo de Deus solidário a caminho do novo 
milênio." 
Lema: Um novo céu - Uma nova terra. 

Com representatividades das Dioce-ses de: N. lgúaçu, Caxias, Volta 
Redonda, Valença, Niterói, Jtaguai, Campos com ·n° r/o participantes. 

� 
,. . . 

-"I Foi um processo desenvolvido dentro da dinâmica da 3° Semana Social 

\ 
Brasileira que assumiu o tema resgate das Dividas Sociais e o jubileu do 
projeto rumo ao novo milênio. 

Col1'l_o Fbrum das Pastorais Sociais permanente. todo 4° sábado do mês; 
• Realização de Seminários.

Participação no momento, nacional.
A Assembléia tratou do tema "O povo de Deus a caminho do novo milênio"
levando em as consideração as Dividas Sociais, no campo da saúde, do
meio ambiente, da economia, da educação. 11 
D I d . d. � . ,,- /( n - íJ � • esenvo ven o a segumte mam,ca; �(. - , 

1º mome�irítualidade) - e�c:::.;;, � Gyc ;;L'/4dfé5 
2° momento (Processos das Semanas Sociais J desdobramentos e analise de � . _ 
conjunturaJ-

. o/Vl/t-r? .,52.· 3° Reflexão Teológica. � S--:1 t.h.�· · b. -

4° momento /rroca de experiências e apresentação de experiências concretas ,, . _ __.., � 
-----.:.\.- /-C<J-�' . m!r _§f}Plhote,aç-des&mp�J;r 

I '-�r 
Dinâmica do dia: Jh.. 1/r?'"f Q_� o -vLV'(t:J ruu.,,,,rOração inicial (tema: O Brasil que a gente quer J- ,. í · - . v � ,

Acolhida Pe. Agostinho em nome do Bispo da Diocese D\J.Íerne/2icolheu a todos 
dando boas vindas e palavras de incentivos. 

,_, ,,..,,,4, A

/ Abertura: O companheiro "Paulo Banana" fez a chamada das Dioceses. 
1/ � 
Apresentou os objetivos da assembléia que se propôs a ser: 
Um momento de reflexão do processo da 3° Semana Social; 
um momento de Espiritualidade e Celebração do novo milênio; 
um momento de análise de conjuntura po/íticaJ'VL.0-oz.1,.-r-L 
um momento de aprofundamento teológico e troca de experiênciq. 
Assessores: Pe. Alfredinho (CNBB), Francisco Ourofino- t3-,·.J&:.c4 

1 ° Parte_.. Y f/:.b-d'--'k.Lrr { f., • 
ti A Semana Social� processo L iX-,l-<- d.� A. z- L 12,, �, t •' 
� sepldesdobramento 

/ 
ntJ/fJt�1;tu�-ª P.. ·lítifa / 
�r;J�e1;,{r{J.··des I 

/ 

/ 



Processo de caminhada da Semana Social Brasileira 
l 991-1992-1994-199 7-1999
1ª Semana: Desenvolveu o tema:
Sobre o mundo do trabalho 
2ª Ss.,mana: De�nvolveu o tema: 

� fírotagonisln'<J4e alternativasf 9 Brasil que a gente quer" 
3ª Semana� �---do.t;_ ,s/.;r?

Analise de Conjuntura: 
• O projeto da Elite, o Projeto Popular 
• O projeto neoliberal impn{mentado 
• A questão dos discursos, sobre a pobreza
• Perceber as contradições
• O FMI assumiu o discurso como estratégia de manutenção da Divida 

Externa 
• De forma que nada atinja a liberdade do capitalismo
• É uma estratégia política
• Estamos saindo do semestre das mobilizações

.r
• O governo F.H.C. muda de postura, a arrogância da lugar a pedido de 

desculpas 
• A antecipação do calendário político
• Modificação nas eleições 2002

"Na Questão Econômica"
• A crise se aprofunda
• Aumento do desemprego
• desemprego atingi pela 1 ª vez a classe média

A . 

I
A • , . r . -. 1 J e fa (-<. 

. 
d 

. I vto encta e preCJso . , 1-< U ... 1"v[QJ.ebea e atos vto entos. 
A violência passa pelo Legislativo, Executivo, Judiciário. 
Há um agravamento da situação. 
Há uma redução de ganhos. 
Situação de exploração. 
Quantos são os explorados. 
Quanto mais aprofunda a Divida Externa, mais se aprofunda a Divida 

Interna, sobre tudo no Campo Social. 

No Campo Eclesial: 
Também a uma crise, refletindo em alguns momentos emblemáticos: 
O ato no Maracanã 
A busca de uma nova Espiritualidade cresce os Movimentos Sociais, há uma 
volta do Sagrado amplia-se � grito até� América Latina. 
O Projeto Popular não !v .! t �em laboratório. Alguns acontecimentos mostram 
isso: 
As marchas 
O tribunal da Divida Externa, as coletas de assinaturas contra a corrupção/contra o pagamento da Divida Externa. 
Grito Latino Americano. 
• O Plebiscito da Divida Externa 
• O Projeto Popular contra corrupção 

Desafios: 
• A bjlsca de uma mística libertadora
• Dialogo profundo com os valores do povo
• Diagnóstico da realidade



� • Trabalhar todas dimensões da cultura
• A Dimensão psico :social
• A questãr dP. qênero 
• Superar ''- 0: , � 1 " _,, f'--- --v'-t./:) \............_,s.::> 
• Olhar a rea/Jaad� urbana que ultrapassa a cidade
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• Estamos no momento da partilha Jeflo· �--./.ll-<...nt,' l:t- .:..-r �.fc.-,,,.._(' • A busca de uma nova espiritualidade 
• A Assembléia do povo de Deus / quando o povo tem participação com

direito a voz, vez, voto.
• É o lugar onde o cristão desenvolve a sua cidadania
• Deve revelar a cidade perfeita
• A sua Fé
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Construir pequenas comunidades
Temos que ter sonhos, se não tivermos sonhos não teremos espiritualidade
Igreja é comunhão e participação, misericórdia é estaffum quem precisa de
nós.
Libertar do demônio, o poder que toma conta de nossa mente .
A cruz é sinal de castigo, imposto pelo P,oder romano
Subverter a lei é questionar;,' quem esta1do lado do crusificado}

Não confundir o milênio e o jubileu. � � Queremos um milênio sem exclusão. Devemos lutar sempre, � ,tJ.os 
excluídos c� 

Como mudar? 
Mudando o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, nem tudo 

que a lei diz �é legal, é justoÍ porque não há paz sem
fo

aver justiça. 
Precisamos construir jtlntos a paz, a felicidade e ·1egria. 

-- / 
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Experiências de alternativas de combate ao desemprego: 
• Mobilização par coleta de assinaturas contra pagamento da divida externa
• Realização de um Seminário sobre a divida externa
• Experiência Comunitária na área da saúde, educação, saneamento básico
• Ato contra violência
• Curso de formação social
• Curso de pré-vestibular para carentes
• Alfabetização de adultos
• Desenvolvimento das cooperativas de trabalho em parceria com a central

de movimentos populares e a igreja

Fruto do processo da 3ª Semana Social 
• Cooperativa de transporte rodoviário
• Cooperativa de artesão
• Projeto resgate da paz
• Articulação entre movimentos sociais
• Movimento de defesa dos deficientes
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• 

• 

Cooperativa de costura 

Grupo acompanhamento do Legislativo 
Tribunal da divida externa 

•

• 

Acompanhamento do acampamento dos sem terra da fazenda do salto
Orçamento participativo

• Orçamento participativo Mirins
• Luta contra privatização

-

Participação nos conselhos comunitários 
Cursos de capacitação 
Fórum de assistência social 
Acompanhamento aos pescadores da região de Mangaratiba 
Acompanhamento ao movimento dos sem terra 
Conselho nacional dos leigos e leigas 
Assembléias de leigos 
Trabalho conjunto com as pastorais 
Conferencia regional 
Conferencia ano 2000 
Trabalho com as CEB'S 

Fórum de orçamento participativo 
Incentivo e participação na coleta de assinaturas 
Participação no Tribunal da Divida Externa 
Cursos sobre políticas publicas 

Rio: Projeto de Humanização em conjunto com as pastorais. 
Cursos profissionalizantes 
Congresso dos trabalhadores cristãos 
Pastoral da criança, Pastoral do menor 
Pastoral da Doméstica , Pastoral da operária. 

Ass_jYM_(!_C/>L}_'l_le_k�-------
Luiz Carlos de Souza 
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Nós vos pedimos com insistência: 

não digam nunca "isso é natural" 

diante dos acontecimentos de cada dia, 

numa época em que reina a confusão, 

em que corre sangue 

em que o arbitrário tem a força de lei, 

em que a humanidade 

se desumaniza, 

não digam nunca: 

"isso é natural" 

para que nada passe 

a ser imutável! 

Bertolt Brecht 
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

No ano de 2002, foi preparada uma cartilha intitulada "Para

Entender a ALCA", que foi um instrumento que contribuiu para a compre
ensão de milhares de pessoas sobre o que é a ALCA e os seus efeitos. 
Foram mais de 400 mil exemplares. A cartilha nos ajudou a organizar, a 
fazer o debate preparatório para o Plebiscito sobre a ALCA, quando mais 
de 150 mil voluntários se envolveram, tanto no processo formativo como 
também na própria semana de realização do Plebiscito. Mais de 1 O mi
lhões de pessoas foram aos locais de votação, voluntariamente, para dar 
a sua opinião. E mais de 90% dos que votaram no Plebiscito deram sua 
opinião contrária à implantação da ALCA. 

Em 2003, dando continuidade ao processo de formação e infor
mação sobre a ALCA. ampliando o nosso debate e fortalecendo o traba
lho que já vinha sendo realizado no âmbito da Dívida Externa, pela Audi
toria Cidadã da Dívida, elaboramos mais uma cartilha, "Para Entender a 
ALCA 2". Nesse período, ampliamos o debate para os eixos da Dívida 
Externa, dos Tratados de Livre Comércio e da Militarização. Foram mais 
de 150 mil cartilhas. 

Essas duas cartilhas fazem parte de uma história de luta, de 
mobilização, de construção conjunta. Mas ainda não conseguimos der
rotar o Império e, por isso, a nossa luta deve continuar, ainda mais articu
lada, mais forte. Nessa história - construída aqui no Brasil, mas articula
da com nossos/as companheiros/as de toda a América Latina-, tivemos 
muitas vitórias. A luta não se encerrou com o Plebiscito realizado aqui no 
Brasil e em inúmeros outros países. Ampliamos a luta para outros eixos, 
buscando combater os tentáculos utilizados para que a ALCA vá se ins
talando aos poucos. Assim, reforçamos a luta pela água, pela terra, pela 
demarcação das terras indígenas e dos quilombolas, as lutas das mulhe
res do campo e da cidade, da juventude, dos atingidos por barragens, 
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dos pequenos agricultores, dos sem teto, dos desempregados/as, dos 
trabalhadores/as urbanos/as etc. 

Como parte de toda essa luta, conseguimos mostrar que juntos 
somos fortes e estamos atentos às negociações dos diferentes tratados 
de livre comércio, assim como ao conjunto da política externa e comerci
al, tanto brasileira quanto mundial. E juntos vamos continuar a denunciar 
a guerra, a violência, a fome, o desemprego e a reforçar ainda mais a 
nossa luta pela dignidade e pela democracia defendendo sempre que o 
povo tem o direito de decidir e opinar. 

Para darmos continuidade a essa luta e com o objetivo de contri
buinnos na construção das Assembléias Populares, elaboramos mais 
esta cartilha, a de número 3. Ela traz uma reflexão histórica de nossa 
caminhada, das nossas lutas, nos ajuda a perceber o momento atual 
que estamos vivendo, procura apontar algumas alternativas e nos auxilia 
a entender o que são as Assembléias Populares e como realizá-las. 

Também estamos propondo mais um instrumento, que faz parte 
desta cartilha, um questionário para ser multiplicado e discutido nos mais 
distintos locais: escolas, universidades, no campo, na cidade, nas famíli
as, nas comunidades, nos sindicatos, nas associações e em outros tan
tos lugares nos quais nos reunimos para debater, refletir, confraternizar, 
celebrar e lutar. 

Bom trabalho. 

COMISSÃO NACIONAL DA CAMPANHA CONTRA A ALCA 

MARÇO DE 2005 

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

HISTÓRICO 

Paz, justiça e solidariedade são sonhos permanentes, inscri
tos nos nossos corações e nos corações dos povos. Não há como 
construir essa nova sociedade sem a participação de todas as for
ças democráticas do país. A democracia se fundamenta nos valores 
de justiça, igualdade, solidariedade, pluralismo e dignidade de to
dos e todas. Não é possível haver democracia sem a participação 
do povo e das forças populares organizadas. 

"Reinventar a democracia". Esse projeto deve nos animar e 
alegrar enquanto cidadãos apaixonados pela justiça, pela dignidade 
e liberdade. Desde a sua fundação, a Campanha Jubileu contra as 
Dívidas e contra a ALCA colocou a democracia no coração de sua 
prática e do seu horizonte. No momento de querer superar os desâ
nimos e "recarregar as baterias", nada mais natural que esse 
"reinventar a democracia". Projeto grande e bonito! Nada fácil, sa
bemos, pois as forças opostas são poderosas e violentas, mas para 
arar profundamente a terra é bom possuir uma boa ferramenta. 

Durante anos, a Campanha mobilizou as energias, empolgou 
milhares de companheiros e companheiras militantes. Ela foi, e ain
da é, um riquíssimo processo de participação, de reflexão, debates, 
de formação, de organização, mobilização e ação. Uma magnífica 
escola de formação democrática e cidadã. A Campanha foi, nos úl
timos anos, um dos maiores processos de educação política do povo 
brasileiro. 

Podemos situar nossa luta dentro do processo histórico, cujos 
antecedentes estão no movimento de organização e expressão do 
povo brasileiro, desde o final dos anos 70, quando surgiu um novo 
sindicalismo e greves pipocaram em muitas fábricas. Ao sair da di
tadura, as forças populares se orientaram na mobilização para as 
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"Diretas Já" e, posteriormente, para a elaboração da nova Constitui
ção Federal, de 1988. Aos poucos, os movimentos sociais (campo
neses/as, trabalhadores/as urbanos/as, jovens, mulheres, negros, 
povos indígenas, etc), sindicais, pastorais foram se articulando em 
níveis crescentes. 

De 1997 a 1999, as pastorais sociais, junto com numerosos 
parceiros partilhando as mesmas visões e valores, organizaram a 
"Terceira Semana Social Brasileira" sobre o resgate das dívidas so
ciais da sociedade brasileira. Na raiz de tantas dívidas encontrava
se sempre a dívida externa. Num Simpósio em Brasília sobre a dívida 
externa, em julho de 1998, analisou-se as suas causas e conseqü
ências. A Campanha nasceu durante este Simpósio e chamou-se 
então: Campanha Jubileu 2000 contra a Dívida Externa. 

Para ampliar a mobilização, no final do Simpósio, a Campa
nha decidiu organizar um Tribunal da Dívida Externa durante três 
dias, em maio de 1999 no Rio de Janeiro. Mais de 2 mil pessoas 
participaram. O veredicto final ainda é muito atual para entender o 
processo do endividamento e suas dramáticas conseqüências soci
ais e políticas. Depois do Tribunal, a Campanha procurou continuar 
o processo de debates, participação e organização sobre a proble
mática da dívida externa. Surgiu, então, a proposta audaciosa de
organizar um Plebiscito Nacional no ano 2000, durante a Semana
da Pátria {1 a 7 de setembro). Durante os meses de preparação, o
país todo debateu o tema da dívida externa. Foi uma mobilização de
massa. Mais de 6 milhões de cidadãos votaram no Plebiscito.

Em 2001, a Campanha orientou as suas energias para a rea
lização de uma Auditoria da Dívida, para trazer à luz quem promo
veu as dívidas e q�em se beneficia delas. No entanto, aos poucos, 
o tema da ALCA (Area de Livre Comércio das Américas) se tornou
prioritário e a Campanha organizou um segundo Plebiscito. Foi ou
tra vitória política da sociedade civil organizada. Nas ruas, escolas,
fábricas, nos ônibus e nos trens, falou-se da soberania do país
ameaçada por este acordo comercial totalmente desigual, que sig
nificaria uma neocolonização institucionalizada, do Brasil e de toda
América Latina, pelos Estados Unidos. Ocorreram milhares de de-
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bates públicos. Mais de 1 O milhões de pessoas votaram. Essa inici
ativa representou certamente uma das maiores manifestações de
mocráticas na história do país. 

Em 2003, a Campanha juntou mais de três milhões de assina
turas num abaixo assinado para que fosse organizado um Plebisci
to Oficial sobre a Auditoria Pública da Dívida, prevista pela Consti
tuição, sobre a ALCA e sobre a Base de Alcântara. Essa grande 
mobilização não foi considerada pelo governo. Hoje, várias entida
des, coordenadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ten
tam aprovar um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados que reco
nheça ao povo a autoridade de exigir do Congresso a realização de 
consultas públicas, plebiscitos e referendos para que os cidadãos 
possam se expressar sobre temas importantes para o futuro do país. 

Em 2003 e 2004, a Campanha contra a ALCA acompanhou de 
perto as negociações do novo governo, no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio {OMC) - a nova rodada comercial de Doha -
, do acordo entre o Mercosul e a União Européia, e da própria ALCA. 
A mobilização popular crescente, não só no Brasil, mas no conjunto 
do continente, teve um importante impacto no processo de "conge
lamento" das negociações. 

A Campanha se articulou mais ainda durante as cinco edições 
do Fórum Social Mundial em Porto Alegre (Brasil) e em Mumbai 
(Índia). No segundo FSM, em 2002, a Campanha Jubileu Sul orga
nizou, em conjunto com outras entidades, o Tribunal Internacional 
da Dívida, com a participação de 2,5 mil pessoas e representantes 
de mais de 30 países. Esses grandes encontros mundiais foram 
momentos privilegiados para organizar e fortalecer a articulação entre 
muitos países sobre os temas das dívidas e do 'livre'comércio. Uma 
contribuição maior desta Campanha foi mostrar a estreita ligação 
entre dívidas, "livre comércio" e militarização como estratégia plural, 
mas única, de dominação por parte do Império Estadunidense, prin
cipal promotor do neoliberalismo. 

Como conseguimos toda essa mobilização? Indicamos duas 
razões principais: 
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1 . A cultura popular tem sido uma força permanente de criação. 
A criatividade, a habilidade e a coragem de tantas pessoas, 
comunidades e movimentos são a energia e a inspiração que 
alimentam os trabalhos das coordenações, seja de âmbito na
cional, estadual ou local. Valores profundos de dedicação, par

ticipação, respeito democrático, pluralismo, esperança e tra
balho em mutirão têm ajudado a superar as dificuldades para 
mobilizar as forças políticas da sociedade civil. 

2. A metodologia também explica os bons resultados da Campa
nha Jubileu. Participação, criatividade, iniciativas na base, di
versidade e qualidade dos materiais pedagógicos, dimensão
política dos debates, unidade de forças civis e partidárias, ar
ticulação entre análise, reflexão e prática, etc., a Campanha
Jubileu foi e continua sendo um laboratório e uma grande es
cola de formação para a democracia participativa.

Esperamos que este novo material, "Assembléias Populares:
reinventando a democracia", possa fortalecer tanto nossos sonhos 
como nossas práticas em favor de um mundo sem dívidas, sem 
repressão militar e com regras comerciais justas e igualitárias. 
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OS PROBLEMAS FUNDAMENTAIS 

DA REALIDADE BRASILEIRA 

O Brasil é um país grande e rico. Dentro dele cabem mais de 
15 Françasl No território brasileiro existe a maior proporção do mun
do de água doce, a mais rica biodiversidade e a maior quantidade e 
diversidade de minérios que se conhece. Ao mesmo tempo, é um 
país pobre, pois a maioria da sua população é carente de condições 
dignas de vida. As causas? 

Primeiro, nossa história colonial. Antes de os europeus traze
rem o "progresso" ao Novo Mundo, os povos indígenas viviam aqui 
em harmonia com a natureza e não sofriam de pobreza ou fome - o 
ambiente oferecia o necessário para a vida e a organização social 
das comunidades e facilitava a distribuição dos bens, segundo as 
necessidades. Eram 900 povos indígenas, num total de aproximada
mente 6 milhões de pessoas em todo o território que é hoje brasileiro. 
As guerras e massacres, as tentativas de escravização e as doenças 
reduziram rapidamente essas populações, a ponto de hoje existirem, 
em todo o Brasil, 236 povos indígenas num total de 734 mil pessoas. 

O colonialismo trouxe para o novo mundo a concentração de 
riqueza (terra, bens da natureza, depois dinheiro, fábricas, bancos), 
as desigualdades sociais e a destruição sistemática da natureza. O 
Brasil foi colônia de Portugal de 1500 até 1822. Foram 322 anos de 
perseguições, de roubo das riquezas naturais, extorsão por meio de 
tributos, escravidão e genocídio. Mas, depois, o Brasil continuou 
submetido à Inglaterra, depois aos Estados Unidos da América e, 
hoje, às empresas e bancos transnacionais. 

Segundo, nossa história republicana tem como marca princi
pal a injustiça e as desigualdades sociais. Os senhores coloniais 
cederam lugar às oligarquias rurais e urbanas. A riqueza sempre 
mais concentrada na mão de poucos é a principal matriz do empo
brecimento. As várias formas de expulsar as famílias rurais das suas 
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terras têm provocado um êxodo contínuo para os centros urbanos. 
As cidades, por isso, estão superpovoadas e a falta de infra-estrutu
ra básica para garantir uma vida digna a milhões de pessoas resulta 
em condições subumanas de vida, violência, atividades ilegais, de
gradação da dignidade das pessoas. 

Terceiro, a modernização moldada nas práticas dos países 
ricos - cuja opulência resulta da exploração histórica dos recursos 
humanos e naturais dos países empobrecidos - é outro fator de 
empobrecimento. Modernizar é o pretexto que justifica a globalização, 
isto é, a abertura das fronteiras do país para os capitais do exterior. 
A ganância de controlar mercados, recursos, a ânsia de gerar lucros 
a todo custo e exportá-los para suas matrizes fazem de muitas em
presas e bancos transnacionais verdadeiras aves de rapina dilace
rando a carne e bebendo o sangue das camadas trabalhadoras, 
com a cumplicidade das elites políticas e econômicas nacionais. 

Quando se fala em combate à pobreza, portanto, não basta 
dar comida a quem tem fome. É preciso não só compreender e atuar 
sobre o fato da pobreza, mas também sobre os fatores que criam a 
pobreza, isto é, sobre o empobrecimento como processo. Concen
tração de riqueza e de renda, desemprego, vulnerabilidade externa, 
carência de serviços básicos, como a educação e a saúde, relações 
de corrupção entre políticos e grandes empresas, estas são algu
mas das principais causas do empobrecimento de um país que é 
rico de recursos e pode ser rico de bem viver e felicidade para tod@s. 

Concentração de renda e de riqueza 

Existem diversos fatores que geram essa concentração. Entre os 
mais importantes está a falta de democracia econômica, que é definida 
como o direito de toda trabalhadora e todo trabalhador possuir, familiar 
ou coletivamente, os instrumentos de trabalho, o acesso aos recursos 
produtivos, aos créditos e aos mercados. Outro fator é a política fiscal 
dos governos, que define como gasto prioritário o pagamento dos juros 
das dívidas interna e externa aos banqueiros e, para isso, corta todos os 
outros gastos, em particular os de investimento em infra-estrutura e ser
viços públicos. Outro ainda é a política tributária, que beneficia os que 
têm muito e taxa, sobretudo, os consumidores com o argumento de que 
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taxar mais os ricos (grandes bancos, grandes proprietários) estimula-os 
a transferir seus capitais para o exterior! A falta de controles sobre as 
entradas e saídas de capital do país também é, portanto, um fator de 
concentração de riqueza e renda. Todos esses fatores podem ser supe
rados ou suprimidos quando a população se mobilizar para pressionar o 
governo a adotar políticas que democratizem a renda e a riqueza! 

LUCROS DOS PRINCIPAIS BANCOS EM 2004 

Banco Lucro (R$ bilhões) 
Itaú 3,77 

De 1994 a 2003, os 1 O maiores 
bancos aumentaram seus lucros em 

Brndesco 3,6 1039% 
Unibanco 1,2 Fonte: ABM Consulting 

O lucro líquido dos 27 bancos que já publicaram seus 
balanços de 2004 aumentou 22,4%, em relação a 2003 

Fonte: Consultoria Austin Rating 

O grupo ltaú registrou lucro líquido de R$ 3,776 bilhões em 2004, o 
maior resultado da história do sistema bancário brasileiro 

Fonte: Consultoria Economática 

O 1 % mais rico da população brasileira possui a mesma fatia da 
renda nacional ganha pelos 50% mais pobres, vejam a tabela abaixo: 

Parcelas da Renda Total Aorooriada oor Diferentes Classes de Renda 
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Fonte: Elaborado pela Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, a partir da PNAD. Retirado 
do Estudo "Gasto Social do Governo Central: 2001 e 2002", do Ministério da Fazenda. 
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Nosso país possui a quarta maior concentração de renda do 
mundo, perdendo apenas para países muito pobres ou em guerra 
civil. O índice de Gini mede a concentração de renda e varia de zero 
a 1. Quanto mais próximo de 1, mais concentrada é a renda. 

CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO MUNDO 

1 Serra Leoa 

2 República Centro-Africana 

3 Suazilândia 

4 Brasil 

5 icaraguá 

Fonte: ONUN-IDH2002 

Desemprego 

Imaginem uma população 
de 65 milhões de pessoas em 
condições de trabalhar e com 
um desemprego e subemprego 
que alcança 12 milhões de 
pessoas. O desemprego não é 
um problema de estatística. Ele 
põe em risco a sobrevivência de 
uma pessoa ou de uma família 
inteira. Trabalho é um direito 
humano! Devia ser a primeira 
prioridade da política 
econômica dos governos. No 
Brasil, existem metas para a 
inflação, mas não para a taxa 
de desemprego! Quanto mais 
progride a economia brasileira, maior 
é a aflição da maioria, privada de trabalho 

0,629 

0,613 

0,609 

0,607 

0,603 

e com o poder de compra sempre mais 
comprimido. Mais da metade das pessoas que 
trabalham está na economia informal. A maior parte são mulheres e 
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jovens que não encontram trabalho no setor formal. Seus trabalhos 
não têm proteção legal nem segurança. Este é um fator de 
aprofundamento das desigualdades e de profundo sofrimento 
humano. 

O desemprego no Brasil aumentou muito a partir do Plano 
Real, implementado em 1994, pois esse Plano abriu o país para os 
produtos importados. Ou seja, se os brasileiros compram produtos 
de outros países, as fábricas brasileiras não têm para quem vender, 
fecham e demitem seus funcionários. Desde então, o desemprego 
dobrou, e se mantém em níveis altíssimos até hoje. Vemos pelo 
gráfico seguinte que os níveis de desemprego de outubro/2004 
(medidos pelo Dieese) ainda estão acima dos níveis de 1998. A 
geração de postos de trabalho durante 2004 - segundo o governo, 
a maior em muitos anos - apenas compensou a grande explosão 
do desemprego em 2003. 
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Fonte: DIEESE. Obs: Média das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Distrito 
Federal, Salvador, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. 

Há outras causas do desemprego: 

• as altas taxas de juros que impedem as empresas de
investirem e abrirem novos postos de trabalho;
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• o pagamento da dívida pública que consome o dinheiro
que poderia financiar obras públicas (estradas, escolas,
etc), impedindo a geração de postos de trabalho.

Dependência externa 

O Brasil sofre de dependência externa. Mas o que é isso? 
Significa que dependemos do dinheiro que vem de fora do país. E 
por que dependemos desse dinheiro? 

1. Porque temos dívida externa, e temos que pagar as
parcelas e os juros desta dívida para os credores internacionais. A 
dívida externa expressa o grau de dependência de capitais do ex
terior. No ano do golpe militar, 1964, esta dívida não passava de 
US$ 3 bilhões. Nos 21 anos de ditadura, o Brasil pagou um total de 
US$ 162,4 bilhões e quando ela terminou, em 1985, deixou o país 
com uma dívida de US$ 95,9 bilhões! Isto porque o governo 
começou, especialmente a partir de 1982, a tomar empréstimos 
para pagar juros e não para produzir riquezas. Os governos civis 
que se seguiram fizeram a dívida saltar para US$ 227 bilhões em 
2002, enquanto o serviço da dívida somou US$ 588 bilhões nesses 
17 anos! 

Quanto mais pagamos, mais devemos, esta é a consigna 
macabra que explica a crescente dependência externa do Brasil 
ao longo de cinco décadas! 

2. Outro fator de vulnerabilidade externa é a compulsão de
exportar para gerar divisas que, além de pagar pelas importações, 
sejam suficientes para pagar os juros daquela dívida. 

3. Também temos que pagar as remessas de lucros das
empresas estrangeiras aqui instaladas, pois essas mandam seus 

ganhos para seus países de origem. Mais de 50% da indústria 
nacional era subsidiária de empresas do exterior no fim de 2003. 
o avanço do controle dos capitais estrangeiros não se limita às
nossas indústrias, mas afeta os produtos que consumimos na nossa
vida de cada dia. Até para bebermos uma água mineral, escovarmos
os dentes, ou tomarmos uma condução estamos pagando direitos

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

de propriedade aos capitais estrangeiros. 

4. Também temos que pagar por serviços que utilizamos no
exterior, como patentes (pela utilização de tecnologia estrangeira), 
navios estrangeiros (que utilizamos para vender ou comprar 
produtos do exterior), etc. 

Para fazer estes pagamentos, necessitamos de dólares, a 
moeda norte-americana, única moeda aceita para transações 
internacionais. E como conseguimos esses dólares? 

Uma forma é vendendo produtos para o exterior, cujos 
compradores nos pagam em dólares. Outra forma é atraindo os 
investidores estrangeiros, oferecendo-lhes altas taxas de juros, para 
que nos emprestem dinheiro. Assim, nossa dívida sofre um aumento 
constante, pois os juros que pagamos são muito altos, e estamos 
freqüentemente tendo que recorrer a novos empréstimos para pagar 
os anteriores. 

Vejamos a tabela abaixo. Ela nos mostra o quanto 
conseguimos de dólares com a venda de produtos ao exterior (o 
chamado "superávit comercial") e compara essa quantidade com 
o que temos que pagar aos outros países. Ao final, verificamos
que o superávit comercial, de US$ 33,7 bilhões, foi bem inferior ao
total de despesas que tivemos de pagar: US$ 59, 1 bilhões.

Balança de Pagamentos - 2004 - Principais Variáveis 

SUPERÁVIT COMERCIAL = US$ 33, 7 BILHÕES 

X 

DESPESAS = US$ 59, 1 BILHÕES 

AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA EXTERNA: US$ 33,3 BILHÕES 

JUROS DA DÍVIDA EXTERNA: US$ 13,7 BILHÕES 

REMESSA DE LUCROS: US$ 7,3 BILHÕES 

SERVIÇOS (Transportes, Royalties, etc): US$ 4,8 BILHÕES 

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 



'"32 MtLHÕE5 Df 
eR4 5t LEIROS lvAe 

TêJÁ O 0Uf CoMêl<! 
\ 

O QUE SERIA POSSívEL FAZER COM O DINHEIRO 
DO SUPERÁ VIT PRIMÁRIO? 

• Em 2004, o superávit primário das esferas federal. estadual e mu
nicipal FOI de R$ 81 bilhões. Este dinheiro seria suficiente para:

• Construir 16 milhões de casas populares (de alvenaria, com 40 a 50
m2, de acordo com método elaborado pela COPPE/UFRJ, ao custo
unitário de R$ 5 mil), o que eliminaria todo o déficit habitacional
brasileiro.

• Assentar 2,3 milhões de frurulias sem-terra, ou seja, metade de todos
os sem-terra do Brasil.

• Gerar 4 milhões de empregos na agricultura (cujo custo médio por
emprego gerado é de R$ 20 mil).

• Distribuir um salário mínimo (de R$ 260) mensal por um ano para
26 milhões de brasileiros.

"É indispensável decretar a moratória como forma de abrir um 
canal para a renegociação [da dívida]. Porém, remos de nos reestruturar 

para nos adaptarmos à baixa do capital externo, que será um impacto, 
mas não tão grande como apregoam alguns. Ninguém quer se fechar a 

negociar com o Brasil, que é um grande cliente." 

Celso Furtado 
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Para pagar nossos compromissos externos, temos de, 
freqüentemente, recorrer a empréstimos do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) que, em troca, exige que o Brasil implemente 
políticas favoráveis aos grandes investidores internacionais. Dentre 
tais medidas, se destacam: 

• a realização do "superávit primário", que significa a
reserva de grande parte dos recursos do orçamento
público para o pagamento da dívida (ver quadro abaixo);

• 

• 

• 

a realização de reformas que tiram direitos dos
trabalhadores, como a Reforma da Previdência, Trabalhista
e a Lei de Falências (que privilegia os bancos, que agora
terão maior prioridade no recebimento de créditos das
empresas falidas, prejudicando os trabalhadores);

a "independência do Banco Central", que impedirá o
governo brasileiro de poder influir em decisões chave da
política econômica, como a determinação das taxas de
juros e o controle da movimentação de capitais financeiros;

a implementação da ALCA que significará o aumento das
importações ( elevando nossa dependência externa e o
desemprego) e a perda de soberania do país.

Educação e Saúde 

No exercício do Orçamento da União de 2004, A$ 139,52 
bilhões foram gastos com juros e amortização das dívidas públicas 
internas e externas. Este total equivale a 32% da despesa do ano, 
que foi de A$ 458,80 bilhões. Deste total, foram autorizados R$ 15 
bilhões para a educação, mas apenas A$ 11, 1 bilhões foram 
efetivamente liberados - ou 74% do total autorizado. Esse valor 
equivale a somente 2,42% do total de gastos públicos em 20041 ! 

Segundo o grande mestre Celso Furtado, "forçar um país que 
ainda não atendeu às necessidades mínimas de grande parte da 
população a paralisar os setores mais modernos de sua economia, 

1 Fonte: PACS, a partir da Consultoria de Orçamento e Prodasen - Boletim Or
çamento, INESC, ano Ili, n. 6, dezembro de 2004. 
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a congelar investimentos em áreas básicas como saúde e 
educação, para que se cumpram metas de ajustamento da balança 
de pagamentos impostas por beneficiários de altas taxas de juros 
é algo que escapa a qualquer racionalidade". E é exatamente nessa 
ausência de razão em que se baseia o modelo econômico atual. 

É necessário e urgente ampliar os níveis de educação e saúde 
da população. Não é possível manter mecanismos como o superávit 
primário e as altas taxas de juros em detrimento do investimento em 
fatores sociais, como educação, saúde, reforma agrária. A educação 
é um direito humano prioritário e inalienável, por toda a vida. Esse 
direito é essencial para o acesso aos demais direitos, para a construção 
de valores solidários, para a emancipação e o exercício da cidadania. 
As políticas públicas devem assegurar a concretização desses direitos. 
Os estados têm a obrigação de garantir de forma universal e gratuita, 
sem discriminação ou exclusão, o pleno direito a uma saúde e 
educação pública e emancipatória em todos os níveis e modalidades2

• 

"Não estamos perdidos. Pelo co111rário, venceremos se não 

Tivermos desaprendido a aprender". 

Rosa Luxemburgo 

2 Carta da terceira edição do FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

ALTERNATIVAS: O QUE É 
PRECISO PARA MUDAR O BRASIL? 

1. É preciso distribuir a terra, demarcar os
territórios indígenas e de quilombolas.
Um por cento dos proprietários de terras no país controla 48%

das terras produtivas do País. Enquanto isso, uma massa de mais 
de 4,5 milhões de trabalhadores rurais está privada de acesso à 
terra e às condições produtivas indispensáveis para o sustento das 
suas famílias. Os povos indígenas e os remanescentes de quilombos, 
em grande parte, não possuem seus territórios demarcados e não 
estão livres de invasores - fazendeiros, madeireiros, empresas de 
mineração, ecoturismo, agronegócio etc. 

Ao contrário, o que se deve garantir é que todas as famílias 
brasileiras que quiserem trabalhar na terra devem ter esse direito. 
Mas para isso é necessário: 

• estabelecer o tamanho máximo da propriedade rural em
no máximo 1 mil hectares e desapropriar todas as demais;

• 

• 

• 

desapropriar todas as fazendas de empresas 
transnacionais e de todos aqueles envolvidos em 
corrupção, trabalho escravo e agressão ao meio ambiente; 

distribuir a terra é torná-la fonte de emprego, alimentos 
e renda. É distribuir dignidade, segurança e cidadania. 

identificar, demarcar e homologar todos os territórios 
indígenas e de quilombolas existentes no país. 
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2. É preciso distribuir a riqueza
Em 2002, segundo a revista Forbes, havia no Brasil 75 mil

milionários em dólar. Em 2003, numa população de 180 milhões, 
eles passaram a 80 mil. O patrimônio de todos eles somava 1,750 
trilhão de dólares! Esta quantia equivale a duas vezes a renda 
nacional do mesmo ano de 2003. Mais grave, a riqueza acumulada 
pelos 80 mil milionários brasileiros equivale ao somatório da dívida 
externa de todos os países em desenvolvimento de renda média, 
segundo o Banco Mundial. Enquanto isso, 53 milhões de habitantes 
do Brasil vivem abaixo da linha de pobreza, com menos de R$ 90 
por mês e sofrem de má nutrição. Outros 126 milhões têm rendimento 
inferior a cinco salários mínimos (R$ 1,3 mil), estimados como o 
mínimo para uma vida familiar em condições de dignidade. Portanto, 
a maioria da população do Brasil é pobre ou miserável. É preciso: 

• aumentar os salários de forma que ele garanta uma vida
digna a todos os trabalhadores e trabalhadoras;

• aumentar o imposto de renda sobre os lucros das
empresas e dos bancos. Impor altas taxas de impostos
sobre as fortunas.

(i)JAAPO A Pot./TteA PARAR
DE" Mf XêP- lcNOS eo !

I 1 \ FORA 
FMI 
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3. Recuperar nossa soberania e suspender o
envio de capital para o exterior
É preciso acabar com a nossa atual dependência externa.

Temos de superar o problema da dívida externa, produzir nossa 
própria tecnologia, e parar de consumir produtos importados caros, 
que somente servem às classes ricas O governo poderia investir 
maciçamente na melhoria de seNiços como saneamento, habitação 
popular, saúde, educação ... Assim, a renda se desconcentraria, pois 
muitos empregos seriam gerados, e os mais pobres teriam acesso 
a seNiços e bens básicos à sua sobrevivência. 

• 

• 

• 

• 

• 

romper com o FMI e com o Banco Mundial; 

restaurar a preponderância do poder político na condução 
da política monetária, revogando a autonomia de fato 
do Banco Central; 

retirar-se imediatamente das negociações da ALCA e de 
suas congêneres com a União Européia, além de não 
permitir a privatização dos seNiços públicos, orquestrada 
pela OMC; 

suspender o pagamento da dívida externa. Utilizar os 
recursos do não pagamento para programas em 
benefício de todo o povo, como: reforma agrária, 
habitação popular, criação de empregos, educação 
pública, saúde! 

reestruturar a dívida interna e revogar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (que transforma os 
investimentos públicos e a política social em variável de 
ajuste das contas públicas); 

4. Controlar os bancos e o capital financeiro
Como foi descrito no item "Dependência Externa", o Brasil

precisa pagar altas taxas de juros para nossos credores, para que 
eles nos emprestem dinheiro. Assim, é muito mais vantajoso aos 
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bancos emprestarem seu dinheiro ao governo, ao invés de 
financiarem fábricas, ou qualquer outro tipo de empreendimento, o 
que impede a geração de novos postos de trabalho. Para que 
possamos baixar nossas taxas de juros: 

5. 

• nenhum país conseguiu se desenvolver sem controlar
os bancos;

• imediata implantação de mecanismos de controle de
entrada e saída de capitais especulativos;

• para o desenvolvimento de um Projeto Popular será
necessário controlar os bancos e utilizar os recursos para
o desenvolvimento da produção e do emprego;

• a dívida interna do governo já foi paga muitas vezes. A
dívida pública com os bancos também deve ser
controlada.

Moradia com dignidade para todos e todas 

São mais de 11 milhões de moradias necessárias para atender 
as famílias de sem teto que se acumulam nas cidades brasileiras. 
Basta circular pelas periferias das cidades ou pelas ruas dos centros 
urbanos para ver em que condição está vivendo a população 
brasileira. Qual a solução? 

• todos os terrenos vazios nas cidades deveriam ser 
desapropriados e destinados a programas de habitação. 

• impor pesados impostos sobre quem explora aluguel.
Ninguém tem o direito de viver de renda, explorando a
necessidade de moradia do povo.

• fazer um grande programa de habitação popular, que
estimularia a indústria da construção civil, gerando assim
milhões de empregos e resolvendo o problema dos sem
casa.

• todo financiamento público seria apenas para moradia
popular.
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6. Reorganizar a produção na indústria e na
agricultura

É preciso que nossa economia se oriente para a produção de
produtos e serviços consumidos pelos mais pobres, que podem ser 
produzidos aqui mesmo no Brasil, gerando muitos empregos. A chave 
do problema reside no padrão de desenvolvimento dependente, 
subordinado aos interesses do capital internacional e baseado na 
cópia das pautas de consumo das economias centrais. É necessário 
um estilo de desenvolvimento que coloque em primeiro plano o 
atendimento das necessidades sociais das camadas desfavorecidas 
da população. Para isso é necessário: 

•

• 

reorganizar a indústria para produzir bens com a
qualidade que o povo precisa;

estimular iniciativas de economia solidária como forma
de apoiar e reforçar os empreendimentos dos próprios
trabalhadores e trabalhadoras;

• não consumir produtos de empresas que financiam
guerras, destruição ambiental e maltratam seus
trabalhadores.

7. Um Estado a serviço da maioria

Evidentemente, uma política econômica alternativa exigiria uma 
profunda mudança na correlação de forças. Portanto, as forças 
populares devem evitar o equívoco de acreditar em "milagres" do 
governo Lula - ou de qualquer governo - e desperdiçar a rica 
oportunidade histórica de debater um Novo Projeto para o Brasil. 

A abertura de novos horizontes para o povo brasileiro depende 
da construção de uma correlação de forças que permita a superação 
dos gigantescos bloqueios que condenam a sociedade brasileira à 
dependência e ao subdesenvolvimento: o jugo das finanças 
internacionais sobre a economia brasileira e o mando despótico da 
burguesia urbana e rural sobre a classe trabalhadora. 
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8. É preciso democratizar a informação
A maior parte do que vemos, ouvimos, sabemos gostamos ou

sentimos, não nasce de nossa experiência direta de vida, nasce do 
que lemos nos jornais; do que a televisão mostra; do que os rádios 
dizem. Quem controla os jornais, as televisões e as rádios faz de 
tudo para controlar as nossas cabeças. No Brasil, apenas seis 
grandes grupos de empresários e políticos são donos de quase todas 
as redes de comunicação. Eles decidem o que podemos ver, ouvir e 
saber. É um controle silencioso, feito aos poucos, todos os dias. 
Nem sentimos esse controle das nossas mentes, pois nos 
acostumamos a ele. As televisões apresentam muita vulgaridade e 
violência para rebaixar o nível do nosso povo. Escondem muito do 
que poderiam fazer para ajudar a compreender a realidade brasileira. 

O que fazer? 

• 

• 

• 

• 

as redes de televisão e rádios devem ser 
democratizadas, ou seja, reorganizadas na forma de 
empresas públicas, a serviço da sociedade, para difundir 
informações verdadeiras, educação de qualidade e 
diversão saudável; 

a sociedade deveria poder influir, decidir na qualidade 
de sua programação e utilizar esses meios de 
comunicação como instrumentos de educação, de cultura 
de nosso povo, e não de alienação e vulgaridade como 
agora. 

democratização das verbas públicas publicitárias para 
os meios de comunicação impressos, de forma que o 
Estado não contribua na manutenção dos grandes 
monopólios, concentrando seus anúncios nos grandes 
veículos, como faz hoje, mas atue garantindo a 
pluralidade da informação; 

incentivar as rádios comunitárias, como instrumento de 
comunicação local e regional. 
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9. E preciso democratizar a saúde, a educação
e a cultura
Um povo que não tem acesso à educação e à saúde e que vê

sua cultura ser destruída é um povo incapaz de encontrar seus 
próprios caminhos de superação das desigualdades e injustiças. Para 
isso é necessário: 

• 

• 

• 

rechaçar qualquer acordo nacional e internacional que 
promova a mercantilização da saúde e da educação, do 
conhecimento, da ciência e tecnologia, particularmente 
o relativo ao comércio e serviços da OMC;

recusar programas de ajuste estrutural que pressionam 
os governos a desmantelar os serviços públicos; 

rechaçar a ingerência das empresas nacionais e 
multinacionais nos sistemas de educação e de saúde 
públicas; 
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• exigir a igualdade de gênero no acesso à educação, à
saúde e aos espaços de decisão de políticas públicas;

• promover ações contra o racismo e contra as diferenças
de classe social;

• apresentar aos governos nacionais uma agenda que
priorize programas para a eliminação do analfabetismo,
pela inclusão educacional da população mais excluída e
contra a exploração do trabalho infantil;

• defender uma forma de educação profissional que rec
use a lógica da empregabilidade e inclua as dimensões
ética, estética e política.

• garantir o direito e o acesso à cultura, de participação
nas at ividades culturais que elevem o nível de
conhecimento da população.

• garantir o direito a um lazer saudável e digno.

1 O. Fazer uma auditoria da dívida pública 

Frente ao processo de endividamento, precisamos saber como 
surgiu toda essa dívida pública? Quanto já pagamos e quanto ainda 
devemos? Realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? 
Onde foram aplicados os recursos? Esse endividamento significou 
algum benefício para o povo brasileiro? O que foi feito diante de tantas 
ilegalidades e ilegitimidades desse processo? 

Essas são algumas das perguntas que o grupo de estudos da 
"Auditoria Cidadã da Dívida" - Campanha Jubileu Sul - procura re
sponder. O objetivo da auditoria é dissecar o processo de endividamento 
do País, revelar a verdadeira natureza da dívida e, a partir daí, promover 
ações no sentido de reduzir o montante das dívidas interna e externa. 

A auditoria da dívida externa está prevista na Constituição Fed
eral do Brasil de 1988, no artigo 26 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, mas até hoje não foi cumprida. No ano 
2000, mais de 6 milhões de brasileiros participaram do Plebiscito da 
Dívida Externa e votaram NÃO à continuidade do pagamento da dívida 
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sem antes realizar a auditoria prevista na Constituição Federal. 

Em novembro de 2004, a OAB decidiu ingressar no Supremo 
Tribunal Federal (STF) com ação para obrigar o Congresso Nacional 
a instalar Comissão para realizar auditoria da dívida externa. 

As ilegalidades de nossa Dívida - A origem da dívida atual 
pode ser explicada a partir da década de 70. Contratos haviam sido 
assinados pelos governos militares da época admitindo-se juros 
flutuantes, o que permitiu aos credores aumentarem livremente as 
taxas de juros, que saltaram de patamares em torno de 5% ao ano 
para mais de 20% ao ano, provocando a multiplicação do valor da 
dívida externa. Esse aumento unilateral das taxas de juros é 
considerado ilegal pelo Direito Internacional. 

Assim, o Brasil enviou ao exterior, de 1979 a 2003, a título de 
juros e amortizações da dívida externa, US$ 170 bilhões a mais do 
que recebeu de empréstimos, e a dívida se multiplicou por quase 
cinco, tendo chegado a US$ 235 bilhões em 2003. Caso os credores 
não tivessem aumentado abusivamente as taxas de juros, a quantia 
que enviamos para o exterior teria sido suficiente para quitarmos a 
dívida em 1989, e ainda seríamos credores de US$100 bilhões. 

Nos anos 90, a sustentação do Plano Real se ancorou na 
atração de capitais estrangeiros .para o financiamento das 
importações, mas o governo também se endividou em moeda 
brasileira, emitindo títulos da dívida interna que remuneravam 
investidores brasileiros e estrangeiros com as taxas de juros mais 
elevadas do planeta. Assim, a dívida interna também se multiplicou. 

Participe da Auditoria Cidadã da Dívida 

Um importante objetivo da Auditoria Cidadã da Dívida é a 
verificação da correta aplicação dos recursos dos empréstimos. 
Para isso, é fundamental a participação de economistas, 
advogados, estudantes e membros de comunidades locais na 
verificação dos projetos financiados, tais como estradas, pontes, 
projetos de assentamento rural etc, certificando que tais obras 
realmente foram concluídas. Esse trabalho já tem sido feito em 
alguns estados e, para participar, contatar a Coordenação da Au
ditoria Cidadã da Dívida, no tel (61) 218-5276. 
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11. É preciso uma política que garanta a igualdade
para as mulheres
As mulheres são as mais pobres, têm o maior índice de

desemprego, não têm sua qualificação reconhecida no mercado de 

trabalho e, em todas as situações, recebem menos que os homens 
para os trabalhos equivalentes. A situação de violência doméstica e 

sexual vivida pelas mulheres é alarmante: a cada 15 segundos uma 
mulher é agredida. Entre as mulheres, é muito alto o número de 

mortes evitáveis, principalmente a mortalidade materna, devido a 
falta de assistência à saúde. Para as mulheres negras, camponesas 

e indígenas a desigualdade é ainda maior. 

Por isso, combater a desigualdade das mulheres exige: 

• políticas sociais universais, distribuição de renda, reforma
agrária;

• um modelo voltado para o consumo interno das massas,
sustentável, com equilíbrio entre produção e reprodução,
decidido de forma soberana e democrática;

• políticas concretas que ampliem a autonomia das
mulheres, alterem a divisão sexual do trabalho,
assegurem o exercício dos direitos sexuais e
reprodutivos, combatam todo tipo de violência, em es

pecial a violência doméstica e sexual, e a discriminação,
sobretudo, a por orientação sexual.

A história do Brasil ensina que só a pressão social de baixo 
para cima é capaz de promover os interesses das classes populares. 
Logo, não pode haver ilusão. O povo brasileiro não deve esperar 

nenhuma transformação social que ele não possa conquistar com 

as próprias mãos. 
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"No Brasil. sempre se seguiu a rotina de privilegiar os 

privilegiados, sem tentativas Ji·uJíferas de iwervenção programada na 

distribuição ela renda. Mantêm-se nt'veis salariais os mais baixos 

possíveis, como desvalori:..ação brutal do trabalho e intensa exclusão 

social. Com isso. atribui-se aos pobres os custos de sua reprodução. O 

trabalhador supere.\plorado gera outros trabalhadores 110 mesma 

condição e o miserável 11111ltiplica o 111Ímero de miseráveis" 

F/oresta11 Fernandes 
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IV 

O QUE É UMA 
ASSEMBLÉIA POPULAR 

A idéia de uma prática política sistemáticà com base na "Assembléia 
Popular" nasce da busca por garantir uma forma democrática de 
organização da vida social. Já imaginou se em cada bairro, zona 
administrativa, cidade, comunidade rural, existisse um espaço onde cada 
cidadão e cidadã pudesse dar sua opinião sobre assuntos como a gestão 
da saúde, da educação, da política externa do país, das agendas a serem 
cumpridas pelos governos, etc? Onde as pessoas que participassem 
com regularidade e pensando com sua própria cabeça fossem os 
principais sujeitos de definição das políticas públicas? Estabelecendo 
prioridades e acompanhando o processo de execução, não apenas do 
ponto de vista do orçamento público, mas sobre a própria natureza dessas 
políticas públicas? A missão desses espaços de democracia direta é o 
de tomada de decisões, e não apenas um espaço opinativo. 

A palavra democracia muitas vezes não representa a realidade, 
na qual uns poucos pensam, decidem e mandam em nome de um poder 
que lhes foi conferido um dia pelo voto. A democracia representativa 
deveria ser a forma mais legítima de administração dos interesses de 
todo o povo. Porém, sabemos que a prática é bem diferente da �eoria. 

Muitas vezes, a democracia, que deveria ser o governo do povo, 
a serviço do povo, acaba se tornando um governo sem o povo. 

Os que têm uma cabeça conservadora dizem que a solução é um 
governo autoritário. Mas para o povo só interessa um governo onde ele 
possa opinar, defender os interesses do conjunto e decidir o que achar 
mais útil para si e para a coletividade. Esse tipo de democracia é chamada 
de democracia participativa, uma democracia de verdade. 

É possível o povo delegar seu poder para alguns como seus 
representantes. Mas é preciso que sejam cumpridas muitas condições. 
A primeira é que o povo seja informado com franqueza sobre o que os 
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eleitos por ele estão fazendo. A segunda é que os mandatos obtidos pelo 
voto possam ser revogados quando o eleito não cumprir suas obrigações 
com o eleitor. Há muitas outras condições a serem obseNadas para se 
vivenciar uma verdadeira democracia. Uma das formas encontradas para 
garantir uma democracia efetiva são as Assembléias Populares. 

As Assembléias Populares são o espaço onde o povo pode dar 
sua opinião, sugerir, e, finalmente, aprovar decisões de seu interesse e 
da comunidade. É ali que a população deve discutir os problemas das 
suas vidas, do seu bairro, da cidade e do País. 

Os que forem eleitos como seus representantes deverão aplicar o 
que foi decidido de forma coletiva e viabilizar o que representa a vontade 
do povo. Decisões sobre saúde, educação, seNiços públicos, organização 
da cidade e do Estado devem ser discutidas da forma mais ampla possível. 

Esse é o sentido das Assembléias Populares. São reuniões 

onde o povo, junto com aquelas pessoas que elegeu para representá

lo, discute o destino do seu bairro, o destino da sua cidade e mesmo 
o destino do nosso País.

(p)E Qut 
éV FÁÇ{) COM
A /v\ INH-A

RAtvA 2 
• 
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VAM05> 
BTuDAR ...

O povo sabe o que falar e fazer? 

Para poder construir este tipo de Democracia Popular, que 
combina a democracia direta, nas mãos do povo, com a democracia 
representativa não é fácil. 

Isso exige que o povo se prepare, que estude os problemas 
coletivos. Exige que o poder público faça um trabalho de informação, 
de esclarecimento e de formação política do povo. Sem informação 
não há participação. Há, sim, massa de manobra nas mãos de 
políticos que querem se aproveitar do povo. 

O sentido da política é seNir ao povo, aos interesses do povo. 
Hoje, a gente vê que a maioria dos políticos está nos cargos para os 
quais foram eleitos sem nenhum contato, diálogo, debate ou prestação 
de contas com aqueles que os elegeram. As eleições, da forma como 
costumam acontecer, acabam sendo uma manipulação do voto dos 
eleitores. Para termos uma verdadeira democracia, é preciso mudarmos 
completamente as leis e a prática que, hoje, regem a nossa vida política. 

E o passo inicial para se fazer esta mudança é devolver a voz 
ao povo. As Assembléias Populares podem ser esse passo em 
direção a um novo caminho, numa construção política coletiva que 
tenha como base ouvir o que o povo pensa e quer. 

Para isso, para esse início de caminhada, é necessário 
propiciar ao povo informações e estimular a participação. A população 
informada, esclarecida e estimulada a participar vai dizer o que sente, 
o que precisa, o que quer. Vai estabelecer quais são as prioridades
para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o
nosso país. E isso tudo deverá acontecer em reuniões coletivas,
com muita gente participando. Estas são as Assembléias Populares.

O Plebiscito sobre a ALCA: um exemplo de 

democracia. 

O cientista político italiano Norberto Bobbio diz que "a 
democracia não cumpriu as suas promessas e, por isso, necessita 
ser reinventada". 
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Experiências desta democracia reinventada foram o Plebiscito 
sobre a Dívida Externa e o Plebiscito sobre a ALGA, realizados em 
2000 e 2002, respectivamente. Foram iniciativas tomadas pela Rede 
Jubileu Sul, em conjunto com igrejas e movimentos sociais de todo 
o Brasil, que ouviu a opinião de mais de 6 milhões de votantes, no
primeiro Plebiscito, e de mais de 1 O milhões, no segundo.

Estes dois Plebiscitos aplicaram o princípio da democracia 
popular. Com a participação de milhares de militantes e ativistas 
voluntários, foi organizada uma ampla campanha de esclarecimento 
e de formação política. Em milhares de pequenas reuniões se discutiu 
o significado da dívida pública (externa e interna) e do projeto dos
EUA de criar a ALGA. Foram vistos os prejuízos que tanto a dívida
como a ALGA trazem para o Brasil. No final, foram organizados
Plebiscitos livres e não-oficiais, mas que recolheram, nos dois
momentos em que foram realizados, a opinião de milhões de
cidadãos e cidadãs em todo o país. Foram esforços e exemplos de
construção do verdadeiro poder popular. Foram experiências de
controle, por parte do povo organizado, sobre as políticas de governo.

Com essas consultas massivas, a Campanha colocou nas ruas 
assuntos de extrema importância para o povo brasileiro, como a dívida 
externa e a ALGA. Estabeleceu, assim, uma prática intensa de de
bates, estudos, produção de materiais didáticos, peças de teatro, 
músicas, poesias, vídeos etc. Foi um exercício prático de formação e 
informação dos setores populares. 

Com estes Plebiscitos, foi criada uma grande movimentação 
em torno de temas que dizem respeito diretamente a cada um e 
cada uma de nós. Esse é o caminho. Sabemos que os meios de 
comunicação estão a serviço da classe que sempre dominou o nosso 
país e simplesmente não tratam dos temas de interesse da grande 
maioria da população. Não querem que o nosso povo se esclareça. 
Quando tratam de algum tema que diz respeito ao povo escondem 
a verdade ou a falsificam. No caso da dívida e da ALGA, sempre 
estão do lado dos que favorecem os interesses de quem se benefi
cia com a dívida externa ou com a dependência do Brasil às 
multinacionais e ao Império Estadunidense. 

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

Multiplicar as Assembléias Populares e a organização 

do povo 

O povo precisa se organizar para defender seus interesses 
fundamentais. Isso exige a participação democrática de todos. Só 
assim poderemos ter uma organização para discutir, apresentar 
soluções e alternativas. Poderemos decidir estratégias e táticas para 
mudar a situação de opressão e exploração na qual vive a grande 
maioria do povo brasileiro. 

Não podemos nos iludir pensando que o sistema capitalista 
no qual vivemos vai garantir a vontade do povo. Essa é uma ilusão. 
Não podemos esperar que os vitoriosos nas eleições, da maneira 
que esses processos ocorrem, automaticamente defendam os 
interesses do povo. Os vereadores, deputados, senadores e todos 
os que assumem cargos no Executivo devem estar sempre junto 
com a população que os escolheu. Eles devem participar das 
Assembléias Populares e, depois, implementar o que o povo decidir. 
É uma proposta de inversão da prática política atual. 

Dt;:SCoBRIMO> 
o 

��Two! 
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Como Organizar Uma Assembléia Popular 

Para organizar uma Assembléia Popular, é importante cuidar 
de uma série de aspectos que deverão garantir que ela atinja os 
seus objetivos. Ela pode ser organizada por área geográfica (bairro, 
cidade, região, etc) ou pode ser organizada por temas como moradia, 
reforma agrária, violência urbana, movimento de mulheres, indígenas, 
movimento negro etc. 

Os aspectos mais importantes envolvidos na realização de uma 
Assembléia Popular são: 

1. a preparação;

2. a mobilização;

3. a data e o local;

4. as equipes de trabalho;

5. a organização do dia;

6. a continuidade do processo.

Preparação 

É fundamental, para se preparar uma Assembléia Popular, que 
um grupo se reúna para planejar cada aspecto envolvido na sua 
realização.Este grupo deverá pensar: 

• na melhor data para a Assembléia Popular;
• no local mais apropriado;
• na divulgação do evento;
• na divisão de tarefas entre os membros do grupo;
• na coordenação do dia;
• na preparação de materiais que irão subsidiar os de-

bates;
• no convite aos palestrantes;
• na avaliação e na continuidade do processo.
O que deve perpassar toda a preparação é a busca da maior
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participação possível da população que pretendemos atingir, fornecendo 
a ela informações para os debates e uma dinâmica de trabalho que 
garanta a palavra de cada um/uma, assim como mecanismos 
democráticos e consensuais de deliberação. 

Mobilização 

Para a mobilização, é importante ter clareza da população que 
queremos envolver com a Assembléia Popular, das formas de chegar 
até ela e como. 

É importante se atentar em atingir a população com 
informações claras sobre a importância política do tema a ser 
discutido e da sua participação nele. 

É importante também definir as estratégias de comunicação: por 
carta, cartaz, panfleto, rádio comercial, rádio comunitária, televisão, out

door, carro de som, Internet, avisos orais etc. 

Neste sentido, é preciso pensar as estratégias de comunicação 
dentro dos prazos que antecedem a realização da Assembléia Popu
lar, para que as pessoas fiquem informadas, mobilizadas e dispostas 
a participar com a antecedência necessária. 

Data e Local 

Para planejar uma Assembléia Popular é importante definir uma 
data e um local apropriados para o que se pretende realizar. A data 
deve ser um dia e horário quando houver a maior disponibilidade 
possível dos potenciais participantes, mulheres, homens, 
trabalhadores, jovens, idosos, pessoas das mais variadas crenças e 
religiões, estudantes, desempregados/as etc. O horário é importante 
na medida em que viabiliza as pessoas participarem e voltarem para 
suas casas sem transtorno. 

O local deve ser central para o conjunto de potenciais 
participantes, de fácil acesso por transporte público. As dimensões 
também devem ser condizentes para o público planejado, que 
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garanta a escuta, a fala e o debate por parte de todos/as. É importante 
se organizar espaços onde os filhos/as crianças dos participantes 
possam ficar, em atividades de cunho pedagógico e lúdico. 

A ambientação do local também é importante para que as 
pessoas se sintam acolhidas, confortáveis, sem esquecer de se fazer 
uma decoração com símbolos das lutas e aspirações populares, 
dos nossos heróis, mártires, assim como símbolos das organizações 
populares como bandeiras, cartazes, fotografias etc. 

Equipes de Trabalho 

É importante que o grupo organizador da Assembléia Popular 
forme equipes de trabalho para que todos os aspectos organizativos 
sejam bem cuidados e o próprio evento seja fruto de um esforço 
coletivo. 

Desta forma, é importante se constituir, pelo menos: 
• equipe de mobilização;
• equipe de finanças;
• equipe de comunicação;
• equipe de contatos;
• equipe de ambientação;
• equipe de som;
• equipe de animação;
• equipe de subsídios;
• equipe de limpeza;
• equipe de trabalho com as crianças;
• equipe de alimentação;
• equipe de transporte;
• equipe de segurança;
• equipe de saúde;
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• equipe de credenciamento;
• equipe de registro e sistematização.
O próprio processo de organização, mobilização e realização

da Assembléia Popular por meio de equipes de trabalho deve ser 
um processo pedagógico, que envolve e traz para a organização 
mais e mais pessoas dispostas a se engajar com maior profundidade 
nas lutas sociais. Portanto, as equipes de trabalho devem ser abertas 
para a participação de pessoas interessadas até no próprio dia da 
realização do evento. 

Organização do Dia 

É importante que a Assembléia Popular tenha sua organização 
bem planejada, em cada detalhe: 

• horários;
• dinâmicas;
• coordenadores;
• intervalos;
• místicas;
• subsídios;
• equipamento;
• alimentação.
O bom andamento e a realização dos objetivos de uma

Assembléia Popular vai depender do cuidado que se tiver com o� 
seus detalhes organizativos. Falhas nesses detalhes podem 
comprometer todo o esforço coletivo empenhado e prejudicar os 
seus resultados. 

Continuidade do Processo 

É importante que se planeje uma Assembléia Popular e que: desde logo, também se pense a sua continuidade. Para ta!1to, e 
fundamental que se marque um momento de avaliaçao da 
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Assembléia com todas as pessoas envolvidas na sua preparação e 
realização. 

A partir dessa avaliação é possível se planejar os próximos 
passos a serem dados, no trabalho de base, no trabalho de formação, 
nas mobilizações populares, na organização de grupos, na ampliação 
e melhor estruturação do movimento local como um todo. 

Assembléia Popular: 
Que Brasil nós queremos? 

No final desta cartilha, vocês vão encontrar um questionário 
para o mutirão de trabalho de base que deverá ser realizado entre 
os meses de maio e junho nas escolas, residências, sindicatos 
locais, pequenas reuniões, universidades, ou outras formas de 
reunir as pessoas e conversar sobre Que Brasil nós queremos? 
No questionário, estará sendo perguntado sobre os principais 
problemas do país e da cidade do entrevistado, assim como as 
soluções propostas. 

As respostas recolhidas devem ser organizadas e 
apresentadas durante as Assembléias Populares locais, estaduais 
e nacional. É uma forma concreta de fazer valer a opinião de um 
número significativo de pessoas, além, é claro, das que estarão 
participando das Assembléias. 
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EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NOS DESTINOS DO PAÍS 

São enormes os desafios para a construção de um Brasil livre, 
justo, soberano e plenamente democrático. Como vimos, nossos 
problemas como povo brasileiro são grandes, seculares e estruturais 
e a classe dominante, embora pequena, é extremamente 
conservadora e aferrada a seus interesses. Os setores populares, 
embora amplamente majoritários e organizados num grande número 
de movimentos, no campo e na cidade, em todas as regiões do 
país, possuem muitas dificuldades para fazer valer seus direitos. 

Nosso sistema político, baseado na chamada "democracia 
representativa", vem mostrando cada vez mais seus limites. As elites 
nacionais e internacionais, com seu poder econômico e político, 
influenciam, controlam ou simplesmente determinam o que devem 
fazer os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Os critérios da representatividade e da igualdade de direitos 
caem por terra frente ao poder avassalador dos recursos econômicos, 
dos lobbies empresariais, das leituras dos meios de comunicação 
de massa sempre de acordo com a classe dominante. Junto com o 
poder financeiro, o poder ideológico das elites se infiltra nos três 
poderes da República e faz deles seus instrumentos de dominação 
de classe. 

Portanto, já é hora de começarmos a pensar e praticar 
alternativas políticas a essa situação, na perspectiva de construção 
do Brasil que queremos. Um instrumento fundamental para essa 
nova construção são as Assembléias Populares - nelas, os setores 
populares poderão exercer livremente seu direito à informação, ao 
debate e à participação nos assuntos que dizem respeito, tanto à 
sua vida cotidiana como à vida nacional. 

O exercício de participação nas Assembléias Populares irá 
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potencializar cada vez mais o povo brasileiro na sua capacidade 
organizativa e na sua formação política. A articulação desta força 
social organizada com mecanismos de intervenção no interior do 
nosso sistema de representação política poderá constituir o 
contrapeso necessário ao poder da burguesia nacional e 
internacional. 

Radicalizar a democracia; defender, garantir e conquistar 
direitos; construir uma nação de acordo com as necessidades e 
anseios das maiorias populares em nosso paf s - tudo isso será 
possível se inventarmos novas formas de participação popular em 
todo o Brasil. 

Este é o grande desafio colocado diante de nós. 

Março 

PROPOSTAS DE AÇÃO E 
CALENDÁRIO 

08 - Mobilização e luta das Mulheres 

19 e 20 - Dia de Mobilização e resistência contra as guerras e pela 
retirada das tropas militares do Iraque 

Mês intensivo para a coleta de assinaturas da Campanha pelo direito 
ao Plebiscito Popular (Regulamentação do Artigo 14 da Constituição 
Federal) 

Abril 

03 a 09 - Missão de solidariedade e denúncia da situação que se 
encontra o Haiti após a chegada dos militares ao país. 

Encontros Estaduais de Formação, plenárias da Campanha Contra 
a ALCA dentro dos eixos (OMC, ALCA, Livre Comércio, Dívida, 
Amazônia, e Desmilitarizaçã_o) 

08 a 1 O - V Encontro Nacional de Formadores da Campanha Con
tra a ALCA e o Livre Comércio {Local descentralizado -
São Paulo, Goiânia, Recife e Belém) 

08 a 1 O - 7º Encontro Nacional dos Articuladores/as do Grito dos 
Excluídos - São Paulo 

1 O a 16 - Semana da Ação Mundial contra o neoliberali�mo e as 
transnacionais (pichações, ações contra as 
transnacionais, campanha pelo plebiscito, feiras de de
bate com a sociedade). Intensificar no dia 15 de abril. 

15- Atos nas capitais da Semana de Ação Mundial e
lançamento da Marcha da Via Campesina (concentração
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17-

18-

conjunta nas capitais) 

Ato pela Reforma Agrária em Goiânia 

Lançamento da Marcha da Via Campesina e Ato Político 
pela Reforma Agrária e contra o Neoliberalismo - onde 
buscaremos intensificar o debate com a sociedade sobre 
os temas ligados a Reforma Agrária e os eixos da 
Campanha contra a ALCA, Livre Comércio, Dívida e 
outros. 

26 a 30 - Encontro Hemisférico de luta contra o Livre Comércio/ 
ALCA/TLC, s em Cuba 

Maio 

01 - Dia do Trabalhador 

Ato na chegada da Marcha da Via Campesina em Brasília 

Mutirão de consulta ao povo brasileiro - Questionário "Que Brasil 
nós queremos"? 

Junho 

Assembléias populares "Que Brasil nós queremos?" sobre o Modelo 
Econômico nos Municípios 

Julho 

Assembléias populares "Que Brasil nós queremos?" sobre o Modelo 
Econômico nos Municípios 

Agosto 

Assembléias populares "Que Brasil nós queremos?" sobre o Modelo 
Econômico nos Estados 
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Setembro 

Atividades preparatórias para o Grito dos Excluídos e também para 
a Assembléia Popular Nacional 

01 a 07 - Semana da Pátria e Grito dos Excluídos 

19 a 21 - Assembléia Popular Nacional "Que Brasil nós 
queremos?" sobre o Modelo Econômico - Brasília 

Outubro 

12 - Grito dos Excluídos Continental 

12 a 17 - Jornada Mundial das Mulheres 

20 a 23 - Seminário Nacional da 4ª Semana Social Brasileira -
CNBB 

Novembro 

Cúpula das Américas e Cúpula dos Povos das Américas na Argentina 

Dezembro 

Ministerial da OMC em Hong Kong 
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1 ANEXO 

QUESTIONÁRIO PARA O MUTIRÃO DE TRABALHO 
DE BASE "QUE BRASIL NÓS QUEREMOS"? 

CAMPANHA BRASILEIRA CONTRA A ALCA 

Nome do grupo/ pessoa(s): 

Grupo/ família de quantas pessoas: 

Endereço: 

1. Qual é o principal problema daqui da região onde você(s) moram?

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

2. E quais são os 5 principais problemas que o povo brasil�iro enfrenta
hoje?

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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3. Por que eles acontecem? Qual a causa?

4. Pelo que você(s) sabe(m) ou ouviram falar, o que o governo tem
feito para resolver esses problemas?

5. E se você(s) fosse(m) governo, o que você(s) faria(m) para re
solver esses problemas?

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

6. Pelo que você(s) sabe(m), o que é a ALGA?

7. Na sua opinião, quem vai se beneficiar mais com o livre comércio
entre as Américas (ver alternativas abaixo):

a) o povo do Brasil ( ) b) o povo dos Estados Unidos ( )
c) as empresas do Brasil ( ) d) as empresas dos Estados Unidos ( )
e) não sabe ( )

8. O que você acha que o governo brasileiro deveria fazer em relação
àALCA?
a) sair das negociações imediatamente ( )
b) seguir negociando ( ) 
c) assinar o acordo da ALGA com os Estados Unidos ( )

9. A Campanha Brasileira contra a ALGA organizou um plebiscito
em 2002, no qual mais de 1 O milhões de brasileiros votaram, e 90%
votou contra a ALGA. O que você acha que a Campanha contra a
ALGA deve fazer de agora em diante?
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1 O. O Brasil envia todos os anos mais de 50 bilhões de dólares para o 
exterior. Mesmo assim, continuamos devendo 230 bilhões de 
dólares. Portanto, o povo brasileiro já pagou mais do que devia, e 
deveria cobrar essa dívida. O que você acha que se deveria fazer em 
relação à dívida externa? 

Metodologia 

1. Esse questionário é apenas um guia para ajudar o debate das questões, 
informar o povo, e elevar o nível de politização. 

2. Ele pode ser usado em visitas as famílias, nos bairros, ou ser aplicado em 
grupos de debate nas paróquias, sindicatos, igrejas, colégios. 

3. Podemos também organizar grupos de discussão em assembléias e reuniões 
de instâncias de movimentos. 

4. Ele deve ser aplicado durante todo o mês de maio e junho. 

5. Depois de organizado o debate, deve-se ter um grupo por município, para
reunir as respostas e sistematizar algumas conclusões, para termos um 
''termômetro" sobre o que o povo está pensando.

6. Devemos apresentar o resultado colhido nesse debate, de forma resumida, 

nas Assembléias Populares municipais que vão acontecer em junho e julho. 

7. Depois, a soma de cada município deve ser apresentada nas Assembléias
Populares estaduais que acontecerão em agosto. 

8. Em cada município do estado, a Campanha contra a ALCA deve organizar 
um grupo de formadores, que vai analisar as respostas. 

9. O principal é que o questionário seja reproduzido e aplicado no maior número 
possível de espaços e movimentos sociais e no maior número possível de
municípios e bairros das grandes cidades.

10. Organizar, no município e no estado, um cadastro com nome, endereço e
e-mail das pessoas ou grupos que participaram para continuar enviando
material sobre a ALCA. Também devemos mantê-los informados sobre as
assembléias e mobilizações que ocorrerão nos estados.
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Bischõfliche� Hilfswerk MISEIIB:R e.V. 
por ordem da 

Katholische Zentralstelle 
für Entwicklungshilfe e.V. 

K:tlholischc Zcntr:ilsh ic fiir Entwicklungshilfo e.V. 
l'ostf:tch 1 ·l 50, n-5111 ; Aachen 

Diocese de Nova Iguaçu 
Caixa Postal, 77 285 

26.000 Nov1 Iguaçu -RJ 

BRASI,:, 

A V I S O D E P A G A H E N T O 

Projecto n�: 233-148/64 E Z 6085 (90) 

POSTFACH J/4 50 
D-52015 AACHEN

MOZAlffSTRASSli 9 
D-52064 AACHEN

TELEFON (02 /41) /44 2-0 
TELEX: 832 370 MISA D 
'JUEFAX: (02 41) 44 21 88 

Wey /Nu · - fl. l'\Rl. 1994 , 

Continuação de um programa social na Diocese de Nova Iguaçu 

Prezados Simhores, 

Acusamos a recepção da sua solicitação de pagamento para o projecto a.m. 
Encarregámos o nosso banco de efectuar um pagamento no valor de 

DEM 130.000,--

0 pagamento ser4 efectuado nos próximos dias por 

transferência bancária à conta n2: 0266 00701-34, Banco Bamarindus do 
Brasil ::.A., agência Nova Iguaçu 

Esperamos l[Ue o mencionado pagamento chegue pontualmente e agradecemos que a 
sua recepçio nos seja confirmada imediatamente. 

Além disso necessitamos receber um comprovante do valor obtido em moeda 
nacional depois de efectuado o câmbio. Pedimos-lhe que nos envie todos os 
documentos relativos ao câmbio do nosso pagamento (por ex. comprovantes 
bancários, extratos de conta, confirmação do auditor, etc.). 

Também no caso de o câmbio ser efectuado em parcelas, pedimos que o 
recebimentc do valor em USS ou DEM seja confirmado de imediato. Os documentos 
comprovati,os do câmbio das parcelas poderão ser apresentados posteriormente. 

Fora o pag,mento a. m. o projeto dispõe de um valor de DH 80.000,- e uaa 
reserva de DM 50.000,- que só poderá se� liberada ea caso justificado. 

Agradecemos desde já a sua cooperação! 

AtenciosamE:nte 

Katholisché Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. 

Anexo 
Formulários para o aviso de recebimento e para a solicitação de pagamento 



Bischofliches Hilfswerk MISERIDR e.V. 
rx:>r ordem da Katholische Zentralstelle 

für Entwicklungshilfe e.V. 

Kathulisd1c Z,•111ralstcllc íiir E111wiáh111i;,hilíc ,•.\'. 
l'u:-1f:1d1 1� �0. ll-5201� A:id1c11 

Diocese de Nova Iguaçu 
Cxpostal 77 285 
26000 Nova Iguaçu RJ 

POSTFACII 14 50 
D-52015 MCIIEN

MOZAlffSTRASSE 9 
D-52064 MCIIEN

Brasil 
TEI.EFON (02 4 l) /ili 2·0 
TELEX: :m :170 MISA ll 
TEI.EFAX: (02 41) /4/4 21 88 

Wcy/Bel 

A V I S O D E P A G A M E N T O 

Projeto nº : 233-148/64 E Z 6085 (90) 
Continuação de um programa social na Diocese de Nova Iguaçu 

Prezado Pe. Matteo Vivalda, 

Acusamos o recebimento da sua solicitação de pagamento para o projeto a.m., datada 
de 05-08-1994. Podemos comunicar-lhe que encarregámos o nor.;so banco de efetuar um 
pagamento no valor de 

DEM 75.000,-

0 pagamento será efetuado nos próximos dias por 

- transferência bancárja à conta nº 0266 00701-34, Banco Damerindus do Brasil S.A.
Ag. Nova Iguaçu

Esperamos que recebam o mencionado pagamento a tempo e agradecemos que o seu 
recebimento nos seja confirmado o mais pronto possível. 

Além disso, necessitamos receber um comprovante do valor obtido em moeda nacional 
depois de efetuado o câmbio. Pedimos-lhe que nos envie todos os documentos 
relativos ao <:ãmbio do nosso pagamento (por ex. comprovantes bancários, extratos 
de conta, confirmação do auditor, etc.). 

Também no caso de o câmbio ser efet11ado em parcelas, pedimos que o recebimento do 
valor em US$ ou DEM seja confirmado de imediato. Os documentos comprovativos do 
câmbio das parcelas poderão ser apresentados posteriormente. 

Por enquanto não podemos transferir uma soma superior à a.m. Se não for suficiente 
para as despesas até 31-12-1994 (data de encerramento do projeto), pedimos que nos 
enviem no devido tempo um resumo financeiro atual, que pode ser provisório, mas 
tem que provar que o saldo do projeto é insuficiente para enfrentar os gastos. 

Agradecemos desde já a sua cooperação! 

Atendosamente 

Katholische Entwicklungshilfe e. V .  

Anexo 
Formulários para o ,wiso de recebimento e para a sol icitação de pagame!lto 

, ' 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

À 
Bischõfliches Hilfswerk MlSEREOR 

NOVA IGUAÇU, l q de Maio de 1995

A A C H E N . Alemanha 
Dept. América Latina/Brasil. 

Ref: Projeto n11 233-148/64 G 
Carta de 21-04-1995 

Estimado Sr. Henrique Brõtz. 

Agradecemos de cora<;ão sua atenciosa carta, em que faz sugestões de 
refonr1ulação de nosso projeto. em base ao teto máximo dl' financiamento oferecido pela 
MISl(lff()I� 

Tendo presente sua proposta. reformulamos os objetivos e programas, e 
espccilicamos algumas questões a respeito da organização i111crna do Projeto e da 
avaliação. seja dos cursos. como do Projeto como um todo. 

A reformulação mais significativa e a renúncia aos cursos de iniciação previstos 
para se realizarem nos Centros Comunitários. cm favor da realização de cursos de 
aperfeiçoamento de lideranças. de nível intermédio e ürnbiro regicurnl 

Prevemos que a realização Jü Projeto cm todos os níveis esteja a cargo de uma 
<.:OMISSÃO DO PlfüfüTO sOCli\L, cuja formação já está cm andamento. 

Esperamos ter solucionado de maneira satisfatória as questões colocadas e 
contamos poder iniciar proximamente a realização do projeto, que se toma sempre mais 
necessário e atual. 

Atenciosa e fraternamente 
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ülOCL:'.SE DE NOVA IGUAÇU 

'°'º" ,\ 1<.itJ,,�·u, {) dl: Mar(yo dl: l ':N5 

A 
B1schofl1ches H1lb;wen<. MISEHEOR 
A A C H E N - Alemanna 
Dept. América Lat1na/Brasll. 

Rof Pro1oto n° ?3'.1 i ,itiií.;,j (:
Cartas de 10 8 e 9 12/1994 

Estimado Sr Henrique Brotz 

Agradecemos de coração suas atenciosas cartas, em que manifestam interesse em apoiar nosso Projeto de 
formaçáo social, e fazem sugestões de reformulação. 

As férias de fim-de-ano, os trabalhos da Assembléia Diocesana e as providências da mudança do nosso 
Bispo nos impediram de fazer mais rapidamente no projeto as revisões necessárias. 

Segundo sua sugestão, reformulamos os programas, e incorporamos ao novo texto a resposta as questões 
levantadas nas cartas, especialmente a de Agosto/94, mas explicitamos a seguir as medidas que 

. propomos, segundo o número de cada pergunta. 

Nos itens 3 e 4 do projeto ,
, 

... �·-.quimos o Objetivo Geral (Cidadania) das estratégias 
pedagógicas [3.2 a) a e)}, especificando � 'r7.tr"'is" ou etapas do projeto ao longo dos vários itens da 
programação (preparação, estruturação e --.apac1tação de equipes, realização dos cursos, avaliação e 
acompanhamento}. wseiamos conseguir Mudanças no comportamento das pessoas attng1das p�los 
cursos, no número de pessoas ativas na comunidade, no tipo de atividades comunitárias, provocando 
tambóm as mudanças estruturais ou 111fra-estrutura1s das condições locais de vida. Estas últimas 
dependem de pesquisas específicas, enquanto as mudanças de comportamento e tipo de atividade 
dependem das avaliações que farão parte rot1ne1ra dos cursos, segundo método proposto no "regimento 
interno" que o proieto prevê como instrumento de auto-regulação. Apenas definido este método, 
comunicaremos a W.SS, aceitando a sugestão de elaborar "fichas de acompanhamento" para cada 
comunidatje 

2 � pesquisas e 1e-.,:.,c'7tamentos serão feitas sob a coordenação de entidades especializadas, Já 
cu ........... 1� ® MISEREOR � � Já p<tiil.ait .-,T1 a Diocese �.ç.o.s $8rtlelhantes. sendo, portanto
peflt"Hoff,ef'\'lt-3 qua11f1,.adas CEOM ;:,..,w; ,...,..:.4: u-.. �rn&r'IQres se<� °"50..A,oos com as varias entidades 
no pr<x-t:sso at:: elaooraçao du::i rutt:1ro::; t! ques.1onano� 

J Au t.:urivoc.:..u u Cu11:,ull1u (2.2) o quur11 t.:utJurú u t.1tl1111111:;trw,;flu e.lo Pruivtu, u D1ot.:1:J:,t.1 d1:,cul1ril 
com ele os cnténos e os. nomes das pessoas a serem contratadas nos vános nive1s. 

6 Os Assessores previstos nos itens serão escolhidos em base a qualificação especifica quanto 
aos temas que

.
se mostrarem necessanos, e em diálogo com as entidades já conhecidas, cuja colaboração 

com a Dioces� é comprovadamente eficaz. 

7. O número de cursos, sem1nános e pa1né1s foi explicitado rJOS itens 6.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2.

Esperamos ter solucionado de maneira satisfatória as questões colocadas e contamos poder iniciar 
proximamente a realização do proJeto, que se torna sempre mais necessário e atual. 

Atenciosa e fraternamente 



À Bischõfliche Akllon 
MISEREOR 
A A C H E N Alemanha 

Ref.: Pro1eto n°. 233-148/64 

Nova Iguaçu, 19 de Outubro de 1994 

F1nanc1amento de um programa para a qualificação de lideres nas comunidades 
de base em Nova Iguaçu 

Sua carta- FAX de 10.8.94 
(cópia xerox recebida pelo correio) 

Estimado Sr. Henrique Brcitz! 
Um abraço, e muita paz � 

Rec�bemos nesta data a carta de 10.8., em que acusa recebimento do nosso Projeto. Nos 
alegramos de que o proieto tenha sido aceito, e já esteja praticamente em andamento. 

Sobre os centros sociais, sua utilização e o pessoal que atingem, fizemos uma rápida 
pesquisa, de cujos re,sultados lhe mandamos agora uma síntese. 

Quanto ao Projeto, julgamos importante e irrenunciável a realização do primeiro nível dos 
cursos de formação. Ê exatamente neste nível que pretendemos comunicar os conteúdos que sua 
carta sugere, em seu item 5. Em vez de "sensibilização", passaremos a chamá-lo de 
"Capacitação inicial", ou imediata, ou de 1Q grau, sendo o nível seguinte de "Aperfeiçoamento", ou 
"Capacitação" de 2Q gra_u. Segundo o item 8 do nosso projeto, estes cursos serão realizados nos 
300 centros Comunitários, com pessoal local, e por isto precisamos de ao menos um semestre 
para a "estruturação das equipes" locais, e a realização de um "levantamento" que indique quais 
assuntos são de interesse local. Este levantamento não é propriamente uma pesquisa, e será 
realizado pela equipe de coordenação do Projeto, juntamente com o pessoal que já atua nos 
Centros. São estas as pessoas que melhor conhecem as comunidades e seus desejos formativos. 

Quanto ao contacto com o MAB, esclarecemos que esta organização é exclusiva do 
Município de Nova Iguaçu, enquanto o projeto se refere a seis Municípios: Nova Iguaçu, Nilópolis, 
Paracarnb1, Belford Roxo, Queimados, Japeri, nos quais nem sempre existe entidade equivalente. 

A especificação dos itens que se referem ao segundo e terceiro níveis do Programa, 
depende em boa parte do que for encaminhado no primeiro nivel, segundo o que sugerem as 
etapas previstas nos vários itens. 

Cordialmente 



19-10-94 Especificação de cada um dos itens da carta de Henrique, para uso da equipe do Proieto

+ Primeiro Paragrafo: "M1sereor se limitará a uma parte" .. :
A proposta de corte revela leitura parcial e incompreensão do proJeto. Talvez tenham 

entendido de maneira equivocada a palavra "sensibilização", compreendendo a primeira parte do 
proJeto como pertencente "às atividades quot1d1anas". Por isto sugerimos trocar por "Capacitação 

inicial", ficando a segunda designada como "Aperfeiçoamento". 

+ 1) Especifica a incompreensão de que falamos acima. A resposta às perguntas colocadas neste

item supõe a realização do levantamento, que não pode ser feito a não ser em equipe. Já isto é
indice da autonomia que respeitamos nas comunidades.

Além disto nflo sabemos a que fichas se referem na ultima parte do item. Talvez sejam as 
fichas ex1g1das ou sugeridas pelo Henrique na sua viagem. 

+ 2) A esta questão respondemos na carta - corrigindo o conceito de "pesquisa", que dá uma

Idé1a de at1v1dade cientifica, pela de "levantamento", que se refere a consulta pastoral

pedagógica, menos formal e mais baseada na sensibilidade que vem do conhecimento local.

+ 3) Não podemos ainda, antes do andamento do primeiro nível, def1111r quem serão as pessoas

contratadas, entre outras razões pela troca de Bispo.

+ 4) A este item respondemos na carta.
+ 5) Também a este item respondemos na carta. Não tendo compreendido a natureza do primeiro

nível, fazem uma sugestão correta, mas no lugar errado.
+ 6) Também a def1n1ção dos assessores dependerá do levantamento de temas e da avaliação
dos cursos de primeiro nível

+ 7) Pelas mesmas razões, os serninârios e painéis só poderão ser definidos após iniciada a série
de cursos do segundo nível, urna vez que têm caráter conjuntural, dirigido a necessidades do

momento e da região
+ 8) O Acompanhamento se d1nge a pessoas que Já estejam em exercic10 de liderança em cargos

Políticos, ou de Associação, Sindicato, Movimento. Isto explica tanto a disponibilidade, quanto a

redução do número de pessoas. O nivel de acompanhamento supões capacidade institucional e

pessoal de rnulliphcação, advinda do próprio mandato pol1ttco ou organizativo.

+ 9) Refere-se aos esclarecimentos acima.



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

À 
Bischõfliches Hilfswerk MISEREOR 
A A C H E N - Alemanha 
Dept.. América Latina/Brasil. 

li 

Estimado Sr. Henrique Brõtz. 

Ref: Projeto 1111 233-148/64 G
Carta de 

Nov,, l<ilJ,,<,·u, 21 Setembro uc I 99J 

---------

Recebemos de YS. os formulários rcforenlcs ao Projc10 cm cpígrnfo, assim como o ·•acordo 
específico" redigido por esta entidade. em que se especifícam os pormenores do nosso "Projeto de Formação 
Social". 

Pensado inicialmente para aproveitar concrelamente os �centTos Sociais construídos com ajuda de 
MISEREOR, através dos ··projetões'' realizados nos últimos quinze anos, o atual projeto se coloca numa nova 
linha de atividades e de relações entre esta instituição de apoio e a DIOCESE DE NOVA IGUA('U.

O Projeto tem como Coordenador Geral o Pe. l'vlalleo Vivalda, que o administrará e levará adiante em 
trabalho conjunto com a ·'Comissão do Projeto''. composta das pessoas que assinaram o projeto. mais algumas 
outras, expressamente convidadas por ela. Pensamos distTibuir os trabalhos, previstos para três anos em: um 
semestre de instauração, dois anos de realização elos cursos, mais um semesb·e final, de avaliação e 
complementaçàoq Nas reuniões bimensais que vimos realizando dt.::sdc a redação definitiva dÓ projeto, 
concretizamos a concepção pedagógica fundamental do projeto. os pormenores dos Cursos e Seminários, os 
critérios de convite, seleção e inscrição dos cobboradores. assim como dos destinatários do projeto, nossos 
interlocutores. 

Tem significação de destaque o estabelecimento dos indicadores de avaliação, assim como suas 
fontes. Teremos que avaliar. de um lado. os cursos em que o projeto se realizará: participação e 
aproveitamento dos cursistas. trabalho dos colaboradores. De outro lac.Jo, teremos que avaliar o projeto em 
seu andamento e impacto sobre as Comunidades e a Diocese como um todo. O objetivo da avaliação é saber 
se os objetivos gerais e especi ficos do prc�jeto foram ou níio ntingidns. em que medida e por força de que 
faton;s. Na própria filosofia do projeto. estes indicadores só podcrfio ser definitivamente clencados por toda a 
equipe de professores e assessores. e1n diálogo com os particip:.mtes dos cursos. Entretanto, no estágio atual, 
já são definidos alguns indicadores mensuráveis. assim como suas fontes: 

a) Ao início dos cursos será pedido aos par1icipantes que elaborem um ''curriculum vitae",

de que constem os dados de sua participação na Comunidade. Este Curriculum Vitae será estudado pelos 
responsáveis dos cursos, e re-apresc.mtado aos próprios cursistas ao final. para auto-avaliação de cada cursista, 
assim como pra a avaliação por parte dos responsáveis. A fonte de tais C'Vs serão os próprios cursandos. 

b) Em base aos programas será fei1a a avaliação da aprendizagem, da qual constará o
progresso em conhecimentos e em elaboração de reflexões. A fonte deste indício são os "exercícios de 
avaliação"'. elaborados pelos responsáveis. em modalidades diversificadas. no decorrer de cada curso. 

e) Ao final do curso, os participantes realizarão uma avaliação imediata, segundo itens
referentes ao conteúdo, organização e andamento do curso. 

d) Esta avaliação será complementada pelos dados relativos à freqüência dos cursistas e
regularidade do curso. A fonte de tais dados são os diários e mapas de freqiiência. 

e) A avaliação do impacto sobre as Comunidades e a Diocese deverá abranger o impacto
sobre a utilização dos centros em suas atividades. conquistas sociais. caminhada dos Bairros, número, 
freqiiência e avaliação das atividades de fonnac,:ão aí realizadas. 1-:<:;tn avaliaçíio dará uma idéia mais conc,-reta 
do impacto do Projeto como um todo, mas só poderá ser levada a cabo ao menos dois anos após a reali�ção 
de todas as atividades do Projeto, e com metodologia adequada ao momento. 

Tendo presente a necessidade de encaminhar várias medidas de preparação do projeto, solicitamos a 
MISEREOR que nos envie inicialmente 30% do momante global. a ser utilizado no primeiro semestre. em medidas de 
instauração , dividindo o restante ern partes iguais correspondentes aos outros cinco semestres. 

Atenciosamente 
., 



DIOCESE DE NO\'.-\ IGll1\('ll 

. .\ 
lfo,chüllichc ,\ktion 
i\'I I S 1: R 1: O R 
,.\ :\ C 11 1 :_ N - ,\krnanha. 

Rei· Pr1l,ÍC'hl 11<1 2�3-l-18i()-! 
Nova Iguaçu. 28 de Outubro de l 9lJ.( 

Fi11ancia111rn10 dt· um programa p:.ra a qualilica\·i'10 d1: lu.Jcrcs nas comunidades de base c111 Nova lgu,içu 
·u,1 cana. F,\X Lk I O 08. 0.1

(Copia :\l'1-u:-.:. nx:chida pelo Corrc·io) 

l:sti11111do �r 
l lcnriqul' Brolz
Rdcrt·n1 1111 Lateina11ll'rika/Brnsilicn

Recebemos a ropi,1 de Slla cana C11\'i,1d;1 por F,\X. co111 data de 10 08 <J..J. O número utilizado do 
F,\:\: c:;;l;í correio (OO'i'ii� 1/767.8797), p1lrL:111 o Frei Luís, rcsp1msúvcl pelo Fa:-., afirma que não recebeu o 
c11\·io de I O de ,\go!>to d..: 1 \JlJ.( Sua carta, com o tc.,Lo do Fax. enviada a 29 ele Setembro, nos chegou às 
rnfios no dia 18 ck Outubro Devido .ios trabalhos de preparaçf10 de nossa pro:-.ima 1\sse111bléia Diocesana. em 
Nove111brc1. apc·na!> hoje. após contacto com a equipe responsável. podemos responder. 

Estamos enviando l'lll anexo a s1ntcse do relatório sobre os Centros Sociais, sua utilizaçi'lo. 
especialmente c111 cursos, o pessoal que atingem. as lideranças que mobiliza111. O rcl/\lório sobre C'lubcs de 
:\l;ks foi elaborado pela equipe respons{l\·cl dos Clubes; o rcl,1tório dos Cursos dabora as avaliações. feitas a 
cada curso. e os dados sobre os centros comunitário!> {oram levantados pela nossa pesquisa. 

Quanto ao nnsso Pru,icto ele Fornrnçf10 Social. a equipe estima que niio é poss1vcl renunciar ao 
primeiro 111,·cl. sqwnclo sua sugestão 1:xatamente neste 111vel pretendemos comunicar os conteúdos que sua 
carta sugere. cm seu item :i Em vez de sensibili;,,a\:ào. preferimos cham,i-lo entà0 ni,·el ele '\;onscic11tizaçi10". a 
fim de c\'itar equ1vncos Trata-se de uma capacitação inicial. levada a cabo por lideranças locais e cnfócando 
temas locais sob supcr\'Ísàu da equipe do Projeto. Também por isto, ela supõe uma etapa de "leva11t:1111e11to" e 
prep;:raçào das lidc:·an(,'.as e dos lemas de cada uma das 300 c1>111unidades. Este levantamento pcdagúgico nào 
tem o caratcr acmlt-mico de "pcsquis,i". e por isto será realizado pela equipe de dircç;'.10 do Projeto. que são 
exatamente as pessoas que melhor acesso tém aos respons{1veis pelos Centros. a quem por vezes conhecem 
pessoalmente. l'nr outro lado. tendo presente a lista de conteúdos necessíirios m1111a fase inicial como esta. nüo 
é possí,·cl detcnninar pre\'Ía111c11te as necessiJades e 11s des�jos de cada Cun111nidadc. o que reaíirma a 
necessidade de constituir uma equipe e realizar o levantamento.Estas duas atividadcs se co11sti1uc111. cnlào cm 
verdadeiras "metas" para o primeiro Semestre de l'uncionamenlo do ProjeLO. 

Quanto ao contacto com o l' vlAl3, observamos que esta organização e exclusiva do Municipio de 
1ova lgua�:u. enquanto o projeto se refere a seis Municípios: Nova Iguaçu. Nilopolis, Paracambi, Belford 

Roxo, Queimados e Japeri. nos quais nem sempre existe entidade equivalente. 
1\ especificação dos itens que se relerem ao segundo e terceiro níveis do Programa depende cm boa 

parte do ql1e for encaminhado no primeiro 111vel, segund\l o que sugerem as etapas previstas nos drios Ílcns. 
Agradccid11s por sua compreensão e atençüo 

Cordialmente 

,\nexos· Síntese dos relatorios de Centos Comunitários e Cursos de C'onscicnlizaçào 



DIOCESE DE NC. V A fGUAÇU 
- COORDENAÇÃO'DE P \STO L -

À 

Bischõflicbes Hilfswerk MISEREOR 
A A C H E N - Alemanha 
Dept.. América Latina/Brasil. 

Estimado Sr. 
Henrique Brõtz 

NOVA IGUAÇU, 30 de Março de 1995 

A pedido do grupo mteressado e sob rccomct\d çtio do Sr. Bispo 1 
o "Projeto do Clube de Mães", a�tado pdó Pc. ,111lhcn11c

. D. Wemer, enviamos a VV.SS. 

Até o ano passado, os projetos deste tipo fhr.1 
Bispo Diocesano, D. Adriano, que se en 
projetos. Dado que o nosso Pro

º

eto 
ora encaminhado deva ser disti::-o 
Mães não seja frustrado em seu 

Contando com sua compreensão, 

-X>rados e apresentados pelo então 
qual a parte que lhe cabia nos 

1;;1 ouu.:,si.e&..cteristicas, estimamos que o projeto 
Y 1 � 'lCial, ml Julgamos importante que o Clube de 

atenciosa e fraternamente 



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

A 

Bischõfliches Hilfswer.k MISEREOR
A A C H E N - Alemanha 
Dept .. América Latina /Brasil. 

Ref.: Projeto nu 233-148/64 G 
Cartas de l0.8e9.l2/l994 

Estimado Sr. Henrique Brõtz. 

NOVA IGUAÇU, 30 de Março de 1995 

Agradecemos de coração suas atenciosas canas. e111 que manitesta interesse em apoiar nosso Projeto 
de fomiação social, e faz sugestões de reformulação 

As férias de fim-de-ano. os trabalhos da .'\ssl'mbléia Dio<.:esana e as providên<.:ias da mudança do 
nosso Bispo nos impediram de fazer 111ai� rapidamente 110 projeto as revisões ne<.:essárias. 

Imediatamente após a posse de D. Werncr, apresentamos o projeto, mas apenas há poucos dias 
recebemos dele o projeto com o envelope de sua carta dirigida à Misereor. que enviamos junto á presente. 

Segundo sua sugestão. reformulamos os programas, e incorporamos ao novo texto a resposta às 
questões levantadas nas cartas, especialmente a de J\gosto/94, mas explicitamos a seguir as medidas que 
propomos, segundo o número de cada pergunta. 

1. Nos itens 3 e 4 do projeto distinguimos o Objetivo Geral (Cidadania) das estratégias pedagógicas
[3 2 a) a e)]. especificando as "metas" ou etapas do projeto ao longo dos vários itens da programação 
(preparação, estruturação e capacitação de equipes, reali7.açiío cios nirsos, avali.içiío e acompanhamento). 
Desejamos conseguir mudanças no comport,mu:1110 das pessoas atingidas pelos cursos, no 111í111ao ele pessoas 
ativas na comunidade, no tipo de atividades comunitárias, provo<.:ando também as mudanças esrmrurais ou 
11!/ra-estmturCl/s das condições locais de vida. Estas últimas dependem de pesquisas específicas, enquanto as 
mudanças de comportamento e tipo de atividade dependem das avaliações que farão pane rotineira dos cursos, 
segundo método proposto no "regimento interno" que o projeto preve corno instrumento de auto-regulação. 
Apenas definido este método, comunicaremos a VV SS, ac.:eitando a sugestão de elaborar "fichas de 
acompanhamento" para cada comunidade. 

2. As pesquisas e levantamentos serão feitas sob a coordenação de entidades especializadas, já
conhecidas da MISEREOR, e que já prestaram à Diocese serviços semelhantes, sendo, portanto perfeitamente 
qualificadas: CEDAC, Cf,RIS, ffiASE. Os pormenores serão discutidos com as várias entidades no processo de 
elaboração dos roteiros e questionários. 

3. Ao convocar o Conselho (2.2) a quem caberá a administração do Projeto. a Diocese discutirá com
ele os critérios e os nomes das pessoas a serem contratadas nos vários níveis. 

6 Os Assessores previstos nos ítens serão escolhidos em base à qualificação específica quanto aos 
temas que se mostrarem necessários. e em diálogo com as entidades já conhecidas. cuja colaboração com a 
Diocese é comprovadamente eticat. 

7 . O número de <.:ursos, seminários e painéis foi explicitado nos itens 6.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2. 

Esperamos ter solucionado de maneira satisfatoria as questões colocadas e contamos poder iniciar 
proximamente a realização do projeto, que se torna sempre mais necessârio e atual. 

Pe. Rogério I. de Almeida Cunha - Assessor 

Atenciosa e fraternamente 

Pc. Matteo Yivalda - Vigário Geral 
Pe. Luís Costanzo Bruno - Coordenador da Pastoral 

Pe . Agostinho Pretto - Cura da Catedral 



DIOCESE DL: NOVA IGUAÇU 

À 

B1schõfliches Hilfswerk MISEREOR 
A A C H E N - Alemanha 
Dept. América Latina/Brasil. 

Ref.- ProJeto nº 233-·í 48i64 G 
Cartas de 1 O 8 e 9.12/1994 

Estimado Sr. Henrique Brõtz 

6 

NOVt\ IGUAÇIJ, 6 de Março de 1995 

Agradecemos de coração suas atenciosas cartas, em que manifestam interesse em apoiar nosso Projeto de 
formação social, e fazem sugestões de reformulação. 

As férias de fim-de-ano, os trabalhos da Assembléia Diocesana e as providências da mudança do nosso 
Bispo nos impediram de fazer mais rapidamente no projeto as revisões necessárias. 

Segundo sua sugestão, reformulamos os programas, e incorporamos ao novo texto a resposta às questões 
levantadas nas cartas, especialmente a de Agosto/94, mas explicitamos a seguir as medidas que 
propomos, segundo o número de cada pergunta. 

1. Nos itens 3 e 4 do projeto distinguimos o Objetivo Geral (Cidadania) das estratégias
pedagógicas [3.2 a) a e)], especificando as "metas" ou etapas do projeto ao longo dos vários ítens da 
programação (preparação, estruturação e capacitação de equipes, realização dos cursos, avaliação e 
acompanhamento). Desejamos conseguir mudanças no comportamento das pessoas atingidas pelos 
cursos, no número de pessoas ativas na comunidade, no tipo de atividades comunitárias, provocando 
também as mudanças estruturais ou infra-estruturais das condições locais de vida. Estas últimas 
dependem de pesquisas especificas, enquanto as mudanças de comportamento e tipo de atividade 
dependem das avaliações que farão parte rotineira dos cursos, segundo método proposto no '·regimento 
interno" que o projeto prevê como instrumento de auto-regulação. Apenas definido este método, 
comunicaremos a W. SS, aceitando a sugestão de elaborar "fichas de acompanhamento" para cada 
comunidade. 

2. As pesquisas e levantamentos serão feitas sob a coordenação de entidades especializadas, já
conhecidas da MISEREOR, e que já prestaram à Diocese serviços semelhantes, sendo, portanto 
perfeitamente qualificadas: CEDAC, CERIS, !BASE. Os pormenores serão discutidos com as várias entidades 
no processo de elaboração dos roteiros e questionários. 

3. Ao convocar o Conselho (2.2) a quem caberá a administração do Projeto, a Diocese discutirá
com ele os critérios e os nomes das pessoas a serem contratadas nos vários níveis. 

6. Os Assessores previstos nos itens serão escolhidos em base à qualificação específica quanto
aos temas que se mostrarem necessários, e em diálogo com as entidades já conhecidas, cuja colaboração 
com a Diocese é comprovadamente eficaz. 

7. O número de cursos, seminários e painéis foi explicitado nos itens 6.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2.

Esperamos ter solucionado de maneira satisfatória as questões colocadas e contamos poder iniciar 
proximamente a realização do projeto, que se torna sempre mais necessário e atual. 

Atenciosa e fraternamente 



BISPO DIOCESANO 

Diocese dCl Nova Iguaçu 

Caixa Postal 77285 

26000 - Nova Iguaçu - ItJ 

BRASIL 

Nova Iguaçu, 16.08.94 

Prezado Sr. Henrique Drotz 

Missereo:e 

l!im nome d.os Bispos das cinco Dioceses envolvidas no 

Projeto Social Interdiocesa.no nG 233.;:.() /341 z, venho lhe comunicar que / 

não foi possivel elaborar o novo Projeto dentro do prazo. 
• 

Os Bispos solicitam portanto um prazo ro9.ior, isto�, 

a possibilidade de apresenta.r o Projeto em meados de 1995 em vista de ser 

aprovado para 19960 

As ra.zoãs que levaram os Bispos a esta. posição $O / 

várias, entre elas: a. saúde de Dom lfald:i.r, o respohsável atual do Projeto, 

o processo sucessório indefinido de Nova Iguaçu, a reestruturação d.o :run -

cionamento do fundo conforme os resultados de Seminário do ano passado e a.

elaboração do Projeto de acordo oom os critérios e as exigência.e a.presenta

das em sua oarta.-fax do dia 14.06.94.

Agradecendo a longa e valiosa colaboração da MisereOI' 

com o Povo das cinco Dioceses, os Bispos esperam compreenção e aguardam uma 

resposta positiva a esta solicitação. 

Com saudagoea t'raternas 

l'e. Natteo Vivalda 

Pego que a resposta a esta. carta seja. encaminha.da para a Diocese de 

Barra d.o PiraJ / Volta Redonda FAX n° 055-243 • 465 161 



Diocese de Nova Iguaçu 
a/c Pe. Matteo Vivalda 
e. P. 77285

2600i-OOO Nov- lgU4ÇÚ - RJ 
BRASIL 

Ref.: Projeto no. 233-148/64 G 

UISCIIÜl:ucm;s HILfliWERK 
MISEHEOH li.V. 

MISEREOR 
AKTION GECEN lllJNGlm 
llNll KHANKIIEIT 
IN DER WELT 

POSTFJ\CI 1 1 li 50 
D-52015 AACHEN

MOZAlffS'l'l{ASSE 9 
D-52064 AACHEN

TEI.EFON (02 li 1) 44 2·0 
TELEX: 852 :no MISA D 
TEI.EFAX: (lJ'l 41) 44 21 88 

Aachen, 9.12.94 
Bz/So 

Financiamento de um programa para a qualificação de lideres nas comunidades de 
base em Nova Iguaçú 

Estimado Pe. Matteo, 

Esperamos que todos estejam bem em Nova Iguaçú. Aproveitamos esta carta para 
agradecer imensamente toda a atuação de Dom Adriano na Diocese de Nova Iguaçú 
que nos apreciamos e valorizamos muito e que sempre foi motivo e motor duma 
cooperação fraterna e rica com a Misereor. Ao mes1no iempo damos as nossas boas 
vindas a Dom Werner na convicção que a nossa relação com a Diocese de Nova 
Iguaçú continue frutifera em favor dos pobres e marginalizados. 

Agradecemos também pelo envio da síntese do relatório e do levantamento sobre 
os centros comunitários e os cursos de conscientização como também do relatório 
das coordenadpras dos Clubes de Mães. As informações permitem a elaboração do 
relatório final para o governo alemão. 

Quanto ao projeto de continuação ainda restam muitas dúvidas. Caso que o nivel 
de conscientização aborde de modo competente e sistemático as questões 
mencionadas no item 5) da nossa carta do dia 10 de agosto, g_ostaríamos de 
limitar o nosso apoio jugtamente a este nível, o que atende as necessidades 
mais urgentes da população e pode levar a ações e resultados concretos. 

Daí seria preciso uma reformulação do projeto enfocando este nível operacional 
que corresponde ao ite� 5) da nossa carta e uma respetiva redimensão do 
proj�to. As perguntas l), 2}. 3), 6) e 7) da correspondência citada deveriam 
ser respondidas para que tenhd11e)s UMd 1de1a aéS1S detalhada da sua proposta. 



"º+FAX: 0055217678797 º " 
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para: Diocese de Nova lguaçú 

Fax-N2: 0055 21 7678 797 

Atenção: Pe. Matteo Vivalda 

RKtd transaiss�o contém 
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Ref.: Projeto no. 233-148/64 
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10.8.94 

Financiamento de um programa para a qualificação de lideres nas comunidades de 
base em Nova Iguaçú 

Prezado Pe. Matteo Vivalda, 

Esperamos que tudo esteja bem com o senhor J 

Acusamos agradecidos o recebimento da sua correspondência de l de agosto de 
1994. 

Corno já avisamos por ocas1ao da visita do Henri<llle em Nova Iguaçú a Misereor em 
principio estaria disposta a continuar a cooperação com a diocese na área de 
capacitação/formação. O projeto trienal que temos em mãos indica umas pistas 
interessantes a serem aprofundadas, se bem que tenhamos que comunicar-lhe que o 
apoio da Misereor se limitará a uma parte do programa ("capacitação e 
acompanhamento") uma vez que a "sensibilização" pertence às atividades 
quotidianas dum centro comunitário e - em nossa opinião - não é um trabalho a 
ser finan�iado pelo exterior. 

Antes de entrar em detalhes, gostaria de relembrar a necessidade de recebermos 
uma síntese dos centros comunitários construidos com meios do projeto em 
andamento e sobretudo do uso social e do número de militantes e beneficiários 
destes centros; também seria importante para justificação dum novo projeto uma 
análise simples dos efeitos dos cursos de to'rmação. 

Restringimos a discussão do ''Projeto Formação Social" aos itens 5,6,9,10,11.2 e 
11.3 por serem os elementos de programas sociais que a Misereor/Zentralstelle 
�stá apoiando nas outras regiões do Brasil : 

l) Gostámos do sistema de apresentdçao do projeto, aas nos parece que foram
confundidas metas e atividades. A "estruturação de uma equipe" e a
"realização duma pesquisa'' são atividades que ainda não revelam muito sobre
as metas que pr·etendem alcançar. O que .deve mudar nas comunidades ? Quais as
metas operacionais em relação à articulação, participação, grau de autonomia,
etc. das comunidades? Quais os indicadores para medir o impacto do projeto?
Está previsto fazer uma "ficha de acompanhamento" para cada comunidade que
se envolverá no projeto; aquelas fichas poderiam ser utilizadas pelos.

· coordenadores para documentar a caminhada da CEB, indicando metas,
dificuldades, conquistas e estratégia e servir co�o ponto de partid� para
auto-avaliações regulares. Ficaríamos gratos, Se pudessem concretizar melhor
estas questões.

·•



2) Quem vai realizar a pesquisa levantamento quanto ao conteódo, à metodologia e
à oryanizaçUo da formação? Qual o quidro referencial desta pesquisa e quanto
tempo vai levar? Os pesquisadores têm um amplo conhecimento da vida social e
política da Baixada Fluminense e mantém bons contatos com os movimentos
sociais existentes?

3) Para a coordenação dos sub-programas "Capacitação" e "Acompanhamento" se
mostra necessário a admissão de quatro pessoas. Pedimo-lhes o envio dos nomes
e uma descrição das capacidades que os qualificam para coordenar um tal
programa. Quais os conhecimentos técnicos e comó é a relação deles com
movl1111•111oH !.iOciai&, assoddçôes de moradores, ONG's e pastorais sociais ?

4) A Mis�rt>Oc ��lJ HI disc��!>.ào coai o 11A.8, a fim de chegar a um projeto de
formação. til prol áe 9Ucúltl r ct aaior articulação entre os vários atores
sociais. as�egurar WDa �rêsc_4 j)Oli�ica e evitar trabalhos paralelos,
achamos ind1 spensàvel 1111 conLH.o :ia diocese· com a MAB para sintonizar os
programas e dividir as taret<1s.

5) Os módulos du programa de capacitação deram-nos a impress&o duma forma�io
bastante geral e teórica. Sem negar a necessidade de um quadro histórico e
teórico, acreditamos que estes modulas não servem tanto para resolver os
problemas no bairro. Sugerimos ·enfocar sobretudo temas como : organização de
grupos; métodos de formação; retórica; planejamento de atividades sociais;
planejar, gerenciar e acompanhar pequenas iniciativas produtivas; como
organizar um mutirão ?; Elaboração de regime interno duma associação, dum
grupo de produção; dinámica de grupo; como enfrentar conflitos interpessoais
? Legislação municipal; plano diretor e possibilidades de participação;
conselhos municipais; experiências alternativas com habitação, saneamento
básico, creches comunitários, etc. em outros municípios; como negociar com
orgãos públicos; etc .. Portanto encorajámo-lo repensar os conteúdos dos
cursos.

6) Consideramos de suma importância que a Diocese escolha pessoal que possa
contribuir algo para os desafios colocados acima. Quem serão os assessores
eventuais (item 11.2: 25.000 US $; 11.3 : 10.000,-- US $) que colaborarão com
06 coordenadores? Eles sabem responder às questões que movimentam a base?

7) Nilo entendemos bem quantos curi;o::>, seminários e paineis queriam oferecer por
ª-!!.Q. e qual seria o número dos beneficiários (item 9 e 10) ?

8) Quanto ab Programa de Acompanhamento nos preocupa que se pensa em realizar 3
sessões de uma semana, pois não podemos imaginar que as
lideranças/comunidades têm a possibilidade de investir tanto tempo num
seminário. O programa se dirige a um número reduzido de pessoas; as outras
lideranças/comunidades que passam pelo programa de capacitação não têm a
chance de serem acompanhados ·no seu trabalho comunitário ?



9) No que concerne o orçamento já expusemos que poderiarnos tentar justificar os
itenH 11.2 e 11.3 {acroscenclo uma taxa de üdministraçJo) do orçamento, em

base duma proposta que torna em consideração as observações feitas nesta
carta.

Esperamos que a nossa correspondência não desanime o senhor e os outros 
comvanheiro!i empenhados no trabalho social rna:.; contamos com a oua compreensão 
para com a necessidade àe!ites esclarecimentos. 

Uma vez que tenhamos que encaminhar os projetos maiores logo, é urgente mandar 
uma respotit� dté 5 de setembro (se fõr possível por fax). 

Aguardando.� •ij•• 0vticiu C'úll iAtec�sse, despediiao-nos 

cordiitl•ente 
Depto. América wtina 
P-

�
�

� 
(Henrique Brõtz) 
No caso de este fax não conter assinatura, isso significa que o mesmo foi 
enviado por computador. Pede-se o favor de o considerar igualmente válido. 

,1 

- .. --- --- ---;

·•
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Jubileu de Prata dos Clubea de Mâes 

Prezado Guilherme, 

MOZARTSTfUS�I·. t/ 
D-52064 AAClll�

TEI.EFO'l {02 11! l ·d 2·0 
TELEX: 8:12 :no MISJ\ D 
TEIH.\X· (02 il) �'! 21 �:-C 

7/3/95 Dee/Ua 

2:-n primeiro htga::: -:.,:3 nos:;ios p:;ixabéns par.?- os Clube d� Mães n;,i. 
diocese de Nova Iguaçu que festejam o seu Jubileu de Prata. 

Eoj e 8r.: f.3.la muito de desenvolvimento snstent.ável. N-:1. diocese de 
Nova Iguaçu houve este tipo de trabalho 8ocial durável e 
c:01rnietente, já durante uma geração. Trata-se de um trabalho e uma 
:,?reocupaç:ão social da Igreja com um grupo importantíssimo na 
8ociedade. A mãe no lar, no trabalho, na luta pela vida 
con.;;id1:::rarnoe; como pessoa chave na sociedade. Foi com grande prazer 
que Miser':!or ajudou este trabalho. Foi e cont.im .. 1a sendo para 
]V1'.J.sereor urn doe melhores projeto,3 no Brasil. Uma ajuda que vem de 
longe nâo é suficiente para construir um tecido social, como existe 
na diocese de Nova Iguaçu. Foram os responsiveis e trabalhadores 
locais que co:nl3eguiram este reeultado: Dom Adriano Hypólito, o 
Padre Guilhermo e a Irmã Verônica, que se dedicaram 25 anos à esta 
lut.a. Agradecemos de coração estes e outras pessoas que ajudaram 
fortal6cer a posição da mulher dentro da sociedade e da Igreja. 

Com \.lm cordial abraço 
Depto. América Latina 

1Godofredo Deelen) 

Nó c;igo df' esc:e f<iix nJo contf'L' assinat:.UL'iil., isso .9ignific�:i qu13 o JUi?smo foi 
envi«do po2.· co111puc:adoL', Pec.'10-:!iJé ô fi'lvoi.· dll! o consic:le1:·;;u· igí.!<iilmente vJlido. 

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



/f I Nova Iguaçu, 18.03.1995 

Responsáveis pelo Projeto nº 233.148/64 G 
' .

J j \ Aos 

D. Werner
P. Matteo
P. Rogério,

Saúde e Paz no Senhor! 

Como responsável pelos CLUBES DE MÃES DA DIOCESE DE NOVA 

IGUAÇU li o Projeto, a cima mencionado, d.d. 06.03.'95, a ser apresentado 

à MISEREOR. Li com interesse, pois nos 'Projetões' anteriores os Clubes 

de Mães occupavam um lugar, até de certo destaque. 

Na fase preparatória do novo 'Projetão•, agora em exame, 

os CLUBES DE MÃES apresentaram suas necessidades mais prementes: 

1. duas liberadas em tempo parcial com remuneração de um salário

minimo e meio mensal, mais encargos sociais, cada uma.

2. vale transporte para as duas 'semi-liberadas' e uma ajuda para

transporte para a'equipe voluntária' e outras mulheres ativas na

animaçao e coordenação dos clubes.

3. uma pequena quantia para papel e tinta e manutenção do mimeÔgrafo

a serviço dos Clubes.

Após o término do Projetão anterior, em dezembro de 1994, 

foi entendido que os CLUBES DE MÃES teriam uma coordenação diocesana 

através de uma equipe de voluntárias não remuneradas, senão com ajuda 

transporte, e as duas liberadas encarregadas da comunicação e manu

tenção da união entre os Clubes locais. 
, 

Entretanto, lendo o Projeto vejo nas paginas 2 e 3 mencionadas 

mulheres, junto com jovens, mas apenas como pessoas problemáticas que 

merecem ser estudadas. Na p. 4 encontro CLUBES DE MÃES, mas apenas como 
-

, 

eventuais fornecedores de mao de obra como coordenadores de area. 

Todo o Projeto é de cursos sistemáticos com suas temáticas e 

seminários, mas não há nenhuma mênção às necessidades especificas dos 

Clubes de Mães. Não duvido que umas tantas mulheres dos Clubes de 

Mães possam participar dos cursos a serem oferecidos pelo Projeto, 

mas esquece-se que os Clubes de Mães também tem sua programação 

própria de formação adaptada às necessidades e possibilidades de tempo 
-

e lugar das mulheres pobres dos Clubes. Essa programaçao e a ajuda 

necessária para manter os CLUBES DE MÃES como organismo vivo na Diocese 

não aparece no Projeto. 



2. 

Hoje tive um contato telefônico com pessoa graduada no Depar

tamento da América Latina da MISEREOR. Foi ventilada a idéia de fazer 

um projeto especial, fora do 'Projetão Global da Diocese', para os 

Clubes de Mães. A opinião, entretanto, dessa pessoa da Misereor é, que, 

sendo Clubes de Mães, já há 25 anos, um organismo importante na Diocese 

de Nova Iguaçu, em primeiro lugar a solução para as necessidades dos 

Clubes de Mães deve ser procurada numa inclusão, ou adenda ao Projeto 

Global da Diocese, como, no inicio, estava previsto. 

O Projeto atual, aparentemente,não oferecendo garantia de 

poder atender as necessidades especificas dos Clubes de Mães, peço a 

inclusão do projetinho que acompanha em separata esta carta. 

Com cordiais saudações, 

) /4tt,/,,t-v'l?'M f/,i,;., !e:,(..1,14/'-. 

/�-__:__.,.,I 
Pe. GUILHERME STEENHOUWER 

Caixa Postal 77241 

26001 - 970 NOVA IGUAÇU RJ 

Tel. (021) 7680303 

em anexo para melhor entendimento da Comissão: 
1. um histórico dos Clubes de Mães (1994)
2. a programaçao para 1995
3. cópia de um fax da Misereor por ocasiao dos 25 anos dos Clubes de

Mães (março '95)



n°10, dezembro de 1999 

por um Mundo Responsável e Solidário 
POLO LATINO AMERICANO DE SOCIOECONOMIA SOLIDÁRIA 

EDITORIAL 

Cada número da Carta Brasil da Aliança é dedicada a um tema. Neste resolvemos 
ousar ainda mais e compartilhar com vocês experiências, modos de fazer, visões 
sobre um tema ainda pouco conhecido no Brasil: experiências de trocas solidári

as utilizando moedas alternativas. 
É isso mesmo, existem já no mundo um número grande de pessoas que usam ou
tros mecanismos de trocas e moedas que não são as convencionais. Constróem 
mercados cuja lógica é a da solidariedade, da transparência e co-responsabilidade. 
Usam moedas cujo valor é definido pela quantidade de trabalho utilizada e que não 
embutem inflação e/ou especulação. Elas não valem se não representam trabalho 
humano. 
Estas experiências carregam em si um grande poder transformador. Num mundo 
onde cada vez mais o trabalho humano está sendo descart.ado e a moeda tornou-se 
meio de pura especulação, faz-se necessário influir e construir a partir da base a 
nossa moeda, os nossos mercados e a nossa economia. 
Só para se ter uma idéia da gravidade do descolamento entre produção e especula
ção, de todos os capitais financeiros que circulavam no mundo nos anos 70, 90% 
era capital investido em processos produtivos e os 10% restantes eram utilizados 
para especulação. Atualmente, 95% dos capitais que giram a cada segundo pelo 
mundo são especulativos. 
Portanto, queremos convidar a tod@s a mergulhar nestes textos com sabor, cheiro 
e cor de sonhos, utopias, realidades, concretizações de que é possível sim, desde a 
base da sociedade, organizar outras formas de comprar, vender, trocar o fruto de 
nosso trabalho, seja serviços, seja produtos. 
Desejamos um ótimo mergulho! 

SUMÁRIO: 
Trocas e Moedas ............................................................................................................................................................................................................................. 2 lo..:2'"'.::Ji�' 

Como formar uma primeira rede de trocas pensando na economia global ...................................................................................................... 4 

Experiências com dínheiro alter natívo revalorização e auto estima solidáría ............................................................................................... 6 • ..:rolD'S.J" 

Criando a rede de trocas solidárias do rio de janeiro ................................................................................................................................................. : 8 

O que acontece no mundo da Aliança ............................................................................................................................................................. , ................ 1 O l

Informe da Primeira reunião da Equipe Internacional de Animação da Aliança por um mundo responsável e solidário ................................ 1 1 
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TROCA E MOEDAS 

Altagracia Villareal (Chilo) 

Coalisión Rural de México 

Revisando a história de nossos povos antigos verificamos 
que foram eles que começaram o sistema de partilhar os 
excedentes disponíveis para obter outros produtos que 
sua terra ou sua região não tinham. Esta forma de comer
cialização realizava-se a cada 5 dias em lugares preestabe
lecidos. 

Estes locais utilizados para a troca ou intercâmbio de pro-
0,�\dutos se chamava "tianguis" (mercados ou praças). Em 1l 

alguns casos, se não logravam trocar os produtos. utiliza-
vam objetos ou produtos da cultura de cada povo. como o 
cacau e mantas de algodão, para desta forma obter o que 
necessitavam. A história nos relata que esta era a forma 
de comercialização que os NahuatJ utilizavam quando os 
Espanhóis chegaram e que reuniam cerca de 50.000 pes-
soas para intercambiar seus produtos através da troca. 

Os Mayas que habitavam a região que ia do Sul do México 
até a Nicarágua. passando pela Guatemala. Honduras e EI 
Salvador utilizavam campainhas e cascavéis de cobre, con-
chas com relevos, pedras preciosas. machados de cobre 
discos ou contas de pedra, penas e cacau em canudos. 

Na América do Sul. em lugar da troca utilizaram as con-
chas marinhas raras e preciosas. pedras como a obsidia-
na. a calcedônia e o cristal de rocha e as machadinhas de 
cobre. Os Chibchas da Colômbia utilizaram discos de ouro. 

Com a conquista da América tratou-se de acabar com 
toda a organização, cultura, comércio e forma de vida que 
existia. Implantou-se uma cultura diferente com um siste
ma econômico também alheio ao que aqui se praticava. 
Ao serem despojados de suas terras. formas de vida e 
organização, os primeiros povoadores tiveram que lutar 
para poder sobreviver. Alguns mantiveram seus costumes. 
praticando-os às escondidas. e são estes que se conser
vam. Existem regiões onde se realiza a troca de maneira 
formal e outras onde ela é realizada informalmente entre 
as famílias e comunidades. 

Em algumas regiões do México. como em Oaxaca. em 
Michoacan. em Hidalgo. Puebla continuam existindo os 
"tianguis", praças ou mercados onde as pessoas se reú
nem para conviver e compartilhar. onde o dinheiro não é 
necessário. Com a ajuda mútua resolvem suas necessi
dades, valorizam os seus produtos e as pessoas que os 
produzem, trocam os produtos locais, em alguns casos 
agregando-lhes um valor ao transformá-los. Neles as rela
ções entre as pessoas e comunidades crescem. troca-se 
experiências, conhecimentos e trabalho. Os intercâmbi
os são do produtor ao produtor ou do produtor ao consu
midor. sem intermediários. 

Ao participar dos Tianguis Purepechas dei Estado de Mi
choacan, temos nos aproximado da história viva dos nos
sos povos, suas formas de resistência. sua organização e 
forma de vida nos encorajam e nos enchem de esperan
ças ao comprovar que temos em nossas mãos os ele
mentos necessários para mudar os sistemas econômicos 
que nos excluem; com esta forma de comércio direto 
estamos dando uma terra. um espírito, um coração ao 
nosso ato de comercializar. Realizamos também outras 
relações econômicas. pois a reciprocidade continua sen
do um pilar forte de nossa economia. a "comunitarieda
de'' onde. através do consenso. fazemos acordos de inter
câmbio. estabelecemos relações de solidarredade, pois 
outros grupos não indígenas levam aos Tianguis produ
tos elaborados na cidade e que escassearam na região. 
Os dias de Trangurs. em cada lugar onde se realizam. são 
uma ocasião de celebração. de fazer festas. de conhecer 
mais pessoas. de conversar sobre todos os problemas e 
suas posslveis soluções. de compartilhar os alimentos 
que os anfit{iões �ferecem �os visitantes. A negociação 
faz parte de cada 1ntercâmb10. se regateia até se chegar 
ao acordo. Porém. predomina a generosidade mútua pois 
o ttanguis não é um local para se tirar vantagem do outro.
mas é o local em que se reconhece o valor universal e
singular de cada participante.

Visitando e compartilhando experiências com promoto
res de vários países Latino-Americanos do Centro. Sul e 
do Caribe reunidos no ICI - Instituto Cooperativo Latinoa
mericano do Panamá chegamos à conclusão de que as 
formas de resistências de nossos povos continuam vi
gentes e são nossa força frente à exclusão provocada pela 
globalização. Voltando nossos olhos para nossos anteces
sores encontramos muitos valores que devemos resga
tar e fortalecer. Os povos indígenas são nosso modelo 
para dar um novo rosto à Economia. Resgatando formas 
antigas e novas nos fortaleceremos como uma sociedade 
mais humana. justa e fraterna. 

O DINHEIRO 

O dinheiro como o conhecemos na atualidade foi inven
tado. mais ou menos. a uns 400 anos. Surgiu para superar 
as limitações da troca. já que não é fácil encontrar uma 
pessoa que ofereça o que a outra necessita e. ao mesmo 
tempo, aceite o que o outro lhe oferece. Também porque 
alguns produtos utilizados na troca eram difíceis de trans
portar e outros se estragavam muito rapidamente. Portan
to. o dinheiro surge das necessidades e não do poder. 
Atualmente além do papel moeda existem os cheques. 
os cartões de crédito e as contas eletrônicas em redes de 
computação. No início este símbolo de valor contava com 
um respaldo real em depósito ou como garantia. Com o 
passar do tempo esta condição foi sendo relaxada pas-

Ed'.çãolredação: Marc�s Arruda, s.a�dra Quintei a e Hennila Figueiredo; periodicidade: trimestral; programação visual/produção
gráfl_ca: Caco A�pel (Pigmento Pre-1mpressão); endereço para correspondência: Rua Joaquim Silva, 56, 8º andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil, Cep.: 20241-11 O. Telefone: 55 21 252-0366 e fax: 55 21 232-6306; e-mail: pacsdph@ax.apc.org 
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Algumas breves referências a outras experiênci
as mundiais 

Não estamos sós: há processos similares sendo 
desenvolvidos há muito tempo, mas especialmente ao 
longo da última década. mais ou menos convergentes. 
em todo o mundo: no México, Estados Unidos (as " ltha
ca hours .. e afines) , Canadá ("LETS" - sistemas de tro
ca local - de Michael Linton) e Europa (Inglaterra, Escó
cia. Noruega. Finlândia, Bélgica, Holanda e França (SELs). 
para mostrar algumas experiências mais conhecidas por 
nós. Pelo nosso sítio se pode ter contato com elas. 

Talvez valha a pena reconhecer que nosso proces
so é muito profundo e inovador e. se adapta às necessi
dades de nossos povos. respeitando nossas diferen
ças culturais e utilizando-as como potencial, e não en
quanto obstáculo. à uma nova noção de progresso e 
qualidade de vida. Todos os sistemas são bons se o 
objetivo é melhorar a qualidade de vida dos que não a 
têm ... porque não têm dinheiro.

Pelo menos uma vez. parece que o Sul mostra um 
caminho ao Norte! 

Os princípios éticos da Rede Global de Trocas 

Não há dúvida de que cada comunidade. institui
ção ou grupo humano o fará à sua medida e sob sua 
responsabilidade. Esperamos inteirar-nos de seus êxi
tos. pessoalmente ou através da Internet. para aprovei
tar destes e continuar crescendo juntos. A experiência 
de quase quatro anos de construção de nossa rede, 
mostrou que o que mais funciona é o RESPEITO PELA 
DIFERENÇA e a observação dos princípios éticos bási
cos válidos desde o primeiro momento. apenas atuali
zados há um ano ... 

Idéias basicas para formar o primeiro clube, em 
qualquer contexto: o que se deve e o que NÃO se 
deve fazer ... 

Algumas sugestões: 

Reunir um grupo de. no mínimo. 20 pessoas, para 
começar. Ter uns 2-5 líderes que estejam entusiasmados 

Carta Brasil da Aliança 

e comprometidos com o processo. Com eles. comparti
lhar os materiais disponíveis. em umas 2-3 sessões an
tes de começar a se "trocar" numa feira de lançamento. 

Fazer o exercício de " Reinventar o mercado " ou
as .. 5 colunas .. todas as vezes que se reunam. ainda
que pareça inútil e repetitivo. Cada dia. uma pessoa 
pode mostrar um novo aspecto" produtor " ou "  con
sumidor ",inovar em sua própria propaganda. etc. Uma 
proporção adequada pode ser de 90 minutos para o 
"exercício" e 60 minutos para a "feira" propriamente dita. 

Este exercício consiste em anunciar os seguintes itens: 
Nome e telefone: 
Atividade principal que desenvolve no mercado for

mal. tanto na área de produto como na de serviços: 
Conhecimentos que pode ensinar aos membros 

do Nó ou do Clube. sem necessariamente pretender 
cobrar por isso ou fazê-lo regularmente. Esta atividade 
contribui enormemente para que as pessoas descubram 
em que podem ser úteis a outras. 

Produtos e serviços que estão recebendo do Nó ou 
Rede. ao começo inexistentes. (Necessidades satisfeitas 
hoje na Rede). Este jeito mostra aos novos participantes 
que outras pessoas trocam seus hábitos de consumo e 
obtêm da Rede produtos e serviços que "pagavam" com 
dinheiro no mercado formal, ou não consumiam. 

Produtos. serviços ou " raridades " que se quis 
encontrar e outro não encontrou (Necessidades insatis
feitas hoje): esta é a oportunidade em que outros se 
dão conta de que são nossos "provedores" potenciais. 

Quando os outros membros ouvem os itens 2. 3. 4 
e 5. podem levantar a mão (silenciosamente) quando 
lhes interessa produzir ou consumir tal item. Assim. se 
inicia uma visualização do novo MERCADO que podem 
satisfazer-lhes em pouco tempo. 

Reunir-se regularmente. todas as semanas. ainda 
que se tenha pouca gente. Garantir o compromisso de 
que ninguém desista antes de três meses de experiên
cia para que a pessoa tenha a oportunidade de colocar
se à prova como prosumidor (produtor e consumidor). 

Não esquecer de incluir alguma atividade recreati
va ou mesmo alguma mística referente ao Ili Milênio, 
para que o grupo vá aceitando, e em todas as sessões. 
para não reduzir a atividade a um mero supermercado 
de reposição. 

Adotar. na medida do possível, a coordenação 
compartilhada da DGE (Dinâmica Grupal Explícita, de 
W. De Gregori). com tarefas mínimas de recepcionista
{recebe e instala as pessoas), cronometrista (cuida da
duração do tempo para que se termine no horário).�
cretádo (anota os nomes, telefones e ofertas para que
depois se confeccione uma lista dos presentes). moni
tor de qualidade e preço, detetor de iogos triádicos. 
conçJecorador de solidário. empreendedor e político. e 
animador (que dá a palavra e conduz a reunião). Quan
do termina o encontro, o recepcionista se encarrega de 
que a sala fique em condições. pedindo a colaboração 
dos presentes e exercendo a função de responsável da 
limpeza {não necessariamente é quem limpa). Se os 
sócios contribuem desde o primeiro momento com 0,50 
C (se são mais de 20 membros) ou 1 C (se são menos 
de 20). todas essas funções são logo retribuídas de 

co1111nua .... 
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EXPER�NOASCOMDINHBROALTERNATIVi 
REVALORIZAÇÃO E AUTOESTIMA SOLIDÁRIA 

Humberto Ortiz Roca / Economista/ Coorde

nador do Grupo de Economía Solidaria, Perú. 

No momento atual, de grave especulação financeira. 
de instabilidade das bolsas de valores no Norte e no Sul. 
produto de um desmedido fluxo de capitais de curto prazo 
provocado em boa parte pela própria aplicação dos progra
mas de ajuste estrutural do FMI, volta à agenda econômica 
e política o tema do dinheiro e uma reflexão sobre o concei
to do dinheiro como forma de mudança. 

Não faz muito tempo um economista como La Roche 
propôs, diante da galopante crise financeira e monetária 
(queda das bolsas, desvalorização das moedas nos países 
do Sul. especialmente nos casos da Coréia e do Brasil) a 
volta de mecanismos de troca internacional, inclusive para 
o comércio. No momento, e graças aos acordos de facilida
de ampliada (ESAF) firmados com o FMI em alguns países,
estão estacionados momentaneamente os estouros finan
ceiros com empréstimos de curto prazo para os "novos"
ajustes estruturais dessas economias. O próprio Fundo Mo
netário Internacional tem experimentado na "própria carne"
a falta de fundos.

No mundo de hoje a moeda mudou o conceito do 
valor das coisas e dos bens. O valor dos bens é medido em 
função do seu preço monetário no mercado, também mo
netário, convencional, e tem perdido o conceito do valor 
das coisas relacionado com o TRABLHO HUMANO que elas 
representam. 

As propostas de dinheiro alternativo buscam a volta, 
de práticas mais ou menos sensíveis, dessa revalorização 
do valor dos bens (vale a redundância) pelo trabalho social 
que elas representam. Ele está no conceito do que da Rede 

9liH.:Ontinuaçfio da página .11111'.'n� 

acordo com o total arrecadado e a proporções que cada 
grupo decidirá. Devemos evitar ao máximo o trabalho 
voluntário, já que na Rede não faz sentido: temos a 
"moeda social" de que necessitamos, não a que o Ban
co Central deixou em circulação. É assim que organiza
mos as funções de condução e animação do Nó e per
mitimos que os que não têm produção suficiente pos
sam usar créditos e mover o mercado. Não cobrar cré

ditos por um trabalho realizado é paralisar o mercado: 

na Rede, isso é o oposto à solidariedade ... 

Insistir na adoção de toda forma de capacitação 
que possa contribuir para o desenvolvimento de nos
sos exercícios, a saber: 

desenvolver a capacidade de ser solidário : ex
pressa, no mínimo, no consumir o mesmo que se pro
duz (NÃO ECONOMIZAR!) 

desenvolver a capacidade de ser empreendedor: 

aumentar gradualmente a quantidade e qualidade dos 
produtos e serviços que produzimos e consumimos 

6 

Global de Trocas denomina de "prosumidor", que é a fusão 
das palavras "produtor" e "consumidor", unidas na mesma 
pessoa. A idéia de fundo é que todos e todas somos ao 
mesmo tempo produtores/as e consumidores/as, isto é. te
mos algo a oferecer e algo de que precisamos. Atrás da 
oferta e da demanda está o conceito de valor dos bens pelo 
trabalho humano que estes representam. 

Na América Latina e no Mundo existe toda uma rede 
de dinheiro alternativo, comunidades tanto no Norte como 
no SuJ l que o vêm utilizando. 

Uma experiência muito significativa é a da Coalizão 
Rural. que consiste numa rede de camponeses/as da Costa 
Atlântica do México e dos Estados Unidos. que começaram 
inicialmente com experiências de troca em seus países (que 
vinham de tempos muito antigos). Em seguida os mexica
nos criam sua moeda local (Tanguis T laloc). posteriormente 
firmam o novo NAFTA, o "Nafta People to People" (de povo 
para povo) um modelo para promover um comércio solidá
rio nesta rede. Organizam também uma bolsa binacional de 
produtos. 

Nesta mesma linha existem outras expêriencias de 
moedas locais no Brasil e na Alemanha. Na Argentina. inclui 
o "intercâmbio de saberes" com gente do mundo acadêmi
co, sem intermediação do dinheiro convencional.

À medida que em determinadas localidades pos
sam. a partir de uma experiência de economia popular 
ou economia solidária preexistente, criar um símbolo 
monetário local. maior a probabilidade de gerar oportu
nidades de emprego na localidade. de gerar circuitos 
econômicos de compras-vendas e de vendas-compras 
na localidade privilegiando seus próprios produtos e da 
região, maior probabilidade também de revalorizar a 

neste sistema solidário. P rocurar formar micro-empren
dimentos individuais ou coletivos, com projeção para 
que se reinsiram no mercado formal. 

desenvolver a capacidade de ser socialmente res

ponsável (ou responsáveis pelo outro): assumir. perio
dicamente, regras de interesse coletivo. como é a difu
são do sistema, a negociação de espaços na impren
sa, melhores espaços para as feiras. novos sócios com 
novos produtos, etc. 

Algumas sugestões e aspectos 

que ,P deve pvitar 
Evitar permanecer na função de coordenação quan

do o grupo já puder coordenar tal função. Para isso, 
basta adicionar entre nossas responsabilidades (quan
do somos fundadores). a de formar sucessores ... Os 
últimos dois meses podem ser de condução comparti
lhada e o período total não deveria exceder, no máximo, 
os 8-1 O meses. 

Evitar ocupar-se de TUDO que o grupo necessita e 
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sando-se a emitir mais e mais dinheiro sem contar com 
um respaldo, provocando inflação e levando à desvalori
zação do dinheiro. Em 1900, o que se comprava com uma 
unidade de papel moeda agora custa 16 vezes mais. 

MOEDA LOCAL 

Ante a crise econômica em que vivem nossos países. as 
organizações sociais começaram a buscar alternativas para 
enfrentá-la. A partir dai surgiu a necessidade de voltar às 
nossas raízes e aprender como faziam nossos antepassa
dos. A troca realizada em alguns países parece ser uma 
das saídas. Também são utilizados vales ou cupons cha
mados 'dinheiro social'. Através deste sistema está sen
do construído um grupo. Com o intercâmbio de produtos 
e serviços podemos compartilhar o que necessitamos. 

O sistema de utilizar uma moeda local vem acontecendo 
em vários países.do mundo e, de acordo com a realidade, 
a cultura e organização de cada povo tem tomado diferen
tes nomes: 

Na Austrália. existe o DINHEIRO VERDE, na Inglaterra. 
LETS; na França, SEL; nos Estados Unidos, HOURS, onde 
a moeda é utilizada_;em mais de 20 Estados. No Canadá, 
também é chamada HOURS. No México, entre várias ex
periências. existem o TLALOC e o BOJA. Desta maneira, 
a experiência tem crescido e em outros países Latino 
Americanos como na Argentina onde vem crescendo os 
espaços de utilização da moeda local. com o nome de 
CRÉDITO. 

A moeda local começa sendo utilizada por grupos de pes
soas. Em alguns casos começa com um grupo de 10-20 
pessoas convertendo-se num mercado social para criar 
oportunidades de ocupação e intercâmbio, no campo de 
serviços e produtos. orientando o consumo para uma maior 
e melhor qualidade de vida. 

As moedas locais são valores efetivos respaldados pelo 
compromisso responsável de todos os seus membros e 
quanto mais se utiliza as moedas locais. mais rápido se 
chega a uma economia humana. Em cada grupo se esta
belecem as regras necessárias: até onde se concederá 
crédito, quais são as co·ndições para participar. quais são 
as responsabilidades de cada um, etc. 

Conhecendo algumas destas experiências nos damos 
conta de que este dipheiro social é verdadeiramente con
siderado como dinheiro, respaldado por pessoas reais, 
por tempo real. por habilidades e instrumentos reais. Por 
outro lado, por exemplo, os dólares são dinheiro caricatu
resco, já não respaldado nem pelo ouro nem por produ
tos reais, senão pelas dividas nacionais de cada país. 

Regularmente os grupos se utilizam de catálogos de ofer
tas e demandas oferecendo à comunidade habilidades 
que muitas vezes não são reconhecidas nem ofere_cidas
pelo mercado convencional. Praticamos a fraternidade 
porque nos vemos mais como irmãos do que como com
petidores que lutam apenas pelo dinheiro. Estes grupos 
se reúnem periodicamente para informar, avaliar e tomar 
decisões. O dinheiro local honra as prendas locais que 
são mais respeitadas na região como as flores, as casca
tas. o artesanato, as granjas. as mulheres. os códigos indí
genas, as crianças. 
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CARACTERf STICAS DA 

MOEDA LOCAL 

Poder Aquisitivo é uma moeda isenta de impostos. qual
quer um pode ganhar, velhos, jovens. mulheres. É à prova 
de inflação, pois uma hora sempre eqüivalerá a uma hora. 
A retribuição pelo trabalho em termos de poder aquisitivo 
é justa: uma hora de seu tempo por outra de qualquer 
pessoa da rede. 

Autonomia e Segurança· as.moedas locais são em parte 
uma forma de economizar sem incorrer em gastos em 
moeda corrente. Parte do benefício de seu uso parece ser 
seu sentido de recuperar jndependência, uma forma de 
solucionar a própria vi_çta 'à 'll<)f�em do sistema econômi
co que não leva wn Jo:nta os e�cluídos. 

\ 
Recompensa Agradável 1. q�abd9 alguém faz alguma coi
sa por outrem, se1esse alguém se autodefine como pro
dutor, como algu'ém que possui algo de que o outro ne
cessita. Nossa moeda local dá uma prova externa do nos
so próprio valor e da nossa capacidade de compartilhar. 

Capital Social: Ao fazer parte deste sistema de moeda 
local uma pessoa torna-se parte de uma família extensa e 
passa a se relacionar com pessoas pouco conhecidas po
rém, ao mesmo tempo, confiáveis. Vai sendo criado um 
tecido social que integra as pessoas numa rede segura. 
que oferece proteção contra as mudanças. 

AS MOEDAS LOCAIS SÃO 

DINHEIRO ECOLÓGICO: 

· porque motivam a compra dos produtos locais que não
são transportados em veículos que contaminam. Se são
produtos comestíveis, são frescos, sem conservantes.

· ao transformar um produto localmente estamos agre
gando um valor à nossa produção além de utilizarmos
recursos locais para produzi-lo;

· cria-se uma relação entre o produtor e o consumidor
permitindo-lhes conhecer melhor o que será consumido
ou o que é necessário para fazer um serviço. Além disso,
as relações entre as pessoas se desenvolvem mais natu
ralmente.

· o dinheiro é criado, gasto e investido localmente, permi
tindo-se saber o que acontece com nosso dinheiro. além
de poder conhecer o desenvolvimento do meio ambien
te, porque o que se busca é obter produtos orgânicos,
saudáveis e que conservem o equilíbrio da natureza.

· através deste sistema podemos modificar os modelos
econômicos porque estão apoiados em produtos e no 
tempo de pessoas reais. que participam e decidem como 
querem viver, o que querem produzir e como querem 
intercambiar 

Algumas pessoas dizem que o dinheiro não tem coração, 
não tem alma, não tem consciência e não tem pátria. O 
dinheiro só conhece a ganância. É chegado o tempo de 
darmos um chão, um espírito, um coração à nossa moeda 
local. 
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Como formar uma primeira rede de 

trocas pensando na economia global 
Heloisa Primavera, prímaver@clacso.edu.ar 

Estamos chegando ao novo milênio. e nos cabe a 
responsabilidade de começá-lo com idéias novas e pla
nos que signifiquem a possibilidade de vivê-lo com en
tusiasmo. otimismo, esperança e realismo; o que não é 
pouca coisa. 

Neste contexto. a apresentação da experiência ar
gentina sobre a Rede Global de Trocas. no Equador e na 
Colômbia. em muito distintos âmbitos. me sugere es
crever estas reflexões para ajudar a desencadear um 
processo dentro das possibilidades de seguimento en
tre todos os protagonistas que o estão iniciando. 

Esclareço: o processo começou nos primeiros dias 
de janeiro, em Quito. na Cooperativa Maquita Cushun
chic. Em Bogotá inaugurou-se o primeiro nó e. da mes
ma forma, outro em Medellín. Também há experiências 
na Pereira e em vários grupos na Colômbia. Logo seguirá 
nossa visita à França e às experiências na Costa Rica, 
Honduras e Guatemala ... É o que vai ficando conhecido, 
em resposta à globalização neoliberal da economia. como 
iniciativa da cidadania numa Rede Global de Trocas ...

Como sintetizar em poucas linhas para que estas 
sirvam de guia e não de resposta? Que fiquem aqui 
como resultado de suas perguntas. que revelam nos
sas mais profundas diferenças. 

Segue uma tentativa: 

Brevíssima história das trocas na Argentina 

Os materiais disponíveis no nosso sítio na Internet 
(http://visitweb.com/trueque) ilustram, abundantemen
te. como começou tudo em várias versões. Os artigos 
que apresentamos na Finlândia ("Embaralhar e dar de 
novo para a construção de um novo jogo social "e  " Uni
córnios: entre a utopia e a responsabilidade social" po
dem colaborar a satisfazer distintos níveis de curiosida
de). Também podem ler nosso livro com Carlos De San
zo e Horacio Covas "Reinventando o Mercado: a experi
ência da Rede Global de Trocas na Argentina". Vamos 
sintetizá-lo. 

O primeiro Clube de Trocas nasceu em Bernal, Pro
víncia de Buenos Aires. em 1 ° de maio de 1995. Houve 
a participação de 20 pessoas trocando. entre elas seus 
distintos produtos e serviços, tais como: comida. rou
pa, artesanato. serviços odontológicos, reparações do
mésticas ... Com o tempo, se introduziu o "  vale", "bô
nus" ou mesmo o "crédito," para facilitar as operações 
entre os vários membros. Através dele existem hoje di
ferentes classes de vales: locais. zonais e nacionais. 

Existem mais de 200 nós ou clubes em todo o 
país, em 15 províncias. registrados como parte da Rede 
Global de Trocas. Estima-se a participação de cerca de 
trinta mil sócios ativos. com um impacto sobre as vidas 
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de umas 120.000 pessoas em todo país. 
Os produtos. serviços e conhecimentos que hoje 

se trocam abrangem desde alimento não-processado. 
comida preparada, roupa, artesanato, serviços em ge
ral, serviços médicos, turismo. jardinagem, astrologia. 
leitura de tarô. atendimento clínico, terapias, electrici
dade. etc. Os "prosumidores" são quase sempre ca
melôs na Rede: produzem e consomem uma varieda
de de produtos e serviços. segundo suas necessida
des e pelo descobrimento de suas potencialidades. 

A primeira aliança estratégica se deu com o Go
verno da Cidade de Buenos Aires, através da Secretaria 
de Promoção Social. Logo seguiu-se a Secretaria de In
dústria, Comércio. Turismo e Emprego. Atualmente, a 
troca foi declarada de interesse municipal em mais de 
1 O municípios argentinos de distintas províncias. Tam
bém a declararam de interesse provincial: Córdoba, 
Mendoza. Jujuy, entre outras. 

Nosso sistema se estendeu à Espanha (País Bas
co), Uruguai, Brasil, Bolívia e, agora, Equador e Colôm
bia. A nossa página nos permitiu assessorar países dis
tantes, como Rússia e Finlândia. 

Nossa visão é que. este ano. - assustados com a 
criatividade e compromisso dos membros da Rede e 
seus seguidores em todas as latitudes - veremos a cir
culação de uma nova moeda social em todo o conti
nente, do Canadá à Patagônia! Não estamos simples
mente "remediando" nossa qualidade de vida. como tam
bém levando eqüidade e reparação histórica aos seto
res mais desprotegidos de todas as sociedades que 
queiram inserir-se neste processo. 

Não estamos construindo um muro de contenção 
para nossas economias familiares, mas sim o alicerce 
e as paredes da grande catedral. que o novo milênio 
nos pede! 
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O que me dá o direito de receber uma certa quantida

de de moeda social � de trabalhar, produzir ou vender? 

- A moeda que vamos criar e distribuir entre nós é

diferente das que conhecemos. O valor dela não está 

nela própria. mas no trabalho que vamos fazer para pro

duzir bens. serviços. saberes e depois trocar com o resul
tado do trabalho de outros. A moeda enquanto tal não 

tem valor, até que comecemos a trocar trabalho com tra

balho. Aí, então. ela vai servir de mediadora destas tro

cas. Ela é diferente também porque a ela não está ligada 

nenhuma taxa de juros. Por isso não interessa a ninguém 

guardá-la, entesourá-la. Interessa. sim, trocá-la continua

mente por bens e serviços que venham responder às 

nossas necessidades. pessoais, familiares. comunitári
as. empresariais, e que venham melhorar nossa qualida

de de vida. Esta moeda será sempre um meio. nunca um 

fim. Não será inflacionária nem jamais poderá ser usada 

para especulação. 

Qual o número mínimo e máximo de pessoas num 

grupo da Rede? 

- A experiência mostra que o número mínimo pode

ser 5-6 pessoas, e o máximo em torno de 50. Mais que isto. 

só temporariamente, como forma de estimular e motivar a 

criação de um novo grupo. 

Sugerimos que vivenciássemos o jogo e buscássemos 

através dele as respostas a outras perguntas. Enfatizamos o 

aspecto de alternativa ao mercado capitalista que este jogo 

representa. E a inovação que significa ganhar controle comu

nitário sobre nossas finanças. Este caminho - a Rede de Tro

cas Solidárias usando moeda social - é uma vertente promis

sora do grande projeto de uma globalização cooperativa e de 

uma socioeconomia solidária e responsável. 

2. O grupo assumiu conjuntamente levar à prática es

tes princípios e perspectivas, na forma de um acordo verbal 

coletivo. Comentamos que, na constituição de um grupo da 

Rede, é importante também um compromisso individual 

por escrito. 

3. Distribuímos cartelas em branco, na forma de 'bi

lhetes· da mesma cor, 20 por cada participante. Que nome 

dar ao Grupo? Propostas, discussão. votação, e foi aprova

do o nome Mutirão Aquário da Rede de Trocas Solidárias do 

RJ. O mesmo fizemos em relação à moeda: Vitória. Deixa

mos. porém. de discutir a equivalência e avaliamos. no fi-

cas Solidárias- J 

nal, que este era o momento de fazê-lo. A equivalência acor

dada foi que uma Vitória seria igual a uma hora de trabalho 

social (manual ou intelectual). ou a R$ 5.00. Em seguida, 

decidimos adotar os seguintes valores em bilhetes: 1 O de 

V$1, 5 de V$5 e 5 de V$10. 

4. Ainda como parte da preparação para a autogestão.

escolhemos coordenador, secretário e recepcionista. Defi

nimos que cada participante pagaria V$ 1 para remunerar 

essas funções e para gastos administrativos. 

5. Para o mapeamento das necessidades e recursos,

pedimos a cada participantes para dar seu nome e telefone 

e apresentar suas necessidades. Eles acrescentaram "e so

nhos"! Avaliamos depois que neste momento deveriam tam

bém ser apresentadas as ofertas e recursos, pessoais. fami

liares e grupais. Ao longo do jogo, escolhemos uma segun

da secretária para compartilhar a tarefa de anotar, muito can

sativa. No momento da exposição das ofertas/recursos. uma 

primeira revelação: os participantes, mesmo os que melhor 
se conheciam, descobriram talentos. capacidades e ativida

des desconhecidas e até surpreendentes uns para os ou

tros. E já no meio da exposição. intervinham dizendo "ah, isto 

me interessa!", ou "ah. vou precisar de você"! 

6. Terminadas as exposições. iniciamos a feira. Alguns 

compraram banana-passa das companheiras da Kit-Fruta. todos 

começaram negociações bilaterais. Outra revelação. Como a 

complementaridade entre os recursos disponíveis no grupo e 

as necessidades era tão grande, estabeleceu-se espontanea

mente uma negociação em dois planos. Um. o do jogo com 

vitórias. o outro, o da vida, na forma de acordos para depois de 

concluída a 2°. Oficina. 

7. Na avaliação, iniciamos constatando que foram feitas

diversas transações durante o jogo. O entusiasmo com a dinâ

mica do jogo foi grande. Expressamos o desejo que ele conti

nue na vida real. Vários consolidamos os acordos para depois 

de terminado o Curso. E afirmamos a necessidade de desen

volver esta Rede no contexto do Fórum de Cooperativismo 

Popular do RJ. Fui contratado para iniciar um Mutirão numa das 

cooperativas ali presentes. Constatamos que este sistema 

pode ser estabelecido também nas escolas infantis. não só 

com o fim de aprendizagem de socioeconomia, mas também 

para viabilizar o atendimento das necessidades. o aumento da 

sociabilidade e do bem-estar. e a redução dos custos entre os 

próprios alunos. 

Mutirão de Trocas Solidárias-RJ 

ECOBANCO: iniciatírn do Fórum de Cooperativismo Popul:ir-RJ 

por uma economia na.� m• os da gente 
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1 Encontro Internacional -

A carta da Terra na Perspectiva 

da Educação 
23-26 de Agosto de 1999- São Paulo - SP - Brasil 

Uma Comissão eleita na Plenária final do Encontro 
está redigindo a Carta da Ecopedagogia que foi o princi
pal tema do encontro e será divulgada amplamente jun
to com a Carta da Terra. cujas sugestões foram encami
nhadas ao Conselho da Terra. 

Conselho da Terra 
Prosseguem os trabalhos da Comissão da Carta. 

A segunda versão do Anteprojeto está disponível no sí
tio da Campanha para a Carta da Terra. 

Pierre Calame e André Levesque. divulgaram. com
pletaram e corrigiram um outro projeto da Carta dentro 
do Canteiro "Carrefours humains" da Aliança. Alguns 
aliados do Sul da Ásia. da África. dos países árabes. da 
América Latina estão se reunindo para dar sua contri
buição ao projeto e contribuir para a elaboração de um 
texto que pretende ser um dos textos essenciais a se
rem discutidos durante a Assembléia dos Cidadãos da 
Terra no ano 2001. 

Os aliados que desejarem contribuir para esta ini
ciativa podem entrar em contato através do endereço 
eletrônico: Alliance@echo.org 

1 ª Reunião da Equipe 

Internacional de Animação 

da Aliança 
Barcelona 12-16 de setembro de 1999-11-05 

No programa. o funcionamento da equipe, visão 
da Aliança. preparação da Assembléia 2001, perspecti
vas sobre a comunicação no âmbito da Aliança. discus
sões sobre a Carta da Terra e outros textos chave. calen
dário de atividades. O relatório do encontro está encarta
do nesta edição. 

Gestão Integrada dos 

Territórios: 
O boletim do Canteiro "Gestão integrada dos Terri

tórios" está disponível em linha. Se você deseja receber 
uma versão em papel e a lista dos participantes entre 
em contato com Paul Makedonski ( Instituto de Desarro
llo Urbano - CENCA - Peru) cenca@amauta.rpc.net.pe 
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Encontros: 
África : De 25-27 de junho passado realizou-se na 

África do Sul o Encontro do CAP cuja finalidade foi 
desenvolver a Aliança no continente africano. discutir os 
valores e princípios que devem ser incluídos na Carta 
da Terra para a África; desenvolver os instrumentos para 
facilitar o intercâmbio entre os aliados africanos e ou
tros continentes e definir um programa de trabalho até 
encontro do ano 2001. 

Manifesto por uma Ciência 

cidadã, responsável e solidária. 
Em junho 99 teve lugar em Budapeste, sob o patrocínio 

da Unesco. a Conferência Mundial sobre a Ciência para dis
cutir as relações entre ciência e sociedade. Os aliados dos 
canteiros " Maí'trise des savoirs e "Carta da Terra" elaboraram 
um Manifesto para uma ciência cidadã. responsável e solidá
ria. Pierre Cala me apresentou o texto "Para um novo contrato 
entre a ciência e a sociedade". Será criado um fórum eletrô
nico para discutir o Manifesto e os que desejarem contribuir 
para o debate podem enviar sua contribuição através do en
dereço eletrônico da Aliança: alliance@echo.org 

REDLASES - RED 

LATINOAMERICANA DE 

SOCIOECONOMIA SOLIDARIA 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

29.11 - 3.12.1999 Buenos Aires - Argentina 

Durante uma semana participantes do interior da Ar
gentina, do Brasil. Chile. Colombia. Honduras. Peru, Estados 
1 Unidos. Canadá e Holanda, se reuniram em Buenos Aires 
para discutir quatro temas considerados críticos para o cres
cimento e consolidação de um modelo grupal, organizacio
nal e social de economia solidária: 

Temas do Seminário: "Teoría y práctica de la cooperaci
ón : el juego triádico dei poder como interpretación"; "Mode
los mentales y cambio social: el lenguaje que "crea" la reali
dad"; "Individuo. grupo y sociedad: enlaces";"Lecciones de 
las experiencias presentes"; "Capacidad emprendedora. so
lidaria y política: nuevo enfoque dei liderazgo"; "Transfor
mando problemas en proyectos": "Proyecto, Suerío y Visi
ón": e "Oué nuevas acciones son posibles hoy: PROYECTOS 
FUTUROS" ("Lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo recordé. Lo HICE y lo 
APRENDÍ") 

Maiores informações com o PACS, (tel. +55 21252 03 
66: e. eltr: sandraq@alternex.com.br) 
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importante contribuição econômica dos pobres tão des
valorizados pela economia do mercado monetário do 
símbolo do dinheiro convencional, e cuja expressão 
máxima é a moeda convencional 

Os bens e serviços dos mais pobres (especialmente 
do meio rural e urbano marginal) são pouco valorizados pelo 
mercado monetário convencional que. pelo contrário, os 
castiga com os menores preços. o qual levam a processos 
de desvalorização, baixa autoestima que impede aos e às 
pobres sair da pobreza pois acentua nestes a idéia de que 
"são inúteis" ou "sobras", "melhor não terem nascido", 
porém necessita-se que recuperem sua consciência de "pro
consumidores" e dar oportunidades para que este se reali
ze na prática. 

Gostaria de compartilhar uma experiência pessoal des
te ano de 1999 com uma visita a região de Sherbrooke. 
Ouébec. Canadá2

• Existe ali a experiência de "Troe a Tout" 
(troca de tudo). A experiência consiste em que durante uma 
semana pessoas previamente inscritas levam diversos pro
dutos elaborados por elas ou oferecem diversos serviços 
que podem doar (por exemplo utilidades domésticas, de 
manutenção. etc.). Cada um entrega o que trouxe e combi
na com o/a coordenador/a da experiência o valor em "unida
des" (uma unidade pode ser mais ou menos o equivalente 
a um dólar canadense) da mercadoria ou do serviço. Poste
riormente os negócios se fazem em "unidades", não em 
dólares. 

Em seguida há um dia do "troca tudo" ("troe a tout") 
em que durante todo esse dia as pessoas que levaram algo 
vão aí. e pelo valor acumulado de unidades que têm levam 
outros produtos que outras pessoas produziram ou solici
tam um serviço para sua casa ou oficina. 

Este mecanismo tem permitido a contratação de mui
tas pessoas antes marginalizadas ou que outras pessoas se 
tornem conhecidas. 

No fim do dia conversamos com uma senhora mais 
velha, participante de uma cozinha coletiva3 que nos confi
denciou que para ela o "Troe a tout'' foi uma grande desco
berta. porque antes ela estava desempregada. tinha muitos 
filhos e filhas para manter e com freqüência caía em de-

ser um "exemplo" de comportamento. Como o grupo faz 
suas normas. se pode negociar vários papéis distintos para 
distintos membros. com rotação mensal ou bimensal. 

Evitar. absolutamente. serem confundidos ou iden
tificados com qualquer corporação. por mais ecumêni
ca que seja esta: religião. partido político. instituição. 
etc. Todos podem colaborar, sem pretender exclusivi
dade na parceria. 

Evitar o controle de informação que contenha a 
idéia de conspiração. Relembrar sempre a idéia de res
ponsabilidade compartilhada. Cada grupo definirá qual 
é a melhor expressão desta condição. 

Evitar a enfermidade infantil da Rede. também 
conhecida como Nodismo (ou grupismo). Todos os 
prosumidores são membros desta grande empresa 
social virtual e. se freqüentamos vários Nós como 
prática de rotina. estamos evitando esta terrível en
fermidade. 

Evitar "classificar" os novos: apenas acompa
nhá-los em seu descobrimento pessoal. Recordá-lo 
da importância que teve cada processo ou aprendi
zagem, a partir de resultados não esperados (tam
bém conhecidos por "erros") 
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pressão e desespero. Uma amiga a convidou ao "Troe a 
tout" e ela se animou em levar uns calçados de panos que 
sabia fazer. Em poucas semanas esses calçados foram muito 
valorizados pela comunidade que comprou quase todos. o 
que lhe permitiu descobrir o valor de seu trabalho e aumen
tar suas vendas. Além disso. outras pessoas do "mercado 
convencional" a contrataram para que produza esses calça
dos sob pedido e nesta data (fevereiro 1999) ela vendia 
tanto no mercado alternativo como no mercado convencio
nal. porém o mais importante para ela havia sido ... desco
brir seu valor como pessoa. 

(*) Época em que o sol passa pela sua maior declinação 
boereal ou austral, e durante a qual cessa de afastar-se do 
equador. No hemisfério sul, a data se denomina solstfcio de 
inverno. 

1Um resumo destas experiências é apresentado por 
Heloisa Primavera no artigo "La Moneda Social de la red 
global dei trueque en Argentina: lBarajar y dar de nuevo en 
el juego social? (primaver@clacso.edu.ar) de marzo 1999. 

2Durante o marco da Campanha da Quaresma de De
senvolvimento e Paz, organização de ajuda ao desenvolvi
mento criada pelos bispos Católicos do Canadá. 

3A cozinha coletiva (cuisine collective) é uma organiza
cão de mulheres e homens (a maioria mulheres) para cozi
nhar juntas seus alimentos. com o qual podem reduzir os 
custos unitários das rações. Se reúnem uma vez por semana 
a cada quinze dias. Também na cozinha. realizam cursos de 
educação popular e em outros casos promoção do emprego. 
Esta experiência foi criada em Ouébec, principalmente inspi
rada pela experiência de restaurantes populares autogeasti
onários dol Perú. Atualmente, há em Ouebec o Reagrupa
mento de cozinhas coletivas de Ouébec que agrupa cerca de 
580 grupos de cozinha. No Perú, a Federación de Comedores 
Populares autogestionários de Lima e Callao agrupa cerca de 
1500 restaurantes autogestionários. Ambas as federações 
tem uma confraternização norte-sul solidário. 

O espaço da inovaçao e da 
responsabilidade compartilhada: 
bibliografia mínima 

A lógica da complexidade do social não pode ser 
reduzida ao que já sabemos ... uma vez que ainda não 
conseguimos produzir sociedades melhores que as que 
temos hoje. Para os que ainda acreditam em um mun
do newtoniano das causas e efeitos. recomendamos a 
leitura da obra de Kevin Kelly e dos demais aliados aqui 
apresentados. 

Certamente a lista é bastante mais numerosa 
e pode ser ampliada pelos leitores, para nosso be
nefício. Esperamos sua visita ao nosso sítio, 
http://vis itweb .com/trueque, ou via nosso endereço 
eletrônico pr ivado: primaver@clacs o.edu.ar.

ciberc harli@house.com.ar ou trueque@clacso.edu.ar 
vocês a continuarem buscando - juntos. den

tro do possível - a forma de construir e gerenciar 
uma sociedade mais humana. justa. eqüitativa e de 
usufruto dos recursos de nosso planeta, no qual. 
como propõe De Gregori, somos condôminos e não 
inquilinos. 
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Criando a rede de trocas 

solidárias do Rio de janeiro 

Marcos Arruda 

Aproveitamos a segunda oficina do Curso de Viabili
dade Socioeconômica. do Fórum de Cooperativismo Popu

lar do Rio de Janeiro, para fazer um jogo educativo sobre a 

Rede de Trocas Solidárias usando moeda própria. O objeti

vo era introduzir para as participantes a teoria e a prática das 

trocas solidárias, no contexto de uma oficina centrada na 

Autogestão. (A primeira oficina focalizou a produção coope

rativa. e a terceira, a comercialização.) 

Passos do jogo: 
1. Conversa sobre os objetivos da Rede no contexto

da socioeconomia solidária. 

2. Acordo/contrato com base em certos princípios.

3. Criação coletiva da moeda comunitária: nome, va

lores de referência. 

4. Escolha da Coordenação. Secretaria. Recepcionis

ta. Definição dos valores a pagar por seu trabalho. 

5. Anotação de telefones. fax e correio eletrônico

(cel) de contato. Mapa das demandas e ofertas dos partici

pantes. 

6. Feira.

7. Avaliação.

1. Iniciamos com uma conversa sobre a lógica e as

regras do jogo. Definimos a Rede como uma das vertentes 

inovadoras da socioeconomia solidária, uma forma de nós, 

trabalhadoras e trabalhadores. colocarmos nossos recursos. 

capacidades e potenciais a serviço uns dos outros, e tam

bém ganharmos controle sobre o meio simbólico de viabili

zar trocas mais complexas - a moeda. Portanto, um fator de 

empoderamento pessoal e coletivo ao mesmo tempo. Sur

giram logo questões que buscavam resolvam. teórica e con

ceitualmente, dúvidas que tratamos de esclarecer. com base 

no que aprendemos de outras experiências: como as da 

Argentina. Inglaterra e Irlanda. 

Que fazer quando temos que comprar equipamentos 

ou componentes no mercado dos reais? Pagamos com re
ais ou com moeda social' 

- Quem compra um produto ou serviço que envol

veu custos em reais poderá pagar esta parte em reais ou na 

moeda social. O desejável. porém. é que o que vende acei

te o pagamento em moeda social. por dois motivos. pelo 

menos. Um, para estimular as trocas solidárias no interior 

da Rede. O outro. porque ele poderá compensar a "perda" 

de reais comprando mais dentro da Rede. inclusive com a 

renda disponível em reais aumentada pelo fato de já não 

estar gastando reais para responder a diversas das suas 

necessidades. 

[� Mutirão de Trocas Solidá'rias-RJ r Mutirão de Tr 

[� Mutirão de Trocas Solidárias-RJ 

___ ] 
F.:COBANCO: iniciativa do Fórum de Cooperntivismo 

por uma economia nas mª os da gente 
por uma economia nas m' os da gente 
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Informe da Primeira reunião 

da Equipe Internacional 

de Animação da Aliança por 

um mundo responsável e solidário 

Barcelona (Cataluiía-Espana) de 12 a 16 de 

Setembro e 1999 

Os 25 membros desta equipe se reuniram em Barce

lona para compartilhar nossa visão da Aliança e definir nos

sas atribuições. Durante cinco dias trabalhamos para dina

mizar o processo que nos permitirá realizar a Assembléia 

2001 da Aliança. 

Aqui estão as conclusões principais para que todos 

possamos começar a planejar e coordenar nossas agendas 

de trabalho. 

1. A função da Equipe é a de facilitar as relções entre

os aliados e as iniciativas que estes empreendem para fazer 

avançar coletivamente esta nova etapa da Aliança. 

Esta equiope não pretende ser uma representação 

equilibrada da diversidade geo-cultural. temática e colegial 

característica da Aliança. O esforço está sendo concentrado 

no trabalho em equipe e para isso constituímos quatro co

missões. Estas comissões não estão formadas apenas por 

membros da Equipe Internacional de Animação, sobretudo 

estão abertas ç1 todos os aliados portadores de experiências 

e propostas regionais, colegial e temas que precisam ser 

reforçados. O mandato desta equipe termina em dezembro 

de 2001. 

2. Todos os aliados estão convidados a participar ati

vamente da Assembsleia da Aliança. Esta Assembleia será 

un processo de dois anos que se desenvolverá de janeiro 

do ano 2000 a dezembro de 2001 e cujo ponto culmiante 

será a realização simultânea de vários encontros internacio

nais em cada continente, " inter-conectados " entre si e 

que terão lugar durante o soltstício de 2001 (21 de junho)*. 

Cada um destes encontros continentais reunirá participan

tes locais ou da região. bem como participantes provenien

tes de outros continentes com o fim de destacar a dimensão 

intercultural e internacional. Assim mesmo, será necessário 

prever em cada um destes encontros, uma participação a 

mais proporcional possível. entre as diversas dimensões te

máticas e colegiais da Aliança. 

Depois dos encontros haverá uma sessão de trabalho 

que reunirá os delegados de cada assembléia para consoli

dar os resultados e preparar a nova etapa que se abrirá para 

a Aliança. 
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3. Durante os próximos meses é fundamental que os

aliados comecem a formular e a debater os valores, as expe

riências e sobretudo as propostas concretas que serão dis

cutidas durante a Assembléia de 2001 e que poderão servir 

como pontos de referência para as próximas décadas. 

A partilha destes textos permitirá uma ampla participa

ção inter-cultural. inter-temática e inter-colegial e poderá ex

pressar-se em três documentos (os títulos servem apenas 

de orientação) 

A. Carta Intercultural da Terra (documento proposta

sobre valores comuns) 

B. Propostas para o século 21 (documento com as 

diversas propostas) 

C. Perspectivas da Aliança para o biênio 2002-2004

(documento sobre a etapa seguinte) 

4. Para avançar sobre bases sólidas e dar-nos o tempo

necessário para a discussão e o debate de idéias e propos

tas, é indispensável começar a trabalhar na redação dos tex

tos preparatórios para debatê-los durante o ano 2000. Con

taremos assim con um leque de documentos enriquecidos 

progressivamente, elaborados e aprovados coletivamente. 

Durante a Assembléia de junho de 2001 veremos uma ma

neira de valorizá-los de forma mais ampla. 

5. O documento Perspectivas da Aliança 2002-2004

poderá ser elaborado durante o primero semestre de 2001 

com as contribuições daqueles e daquelas que estiveram 

implicados no processo da Assembléia. Uma primeira ver

são será apresentada durante os encontros de junho de 2001 

para ser enriquecida e aprovada. 

6. Um dos desafios principais dos aliados é o "fazer

aliança" com todas as iniciativas, movimentos, propostas e 

eventos que se constituem as chamadas "experiências 

transformadoras" para um mundo responsável e solidá

rio. Eles serão convidados a participar dos encontros da 

Assembléia de 2001 com o fim de criar as sinergias enri

quecedoras para o futuro. Uma cartografia com as iniciati

vas dos aliados assim como de outras dinâmicas cidadãs 

que sãos importantes associar, será realizada pela Equipe 

Internacional e por todos aqueles que desejem contribuir. 

Este trabalho mais preciso deve ajudar-nos a construir co

letivamente o processo 2000-2001 e implicar novos ato-
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res. Desta maneira. o conjunto destas iniciativas se refor
çarão mutuamente, ganharão em confiança e em capacida
de de proposta e ação. 

7. Para que a Assembléia de junho de 2001 seja fe
cunda, é necessário que os participantes tenham realmen

te contribuído para sua preparação. Para isto, é preciso 
que tenham se apropriado da história da Aliança. contribui
do para a elaboração dos três documentos e participado das 
diversas iniciativas do ano 2000 e do início de 2001. Assim 
mesmo, para evitar que os encontros se limitem somente a 
uma declaração final discutida palavra por palavra. daremos 
enfase no intercâmbio criativo de experiências e propos
tas. no acompanhamento à distância dos outros encontros 
e na motivação para conceber e colocar em prática a etapa 
seguinte. 

8. Para facilitar os trabalhos dos aliados. a Equipe In
ternacional se organizou em quatro comissões 

A. Assembléia 2001: para facilitar a preparação dos 
encontros de junho de 2001 

B. Temática: para facilitar a redação dos três documentos 
C. Comunicação: para facilitar a comunicação interna 

e externa da Aliança 
D. Metodologia: para facilitar os métodos de implan

tação das diversas tarefas 

Ao fim da reunião de Barcelona. concluímos que era 
necessário criar uma quinta comissão para facilitar a articula
ção entre as comisões e pôr em prática as decisões da Equi
pe Internacional. Através de votação secreta cada participan
te escolheu três nomes. Foram eleitos Martí Olivella. Gusta
vo Marin e Siddhartha. Este último decidiu deixar seu lugar 
para a mulher mais votada, Nacéra Aknak Khan. 

Os nomes dos membros de cada comissão e do coor
denador de cada uma das comissões estão listados no final 
deste informe. 

9. Cada comissão vai elaborar seu plano de ação

e seu orçamento antes do dia 5 de novembro. A partir des
tes documentos. a comissão de coordenação elaborará uma 
proposta geral (objetivos específicos. meios, calendário co
mum ... ) que será apresentada aos aliados antes do fim do 
ano. 

10. A Equipe Internacional de Animação trabalha

principalmente à distância (todos têm correio electrônico) 
e em três idiomas (espanhol. inglês e francês). Cada comis
são está informada do trabalho das outras através de uma 
pessoa de contato. 

11. A próxima reunião desta equipe será de 19 a 25

de março do ano 2000. Os participantes das próximas reuni
ões serão convidados em função dos temas e das questões 
a serem tratados. considerando que por razões econômicas 
e práticas não é indispensável que todos os seus membros 
estejam presentes em todas as reuniões. 

Esperando contar com o entusiasmo e as iniciativas 
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de todos e todas para construir juntos esta nova e ambici
osa etapa, cumprimentamos-lhes afetuosamente. 

Martí Olivella 

Gustavo Marin 

Nacéra Aknak Khan 

marti@troc.es 
qustavo@fphJr 
nacera@nde.vsnl.net.in 

Comissão de Coordenação da Equipe Internacional de 
Animação 

Comissões: 

Metodo/ogía: Kerry Ann Cochrane (Montréal). Louise

Yanga (Douala), Lydia Nicollet (París). Martí Olivella (Barce
lona). Moema Viezzer (Toledo/Brasil). Coordinadora: Lydia:

lydia@echo.org 
Temática: _Cécile Sabourin (Rouyn-Noranda.Ouébec). 

Dieudonné N'Koum (Douala). Manola Rauss (París). Siddhar

tha (Bangalore). Pierre Calame (Paris). Edith Sizoo (Países 
Bajos/Bruselas). Coordenadora: Manola: manola@fph.fr 

Aseambléia 2001: Eulalia Flor (Quito). Gustavo Marín

(Chile/París). Juan Ramón Gordo (Barcelona). Mounir Ben

charif (Alger). Nacéra Aknak Khan. (Argelia/Dehra Dun. ln
dia). Nadia Leila Aissaoui (Argelia/Barcelona). Michael Owi

so (Nairobí). Sarfaraz Khan (Dehra Dun. lndia). Théophile

Folly Amouzou. (Lomé). Pierre Vuarin (París). Coordenado
ra: Eulalia: cepsi@ecuanex.net.ec 

Comunicação: Ethan Gelber (New York). Hermila Fi

gueiredo (Rio de Janeiro). Michael O'chieng (Nairobi). Ricar

do Gómez, (Colombia/Ottawa). Daniel Pimienta (Santo Do
mingo). (equipe ampliada com Philippe Guirlet (Francia/Bar
celona) y Sarfaraz Khan para o trabalho artístico). Coordina
dor: Ethan: hub@bikeabout.org 

Convidado como co-responsável de «Caravane»: Phili

ppe Guirlet. 

Não puderam assistir à reunião: Michel Afram (Beirut). 
Bara Goudiaby (Dakar). Moheddine Hadri (Túnez. que se 
propôs participar da Comissão Assembléia 2007). Semede

ton Koudande (Adjohoun/Bénin) e Yu Shuo (China/París). 

CARTA BRASIL: Está esgotado o número 6 da Carta Brasil l 
da Aliança por um mundo responsável e solidário. sobre 
"Socioeconomia". Já foram distribuídos 4000 exempla
res e preparamos a terceira tiragem da mesma. 

ENDEREÇOS DA ALIANÇA 
Sítio da Aliance: ww w.echo.org 
Polo de Socioeconomia Solidária: 
www.alternex.com.br/-paçs 
Gestão do Anuário da Aliançca: 
pacsdph@alternex.com.br 
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS DO LESTE 1 
TERCElRA SEMANA SOCTAL BRASíLElRA 
Nova Iguaçu l ti de março de 2000 

O Fórum das Pastorais Sociais, se reuniu-se no dia 26 de fevereiro a.fim de redefinir seus 
objetivos, dar continuidade aos eventos dos desdobramentos da Terceira Semana Social e programar 
suas atividades anual. 

O Fórum, é aberto a todas as Pastorais e Movimentos sociais, Entidades Etc., que queiram 
com a sua participação enriquecer a nossas discussões, trocar experiências e levar avante as propostas 
da 3ª Semana Social Brasileira. 

Como desdobramento da 3 11 Semana Social Brasileira, aconteceu no ano passado, o Tribunal 
da Dívida Externa, com participação de 1200 pessoas e vários países. Este ano a 3ª Semana Social 
Brasileira esta promovendo o Plebiscito Nacional da Dívida Externa. O que é isso? 

Plebiscito Nacional será uma consulta popular, para decisão do pagamento ou não a Dívida 
Externa. Antes disso deverá haver debates por regiões e em todas as Dioceses sobre o assunto, para 
que a população tome consciência. 

O Fórum das Pastorais Sociais programou um seminário parn o dia 16 de abril das 8h às 
17h no Centro de Formação Moqnetá parn aprofundar o assunto e orient:ir os debates -
assessor 1\1arcus Arruda. 

Organize sua Diocese. Junte o seu grupo e venham participar, enví::iremos mais informações 
no início de abril. 

Na Nossa última reunião, ficou combinado Conceição Cabral, Luizinho, e Paulo Banana 
poderiam representar o Fórnm em outras instâncias porem esta representatividade não ficaria fechada 
somente nos três, cada participante sendo escolhido nas reuniões do mesmo também poderá 
representa-lo. 

Outro ponto discutido foi a possibilidade do fórum estar participando da TV Rede Vida 
através do programa de educação política apresentado por Marcelo Barros, :i� 22 horas aos domingos. 
Achamos que o padre Agostinho poderia falar sobre os trabalhadores do Brasil e a Igreja. Padre 
Geraldo, ficou de conversar com ele posteriormente. Tsso ajudaria muito para a divulgação do Fórum 

-e estaríamos levando aos ouvintes da TV Rede Vida informações preciosas sobre este tema.

Informes
- Romaria da Terra (Tema: Terra Conquistada Esperança de Vid!l Nova) dia 02 de Julho

em Cabo frio. Lema: Uma História de Resistência Índia, Negra e Popular (Local: Mutirão
Zumbi).

- 11 ª Assembléia da JOC - Local e data a confirmar - Comemoração dos 75 anos <la JOC
- 22 de março - reunião com entidades para fazer formalizar o Fórum e elaborar o plebiscito

/ no Rio de Janeiro as 18h - Sala 107, 17 Andar - Sindicato dos Engenheiros. - J:k:v <h.,,,,..._
.,. 

$-�? / /? � 

Calendário 
O Fórum das Pastorais Sociais Leste T se reúne todos os 4° sábados de <.:ada mes na catedral 

Noa Tguaçu: 
25 de março 22 de abril 27 de maio 
26 de agosto 23 de setembro 28 de outubro 
25-26-27 de março: Assembléia dos Leigos.
16 de abril: Seminário
01 de maio: Dia do Trabalhador
02 de julho: Romaria da Terra
07 de setembro: Romaria do Trabalhador
12 de outubro: Grito dos Excluídos Latino Americano

24 de junho 
25 de novembro 

Outubro: Reunião das Pastorais Sociais (local e data a confirmar)

22 de julho 
Dezembro a marcar. 

- Próxima retinião do Fórum 25 de março às 1�na Catedral em Nova Iguaçu. Pauta: preparar
o Seminário do Plebiscito Nacional e estabelecer a contribuição dos particip1rntc�.



CATEDRAL SANTO ANTONIO DE JACUTINGA, 14 DE AGOSTO DE 1995 

CURSO DE FORMAÇÃO PAROQUIAL 

CARTA LEMBRETE E CONVITE 

.lie::::u::: Di::::::ie:: "Eu vim p::.r:.. quie: todo::: t<:rit,::.m 
vid::. <: ::. tie:rit.::.m <:m ::.bur,d�rid::.". 

Na Assembléia Paroquial do fim do ano de 1994, vocês se lembram que nós 
decidimos assumir como prioridade paroquial a FORMAÇÃO PERMANENTE e marcan,os os 
dias 8, 9 e 1 O de setembro deste ano um curso de formação na Casa de Oração. Pois bem, é 
para que acoteça este Curso de Formação que estamos escrevendo esta carta Lembrete e 
Convite: 

Convidamos: 
• Membros do Conselho Paroquial
• Membros dos Conselhos Comunitários
• Os Ministros ( Comunhão, Batismo, Palavra e Testemunhas Qualificadas do Matrimônio)
• Os Membros das Pastorais: Batismo, crisma, liturgia, jovens, matrimônio, catequese, dízimo, idosos,

atendimento aos excluidos, saúde, círculos biblicos etc.
• Os membros dos Movimentos: Apostolado da Oração, Ordem Terceira, Carismáticos, Vicentinos,

Voluntárias, Marianos, Juvenil etc.

TEMA: :PASTORAL N.A.. GR.A..NX>E omAX>E 

HORÁRIO: Chegada dia 8 setembro às 20h (jantar ) 
dia 9 sábado 
dia 1 O Domingo conclue com ahnoço 

ASSESSORIA: D. Wemer 
Pe. Rogério 

OBSERVAÇÕES: 

1. Faça sua inscrição até o dia 30 de agosto
2. Preparação envolvendo toda a Comunidade e a Paróquia Fátima São Jorge
3. Participe do encontro integralmente
4. As despeza.s são assumidas pela Paróquia
5. Quem não puder dormir no local avise na inscrição
6. Haverá transporte à disposição para os que forem dormir em casa
7. É necessário levar bíblia, caderno, caneta, roupa de cama e objetos pessoais

Pela Comunidade, 
Pe. Agostinho Pretto - Pároco 



l Secretaria 

Mitra Diocesana de Nova Iguaçu 

catedral de Santo Antônio 

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro 

Senhor Responsável: 

Rio de Janeiro 

21 de Maio de 1998 

Objetivando dar continuidade a história da familia Montei

ro de Barros, solicito à v.sa., se possível, a emissão da certi -

dão de nascimento do cidadão abaixo: 

Assento de nascimento de João Manuel Pereira da Si1va, natural de 
, ' -

Iguassu, nascido a 30 de agosto de 1817. 

Sua Biografia 

Extraída do livro II Genealogia da Família Monteiro de Bar

ros, de Frederico BrOJ'tero de Barros, ediçâo de 19 51" 

11 Conselheiro Dr. João Manuel Pereira da Silva, nascido em 

Iguassú, a 30 de agôsto de 1817, falecido em Paris a 15 de junho/ 

de 1898, formado em Direi to pela Universidade Paris em 1838." 

O conselheiro Pereira da Silva, publicista, escritor e his 

toriador, deixou enorme produção literária catalogada por sacra -

mento Blake. Dicionário Bibliográfico, vol. JQ, pag. 479. Grande 

Dignitário da Ordem da Rosa; comendador da Ordem de Cristo; com€!!_ 

dador da Ordem de Nossa Senhora da Vila Viçosa; membro do Instit� 

to Histórico Brasileiro; da acadêmia Real de ciências de Lisboa , 

da Sociedade Geografica de Lisboa, da Arcádia Romana, do filnstitu

to Histórico da França, da Academia Real de Madri. candidatou-se 

a uma cadeira no Senado pela província do Rio de Janeiro, a pri -

meira vez em maio de 1869, na vaga de Euzébio de Queiroz; a segu� 

da vez em 1872, para preencher a vaga deixada pelo Visconde de I

taboraí; a terceira, em setembro de 1884, em Substituição ao Vis

conde de Niterói; a quarta vez, 1886, para ocupar o lugar do Vis-

con t ••• 
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conde de Bom Retiro; a quinta em 1887, na vaga verificada pelo fa

lecimento do conselheiro A.P. Chichorro dq Gama • 

Afinal, morreu o conde de Baependi, a 12 de maio de 1887 , 

ocorrendo uma vaga no Senado, pela província do Rio de Janeiro. 

Apresentaram-se candidatos, o conselheiro Alfredo Rodri 

gues Fernandes Chaves, obtendo 6.472 votos; o Dr. Domingos de An

drade Figueira, que alcançou 6.216 votos e o eonselheiro Pereira éa. 

Silva, 5836. 

Formada, destarte, a lista triplice subiu ao despacho da 

Princesa Isabel, em nome do Imperador, ausente, para escolha de um 

nome. 

o Barao de cotegipe, presidente do conselho e eminente che

fe do partido Conservador, torcia pe1a vitória do Dr. Andrade Fi -

gueira. O conselheiro Paulino José Soares de Souza e o irmao con

selheiro Belisário, do mesmo partido pela província do Rio, insis

tiam pe1a escolha do conselheiro Alfredo Chaves. 

Nesta contingência, a Princesa Isabel evitando o deBgaste 

poli dco e não desejando concorrer para o fracionamento do partido 

dominante, quebrou a praxe tradicional de escolher o mais votado e 

resolveu contornar a questão escolhendo um Tertius e assim decidiu 

por força da carta Imperial de 9 de janeiro de 1888, nomeando o ©n 

selheiro João Manuel Pereira da Silva. Um Ilustrissímo Iguaçuano. 

A certidão pretendida no início deste irá comp�r a doeu -

mentação da história do c1ã Monteiro de .Barros, 1766/1998, inativa 

desde 19 51. 

Atenciosamente 

Maurício José Monteiro de Barros 

Rua Bias Fortes n º 13, apto 302 

Bonsucesso - Rio,de Janeiro 

Cep. 21.032-07ô 

tel. 9998.6680 



Rio de Janeiro, 16 de março de 2000 

Prezad@s amig@s, 

Estamos enviando para apreciação de vocês algumas de nossas produções recentes. Esperamos 

que desta forma estejamos cumprindo com o que foi determinado em assembléia - manter uma 

comunicação mais pontual com os sócios e amigos do PACS. 

Esperamos que o material seja apreciado por vocês e nos colocamos a disposição para 

quaisquer informações que por ventura haja. 

Sem mais para o momento e agradecendo desde já pela atenção e consideração. 

Atenciosamente. 

EquipePACS 

ANEXOS: 

1 - Artigo de Marcos Arruda "Economia Solidária: uma alternativa ao capitalismo". 

2- Carta Brasil da Aliança nº 10 "Trocas Solidárias e Moedas Alternativas".

3 - FichaGDPH, Marcos Arruda. 

4 -Plano Trienal 2001-2003. 

Rua Joaquim Silva, 56-8º andar• Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil• Cep. 20241-110 
Tel.: 55 021 252-0366/9601 • Fax: 55 021 232-6306 • e. Eletrônico: pacsadm@alternex.com.br 
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CENTROS COi\HJNIT,\RIOS - C'lJRSOS de C01 SClENTIZ,\(',\O 
Síntese de Rdatmin e levanlamcnto 

1 1:oram constn11dos com a ajuda do l'rojcto/i1discrcor um total de 67 Centros Co111uni1arios. que benclicia111 
diretamente a CL'rca de 7000 (SdL' rnil pessoas). e i11dircta111cnte ao pelo menos :rn 000 habitantes de bairros 
carentes O nú111cro de "militantes" e n1riúvcl quanto ao tipo. 111\ cl e intcnsidadc da mili1,1neia. e rotativo 
qu:1nto à l'requrncia O k,·antamcnto autoriza estimativa de uma média entre 15 (quin1.e) e 20 (villlc) por 
bairro m1 comunidade 
2 :\s ati,·idadt·s dt> cunho social s.-io de pdo menos ?.O (vi,�L(') tipos dilcrentes. muitas com dilcrcncia<.:ôes 
propri:1s Os cursos incluem n all:1bctizaçiio p.ira adultos e crianças. cursos de conscie11tizaçiio. 
prolissionalizantcs. escolas-fabricas ele massas e ut<.'nsilios domesticos. 1-1.i Grupos <.:tilturais com cursos e 
alividadcs proprias. Grupos de i\çúo social. ,\ssociaçõcs de i\loradorcs, Clube:; <.k 1\liies, Grupos de 
Pro1110\·õ1.:s 1x1p11lares e de LaZl'r. <: Grupos por fai;-.;a etària. No campo da saúde ha l lortas comunitarias. 
:\icdicina alternativa. a111bulaiorios. Campanhas de Vacinas e Creches Comunitarias. Ligadas ;i Igreja h.i 
organiz,i<;iio de c;1111panhas do Quilo. ('PT e ('EBs. 
:; ,\s principais conquistas 110 c.1111po social são a P;1rticipa�·i1(1 sócio-política cio po\'O. Org:111i1.a�:ões 
popul:trcs Crl:clt<:�. ,\ss{1c.:ia\:ócs. Club1.:s <.k :\ lilcs. Grupo:- ck Saüdc-, ações e grupos de Rt:ivindicaçücs 
tfü·crsas Sancamentu basico. ,\gua e111.:anada. Lut.a t:<Jnlr:\ a Fome, Clll1struçào de casas. l'ossc d<.: terra. 
di111im1i<;f10 da ,·iolçncia <: du triifico de drogas .'\le111 disto houve integraçiio das Famílias. ,111111<:1110 da 
l:scolaridad<:. Forma\·iio de mais lidcrnn�·as pupulares. i\'lutirõcs para lins diversos 
..J Segundo os rclatóri(>S c11\'iado� ú Coor<lcnaçf10. a caminhada dos Bairros foi estimulada por ,·ários fatores 
Os Bairros carentes ganharam espaço íisico para o povo se cnconlrar, se organizar e cclcbr.ir sua ,·ida 
Favorcceu a formação. a organiza<,:ão popular e os movimenlus de rcivindicaçãü. di,ersilicados segundt> as 
necessidade!:> locais e imcdia1as (i1gua. esgolo. luz. cal<_:amenlo. escola. posto médico) 
.'i .i\ respeito dos('\ IRSOS DE CONSC'IENTIZA(':\0. levantamo:; os promotores. os tleslinatúrios e os 
('Ollt{'lidl IS 

a) Os cursos foram promovidos por· Centros comunitários. Clubes de Mf1cs, P;1stonil da Jtl\·cnluclc,
Pastoral Operúria, Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, Pastoral da Familia, Cursilhos de Cristandade. 
1\'lovi111cnto Familiar Cristiio. Dcpart,1111e1110 de Ensino Religioso da Diocese. Se111i11ario Paulo VI, 1:scola da 
Fe. i\lovi111cnt11s l:siuda111is. Movimentos Populares. 

b) hm1111 rcali;,.ach1s 155 Cursos. dos quais participaram cerca ele 5.500 pcs:;nas. lh-qucnt.idm;1s dos
Centros crnnunitarios, e t·spccialmcnte Lideranças dos Centros Comunitários Trabalhadores do Campo. 
Operarios Urbano�. btudantcs, Menores. Jo\cns, i\'lulltercs. Negros. 

c) Os cursrn, ti\'cram conm ctmteúdo: Organiza<;ào e Pa1ticipaçàt> l'opular. Lcis trabalhistas.
Sociedade c l'ol1iica. Problc.:mática do ho111<.:111 do Campt). a quc:ilào da Mulher e do Neg,·1). Familia. Formaçi10 
de lideranças \1onitorcs de C'rt·chcs. ,\nimadores de crianças. Jovens. Opernrios. Trab.ilhadores do Campo e 
da Cidade 

d) Fazendo umll a\'aliação global dos Cursos. vemos que o alto nt'unero dos Cursinbos realizados
( 1 :,:,) revela ja por :,i o interesse t.: a sua utili:wçiio por parte dos Cenlros Comunitàrios e <los Grupos 
Organizados que trabalham 110 campo da formação popular. S;10 cursinhos que se realiz,1111 nos lins de semana 
ou à noite durantc a semana. possibilitando a participação dos que lutam pela sobrc\'ivcncia. mas niio 
descartam a sua lonm1çfio pessoal e revelam vontade de participar ativamente neste pr0cesso de 111uclm1ça da 
so<.:iedade a parlir do povo, da ba�e 

1\ preowpaç,1o de !tm11ar os formadores dc:,las lideranças se dú ern outro mvd. No cnta11lo t' opi11iüo 
J(' todos qul: esUio ú fi·enle deste lrabalho. sejam lidcran<,:as leigas. religiosos ou padres, que e neccssario dar 
conlinuidade a estes cu;sos, e para isto e neccssârio u111 apoio mais sólido, co1110 o projeto da i\'liscretJr. que 
sirva de estimulo...- de co111plcmenrn�·iio linanceira . dadas as dificuldades dos Centros e dos Grupos 
tirgani;,ados 



OS CLUBES DE MÃES DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Histórico 

Os Clubes de Mães foram criados a partir de 1970 sob a luz do 

Vaticano II que deu novo impulso ã Pastoral Social em muitas 

Dioceses. 

Na Diocese de Nova Iguaçu existia, desde fins dos anos '60 o 

MIC (Movimento de Integraç�o Comunitãria), 6rgio, então res

ponsãvel pela Pastoral Social. Houve um grande esforço do MIC 

em criar novas formas de atuQçio corrrespondessem ãs necessi

dades existentes. 

Percebeu-se a situação de marginalização da mulher pobre. Vi� 

do dos interiores do Brasil esta mulher vivia na Baixada Flu

minense em ambiente desconhecido, no anonimato e sem espaço 

para se �ngajar. Começou-se, então, o trabalho dos CLUBES DE 

.M.ÍÍ.ES, cor.1 a intenção de criar espaço, canais de relacionamen

to que facilitassem a comunicação entre estas mulheres, esta

belecendo novas amizades, para assim encontrar seu papel e 

responsabilidade na vida da familia, no bairro e no mundo do 

trabalho. Para atingir esses propósitos foi se criando grupos 

em toda parte, principalmente nas periferias e favelas. Em 

pouquíssimos anos havia pouquissimas Comunidades na área da 

Diocese sem Clube de Mães. Sinal que os Clubes de Mães corres 

pendiam e correspondem ainda a uma necessidade real. 

Objetivo 

O objetivo próprio dos Clubes de Mães sempre foi e ainda e: 

ATINGIR AS MUDHERES DO MEIO POPULAR. Carecendo, na base, dos 

recursos financeiros, cresceram os Clubes de Mães na filoso

fia da auto-ajuda: troca de experiências e valores entre si, 

amizade e apoio mútuo. Os trabalhos manuais como corte e cos

tura, tricõ, etc. sempre foram "isca" para atrair a mulher P2
bre e um exercicio de partilha e corresponsabilidade. Tornou-
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se famosa a frase nos clubes: "Não há professora nem aluna.So 

mos todas iguais. Cada uma d� o que tem, criando assim respo� 

sabilidadcs variad�s rcpar�idas no grupo. nssim os Clubes ten 

taram promover a mulhe1, n se tornar algu�m e assumir sua vi

da, participar e ocupar seu lugar na socie�adc como mulher, 

mãe, cid;:idã. 

A origem e primeira caminh.J.da dos Clubes dC:! Mães foi incenti

vada <.! acompanhadf.l por c1lgumas poucas Trmiis. Mais tarde Jun

taram-se a elo .:1l•.1unws m1t.Lhcres e· formou-se, então, a Equi

pe Diocesana que dCOrnp,:rnha us �lubes ate hoje:: . .Mas desdG o 

início foram realizados, 1ncnsalmcn t12, encontros com as respo� 

sãvcis pelos grupos tratctndo dos mais variados temas de inte

resse das mulheres. Os Clul..,c::; nunca foram apenas " grupinhos 

de crochê" ou "clubinhos de chá". Sempre focam instrumento de 

conscientizaç�o, formaç�o conforme a situação da �poca. Não 

se pode comparar 1970 com 1994. 

Ativjdades 

Até agora a EQUIPE DIOCESANA existe como equipe de pessoas li 

beradas. Termina em dezembro de 1994. Continua equipe voluntá 

ria. 

A equipe se esforça muito para visitar e acompanhar os Clubes 

locais, e onde for possível, criar novos Clubes. A Equipe aj� 

da os grupos a progredir, favorece o intercâmbio. Os sistema 

de encontros "inter-clubes" (cada dois meses vários 

mais pr6ximos se juntam para reflexões, for�ação) 

muito para o crescimento, a partilha e a manutenção 

clubes 

contribui 

de uma 

certa linha de açâo. Tambêm os quatro retiros anuais sobre o 

tema Bíblia e Mulher visam fazer surgir e formar pessoas res

ponsáveis pelos grupos locais. 

Duas vezes por ano, em 08 de março e em final de novembro,re� 

liza-se urna Assembléia Geral dos Clubes. Essas assembléias são 

também poderosos instrumentos para provocar a participação em 

diversas atividades, junte com outros organismos, de defesa da 

saúde, educação e ... a vida. 
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Duas vezes por ano também se realiza a chamada FJ::S'l'A-FEIRA on 

de os grupos se juntam para solidariedade vender os seus proa� 

tos de artesanato e em clima de festa cstr,d.tar os laços de 

amizade, 

Respons�veis pelo setor: a Equipe se empenha na formaç�o de 

coordenação por setores. 

Brochuras e material de formação e de noticias. Os Clubes de 

Mais fizeram virias livrinhos relatando suas atividades e ou

tros pa1a facilitar a formação na forma de material para dis

cussão. A vida dos Clubes � noticiada tamb�rn no jornal dioces� 

no 11 Cam.Lnhando 11

• 

Avanços 

Os Clubes de Mães foram criados em tempo de repressao e ditadu 

ra. Fora da Igreja não havia espaço pra união e reunião. Naqu§: 

le tempo os responsáveis pelos Clubes de Mães queriam chamar 

esta multidão de mulheres de "Movimento de Clubes de Mâes",mas 

foram aconselhados para desistir de "movimento" para não prov� 

car a ira das forças dominantes naquela época. Assim, mesmo ne§ 

tes tempos dificieis, foram os Clubes de M�es a grande novida

de em que a mulher pobre p6de se encontrar e se realizar con

forme as exigê;1cias do tempc, nos diversos niveis como os soci

ais, econ6micos, politicos e religiosos. 

Nos Clubes as mulherAs descobriram seus valores e habilidades 

e, ap6s algum tempo, viu-se e v�-sc estas mulheres colaborar 

nos bairros, nas associaçõesr de moradores, grupos bíblicos, e 

outros. 

Fizeram pesquisas e campanhas sobre a posição da mulher em ca

sa, no trabalho, na sociedade, transporte, creches e sobre pr� 

blemas politicos. E desde o inicio os ClubE.:s participaram ati

vamente nas Campanhas de fraternidade da Igreja Cat6lica. 

Nos anos '92 e '93, al�m dos ternas da Campanha da Fraternidade 

os Clubes de Mães esforçaram-se muito na luta comunitâria, ju� 
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to as autoridades estabelecidas, quanto aos problemas de saüde 

e educação. 

Os Clubes de Mães foram também a origem de umas tantas pequenas 

cooperativas de produção e grupo3 de sobrevivência: fabricação 

de pão, macarrão, doces, roupas, reclicagem de lixo. 

Surgiu ainda o problema que muitas mulheres dos Clubes de Mães 

foram obrigadas a começar a trabalhar fora como diaristas. Isso 

foi uma alerta para que su1gísse o Sindicato das Dom�sticas. 

As exigincias dos tempos mudam. Por isso existem-� muito tempo 

Ja- clubes que funcionam aos �ãbndos e ã noite f facilitando as

sim a participação das mulheres que trabalham fora. 

Visitas e contatos 

A abordagem da mulher que os Clubes querem realizar justamente 

com aquelas não atingidas por ninguém, que não participam de ou 

tros grupos, sup5e visitas e contatos repetidos no bairro. É ne 

cessário criar amizade que vai motivar estas mulheres e frequen 

tar o Clube. 

No Clube tem que haver muito acolhimento, atenção e paciência 

com aquelas que procuram o Clube. É preciso vencer muitos pre

conceitos. Com facilidade se diz: 11 Muitas mulheres vem somente 

para aprender corte e costura e depois v�o embora''. Pelo menos 

de alguma forma foram beneficiaà�s e torcemos que de alguma foE 

ma também tenham aprendido algo de solidariedade e partilha. Há 

outras mulheres que iniciam urna caminhada 'para fora de si' no 

Clube de Mães. Despertam para o serviço da comunidade, começam 

a participar de outros grupos e Bm seguida não tem mais tempo 

para frequentar o Clube. Aqui es�a urna das grandezas dos Clubes 

de Mães. Não é uma finalidade para si, mas para a mulher, a so

ciedade, um Brasil mais particip�tivo. 

Algumas das mulheres se dedicam clOS Clubes para que desabrochem 

e continuem sua missão. t a  esperança de continuidade futura. 

Mas � sempre preciso cultivar a criatividade,· o senso de servi-
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ço para não cair na rotina ou na domi11a.çã.o. 

Dificuldaat�s 

As dificuldades que atualmente encontramos 5ao principalmente 

animar pessons para tocar os Clubes para fr!nte: animar os Clu

bes e assumir-se a si mesmo, pensar, Lomar u1ciati vas, criar e 

se organizar. 

Pedaqogia 

TeM-se dado todo um esforço para progredir � ficar firmes numa 

pedagogia que vem de baixo para cima. Acreditar nos pequenos.Nâo 

queimar etapas. Partir do �ue ns mulheres p2rcebem e querem. Pro 

vocar criatividade e novos inc01ntivos. 

Propostas 

lQ. Fundamental e que os Clubes de Mies gua=dem e aprofundem sem 

pre mais o que os caracteriza: atingir 1 fazer c,;1minhar as 

mulheres mais carentes e isoladas. Cons:::ientiza(.. 1us dentro 

de sua mística própria: auto-ajuda, nir.3uém e professora nem 

aluna, partilha de dons e capacidades. 

Isso situa os Clubes de Mães de modo origin3l dentro da Igreja 

Cat&lica e sociedade. Uma caracteristica qu3 reclama espirita 

evangélico e ecumênico. 

2Q. Procurar a nível de base, setor e dioc�3e um auro-financia-

mento, garantia de independ�ncia e de funcionamento. Isso se 

refere principalmente aos transportes de 6nibus para encontros 

de formação e manter a união. Será urna tarEEa difícil na situa

ção econômica atual e no futuro próximo. 

3Q. Garantir a formação das sócias dos Clut3s àe Mães (termo im-

portante e de origem: o membro do Clube é sócia), nao por e� 

sino ministrado de cima, mas a par�ir da r��lidade, observação , 

reflexão, ação e avaliação. 

As assessorias que os Clubes procuram, frequentemente o CEDAC,d� 

vem cuidar de fazer que as sócias sejam participantes ativas na 
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preparoção e rea 1 1 z.ac;i3o das a Li v idades. F: um µ c·ocesso 1 e11to 1 1m.1s 

possivel, como já se viu com tanLas mulheres pol.11·es. Chegavam ao 

Clube com muito medo e inibiçio at� para falai·, mas anos depois 

sobem nos pa 1 anques, pegarn o rnicror'one t: dao us seus recados. 

42. Continuar o esfor...,o real·izado cm ·�2 e 1 93 110s campos da 

saúde e educação. C'olaboréJçâo com entjclades que atuam 

ses campos. 

bQ. Respeitar as diversidados dal:i fisionomias dos Clubes. 

um tem sua especificidade e seu nJvel de reflexão. Mas 

nes---

Cada 

também necessário determinar alguns pontos concreLos que marcam 

a Bliesào ao conjunto, porque a uni.ão dos C] uhel:i dá peso e e ficá 

eia ao movimento dos Clubes. Df:ve haver alguns ponLos em comum 

para manter esta uniao. 

62. Promover equipes coordenadoras para setores (grupos de clu

bes próximos) e chegar a uma Coordenação Diocesana composta

de mulheres delegadas dos Clubes. 

12. Propor uma Federaçio regional com os Clubes das Dioceses vi

zinhas.

A caminhada continua fiel ao seu objetivo especifico: "Mulheres 

do Povo atingindo mulheres mais carentes e isoladas". 

Pela Equipa Assessora: 

Ir. VerÔnica Eyng 

Ir. Elisabeth Moreaux 

Pe. Guilherme Steenhouwer 
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"Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir um espírito e vocês reviverão. 
Vou cobrir vocês de nen1os. vou fazer com quevocês criem carne e se revistam de 
pele.. Em seguida, infundirei o meu espírito, e vocês reviverão. Entã.o vocês ficarão 

sabendo que eu Sou Javé" (Ez 37, 5-6). 

1-INTRODUCÃO

" Investir todo nosso esforço na reconstrução de uma CPTIRJ mais 
plenamente inserida no compromisso com os trabalhadores rurais do estado".Esta é a 

propoSta definida, não sem tensões, pelo conjunto de representantes no colegiado da 

CPT/RJ. nos dias 09 e 10/08/96, e que norteou a atuação da Comissão Provisória. 

Decorridos 6 meses desta trajetóri� nos propomos. através deste relatório, 

expôr de forma sintética as atividades, encaminhamemos , desdobramentos, 

questionamentos, impasses e descobertas. 

2-PROCESSO ANTERIOR:

Cremos que não é demasiado retomar a memória das motivações e inquietações 

que nos levaram a optar pelo processo de reconstrução/recomposição da CPT no Estado 

do Rio de Janeiro. Isto foi resultado de um processo cujas inquietações e 
questionamentos começaram a se tomar mais explícitos nas avaliações realiz.adas em 94. 

A partir dai. o assunto esteve sempre presente - em reuniões do Colegiado. nas 

assembléias. etc. (ver ponto resgate do processo). 

Considerando todo esse processo. podemos resumir assim os principais fatores 

que confluíram para a decisão que tomamos: 

• numa autocritica mais rigorosa da nossa prática, constatamos que o nosso trabalho

encontrava-se distante da realidade concreta dos trabalhadores rurais. A Inserção nas
bases - ponto fundamental da pedagogia da CPT - quase não passava de uma intenção.

Em muitas áreas, o que prevalecia era o acompanhamento à diretorias de sindicatos e de

associações, e participação nas assembléias.Raras eram as exceções de um trabalho mais

efetivamente enraizado nas demandas concretas dos Trabalhadores Rurais. Essas

demandas, por sua vez , e o contexto sócio-econômico que as geravam . careciam de

um conhecimento mais amplo e de uma análise mais sólida por parte da CPT:

• como decorrência, em grande medida. dessa situação, a CPT-RJ não chegou a
elaborar uma proposta ou projeto comum de trabalho no estado , ou seja, algo que

comprometesse a equipe com critérios claros e explicitados por todos para a definição de

prioridades e linhas de ação;

Tudo isso interferiu nas motivações e disponibilidades pessoais de uma boa parte 

da equipe para com o trabalho. Assim. como é compreensível. outros fatores passaram a 
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ganhar um peso maior: a necessidade, para alguns. de garantir fontes de sustentação mais 

estáveis. a opção por novos campos profissionais. 

Ao longo de todo esse processo, sobretudo no correr de 1996. foi se tomando 
claro que a CPT-RJ corria o risco de viver da sua própria inércia, acomodada a rotina e 

sem iniciativa para buscar soluções aos problemas constatados. Recusamos esse caminho 
e concluímos que a melhor alternativa seria não tentar "botar remendo novo em pano 

velho". 

Assim. na reunião do Colegiado do dia 09/08/96 - da qual participaram representantes 
de todas as áreas de presença da CPT-RJ, um representante do Secretariado Nacional e a 

Diretora da Grande Região Sudeste - decidimos ence"ar o curso da trajetória que 

fizemos até então, e investir todo o nosso esforço na recontrução de uma CPT-R.l

mais plenamente inserida no compromisso com os trabalhadores rurais do estado -

em comunhão e corresponsabilidade com as CPT s dos demais estados do pais. 

De modo sucinto, podemos pontuar as avaliações acumuladas num longo 
processo até o colegiado de agosto/96: 

0 inexistência de um plano de ação conjunta da CPT /RJ: 
0 pouca disponibilidade de tempo e inserção dos agentes no meio dos 

trabalhadores: 

º falta de um conhecimento mais amplo da realidade rural do estado: 
0 não co-responsabilidade nas decisões conjuntas; 
0 questionamento sobre a forma de atuação das equipes; 
º corporativismo e localismo: 
º falta de pontualidade conjunta nos encaminhamentos administrativos: 

: continuismo de presença em assentamentos. 

3-RESGA TE DO PROCESSO DE DISCUSSÕES NOS ÚL TJMOS DOIS ANOS
DE AVALIAÇÃO DA CPT-RJ.

A CPT-RJ, em seu processo de avaliação. há muito vem discutindo. refletindo. 
analisando e encaminhando progressivamente a construção do novo rosto e sua atuação 

no estado. Tais discussões atravessaram de forma mais concentrada e interligada (95/96) 
os momentos de colegiado, encontros, apresentação/reflexão sobre as sistematizações do 
trabalho nas áreas e por último o Seminário sobre Reforma Agrária.De forma sintética. 
reunimos em quatro eixos, o processo acima referido: 

Nos Colegiados - 17-18/2/95, 7-8/4/95. 25-26/5/95 - entre outros assuntos. 
discutimos o processo de preparação e participação dos agentes e trabalhadores na 
assembléia regional ; questionamos sobre as dificuldades mais constantes na prática 
educacional: acenamos para a elaboração de um projeto trienal único no estado. sem 
contudo. conseguir concretizá-lo:foram apontadas propostas e critérios para gestão da 
coordenação. assessoria. colegiado e contratação do secretário: na Assembléia Regional 
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em 29/6 -2/7/95, avaliação (conquistas/pontos criticos), contribuição da CPT e 
definição das prioridades. 

Os encontros de capacitação e estudo contribuíram para uma avaliação mais 
aprofundada de nossa atuação e dos desafios colocados pela realidade, nos seguintes 

aspectos: 

• Metodologia (15-17/5/95)- concepção e prática da EP; CPT/Agente pastoral
enquanto assessoria e militância;e aqui surge a proposta de sistematização da prática. 

• História e Prática das Organizações no Campo ( 5-9/7/95) - radiografia das
organizações acompanhadas pelas CPTs no estado do Rio: história e tendências das 
organizações no campo; elaboração de uma síntese conjunta; calendário das 

sistematizações. 

• Reforma Agrária e Organizações no Campo/90 ( 15-18/5/96 - algumas
informações sobre a agricultura fluminense; as diferentes propostas para agricultura/90; 
mudança do padrão de acumulação capitalista; proposta de pesquisa nas localidades 
rurais e de levantamento de informações (entidades e pesquisadores). 

• As sistematizações do trabalho desenvolvido nas áreas, relatadas e discutidas
nos colegiados 25-26/8/95 (Volta Redonda), 6/10/95 (reunião ampliada/Nova 
Iguaçu ),9-10/2/96 (ltaguaí), 12-13/4/96 (Conceição/Macaé e Friburgo); 
AvaliaçãoiPlanejamento/96; a reunião ampliada de 19/05/96, onde discutimos as 
expectativas, motivações e disponibilidades de cada agente. Com isso foi se percebendo 
que não havia disponibilidade suficiente que pudesse intervir . de forma concreta, nas 
demandas da luta dos trabalhadores rurais. 

A ordenação e análise da situação atual da CPT-RJ - problemas de inserção entre 
os Trabs., e a inexistência de um projeto CPT-RJ - ao final desta fase de avaliaçàQ, 
evidenciou questionamentos e desafios importantes a serem enfrentados de maneira co
responsável pelo conjunto da CPT-RJ.Trazendo portanto, em seu interior, questões 
relativas a leitura da realidade atual do movimento dos Trabs .. (O que seria inovador 
para fazer frente à estrutura do capitalismo? Quais as tendências da agricultura no estado 
do Rio? Reforma Agrária), quanto a proposta (Qual a direção? Onde queremos chegar? 
O que priorizar?) e a motivação pessoal e coletiva para o trabalho de CPT 

Este processo foi acompanhado e assessorado por Beatriz Costa. 

• O Seminário Regional, sobre Perspectiva para o campo e inserção da CPT

(7-9/6/96), se inseriu neste sentido, como continuidade do processo acumulado de 
reflexão, onde sistematizamos e construimos - consequências e desafios colocados pelo 
neoliberalismo para o campo, traços principais da inovação que buscamos, como a CPT 
pode contribuir, por que e o que se quer com o trabalho nos assentamentos. E no último 
eixo - o que mudar - os indicativos apontados a partir das sistematizações, questionando, 
revendo e encaminhando por área, algumas mudanças. Também foram definidos· 

• a proposta de coordenação colegiada, composta por mais duas pessoas. de

caráter provisório (10/6 - 12/9/96), com o objetivo de ajudar no colegiado de 9-10/8/96, 
a "definir e redefinir tudo aquilo que se achava importante para enfrentar/mudar essa 
situação": 
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• um breve levantamento da realidade dos Trabs., de forma intercambiada entre

as equipes e com roteiro prévio (reunião 19/6/96), ocorrido na área de Trajano (3-

5/7/96), Nova Iguaçu e V. Redonda (16, 17 e 19/7/96); 
º reuniões e conversas com os bispos. sinalizando o processo da CPT - D. Valdir 

de V. Redonda (6/96 E 13/8/96) e ainda com o Conselho Diocesano, D Mauro Moreli de 
D. Caxias (16/7/96) agendado, mas a conversa só foi possível com Pe. Armando , D.

Elias e Pe Argemiro (7/8/96), Pastora Maria da Igreja Metodista (12/6/96);
º contato. troca de informações e documentação com Cida (CPT/MG), reunião 

Grd Região em 17/6/96 e preparação Seminário Grd Região (22/7/96); 
• conversa com Rubem Siqueira ( 4/7 /96) do Sec. Nacional e na reunião do

secretariado CPT-RJ (30-31/7/96), onde foram retomados e analisados todos os pontos, 
os passos e resultados até o momento, para então se chegar a proposta apresentada no 

Colegiado de 9/8/96 (em Ata). 

4-PROCESSO PÓS-COLEGIADO

Colegiado: Com quorum de todas as áreas e presença da diretora da Grande 
Região ( Cida ) e representante do Secretariado Nacional ( Ruben ) , aconteceu o 
colegiado de 09, 1 O de agosto de 1996, no qual foi decidido a paralisação das atividades 

da CPT/RJ, por um periodo determinado, para que fosse elaborado um projeto de 

trabalho. 
Vale registrar que no processo de votação da proposta de paralisação a equipe de 

CPT da Diocese de l taguaí votou contra, ou seja, não aceitou a idéia de paralisar as 

atividades. Porém.tendo sido aprovada a proposta, a equipe participou dos demais 
encaminhamentos. inclusive com a indicação de nomes. 

Após ser deflagrado o processo de paralisação, foram tomados os seguintes 
encaminhamentos: 

º Eleição de uma equipe provisória que conduzisse os trabalhos de reestruturação da 
Entidade. Para o processo de escolha foi utilizado os critérios de capacidade. 

disponibilidade. A partir desses critérios, encaminhou- se para a indicação de nomes. os 
quais foram: Sonia Ferreira, Joana D' are. Andréa Guimarães, Wanderleia Tavares. 
Joana Lúcia e Rosângela Lage. Ficando composta a Comissão Provisória por Sonia 
Ferreira, Joana Dárc e Andréa Guimarães e ainda pelos representantes do Secretariado 
Nacional / Grande Região- Rubens Siqueira e Maria Aparecida.Ficando Rosângela Lage 
representando a Comissão de Projetos.Algumas pessoas se dispuseram a contribuir com 
o processo.

Estabeleceu-se também, que a equipe eleita teria um prazo até dezembro/96 

para executar os trabalhos. 

Os trabalhos a serem executados pela comissão provisória foram de ordem 

interna e externa. São eles: 
INTERNA 
º Acerto financeiro com os agentes liberados . 
º Os bens da Entidade que se encontravam nas áreas ficariam em 

responsabilidade 



da Comissão Provisória. 
º O projeto Financeiro, ficaria sob a guarda do Secretariado Nacional da CPT

e da Comissão de Projetos, com o compromisso de repassar ao Rio após a 
definição de reestruturação da CPT-RJ. 

º A comissão Provisória responderia junto a Diretoria da Grande Região 
e do Secretariado da CPT Nacional . 

EXTERNA 
0 Preparação e execução de um levantamento das áreas onde não havia 

trabalho de CPT. 
º Preparação de um seminário que enfocasse a situação agricóla /agrária do 

Estado/RJ. 
°ປ� Contactar pessoas e Igrejas que pudessem vir a contribuir com a CPT. 
º Preparação e convocação de uma assembléia para apresentar o projeto 
constituído. 

4.1-ATUAÇÃO: 

7 

Ao assumir o processo de reestruturação, logo no inicio dos trabalhos a CP 1
, se 

deparou com com alguns impasses : 

Político: Causado pela não aceitação de duas áreas ( CPT /ltaguaí e CPT /Trajano ) da 
decisão do Colegiado. A CP, tomou conhecimento da posição dessas duas equipes, 
durante uma reunião com o Bispo da Diocese de ltaguaí D. Vital, quando nos foi 
entregue por pe. Galdino ( na época coordenador da equipe CPT/ltaguaí) uma carta, 
colocando a afirmação da equipe em não reconhecer a decisão do colegiado e 
consequentemente a CP. Na mesma reunião D. Vital nos informou que Vânia ( agente 
da equipe CPT/Trajano ), havia ligado para ele e afirmado que a equipe/Trajano, 
também não reconhecia a decisão e nem a CP. e que nas outras áreas que compuseram 
o colegiado não existia trabalho de CPT. portanto não havia representatividade. e que
somente havia trabalho de CPT, nas duas áreas que se recusavam a aceitar o processo.

Para dar prosseguimento aos trabalhos a CP, entendendo o processo vivenciado 
pela CPT - RJ nos últimos anos e principalmente o colegiado que definiu os 
encaminhamentos como legítimo, procurou atuar nas seguintes direções: encaminhando 
as propostas que foram elencadas no colegiado (já narradas) e a resolução dos impasses 
surgidos. 

Para a resolução dos impasses surgidos com as equipes de área, ltaguaí e 
Trajano, procuramos dar os seguintes encaminhamentos: Conversa com a 
diretora da grande região Maria Aparecida e com Rubens do SN2 .reuniões com 
essas equipes, conversas com o conjunto dos bispos do regional leste zero. 

Com a equipe de ltaguai o diálogo se deu com a representação de 
Miltom e Edilene quando então se mostraram dispostos a participar do processo, 
inclusive colaborando com o levantamento da realidade nas áreas. Já com 
Trajano só foi possível a conversa no inicio de novembro/96. dois meses depois 

1 COMISSÃO PROVISÓRIA

: SECRETARIA.DO NACIONAL 
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de iniciado o processo. A partir daí foi possível dar prosseguimento aos 
encaminhamentos em relação as áreas . Entendemos que a postura de apoio, 
respaldo e participação efetiva dos representantes grande região/secretariado 
nacional foi de suma importância para o êxito dos trabalhos. 

Na trajetória dos encaminhamento, demos prosseguimento aos trabalhos, 
executando o levantamento da realidade das áreas ( ver ponto levantamento), 
faltando apenas uma área para ser concluída- diocese Valença. Promovemos o 
seminário que deu enfoque a questão rural do estado. Participamos de uma 
reunião com o conjunto dos bispos do leste zero. Demos início a preparação da 

assembléia. 

O Primeiro passo foi iniciar os contatos; com o objetivo de informar sobre o 
processo e ouvir as considerações e estabelecer apoio para a reestruturação da CPT /RJ. 

4.2-CONT A TOS: 

0 MST 

Igrejas - Católica ( Bispos. padres. comunidades, irmãs, conselhos pastorais ) 
Metodista ( Bispo. Pastores, pastora ) 
Luterana ( Pastor ) 

º Forum de Entidades ( Campo e Cidade)
º Kena (Fase) 
0 Marcos Arruda (Pacs ) 

1 

0 Prof: Hugo Paiva Cachoeiras de Macacu 
0 Pesquisadores CPDA 2 

O objetivo desses contatos era de informar sobre o processo, ouvir as 
considerações. e estabelecer apoio para a reestruturação da CPT. 

4.3-SÍNTESE DAS CONVERSAS: 

Pe. A gostinho Pretto ( diocese Nova Iguaçu) 

Fez uma análise conjuntural e também pastoral, colocando que hoje todas as 
pastorais sociais se encontram dessa forma. mas nem por isso tomaram uma decisão tão 
radical, mas que realmente e preciso mudar, que na realidade atual não é possível 
continuar vivendo de sigla. Colocou-se acolhedor para todo o processo e nos deu 
orientações para encaminhamentos posteriores. 

Pe. Policarpo ( ex. CPT) 
Colocou que que é preciso tomar uma atitude assim para garantir de fato uma CPT 

com um rosto mais abrangente e que responda com mais eficácia as exigências dos 
trabalhadores. 

1 INSTITUTO DE POLÍTICAS ALTERNATIVAS PAR.A. O CONE SUL
: CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENYOL VIMENTO AGRICULTURA. E SOCIEDADE 
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Pr. Mozart (Igreja Luterana) 

Mostrou - se extremamente interessado na proposta , colocando - se disponível na 

reflexão e na reconstrução concreta do novo rosto da CPT. 

Pe. Vilcilane (diocese Nova Iguaçu) 

Fez uma análise de como se encontram hoje as pastorais sociais, os movimentos 
etc. Que parece não construir nada de novo, que o final do milênio está chegando, e, é 

preciso dar passos concretos para frear o processo de exclusão que é cada vez maior. 

Pe. Arimatéia (diocese Volta Redonda) 

Colocou- se disponivel na reestruturação e de maneira mais direta na região de 

Volta Redonda. 

Pastora Maria ( Igreja Metodista ) 

Assustou - se ao receber a noticia da paralisação. mas ao perceber o objetivo, 
mostrou-se disponivel a contribuir não só como pastora.. mas buscando o respaldo da 

Igreja Metodista. 
BISPOS: 

D. Waldyr ( diocese volta redonda ).

Nt>s questionou sobre o processo dos outros regionais da CPT no Brasil, apoiou 
a decisão colocando -se disponível para reflexão, levando também para o conjunto dos 

bispos do regional leste zero. 

D. Werner ( diocese Nova Iguaçu).

Colocou que vê os assentamentos como uma boa proposta, mas que ele não 

acompanhava de perto essas questões. mas está interessado em saber mais a respeito. 

Que é essencial o trabalho com as bases. para que de fato nasça algo novo visando a 
permanência dos trabalhadores na área rural. 

D. Vital ( diocese Itaguaí )

Compreendeu a necessidade de reestruturação, colocou que a CPT/Regional nunca 

foi de muita consistência, nunca conseguiu atingir todas as áreas do Estado. Fez alguns 

questionamentos e nos deu algumas orientações. 

D. Roberto (diocese de Campos)
Nos informou que havia assumido recentemente aquela diocese, antes era páraco 

em ltaperuna, que não tinha conhecimento do trabalho da Pastoral da Terra. mas 

gostaria de conhecer, para isso nos solicitou alguns documentos que narrassem um 
pouco a trajetória da CPT 

D. Alano ( diocese Nova Friburgo).
Acolheu muito bem a Comissão e diante do exposto fez alguns questionamentos à 

CPT. Relembrou o período em que foi Bispo em Marabá. onde aconteceu sérios 

conflitos e ele enquanto Bispo entendeu que a causa dos trabalhadores extrapolava 
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qualquer divergências. Deu-nos algumas orientações para encaminharmos a proposta da 

construção do novo. 

Bispo Paulo Lockmam (Igreja Metodista) 
Ao ser informado de todo processo , ele se posicionou colocando que é interesse 

da Igreja Metodista/RJ, atuar nesta linha de trabalho, e por ja existir a CPT, a proposta é 
de somar e trabalhar em conjunto, ele se coloca disponivel a contribuir nos momentos de 

reflexões/ estudo. 

ENTIDADES/ PESSOAS/TRABALHADORES: 

Marcos Arruda (Pacs). Fez uma análise de como se encontra os movimentos 
sociais, as pastorais sociais, sindicatos, enfim , toda a sociedade civil organizada, que 
parecem estar vivendo uma grande apatia diante do neoliberalismo, sem conseguir dar 
efetivos para construir algo novo, alternativo. Achou a decisão corajosa, e ressaltou que 
o papel de uma pastoral é muito mais que meramente político, social, cultural, pois isto

outros podem fazer, mas o sentido da pastoralidade é pensar toda a integralidade da 
pessoa humana, por isso é preciso parar e refletir a prática , fiisando que "parar", não

significa dizer morte, mas o surgimento de algo novo. Colocou - se aberto a refletir
conosco a construção desse novo.

Forum de luta Campo - Cidade ( presentes: Executiva Cut-RJ/ Deptº Rural da 
Cut/ MST/lmagens da Terra / Sem Teto/ Sindicato dos Químicos

Madureira/DCE-PUC. Francisco (zona oeste). 

No primeiro momento a colocação do processo da CPT, algumas pessoas 
assustaram-se; fizeram algumas perguntas de esclarecimento. Havia a 
preocupação, com a parada da CPT, de se ficar um buraco na reflexão do forum. 
Também foi feita uma rápida análise conjuntural dos movimentos e sindicatos 
avaliando-se que estão passando por um momento de crise. Entenderam a 
decisão como um ato de coragem. 

Generosa (Imagens da Terra). Fez vanos questionamentos no sentido de 
compreender melhor as decisões que chegamos. Colocou que um dos grandes 
problemas da CPT era a falta de parceria com outras entidades; é preciso superar 
isto. Mostrou -se disposta a contribuir na reflexão, porém em momentos 
pontuais. 

Kena ( Fase ). Por ela já ter acompanhado vários momentos de avaliações da 
CPT, compreendeu de imediato a decisão tomada, colocou-se disponível em 
contribuir no que fosse preciso; ressaltou ,porém, que por ser uma decisão 
importante, é preciso ter claro os passos que serão dados, para que os mesmos 
possam responder aos indicativos propostos. 

MST - A princípio ficaram chocados com a noticia: mas acolheram bem, dizendo 
que é bom para que os papéis se definam. Colocaram - se disponíveis a pensar 
juntos caminhos para a construção do novo. 
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Além desses contatos, conversamos também com: Pe. Luiz - diocese 
Valênça Comunidade base - Japeri, Hugo Paiva - Cachoeiras de Macacu, 
Conselho Pastoral das dioceses de - Volta Redonda e Nova IGUAÇU, Irmãs -
Conceição de Macabu. 

No sentido de deter maior conhecimento do que está sendo discutido à 
nível de conjuntura agricóla/agrária/RJ, participamos de um seminário promovido 
pelo CPDA ( agricultura e meio rural no RJ). A nível de discussões de CPT, 
participamos do seminário da grande região que englobou, MG, ES, RJ, e do 
seminário da CPT/Nac. onde estiveram presentes todos os regionais, e da 

reunião do Conselho N acional da CPT. 

Esses contatos e conversas com pessoas, entidades e localidades, serviu 

também para nos fazer entender com mais clareza os processos de impasses da 
trajetória anterior da CPT no estado, e se tomou viável o restabelecimento dos 
mesmos a partir da troca de uma nova comunicação. 

5-LEVANTAMENTO DA REALIDADE AGRÍCOLA E AGRÁRIA DO
RIO DE JANEIRO 

5.1-INTRODUÇÃO: 

O levantamento da realidade agrícola e agrária do RJ teve o intuito de conhecer 
aquilo que não conhecíamos ou conhecíamos pouco, ou seja. se apropriar um pouco 
mais da realidade para elaborar um plano de trabalho visando uma intervenção com 
eficàcia.F azer essas andanças não foi nada fácil, pois as distâncias eram longas, o número 
de pessoas envolvidas no levantamento era pequeno, já que fazia-se necessário ficar mais 
de um dia em cada local, e ai nos deparamos com as indisposições pessoais de cada um. 
Além disso, existia o fator tempo que foi extremamente apertado ( agosto/dezembro/96 ) 
para rodar todas as áreas do Rio de Janeiro. 

De qualquer forma, mesmo com todas as dificuldades, este levantamento também 
se transformou num momento em que as pessoas das áreas conseguiram, embora 
minimamente. se integrar no trabalho. visto um objetivo único que era se apropriar não 
só da sua realidade ,mas daquilo que apresentava o conjunto do estado do RJ. Nisto 
ficou evidente que é possível pensar uma CPT mais integrada, sem os localismos. 

Este levantamento também proporcionou contatos com pessoas afins, que se 
mostraram abertas a contribuir com este trabalho, sendo o primeiro contato que se 
estabelecia com a CPT.Muitas portas foram abertas; a cada parada conseguíamos 
acolhida de trabalhadores . religiosas, pessoas afins. 

É importante ressaltar que. apesar das dificuldades levantadas acima, este 
levantamento só foi possível graças ao empenho das pessoas que compuseram a 
Comissão Ampliada. 

Segue a síntese das visitas ás ár�as 
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5.2-NOVA IGUAÇU 

Foram levantadas as seguintes áreas: ADRIANÓPOLIS, TINGUÁ E SANTO 
ANTÔNIO. Estas áreas, historicamente, se baseavam na pequena produção.

As três áreas encontram-se em total falência na agricultura· os sítios visitados em, , 
sua maioria, servem para lazer e/ou moradia. 

Conseguimos encontrar somente um pequeno produtor que ainda resiste; é o Sr. 

Antônio ( morador do lugarejo de Stº Antônio ), que produz e comercializa sua 
produção. Mesmo ele se encontra desanimado com a difícil situação, chegando a 

comercializar o pregado do alface no CEASA a R$ 0,50 ( cinquenta centavos ). Pensa 
em vender o sitio e ir embora para Rondônia, tentar a sorte,pois já não está tendo boas 
perspectivas em relação ao trabalho na terra, frente a atual política agrícola que a cada 

dia engole os pequenos. 

ASSENTAMENTOS: 

Boa Esperança(Guandu) *,Campo Alegre (Queimados ), Mutirão da fé
( Queimados), Normandia ( Japeri ).Paes Leme ( Japeri - Miguel Pereira)*, Pedra
Lisa ( Japeri) *, São Bernardino ( Nova Iguaçu) *, Vitória da União ( Paracambi) *

Assim como o conjunto dos assentamentos do Estado do Rio de Janeiro, os 
assentamentos da Baixada se apresentam em condições desfavoráveis à sobrevivência a 

partir do trabalho na terra. As dificuldades são muitas, e mesmo aqueles que já 

conseguiram a titulação provisória e, consequentemente, o PROCERA 
1 

, encontram-se 
desestimulados a produzir, pois não existe mercado para escoar a produção. Sorna-se à 

isso os grandes investimentos que devem ser feitos na terra para que a mesma produza, 
visto que a terra dos assentamentos, em sua maioria, é de má qualidade 

Diante deste quadro, os assentamentos estão virando lugar somente de moradia. 

Os assentados são caracterizados , cornumente, como "rururbanos''.ou seja. moram em 
área com características rurais.mas. devido a grande proximidade com os centros 

urbanos, a sobrevivência, muitas das vezes ,se dá através do subemprego. 
A produção dos assentamentos se dá basicamente para subsistência. O que 

excede ao consumo é comercializada diretamente na venda aos consumidores, como 

camelôs. 

* todos já receberam PROCERA.

1 PROGRAMA DE CREDITO ESPECIAL PARA A REFORMA AGRÁRJA 
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5.3-ITAGUAÍ 

Áreas levantadas: Serra do Piloto ( Mangaratiba ), Bracuí - Aldeia Indígena
( Angra dos Reis), Campinho da Liberdade ( Parati ), Serraria ( Parati ). 

A região da diocese de ltaguaí é caracterizada pela grande diversidade de atores 
na área rural. 

Na região da Serra do Piloto, encontramos um predomínio de pequenos 
produtores, que sobreviviam da produção de banana, mas hoje tornou-se dificil, pois 
houve uma queda na produção e nos preços. 

Por situar-se numa área da Mata Atlântica, o IBAMA 1 impede que se cultive 
outro tipo de lavoura. Isto está dificultando ainda mais a sobrevivência dos pequenos 
nesta região. 

Em Bracuí. encontra-se a Aldeia Indígena,numa área de 2. 106 hectares, que hoje 
já está demarcada, registrada e homologada. 

Neste espaço ainda resistem 48 famílias indígenas, os "chefes" falam a língua 
portuguesa, o restante da comunidade fala somente a língua indígena ( Tupi-Guarani ). 

Conseguiram plantar 2.500 pés de côco e 400 pés de laranja, numa área não 
muito boa para plantio, necessitando de investimentos. Com apoio da UFRRJ, foram 
construídos 7 açudes para produção de peixes que,porém, atualmente estão praticamente 
desativados, por falta de apoio técnico e financeiro. 

A �omunidade trabalha basicamente em cima de três eixos: educação, saúde e 
produção. 

- Educação - já existe escola comunitária, onde se ensina a partir dos referenciais
pedagógicos indígenas. Querem legalizá-la obedecendo a critérios estabelecidos pela 
própria comunidade,que mantém assim, a sua autonomia. 

- Saúde - existe posto de saúde com agentes preparados pela Fl.JNA12
. A

manutenção se dá através da prefeitura, que fornece, junto com a FUNAl, o pessoal. 
- Produção - preocupam-se em resgatar a qualidade do solo para se conseguir

uma melhor produção. Sobrevivem , em geral, do artesanato. 

Campinho da Liberdade - região caracterizada como terras de Remanescentes 
de Quilombo Encontram-se nesta área 207 familias originárias do próprio local. 

A produção local era basicamente formada pelo cultivo da banana, o que hoje já 
não mais é possível. devido a entrada de banana de outro estado, levando a uma enorme 
queda nos preços, chegando a caixa a ser vendida por R$ 1-50 ( um real e cinquenta 
centavos). 

As pessoas mais velhas resistem através do artesanato, mas os jovens procuram 
trabalho nos centros urbanos, nos condomínios próximos à região. 

Serraria- região de pequenos produtores que lutam pela desapropriação da 
Fazenda Barra Grande, que está em processo no fNCRA ·'. 

1 INSTITUTO BRASfLEIRO DO MEIO AMBLENTE 
; FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
3 fNSTfTUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRJA 
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A produção é basicamente de banana, mas por localizar-se numa área da Mata 
Atlântica ( assim como Serra do Piloto ), também há grandes problemas com o IBAMA. 

ASSENTAMENTOS: 

Sol da Manhã ( Seropédica ) *, Filhos do Sol ( Seropédica ) , Eldorado 

( Seropédica ) *. 

Esses assentamentos não destoam das caractenst1cas apresentadas pelos 
assentamentos da Baixada Fluminense. A produção é basicamente para subsistência. Em 
Eldorado podemos encontrar trabalhadores que conseguem produzir e comercializar 

diretamente com os consumidores ou via atravessador. Mas no conjunto dos assentados, 
há grande desestimulo , pois a terra é ruim e necessita de investimento, o que é 

complicado mesmo para os que já receberam PROCERA. 
Uma característica peculiar foi o nascimento do assentamento Filhos do Sol , 

criado a partir do assentamento Sol da Manhã. Filhos do Sol, embora com pouco tempo 

de vida, e somando 13 famílias, consegue produzir bastante e ainda comercializar. Hoje 
estão se organizando para criar uma associação e continuar o trabalho de forma coletiva. 

Hoje o grande desafio é a luta para continuar na terra , produzir e comercializar, 

visto que grande parte dos assentados passou o sítio para terceiros por encontrar-se sem 

perspectiva de vida na terra. 

* já receberam PROCERA

5.4-PETRÓPOLIS 

REGIÃO DE BONFIM - formada por aproximadamente 70 pequenos produtore&.. que 

já vivem na área há mais ou menos 40 anos. 
A produção é centrada nas honaliças e no cultivo de flores. e também existe 

predominância de turismo ( pousadas, cachoeiras ) , onde é utilizada, muitas das vezes. a 
mão-de-obra familiar e em alguns casos empregados. 

Conseguem comercializar nas feiras da Baixada Fluminense e supermercados 

( dominado por um pequeno grupo de famílias ) . Três produtores comercializam com o 
CCAP

1
• 

Estão organizados sob a forma de associação, com vistas a criação de uma 

cooperativa envolvendo produtores de outras regiões. 
Possuem escola até 4ª série e posto de saúde onde a equipe de profissionais 

utiliza a homeopatia e ervas medicinais. Hoje encontra-se em andamento um mini projeto 

para processamento de remédios alternativos. 
Nesta região, os pequenos produtores conseguem sobreviver, em sua maioria, 

somente com o trabalho na terra. 

1 CENTRO DE COOPERAÇÃO E ATIVlDADES POPULARES 
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5.5-VOLTA REDONDA 

Áreas levantadas: Fumaça, Amparo� Porto Real, Santa Rita e Antônio Rocha. 

Nas regiões de Fumaça e Amparo predomina a pequena produção leiteira, que é 
comercializada diretamente nas cooperativas. Os produtores de Fumaça comercializam 
na cooperativa de Resende e os de Amparo possuem cooperativa própria. A agricultura é 
de subsistência. 

Região de Porto Real - dentre as áreas visitadas , esta parecia ser a mais ligada 
ao centro urbano. Possui pouca plantação: algumas hortaliças, jiló e uma maior 
produçaão de plantas (samambaia). 

Região de Santa Rita - grande predomínio de hortaliças. Existe no local 
aproximadamente 86 pequenos produtores. que comercializam diretamente nas feiras 
livres de Volta Redonda, supermercados de Angra dos Reis, Barra Mansa e Resende. 
Não existe a figura do atravessador, mas a forma de consignação,onde o pequeno sai no 
prejuízo. 

Existe também grande presença de assalariados, cer<.:a de 20% da população, 
recrutados na própria comunidade ou proveniente de Minas Gerais. Estes trabalhadores, 
em sua maioria, recebem em média R$ 350.00 ( trezentos e cinquenta reais ) por mês, 
sem nenhum direito trabalhista . Existe também, exploração do trabalho infantil, as 
crianças recebendo em média R$ 70,00 ( setenta reais) por mês. 

A forma de se trabalhar a terra é tradicional, pois devido a topografia do lugar 
( morros ) fica dificil a utilização de máquinas, mas o que preocupa na região é a forte 
utilização de agrotóxicos. Somente um pequeno produtor arrendatário utiliza 
biofertilizante. 

Apesar das dificuldades encontradas pelos agricultores, de uns anos para cá, na 
comercialização, mesmo assim ainda vivem somente do trabalho na terra. 

5.6-NITERÓI 

Áreas visitadas: Assentamento Campos Novos ( Cabo Frio) e Braçanã ( Rio 

Bonito). 

Campos Novos - situa-se numa regiao conflituosa devido à sua localização, 
numa região de turismo, o que atrae grilieiros e favorece a especulação imobiliária . Este 
assentamento já foi palco de conflitos que resultaram na morte de Sebastião Lan. A área 
foi desapropriada pelo INCRA para fins de reforma agrária. 

Existe um STR I local que é um referencial defensor dos trabalhadores e,
mantendo firme a posição de não negociar com grileiros, tenta garantir que fique na terra 
quem de fato produz e vive nela. 

O assentamento Campos Novos é dividido em 4 glebas, somando um total de 700 
famílias. A maioria das mulheres trabalha em serviços domésticos nos condomínios 
próximos, hotéis e pousadas, recebendo em média R$ 50,00 ( cinquenta reais ) por 

1 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
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mês. Os homens trabalham na construção civil e na capina. Uma minoria consegue viver 
da roça; são aqueles que estão investindo na Casa de Farinha, na criação de gado leiteiro 
e na produção de queijos. 

O assentamento possui 3 escolas de 1 ª à 4ª série e 1 escola agrícola de 5
ª à 8

ª 

série. 
A comercialização se dá via atravessador ou nas feiras livres e, assim como na 

maioria dos outros assentamentos. é um problema . A produção não tem grandes 
variedades, limitando-se a lavoura branca, banana e pequena pecuária. A qualidade muita 
vezes está fora do padrão de mercado. 

Hoje um grande problema se configura nesta localidade: o prefeito eleito é um 
grande grileiro da região, e está ameaçando os trabalhadores em algumas de suas 
conquistas, por exemplo a escola agrícola, isto sem contar o apoio que dá às investidas 
feita pelos grileiros contra os trabalhadores. 

Braçanã- região formada basicamente por antigos posseiros. A grande 
problemática encontra-se na questão fundiária é irregular, o que vem acarretando 
conflitos na área. 

Há um conflito com Y olanda de Souza Côrrea que move ação de reintegração de 
posse contra 6 famílias, das quais uma já foi desapossada. 

Os processos estão todos nas mãos de advogados particulares, com exceção do 
Sr. Aurélio Soares, defendido pela Defensoria Pública local ( a melhor defesa até 
então). 

A Comissão Provisória procurou a defensoria para saber detalhes sobre os 
processos. A informação passada pelo defensor deixava claro que houve negligência na 
defesa do Sr. Arlindo ( familia desapossada ), pois era praticamente impossível perder 
esta causa, visto que se configurava usucapião. O único caminho que resta a esta 
família é entrar com ação de indenização de benfeitorias. 

A audiência foi marcada para fevereiro de 97. visto que na última audiéncia 
( 06/1 l/96 ) a autora não compareceu, sendo intimada a comparecer na nova data, caso 
contrário o processo será julgado à revelia. 

* Nesta mesma região ( Rio Bonito ), há alguns anos atrás, houve denúncia de trabalho
superexplorado. de fato constatada pela CPT e IMAGENS DA TERRA, que
posteriormente denunciaram ao Ministério Público e setores públicos da cidade de Rio
Bonito.

5. 7-NOV A FRIBURGO

Áreas levantadas: Trajano de Moraes, Barragem, ltapera, Arranchadouro, 

Gravatá, Vila Martins, Ponte Nova, Maria Mendonça, São Caetano. Se"a das 
Almas, Ba"a dos Passos, Ba"a dos Coqueiros, Monte Café. 

Trajano de Moraes - região caracterizada pela diversidade de categorias de 
Trabalhadores Rurais. São elas: assentados, posseiros ou ocupantes, parceiros ( meeiros. 
terceiros, quartista ) e pequenos proprietários. Há também muitos fazendeiros. 
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Não há muita estrutura para o trabalho; 15% dos trabalhadores rurais utilizam 
força animal ou motorizada nos trabalhos agricolas. 

Não existe assistência técnica de origem governamental, apenas para os que tem 
como pagar um técnico particular. Predomina a utilização de agrotóxicos; o controle das 

pragas é feito sem equipamentos e cuidados. 
Praticamente toda a produção é entrgue a intermediários.Produtos para venda de 

lavoura permanente - café. caqui, banana e pêssego-, de lavoura temporária - inhame, 

batata inglesa, batata doce. abóbora, aipim e tomate - e de horticultura - zbobrinha 
verde, cenoura, couve-flor. feijão-vagem, ervilha, jiló, pimentão, pepino, quiabo e 

repolho. 
Há no município investimento, por parte dos fazendeiros e também dos pequenos 

proprietários, em matas plantadas ( eucalipto ) ou recria de gado para corte. 

Barragem - região caracterizada pela posse ( cerca de 11 famílias ). A fonte de 

renda dos trabalhadores é baseada em aposentadorias e na produção comercializ.ada. A 

produção é, sobretudo, de feijão ( para consumo ) e de banana (comercializada). A 
forma de comercializar o produto é via atravessador. 

Não existe infra-estrutura. A forma de se trabalhar a terra é tradicional. Não há 
incentivo algum , nem por pane da EMA TER I nem da prefeitura.

Tapera - região de pequenos produtores e posseiros. Existe titulação para 300 
famílias, restando ainda 60. A associação que no passado conseguia garantir esta luta, 
hoje encontra-se esvaziada. sem peso para garantir as exigências. 

A ·produção é basicamente de banana e inhame, comercializados via 

atravessador. 
Hoje reivindicam a melhoria das estradas, a viabilidade de posto médico, escola e 

transporte, e maior incentivo por parte da EMA TER. 

Arranchadouro, Gravatá, Vila Martins, Ponte Nova, Maria Mendonça -
regiao que possui caracteristicas semelhantes, basicamente formada por pequenos 
produtores. A produção é de banana, inh�me, pecuária, tomate, caqui, pimentão, feijão, 
milho, jiló e couve-flor. A comercialização é via atravessador. Não há nenhum incentivo: 
a EMA TER não está à serviço dos pequenos. 

São Caetano, Barra dos Passos, Barra dos Coqueiros, Serra das Almas e 

Monte Café - região formada basicamente por colonos, fazendeiros e assalariados. 
A produção que excede ao consumo ( por parte dos colonos ), é comercializada 

via atravessador. 
Grande migração dos jovens para a capital do Rio de Janeiro, Nova Friburgo e 

Macaé 

ASSENTAMENTOS: 
Santo Inácio e São Domingo.li 

O assentamento de Santo Inácio localiza-se no município de Trajano de Moraes. 

Nesta área, que teve sua desapropriação decretada em 1987 encontram 51 famílias. De 

1 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 
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posse da A.P.O. 1 ,conseguiram o PROCERA, adquirindo através deste o caminhão para 
a associação. Estando sob o controle de somente um membro do assentamento este, 
caminhão tem gerado bastante criticas por parte de outros associados. 

Produtos cultivados no assentamento: banana ( predominante ), mandioca, feijão, 
milho e olericolas. 

A comercialização é deficiente, apesar do caminhão; a banana é vendida para 
fábrica em Itaborai por um preço irrisório. 

Um outro problema apresentado nesta região é o plantio do eucalipto que vem 
secando as fontes d'água. Um dos maiores produtores apresenta 80 % de sua 
propriedade plantada com eucalipto. 

A organização deste assentamento é complicada: a associação encontra-se em 
estado precário: não há assembléias e prestação de contas. 

Hoje o assentamento apresenta as seguintes demandas e desafios: gerenciamento 
da associação, melhoria no esquema de comercialização, aproveitamento da banana 
( licor. doce. etc ). trabalho com mulheres, planejamento de produção de olericolas e 
incentivo à diversificação. 

Em São Domingos, localizado em Conceição de Macabu, 59 famílias estão 
assentadas, sendo que 17 são oriundos da região e 42 vieram da ocupação ocorrida na 
Universidade Rural em setembro de 86. 

No inicio do assentamento já houve algumas complicações no que diz respeito à 
organização. Duas associações foram criadas Associação dos Trabalhadores Rurais da 
Fazenda São Domingos ( 04/02/87 ) e Associação dos Trabalhadores Rurais e Amigos 
da Fazenda São Domingos ( 28/10/88 ). No imcio fez-se um clima de rivalidade entre as 
duas associações, sendo logo depois superado.Hoje a primeira associação responde pelo 
assentamento. 

Os produtos cultivados são : banana, côco, aipim, citrus . Dois ha são para 
reflorestamento. Toda esta produção foi financiada pelo PROCERA 

A comercialização se dá via CEASA-RIO e CEASA-MACAÉ ou diretamente nas 
feiras livres e estabelecimentos comerciais ou via atravessador. 

ACAMPAMENTOS: 

Cantagalo e Capelinha 

Cantagalo- localizada em Rio das Ostras. esta área já foi desapropriada,mas .há 
mais ou menos de dois anos. encontra-se.ainda, em situação de acampamento.São mais 
ou menos 80 famílias. Alguns sítios já estão sendo divididos. Há 8 meses. os 
trabalhadores ocuparam uma outra área da fazenda que servia para pasto. 

Hoje este acampamento vive um grande problema: existe luta interna pelo poder 
entre duas facções ; já houve até mesmo intervenção do MST2 -nacional a fim de 
solucionar o problema. 

1 AUTORIZAÇÃO PROVlSÓRJA DE OCUPAÇÃO
2 MOVlMENTO 00S SEM TERRA 
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Capelinha- área localizada no município de Conceição de Macabu; pertencia à 

uma antiga Usina de cana falida. A maior pane das pessoas que ocuparam a área, no dia 

28 de junho, era de antigos assalariados da Usina. Com sua falência, ficaram 

desempregados e sem nenhuma indenização. 

A área jà foi desapropriada pelo INCRA, e cerca de 140 famílias estão 

cadastradas.A produção e a distribuição dos sítios já começou. 

Em média 140 famílias estão cadastradas; a distribuição dos sítios já começou. 

5.8-CAMPOS 

Região caracterizada basicamente por trabalho assalariado nas usinas de cana-de
açúcar. A conjuntura atual é preocupante devido a falência das Usinas. Em 1980. mais de 

17 Usinas de açúcar estavam em plena atividade nesta região, hoje apenas 8 estão em 

pleno funcionamento. Esta situação vem acarretando uma grande saída da população 

rural para as áreas urbanas. onde são obrigadas a se instalar nas áreas periféricas e 
favelas. De 1983 à 1991. o número de favelas em Campos cresceu 30%, isto representa 

3 7 favelas em condições de moradia extremamente precárias 
Com a pouca oferta para o corte da cana, os segmentos de baixa renda estão se 

inserindo no mercado informal. Os números destes subempregos estão representados da 

seguinte forma: * serventia doméstica - 25.59 %; 
* construção civil - 14,53 %:

* corte de cana - 1 O, 75 %.

Estas atividades informais são marcadas pela clandestinidade, pela sazonalidade e 

pelos péssimos salários. 

A população que ainda está na área rural trabalha, em sua maioria ( 80% ), como 

bóias frias. A agroindústria sucroalcooleira ainda absorve um contingente significativo de 

trabalhadores no periodo da safra e da moagem da cana. No periodo da entresafra ( 6 à 7 

meses ), grande parte dos trabalhadores se ocupa com serviços domésticos. 

Há um número reduzidísssimo de trabalhadores com carteira assinada. a maior 

parte é de biscateiro e trabalha por diária. recebendo R$ 7 ,00 ( sete reais ) por dia de 

trabalho 

A perspectiva para os trabalhadores que ainda estão empregados e o grande 

contingente de trabalhadores desempregados na região de Campos é hoje, um processo 

de ocupaçoes de áreas de usinas falidas, assim como ocorreu em Conceição de Macabu. 

ASSENTAMENTO: 

Novo Horiwnte - único assentamento da região , localizado dentro de três usinas 

de cana falidas . Nasceu nos fins dos anos 80, resultante de dívidas trabalhistas dos 
proprietários com os atuais ocupantes. São mais ou menos 300 famílias, numa área de 7 

à 14 ha por família. 

Dentre as três fazendas ocupadas. 2 (duas) já receberam APO,na terceira ainda 

falta fazer a demarcação do perímetro. 

A produção é formada basicamente por banana. abacaxi, hortaliças, frangos 

ovos e. algumas vezes , queijo para comercialização. 

Diferentemente dos demais assentamentos , a comercialização se dá através da 

"Feira da Roça". espaço reservado pela prefeitura em uma praça do centro da cidade, 
para que os pequenos produtores. assentados e pescadores comercializem seus ·produtos. 

O assentamento já recebeu a 1 ª parcela do PROCERA 
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Dentro deste assentamento existe um escritório da EMA TER, porém não há 

política de estimulo aos trabalhadores. 
Há alguns anos atrás , quando Garotinho (PDT) era prefeito de Campos, algumas 

lideranças do assentamento foram cooptadas. Hoje esse fantasma volta a sondar o 

assentamento com o retorno de Garotinho à prefeitura. 

5.9-CONCLUSÃO: 

Através deste levantamento. ainda que não tão aprofundado como gostaríamos, 

constatamos que há uma diversidade de categorias de trabalhadores rurais no RJ que 

tentam . apesar de todas as dificuldades, permanecer na terra; mostrou também que 
existe um novo reordenamento e formas de inserção dos Trabalhadores Rurais na terra, 
seja no ponto de vista das relações contratuais, seja na possibilidade dos trabalhadores 

resistirem enquanto posseiros e produção na terra. Frente à isso, ficam evidenciadas 

questões fundamentais para agricultura do Estado do Rio de Janeiro. São elas: 

• o assalariado de Campos, por exemplo, que não se percebe enquanto
trabalhador rural, mas como "safiista

0
•• e residindo nos aglomerados urbanos, também 

utiliza diversas alternativas de recursos: 

• faJência e reordenamento. com modernização de algumas usinas canavieiras,
com crescimento de aglomerados urbanos (favelas) em torno das cidades mais 

desenvlovidas nas regiões do estado do Rio de Janeiro; 

• pouco ou nenhum investimento por parte dos órgãos competentes
( Governo Municipal, Estadual e Federal ) na agricultura familiar ( pequenos produtores 

e assentados), contribuindo para que permaneça o rótulo de Estado sem vocação 

agrícola e altamente urbanizado . Os investimentos, nos municípios com características 

rurais, se dão basicamente para a área de lazer e turismo; 

• o Rio de Janeiro, embora seja o segundo mercado consumidor do país, não é

abastecido pela produção do próprio estado, mas sim por produtos oriundos de outros 

estados, o que massacra ainda mais os pequenos que ainda conseguem resistir. Os 
produtos que chegam de fora contribuem para derrubar os preços dos produtos locais, 
acarretando também a restrição do mercado. 

• o Estado do Rio de Janeiro hoje se configura como uma via de mão dupla.

pois por mais que os centros urbanos tentem engolir a área rural. há uma crescente 
entrada de setores da classe média alta nas áreas rurais. com sítios para lazer ou para 
investimentos numa produção com padrões refinados. Os chamados '·neorurais"; 

• em contrapartida,existe a figura do antigo posseiro que sem possibilidades de

investimentos é forçado a vender a posse para pessoas de classe média tornando -se 
caseiro dela mesma e/ou mantendo trabalho temporário no espaço urbano das 

proximidades. 
De outro lado. há um avanço dos setores mais empobrecidos da sociedade em 

direção às ocupações promovidas pelo MST. Tanto existe um deslocamento de 

trabalhadores premidos pela falta de condições e investimentos em busca de alternativa 

às condições de vida. bem como um número de ex-trabalhadores rurais e urbanos nos 
processos de ocupação dos assentamentos 

No entanto, enfrentam dificuldades de investimentos e capacitação. mantendo-se 

com recursos urbano ( mercado informal ) e rural ( produção comercializada ) , apesar 

de existir alguns programas que financiam os investimentos e custeio dos assentados e 
pequenos produtores. Mas esses programas tornam-se uma "faca de dois gumes".pois ao 
mesmo tempo que contribuem para o produtor investir em sua produção. acarretam 
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também um processo de endividamento. Esses fatores , muitas vezes, acabam 

contribuindo para que os pequenos passem os seus sítios, caracterizando assim, uma 

rotatividade nos assentamentos. 
Assim constatamos , através do levantamento, os clamores que hoje são ouvidos 

no meio rural do RJ, e diante disso os desafios que estão postos para uma intervenção 

não só da CPT, mas daqueles que ainda acreditam e lutam por um mundo melhor, mais 

humano e mais solidário. 

DESAFIOS: 

Perante a nova realidade da CPT no RJ, salientamos a necessidade de trabalhar 
os seguintes desafios: 

1- ASSALARIADOS RURAIS:
=> experiência nova para a CPT-RJ , porém antiga em outros regionais. 

=> como motivar a organização da categoria levando em conta dificuldades como 

informalidade, falta de representatividade trabalhista. 

=> construção da cidadania deste trabalhador (saúde.educação. transporte, 

moradia.etc ). 

2- PEQUENA PRODUÇÃO:
=> potencialização da agricultura familiar como forma de fixação do homem no 

campo; valorização da preservação ambiental e da cultura local. 

Estas prioridades, tiradas a panir do estudo da realidade rural do Rio de Janeiro, 

devem ser consideradas a médio e longo prazo, como prioridades de ação. 

6-SEMINÁRJO SOBRE REALIDADE AGRÍCOLA E AGRÁRIA DO RIO DE
JANEIRO ( 06 À 08/12/96 ) 

Teve como objetivo socializar e aprofundar os conhecimentos frente a esta 

realidade e perceber os desafios que ela está apontando. 

6.1-PEQUENA PRODUÇÃO: 
No que diz respeito a Pequena Produção, nos foi colocado o enfoque nas regiões 

do Médio Paraíba e Noroeste do Estado. 

A produção nestas regiões são: o cultivo do tomate, o plantio do café, a pecuária 
que compreende a cultura de aves, coelhos e peixes; a produção do leite é dirigida para a 

cooperativa que está relacionada com o leite Glória e a produção de carvão vegetal. 

As propriedades são .em sua maioria, de 50 ha. embora existam de até 1 O ha. 

O arrendamento da terra reordena a relação trabalhista de produção. 

A contratação se dá de mão-de-obra local para uma cultura determinada no 
momento do plantio ou da safra. 

6.2-ASSALARlADOS: 
Esta situação encontra-se agravada na região none-noroeste do estado. onde 

predomina a cultura da cana-de-açucar. atingindo assim. 19 municípios. 
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O trabalho de fato só existe no período do corte com uma demanda maior do que 
a oferta, forçando a aceiterern menos de um salário mínimo, que representa a renda de 68 

% dos trabalhadores rurais da região. 
Em Campos as usinas não são muitas em relação à anos anteriores. 
A agroindústria gerava 2/3 dos empregos na região; com a atual cnse, as 

pequenas usinas estão fechando e a cana produzida vai para as usinas maiores. 
O petróleo exerce nesta realidade urna influência muito grande, adquirindo mã0-

de-obra especializada, sobrando para a agroindústria o excedente. 
Dessa mã-de-obra, 1 O % são crianças e recebem em média R$ I 0,00 por 

semana, trabalhando 12 horas por dia. Há , mais ou menos, 3. 500 crianças trabalhando 

como assalariados na região de Campos. 
O Sindicato de Trabalhadores Rurais não é um referencial para este público e sim 

o sindicato das indústrias.
Em Campos 12 à 13 % da população está na área rural, sendo que 20 % desta 

mão-de-obra são mulheres. 

6.3-ASSENT AMENTOS: 

Eixos importantes: 

- O governo e MST são as duas maiores forças organizadas que discutem hoje a
questão da Reforma Agrária com objetivos bem diferenciados. 

- Do ponto de vista do IBGE I não existe trabalhadores em situação irregular, ou 
seja. �odos são considerados assentados 

- Existem dois modelos de assentamentos:
* anos 50 - ocupar/ produzir/resistir

* anos 80 - recarnperização, a volta a produção depois de muitos anos

afastados. 
Os trabalhadores estão assentados em áreas improdutivas; os assentamentos são 

muito pobres e se não se emanciparem não conseguem benefícios sociais. 
O financiamento para investimento e custeio é o PROCERA, que investe no 

indivíduo e no coletivo, porém. é também um processo de endividamento. Uma das 

condições para obter este crédito é criar associação. 
O baixo grau de organização ( financeiro, administrativo. educacional, etc. ) 

agrava ainda mais a situação dos assentamentos. 
O tamanho das terras no Rio de Janeiro é de 03 à 1 O ha. o que é inviável_ visto 

que muitas destas terras estão subdivididas (filhos - crescimento das famílias ). 

A saída dos trabalhadores é ser arrendatários. alugar a terra, trabalhar em grupo 
ou trabalhar na cidade. 

Na década de 80, a conjuntura foi favorável as ocupações. e isto desencadeou na 
Baixada Fluminense um ni.mero significativo de ocupações. marcado pela ocupação de 
Campo Alegre. 

Este momento contou com a intervenção populista do governo Leonel Brizola. 
que impossibilitou um crescimento e amadurecimento das organizações internas. 

A mecanização e assessoria técnica são imprescindíveis. A realidade que se tem é 
que os jovens que tem continuado na terra permanecem não por vontade própria, mas 
sim pelas condições desfavoráveis que oferecem os centros urbanos. 

1 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA 
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O PRONAF
1 é um programa de crédito para trabalhadores que tenham algum 

tipo de documento que comprove sua permanência na terra. 

6.4-REMANESCENTES DE QUILOMBOS: 

Este fato traz como novidade um novo enfoque da luta dos trabalhadores rurais 
na conquista da terra. 

Seja no aspecto da relação interna e na interelação com as demais áreas rurais, 
como também no que diz respeito a questão fundiária, onde não se tem claro quem de 
direito responde juridicamente pelo processo desapropriatório dessas terras. 

Neste sentido é colocado o desafio de buscarmos informações e se articular com 
os grupos que hoje não só discutem este aspecto como apontam encaminhamentos. 

6.5-EIXOS SINTETIZADOS: 

Assentamento Produção/ Comerciali::.ação 

• As problemáticas dos assentamentos se dá por não haver por pane de poder
público uma proposta política frente as questões agrária, agncola e econômica voltada 
para os pequenos produtores.Mas, por outro lado, também houve grandes erros na 
organização dos trabalhadores. 

• É necessário avançar nas questões da produção exigindo uma maior
qualificação dos agentes para melhor contribuir. 

• Os assentamentos são de fato , elementos importantes na elaboração de urna
política para a Reforma Agrária. 

• É possível unir os assentamentos e pequenos produtores para produzir e
comercializar de forma conjunta. 

• A crise ocorrida com os fechamentos das usinas apontam para futuras
ocupações. traduzidas em assentamentos que trazem como questões, a realidade que não 
se diferencia das maiorias ocorridas até hoje 

• Tem-se percebido que as organizações acontecem a partir de coisas imediatas.
• As desapropriações, sem entrega de titulação, impossibilita o acesso ao

incentivo do governo. 

6.6-PARCERIAS: 

• Como contribuir para que as entidades possam dar continuidade àquilo que se
estabelece em encaminhamentos conjunto. a partir da realidade agrícola e agrária do RJ? 

• O que percebe-se é a não valorização do que já existe, pois o FORUM criad?
para traçar uma ação cojunta frente a esta realidade encontra-se desarticulado. E

1 
PROGRAMA NACIONAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 
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necessário nos perguntarmos porque não conseguimos garantir e viabiliz.ar as relações de 
parceria com aqueles que se dispõem em contribuir. 

6. 7-SINDICA TO:

Dado a importância que o sindicato teve na trajetória de luta dos trabalhadores 

no Rio de Janeiro, nos perguntamos se o sindicato como é organizado, responde hoje, a 
atual conjuntura rural, levando em conta a diversidade do público existente ? 

6.8-GLOBALIZACÃO: 
A globalização vista pela ótica dos que detém o controle da conjuntura e 

estrutura mundial é o que determina o aceleramento das mudanças nos diversos aspectos 

da organização da sociedade. 

No que diz respeito a questão agrária e agrícola, nos desperta a atenção para os 

seguintes aspectos: 

• como enfrentar o avanço tecnológico que por um lado contribua para

agilidade e eficácia da produção, mas por outro lado. reforça a burocracia e exclui uma 

maioria que nem sequer conseguiu ter acesso as questões básicas que é a capacitação 
para melhor administrar o seu dia-a-dia ') 

• neste sentido percebemos que a alfabetização de adultos coloca-se como

elemento a ser enfrentado com metodos avançados. visando capacitar os trabalhadores 

para que os mesmos sejam capazes de enfrentar este avanço tecnológico e serem 

prepositivos. 

• aprofundar e se inserir nas redes de solidariedade ,para assim repropor uma
globalização a partir das iniciativas já existentes na realidade dos movimentos sociais, 

mas que se encontram desarticulados entre si. 

7-CONCLUSÃO FINAL

Paralisar os trabalhos da CPT-RJ tomou-se um limiar entre o amor e o ódio. Não 
foi uma decisão fácil, pois a própria história da CPT, o peso do seu nome. nos impedia a 
tomar tal decisão; para alguns a paralisação sigrúficava a nossa ( conjunto da CPT-RJ ) 

derrota. uma autodestruição: para outros.entretanto. a paralisação significava dar um 
passo á frente e o rompimento com o continuismo. 

O novo sempre traz consigo o medo e a insegurança. mas é necessário ousar para 
que de fato o trabalho com o povo da terra dê frutos, contribuindo efetivamente com a 

transformação de sua realidade. 
A suspensão do trabalho durante 6 ( seis ) meses. foi um momento para respirar e 

refletir sobre nossa ação junto aos trabalhadores rurais. A ânsia por vida nova e digna 

para os excluídos da terra nos levou a olhar mais de perto e com mais sensibilidade a 
dura realidade que hoje se impõe a este segmento da sociedade. 

A partir das análises feitas dessas constatações, fomos percebendo a necessidade 
de critérios que possam indicar caminhos de intervenções objetivas e concretas nesta 

realidade que percebemos cada vez mais dura para esse segmento da sociedade que são 

os trabalhadores rurais. 

Diante disso. os desafios apontados para a reformulação de um trabalho de CPT 
no estado do Rio de Janeiro. considerando que no momento contamos apenas com uma 



25 

pessoa liberada, torna-se urgente trabalharmos no sentido de formarmos uma equipe 
maior que possa levar adiante os seguintes indicativos: 

• necessidade de organizar-se enquanto prioridade de frente de trabalho, e não
mais por dioceses e/ou localidades. É importante pensar a CPT-RJ enquanto conjunto; 

• a conclusão do levantamento nas áreas apontou para nós a necessidade de uma
intervenção em tres regiões ( norte, serrana e centro-sul fluminense ), devido a duas 
grandes problemáticas: assalariados e pequena produção. 

Para se chegar a essas constatações nos baseamos nos seguintes critérios: 
• grande concentração de trabalhadores, ou seja, maior demanda de trabalho;
• Ir onde ninguem vai:
• áreas com fortes características agrícolas.

A partir desses indicativos de trabalho foram apontados também critérios para 
atuação de agentes. que são 

• presença pastoral:
• disponibilidade/afirúdade/responsabilidade/solidariedade;
• qualificação/aptidão:
• conhecimento claro e constante da realidade.

Em síntese. hoje atuar junto aos trabalhadores rurais é estar aberto às 
necessidades mais prementes dos trabalhadores, para que as intervenções nesta realidade 
sejam de fato. objetivas e concretas. 

" ... Surdos. escutem; cegos olhem e vejam.' 

Quem é cego. senão meu servo? 
Quem é surdo, senão o mensageiro que eu mandei? 
Você viu muitas coisas e nada percebeu; abriu os ouvidos e nada 
ouviu! 
Por causa de sua justiça .Javé queria engrandecer e glorificar a lei, 
mas o seu povo é um pm10 espoliado e roubado; todos presos em 
ca,,ernas. trancados em prisões. Era saqueado, e ninguem o 
/ibertava.·despojado e ninguem dizia: "Devolvam isso!" 
Quem de vocês vai escutar isso tudo e prestar atenção para ouvir 
daqui por diante? ... " ( Isaías 42, 18-23) 

COMISSÃO PROVISÓRIA 
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· No clamor dos povos da terra,
a memória.e a resistência em defesa da vida!

Ili Congresso Nacional da CPT - 18 a 21 de maio de 2010 - Montes Claros - MG 

AGENDA 2010 



Um Congresso que se anunciou para 2009, para acontecer em plena Amazônia, em 
Marabá, vai se realizar, por vários cohdicionantes econômicos, de infraestrutura e de 
agendas, nos dias 18 a 21 maio de 2010, em Montes Claros, Minas Gerais, em pleno 
semiárido. Muda o local, altera-se a data, mas o espírito e o empenho são os mesmos, maiores 
talvez. O mesmo lema: No Clamor dos Povos da Terra, a Memória e a Resistência em Defesa 
da Vida. A mesma temática-biornas, territórios e diversidade camponesa -vai ser debatida e 
aprofundada num cenário muito difere0te. A exuberância da Floresta Amazônica cede lugar ao 
Cerrado e à Caatinga. O paraíso das águas é substituído pela aridez e as agruras .da região 
seça do semi-árido. Mas a àparente pobreza em água e vegetação esconde uma riqueza 
muito pouco conhecida, com uma biodiy.�sidade tão ou mais rica que a da própria Amazônia. 
O Cerrado, uma floresta de cabeça para baíxõ, com duas terceiras partes subterrâneas, é um 
tipo único de vegetação com um.complexo sistema de raízé's responsável por reter mais de 
70% das águas das chuvas, que alimentam o lençol freático e os aqüíferos de onde brotám as 
nascentes que formam as bacias do São Francisco, Araguaia-Tocantins, Paraná-Prata. A 
Amazônia conhecida mundialmente como responsável pelo equilíbrio do clima é su�stituída 
pelo Cerrado, pouco conhecido e valorizado, submetido a um ritmo mais que violento de 
destruição, colocando em perigo o equilíbrio da vida no planeta. 

Ao lado destes biornas, outros menores em extensão, mas não em importância -
Pantanal, Mata Atlântica, Pampa - vâÔ estar presentes no Congresso e neles todos a 
diversidade de comunidades e povos que os habitam, que com eles convivem buscando uma 
relação nem sempre tão harmoniosa entre humanos e natureza. 

Esta diversidade camponesa busca preservar seus espaços, melhor, resgatar seus 
territórios, a maior parte deles devorados pela sanha capitalista que tudo busca transformar
em mercadoria. 

• 

O Congresso deve ajudar a ler e interpretar as diversas formas de vida e de luta que 
se desenvolvem em cadp biorna e como os projetos oficiais e o avanço do agro e 
hidronegócios impactam e agridem tanto os territórios, quanto a vida das comunidades em 
suas especificidade e pluralidáde. 

O clamor dos povos âa terra aviva a memória das lutas enfrentadas, da violência 
sofrida, do sangue derramado, das vitórias duramente conquistadas. São gritos em defesa da 

· . v!da e das comunidades camponesas, com seus valores e cultura. Mas, mais do qué isso, são 
grites 2.m defesa da própria natureza e da· sua biodiversidade, agredidas, violentadas,
depredadas, destruídas.

,O Ili Congresso será o momento privilegiado para se refletir sobre os rumos que a
CPT deve seguir para contribuir na proteção, preservação e revitalização da natureza, e para
propor um reavivamento da espiritualidade qué enxerga e sente a Deus tanto nos estupendos
cenários que é!friação proporciona, quanto nos pequenos detalhes onde a vida explode. Tudo
faz parte da Criação de Deus, casa comum de todos os seres vivos.

� 



CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Presidência e Cl�P (IX) - 27ª Reunião
Brasília-Df: 24 a 26 de março de 1998 

ANÁLISE DE CONJUNTURA - MARÇO 1998 

1. ONDE ESTAMOS?

MOMENTO INTERNACIONAL 

E a crise das bolsas tem os seus desdobramentos 

A crise asiática continua a render dividendos e interpretações. É evidente que existe "um 
crescente processo de instabilidade e incertezas, Cl!Íª causa básica é a própria globalização do 
sistema financeiro mundial e sua falta de controle por quem quer que seja"'. A dívida externa 
desses países, particulannente a da Coréia do Sul, vence toda ela em curto prazo e o Governo não tem 
como pagar. Aí está a principal causa da desconfiança na possibilidade de recuperação dessas 
economias. Apresentavam tudo para dar certo: alto nívei de poupança interna, escolaridade alta da 
população, invejáveis taxas de produtividade ... 

Sabe-se que há um novo tipo de instabilidade em andamento. Pouco dela se conhece. Trata-se 
da distância cada vez maior entre a produtividade e lucro das empresas e a realização de lucros 
financeiros especulativos. 

Sabe-se ainda, "que a abertura econômico-finaceira da globalização deixou os sistemas 
financeiros locais muito mais expostos aos movimentos especulativos mundiais "2

.

De positivo pode-se ressaltar a retomada dos blocos regionais3
. Líderes do sudeste 

asiático, como o primeiro-ministro da Malásia, acreditam que "é razoável esperar que nos 
recuperemos e avancemos novamente, até alcançar um nível de desenvolvimento equivalente ao 
do Ocidente··. "A Área de Livre Comércio da Ásia pode ser reorganizada ... ". "Se ela era 
considerada vantqjosa nos tempos de prosperidade, por que não pode. ser proveitosa - até mais -
nestes tempos difíceis?" É hora de reconhecer os abusos e de planejar em função dos interesses 
regionais pois "perdemos a nossa riqueza, em grande parte, porque não entendíamos o que 
acontecia no mundo exterior. " " ... Os conceitos e os modos de fazer comércio mudaram ... fomos 
pegos desprevenidos". 

A globalização da economia sem a necessária defesa de interesses locais e regionais, parece 
indicar que é chegado o momento de as nações se protegerem melhor a si e ao patrimônio 
público. 

É certo, porém, que a crise não acabou apesar da insistência de muitos comentaristas em 
dizerem o contrário. A economia japonesa está em dificuldades4, com visíveis sinais de que as 
estratégias clássicas de anti-recessão já estariam esgotadas. 

Comentários5 a esse respeito chamam a atenção de que "os sintomas seriam os mesmos 
que marcaram as depressões no início do século"· mediante a manifestação de dois fenômenos 
típicos, presentes hoje na economia japonesa: "a s11pe1produção e a insolvência das dividas". 
Tais fenômenos pareciam já afastados. 

As outras economias em crise no sudeste asiático, onde atualmente predominam moedas 
desvalorizadas, dificultam as exportações e o ressarcimento de empréstimos japoneses, feitos para 
sustentá-las. A insolvência que chega ao Japão, com a falência de grandes corretoras e de grandes 

1 
Guido Mantega, "Aumento da turbulência", Folha de São Paulo, 28/02/98. Pág. 1 - 3 

2 Idem. nota anterior. 
3 

"Recuperação e blocos regionais", Mahathir Mohamed, primeiro-ministro da Malásia, Folha de São Paulo, 
Tendências/

D

ebates. 28/03/97, pág. l - 3. 
4 

"O fim do jogo". seção "Finance and economics". - The japonese economy - "The Economist", 14 a 20/03/98. 
5 Antônio Martins. "Resenha da Internet", 17/03/98.



bancos, indicam temores "que pareciam qfastados nas Mtimas décadas". Tudo isso pode estar 
indicando que a "contaminação internacional pode ser inevitável". Isso significará novas 
falências, desemprego agudo e consumo em queda. 

Se a análise puramente econpmica já deli'!-eia um q11adro sombrio, que pensar das 
conseqilências pollticas e ,çociais, nem d� long(f, cogit,adas pelas interp�er ªí�e� cor,:entes �,I

Que pro/J.ostas, .. étic� � p�ofétic�s, ppd1'!'- _ser pe,:,sa9i(l..� ! l(l,.P,�rtir 1�; ��.ma a�áffse, ma.is
sensível ao pollt,co e lW social? . · 

, . , , , 
Como mobilizar-se em torno de tais propostas? 

Nesse contexto não é nada cômoda a situação brasileira com a divulgação dos resultados 
das contas públicas do Brasil. "O resultado das contas públicas em 1997 foi o pior dos últimos 

anos e superou as expectativas mais pessimistas sobre o déficit "6
• O déficit público aumentou em 

97 em termos gerais, alcançando uma taxa bem mais alta do que as estimativas (5,89% do PIB -

Produto Interno Bruto). 

Tal informação virou notícia no jornal britânico "Financial Times". "Segundo o diário, 
uma espécie de bíblia do empresariado mundial, os números devem reacender entre os 
investidores preocupar,:t}es sobre a habilidade do governo em reduzir o alto déficit". 
"Economistas acreditam que o déficit é a principal causa da vulnerabilidade do Brasil à

volatilidade do mercado financeiro, diz o FT"7
. 

O Governo e suas autoridades monetárias levaram um susto ao serem divulgados os resultados das 
contas públicas. Os dados revelam algumas informações preocupantes. O dinheiro das privatizações, 

repassado aos governos estaduais, praticamente veio cobrir os déficits operacionais desses governos. O 
patrimônio, resultado dessas privatizações, não foi reinvestido em bens públicos e os governadores acusam a 
política federal de juros altos como sendo a principal fonte do déficit estadual. 

As declarações oficiais observadas nos periódicos tentaram minimizar o assunto, ora 
lançando culpa nos governos estaduais, ora apresentando à opinião pública os resultados positivos 
da recuperação das reservas

8. 

Preocupa, em particular, a natureza
9 

do c1·escente
10 

déficit fiscal, alicerçado na 
política de juros altos, na dependência de ingresso de capital externo especulativo e nas 

medidas governamentais que aceleram "a nossa globalização financeira subordinada". 

6 Maria Lui7.a Abbot, "Déficit ficou pior do que o previsto", O Globo. 27/02/98, pág. 17. 
7 Folha de São Paulo, 28/02/98, pág. 1- 5, "Multimldia", Financial Times de Londres. 
8 Marcelo Aguiar e Flávio Ribeiro de Castro, "Reservas superam US$ 61 bilhões", O Globo, 28/02/98, pág. 23. 
9 "É bom ter presente, no entanto, que os problemas que enji-entamos não podem simplesmente ser atribuldos aos 
impactos e desdobramentos da crise asiática; na sua essência, eles refletem as transformações endógenas 
resultantes do modelo de estabilização e reestruturação produtiva impulsionado pelo atual Governo, que colocou 
o país numa condição de forte dependência do ingresso de volumes crescentes de capital externo e da estabilidade
dos mercados financeiros internacionais." ... "A crise asiática demonstrou, porém, que não foram nem o déficit
fiscal nem a falta de competitividade nas exportações que provocaram a crise financeira e cambial" . . . .  "Dada a 
armadilha juros-câmbio (variáveis decisivas que só podem mover-se lentamente). podemos afirmar que os 
desequilfbrios financeiros interno e externo da economia hrasileira já ganharam autopropulsão vis a vis aos 
resultados primários de natureza fiscal e comercial. Tanto o déficit fiscal (que já atingiu 5% do l'l/J em termos 
nominais) quanto o déficit das transações correntes (que já ultrapassou 4% do PIB), estão sendo basicamente 
financiados com a emissão de divida inferna e externa de curto prazo. Do ponto de vista da rolngem da dívida 
interna, os valores praticamente dobraram e em fevereiro prevê-se uma rolagem de 30 bilhões de reais em tltulos 
de curto prazo. ·· Deputada Maria Conceição Tavares, trechos de seu pronunciamento na Câmara do� Deputados em
05/02/98. 
10 "O mais prohlemático na dívida pública brasileira não é seu tamanho, mas sim seu ritmo de crescimento nos 
últimos anos." ... 

"Vários fatores explicam a explosão da divida do Governo FHC. O primeiro deles é a alta de juros 
promovida em 95 para evitar uma fuga de investidores estrangeiros do país após o colapso da economia 
mexicana." 

"Alas desde então, o Governo com melhoras na arrecadação de impostos, tem falhado sistematicamente 
em suas promessas de retomar o controle das contas a partir de mais disciplina nos gastos." ... 

"O Governo engordou sua dívida ao socorrer, além dos Estados, uma série de setores da economia, caso 
dos bancos públicos, bancos privados e agricultores de todos os portes. "

"A divida federal cresce também em função da acumulação de dólares pelo Banco Central, necessária 
para manter o Plano Real. "



O Acordo Multilateral de lnvestímentos - AMI 
- 11 

Um documento que está sendo elaborado pela Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), guardado como segredo debaixo de sete chaves, vem à luz 
através da imprensa internacional12

. Segundo o diretor geral da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), M. Renato Ruggiero, com este documento "nós escrevemos a Constituição de 
uma economia mundial 1111{{,cada ". 

Sabe-se que esse acordo vem sendo elaborado em Paris, desde 1995 pela OCDE. Trata-se 
de um entendimento prévio dos 29 países membros da organização, entre os quais estão os mais 
ricos do mundo. Tal entendimento se dará sob a forma de um documento intitulado "Acordo 
Multilateral de Investimento (AMI)". Este acordo deve ser apresentado aos membros da OCDE e, 
posteriormente, aos países em desenvolvimento em abril deste ano. 

Sabemos da poderosa força, acima dos governos locais, constituída pelas organizações 
OMC, OCDE e FM1 13

. O objetivo desse novo instrumento praticamente amplia os poderes de tais 
instituições e "estende o programa de desregulamentação sistemática da OMC a alguns setores 
vitais ainda não previstos: a localização e as condições de investimentos na indústria de 
serviços, as transações com divisas e outros instrumentos financeiros tais como as ações e 
obrigações, a propriedade fundiária e os recursos naturais ... ". 

Pouca atenção se dá às articulações existentes no mundo dos intercâmbios comerc1a1s. 
Contudo, as empresas multinacionais e os grandes estabelecimentos financeiros estão atentos a 
tudo que está acontecendo. Trabalham de maneira paciente e agressiva para consolidar a sua 
hegemonia e poder sobre os Estados. Legisladores e cidadãos estão totalmente à margem do 
documento de 190 páginas, 90% concluído, onde direitos e obrigações são tratados 
diferentemente. Todos os direitos são reservados para as empresas e investidores internacionais e 
as obrigações são assumidas pelos governos. 

O Congresso dos Estados Unidos só teve conhecimento do AMI quando da ofensiva de 
cidadãos norte-americanos no chamado "fast track"14

, em abril de 1997. Nessa circunstância, o 
documento começou a ser conhecido, o que ajudou a mobilização da sociedade diante desse novo 

instrumento de controle, extremamente rígido. 

Ademais ele prevê: os Estados que se comprometerem com o AM1 se obrigam por vinte 
anos. Tal obrigação inova em matéria de obrigações contratuais internacionais. Durante cinco anos 
não podem sequer manifestar o desejo de se retirar. Caso esse desejo seja manifestado, ainda 
prevalecem 15 anos de obrigatoriedade! 

O capítulo central do tratado se intitula 'Direitos do investidor", cuja característica 

fundamental é o absolutismo. Os Governos devem garantir a plena possessão do que for 
acordado. São cláusulas que ''prevêem a indenização dos investidores e empresas no caso de 
intervenções governamentais suscetíveis de restringir a sua capacidade de lucrar com o 
investimento". Textualmente, diz o acordo: " . . .  a perda de uma oportunidade de lucro sobre o 
investimento seria um·tipo de prejuízo suficiente para dar direito à indenização do investidor". 

Mais perigosas ainda são as nonnas a respeito das "expropriações e indenização". Com 
tais regras investidores e empresas estrangeiras podem contestar qualquer tipo de política ou de 

'"Mesmo com o pacote fiscal lançado no final do ano passado, é certo que a divida pública crescerá mais 

neste ano.·· Gustavo Palu. "Dívida pública dobra com FHC e chega a R$ 306 bi''. Folha de São P�ulo, 27/02/98, 
pág .. 1 -4. 
11 Também conhecido como - MAl - Multilateral Agreement on lnvestiment. 
12 Lori M. Wallach. "Le nouveau manifeste du capitalisme mondial'', Le Monde diplornatique. fevereiro de 1998, 
pág. 22. "Graças ao movimento de defesa dos consumidores 'Puhlic Citzen ', fundado por Ralph Nader: 

www.citize11.org. Le Monde diplomalique publica, em seu site, a versão do li.MI em llnguafrancesa - datada de 08 

de outubro de 1997 -no endereço: www.monde-diplomatique.fr/mdldossierslamil 
13 Cf. "Análise de conjuntura". outubro de 1997. 
14 Significava, caso fosse aprovado, que o Congresso norte-americano daria um cheque em branco ao Presidente 
Clinton. Ele poderia assinar acordos comerciais (naturalmente sob pressão de poderosos "lobbies" de empresas e 
investidores), sem que , em nenhum momento pudesse ser contestado ou emendado pelo Congresso. Este expediente 
ele queria usar para acordos dentro de uma zona de livre-comércio entre as Américas, bloqueando experiências 
regionais como o MERCOSUL. Por falta de maioria, Clinton desistiu, por enquanto, dessa prerrogativa. 
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ação governamental. Nessa perspectiva, qualquer restrição da política ambiental local, garantia dos 
direitos de trabalho, de direitos de consumidor, tudo isso é potencialmente uma ameaça para os 
investidores e se tomam assim passíveis de restrições, conforme o AMl. 

As políticas neoliberais globalizantes atualmente praticadas pelos governos já são, por si 

mesmas, cheias de restrições sociais. Cada vez mais se investe menos em políticas sociais! 

Por acaso, não seria agravar esse quadro crescente de injustiça social aceitar tai.f 
restrições do AMI e privilegiar investidores e empresas (ransnacionais? .. , 

Outra cláusula do AMI prevê indenização nos casos de perturbações sociais. Esta cláusula 
praticamente obrigará os governos a coibirem manifestações internas tais como greves, 
movimentos de protesto, enfim, tudo o que possa causar transtorno à rentabilidade dos 
investimentos. Os Governos tornam-se responsáveis perante os investidores por "perturbações 
civis", "revolução, estado de emergência 011 outros acontecimentos semelhantes". 

Ao contrário não está prevista no AMI nenhuma obrigação nem responsabilidade por parte 
dos investidores estrangeiros, que exigem ser tratados em pé de igualdade com os nacionais. O 
mais importante deste acordo é o valor dado ao impacto da nova política dele resultante. Não são 
tão importantes as intenções e o sentido literal das leis. Importa que, de fato, sejam abolidas 
limitações, restrições e tudo aquilo que possa ter "um efeito discriminatório não intencional 
sobre o capital estrangeiro". 

Em síntese 15
, concretizado o AMI, significaria "a absolulização dos direitos dos 

investidores estrangeiros, a prevalência su�jetiva dos critérios dos investidores estrangeiros e a 
abdicaç:ão da poder mesmo do Estado "16. 

Segundo informações veiculadas 17
, o Brasil é forte candidato a assinar o AMI, pois é o 

"segundo maior receptor de investimentos estrangeiros direto entre os países emergentes ... ". "Se 
até agora os principais atrativos brasileiros são a estabilidade econômica e um grande mercado 
consumidor intemo ... , em breve essa lista contará com mais um item: a participação do país, 
como membro pleno, do Acordo Multilateral de Investimento··. 

O Brasil se manteve cauteloso no inicio, tendo assumido a posição de observador. 

Recentemente, porém, o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, confirmou a intenção de 
passar da condição de observador para a de negociador do acordo1 8

, pois isso trará vantagens 
adicionais ao Brasil em termos de credibilidade. 

15 Entre "as cláusulas mais lesivas aos países subdesenvolvidos incluem-se as seguintes: 
• uma vez assinado o acordo, o país não poderá denunciá-lo antes de cinco anos. Contudo, mesmo após a

denúncia, seus efeitos permanecem por quinze anos;
• o país que assinar o acordo não poderá promulgar leis ou adotar medidas administrativas que impeçam os

investidores estrangeiros de comprar, sem quaisquer restrições, terras nos lugares e nas quantidades que bem
entenderem:

• nenhuma restrição pode ser colocada aos investidores estrangeiros que queiram comprar recursos naturais
(florestas, cachoeiras, fontes de águas termais, areias monazíticas, etc.}, serviços públicos (telecomunicações.
geração de energias).ou ainda divisas estrangeiras;

• as firmas estrangeiras poderão acionar o governo, caso este tome alguma medida que afete a sua
lucratividade, e podem escolher um foro estrangeiro ou um juízo arbitral para julgar a ação;

• em caso de revolução, estado de sítio, greve geral e outros acontecimenios que provoquem redução de lucros
do investidor estrangeiro, este deverá ser indenizado;

• ficam terminantemente proibidos dispositivos como os que o Brasil editou, durante todo o período de
industrialização. para aumentar o coeficiente de trabalho nacional 110s produtos das firmas estrangeiras aqui
instaladas - se assinar esse acordo o governo brasileiro não poderá exigir que a firma estrangeira compre
componentes fabricados no pais, treine profissionais ou reserve para eles um certo mímerà dos postos de
trabalho na fábrica;" CEPAT ínfonna", ano 4, n.0 37, 03/03/98, pág. 8.

16 Maria da Conceição Tavares, "Acordo de investimentos, privatização e cidadania", Folha de São Paulo, 01/03/98,
p{1g. 2 - 6. Cf. também Boaventura de Sousa Santos," O acordo muJtilateral de investimentos'", Folha de São Paulo, 
15/03/98, pág. 2-2. 
11 

Pedro Luiz Rodrigues. O Estado de São Paulo, 13/02/98. 
18 

Vale a pena prestar atenção às seguintes observações: "A adesão ao acordo, no entanto, ampliaria brutalmente 
a.<; restriçtJes para qualquer tipo de ação em defesa dos interesses coletivos do povo brasileiro e comprimiria ainda 
mais o já minguado espaço de autonomia para decisões de pollfica de investimento de qualquer natureza. A 
anunciada abertura ao capital estrangeiro de novas áreas sensíveis - telecomunicações, petróleo, o sistema 

financeiro púhlico. a previdência e. pasme-se, a água e esgoto - toma essa questão mais crucial". Maria da
Conceição Tavares, "Acordo de investimentos, privatização e cidadania". Folha de São Paulo, O l/03/98, pág. 2- 6. 
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Essa mudança da pos1çao brasileira "parece decorrer do fato de terem os países 
industrializados abandonado a expectativa oriKinal de estabelecer cronogramas acelerados para 
liberalização do setor''19

. 

O envolvimento das nações mais ricas do mundo com mais essa camisa de força 
most.-a a lógica do capital financeiro, cada vez mais presente na vida das nações. Essa 
lógica, uma verdadeira ideologia, tráz embutidas sérias questões éticas. 

Recentemente, tivemos o Sínodo da América. Podemos nos perguntar: 

• Não seria oportu11a uma ação articulada das Igrejas dos países ricos, para analisat afundo
as conseqiJências do AMI para o futura de ,,ma economia mais h11mana e solidária?1 

i 1 ! • 1 

• Que palavra ética e profética anunciar às consciências do nosso País, diante dos ristos à
soberania nacional, alertando par.a o aumento da e.xcl1tsão social, para o crescimento do
desemprego e da violência, para a diminuiçllo da qualidade de vida dos cidadãos, caso se
concretize - ao q11e tudo indica - a adesão do Brasil ao AMI?

· '

• Que papel poderia ter, nesse anúncio ético e profético, o Pontiflcio Conselho "Justiça e
Paz,t e a Comissll.o Brasileira de J11stiça e Paz?

MOMENTO NACIONAL 

Tribunal impede júri popular para os assassinos do índio Galdino 

O recurso impetrado pelo Ministério Público Federal solicitava a reformulação da sentença 
proferida pela juíza Sandra de Santis, em agosto do ano passado, a respeito da morte do índio 
Galdino. Segundo ela o crime se configura como lesões corporais seguidas de morte. A

Promotoria defendia a tese de crime hediondo. 

O recurso foi decidido pela 2° Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios. Prevaleceu a tese da juíza em vez de crime hediondo, o qual deveria ser julgado por 
um júri popular. Assim, pela decisão do Tribunal de Justiça, o crime deverá ser julgado por um 
único juiz, do mesmo Tribunal. A pena, neste caso, pode variar entre 4 a 12 anos. Como são réus 
primários e já tendo ficado presos por um período, os jovens assassinos podem ser soltos em 
sete meses. 

O Conselho lndigenista Missionário (CIM1) emitiu nota na qual "repudia com veemência 
decisões como esta que reforçam a impunidade, em favor de matadores de índios, de 
trabalhadores rurais e demais excluídos da sociedade. Para o CIMI, este foi um julgamento de 
classe. Indica que os pobres não têm direito à justiça. O maior receio dos povos indígenas e dos 
aliados dos índios era de que prevalecesse o co,porativismo, já que um dos criminosos é.filho de 
juiz''. 

"O Tribunal cerceou o direito da sociedade julgar um dos crimes mais bárbaros 
cometidos neste país. Os desembargadores ignoraram a crueldade do ato, concordando com a 
alegação dos assassinos, segundo os quais estavam apenas fazendo uma brincadeira, queriam 
apenas ver um mendigo corrend() ", afirma a nota do CIMI. 

A nota diz ainda que "a família de Galdino, os povos indígenas e seus aliados 
continuarão mobilizados pelo julgamento de recurso da Promotoria a ser impetrado, junto ao 
Superior Tribunal de Justiça, para que a decisão de hoje seja revertida". 

A decisão soma-se ao quadro de impunidade que assola o País e reacende a discussão 
sobre o assunto .. 

Os argumentos do desembargador relator Joazil Gardés foram no sentido de deslocar o 
eixo dessa discussão. Na verdade, seus argumentos seguiram mais a lógica técnico-jurídica, 
desvinculada do contexto das razões em que a suposta "brincadeira de atear fogo", fatalmente 

19 
Pedro Luiz Rodrigues. O Estado de São Paulo, 13/02/98. 
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levaria o índio Galdino à morte. Fixou-se nos argumentos de que os jovens estariam sendo vítimas 
da opinião pública, pressionada pela mídia e organismos internacionais. Esqueceu-se de que a 
questão não é tanto saber se os jovens serão punidos por maior ou menor pena, mas se serão de 
alguma forma punidos e denunciada a cultura subjacente ao ato deles. 

O importante seria colocar em evidência, no âmbito de um julgamento justo e amplo, a 
cultura que sustenta este tipo de comportamento dos jovens. O que está em jogo são os valores de 
desprezo pela vida humana. Esse desrespeito está sendo veiculado, seja por um estilo de vida da 
nossa sociedade, seja pelos meios de comunicação, ou ainda pelo processo educativo. 

A convocação extraordinária do Congresso Nacional: sua lógica e

resultados 

Com um grande estardalhaço, foi feita a convocação extraordinária do Congresso Nacional 
para aprovar medidas urgentes e de interesse nacional. É preciso, porém, prestar atenção à pauta. 
O observador menos atento pode até ficar entusiasmado com a aplicação e devotamento dos 
congressistas. Na verdade, receberam uma boa complementação salarial extra. 

E a pauta de assuntos, o que revelou? A convocação teve uma agenda determinada por 
interesses internacionais. Os pontos fundamentais não correspondem verdadeiramente a uma pauta 
para a nação. As chamadas medidas urgentes "cumpriram a função de enviar sinais aos 
especuladores il1fernacionais de que há no govemo a vontade de retirar direitos dos 
trabalhadores, de abrir espaços para as seguradoras estrangeiras no mercado da previdência 
pril'ada e mostrar que FHC controla sua base parlamentar. "20 

Caso se concretizem os acordos previstos no AMI, já vistos na presente análise, abre-se 
uma imensa porta aos interesses estrangeiros. "O caso da Previdência, por exemplo, é notável. 
Em um artigo recente, 21 o deputado José Pinotti revela os verdadeiros objetivos da reforma da 
Previdência - abrir espaço para a privatização do sistema, um negócio que envolveria R$ 1,4 
trilhão e sobre o qual, assinala, já estariam em marcha conversações com as seguradoras 
intemacionais "22.

Mesmo assim, o carro-chefe da convocação extraordinária, que foi a Reforma da 
Previdência Social, permanece incompleto, pois falta votar o essencial: os destaques. 

O efeito desses destaques é o de retirar do texto base aprovado as matérias mais polêmicas. São 
nove os destaques a serem votados em separado. Eles requerem, para sua aprovação maioria de 308 
votos. São temas tais "como idade mínima, redutor, acréscimo de tempo de contribuição para os 
atuais segurados, restrições de.fundos de pensão de estatais, entre outros ... "23

• 

O Governo terá muita dificuldade para aprovar esses destaques. Mexem diretamente com 
os interesses de milhões de pessoas no País. Os temas dos destaques são extremamente polêmicos 
e podem provocar embaraços às aspirações dos congressistas num ano eleitoral. Os destaques 
devem ser votados a partir deste mês de março. 

Pesquisa realizada pelo DIAP2
4, em parceria com ANABB25

, mostra claramente a 
tendência à rejeição aos temas em destaque, no caso da reforma da Previdência Social. Tudo 
indica que, num ano eleitoral, os congressistas tentarão deixar para depois das eleições, não só os 
destaques, mas também a regulamentação do que for aprovado. 

20 Marcelo Déda, Correio da Cidadania, 28/02 a 07/03/98, pág. 05. 
21 José Pinotti. "Hierarquia de violências", O Globo. 13/02/98. 
22 Maria da Conceição Tavares, "Acordo de investimentos, privatização e cidadania", Folha de São Paulo, 

O 1/03/98, pág. 2- 6. 
23 

Ulisses Riedel, Jornal do DIAP. fevereiro de 1998. ano XII, nº 135, pág. l .  
2

·
1 

Departamento Jntersindical de Assessoria Parlamentar, Jornal do DIAP, fevereiro de 1998, ano XII, nº 135, 

encarte especial. A pesquisa adotou metodologia individualizante, cujo objetivo foi aferir a comparação entre o 
discurso e a prática parlamentar. Isso foi feito entre 312 deputados entrevistados, num wtiverso bastante 

representativo e proporcional, seja em termos partidários, seja em termos de representatividade regional e política. 
25 Associação dos Funcionários do Banco do Brasil. 
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Não seria falta de ética buscar reeleição, deixam/o de votar, agora, antes do pleito, 
aqueles destaques qlle,forçosamente, indisporiam os candidatos com os eleitores? 

Não seria necessário exigir coerência ética por parle de candidatos ti reeleição? 

Em síntese, a pauta de convocação extraordinária do Congresso obedeceu à lógica da 
natureza do projeto neoliberal em curso. 

As questões efetivamente importantes para o momento nacional, tais como o desemprego, 
a reforma agrária, a saúde e a educação, nem mesmo chegam à pauta do Plenário. As questões que 
não interessam às elites morrem nas comissões. 

O Executivo, na sua obstinada lógica de inserção subordinada à economia internacional, 
globalizada e neoliberal, controla de tal forma "a pauta do Congresso, de modo que esta só inclui
os assuntos de interesse das classes dominantes "26

. Há um rolo compressor determinado inclusive 
pela mídia, que assina embaixo, onde "os projetos apresentados pelos representantes da oposição
ou morrem nas comissões técnicas ou vão para o Plenário totalmente desfigurados pelas 
emendas aprovadas pela maioria "27

•

Privatizações descontroladas e desregulamentadas 

O verão brasileiro foi repleto de catástrofes e acontecimentos. Há muito tempo, o "EI 
Nino" não trazia tanto desequilibro para a natureza. 

Mas não tem sido apenas este fenômeno climático a trazer inquietações à vida dos 
brasileiros. A população do Rio de Janeiro penou e teve prejuízos imensos com as fornecedoras de 
energia elétrica, a LIGHT e a CERJ, recentemente privatizadas, em nome da eficiência e da 
rentabilidade. Ao que parece o êxito financeiro não faltou, pois, particularmente a LIGHT, até que 
deu lucro e distribuiu dividendos aos seus acionistas. 

No entanto, a sensação de satisfação da população parece não ter sido do mesmo nível que 
o das empresas privatizadas. A verdade é que se tem a impressão de que as privatizações, como
foram e estão sendo conduzidas, mais parecem dilapidação de patrimônío público.

A falta de órgãos regulamentadores e mantenedores do caráter público dos serviços ou a 
sua inoperância, certamente, ajudará a piorar a qualidade do serviço prestado. Este, nem de longe, 
parece ser aquele a que o consumidor tem direito. 

É evidente que os controladores estrangeiros (inclusive, ao que consta, a nova e maior 
acionista da LIGHT - pasmem - , é a estatal francesa de eletricidade!), além de terem dispensado 
maior parte da mão de obra qualificada, ainda não fizeram quase nada em investimentos 
necessários para melhorar a qualidade dos serviços28

. 

A privatização da Vale do Rio Doce segue o mesmo caminho. É bem verdade que o 
caráter público dessa privatização aparece através de um viés diferente das prestadoras de 
serviço29

. Dói mais no público, neste caso, não tanto a eliminação do controle sobre a extração de 

26 Editorial. Correio da Cidadania. 21/02 a 28/02/98, pág. 02. 
27 Editorial. Correio da Cidadania, 21/02 a 28/02/98. pág. 02. 
28 ·'A Light seguiu a lógica financeira: às atuais taxas de juro, disfrihuir o lucro para o acionista e aplicá-lo em
renda fixa gera no curto prazo retorno superior ao proporcionado no reinvestimento. Mas enquanto o acionista 
fica mais rico, o serviço para a sociedade piora, como mostraram os últimos hlecautes no Rio." Adriana Wilner, 
Venda de estalais. Carta Capital, 18/02/98, pág.25. Toda a matéria é elucidativa a respeito das irregularidades e
privilégios nas vendas das estalais, para fazer caixa do Governo. 
29 

Cf. Guilherme Delgado. artigo inédito no "Boletim da rede de cristãos da classe média", "Bolredc", Petrópolis, 
março de l 998: " ... as privatizações havidas se distinguem em dois grandes grupos de empresas cuja produção é 
radicalmente diferente quanto aos bens que produz". Há " ... um bloco de produção de mercadorias 
estratégicas ... ··• " ... grupo de empresas de siderurgia, mineração e petroquímica ... ". "De outra natureza e portanto 
com outras implicações, é o processo de privatização das empresas estatais concessionárias de serviços públicos e 
das reservas de petróleo. ". "Serviços públicos estruturais são por definição bens que são usufruídos coletivamente 
mediante pagamento de tarifa, ... ou mediante acesso universal". As privatizações do primeiro grupo " ... afetam o
interesse público pela ótica da lisura do processo, ou indiretamente pelas reservas naturais que levam junto (caso 
da Vale do Rio Doce, por exemplo)". "No caso dos sen1iços públicos", ... "independentemente da exploração ser 
estatal, o sen1iço caracteriza-se como público". Nesses casos, ... "compete ao ente público estabelecer condições 
de acesso, tarifas, obrigações de investimento e manutenção e, principalmente, universalizar a extensão dessas 
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minerais estratégicos, sobre a tecnologia avançada e nacionalmente desenvolvida para a produção, 
o armazenamento e o transporte de tais minérios, mas o corte que, de fato, está acontecendo nos
seus projetos de alcance social.

Basta consultar os municípios e entidades anteriormente favorecidos para verificar o vazio 
que significa a retirada dos beneficios de caráter social. Essa ausência é uma injustiça, pois, tais 
projetos sociais eram uma forma de compensação para as áreas de extração de minérios. Nada 
mais justo que, de alguma forma, os lucros auferidos na destruição da qualidade de vida fossem 
distribuídos sob a forma de investimento cultural e social. 

Mais grave ainda é saber que os resultados das privatizações estão sendo gastos, tanto em 
área federal, quanto na área estadual, simplesmente para cobrir déficits financeiros. 

Até é razoável que o serviço público deixe de administrar as empresas estatais. Todavia, 
não se justifica a dilapidação do caráter público de serviços essenciais e estratégicos, 

necessários ao bem comum. 

É a lógica do mercado, do dinheiro e do lucro se sobrepondo aos direitos das pessoas. 

Será que não existe uma den,úncia, ética e profética, ,i ser f�ita o'u contin_uaremos 
desmobilizados, assistindo a dilapidação do patrimônio público30? .,

Vida politica nacional: esperteza, corrupção, tragédia e insensibilidade. 

Alguns fatos recentes mostram que os grandes vilões de tragédias nacionais continuam 
impunes. O desabamento do edifício Palace ll no Rio de Janeiro, no domingo de carnaval, trouxe 
à luz um estranho personagem: Sérgio Naya. Deputado Federal, não prima, nem pela assiduidade 
ao Congresso, nem pela lisura de seu comportamento ético, revelado mediante sua incontinência 
verbal após os tristes episódios. 

O fato foi amplamente noticiado e virou clamor nacional. A rapidez deve-se, talvez, ao fato 
de que não se tratava de excluídos da sociedade, favelados ou gente simples. Quando as 
catástrofes atingem classe média alta a coisa muda de figura. Há sempre um clamor imediato, 
muitas vezes ditado pela emoção. 

O episódio revela coisas curiosas. Num primeiro momento teve-se a impressão de que os 
culpados eram os moradores, ou porque simplesmente ali moravam, ou porque fizeram obras 
complementares, sem atentar para os limites da estrutura do prédio. A evidência da 
responsabilidade técnica, ninguém queria assumir. Até que surge a figura esperta do deputado, 
dono da empresa construtora. 

A fita gravada, exibida nacionalmente, não deixa dúvidas de que estamos diante de um 
caso que, certamente, se arrastará até o esquecimento. Sérgio Naya é apenas um detalhe de um 
sistema, muito mais amplo. É a revelação de como agem e continuarão agindo as nossas elites, 
caso não lhes aconteça urna profunda mudança de comportamento. 

Pode até ser que venha a ser punido exemplarmente pela Câmara, por falta de decoro 
parlamentar. Pelo que se sabe, há vários casos pendentes, semelhantes ao de Naya, que aos poucos 
ficam sem julgamento e caem no esquecimento. Tudo isso, evidentemente, fortalece o esquema de 
favores, corrupção e a insensibilidade social das nossas elites. 

Grave no episódio é o desvirtuamento do conceito da imunidade parlamentar� que precisa 
ser revisto por completo. A verdadeira imunidade é, antes de tudo, um instrumento em defesa da 

redes aos espaços periféricos das populações mais pobres''. "A omissão desse desempenho público conduz o Pais 

ao 'apagão ', à exclusão social e, com o tempo, à paralisação económica. " 
30 

Nesse sentido. é oportuno lembrar algumas considerações da deputada Maria da Concei�ão Tavares em "Acordo 
de investimentos, privatização e cidadania", Folha de São Paulo, O l/03/98, pág. 2 - 6: "E evidente que chegou a 
hora de montar 'comitês pela cidadania' que levem o debate à sociedade e pressionem pela imprensa e pelas vias 
judiciais tanto os contratos abusivos que envolvem serviços de utilidade pública, que prejudicam o consumidor, 

quanto os acordos internacionais pelos quais o governo brasileiro pode comprometer os destinos do pais sem uma 
consulta à cidadania, ampliando assim as lutas suprapartidárias iniciadas por Betinho e Barho.w1 Lima Sobrinho". 
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democracia, no pleno exercício de um mandato identificado com o bem público. O que não é o 
caso desse episódio. 

A possibilidade de ressarcimento antecipado das vítimas do desabamento31 revela outra 
questão polêmica. A promessa presidencial, feita aos moradores atingidos, foi a de encontrar uma 
solução rápida, mediante recursos públicos. A idéia, momentaneamente, foi abandonada. A 
proposta revela os vícios do Estado acostumado a privatizar a coisa pública, muito mais em 
função de interesses particulares do que por amplo interesse social. A Reforma Agrária, que se 
arrasta, revela como é verdade este princípio. 

Analisemos a convenção do PMDB. Os fatos, apresentados pela mídia mostraram que era 
dificil acreditar que se tratava da convenção de um partido político da envergadura e de um 
passado como os do PMDB32

. A convenção marca o visível declínio do processo político e 
democrático do país. Evidencia-se como é urgente a reestruturação dos partidos políticos em 
função da representatividade e propostas, mais à altura dos desafios e da nação brasileira . 

A Convenção não tratou de nenhuma questão de interesse nacional. Foi muito claro este 
fato: o partido se reuniu apenas para discutir se apoia ou não a reeleição de FHC. Além disso, foi 
um espetáculo constrangedor ver facções se digladiarem. Foi triste e deprimente assistir 
humilhações, traições, destempero verbal, omissões, leilão de verbas, mesmo das já previstas em 
orçamento, visivelmente em troca de apoio dos governadores à única tese emergente: a reeleição 
de FHC. 

O que mais choca é que já não existem nem efetivas mobilizações populares nem a 
aceitação das legítimas pressões contrárias ao poder, visivelmente hegemônico. A fascinação pela 
estabilidade econômica, a generalizada acomodação a uma proposta única parecem ter feito 
esquecer a importância de conjugar esforços para harmonizar o fator econômico positivo com as 
alarmantes e crescentes questões sociais, particularmente a do desemprego. 

Este, além de aumentar, adquire caráter de retrocesso qualitativo, pois, segundo 
informações estatísticas, "o desajuste 110 mercado de trabalho concentrou-se sobre a força de 
trabalho juvenil, que perdeu um de cada cinco empregos existentes no período recente "33

. 

É urgente recuperar a capacidade de discutir as grandes questões nacionais. As lideranças 
políticas precisam, de novo, ocupar as tribunas, não só do Congresso Nacional, mas também as 
das praças e ruas, junto ao povo, numa atitude de sensibilidade e discernimento. Talvez esteja 
nessa direção a melhor estratégia política da oposição mais consciente e atuante. 

Lutar contra toda e qualquer hegemonia vai exigir também a presença atuante do cidadão, 
ganhando espaços políticos. As eleições majoritárias desse ano serão uma boa ocasião para plantar 
políticas novas. 

Em nome da democracia pluralista, há ainda esperança de se concretizar no País uma 
oposição consciente? 

Será que as lideranças, mais. ativas e conscientes, estarão dispostas a superar vaidades e 
interesses pessoais e enfrentar, ô�jetivamente, os desafios diante de um projeto político, 
verdadeiramente naciona.l e de intei-Jsse da maioria da pop,,Lação? 

31 Deputados e senadores devem ter direito à imunidade pelo que investigam, falam e votam. Não pelo crime que 
cometem, pelo mal que Jazem aos outros. Imunidade não deveria ser sinônimo de impunidade. " Eliane Catanhede, 

"Naya e a im(pu)nidade". Folha de São PauJo, 27/02/98, pág. 1-2. 
32 "Num mundo perfeito, o PMDJJ teria liderado uma transição à espanhola da ditadura para a democracia no 
Brasil e nós hoje seriamos diferentes ... Há quem diga que a comparação do que houve na Espanha com o que 
houve no Brasil e na Argentina só leva à conclusão: que falta Jaz um rei! ... Mas mesmo na falta de um rei 
estabilizador, o PMDB poderia ter bem gerenciado a transição. com o crédito acumulado nos seus anos de 
resistência aos generais e um mlnimo de coerência. Não entendeu o momento e muito menos a si mesmo ... grande 
mistério por que o maior partido do Brasil tem sido, para todos os efeitos que contam, uma irrelevância na 
polltica do pais, apenas um pano de fundo para ação principal?" Veríssimo, "Mistério", Jornal do Brasil. 
27/02/98. pág. 9. 
33 Mareio Pochman, "O flagelo dos jovens trabalhadores", Folha de São Paulo, 22/02/98. pág. 2 - 2. Ele ainda nos 
informa, segundo dados do próprio Müústério do Trabalho, que "entre 1990 e /995, por exemplo, o país perdeu 
cerca de 2, J milhões de empregos formais, sendo 1,4 milhões (67%) referentes a pessoas com menos de 24 anos de 
idade ... ". 
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Os grandes interesses nacionais já não sensibilizam as nossas autoridades. A dengue, a 
malária, a tuberculose e as outras moléstias, supostamente erradicadas, assustam e levam o pânico 
à população por falta de uma política de saúde pública definida e eficiente. 

Já há dois meses que grande parte do Território de Roraima e de reservas indígenas 
importantes estão sendo consumidas pela seca e pelo fogo sem que nenhuma providência efetiva 
tenha sido tomada. Só recentemente, quando a situação está praticamente incontrolável e já foi 
destruído grande parte de patrimônio biológico da região, é que houve a mobilização de 
equipamentos, de pessoas e recursos para a catástrofe. A essa altura é quase impossível prever 
resultados positivos. 

Mais grave ainda é a insensibilidade para com as possíveis vítimas humanas, quer sejam 
pequenos agricultores, quer sejam os indígenas, isolados e ameaçados pelo fogo. Segundo 
informações que não circulam através da mídia essas populações já estão passando necessidades, 
sem água e sem alimentos. Alguns já perderam até suas habitações e plantações, destruídas pelo 
fogo. 

Os Sem-Terra estão de novo mobilizados ocupando prédios públicos, como forma de fazer 
pressão. Ao que consta, as ocupações desses prédios, nesses últimos dias, estão sendo feitas por 
assentados, que não vêem cumpridas as promessas de recursos para trabalhar nas áreas que lhes 
foram cedidas. 

Não faltam argumentos para manter os Sem-Terra longe dos gabinetes dos Ministros: "a 
ocupação é política", "não se negocia sob pressão", "negociação só após a desocupação dos 
prédios". Esse linguajar já o vimos em período não muito distante da nossa história, de triste 
memória, quando imperavam os Atos Institucionais. É bem verdade que temos hoje as Medidas 
Provisórias! Mudaram os nomes, mas as atitudes continuam as mesmas! 

Sempre se ouve falar: "não basta assentar; é preciso abrir crédito e recursos". Todavia a 
caixa governamental não se abre fácil aos pobres e aos excluídos, sobretudo quando não há 
vontade política de incrementar a Reforma Agrária. O Governo prefere ajudar com linhas de 
financiamento rápidas e substanciais aqueles que se disponham a comprar as estatais privatizáveis! 
Tristeza mesmo é ser pobre num país rico de boas intenções! 

Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a legaHzação dos cassinos 
e de uma loteria, nos moldes do jogo do bicho. Sabe-se que há interesses intemacionais34 por trás 
da proposta pois "o serviço de inteligência da Receita detectou a participação do milionário 
norte-americano Dona/d Trump no lobby para a legalização do jogo 110 Brasil". O assunto deve 
ir ainda a outra comissão, antes da votação final em Plenário. Tudo indica que estamos a um passo 
da legalização final da jogatina generalizada. 

A questão é preocupante por causa dos seus aspectos éticos e morais. Reforça a confiança 
generalizada em criar empregos, mediante o jogo, e não em incrementar a produtividade pelas 
profundas reformas sociais, capazes de restaurar direitos, estabelecer justiça social e implementar a 
dignidade das pessoas .. Na verdade, a legalização generalizada da jogatina, já tão forte através das 
loterias, apenas reforça a cultura do ganho fácil, beneficia minorias que controlam tais jogos, sem 
medir os efeitos dos danos sociais e morais para as pessoas. 

1. PRESENÇA PÚBLICA DA IGREJA

Campanha da Fraternidade 

É importante essa presença todos os anos, reunindo sob o mesmo objetivo a Igreja e a 
sociedade. Mantém-se, assim, uma tradição não só de presença da Igreja no social, mas também 
junto à opinião pública. 

34 
"Cacífe alto'', Folha de São Paulo, Painel, 22/03/98, pág. 1- 4. 
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I
O tema a seguir: Educação é extremamente opo1tuno e incomoda a quem não está disposto 

a, converter-se eficazmente à causa, nem destinar recursos maiores para esse empreendimento, 
fundamental para a dignidade humana. 

O lançamento repercutiu tanto que a reação governamental foi imediata mediante nota 
emitida pelo MEC35

. Houve contestação dos dados apresentados pela CNBB, o que certamente 
contribui, ainda mais, para valorizar a iniciativa. 

A escolha do tema foi oportuna, pois a causa da educação, segundo o IBOPE, vem sendo 
colocada em segundo plano entre as prioridades nacionais. "Há cinco anos, era de 50% o 
percentual de brasileiros que consideravam a Educação entre a lista dos problemas mais 
preocupantes. Hoje, o índice é de 19%. '' ... "O IBOPE não pretende contestar a posição da 
CNBB, que acusa o Governo de não dar prioridade à Educação. Apenas nota que as pesquisas 
indicam que o tema tem registrado uma significativa queda naqueles que integram a lista das 
maiores preocupações do brasileiro. "36 

Nada mais oportuno, portanto, do que inquietar a consciência nacional com essa questão e, 
ao mesmo tempo, mobilizar as instituições e a opinião pública em geral em torno de tão 
fundamental direito das pessoas. 

"Nós lembramos: Ums Ref/ex/Jo sobre o Holocausto" 

Ainda é cedo para se avaliar a importância e o significado desse documento da Comissão 
para as Relações Religiosas com os Judeus. 

O fato de ser lançado, agora, dá a entender a necessidade de se avaliar a responsabilidade da 
Igreja Católica e dos cristãos no episódio chamado Holocausto. É nítida a preocupação em situar 
este "mea culpa

,, 
na perspectiva do novo milênio, "baseada no perdão dos pecados e na 

reconciliação com Deus e com o próximo "37
. As palavras chaves de interpretação do documento 

são perdão e reconciliação. 

As primeiras reações da imprensa européia38 e norte-americana39 refletem um certo 
desapontamento. Elas dão a entender que se esperava muito mais de um documento ''tão 
intensamente esperado". 

Sem negar o heroísmo de muitos cristãos em salvar vidas de judeus, as primeiras 
manifestações evidenciam que a opinião pública mundial gostaria de obter maiores esclarecimentos 
históricos, particularmente a respeito de omissão em denunciar a iniquidade do nazismo. Esse 
desenvolveu-se dentro da cultura anti-semita, tão difundida nos ambientes cristãos da Europa e da 
Alemanha. Há especial dificuldade em assimilar a controvertida posição do Papa Pio XU40

. 

O documento vem em boa hora independentemente da polêmica já levantada. Ele pode ser 
um instrumento de reflexão para ajudar a superar, efetivamente, as barreiras de todo e qualquer 
fanatismo de predominância de raça, de nação ou de projeto religioso. 

Enfim, o fato de atingirem um estágio de compreensão, maturidade e respeito pela dignidade 
humana como valor maior acima de toda e qualquer conveniência institucional, seja política, seja 
religiosa, significa para os cristãos, para os judeus e para todas as pessoas de boa vontade tentar 
não repetir outro holocausto no futuro. 

35 
Cf. Folha de São Paulo, 27/02/98, pág. 1-7. 

16 Dora Kramer, "Coisas da política", Jornal do Brasil, 27/02/98, pág. 2. 
37 Papa João Paulo li, carta de apresentação do documento. 
38 

"Vatican paints a Holocaust whitewash", The Independent, Londres, 17/03/98. pág. 14. 
39 "An Act of Repentance", The Washington Post, 19/03/98, pág. A20. 
40 

Jean Kahn. "Dits et non-dits du pape", Le Monde, 20/03/98, pág. 16. O autor do artigo é presidente do 
Consistório central israelita da França. 
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Tudo isso, evidentemente, é sempre um grande desafiei A história é \xje�t'e 
infelizmente com poucos alunos dispostos a aprender e a não repetir os erros do passad� 

2. PARA ONDE VAMOS?

:\ 
' \', 1 

1

mestira, 
1 

·'1

A vitória da diplomacia, conduzida pelo secretário geral da ONU, Koffi 'Annan, no episódio 
iminente de um segunda ação bélica contra o Iraque, além de ter evitado uma possível guerra, 
trouxe a esperança de como é possível e urgente enfrentar os conflitos mediante a aplicação de 
normas de bom senso. 

Preocupam os caminhos da globalização econom,ca. As incertezas dos países asiáticos 
emergentes e a falta de controle do capital financeiro em movimento pelo mundo tomam bastante 
vulnerável toda a economia mundial. Maiores ainda são as incertezas quanto ao futuro da 
qualidade de vida das pessoas, da distribuição de riquezas e da justiça social, quando se sabe da 
existência de acordos em andamento, tal como o AML 

O momento brasileiro polariza-se em torno da globalização economtca subordinada aos 
interesses estrangeiros, garantidos pelas reformas constitucionais em andamento. 

As eleições majoritárias de outubro próximo começam a dar o tom do debate parlamentar e 
dos acordos partidários. É preocupante, porém, a perda do sentido ético em fazer política, o que 
foi revelado na convenção do PMDB, cabendo lembrar, sempre, que "a ética é também o
f1111dame11to lógico da política'11 ". 

É nítida a predominância do pensamento hegemônico do Executivo, centrado hoje, quase 
que exclusivamente, no projeto de reeleição do Presidente da República. 

As oposições perdem espaço e não apontam alternativas viáveis. Elas estão desarticuladas e 
sem o apoio de mobilizações de grande apelo popular. 

Apenas o movimento dos Sem-Terra mantém forte impacto político e apelo popular, uma 
vez que tem suas ações centradas no seu objetivo de sobrevivência, mediante a resistente 
ocupação de terras. Com isso, abre-se um caminho importante diante de grave e crescente 
problema nacional: a crise do emprego. 

Haja lucidez e perspicácia de todos nós diante da co1�untura atual, para que no futuro não 
se repitam holocaustos de cunho social! 

Brasília 24 de março dé 1998 

Pe. Virgílio Leite Uchôa 
Assessor Político da CNBB 

11 ''O governo do Sr. Fernando Henrique é um governo sem Deus porque é um governo sem ética" ...
" ... Ao perder-se a ética, perde-se a razão da lógica, mesmo da lógica aritmética: a redução dos juros de 43 a

28'Yoé saudada pelo governo como medida sensata. Insensatos devem ser os argentinos que, apesar de Menem e o 
resto, conseguem captar recursos externos pagando só 7,5% ao ano. Talvez porque não haja, ali, bancos dirigidos 
por ex-diretores do Banco Central operando na captação de recursos externos pela instrução 63 a 8% ao ano e os 
repassando ao Tesouro a 20%. Talvez porque não haja.ali, entre outros, bancos como o BBA, do Sr. Bracher, 
obtendo lucro final, no ano passado, de 28% sobre o seu patrimônio liquido... Mauro Santayana, "As arcas de

braúna", Correio Braziliense. 15/03/98, pág. 25. 
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Às Diocese de Volta Redonda, Nova Iguaçú, Itaguaí, Duque de Caxias e Valença, convidam 
esta Orga�r3ção1 e seus militantes para participarem da grande concentração popular que 
faremos e1r{}.roltr( �donda no dia is de Julho do corrente ano, conf om1e programação anexa. 
Chamamos esta caminhada de f'{omaria de Medellim, pois, ao celebrarmos 30 anos da 
Conferência de Medellim queremos que o legado daquele tão significativo evento para a 
AmériCJl Latina e Caribe seja retomado com firmez.a e força em face ao novo Milênio. 
Com al{_omaria de Medellim em Volta Redonda, na -maebã d�,25 de Julho, louvaremos a Deus 
pelo pastoreio de dom Waldyr e pela fidelidade de sua Igreja <tte modo especial nos anos de luta 
pela democratização do País. Entrf,',.tantos profetas( pastores e mártires, que entregaram suas 
vidas pela dignidade e liberdade"Tudígenas. camponeses e operários, Dom Waldyr e sua 
Comunidade Eclesial permanecerão na dnemória da Igreja Latino Americana e Caribenha pelo 
testemunho de fidelidade aos valores düfreino no mundo do trabalho. 
Dom Waldyr, na ocasião!'. celebra 75 anos de vida, 50 anos de sacerdócio e 75 anos de 
Constituição da Igreja em Barra do Pirai - Volta Redonda. é'? "t.::..� v') ,+-<.,.---v--A/Íe;,"l 
Este dia festivo de solidariedade e justiça será precedido de urna semana de estudb e comunhão 

conforme documentos anexos. �- utv-. "l> � d..c:. � 
Para participar da Romaria�de informações anexas. A Coordenação � ce�braç� (egado 
de Medellim para nova Evangelização tem uma Coordenação geral sediada n�eminário Paulo 
VI em Nova Iguaçú.� mesma está à disposição através de telefone, fax, interse\é. � 

MM 
·A_� ,4 '.s� -

Junto com a mobilização ra a Romaria em Volta Redonda � rn'<\a::::Comwádm:te&,,.. 
gostaríamos, · que os companheirosf entf atn'n.esta caravana para 
@ih 111 rei rio qu� �is�firrne o Qresente( retomamos os caminhos para 
um futuro de justiça e paz. " � b:' �� � � r� � iqt. � ":_r 

);)urante a programação da Romana havera espaço para � marufestaçoes das._jhst1tu1çoes e das 
t.6rganizaçõe�opulares presentes. _ _ _ 1Sem mais, estamos ao seu dispor. (_ / 

Saudações de vida e de esperança. 

Pela Comissão de mobilização 

Pe. Agostinho Pretto 

Pe. Adelar Pedro De David 



/ 

,; ,, 

Curso de F(jrmação de Lideranças 
Montagem do Curso 

Algumas Reflexões 

Nos dias 9 e 1 O de fevereiro de 1996 foi realizada uma reunião na Casa de Oração com o 
objetivo de desenvolver algumas reflexões que auxiliassem na montagem do Curso de Formação de 
Lideranças. 

Estiveram presentes: Agostinho, Antônio, Bruno, Cássia, Irene, Irony, Mateus, Parreiras, Piaia 

e Rogério. 
Foi utilizada uma metodologia de trabalho participativo, com os presentes respondendo às 

seguintes perguntas: 
1- Como. você deseja ver a Diocese daqui a dez anos ?
2- Quais os principais problemas que dificultam a concretização desse desejo?
3- O que os leigos devem fazer para ajudar a superar esses problemas?
A pretensão do Encontro foi a de subsidiar a elaboração do curso a partir de uma maior clareza

a respeito do que se espera da prática dos leigos, na busca de uma Diocese mais próxima das aspirações 
dos participantes. 

As idéias a seguir apresentadas são fruto dessas reflexões. 



· 1. A DIOCESE QUE QUEREMOS DAQUI A DEZ ANOS

Características gerais:

- Religiosos sensíveis às mudanças sociais e pastorais
- A fé como motor de nossa cidadania
- Leigo consciente de sua participação na Igreja de Nova Iguaçu (na Diocese)
- O exercício da cidadania nos seus direitos e deveres, ao alcance de toda a população
- _Investim�ntos sistemáticos no trabalho junto a jovens e mulheres

1) Situação· �ligiosa da população

- Religião como um fator de união do povo, com a aceitação consciente de um ecumenismo amplo
- Comunidades amadurecidas e capazes de celebrar

2) Atividade pastoral da Igreja

- Inserção da Diocese na realidade social
- Liturgia viva: palavra + eucaristia + realidade
- Agentes e lideranças mais bem formadas

3) Estrutura jurídica, administrativa e organizacional da Diocese

- Organização e funcionamento dos Conselhos, nos diversos níveis, com representatividade e
possibilidades reais de influência
- Igreja organizada em pequenos grupos (núcleos) que estejam presentes em todas as ruas
- Maior integração e comunicação entre as comunidades/paróquias
- Investimentos nas CEBS como uma nova forma de sermos Igreja
- Grupo de assessoria pastoral

4) Situação sócio-econômica da população

- Infraestrutura básica eficiente
- Melhora geral no sistema de transporte
- Alternativas de empregos e sobrevivência
- Considerável ampliação do sistema de saneamento básico
- Melhoria do sistema educacional e de saúde (cobertura e qualidade)
- Algumas iniciativas de programas de garantia de renda mínima
- Diminuição da violência entre o povo e por parte do Estado

5) Situação política dos municípios

- Fóruns populares de debate e ação política
- Que o poder seja exercido por pessoas com sensibilidade social, ética e competência
- Municípios mais organizados, câmaras e prefeituras mais honestos e povo mais consciente



6) Situação cultural da população

- Alternativas populares à mídia
- Capacidade da Igreja trabalhar os desajustes culturais/existenciais da migração
- Busca de participação popular sistemática nos meios de comunicação (rádios, jornais, TV)
-: Maior consciência e capacidade de lidar com a sexualidade e a reprodução
- Auto estima, confiança, expectativas positivas (pessoais e coletivas)

·- Valores do povo considerados
\. 

·'

2. PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS:

• D� ordem geral:

- Desânimo dos agentes frente às perspectivas pessimistas para a Baixada

** No campo religioso: 

- Estrutura autoritária da Igreja, voltada mais para si do que para a transmissão da vida
- Insuficiência dos canais de participação e decisão da base na estrutura e funcionamento da Igreja
- Pouco valor do leigo enquanto sujeito na Igreja
- Mentalidade católica (religiosos e leigos) centralizadora, autoritária e resistente às mudanças
- Ato de celebrar preso a normas rígidas, tanto eclesiais como "psicológicas" do povo

- A ausência de um rumo pastoral na Diocese
- Pedagogicamente: querer novo um homem sem análise da realidade
- Pastoral social sem definir relação entre " assistencialismo II e II promoção humana "
- Falta de sintonia entre a linguagem do agente (pastoral) e o povo
- Catequese sem responder aos anseios plenos da pessoa humana: " corpo + espírito + alma "
- Medo da Igreja (religioso e leigos) de "perder a fé" com a inserção na política
- Nosso povo e lideranças com pouca formação, dificultando a reflexão, compreensão e articulação

- A dispersão dos recursos materiais e humanos na Diocese

** No campo social: 

O modelo neo-liberal, com consequências nos planos: 

a) Econômico:

- As péssimas condições sociais e econômicas que vivemos
- Desarticulação da vida de trabalho: precariedade insegurança, desemprego
- Povo que esgota suas energias na luta pela sobrevivência

b )Cultural: 

- Cultura do Neo-Liberalismo que desagrega os valores da cultura popular, promovendo o
individualisno e o consumismo como valores
- Desagregação da cultura pela migração e pelo massacre do tráfico e da mídia
- Baixada= local de pobreza sem história, sem costumes, pouca cultura, etc.Prevalece o descartável

2 



- Complexa articulação entre o �rime (tráfico, grupos de extermínio) e fontes de "trabalho" Qogo do
bicho)
- Os agentes do bem e do mal dividem o mesmo espaço: família e rua, joio x trigo juntos
- A Igreja está perdendo sua função de referencial de valores/ identidade / comportamento, para as
pessoas
"' Novas tendências religiosas que propõem uma fé sem engajamento na realidade, oferecendo uma

. segurança " individual º

� .�alta int�esse do povo em se organizar e participar
.·· ·\c) Político:'

- A política dominada por pessoas e grupos buscando seus interesses
- Barreiras colocadas pelos detendores do poder
- A denúncia da corrupção e da violência feita para afastar o povo da ação política
- Descrédito do povo na política

3. O QUE OS LEIGOS DEVEM FAZER PARA AJUDAR A SUPERAR ESSES

PROBLEMAS?

em termos de postura de vida: 

- Assumir a missão de profetas no mundo
- Ser mensageiros da esperança, liderança positiva
- Descobrir a alegria de viver lutando por uma sociedade mais fraterna
- Ter consciência do seu poder como agentes de transformações
- Utilizar coretamente a força transformadora do Evangelho
- Questionar as estruturas sócios-políticas e eclesiáticas
- Se envolver na busca de alternativas para uma melhora na qualidade de vida

em termos de conhecimento: 

- Desenvolver a capacidade de observar a realidade
- Aprender a fazer análise da realidade
- Informar-se dos problemas locais buscando possíveis soluções junto aos órgãos competentes
- Atuar na prática pastoral/social a partir de uma reflexão/inserção na nossa realidade e/ou realidade
do excluído
- Que se habitue a trabalhar a partir da realidade do: ver, julgar e agir
- Que se exercite na prática do julgar em busca das causas que produzem os fatos
- Participar de cursos (formação-atualização, etc)
- Buscar formação, consciência crítica
- Buscar uma formação libertadora
- Que se habilite a viver o método ver, julgar e agir

em termos do trabalho religioso: 

- Promover a leitura popular da Bíblia como fonte de alimentação da fé
- Buscar autonomia celebrativa e no pensamento teológico
- Participar criticamente nas instâncias atuais de poder e reflexão na Igreja
- Fortalecimento do Conselho de Leigos como instância que recolhe os anseios da base e questionar
a instituição Igreja

3 



- Trabalhar articuladamente em todos os níveis
- Cobrar da estrutura um rumo mais definido a nível pastoral (a partir da catequese)
- Envolver vitalmente o clero e os religiosos
- Através da busca de vivência evangélica fiel, tentar converter o II clero II a se tornar um com o
povo
-: Valorizarmos nossa identidade cultural/social, tendo condições de celebrar a vida

· em termos do trabalho social:

\ 

-·Buscar na �ção pastoral ou política, relações que promovam o indivíduo como sujeito de uma
coletividade
- Ter uma atuação política inspirada à luz do Evangelho
- A partir de nossa consciência de leigos, atuarmos efetivamente, sem nos
11 clericalizarmos 11 

- Formar comunidades abertas, solidárias, centro de transformações
- Fóruns de debates sobre problemas educacionais: afetividade, sexualidade, meios de comunicação
- Criação de centros de cultura popular independentes da Igreja e dos Partidos
- Organizar e animar grupos de reflexão nas comunidades (a nível social-político e religioso)
- Criar grupos de reflexão de fé e política
- Despertar na comunidade a consciência de que política é uma forma de fazer pastoral
- Participar das instâncias de poder político da sociedade à luz da fé, na perspectiva da construção da
cidadania
- Ter um trabalho de denúncia das más condições de vida; buscar condições para sua superação
- Ter iniciativa de criar organizações e movimentos; participar organizadamente da vida social e
política

4 



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Curso de Formação Social para Lideranças 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. Você está consciente dos compromissos que o curso exige?

a - duração de dois anos 

• 

b - 7 fins de semana por semestre ( de sexta-feira à noite até o meio dia de domingo ) 
c - aplicar os novos conhecimentos na Comunidade ou Movimento 

Você assume esse compromisso de participação integral? 

Silv1 0 NÃO D 

2. Nome ............................................................................................................... ...................................................................... . 

3. Sexo: M O F D Data de Nascimento: .......... ./ .......... ../. 

4. Estado Civil: Casado D Solteiro O Viúvo D 

5. Escolaridade: ........................................................................................................ . 

6. Profissão: ............................................................................................................... . 

7. Endereço: ................................................................................................................................................................................ . 

8. Paróquia: ....................................................................... Comunidade ................................................................................. . 

9. Cornissão: ...................................................................... Tel. de contato ............................................................................ . 

10.De que Grupo organizado ( grupo de Igreja, Pastoral, Movimento religioso, Movimento social
Grupo político, Sindicato, Grupo de reflexão, etc ... ) você participa hoje? Há quanto tempo?

GRUPO TEMPO 

11. Exerce algum cargo nesses Grupos? Qual?

GRUPO TEMPO 

NÍVEL 
(Diocese., 

Paroquia� Comunit.) 

NÍVEL 
(Diocese., ParoquiaLComunit.) 

12. De que outros Grupos organizados já pai1icipou? Por quanto tempo?

GRUPO TEMPO NÍVEL 
(Diocese., Paroquia�Comunit.) 

, . .



• 
' 

\ 

13. Por que se inscreveu nesse Curso?

14. Como pretende utilizar os novos conhecimentos?

15. Qual local de realização do Curso você prefere freqüentar?

1 ° -NOSSO LAR; Datas: 19, 20 e 21 de julho; 16, 17e 18 de agosto; 13, 14 e 15 de
setembro; 18, 19 e 20 de outubro; 06, 07 e 08 de dezembro. 

2°- CATEDRAL: Datas: 26, 27 e 28 de julho; 23, 24 e 25 de agosto; 20, 21 e 22 de 
setembro; 25, 26 e 27 de outubro; 22, 23 e 24 de novembro. 

o 
-

3 - CENTRO DE FORJ\,1AÇAO: Datas: 02, 03 e 04 de agosto; 30, 31 de agosto e 
01 de setembro; 27, 28, 29 de setembro; 08, 09 e 
10 de novembro; 29, 30 e 01 de dezembro. 

1ª Opção: ...................................................... . 

2ª 0pção: ..................................................... . 

311 Opção: ..................................................... .. 

Obs .. A Coordenação do Projeto fará o possível para atender a sua 1 ª opção; contudo você deve 
estar preparado para ser matriculado na 2ª ou 3ª opção. 

Além das datas acima, haverão 2 Seminários nos dias 4, 5 e 6 de outubro e 13, 14 e 15 de 

dezembro. 

Assinatura do Candidato 

Assinatura do Responsável pela indicação 

T el. de contato 
----------

Compromisso do Responsável pela Indicação: 

1. Acompanhar a participação do indicado no Curso.
2. Avaliar com o mesmo a adequação do Curso às expectativas.
3. Auxiliar na resolução de problemas que podem dificultar a participação do indicado.
4. Auxiliar o indicado na aplicação dos novos conhecimentos na Comunidade ou Movimento.



Curso de Formação Social 

Algumas Observações e Suecstõcs 

1. Sobre o trabalho dos Coordenadores.

a) Os Coordenadores devem cada vez mais participar das defüú .. ;ies do Curso e dos Encontros. Para isso é preciso

que se reunam com os assessores para contribuir na definição dos Encontro, ( no 12 Encontro temático não viabilizamos isto, 

� 11ú 22 não houve tempo de discutir a proposta do José Cl,h1dio na rc.::- 1.10). Se o trabalho do Domingos for mantido, ele 

ta1.1bém deve participar para ajudar na definição da proposta de leitura. 

b) Penso que deve ser iniciado um mapeamento das característi(;as e do gráu de participação, dificuldades, etc ... de

ca�.;a um dos participantes. Com isso poderemos ter uma melhor visilc de quem silo essas pessoas, pensar as formas de apoiá-

1·-if avaliar quais as regiões /paróquias que estão mais frágeis. 

2. Sobre a 'estmtura' do Curso.

Conforme idealizávamos, com as pesquisas, algumas inicia,;vas e idéias dos participantes, parece estar tomando 

forma um Curso a ser realizado muito mais nas co11n111idadcs/mo,·1mcntos, numa nova prútica das pessoas, do que nos 

Encontros e Seminários. 

Precisamos ver de que fonna podemos dar consequência a esse inovimento, apoiando o trabalho feito fora e fazendo 

d<'� Encontros e Seminários momentos de avaliação e de alimentação. cognitiva e espiritual, desse Curso 'externo'. 

Nesse sentido devemos olhar com carinho a proposta surgida no último Encontro, no Centro de Formação, de que os 

p·. -iicipantes dos três grupos que pertecerem a uma mesma Regilão SI'! reunam para pensar um plano de trabalho a ser 

d,' .envolvido nessa sua Região. Podemos pensar em fazer com que o Cu; ;o apoie as regiões na clabornção de seus planos de 

t::1balho, tarefa esta que j., poderia estar integrada com a perspectiva dr: ksenvolvimento de habilidades de planejamento, o 

que, certamente, é um dos desafios que o Curso tem. 

3. Os oróximos passos.

Para o 1 ° Seminário penso que ele deve ter, ao nível dos tre� g�:ios (N. Lar, Cat. e Ccnfor), basicamente o mesmo 

significado que teve o 12 Encontro ao nível de cada gnipo, ou seja, dr in,cgração. Além disso, junto com isso, uma reflexão 

sobre esses primeiros passos dados e sugestões para os próximos. 

Para o últi:uo Encontro deste semestre, cu e Marcos pcnsa1:.os uma proposta: como a idéia e recuperar as três 

temáticas anteriores - Trabalho & Economia, Família & Sociedade. Cttltura & Comunicação - buscando reuni-las numa 
1 ,' 

v,sào de conjunto, sob o eixo da questão Integração ou Margi11afü.:ação? , pensamos que n responsabilidade por esse 

Encontro poderá ficar com os próprios participantes. Para isso eles seriam apoiados pelos assessores e pelos Coordenadores, 

de uma forma ainda a ser pensada. 

Para o 2° Seminário penso que o mesmo deveria consistir n;.ima apresentação das conclusões que cada gmpo 

e� ,r:nvolveu no último Encontro (Integração x Marginalização). buscando alcançar uma constnição coletiva, ao nível do 

c,·:1junto do Curso. Com isso estariam assentadas as bases para e dcscnvrlvimcnto dos trabalhos cm cada Região no próximo 
\ 

auo, junto com o módulo de Política (cm relação ao qual devemos j:í inidar 0 trabalho de dcfiniç:1o). 

Luiz Eduardo Parreira6 

11-09-96

l;l 

1, 

/1 
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1"""" �-��·-·: • ·� NOVA IGUAÇU 
CU:::S.S� .::.::: .·8IUv1AÇÃO SOCIAL 
lv'EMé,-.1A .:)E REUNlÃO: 11/09/96 

PcssD::� ,���:.,!es: Pe.Matteo, José Cláudio,Parreiras,Marco� a Arruda, Fr.Piaia, F,�:,cis,;o o�ofino, Rogério. 
/\ .. '.: .. : .... ...:� _:::,, .Ana Lagôa, Irene. 

I-. .:...� .' .. �- .. ...::JN!ÃO: 
- Av-:,. :�. ,-:.-... __ :, ::: " Encontro;
- Reuni�o 0.s Coordenadores c/ Domingos Nobre (Leitura);
- Propo::tns;
-- Se:n.i�:tr:�$: 

! º) ��: :-::.:. :� �-:i!ura da memória da reunião anterior. 
� .... ) ( .. : .... ; :· ... v:!!iação: Apesar de ser de grande importânci11 após cada trabalho, n�o foi ;)Ossível, devido à 
ü::::! C:.: : ... :. :,. Sô foi feita num local e de forma muito breve, reduzida e simbolizndfl. SelI'.n�do Marcos 
Arruda ,'.i)LVe deficiência na área de avaliação. . 
3°) Procedimentos usados: Apresentação geral e, em seguida, apresentação individual. No Nosso Lar, a 
aprese1, 1�!?�0 ;ndividual praticamente não aconteceu, só nome. Na Catedral, a apresent.ê.çlio foi mais ampla e 
din�!��:::i e :'c-i considerada muito rica. Gastou um tempo maior, mas foi muito nrnis proveitosa. Num 2º 

n,:'.:': .. '.:, · . .' ··.!b1ção do trabalho a ser feito, a alguém ou a nlgum grupo. Mome!lt0 i!�1p0�!11 ,1t� e até 

·'°''�- ·: ·�· :,.' '.!·abalho de grupo(resultado da pesquisa): Fnltou orientação para que a J"JeSC!t!Ísn fosse
de�e: ;, : _ · ... : ... ·:·:!do foi feito de improviso. A pesquisa precisava ser mais bem trabal l:n�!:'.

Seg,,:n::: Marcos Armda, é necessário pensar dois momentos in'J.,'Ortantes para o Eni::ontro: 1 º)Avc1liação 
por parte do grupo; 2º)Reflexão metodológica. ·' 
s�)Qt:�i,!� i. '.)lenária: Preocupação com as dinâmicas. Como apresentar o resultado d<!s pcsqt1isas? Ni'ío foi 
i!?\;")L: ::(;:.!.iim:i técnica especial. 
ó":-..: .. :; . .; : . ., :'.)nteúdo e método de pesquisa, por falta de tempo, foi feito apenas come'.1!:'1 rio. 
1°;. ·:. :' .. . � : .. :.:;:na: O assessor apresentou t1m trabalho de grupo centrado na tema. Pe:�C,: 1)eu-se pobreza na 
:i: · :· ·: .- �- . '· rrnpo. Houve muita mistura com relação a aspectos do trabalho. Na 2° !\!!"!na, os assessores 
cti!.::!::::r :..:� .... �trabalho com duas perguntas. Mais centrad.i na ::eflexão do grupo, hmi11e t!m pouco mais de 
Vr!!!!ag:-!�·-: .'.i :,1ais aprofundado o aspecto do trabalho assalari<1do. Para o tema Globu!iz:içfio, foi feito o uso 
Ce f!·i. ...... ·r .. :·: .. .::as. 

lv.:·.:::�s :.crescenta, ainda, que a linha adotada foi adequada ao nível dos participantes. a reação do 
grupo às co!ocações, foi positiva. 'Para ele, o Curso tem um grnnde papel a desempenhn r Sente que o PACS 
tem nniito" aprender e colaborar com a Equipe. 
8º)Cobc�7Õ!.'s feitas por Francisco, Coordenador do Curso na Catedral: Sentiu que o grupo teve dificuldade 
quanto i !:�guagem do Assessor-; o conteúdo do livro precisava.ser mais bem traba!h?.do. Para ele, adequar 
a !:ng1,:..t,::::.: :::o nível do público, é muito importante. 
9º)Av,.!:�::-::: '.:!o Parreiras, assessor do Curso juntamente com lvJ.�rcos Arruda: Concorda com as colocações 
do tvforcos e acrescenta que por ser um grupo grande, a apresentação em plenário, torna-se muito monótona. 
Di�n!e d:.ss?, procurou diversificar o trabalho com a turma do Cf:'NFOR. Foi montado um júri(advog,ado de 
dd'r:sa e ac· .. saçào) e funcionou muito bem. Objetivo: evitar repeti--;ào grupo após grupo. 

Parrc;ns tem dúvida quanto a longas exposições por parte do assessor. Questiona: o que o grupo 
con!:ez.·.::: :;-,;imilar quando há exposições longas? Talvez seja m�i� importante centr3r <' tema em alguns 
por.tos e '.. :.'.)r.!har poucas questões. Por isso, preocupou-se em passar três ou quatro idéias para o grupo. 
PerGe\:,e\!·!:t em todos os grupos, que as pessoas têm uma grandy dificuldade quanto à leitura. Mas apesar 
disso, o rebor sempre relatava bem em plenário. As pessoas e�tão sedentas de textos que mostrem outra 
manP.ir:1 r!? ver a realidade. Houve um esforço que foi compensado. O tipo de temas vai fazendo com que 
haj:1 se!1;:çiio. Parreiras apresentou dois questionamentos para e, grupo: 1 )0 que mais clrnmcm R!cnção na 
�s-::•.!_is:;? 2;0 c:ue tinha de novo? Resultado: pontos mais ,1bord�dos_: gravidez precc.::e" !�� 1 i 1 h,�r ch�f11 �� 
h:::.!:.::. 

Par:i P�:-rniras, o trabalho atingiu o objetivo. Ele tem tambá111 uma grande preocupaQãO quanto à 
pesquisa e acha que a mesma precisa ser repensada. . , 

J 

: . 



Tarefa: Toda pesquisa tem um objetivo. Imaginar que obje1ivo� poderiam ser objetivos parn essa pesquisa. 
O grupo foi solicitado a escrever uma carta a D. Adriano, idealizidor do curso. O resultado seréi visto no 
próximo encontro. 
IOº)Palavras do Rogério(qto. ao nível do grupo): O pessoal é esc<,lhido, mas tem pouca capacidade de 
assimilar idéias novas. Também não está habituado a prestar atéi1çà0 num orador por mais de 15 minutos. 
Daí a necessidade das dinâmicas para manter o equilíbrio. Elas precisam estar ligadas ao conteúdo. Como 
pensar as dinâmicas? Rogério sugere, ainda, alguns temas conw proposta para o SEMINÁRIO: Avaliação, 
Metodologia, Linguagem, amarração e Dinâmicas. 
11 º)Quanto à reunião dos coordenadores com o Domingos Nobre; participaram os coordenadores, 
Francisco Orofíno e Antonio Sérgio. Result:ido: chegou-se à conclusão que o trabalho do Domingos, 
referente à leitura, seria mais válido, se fosse realizado em conj,.1nio com os assessores e n;io com os 
coordenadores. Uma vez que estes, estão mais ligados à pane administrntiva do Encontro , com pouca 
participação na metodologia do Curso. Aproveitando essas colocações , a Comissão questionou um pouco o 
papel do Coordenador. Para o Pe. Matteo, o coordenador é impo1tante principalmente por acompanhar o 
grupo ao longo dos dois anos propostos. Ele vai criando relações com o grnpo. Fr. Piaia propõe que se crie 
um espaço para os coordenadores dentro de cada Encontro. Parreira!> sugere que os Assessores apresentem 
as proposias com antecedência para os coordenadores. Rogério sugere que os coordenadores façam, em cada 
Encomro, uma memória e assim funcionem como ponte entre um encontro e outro. Os coordenadores 
devem participar da reflexão, da metodologia e da avaliação. O pã[�l do coordenador a partir desse 
semestre, torna-se mais atuante. 
l 2º)Quanto às reuniões do projeto: Há necessidade de se fazer do;s tipos de reunião: sendo uma para 
questões de metodologia, avaliação de Encontros e outra, para questões administrativas do Projeto. Motivo: 
não há tempo suficiente para se resolver todas as questões. 

l 3º)Apresentação da proposta do José Cláudio para o 3ºEncoi1tro 
l 4°)0utros assuntos: 

Apresentação da Ana Lagôa , jornalista convidada para df:'�énvolver o tema do 4° Encontro do Curso. 
Trabalha na área de educação ,projeto cidadania, oficinas de l:;•tiira, jornal e revistas pedagógicas. 
Desenvolve esse trabalho nos grnpos onde é convidada. Trab:-:,:harà na próxima fase do Curso o 
Tema:CULTURA E COMUNICAÇÃO. 

" 
i} 

Foi sugerido que seja preparada uma grade horária de ca�,1 k1.:al do curso para os assessores dos 
próximos Encomros; 

1° Seminário: Dia 05/10/96 - de 08:00 às 18:00 h -CENFO!l 

25/09/96 

', 

:1 

., 
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PRÓXIMA REUNI.ÃO: 

(CEPAL). 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 

Memória de Reunião 
Data: 19.06 . 96 

' 

Pessoas presentes: Pe. Matteo, Agostinho, Bruno, Jacinto, Antônio Sérgio, Parreiras, Rogério, Francisco Orofino, Cássia, 
lrony e lrene. 

Assuntos tratados: 
1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) Comunicado feiro pelo Pe. Matteo sobre a resposta da Alemanha a respeito da compra do computador. Não foi autorizada a
compra. Sugeriram que se aluguem os equipamentos necessários.
3) Quanto à resposta do ISER, a respeito do trabalho de assessoria para a 211 Etapa de Sociologia: Francisco coloca que o grupo não
aceita. devido ao pouco tempo para a preparação. Nome sugerido pelo !SER para o desenvolver esse trabalho: JOSÉ CLÁUDIO
DE SOUZA ALVES ( pessoa ligada a trabalhos c/ questões familiares, desenvolve um trabalho sobre "Violência na Baixada
Fluminense", pela PUC de São Paulo).

A Comissão interessou-se e Pe. Agostinho entrará em contato com o Sr José Cláudio e o convidará para a próxima reunião. 
�) Foi sugerido tambJm o nome do Sr. Paiva para o Jº Encontro de Sociologia ( Cultura ) 
5) 1 ° Seminario-> l'11,·olvera os temas do Encontro Introdutório mais Etapa de Sociologia ( Iº , 2º e 3° Encontro ). Pessoas 
responsáveis: Rogerio, Parreiras e lrony. 
6) Quanto ao 4° Encontro: Sugestão do Parreiras�tema: Integração Social e Marginalização.

Cássia sente necessidade de um Encontro para sistematizar todas as Etaras da Sociologia ( fechamento da etapa de Sociologia).
Para esse encontro, a pessoa responsável precisara estar a par de todos o assunto dos encontros anteriores.
Possível convite ao Sr. José Cláudio para o 4° Encontro.

7) 2° Seminário - os responsáveis serão os mesmos do 1 º Seminário. 
Foi sugerido o nome! de D Mauro Morelli para o 2° Seminário.( Pe Agostinho fará o contato com o mesmo ). 

8) Programa de Política
Foi sugerido que se convide alguém do ISER para ajudar a elaborar o programa.
A responsabilidade do convite ficou a cargo de Francisco, que aproveitará para sondar a disponibilidade dos mesmos para

assumirem os Semestres do próximo ano. 
9) Quanto ao horá1io do curso em cada dia: A Comissão analisou e aprovou o horário proposto por Pe. Matteo com algumas
alterações. Ex 6 ° feir,!!-+ de 19 às 22hs (= 3h ) ; Sábado..+ de 8 às 22h (= 14h) e domingo� de 8 às 12h ( = 4h ).

Total de horas de cadn Encontro ( = 21 hs ). 
OBS:. Para 97, foi sugerido repensar o horário, ou seja, 4 encontros por semestre. 

1 O) Quanto à leitura no curso: 
, Par.reiras coloca que o curso deve trabalhar a questão da leitura e apresenta um documento sobre "Estratégia de Leitura", 
trabalho feito por Domingos Nobre, como sugestão para uso. É imponante que se crie um espaço para isso e que ao final do curso, 
o grupo tenha desenvolvido a questão. Sabe-se que haverá dificuldade em aplicar esse trabalho tendo em vista a diversidade de
assessores em cada encontro Devido a isso. sugere-se que esse trabalho fique a cargo de cada coordenador de local. Os mesmos,
entrariam em contato com o assessor para indicação dos textos, de acordo com cada tema.

Para maiores esclarecimentos sobre a questão, ficou marcado para o dia 03 /07 às 9hs na Catedral, uma reunião de Rogério com 
o Sr. Domingos Nobre.
11) Quanto ao material didático e de Secretaria:

A lista de material já está pronta e será encaminhada para a compra.
12) Colocações do Rogério:

1 • � Imponante documentar todo o trabalho ( filmar , fotografar, etc)
2• � Discutir a questão do uso do computador, colocar isso a nível popular.
OBS:. Parreira ficou de trazer um material sobre isso nas próximas reuniões.

13) Publicação dos inscritos do Curso no jornal "Caminhando":
A Secretaria está preparando a relação dos nomes que será encaminhada aos responsáveis até o dia 23/06.

Próxima reunião: 04/07/96 - 14:30 h 
Local: CEPAL 

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



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FOmilACÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DE REUNIÃO DE 22/05/96 

Pessoas presentes: Pe.Matteo - Bruno - Piaia - Agostinho - Rogério - Francisco - Antônio Sérgi_o -
Elizabeth Verônica e Irene. 
1- Início: Leitura data da reunião anterior.

Foi feita uma observação sobre o módulo PASTORAL citado como preocupação na reunião anterior, por
ser o último módulo do curso. Pc. Matteo acrescenta que o mesmo já está inserido nos demais módulos. 

Rogério sugere que as pessoas que vão ministrar o curso, atentem para isso. Cada módulo teria um 
conteúdo específico, mas em todos seriam abordados os vários temas. 
2-Quanto as inscrições: 

Foi apresentado o total de inscritos ao curso e o nº de candidatos por locais: 
Total de inscritos» 186 ( até a presente data) 
Distribuição: Catedral» 74; CENFOR » 68 e NOSSO LAR» 44. 

Foi feita, pela Comissã.o, uma análise do envolvimento das Paróquias, Movimentos, Comissões e 
Entidades em relação ao preenchimento das fichas, devoluções , etc. 

Foi sugerido que se fizesse uma comunicação sobre isso na Reunião Pastoral do dia 04/06. 
3- Responsabilidade da comissão a nível de locais do curso.

Pe. Bruno coloca a necessidade de se definir essas responsabilidades.Ficando assim distribuído: Catedral »
Pe. Agostinho; CENFOR » Fr. Piaia e NOSSO LAR» Pe. Bruno. 
4- Material Didático:

Há necessidade de se fazer uma compra de material suficiente para abastecer os três locais.
Francisco Orofino se compromete em preparar a lista de material necessário.
Pe. Agostinho se propõe a tentar conseguir lápis e canetas.

5-Quanto ao uso de Apostilas:
O grupo acha importante que se use, mas a responsabilidade de elaboração da mesma é do. assessor que

dev�rt trazer o original para ser multiplicado pela Comissão. 
6-Compra do Computador: 

Pe. Matteo comunica, que ainda não recebeu a resposta da Misereor sobre a compra do Computador. 
7- Montagem do Curso:

Foram apresentadas duas propostas para o curso, elaboradas por Antônio Sérgio e por Rogério.
I º) Proposta de Antônio Sérgio: ( Sugestões de Atividades ) Foi feita apresentação da mesma e a Comissão 

aprovou. 
2°) Proposta do Rogério: Foi apresentada, abordando noções gerais do curso : objetivos, datas e locais,

conteúdos observações gerais, etc. : . 
- Trabalho desenvolvido por uma Equipe: Rogério ( membro da Comissão); Rosa ( P.0.-Minas Gerais);

Roseli ( C.P.T. ); Aninha ( Assistente Social ) 
- São pessoas com experiência de I O a 15 anos nesse tipo de trabalho ( Cursos na Área Social ).
Rogério reforça a idéia de que o Curso precisa deixar claro, que não será dado unicamente por uma

pessoa,mas sim por uma EQUlPE. 
Rogério, alerta ainda, para a necessidade de se pensar num cabeçalho para denominar todos os 

documentos relativos ao curso. 
Ex. DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
3°) Programa da Etapa de Sociologia: Rogério apresentou ainda o programa da Etapa de Sociologia; 

elaboração dos objetivos, escolha dos conteúdos e articulação da metodologia. 
8- Formação de Equipes Locais:

Que equipes formar dentro de cada local ?
-Eq. Animação
-Eq. Liturgia ( equipe celebrativa)



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DA REUNIÃO DE 24/ 05/ 96. 

Pessoas presentes: 
Pe. Matteo, Agostinho, Bruno, Piaia, Rogério, Francisco, Parreiras, Marcos Arruda, Cássia e Irene. 
1- Início: Apresentação ao Parreiras das propostas do curso elaboradas por Antônio e Rogério, com

explicação das mesmas feita pelo Rogério. 
foi feita análise de todos os ítens da proposta elaborada pelo Rogério focalizando alguns pontos 

principais. Qto. aos objetivos, metodologia e conteúdos. 
2- Oto. ao 1 º Encontro do 2° Semestre/96:
Rogério justifica sua aceitação em assumir, devido à impossibilidade do Parreiras, o nome

indicado.Porém acrescenta que seria melhor que a Comissão estivesse acompanhâSo todo andamento do 
Curso de forma disponível para o caso de suprir alguma falta ou outro problema de última hora. 
Devendo-se evitar que os membros da Comissão funcionem como assessores. 

3- Oto. à presença do Marcos Arruda:
Pessoa ligada à Economia, um dos nomes convidados para assessor da etapa de Sociologia.
De início, a Comissão apresentou-lhe o objetivo do Projeto assim como a proposta do curso elaborada

por Rogério. O mesmo analisou a proposta, fazendo algumas observações. Entre elas, que se tivesse 
cuidado quanto à organização do curso: evitar que tome caráter acadêmico. 

Sugestão: Construir com o grupo, um trabalho com ligação entre o hoje eo amanhã. 
Marcos Arruda questiona, ainda, a falta de urna abordagem sobre a questão do SER HUMANO. 
Rogério acrescenta que já está implícita nas questões citadas dentro da proposta dos conteúdos. 
4- Sugestão do Parreiras qto. aos conteúdos:
Os conteúdos dos primeiros Encontros devem ser sempre revistos para que não caiam no esquecimento.

( O Seminário é uma forma desta revisão, mas é preciso que os encontros tenham sempre caráter 
integrativo. 

5- Quanto aos assessores dos Encontros da Etapa de Sociologia:
! º ·Encontro »NOSSO LAR ( 16, 17 E 18 de agosto) e Catedral ( 23, 24 e 25 de agosto) terão como

assessor, Marcos Arruda; Centro de Formação ( 30, 31 de agosto e 1 º de setembro ) o assessor será o 
Parreiras. 

Para os encontros seguintes, serão convidados outros nomes. Francisco entrará em contato com pessoas 
do ISER e IBRADES. Nomes citados: Ivo e Luiz Alberto. 

6- Oto. aos ternas a serem abordados em cada encontro e Seminário:
l O Encontro »Caráter introdutório - Responsabilidade do Rogério e Equipe - nos três locais. NOSSO

LAR ( 19- 20 e 21 de julho); Catedral ( 26, 27 e 28 de julho ) e CENFOR ( 02, 03 e 04 de agosto) 

ETAPA DE socr OLOGIA 

1 ° Encontro de Sociologia: Marcos Arruda 
- terna: Questão do Trabalho (economia)
2° Encontro:
- Família, Comunidade, Sociedade.
SEMINÁRIO » Trabalhar a relação e a prática ao longo desse período do curso. Deve ter caráter de

plenária e i.ntegrativo. 
3° Encontro: 
- cultura
4° Encontro: Integração dos temas anteriores e uma pitada de política, criando assim, urna ponte para o

próximo bloco do semestre seguinte. 

OBS:. Para o 4° Encontro ( Síntese), é interessante que haja uma integração dos assessores. 
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Sugestão para o Seminário » convidar alguém para enriquecer os trabalhos em determinadas áreas da 

Sociologia. 
6- Prioridades:
!) Conseguir alguém para elaborar o programa de POLÍTICA;

2) Preparar um documento com as propostas do curso para distribuir aos assessores.

PRÓXIMA REUNIÃO 
19/ 06/ 96 - l Shs. 

CEPAL 

•



. ·- Eq. Ambiental 
- Eq. Coordenação interna ( cronometragem )

Sugestão: Fazer um levantamento de todas as tarefas a serem executadas e solicitar as pessoas para
integrarem essas equipes. 
9- Quanto ao Assessor:

O assessor não é responsável pelo andamento do Encontro e sim, pelo desenvolvimento do tema.Mas
precisa estar presente na 6ªfeira. 

O andamento do Encontro é responsabi I idade da Coordcna�·no do Curso 
1 O- Justificativa do Parn.:1ra ( qto. ú nào accitaçilo para assumir o 1º módulo ): 

Pe. Agostinho justifica o Parreira não poder assumir o ! ºmódulo devido ao mesmo não ter disponibilidade 
de horário. 

Sugeriu o nome do Marcos Arruda. 
Apresenta ainda, justificativa do Parreira qto. a sua falta à reunião de hoje e propõe uma nova reunião 

com o mesmo no dia 24/05 às 9hs na Catedral. 
A Comissão aceita e se compromete a comparecer à reunião proposta. 

1 1- Oto. aos Módulos: 
Rogério asswne o 1 º Encontro ( caráter introdutório ),juntamente com a sua equipe. 
Continua a dificuldade da falta de assessores para os demais módulos. 
Há necessidade-de se designar alguém da comissão para procurar novos assessores. 
Foram citados, alguns nomes: Leonardo Boff ( Ética ) e Carlos Méster ( Bíblia ); 
Na reunião do dia 24/05, deverá ser definido o problema dos assessores para os próximos Encontros. 

12- Oto. ao Projeto do CEDAC:
Antônio Sérgio sugere aproveitar a idéia do projeto no que se refere a Indicadores de Resultados.

PRÓXIMA REUNIÃO: 24/05/96 
LOCAL: Catedral - 9hs. 

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



DIOCESE OE NOVA IGUAÇU 

CURSO OE FORMAÇÃO SOCIAL 

PAUTA DO PRIMEIRO ENCONTRO 

Julho/Agosto de 1996 

Equipe de Assessoria: 
Ana M. Gonçalves, Rogério IA Cunha 

Rosa M. Serra, Rosely C. Augusto 
- Belo Horizonte -

Objetivo do Primeiro Encontro 

O Primeiro encontro constitui a etapa pedagógica introdutória do Curso como um 
todo e tem como objetivo criar entrosamento entre os participantes do Curso, 
oferecendo condições para que se conheçam entre sI e se familiarizem com o 
Curso, voltando a a atenção à realidade humana da Baixada e comprometendo-se 
a freqüentar o Curso durante os dois ar.os, er1g3jor.dc $� m�l� ccr.sclentements 
nas comunidades que representam 

Material Pedagógico necessário: 

Crachás - que podem ter formas e cores diferentes, contendo o nome e 
proveniência da pessoa (comunidade, organização) 

Objetos de sucata - vinte a trinta objetos diferentes em tamanho, cor, forma, 
matéria, que possam ser identificados à distflnc1a. Uma folha grande, de lençol ou 
papel, para recobri-los 

Um gravador - aparelho de som, com fita gravada 

Material didático .. pape! p3r3 C3rt3:!e$ e co!�ge��
I 

!e�cL!r3s, �c!3, b:3rbante, 
pequenos obJetos [rolha, toqu1nhos de madeira. vasos de plástico, garrafas, etc), 
revistas a vontade, pincéis atõmicos e canetas individuais de cores diferentes. 
Seis a dez exemplares de Tangram em tamanho grande. 

Espera-se que os participantes tragam Bíblias, Instrumentos musicais e artísticos. 

<7r é muito conveniente ter um pequeno acervo para-primeiros socorros: 
aspirina. chás medicinais, ataduras para pequenos cortes, desinfetantes, 

e uma eqwpe de enfermagem atenta à saúde dos participantes. 

Oe s envo!vimento 

Sexta-feira: dias 2111,28n e 2,a 

19:30 - Chegada, inscrição para conferir o Crachá, que será distribuído durante o Curso, 
acomodação. 

20:00 - Inicio dos trabalhos, com dinâmicas de ocupação do espaço. 
1) Após pequena saudação [ 1 O'], os presentes são convidados a pegarem um crachá
qualquer na caixa disposta em lugar conveniente, e sair pelo espaço da sala procurando o
dono do nome. Música.

- Formar duplas em que as pessoas se apresentam. falam do próprio nome, da
comunidade, conversem.
- Ainda com música, mas sem conversarem, as pessoas todas devem sair pela sala,
procurando apertc::r @ mõo de todos os outros, olhando os olhos e dizendo apenas:

urn, uois. !rês, quo!r 1 



Após uns vinte rrnnutos [20'), a eqwpe convida os participantes a se tocarem: tocar quem 
tem blusa vermelha, quem usa óculos, quem está de calçado preto, de tênis, quem estiver 
rindo, por mais um quarto de hora. (15') 
2) Em continuação, a equipe convida o pessoal a se agrupar segundo critérios apropriados
ao reconhecimento do perfil do grupo:

• homens e mulheres - .. menos de 25 anos, entre 25 e 40, entre 41 e 55, mais de 55, •
casados solteiros, viúvos, separados, diversos, • desempregados, empregados, 
aposentados. autônomos, outros, .. nascidos na roça, migrantes de outros estados, nativos 
da Baixada, nascidos na cidade, • residentes no mesmo município da Baixada, " 
escolaridade primária, secundária incompleta ou completa, superior incompleta ou 
completa, estudo por conta própria. 
- O pessoal, ao formar os grupos, conversa um pouco, comenta, faz observações, ou
propõe novos critérios de agrupamento.

li1� A eqwpe prov1denc1e algum 1e1to de anotar os dados, para a elaboração do perfil. A 
duração é de uns quarenta e cinco minutos [45'], que podem ser prorrogados ou diminuídos, 
segundo o comportamento do grupo. 

3) Aproveitando a música, formar pares para dançar segundo ritmos diferentes, propostos
na hora

21 :00 - Pequeno Intervalo 
21: 15 - Levantamento das expectativas - Dinâmica do "Liquidificador": os participantes formam 

dois círculos concêntricos, de tal maneira que cada qual tenha um companheiro no outro 
círculo. Se um ficar sozinho, não faz mal. 

Todas levem ter à mão caneta e papel para anotar. Cada um recebe um número: 1, 2 ou 3. 
Cada qual anota no alto do papel a pergunta relativa a seu número: 1 · O quê você espera 
deste curso? - 2 O que você trouxe para o curso? - 3· Porque você veio ao curso? - As

pessoas não têm as perguntas para responderem a elas, mas para perguntarem a outros, 

segundo a ordem da dinâmica. 
A um sinal, os componentes do circulo de dentro fazem a pergunta que têm em mãos ao 

companheiro de fora, e anotam a resposta. Dois minutos depois, o Coordenador dá um 
sinal, e os de fora interrogam os de dentro, anotando a resposta. Após mais dois minutos, o 
circulo de dentro dá um passo à direita, de maneira que todos mudem de parceiro. A rodada 
se repete os de dentro perguntam e anotam a resposta depois os de fora perguntam e 
anotam e depois de dois minutos se invertem os papéis Ai o circulo de dentro dá mais um 
passo à d1re1ta, e tudo se repete. - Assim cada um terá colhido as respostas de ao menos 
três pessoas, e todos terão respondido a todas as perguntas. 

Terminadas as três rodadas em mais ou menos 12 minutos, se reúnem os grupos segundo 
números. por uns vinte minutos, e anotam num cartas as respostas comuns, as palavras 
que mais aparecem, as contradições. 

Os últimos vinte minutos são de levantamento e sintese em plenária 
22: 15 - Os quinze minutos finais devem ser reservados a uma calma oração celebrativa. 

Sabado: dias 22t7,29n e 3,s 
08:00 - Oração 
08:20 - Contrato de trabalho do grupo 

- Dinâmica inicial de aquecimento: "ataque dos índios" ou outra atividade.
a) A equipe de Coordenação do Curso faz um apanhado global do pro1eto e seu
desenvolvimento - História da Diocese, História do Projeto, momento atual, o Curso.
b) Nosso contrato de grupo

- Formação de equipes: Formiguinhas, Comunicação e animação (TV, Jornais,
Feedback), mística, cantos e lazer, cronometragem, enfermaria. 



09: 15 - 2) Introdução à visão da realidade - Formar dois grupos, dentro do salão. no corredor 
central colocam-se vários objetos de sucata, cobertos de um lençol ou grande folha de 
papel Os grupos voltam-se para o centro. Os objetos são descobertos e observados por 
alguns minutos Cada grupo discute e comenta o que viu Depois se faz o levantamento do 
que foi visto, observado e conservado na memória. 
- Terminar com a leitura da poesia "a Verdade".

09:45 - Como é a nossa realidade? 
- Dividir o pessoal em novos grupos, identificados por refrões musicais.numerados.
Os grupos discutem as perguntas abaixo. Os resultados serão apresentados através de
colagens. depois do almoço

- Quem vive na nossa região? - Que tipos de pessoas vivem aqui?
- De quê vivem as pessoas na nossa região? - Que tipos de trabalho exercem?
- Como está vivendo o povo nas comunidades?
- Que oportunidades e dificuldades o povo encontra na Baixada Fluminense?
-O que é que está provocando estas dificuldades e criando estas oportunidades?

12:00 - ALMOÇO 
13:30 -Os grupos devem organizar uma exposição comum das colagens. Os participantes 

passam por todas as colagens, observam o que viram e o comentam com os companheiros. 
-O plenário, em estilo "palavra livre", consiste no comentário geral ás colagens,
procurando mostrar qual a realidade vista espontaneamente pelo grupo. Os grupos devem
evitar explicar o que fizeram, deixando estas explicações mais para o final.
- Alguém procurará sintetizar no quadro as Respostas especificas a cada uma das
perguntas

16:00 - Após a visão geral vamos ver quem somos nós dentro deste contexto, como educadores

populares. Qual o nosso papel? 
-Os participantes são divididos em grupos, segundo o número de exemplares do
"Tangram" Cada grupo recebe um envelope com as peças e procura montar, em grupo, o
quadrado pedido.

18:00 - Interrupção para banho e JANTAR 

19:00 ;V O I l' A' e !J 1, J' !J /2
} 

11 ;, 

Domingo: 
08:00 -Oração 
08:20 - Aquecimento 

Resgate do trabalho anterior 
- Propor, como avaliação, que se escrevam cartas a respeito de três aspectos:

O que viemos fazer aqui - o que fizemos - que proposta levamos daqui. 
- As cartas devem ser dirigidas:

Ao Prefeito ou aos prefeitos dos Municípios. (2 grupos) 
Às comunidades da Diocese (2 grupos) 
A D. Werner, atual Bispo da Diocese (2 Grupos) 
A D Adriano, Bispo anterior (2 Grupos) 
À equipe que elaborou o projeto e montou o curso.(2 Grupos) 

09:30 - Leitura das cartas 
11:00 - Tarefas e encaminhamentos para o próximo encontro. 
11 :30 - Avaliação afetivo-emocional: 

- Faz-se um barquinho de papelque passa de mão em mão. Cada um que o recebe, tira dele
o que não gostou ou quer modificar, e coloca nele o que foi bom

12:00 - Terminar após a leitura de Mt 18, 1-5 - ou o Evangelho do dia 



111c11111 n:1 h:1sle' du .. pcgur 011 lwgur
... Scgu11do Maria da Conceiçüo Tavares,

cs11.:s <111 lh püt1tllS .:cn1rais dll inacc.:itúv..::1 projle'tO: 
a) 11 ahsol11ti:11çâo do., dirl'Ítos dos illl'l'Stitlores estm11geiros. Esses têm o 

direito de im·le'stir cm qualquer úrea. setor e atividad1.\ sem rc.:striçôcs. 
Tem clireitú de.: úllllCstar qualquer política ou açüo governamcn1al 
qualquer uma mcsn1l), seja ambicn1:tl, reforma agrária, fiscal ett:. - que 
possam considerar como amé:11,:as potenciais aos seus lucros. O gowrno 
de\'e assegurar .. ,,1c110 go::o .. desses invc.:stimentos. Qualquér intcrvc.:n
\àO governamental qut: represente restrição da lucratividade di;:tiva ou 
po1cncial <b direito a uma indenizaçüo ao investidor estrangeiro; 

h) "pr<'l'{l/êud11 subjetil'(I dos critérios dos investidores estrangeiros. Qual
quer in1en·cnç:1() güvcrnamc.:111al suscc.:1ivcl de reduzir sua capm:idade de
, 1b1cnç:10 de l m:rns pnde ser i111crprc1ada c(lll1\) de "e/éiro i:,111i1•ale111e .

. 
a

um:1 .. dc•s111J1·1111riarúo. 111cs111u indireta". t\ perda de uma oportunidadt.:
de ,1b1c111;:10 tk lucr,is t: sul'icit.:nll: par:, jus1i l'it.:ar \l direi lo à in<lcnizaç:10;

i:J a alulic"çüo tia poreswde do l:.'swdo. O acordo dú aos Estados e aos in
' cstidorcs pri,·ados c:-;rrangeims os mesmos din::iws e o m<:snH) status 
par:t aplicar cláusulas. Os im·éslidort.:s p0tkriio acionar os governos naci-
011:tis cm tribunais de sua própria esc1)lha. Os Estados abrem mão de sub
mc.:tt.:r os li1ígills ú arbitragem i111i.:rnacional. Uma VCL. que tenham adcridu 
;ll) a.:onlo. os Esiados !'it.:am irrevogavelmente atados a ele por 20 anos. 1

" 

Se. por um lado, jú os termos desse pro,it.:to assustam e.: deixam indignada 
qualquer pessoa de bom senso. mais prCl)cupanle é nossa situavào, pois temos um 
go,·cnl\) !t:dt.:ral claramente alinhado com css:t onda de globalização financeira. 
Por úlllt'll lado. nüo potkmos kchar os olhos ú realidatk: da nos mostra qL1C 

algumas dt.:ssas prett.:nsôes jú estão sc.:ndo acciias por govl.!rnanlcs brasileiros na 
hora de assinar contratos de inwstimcnto. O próprio fato de que os termos dí.:sse 
proje10, e de lllltrns, tenham sido guardados como scgn.:dos por decisão de nossos 
governantes:·, é motivo para apres::;annos uma aç{io cidadü visando evitar que o 
go,·crno renuncie à soberania nacional sem consultar a ninguém. 

·' FSP, 1'/03 198, p 2·6 
Clr VIANNA .)1 • Aurelio (oro \. /1 E,;tr.ll,'!)l,J lfOS b.111co, m11/t1i:ll<)(dl$ Jldl,1 O 8tdStl - ,10.?ilse CIIIIC,1 f: 

aocumamos me<lttos. 8ras11ta, Rede Brasil. í1pogresso. IY98. p. 14. 
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CUSTOS SOCIAIS DA 
CONCENTRAÇÃO DA RIQUEZA 

O tamanho da tragédia 

Quantos senfo, hl>jé c.:m dia, cm todo o mundú, os qut.: vivem na mist:ria e 
na pobreza? Qualllús são os tksc::mprc.:gados'! 

Não existem c::s1atísticas seguras em relação ao dest.:111prc.:gt1. Mas fala-se cm 800 
milhões de pessoas. Dev<:m st.:r muito mais. É um número qul' aume111a todos os di<1s. 

Trata-se <le um aumen1n provocado pela crise aluai, llll apcnasjustifii.:aclo 
por ela'! Os tksempregaJos franceses nos indii.:am que: t.:sta é 11111 longa his1ória. 
Tt:111 seu comt.:ço t:lllll a implantaçüo da í.:Xpllmtçüo capitalista e, hl�jc, lém a 
cara da exclusão pmmovida pdú mercado tll)tninado j)L'.lu t:apital finani.:cinl 
in1ernacional. Uma das i.:aractcrísticas do capitalismo aluai � a imposição tk· 
rc/i1m1mj11rídicas t' 1wú1iu1s co111m us direitos truha/!1isllls cu1u111istados pelos 
tmballuulores assalariadus ut1m·i-.1· de l11ws 111e11101-â1·ei.1·. Não se sentindo ame
açados em seu po<kr, t.:xigcm ú m{1xi1110 d..: liberdade.: tk aç:10 para obter lucrns. 
O dcs<.!mprego � encarado apenas como uma red11çâo de c11stus . 

S<: somarmos, hoje. os que nunca tiveram trabalho juridicamente regula
mc:ntado e protegidll aos qut.: perderam o emprego recenlt.:mente, qual será re

almente o tamanho da tragédia'? 

"Nada rafi,ez SL:ja 111ais de.1·co11cerw11te e ho/'/'Íl'el du lflll' <·.,·se dado apresentado 
pelo PNUD (Pmgmnw das Nuçôes Unidas para u Dese111·oh·i111l'11fo): 358 pessoas 
SllfJl'l'IIJÍ!iul/(Íl'i(I.I' fiOS.\'l/(!/1/ 1///lll (flllllllÚÍlldl! de cli11/l('iltJ Sllfll!J'i11r li 1/1/c/.)'(' {/ 11/C!tadl.' da 
pop11l<1rr10 111111ulial. Frata111e111e. esse /'l'c/11:ido 11tÍ111em de pes.,·u<1.,· ricas rc111 ari, ·os 
maiores ao (file possuem ./5% das pessoas e dos Estado.1· em 111du u 11JJ11ulo ".�� 

De fato, o mesmo Informe nos revela que I bilhão e úOO milhõ<:s de p<.!sso
as estão t.:m piores cündiçôes et.:onômicas do que hú 15 anos, e 89 paÍst:!s <:stüo 
agora em rior situaçüo ct.:onômica do que há 10 anos. Analisando o decênio 
l 975- l 9gs, constata-s<: que a t.:conomia crest:eu pato de -Hl'X,; nc.:ssc mesmo
péríodo, contudo, o númi.:t't> tk pobrt:!s aumi.:111ou cm 17'!-'u. Nl)S últimos 30 anlls,

"PNUD. l11for111e 1996 CH,ttlu no ar1u.1u ele P Gwi11111u 111,irlc O.M 1 ... , a Glol1<1l11<11;1ón 1111 uian clcsaho" la
cuca cr1s11ana". ln fo11dacio11 A111criu1ha Glot,aruar 1,1 espera,w1 Cochabamtia. 8ollv1a. INDO, 1997. p. 32. 
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a participação na rcnd:t mundial dos 20'}., mais pobres dl' 1wsso planeta se red 11-

:,ri11 de 2.3'' n para 1 .-�" "· bn contrapnsi<,:Ü\l. os 20'}11 mais ricos aumentaram suas

rendas de 70° 
n para �5" "·

Como resultado ll\gico dessa distribuiçiio. cada vez menos eqüitativa, dupli

L'nu-sc a relaçiio 11ropn1\·ional cnlrL' os 111ais ricos e os 111ais pobres do mundo: hú 

três décadas alrús. ()S :o"., mais ricos do mundo (apro:xi111ada111cntc I hilltão e 200 

mi lhôcs) tinham uma rc11da :rn ,·e7cs 111aior que os 20'\á 111ais pobres; na atualida

de. os primcir0s tê111 rendas (1 I vezes 111ais altas que os 20'1/., 111ais pobres. 

--o Informe l 1)<)(, do Ranco Mundial nos comunica. n,'io sc111 ironia. que, cm 

n:Iaçào a 1996. tem duas notícias e informar: "uma hoa <' 011/m mú ". A "hoa .. é 

que hou,-c u111 nescimL·nt(1 cc()nô111ico na Am0rica Latina. 111es1110 se considerado 

totalmente insuficiente.!\ "111ú .. é que os ricos da América Latina ricaram mais 

ricos e os pobres. mais pobres. Segundo esse Infor111e. um c111 cada 3 latino-ame

ricanos é pobre e um lutai tk 86 milhões ( 18% ela população) sofre na extrema 

pohrcn1. Siio pessoas forçadas a sobreviver com menos de 11111 dl'ilar por clia."1" 

/\ situação rc\'\.:lada por esses dados gera dois movimentos. contrúrios e 

rcl;1eionad()S: por um lado. segundo o úlli111(1 Relatúrio das Nações Unidas, faz 

sofrer e morrer ú mingua mais de um bilhão e trezentos milhões de pessoas, 

rcd117idas ;\ miséria absoluta. com renda igual a menos ele um dólar por dia: por 

(lulm lado. fo, a humanidade perder seu sentido de humanidade./\ tàse da ex

p/o.wio social é li·utn. :ro mesmo tempo. mas com diferentes responsabilidades. 

Lill justo inconíormismu <l<lS excluídos e e.Ia indiferença cínica dos ricos e pode

J'l)SO<;. que excluem para aumentar seus lucro� e seu poder. Acrescente-se. ain

da. a responsabilidade dos l:stados. com governos. leis e instituiçôcs voltadas 

quase exclusivamente para a defesa cios privilégios ela minoria dos incluídos. 

As dívidas sociais no Brasil 

Cr·ianças: as que mais sofrem 

Partindo do cotidiano. lugar cm que a vida acontece, n.1<, h{i a menor dúvi

da de que são as crian<,:as as que sentem mais o agravamento das dívidas sociais 

no Hrasil. Ficam sem direito de viver. 11<) limite. Das que sobrevivem. 40 de 

cada 100 estão crn �it uaçüo de pohre1a/111iséria. pois vive111 cm famílias com 

renda /Jl',. CUfJila inl·erim a meio salúri<• 111í11imo. Sün pelo menos 19.R 111ilhôcs 

"1(1 . p 33-34 

as crianças de O a 14 anos que se enco11trarn nesla siluaç;'io. Elas s{io mais de 

40'¼, das crianças nessa faixa etúria. 

Isso 11üo é tüo cstranlw assim. Sem cnfrenlar as dívidas sociais estruturais 

que estiio 11a raiz dessa situaç,10 vergo11hosa. e 11cm apoiar quem procura superú

las, o governo federal gasta apenas R$ 165.40 por ano corn cada criança e ado

lescente do país. E isso somando todo o gasto social. Nesse quadro. 
• 2.7 milhôes de crianças de I O a 17 anos só trabalham. não estudam:
• 1 milhün da 111csma idade procuram emprego todo ano:
• outros 4.6 milhões de crianças e adolescentes ne�ta idade trabalham e

estmlam:
• das que conseguem trabalho. 3.5 milhões trabalham mais de 40 horas

semanais;
• existem 658 mil crianças de I O a 17 anos que niio estudam. nüu traba

lham nem realizam afazeres domésticos:
• existem 522 mil crianças de 5 a 9 anos que trabalham.

Esses dados constam cio documento "l11dicadores !·i'ociais sohre Crianças

<' Adolesce11fes ", do IBGE, e foi elaborado pelo UNICEF com informações do 

SIAF (Siste111a Integrado de Acompanhamento Financeiro). do Ministério da 

Fazenda."' São dados governamentais. e n;1o de instituiçc'ies i11teressadas cm 

prejudicar a i111agem cio país. E mesmo sendo alarmantes. L'ertarncnte n;1o diio 

conta do que é a realidade. Além do mais. serão assim tão diferentes as co11di

çôcs de vida da� crianças e adolescenlcs nas fo111ilias que têm renda 11er capita 

mensal entre meio e I salúrio 111ínimo'! 

O Brasil nós, portanto. sociedade civil. empresúrillS e g<wernantes - te111 

uma enorme dívida social com as crianças e adolescentes. Somos nós. ainda 

que com diferentes responsabilidades, que niio oferecemos e garantin10s o di

reito de nascer. de crescer e de desenvolver-se como crianças. Sem um lar 

digno. sem alimentação de boa qualidade. sem espaços para brincar. sem segu

rança. sem oportunidade de estudar. sem o direito de ser criança: esta � a 

oferta que fazemos, como Brasil. a mais da metade de nossos filhos' Picir ainda. 

hú os que se aproveitam dessa irresponsahi I ictade coletiva para explorar as cri

anças e acltilcseentes. submetendo-as a trabalhos muito rnal pagos. quando nfio 

cm condiçiit's prúxi111as da escravidJo. l-: preciso não csquecn que parte da

renda per capita de R$ Ci0.00 ou de R$ 120.00 é constituída pelo traball1P infan-

'" FSP. 18/11/97. p 3-1. 
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til. cPmpkmentar ao lr:1halll<l inst:'1\'C.'l c com n:.-muneraç,1o indigna dos adultos. 
ou supktivo au seu <k:sL·rnprego. 

() d('S('lllpr('J!O 

O aumento dn (kSL'mprcgo em nosso pais é fruto da promoção dos me
cani:-mo:,; de concrntra1,-;'I{) ua riqueza corno um absoluto. Os dados são pouco 
confoivcis. Primeiro. jHll deixarem de lado sempre os que nunca tiveram em
prego formal. que sc111prc viveram na informalidade. Depois. por deixarem de 
incluir os que conseguem qualquer tipo de trabalho instável. mesmo sem ne
nhu111a garantia e com baixa remuneração. Estes engrossam o jú volumoso 
número dos 1rnha/lwd11rcs au1J110111os. Por isso, o índice de desemprego de 
7.4 n�, da Populaç;'io Economicamente Ativa - PE/\ 11

• que o governo utiliza ejá 
expressa enorme aumento, deve ser encarado com muitas restrições. Como jú 
foi referido acima. só na Grande São Paulo existem I rnilhãn e quinhentos mil 
de:-emprcgados. 

Esse drama atinge principalmente os mais jovens. Entre 1989 e 1996, a taxa de 
desemprego dos jovens entre 15 e 19 anos na Grande S. Paulo pulou de 15.8% para 
39.X%. E a dos jovens entre 20 e 24 anos passou de 9,0% para 19,7'¼,. Em dezembro
de 1997. 42.7'�� u0s.iO\L'llS entre 15 e 17 anos estavam desempregados. enquanto
entre as pessoas �()111 mais de 40 anos. a taxa de desemprego era de 10.4%. '�

1� grave também a :-i!uação do desemprego no campo. Segundo informa a 
ABR/\, somente cm l l)tJ7. um total de l .ú07.000 postos ele trabalho no campo 
foram eliminados. O índice de emprego 110 setor agrícola vem caindo 5% ao 
ano. cm termos abs1,lutos." 

/\ introcluçüo do contrato temporárit> nas relações ele trabalho, proposta 
pcl0 governo federal e aprovada pelo Congresso, signiricar,1 maior instabilidade 
no trabalho e perda de direitos adquiridos por parte dos trabalhadores. Em ne
nlrnm pais que i11trodu1iu essa.flexihili-::.açiio nas rela<'(J<!S tmha//1islas houve di
minuição das taxas de desemprego. Por que iria acontecer no Brasil? Aliás, o 
pretexto de que essas 111>rmas diminuiriio o rnsto Brasil e os custos de demissão 
dos assnlariados não pode ser utilizado. A final. o custo do trabalho no Brasil é um 
dos mais baixos do planl'la. assim como a rotatividade de mão-de-obra tem sido. 

" FSP. 31/03198. D 2· 1 
'' Fonte OCDE. OIT e SEAOE/fJIHSE. na FSP. 22/02/98. p. 2·2 
,, ABRA. O casuísmo d,1 Refur111,1 llgráfla no Brasil - Carla endereçada à CNBB. abril ele 1998. D 02 

JO 

até n momento. urna das mais altas. demonslrando que os empregadores nào sen
tiam tanto os custos de uemissãn. 1

� 

Na semana 09 a 13 de fevereiro. a Rede Globo de TV apresentou uma série 
de reportagens 110 .!ornai Nacional. sobre os efeitos na vida cotidiana do cres
cente desemprego. Descontando a costumeira1,atriorada da última reportagem. 
cm que se apresentou a real idade norte-americana como exemplar. ocultando o 
que cstfi se agravando também por lú cm termos de insegurança no trabalho e 
rcduçüo real de salários. as demais retrataram dramas vividos em situações bem 
realistas. O desemprego está atingindo lodos os setores sociais. incluídos os 
executivos que. antes da demissão. tiveram como tarefa elaborar programas de 
e11.rnga111e11to de 11es.rnal. E atinge todas as dimensões da vida. da indi,·idual à 
familiar. Na verdade. interfere no conjunto das relações sociais de cada pessoa: 
a continuidade do aluguel. as comrras no supermercado. a escola. os cuidados 
com a saúde, o lazer. .. 

Salário: injustiça 

Presenciamos. hú rouco temo. uma polêmica interessante. O go\·crno fe
deral ficou irritado com uma referência a0 salário mínimo brasileiro no Relató
rio sobre Oireitos Humanos do governo norte-americano. Segundo o Relatório. 
nosso salúrio mínimo nüo garante os direitos humanos dos que o recebem. Ao 
criticar essa afirmação. nosso Presidente lembrou algumas coisas certas. Por 
exemplo. essa: por que os Estados Unidos não abandonam o protecionismo e 
abrem seu mercado para os produtos brasileiros? Mas. mesmo sendo uma per
gunta intrigante, o terna do debate deveria ser outro: afinal. o salúrio mínimo 
brasileiro é ou não fator de desrespeito dos direi los humanos'' 

O salúrio mínimo nunca esteve tiio baixo em seu valor real. o ,·alor de 
compra dos bens necessários a uma vida digna. Valia. em outubro de 1997. 
pouco mais de 15% do salário ncccss:írio de acordo com o preceito constitucio
nal (Cnp. 2. /\ri. 7. Inciso IV). para manutenção de uma família com dois adul
tos e duas crianças. Se t ivcrmos presente. por outro Indo. que a taxa de lucro das 
empresas 0 das mais altas do mundo: se. f'inalmente. niio esquecermos que o 
país é um dt)S camreões cm concentração de renda - não temos como argumen
tar contra a critica norte-americana: o salúrio mínimo brasileiro é expn:ss;1o 
permanente de injustiça cm rclaç3o ,Hl pagamento pelo trabalho. 

3' Cfr. Kjcld Jakobscn. "Geraçiio ele Desemprego·· FSP.31/01/98. p. 1 ·3.
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O que sr.:- poJl' comprar et)lll 120 reais'! E se núo compra, conrn viver com 

Jíg111d:ttk mínima numa soc1edaJl.' l':tda dia mais urbaniLada, cm que a solm .. :, i

,·c:11c1a dcpe11tk da cumpra com dinheiro de todos ns bens neccssúrios'! Scgun

dt) 1) Diel.':-.e. o sal:írio minim.i. para ter o podcr dl' compra previsto na lei. devl!

ria Sl'I". ja em nu1ubrn passado. tk RS 7X9.(i9". Nüo adianta dizer que seu au

mento qu-:hraria gowrnos -: a r.:-conomia do país. O que se cstú ra1.c11do com o 

banc�1:, JL·:-.111c111.: l.'ssas alegações. 

Um sinal da crise gerada pelo ucscmprl!go, p!.!rda do podi::r aquisitivo do 

satirio c alta nas taxas tk juro para os consumidores aparece no crcscimc:nto da 

inadimplênçia no pagarnl!nto das prestações. O chamado calote dos consumi

dorl.'s 11�10 púrJ tk crcsccr. Em 1t1U1\'1), ü número de carnês c:111 atraso foi de 434 

mil e -t<>�- bso representa 57.s''o a mais do que em igual mês do ano passado c 

33,.1 ° n :1 mais do quc no mês de fcvcrciro .  ; .. 
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· Apresentação

O objetivo desta edição da série Semeando sentido que trabalham pessoas e coletivos 

?Ocieconomia é fortalecer e apoiar os comprometidos na construção de um mundo 

movimentos sociais que trabalham com as justo e solidário. São pessoas que aprendem 

temáticas "Mulheres" e "Economia Feminista" 

na construção de processos de formação em 

"Economia Politica". Esta cartilha pretende 

mostrar passo a passo todo o trabalho de 
1 
formação que o Pacs vem desempenhando junto 

a companheiras do Rio do Janeiro desde 2004. 

Entendemos que a Economia pode ser bastante 

µtil para a compreensão da nossa realidade 

social, fornecendo análise e conteúdos criticas 

que possibilitem sua transformação. É neste 

muito ao colocar seus ideais em prática. Assim, 

contribuem com a mudança de nossa realidade 

de forma insubstituível e valiosa. E a busca de 

uma visão mais ampla e crítica da Economia, 

mais próxima da realidade do povo brasileiro, 

é um importante avanço para a a busca deste 

mundo que sonhamos. 

É com este propósito que o Pacs organiza nesta 

publicação a metodologia utilizada no curso 

Mulheres e Economia. Quando falamos em 
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metodologia nos referimos às formas usadas 
pelas educadoras populares na construção 
do conhecimento junto às participantes do 
curso. A naturalização do trabalho apenas 
como valor de troca e das relações sociais 
como formas de exploração sexista constituem 
os maiores desafios a serem enfrentados 
quando trabalhamos a economia política com 
uma abordagem feminista. Essa foi a nossa 
percepção depois desses anos de experiência 
no curso Mulheres e Economia, que já 
formou sete turmas e cerca de 200 mulheres 
do Rio de Janeiro. 

Os estudos trabalham a transformação 
social centrada numa perspectiva feminista, 
desmistifica a ciência econômica e dissemina 
conceitos e ferramentas que, até então, ficavam 
restritas a meios acadêmicos. Conceitos e 
ferramentas que são, muitas vezes, utilizados 
como forma de domínio de uma classe sobre 
outras. A dinâmica do curso Mulheres e 

Economia aposta em reuniões periódicas para São pontos fundamentais no curso Mulheres e
a análise de temas específicos da Economia, Economia: fazer uma economia que não seja
percorrendo conceitos e decifrando significados. a economia da lógica do mercado; não tornar
O conteúdo teórico busca estabelecer conexões natural a opressão que as mulheres sofrem;
com a dinâmica da sociedade contemporânea, debater O trabalho como valor de troca e de
permitindo às participantes e organizações relações sociais e de gênero e não como forma
orientarem suas ações de luta na transformação de exploração.
da realidade vigente. 

Com a formação política, salta aos olhos dessas 
A riqueza de experiências pessoais das mulheres a opressão cotidiana que elas vivem
participantes do curso Mulheres e Economia em diversos espaços de convívio. Não basta
permite dar novos conceitos, por meio da apenas compreender a economia e as questões
prática, aos fundamentos de uma outra de gênero. É preciso olhar como tudo isso
Economia que estamos construindo. Uma interfere de forma sexista na vida das mulheres.
economia que não apenas supere os valores Elas, que ainda ganham salários mais baixos para
neoliberais e o predomínio das leis de mercado trabalhos iguais aos exercidos pelos homens.
e da propriedade privada, mas que também E ainda vivem a situação de sobrejornada
avance na valorização da vida sob todas as suas de trabalho, quer dizer, trabalham fora e
formas. E que respeite e valorize as diferenças dentro de casa.
sem as utilizar como meio de dominação e 
opressão, tanto sexista quanto racial e social. Pensamos também, durante esta proposta

de formação política, na construção de uma 

sociedade que não explore o conjunto da classe 
trabalhadora, e que não oprima as mulheres. 
Por isso, é necessário colocarmos no centro do 
debate a sustentabilidade da vida humana e 
também do planeta. Temos consciência de que 
nosso caminho pela frente é árduo. Mas isso não 
nos desanima. Dedicamos esta publicação às 
mulheres que mesmo com as dificuldades de um 
cotidiano agitado não deixam de dedicar parte 
de suas vidas aos estudos e à vida política. É a 
coragem delas que dá força ao curso Mulheres 
e Economia. 

Boa leitura! 



Curso Mulheres e Economia 

primeira edição do curso foi realizada em 

2005. Na ocasião, com a crescente luta das 

mulheres na busca pelo cumprimento de seus 

direitos humanos, sociais, econômicos, políticos 

e culturais, vimos a necessidade de estruturar 

uma metodologia de apoio. a essas lutas. A 

luta das mulheres se utiliza de diferentes 

instrumentos para intervir nas políticas públicas 

relacionadas ao trabalho, à saúde, à educação, 

entre outros. Todo esse contexto contribuía 

e reforçava a participação das mulheres nas 

organizações sociais. Contudo, mesmo com as 

vitórias que as mulheres vinham alcançando, 

Metodologia 

muitas vezes não conseguiam avançar em suas 

conquistas. Por meio de relatos, percebemos 

que existia a falta de ferramentas técnicas 

para isso. E foi assim que resolvemos construir 

o curso Mulheres e Economia.

Desde o início, percebemos que o Pacs não 

poderia construir esse curso sozinho. Naquele 

momento já éramos parte da Rede Economia 

e Feminismo, que foi um espaço fundamental 

para termos o contato com a economia 

feminista, por exemplo. As Companheiras da 

REF nos desafiaram a criar um curso de formação 
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para as mulheres no meio popular. Aceitamos 

o desafio e junto com a Casa da Mulher

Trabalhadora - Camtra - desenvolvemos o

primeiro piloto do curso.

Não bastaria e nem seria adequado montar uma 

metodologia fechada, de cima para baixo. Isso 

pelo fato de acreditarmos que o conhecimento 

precisa ser construído de forma coletiva, 

moldado em conjunto. Optamos, portanto, por 

uma metodologia autogestionária, e esta é, 

atualmente, a nossa maior riqueza. O processo 

pedagógico para a realização deste trabalho 

vem se construindo a partir do diálogo com 

as mulheres trabalhadoras, participantes de 

organizações e movimentos sociais, além de 

sindicalistas. 

Para escolher as abordagens do curso Mulheres e 

Economia, portanto, partimos de uma proposta 

experimental, conformando um projeto-piloto, 

realizado em 2004. Convidamos algumas 

mulheres de diferentes bairros da cidade do 

Rio de Janeiro e de municípios vizinhos para 

. 

participarem de encontros, cujo objetivo era 

pensar e construir em conjunto este projeto de 

formação. Nossos principais questionamentos 

eram: como iniciar um processo de formação 

em Economia Política sob uma ótica feminista? 

Qual seria o melhor formato para o curso? 

Queríamos construir um jeito novo de 

formação, com uma metodologia que desse 

gosto na luta, que provocasse a mudança 

social. Começamos, então, a realizar oficinas 

temáticas na perspectiva de ouvir quais seriam 

as necessidades e lacunas que essas mulheres 

identificavam em sua formação política. Foi 

assim que as atividades começaram a dar 

certo, a obter participação e resultados. Já primeira edição do curso Mulheres e Economia

são cinco anos de curso Mulheres e Economia. li, com a participação de 20 mulheres.

Hoje já temos o curso avançado. Para para 

a formatação deste Curso li (continuidade 

do primeiro para as alunas que já fizeram o 

curso Mulheres e Economia 1), o Pacs convidou 

Foi desta experiência 

particularidades e vitórias 

de compartilhar com todos 

que extraímos 

que gostaríamos 

os leitores desta 

mulheres participantes de outras edições do publicação. Desejamos que ela seja mais um

Curso 1, em 2008, para a formulação de um instrumento de apoio também para outras

projeto-piloto. E neste ano foi realizada a mulheres trabalhadoras, em diversos cantos do

Brasil. Queremos fortalecer a luta das mulheres 

sem distinção, das trabalhadoras formalizadas, 

com registro em carteira ou contrato, mas 

também aquelas que não são reconhecidas 

e valorizadas pelo modelo socioeconômico 

capitalista. Um exemplo específico desta 

situação é o das trabalhadoras domésticas, que 

têm seus afazeres invisibilizados. 
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Horizontalidade do 

conhecimento 

O que nos chama a atenção ao longo deste 

protesso é o modo como as atividades são 

iniciadas. Chamaremos este processo de 

educação popular. Nele, procuramos refletir 

sobre os caminhos de construção de uma nova 

sociedade. Caminhos construídos de forma 

horizontal, com a participação de todos, sem 

hierarquias. As opiniões das participantes 

do curso são essenciais para socializar-se o 

conhecimento construído durante a formação 

política. A avaliação se dá ao longo dos 

encontros, principalmente quando, no final 

do curso, propomos que cada uma escreva 

uma carta, como se fosse enviá-la para outras 

mulheres, contando como foi participar do curso 

Mulheres e Economia. Cada carta nos revelou 

o quão conscientes estavam essas mulheres,

como podemos ver na carta a seguir.

Essa maneira horizontal de partkipação é um 

diferencial do curso Mulheres e Economia. Ela 

faz a contraposição às formalidades impostas 

pela escola institucionalizada: dar nota, marcar 

faltas, provas, um método que inibe a maioria 

das participantes. Para não reproduzirmos 

o jeito vertical das relações de uma sala de

aula tradicional, os aprendizados acontecem à

medida que conseguimos avançar na discussão

dos temas propostos. Acreditamos na troca de

saberes e temos consciência de que os limites

de tempo para o aprendizado são diferentes

para cada participante.

O espaço de aprendizado também diz muito 

sobre a quebra da autoridade do conhecimento. 

Acreditamos que cada militante que se propõe 

a realizar um processo de formação política 

deve se sentir parte do processo. Colocar 

essa teoria em prática é difícil, já que nossa 

educação escolar, desde os Jesuítas, nos 

condicionou aos detentores do conhecimento, 

hierarquizando a maneira de contribuir na 

construção dos saberes. 

Em nossa opm1ao, essa sistemática inibe 

a maioria das participantes e castra sua 

criatividade e capacidade de construir um saber 

próprio. Não queremos reproduzir esse método 

vertical das relações em sala de aula, uma 

vez que acreditamos na troca de saberes, nos 

limites _de tempo de cada uma dessas relações 

e na construção conjunta dos saberes. 
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A tentativa de horizontalizar o conhecimento 
também se reflete na arrumação da sala, 
sempre em roda. Ninguém ganha destaque 
maior ou ocupa uma posição mais central, todas 
são parte do processo. Procuramos também 
enfeitar a sala de forma que ela ganhe o "nosso 
jeito". Nestas atividades, onde também todas 
participam, colamos e fazemos cartazes com 
temas a serem discutidos no curso, com fotos de 
grandes feministas, com flores, com bandeiras 
das organizações e movimentos que nos apoiam 
ou participam dos encontros. 

Para a coerência na construção deste método 
de educação popular, devemos prestar 
atenção nos mínimos detalhes. Nas aulas, as 
atividades já são iniciadas com uma dinâmica 
construída por todas e para todas sem nenhuma 
obrigatoriedade. O que fazemos é um convite 
para estarmos juntas e compartilharmos os 
saberes. O objetivo é fazer com que nos sintamos 
à vontade, olhando umas nos olhos das outras 
e criando uma cumplicidade que possibilitará a 
construção do curso mais adiante. 

Nas dinâmicas, todas são convidadas a O fato de termos níveis de escolaridade e

apresentar suas expectativas com o curso: profissões diversas não faz diferença. Pelo

• O que queremos participando do processo? 

• O que esperamos?

• Para que estamos neste espaço? 

contrário, o que nos une nessa formação é 
desempenharmos tarefas iguais, de uma mesma 
perspectiva, e que nos foram designadas. 
Assim é mais fácil encaminhar uma discussão, 
combinar o que cada uma quer fazer ou pode 

As respostas, ainda que bem diferenciadas, 
fazer. Isso de uma maneira mais agradável,· e 

sempre abordam razões como: 

• liberdade;

• dividir as tarefas diárias de casa;

sem sobrecarregar nenhuma mulher. 

A tentativa de mudar as práticas dentro 
do curso pode se refletir no cotidiano das 

• estudar;
mulheres. As tarefas domésticas e de cuidados 

• aprender sobre política e economia para
com a vida humana, que tradicionalmente são 

tentar mudar a vida; 
consideradas deveres da dona de casa, coisa 

• conhecer mais sobre economia para intervir
de mulher, servem como exemplos. A nossa 

junto aos gestores públicos. 
discussão não é se gostamos ou não de fazê-
las, mas de que elas podem ser compartilhadas 

Esse processo de querer mudar, esse desejo com toda a família ou com os pertencentes a

de intervir, também interfere na forma como determinado grupo de convívio. Sejam homens,

nós, educadoras e educadores populares, nos mulheres, crianças ou idosos. Também faz

inserimos no curso. Ele nos envolve porque parte do curso Mulheres e Economia a tentativa

somos parte dele. É o nosso dia-a-dia que está 
de compreendermos por que, historicamente, 

inserido nessa história. 
eStas tarefas foram designadas às mulheres, 

e como isso caracteriza o sistema econômico 
que vivemos como machista e patriarcal, 
sobrenomes do capitalismo. 

Definição de problemas 

A i!'llportância de envolvermos as mulheres 
em um estudo da Economia tem a ver com a 
necessidade de compreendermos a realidade 
social a qual estamos inseridas. Na nossa opinião, 
essa discussão passa pela raiz patriarcal. Na 
sociedade, está naturalizada a diferenciação 
do que são tarefas para mulheres e o que são 
trabalhos para homens. 

Neste contexto, o curso Mulheres e Economia 
busca apresentar e discutir: conceitos básicos 
da economia, profundamente impregnada de 
cultura patriarcal - que direciona a vida calcada 
em teorias sexistas - e também conceitos 
básicos do feminismo, que surgiu com força 
como um movimento de luta das mulheres. 
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A diversidade de mulheres motivadas em

participar enriqueceu nosso trabalho. São

mulheres de várias classes sociais, de diferentes

escolaridades e raças, que' no entanto, padecem

dos mesmos problemas no que diz respeito ao

trabalho. Problemas como a sobrejornada de

trabalho; a diferença de salários para o mesmo

tipo de trabalho que concorrem mulheres

e homens; a não valorização do trabalho

doméstico. Essas são evidentes características

de perpetuação da condição de inferioridade

da mulher, pertencente a uma mesma estrutura

econômica do sistema capitalista que se

apropria da riqueza gerada pelo trabalho

invisibilizado da mulher. 

Por tudo isso, apresentar os conceitos

b lh• 0 ele é divididobásicos de tra a o e com 

por sexo, raça e classe é também um tema

p"rofundamente trabalhado durante o curso. O

intuito é munir as mulheres com um conjunto 
de ferramentas teóricas capazes de contribuir 
na luta por políticas públicas que combatam as 
desigualdades de gênero e desconstruam essa 
estrutura de sociedade patriarcal. Esse objetivo 
colabora com a luta por um Estado que cumpra 
o seu papel de provedor dos direitos necessários
à população. As políticas públicas para as
mulheres constituem-se como importante meio
para diminuir o peso que estas carregam das
atribuições impostas pelo sexismo.

Essa temática não é feita de forma isolada. O 
estudo aprofundado dessas questões induziu, 
por exemplo, às mulheres a estarem atentas 
aos acordos financeiros multilaterais feitos 
pelo governos, como empréstimos junto ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento (810). 
Acordos que condicionam o País a seguir com 
políticas de reajustes fiscais, cortando gastos 
destinados a áreas sociais, reduzindo verbas 
destinadas a políticas públicas, necessárias à 
vida das mulheres. 

Outros tópicos de estudo são: orçamento 
público; dívidas externa e interna; e superávit 
primári_o. Mas o que isso tem a ver com a vida 
dessas mulheres? Ao contrair empréstimos, 
o governo brasileiro reorganiza as contas do
orçamento, realocando verbas que deveriam ser
destinadas à saúde, educação, moradia, entre
outras áreas importantes. Isso, muitas vezes,
para atingir metas de superávit primário e para
o pagamento de dívidas financeiras, deixando
de lado a dívida com a sociedade.

Todos os temas que abordamos ao longo do 
curso servem de base para pensarmos nos 
fundamentos para uma outra economia. 
Incluímos, então, como tema final, o estudo de 
noções de economia solidária. A ideia é pautar 
a transformação da economia que temos hoje, 
financeirizada e centrada no lucro máximo. 
No curso Mulheres e Economia construímos 
conhecimentos em torno de uma economia 
que seja solidária e esteja centrada no 
trabalho, na cooperação e na sustentabilidade 
da vida humana. 
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Falando em combinar ... 

No decorrer dos anos, de 2005 a 2009, 

mantivemos o processo de construção 

pedagógica coletiva. Definimos os temas 

macro, meso e microeconômicos que 

deveriam compor o programa do curso. 

No entanto, cabe lembrar sempre que o foco 

principal é entender e desconstruir o modo 

como a mulher se insere no atual contexto 

socioeconômico e político da sociedade 

capitalista. 

O curso Mulheres e Economia é composto por: 

Módulo 1 - Conceitos Básicos de Economia 

e Feminismo; 

Módulo li - Conceitos Básicos de Trabalho; 

Módulo Ili - Políticas Públicas 

para as Mulheres; 

Módulo IV - Orçamento Público, Dívida 

e Superávit Primário; 

Módulo V - Mulheres e as IFls; e

Módulo VI - Noções de Economia Solidária. 

Também faz parte da nossa política o convite às 

mulheres para fazerem parte da coordenação 

político-pedagógica do curso subsequente. 

Buscamos, assim, enriquecer nossa proposta 

com os saberes e os depoimentos trazidos por 

elas. Esta proposta de construção coletiva tem 

tido bons resultados. 

Como uma das formas de divulgar a proposta, 

produzimos uma ficha de inscrição do curso. 

São as próprias educandas as responsáveis pela 

distribuição deste material. Ao longo desses 

anos de Mulheres e Economia, percebemos 

que, no primeiro dia de formação, o número de 

mulheres é maior, com cerca de 60 inscritas. 

Normalmente, trabalhamos com grupos 

menores de mulheres. Então, essa margem é 

importante, pois já no segundo encontro esse 

número se reduz para aproximadamente 40. 

A partir do terceiro encontro, costumam ficar 

apenas as mulheres que seguirão até o final: 

em torno de 35 mulheres. 

Essa não é uma regra matemática, nem sempre 

vai ser assim. Achamos que todos os leitores e 

leitoras sabem disso. Porém, cabe destacar que 

nosso curso é construído em um contexto de 

dificuldades que impedem a participação política 

das mulheres. São problemas financeiros, de 

transporte, ou até mesmo a implicância de um 

marido, entre outros impedimentos. 

No nosso caso, o Mulheres e Economia é 

desenvolvido na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
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A ZONA OESTE 

A região da Zona Oeste do Rio de Janeiro 
é formada pelas Regiões Administrativas 

de Bangu, Barra da Tijuca, Campo Grande, 

Guaratiba, Jacarepaguá, Realengo e 

Santa Cruz. Trata-se de uma região que 
apresenta _grandes contrastes, abrigando 

áreas de intensa urbanização e ocupação, 
como Realengo e Santa Cruz, e regiões 
que ainda apresentam mais da metade de 

sua superfície ocupada por áreas naturais, 
corno mangues e mata atlântica. Ao longo 
das últimas décadas, · a Zona Oeste vem 
sendo palco de intensas transformações 

de ordem econômica e social, o que tem 
contribuído ainda mais para a acentuação 
desses contrastes. Claramente ampliam-se 
as disparidades econômicas e sociais entre 

diferentes áreas constituintes da Zona Oeste. 
O perfil econômico desta área reflete esses 
contrastes. Assim, por um lado temos áreas 
industrializadas, com maior urbani1ação, 
fruto de surtos de industrialização anteriores 

(iniciados em 1950), e, por outro, áreas roduzindo situações de injustiça e de 

mais naturais e menos artificializadas, acismo ambiental. 
cuja economia gira em tqrno da pesca e de Nesse quadro de marginalização 

atividades relacionadas ao turismo. ociogeográfica, cumpre destacar o papel 
A Zona Oeste (excetuando-se a Barra da tivo exercido ao longo dos anos pelos 

Tijuca) possui índices bem inferiores de. oderes públicos. O Estado, por meio 
escolaridade, renda, saneamento básico, as políticas públicas implementadas, da 
fornecimento de água e outros serviços. usência de fiscalização e de suas omissões, 
Este quadro influencia os índices de em desempenhado um papel que, ao invés 
qualidade de vida da população da região e reverter essa situação, tem reforçado 

(IDH) e contribui para que -a mão-de-obra ste quadro de abandono e exploração de 
seja barata e pouco organizada, um ecursos humanos e ambientais. Em sua 

elemento-chave para as empresas ção, continua a dirigir os investimentos 
no processo de escolha do local para ara obras e melhorias urbanas de maneira 
seus empreendimentos. São áreas que esigual, concentradora e excludente. Os 

apresentam, portanto, a maior concentração nvestimentos sociais (saneamento, escolas, 

de população negra e de baixa renda no entras culturais, bibliotecas, hospitais 
Estado do Rio de Janeiro, com aluguéis e postos de saúde, e transporte) na Zona 

terrenos mais baratos e desvalorizados. A ul continuam sendo bem maiores (em 
população, normalmente, possui menores uantidade e em qualidade) do que na Zona 
p_oderes políticos e econômicos para incidir este, o que não só cristaliza os padrões de 

nas decisões públicas sobr€ o território. esigualdade econômica, social e no acesso 
Isso determina uma distribuição espacial s políticas públicas, como acentua essa 

desigual dos danos ambientais e dos riscos, 

Essas dificuldades enfrentadas só confirmam a 
necessidade de formação e participação política 
da população. No curso Mulheres e Economi�, 
realizamos seis encontros, de maneira que 
cada módulo corresponde a um dia do curso. 
Os módulos são introdutórios e têm duração 
de cinco horas nos dias de semana e de oito 
horas aos sábados. A maioria das participantes 
do Mulheres e Economia é responsável pelo 
cuidado da suas casas ou exerce alguma 
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atividade informal. Foi principalmente por esse 

motivo que decidimos realizar encontros com 

dias diferenciados e também a cada 15 dias, 

um bom tempo para se programar e organizar a 

participação. Essa é uma forma de não intervir 

bruscamente na rotina dessas mulheres. 

Atividades para fazer em casa 

Como cada módulo é realizado de 15 em 15 dias, 

para que as mulheres não percam o entusiasmo 

pelos estudos, são propostas atividades de 

casa. Vemos importância na pesquisa de campo 

e, ao final de cada módulo, são definidas 

tarefas que deverão ser realizadas entre um· 

modulo e outro. Em anexo, estão alguns desses 

exercícios de casa. 

O objetivo maior é desenvolver um senso de 

pesquisa e investigação sobre a região em que 

as mulheres vivem e atuam. Assim, elas podem 

despertar interesse em conhecer melhor o seu 

bairro, município, estado e país. Neste processo 

de pesquisa, as mulheres não querem apenas 

recolher dados e conhecimentos, mas ser parte 

do processo de descoberta destes mesmos 

dados. Entre os entrevistados estão moradores, 

pequenos empresários locais, gestores da saúde, 

representantes de associações de bairro, etc. 

Assim, vão-se descobrindo especificidades da 

economia e da política do local onde moram. 

Alguns depoimentos 

- "Queremos fazer a pesquisa sobre saúde, educação, transporte ...

ou seja, descobrir como anda o desenvolvimento no nosso bairro, 

para que possam ter argumentos na luta por políticas públicas 

que são isentas na maioria das localidades que residimos". 

- "Hoje sabemos a quem servem as políticas públicas

. vigentes no estado e município em que moramos". 

- "A nossa atuação na nossa realidade local nos permite dizer não,

por exemplo, a candidatos que vêm com promessas que sabemos

que não serão cumpridas, mas que serão usadas apenas 

como troca de votos. Isso nós não aceitamos mais". 

As educadoras que frequentam o curso Mulheres 

e Economia têm o cuidado de trocar informações, 

participar de seminários, encontros e oficinas 

que ampliam e atualizam os horizontes de 

discussão sobre o Feminismo e a Economia. 

Isso pelo fato de também ser intenção do curso 

criar espaços partilhados com toda a sociedade 

civil, permitindo a interação das relações de 

maneira plena. Temas relacionados às questões 

de gênero, como etnia, classe, discriminação, 

preconceito, cidadania, direitos sociais, entre 

outros, sempre foram debatidos com o conjunto 

de mulheres que fazem parte da história do 

curso Mulheres e Economia. 
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Desafios 

O enfrentamento dos problemas provenientes 

de uma sociedade desigual também se dá na 
superação de cada mulher trabalhadora, que, 
mesmo com tantas tarefas para realizar, diz 

sim à luta político-social. Ê um grande avanço 

contar com elas na construção de uma nova 

sociedade. Mulheres que resistem apesar 

de tantas atribuições impostas pelo sistema 

capitalista, patriarcal e machista. 

Mas é difícil fazer política e participar de 

debates e ações quando se têm que cuidar da 

casa e dos filhos praticamente sozinhas, e ainda 

realizar trabalhos extras para o complemento 

de suas rendas. Essa é uma realidade 

desafiadora à maior parte das participantes do 

Curso Mulheres e Economia. 

"Alice! Aprendi tanta coisa neste 

curso! Olha, nós mulheres que somos 

donas de casa, muitas vezes, por falta 

de informação e partidpação, ficamos 

meio bitoladas. Ficamos só pensando 

nos nossos maridos, nossos filhos, e 

esquecemos que somos importantes 

também. Precisamos participar dos 

eventos em que possamos expressar 

nossas ideias, projetos e sonhos. Afinal, 

somos necessárias para ajudar a construir 

um mundo melhor, não devemos nos 

omitir nem nos acomodarmos e deixar 

que a sociedade dite as leis. 

Alice, um grande abraço de sua amiga 

Vera Diniz C. Oliveira". 

O desdobramento do curso acontece com a 
realização de um seminário anual. A atividade 

também é organizada em conjunto com uma 

coordenação político-pedagógica participativa, 

onde definimos juntas os temas para debate, 
o local para o evento, tempo do seminário,

alimentação, dinâmicas e por aí vai. O

diferencial é que a partir do ano de 2007,este

seminário passa a acontecer em lugares fora

da cidade do Rio de Janeiro, permitindo uma

dedicação mais concentrada nos estudos, pois,

geralmente, quando é na cidade, as mulheres

em sua maioria saem mais cedo e chegam mais
tarde, para dar conta das atividades domésticas.

Realizamos ainda oficinas temáticas, em ações
como hortas urbanas, saúde preventiva e

outras. As mulheres convidadas são todas as
que já participaram dos cursos anteriores, não

importando em que ano. Compreendemos que

este momento é também para uma relação de

proximidade e trocas de acontecimentos da

vida privada como ter conseguido um emprego,
ou afastamento por doenças pessoais ou de

familiares, nascimento de um filho/a, viagem

para outro Estado. Discutimos temas como a 
divisão sexual do trabalho, violência contra 

a mulher, soberania alimentai-, agroecologia, 

agricultura urbana, economia solidária, saúde 
da mulher, entre outros. Comemoramos também 

o aniversário do Comitê Popular de Mulheres

RJ, com um belo churrasco de confraternização

e muita dança, comes e bebes.

Em 2006, por exemplo, · surge dentro do 

seminário o Comitê Popular de Mulheres - RJ 
com planos para a continuidade do processo 

de formação política dessas mulheres. 
O principal questionamento era: o que fazer 

a partir do conhecimento e dos interesses que 
temos em comum? 

A proposta do Comitê Popular de Mulheres - RJ 
é bastante construtiva e proxeitosa. Desde o 

seu surgimento, as componentes se reúnem 
uma vez por mês. Os encontros têm duração 

de uma tarde ou manhã, mais ou menos quatro 

horas. Materiais didáticos e artigos de análise 
política são lidos e debatidos. Assuntos como 25 
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violência contra a mulher, soberania alimentar, 
militarização de periferias, saúde, gênero e 
economia solidária estão sempre em pauta. 
Hoje o Comitê está mais fortalecido. As 
integrantes participam de atos públicos, 
seminários, conferências, audiências públicas, 
algumas já compõem a Rede de Socioeconomia 
Solidária da Zona Oeste do Rio de Janeiro , 
entre outros espaços de atuação. Além disso, 
também é característica do grupo a produção 
de produtos como o artesanato com biscuit e 
com esca�a de peixe, bolsas ecológicas, além 
da troca de sementes e fibras vegetais. 

O Comitê Popular de Mulheres fabrica seus 
produtos aos moldes da economia solidária, isto 
é, sem deixar de pensar no desenvolvimento 
integral do ser humano e da sociedade, sem se 
esquecer da preservação da natureza. Essa foi 
a maneira encontrada por elas de colocar em 
prática as possibilidades e descobertas no curso 
e no dia·a-dia. 

Passo a passo: 
como montar os cursos 

Neste capítulo, vamos detalhar o conteúdo 
de cada um dos seis módulos realizados no 
Mulheres e Economia. Nosso maior objetivo 
é estimular outras companheiras a montar 
processos semelhantes, respeitando, é claro, a 
realidade vivida pelas mulheres em cada região 
ou localidade do nosso país. Queremos mostrar 
a nossa experiência para que a partir dela 
nasçam novas maneiras de formação política e 
militância de mulheres. 'O 
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Como criar um ambiente de troca e confiança 

entre mulheres que acabaram de se conhecer? 

Mulheres que, por vezes, vivenciam pela 

primeira vez uma experiência de discussão 

política. Sabendo que muita gente costuma 

torcer o nariz para palavrinhas como economia, 

política e feminismo, a quebra de preconceito 

passa pela linguagem e pelas maneiras de se 

praticar a educação popular. 

Um bom processo para "quebrar o gelo" é o 

das dinâmicas. Para muitos movimentos sociais, 

essas brincadeiras sâo chamadas de "místicas". 

Isso por serem carregadas de sentidos e 

representação. Essa interação pode ser a partir 

de uma música ou por meio de brincadeiras bem 

simples, como nos exemplos a seguir. 

A Batata Quente 

A animadora convida as participantes a 

Quando acabava de falar jogava a batata para as duas mulheres passam a conversar durante 
outra participante; ficamos todas em roda para cinco, dez minutos. Falam sobre si, sobre a 

que possamos olhar e trocar: expectativas e realidade de onde vivem, ou sobre um assunto 

boas energias. que lhes chama atenção no momento. Depois, 

Discussão final livre sobre todos os trabalhos. 

Bochicho 

voltam a abrir uma grande roda. Nisso, cada 

uma apresenta ao coletivo sua companheira 

de "cochicho" e não a si mesma. O objetivo 

é criarmos uma relação interpessoal para 

no decorrer do curso ficarmos menos tímidas 

e desenvolvermos de maneira mais agradável 

para todas. 

Depois que todas já se conhecem, é hora de 

apresentar o Pacs e falar sobre o histórico do 

curso Mulheres e Economia, sobre os desafios 

e expectativas da nova turma. Urna pastinha 

traz o material didático: cartinha do curso, 

programação com o roteiro dos módulos, 

jornais impressos, entre outras publicações 

produzidas pelo Pacs, cadernos de música e

No aparelho toca uma música animada. [Mulher poemas sobre mulheres.

ficarem em círculo. Qual a batata quente? Brasileira] . As mulheres, então, andam pelos 

Cada participante se apresentava e dizia o cantos da sala até que uma delas bate palmas. O curso Mulheres e Economia também tem

que esperava do curso segurando uma batata. Este é o sinal para que duplas se formem. Daí a função de lembrar a luta das mulheres.

A intenção é contar a 'história de vida de 

mulheres como Rosa de Luxemburgo e Ângela 

Borba, como exemplos. Separadas em grupos, 

elas têm contato com biografias de mulheres 

feministas. O nome de cada lutadora fica sendo 

o nome do grupo, que permanece o mesmo até

o final do curso.

A primeira tarefa proposta aos grupos é a 

seguinte: construir regras de convivência, 

discutir as expectativas do curso, fazer previsões 

de como esse curso estaria até o final, e também 

apresentar um pouco a biografia estudada por 

cada grupo para toda a turma. Esta atividade 

tem a duração 30 a 35 minutos, em média. 

Intervalos entre essas atividades de estudo 

são importantes. Após um lanche que dura 

de 15 a 20 minutos, os grupos retornam. Para 

animar a turma, ·as mulheres puxam palavras 

de ordem como: "A nossa luta é todo dia, somos 

mulheres e não mercadoria!", ou letras de 

músicas animadas que motivem a autoestima 

das mulheres. 
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Com as propostas já discutidas nos grupos, 
as mulheres definem o que há de comum 
entre as decisões dos grupos e o que é 
prioridade para o bom funcionamento dos cinco 
próximos encontros. 

A atividade principal do Módulo I é a construção 
do Mapa Conceituai sobre o tema Economia 
e Feminismo, onde sugerimos que os grupos 
se formem e descrevam o que é feminismo, 
colocando a palavra no meio da folha de 
papel pardo e dizendo palavras que definem 

1 

Feminismo para elas, o que permite o 
empoderamento desta construção de conceitos 
a partir dos saberes trazidos por cada uma. Os 
grupos novamente se separam e passam a ler e 
discutir textos da Cartilha. 

No final de cada módulo, geralmente damos 
informes çlas ações/eventos que acontecem 
nas agendas feministas, como atos públicos, 
audiências, seminários, oficinas, etc. 

Texto 1: Economia e

Feminismo - conceitos básicos 

O Feminismo é um moviment 
político de ideias e práticas que tê 
o objetivo de construir um mun
melhor, com justiça e igualdade pa
todos e, sobretudo, sem opressão
discriminação às mulheres, de qualqu
tipo, seja essa discriminação polític
econômica, sexual, etc. Uma mulh
feminista é uma mulher que lu
pelos seus direitos para acabar com
desigualdades entre mulheres e home
e não para ser superior a estes.

Desde o século XVI li, quando 
mulheres, assim como os home 
foram trabalhar nas fábricas, n' 
mulheres, nos organizamos para tu 
pelos nossos direitos. No entanto, 
feminismo passou a ser reconheci 
como movimento apenas no fim 

século XIX e desenvolveu-se com 
mais ou menos· força em diferentes 
períodos. 

mulheres já participavam do 
mercado de trabalho, principalmente 
as das classes mais pobres, porém 
o começo do século· XX no Brasil é

caracterizado como o período em
que as mulheres formaram grandes
organizações, lutaram e conquistaram
o direito à educação, ao voto e a
certas profissões, como a advocacia

e o magistério (vale lembrar que 
muitas mulheres já trabalhavam como 
professoras, e algumas até como 
diretoras de escolas no século XIX). As 
trabalhadoras, no Brasil e no mundo, 
destacam-se na luta por melhores 
condições de trabalho e salário. 

� QUE QUEIMEM OS SUTIÃS! 

O feminismo colocou a importância de 
separar maternidade de sexualidade 
e defendeu o direito das mulheres de 
expressar seu desejo sexual. Construiu 
formas coletivas de expressão das 
mulheres. Colocou a questão_ da sua 
autonomia e do seu poder de decidir 
e escolher. Questionou a r:epressão, a 
imposição e o castigo. Ao questionar 
a supremacia masculina, contribuiu 
também para construir o conceito de 
perigo sexual para as mulheres. 
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Texto 2: Tópicos sobre 

Economia Política. 

- Trabalho criando valor

Tanto o valor de uso como o d� troca são 
produzidos pelo trabalho humano. Pode
se dizer, portanto, que só o trabalho

humano cria valor. Pela maneira pela 
qual a economia está estruturada e 
organizada, somente bens e/ou serviços 
que possam ser comercializados, 
colocados no mercado, são viáveis 
economicamente, uma vez que eles 
têm valor de troca. Para aqueles que 
possuem apenas valor de uso, seu lugar 
é infinitamente inferior na escala de 

Na volta, os grupos apresentam os mapas 
conceituais que eles mesmos construíram. 
Todas debatem os conceitos trabalhados. Os 
questionamentos introduzidos durante o debate 
recebem atenção. Alguns deles são: a lógica do 

valores da e1encia econom1ca. Assim, 
historicamente, o trabalho realizado pelas 
mulheres não teve o reconhecimento 
merecido, uma vez que o que elas faziam 
não tinha valor de troca e existia em 
abundância. Portanto, o alto valor do 
trabalho doméstico foi desvalorizado por 
ter valor de uso. 

- A origem do valor de troca

O que permite que um bem possa ser 
trocado por outro, isto é, que tenha valor 
de troca, é precisamente o trabalho

humano, contido em todos os bens, que 
permite serem estes trocados entre si. 

Outra ferramenta fundamental é a série 
radiofônica "Trocando em Miúdos". A 
comunicação oral é importante para a 
apropriação de conhecimento, principalmente 
para mulheres que tiveram dificuldades de 
acesso à educação. Para esse primeiro módulo, 
o programa de rádio "Mercantilização das
Mulheres" chama atenção para como o corpo
da mulher é constantemente visto como
mercadoria em propagandas da TV, jornais e no
próprio rádio.

Programa de rádio Trocando em Miúdos - Para 
ouvir acess� o site: http://www.pacs.org.br/ 
publicacoes_audiovisuais. php 

sistema capitalista; desemprego; o processo Para que essas mulheres não percam o interesse 
histórico da luta das mulheres por conquistas pelos estudos e pelas temáticas do curso, 
dos direitos; divisão sexual do trabalho; incentivamos o estudo em casa. Neste módulo, a 
e invisibilidade do trabalho doméstico, primeira atividade proposta é o preenchimento 

entre outros. do quadro das tarefas realizadas no lar. 

Para expandir o conhecimento das próprias 
mulheres sobre o local onde elas vivem, 
pedimos que elas conversem com duas outras 
mulheres do seu bairro, comunidade ou campo 
de trabalho. Para o estudo do tema "trabalho 
na atual conjuntura", ou seja, de acordo com 
os acontecimentos do momento, pedimos duas 
entrevistas: uma com trabalhadora formal 
(carteira assinada) e outra com trabalhadora 
informal. 

Nem sempre as atividades são aceitas ou 
cumpridas. De qualquer forma, .a atividade 
é importante para motivar e fortalecer laços 
comunitários com essas mulheres. Como forma 
de incentivo, avisamos que as mulheres que 
trouxerem as atividaees prontas no módulo li 
farão parte de um sorteio. O prêmio? Livros 
sobre os temas do curso Mulheres e Economia 
e artesanatos e produtos confeccionados por 
grupos de Economia Solidária. 
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Neste segundo módulo, o encontro das 
mulheres vai de 9h às 17h. O tema "Conceito 
de Trabalho - direito das mulheres ao emprego" 
é aprofundado a partir de três eixos: modo 
de produção capitalista; divisão sexual do 
trabalho; e patriarcado. 

A dinâmica inicial, como é de costume, é feita 
com músicas e místicas que representem as 
mulheres em luta, o tema a ser discutido, entre 
outras criatividades. 

Assim como usamos recursos de áudio para 
democratizarosconceitos teóricos em linguagem 
mais fácil, outra ferramenta de comunicação é 
o vídeo. O documentário "Mulheres e o Mundo
do Trabalho", realizado pelo Pacs, é exibido
neste módulo. Produções de parceiros também
são usadas, como o filme "Marcha Mundial de
Mulheres: 8 de março". Depois, o programa
de rádio Trocando em Miúdos, Mulheres x
Mercantilização. Para ouvir o programa de rádio
Trocando em Miúdos acesse o site: www.pacs.
org. br / publicacoes_audiovisuais.php

Um poema para as mulheres 
Mariana Boujikian Felippe 

Cresceram 
Lutaram 
Abraçaram e conquistaram 
Viveram e aprenderam .. . 
Venceram e perderam .. . 
Mas sempre de cabeça para o alto 
Velhas ou jovens. 
Rigorosas, algumas fogosas. 
Perfeccionistas devemos admitir ... . 
Mas quando se trata de homens .. . 
Nos faz até rir! 
Nos amam nos imitam 

' Mas nunca são iguais 
Ser mulher não é um objetivo 
É algo que vai crescendo ... 
Depois a gente constrói a gente 

'Que faz! 
Do Brasil ou no mundo 
Mais belas do que nunca 
Impenetráveis 
Indomáveis 
Deliciosamente 
Carinhosas e amáveis ... 

Mulheres! 

O Filme "Mulheres e o Mundo do Trabalho'! 
destaca as relações sociais desiguais de 
trabalho e a questão de gênero, evidenciando 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres frente 
ao atual modelo econômico. 

O capitalismo se aproveita da precarização do 
trabalho feminino. "Para funcionar", o sistema 
capitalista precisa do trabalho reprodutivo, 
que é aquele trabalho invisibilizado, como os 
serviços do lar. 

A apresentação das produções é intercalada 
por debates. A participação é grande, já que 
essas mulheres se identificam com a realidade 
mostrada nos filmes e programas de rádio. Essa 
prática cria proximidade e aumenta a confiança 
entre as mulheres. 

Depois disso, as integrantes dos diferentes 
grupos do Mulheres e Economia apresentam o 
resultado das atividades realizadas em casa, 
fazem comentários e perguntas às demais 
participantes. Neste momento, por volta 

das 11 h, temos um intervalo para um lanche 
coletivo que dura uma média de 15 minutos. 
No retorno, voltamos às apresentações 
instigadoras e reflexivas feita pelas próprias 
mulheres em seus locais de vivência. A partir 
dessas realidades, entramos no debate sobre 
diversos temas correlacionados: a divisão sexual 
do trabalho; o trabalho doméstico; as relações 
sociais de gênero; e o mercado de trabalho e 
sua precarização. 

A atividade de casa é essencial para isso, pois 
debatemos a partir da inserção dessas mulheres 
para depois localizar a realidade delas em 
geral. Partimos dos casos específicos dessas 
localidades para debates nacionais e até globais. 
Essa prática tem a ver com a postura descrita 
na 'missão' do Pacs: tratar do micro ao macro, 
do local ao global, sempre contextualizando os 
debates políticos. 

Encerramos a primeira parte do dia e vamos 
almoçar todas juntas. O almoço dura, em 
média, uma hora. Às 14h retornamos cantando 
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e dançando para animar. Afinal, o sono não 

pode impedir nosso objetivo. Um detalhe 

interessante é que até isso está relacionado à 

"combinação" feita pelas mulheres no início do 

curso. Tem a ver com as regras de convivência. 

Quando acharmos que a programação está 

dando sono ou está muito cansativa, cada 

mulher tem a liberdade de interromper, levantar 

e animar de alguma maneira a turma. Isso é 

bem legal, já que desperta a criatividade das 

mulheres. Surgem danças, cantorias, palavras 

de motivação e carinho e até alongamento! 

A segunda parte deste módulo trata-se de uma 

mesa redonda. Neste ponto cabe destacar 

a valorização do saber popular. Diferente 

da maioria de painéis de debate, formados 

basicamente por acadêmicos, os debates do 

Mulheres e Economia respeitam o equilíbrio de 

frentes de luta e a perspectiva de produção do 

conhecimento. 

Convidamos, portanto, uma trabalhadora 

doméstica, uma professora e uma trabalhadora 

informal para apresentar seu cotidiano na 

discussão do trabalho invisível . realizado 

pelas mulheres. Ao exporem suas práticas de 

trabalho, essas mulheres abrem às participantes 

uma discussão que levanta questionamentos 

sobre o seu dia-a-dia, dimensões que não 

são comumente apresentadas nos espaços de 

formação escolar e nos espaços públicos. 

Em seguida, convidamos a todas para assistirem 

ao filme "Exclusão Social", fazendo assim o 

fechamento do tema. 

Este filme retrata a exclusão social, em especial 

o papel da mulher nesse panorama atual de

sociedade capitalista, onde ela é vista como

mercadoria e que, segundo o relato de Lélia

Abramo, já nasce excluída. Uma das principais

causas dessa exclusão são as desigualdades

sociais, que contribuem em grande parte para

a manutenção desse cenário.

O uso frequente de ferramentas de comunicação 

democratiza informações. Muitas mulheres 

declaram que quase nunca vão ao cinema, por 

exemplo, seja pela dificuldade financeira ou 

pela dificuldade de acesso, já que são poucas as 

salas de cinema próximas às suas moradias. Ao 

mesmo tempo, a prática de distribuir materiais 

áudiovisuais de comunicação que estão fora 

de circulação comercial, valoriza produções 

audiovisuais e impressas com uma visão critica 

sobre a sociedade que vivemos. 

A cada final de módulo, preparamos 

coletivamente o tom da atividade de casa. A 

proposta é fazer com que a prática de pesquisa 

se multiplique nos bairros dessas mulheres, 

montando grupos de formação nesses locais. 

No caso, a participante dó curso Mulheres 

e Economia seria � grande fomentadora de 

debates entre outras mulheres . 
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O Módulo Ili do curso Mulheres e Economia 

centra-se nas questões da não existência 

de políticas públicas para as mulheres. Iniciamos 

os trabalhos, mais uma vez, com a exibição 

de um filme. O escolhido para a temática 

é o "História das Mulheres no Brasil", 

realizado pelo lbase. 

Este filme aborda as conquistas obtidas pelas 

mulheres neste século, que foram as mais 

significativas de todos os tempos. No Brasil, a 

mudança da condição e dos direitos femininos é 

instigante e envolvente. História das Mulheres 

separa as vitórias e as derrotas das mulheres, 

mas propõe-se também a derrubar mitos, 

encorajar debates e análises, estimular a 

reflexão com base nos fatos apresentados e 

colocar a questão na ordem do dia. 

Após o debate sobre o filme, são feitas as 

apresentações dos resultados das atividades 

de casa. Primeiro, as participantes se reúnem 

nos grupos para trocar informações sobre seus 

trabalhos. Este espaço de organização dura Golpe de 64; o êxodo rural, entre 1960/70; a 

aproximadamente 40 minutos. 

Depois dessa conversa, os trabalhos são 

apresentados de forma coletiva. O conjunto 

de apresentações deve durar no máximo 20 

minutos, já que esse encontro é mais curto, 

durando apenas uma tarde. 

Fazemos uma dinâmica: "Contradições do 

Estado Brasileiro". Esta dinâmica conta a 

história do Brasil de 1500 a 2002, dando ênfase 

às contradições desta formação do Estado 

brasileiro. Distribuímos o texto de forma 

aleatória para que algumas mulheres possam 

ler quando a música pára. O destaque se dá 

no questionamento: "E se não fosse assim?". 

A história é contada em oito partes, e, em 

cada trecho do texto, paramos e ouvimos uma 

Constituição de 1988; as privatizações dos anos 

90 e a introdução da política de modernização, 

a partir de 2000. 

Após a dinâmica, seguimos com o trabalho de 

grupos. A missão agora é estudar textos de forma 

coletiva e, em seguida, apresentar os conteúdos 

a toda a turma. Os recursos utilizados ficam a 

cargo dos grupos, sendo o formato livre. 

Neste momento, é incrível como a criatividade 

toma conta das mulheres. Geralmente são 

apresentados desenhos, murais, poesias, 

músicas e até mesmo esquetes. Logo depois, 

abrimos para o debate sobre as apresentações e 

é feita a socialização de opiniões entre todas. 

Por volta das 16h15, todos os grupos já se 

música que faz a crítica ao tema lido. Iniciamos apresentaram. Agora é hora de fazer uma pausa 

com o descobrimento do Brasil; a colonização; 

a proclamação da Republica; O Golpe de 1930; 

A indústria automobilística dos anos 50/60; o 

para o lanche coletivo. Na sequência, decidimos 

o que será feito nas atividade de casa. Mais uma

vez, reunidas em grupos, as mulheres deverão

optar por um tema: educação, violência, saúde, 

entre outros. 

Um bom assunto a ser debatido é a diferença 

entre políticas públicas e comunitárias. Quais 

são as diferença·s entre elas? Esta conversa é 

levada para a turma do Mulheres e Economia. 

Para a atividade de casa, as mulheres pesquisam 

sobre as políticas públicas em sua região 

voltadas para a área de gênero, procurando 

observar se são públicas ou comunitárias. 

-
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O século XX por sua vez foi marcado pela luta 
por Direitos Sociais, como: SAÚDE, MORADIA E EDUCAÇÃO 

Política social não é igual 
a política pública, 
é só parte dela. 

Política econômica, 
atendimento às 
necessidades do Capital. 
Bancar infraestrutura para 
as empresas, isso tudo 
também é política pública, 
pois também é política de 
ESTADO. 

Procura dar os 
direitos de forma 
que �e apague a lut� 
do povo, a fim de 
conquistá-lo. 

o Estado, em geral, faz o povo acreditar que as políticas sociais são doações, para que não se
compreenda que foram ganhas por meio da luta de classes.

Nesta aula mostramos como termos difíceis, 
como "superávit", são mais que palavras do 
"economês". Entender o que elas significam 
pode ser uma chave para se compreender o 
desemprego e o empobrecimento do povo 
brasileiro. 

O encontro começa com a apresentação dos 
trabalhos de casa, que deve ser sucinta, já que 
só temos uma tarde de estudo. Organizamos, em 
seguida, uma mesa redonda para a discussão dos 
temas: Orçamento Público, Dívida e Superávit 
Primário. O que esses termos significam? Quais 
são suas implicações na vida das mulheres? 
Quem realmente deve a quem? 

O QUE É DÍVIDA? 

Empréstimo, dependência, desemprego, 
exploração, inflação, cortes nas 
políticas sociais, pagamento de juros, 
investimentos - a Dívida é um grande 
problema do brasileiro. 

No Brasil há dois modelos de dívida 
publica: interna e externa. A dívida 
externa é toda aquela que é contraída 
em moeda estrangeira, ou seja, em dólar, 
euro, libra, iyen,etc. Dívida interna é 
fruto de títulos ou bônus emitidos pelo 
governo que agregam os juros da taxa 
Selic. Hoje as dívidas interna e externa 
estão cada vez mais interligadas. 

O QUE É ORÇAMENTO PÚBLICO? 

É o planejamento das receitas e das 
despesas. Estabelece o quanto se aplica 
em cada pasta (exemplos de pastas: 
Saúde, Educação, Saneamento Básico, 
Previdência Social, Seguraf)ça pública, 
entre outras) naquele ano. Aqui vale 
destacar que Saúde e Educação têm um 
mínimo do que deve ser investido nelas 
previsto na Constituição de 1988. 
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O QUE É SUPERÁVIT PRIMÁRIO? 

Em primeiro lugar, é preciso entender o 

que é déficit e o que é superávit . O déficit 

ocorre quando as despesas são maiores 

do que as receitas. O superávit ocorre 
quando as receitas são maiores do que 

as despesas, num período determinado. 

No caso do governo, o resultado (déficit 

ou superávit) é igual aos gastos do 
governo menos as receitas do mesmo 

(como tributos diretos, indiretos e outras 

receitas). 

O Superávit Primário é acumulado 
sacrificando-se o social, deixando de 

fazer reforma agrária, moradia popular; 

portanto, deixando o povo em segundo 

plano para pagar uma dívida que já 

cansou de ser paga. 

Há um intervalo depois da mesa redonda em 

torno de 10 a 15 minutos, depois retornamos 

com o trabalho de grupo. As participantes se 

dividem, e cada grupo recebe um texto para 

ler, comentar e debater. 

Faz parte da nossa metodologia a troca de 

experiências e a ações para o ernpoderamento 

das mulheres. É nítida a mudança nelas, que se 

sentem mais seguras para falar em público. E 

porque não brincar de falar para mílhões? Neste 

módulo, montamos um noticiário. Geralmente, 

as matérias de economia na TV, rádio e jornal 

são cheias de gráficos e investimentos, cheias 

de cifras! Mas no noticiário elaborado pelas 
mulheres e economia é relacionado à realidade 

de cada uma delas. 

Os textos escolhidos são a base para os 

trabalhos de grupo e levantam debates sobre 

pobreza e desemprego, por exemplo. Durante 

urna hora o cochicho entre os grupos é grande. 

Nesse tempo, as mulheres trabalham os temas 

e preparam o noticiário. Depois, fazem a 

apresentação de forma descontraída, com 

os "jeitinhos" próprios de cada urna. Já teve 

âncora de jornal da TV, repórter interpretando 

as situações e até apresentações de muita 

sátira em cima dos padrões dos noticiários. 

Com a finalidade de criar questionamentos 

entre as mulheres, apresentamos o programa 
de rádio Trocando em Miúdos "Dívidas" como 

finalização do tema. 

Para ouvir o programa de rádio Trocando em 

Miúdos acessar o site: http://www.pacs.org. 
br / publ icacoes_audiovisuais. php 

Seguimos com a explicação da atividade de 
casa. 

O dever de casa é a leitura da Cartilha. das 

Assembléias Populares e a avaliação do 

módulo. Para essa avaliação elas deverão 
trazer por escrito três fichas - uma onde falem: 

"Que bom!", ou seja, o que elas destacam 
positivamente; outra onde elas falem: "Que 

pena!", ou seja, o que queriam que fosse 

diferente; e a terceira, onde falem: "Que tal?", 

ou seja, façam sugestões. 

Ao final de cada módulo do cur'so Mulheres e

Economia, abrimos uma rodada de informes e

socialização da agenda. Parece um momento

simples de encerramento, mas também é

objetivo deste curso de formação aproximar

as mulheres da luta dos movimentos e

organizações sociais. 

Em seguida, concluímos mais um módulo com 

muita música, dança e alegria. 
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O encontro começa com uma mística que conta 

sobre algumas lutadoras ao longo de nossa 

história. 

Nesse momento as mulheres trazem os textos 

pesquisados sobre a biografia de várias lutadoras 

feministas e as apresentam através de leituras 

dos mesmos. Exemplo: 

Clara Zetkin (1857-1933) foi a primeira 

grande líder feminina (e feminista) 

do movimento socialista alemão e 

internacional. Em 1891 passou a ser 

redatara do órgão de imprensa feminina 

da social-democracia alemã, considerado 

o jornal feminista de maior influência na

história. Em 1896 apresentou o seu famoso

informe sob're a questão da mulher no

Congresso do Partido em Gotha.

Zetkin foi uma das poucas, ao lado de

Rosa de Luxemburgo, a romper com a

direção reformista do Partido Social-

democrata alemão, após a eclosão da 1 

Guerra Mundial, e a ajudar a organizar 

o Partido Comunista. Foi eleita membro

do Comitê Executivo da Internacional

Comunista e presidente do Socorro

Vermelho, organização mundial de

solidariedade às vítimas da reação e

do fascismo. Quando Hitler assumiu o

poder ela era deputada comunista no

Reichstag e teve que se exilar na URSS,

onde veio a falecer ainda em 1933. Seu

corpo foi enterrado nas muralhas do

Kremlin ao lado dos heróis da revolução .

Logo depois, iniciamos a apresentação dos 

trabalhos de casa. Durante uma hora todas 

as mulheres apresentam de forma livre os 

resultados de suas pesquisas nos respectivos 

locais de moradia. 

Neste módulo, siglas que parecem verdadeiros 

lobos bem maus na boca de especialistas são 

apresentadas para as mulheres de forma 

simples. "Em que o Banco Mundial influencia 

na minha vida"? "O que é BID"? "Passarinho em 

inglês"? "Não! Esse é bird". "E FMI''? "Parece 

nome de inseticida" . 

QUANDO SURGEM AS ORGANIZAÇÕES 

MULTILATERAIS? 

Estas organizações internacionais, chamadas 

de instituições financeiras multilaterais, ou 

seja, que não pertencem a nenhum país, 

surgem no pós-segunda guerra mundial, 

onde o capitalismo-disputa o mundo com o 

chamado socialismo real, e por isso precisa 

se apresentar como "bom", ajudar na 

reconstrução da Europa, continente mais 

atingido pelas guerras, e assim controlar o 

avanço da União Soviética. 

o FMI (Fundo Monetário Internacional) surge na Conferência de Bretton Woods já após uma

disputa de posições, pois um dos economistas que pensou este fundo, John Maynard Keynes,

entendia que deveria ser criada uma moeda internacional, que não fosse a moeda corrente

de nenhum país, mas os representantes dos Estados Unidos (que já eram muito fortes na
época) impuseram o dólar como moeda mundial, a partir da qual se dariam os empréstimos

e os pagamentos administrados pelo FMI. Os EUA ganham esta disputa e portanto se tornam

uma espécie de Banco do Mundo, por serem o único país que produz a moeda usada nas

negociações internacionais.
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BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

O FMI avalia a confiabilidade ou não de um país para que o Banco Mundial e o Banco 

lnteramericano de Desenvolvimento (810) então emprestem o dinheiro, em dólar, para nós 

gastarmos em real, e depois devolvê-lo em dólar. Um exemplo de projeto que pegou esse 

empréstimo com o BID foi o Favela-Bairro. Se foi feito no Brasil com tijolo brasileiro, então 

por que pegar o dinheiro emprestado com fundos internacionais? Por que esses organismos 

dizem que o governo brasileiro não tem dinheiro? Porque o dinheiro que efetivamente 

temos deve ser usado para pagar a divida externa, ou seja, o dinheiro que o país arrecada 

não pode ser reinvestido aqui porque tem de se cumprir as metas de superávit, e as obras 

sociais tem de ser feitas com empréstimos. 

BM (BANCO PARA RECONSTRUÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO MUNDIAL) 

O presidente deste banco sempre foi e é 

estadunidense. E a função deste banco 

é emprestar dinheiro a juros altos e com 

pré-condições, como por exemplo, as 

privatizações. A cada novo empréstimo o 

BM aumenta essas pré-condições. 

Mesmo que o curso Mulheres e Economia seja 

dividido em módulos, nunca as discussões são 

estanques, isto é, feitas de maneira separada. 

A reflexão deve incluir faces específicas da 

vida de cada uma dessas mulheres, porém 

é objetivo do curso apresentar elementos 

para que elas percebam que pertencem a 

um conjunto de pessoas que têm, em muitos 

aspectos, realidades parecidas. Elas percebem 

que pertencem a uma mesma classe. 

Aproveitamos, então, para refletir sobre a 

relação dessas instituições - Banco Mundial, 

FMI, 810, entre outras - com as políticas 

públicas para as mulheres, assunto estudado 

no módulo anterior. Depois, abrimos um 

espaço para debate e questionamentos 

referentes ao tema. 

Fazemos o intervalo costumeiro com lanche 

coletivo. Retornamos com os trabalhos de grupo 

da seguinte maneira: distribuímos revistas e 

jornais para uma leitura coletiva de fotos e 

imagens. Todas procuram imagens que tenham 

muito a dizer sobre as representações dos temas 

e, inclusive, das mulheres na sociedade . 

As participantes dividem-se em grupos de cinco, 

que receberão um texto-base para debater. 

Seguimos com a apresentação dos trabalhos, 

com um debate sobre as apresentações e a 

socialização das opiniões entre todas. 

Como sempre, a cada módulo, as mulheres 

levam para casa uma atividade. Essa é uma 

tentativa de envolver o restante da família na 

temática. 

O dever de casa é uma redação sobre o 

tema do curso, "relação entre mulheres e 

economia", que pode ser feita em forma de 

texto ou de tópicos. O texto deverá abordar: 

as contribuições do curso para que cada uma 

entenda sua realidade concreta, o que fazer ao 

término do curso, como dar continuidade aos 

estudos e à mobilização, e como difundir o que 

debatemos, para contribuirmos na alteração da 

nossa realidade. 

Como complemento de conteúdo desta aula, 

todas são convidadas a assistir ao filme "As 

mudas romperam o silêncio das mulheres da Via 

Campesina", do 8 de março de 2006. A pauta 

agora é o debate sobre o agronegócio. 
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Chegamos ao final do curso Mulheres e

Economia. Durante os estudos, as participantes 

tiveram contato com temas importantes 

para a nossa sociedade. Identificamos as 

mazelas do atual sistema econômico. Porém, 

acreditamos que apontar um novo modelo de 

desenvolvimento, uma nova forma de economia, 

é muito importante. Maneiras de se construir a 

socioeconomia solidária, uma economia crítica e 

tão voltada para as mulheres, é o principal ponto 

deste último módulo. 

E os estudos acontecem em três momentos. 

Como este é o último encontro, não começamos 

as atividades como nos outros módulos, em que 

as mulheres apresentavam os acúmulos do estudo 

realizado em casa. Esse retorno será dado mais 

tarde, junto com o espaço de avaliação do curso. 

As atividades deste último módulo duram o dia 

todo, de 9h às 17h. Nesse primeiro momento, 

fazemos um contraponto ao modelo econômico 

dominante, estudado em diferentes frentes nos 

módulos anteriores. 

De manhã iniciamos os trabalhos com a dinâmica 

do "Bom dia" para "acordar". Logo depois, 

mais uma ferramenta de comunicação: o 

programa Trocando em Miúdos sobre "Mulheres 

e Economia Solidária". 

Para assistir ao programa Trocando em Miúdos 

basta acessar o site; http:/ /www.pacs.org.br/ 

publicacoes_audiovisuais. php 

Depois, partimos para os trabalhos de grupo 

com textos que reflitam acerca da participação 

das mulheres na economia solidária, ou 

que tratem dos diálogos de valores entre a 

economia solidária e a economia feminista. 

Também são levantados, neste momento, pela 

nossa equipe e pelas participantes, os desafios 

para as mulheres nesses grupos de produção e 

mesmo no trato com sua família. 

Para Sandra Quintela, 2006, a Economia femi

nista estuda a história do pensamento econômico 

numa vertente dupla: a crítica à invisibilidade das 

mulheres no pensamento clássico e neoclássico e 

a recuperação das ideias de algumas economistas 

silenciadas pela História. 

A proposta da Economia solidária é a de criar 

formas alternativas pautadas na cooperação e 

na solidariedade, centradas no trabalho e que 

contribuam na sustentabilidade da vida e do 

planeta, e não apenas visando o lucro, como a 

Economia capitalista. 

Avançamos, após o retorno dos trabalhos, com 

uma mesa redonda: Mulheres e a Economia 

Solidária. Geralmente, convidamos mulheres de 

entidades parceiras, professoras universitárias 

ou mesmo militantes de movimentos sociais 

para contar sobre suas experiências. 

Após esse diálogo, vamos almoçar juntas. E a 

atividade em seguida é novamente a montagem 
do Mapa Conceituai, feito pela primeira vez no 

primeiro módulo do curso. Mas qual é o motivo 

de repetir esse exercício? Elas mesmas vão 

perceber o quanto aprofundaram os elementos 

apontados na primeira etapa dessa atividade. 

No mapa conceituai do Módulo 1 - Economia, as 

palavras-chave foram: 

planejamento, 

organização, 

balanço (equilibrio), 

dívida, 

educação, 

lucros, 

lista gastos, 

preços, 

controle. 

No último módulo, olhem só as mudanças! 

o grupo foi um pouco modificado, pois

algumas companheiras da primeira aula não

compareceram e outras, que não tiveram na

pr'imeira aula, foram incluídas no grupo.

Discutimos o modelo do cartaz e expomos as 

nossas ideias para serem colocadas à mostra. 
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Algumas dessas palavras foram: 

capitalismo, 
poder político, 

exploração do trabalho, 
economia. 

E como contraponto a esse modelo surgem as 
palavras-chave: 

solidariedade, 
trabalho livre, 
coletividade, 

economia solidária. 

As palavras do mapa do Módulo I - Feminismo 
foram: 

vida, 

luta, 

justi9a, 

direito, 

decisão, 

coragem, 

educação, 

igualdade, 

emancipação, 

autonomia. 

Nossos pensamentos mudam! 

Ao longo do curso podemos observar e aprender 
que a palavra "feminismo", quando a ouvimos, 
nos traz uma outra ideia. 

Agora sabemos que feminismo é: 

conhecimento, consciência, luta, força, 

mobilização, organização, liberdade, 

igualdade, direitos e emoção. 

Em seguida, os grupos socializam os trabalhos 
de casa, feitos do módulo V para o VI. São 
lidas também as cartas de avaliação do curso, 
em que as mulheres falam um pouquinho sobre 
as transformações e os conhecimentos obtidos 
durante o curso. Essa socialização faz com 
que elas pensem individual e coletivamente os 
desafios postos a elas, mulheres. 

Carolina Alves dos Santos 

Esta já é a minha segunda participação no 

curso de Mulheres e Economia. E como da 

primeira vez, correspondeu muito às minhas 

expectativas, resolvi fazer de novo. 

Aprofundei alguns temas, tirei dúvidas sobre 

algumas questões que estavam pendentes, e 

aprendi outros assuntos, os quais não havia 

tido no curso anterior. 

Como já havia feito o curso anteriormente, 

tive a oportunidade de participar do 

Seminário em Santa Tereza, o que eu gostei 

muito. Tive ainda, por meio do curso 

Mulheres e Economia, a chance de estar na 

Marcha Mundial das Mulheres, realizada no 

dia 08 de março. 

Lucia Helena G.D. Leandro 

Gostei muito deste curso. Aprendi muita 

coisa e me fiz uma nova mulher. Gostaria de 

participar de cursos que tenham mulheres. 

Agradeço por estas oportunidades que vocês 

me deram. Ah! Que bom que nós iremos 

nos encontrar de novo. Não vamos perder 

o contato nunca. A luta é nossa, mulheres!

Agradeço a todas.

Olha aí o que aprendemos neste curso: 

"a discussão no grupo é a de que o papel da 
economia é fazer com que possamos adquirir 
conhecimentos necessários para a utilização dos 
recursos de forma racional e consciente. É por 
meio do trabalho, do processo de produção, que 
os bens e serviços são produzidos para satisfazer 
as necessidades. Esse trabalho pode ou não 
ter valor. O trabalho doméstico realizado pelas 
mulheres, por exemplo, durante muito tempo 
não foi valorizado, pois não produz riqueza 
materiàl e portanto não tem valor de troca. 
Nossa conclusão é que houve a participação de 
todas de forma igualitária, onde todas deram 
suas opiniões". 

Lilian Salles 

"Nós mulheres, que procuramos nos informar, 

após o curso, percebemos que já temos 

alguma bagagem cultural e materiais , para 

que sutilmente, ou não, comecemos a abrir os 

olhos da mãe, irmãs, amigas e comunitárias, 

pois recebemos informações reais e precisas. 

Sabemos que sem lutas não há possibilidade 

de vitórias e, a luta não é só ir as ruas, mas 
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conscientizar, conscientizar, conscientizar, as 

pessoas através desses cursos de formação. 

A minha proposta é que a continuidade de 

minha parte será reunir mães da comunidade 

do Parque Coionial em Belford Roxo, onde 

moro, para participarem de palestras, 

oficinas, curso" .. 

Ao final de seis encontros - regados a muita
troca, sorrisos e reflexão - realizamos de forma
coletiva'a dinâmica de encerramento.

Essa dinâmica de encerramento se dá com
cada uma entregando o certificado a outra
companheira e falando alguma qualidade desta. 
Fazemos trocas solidárias com artesanatos ou
quitutes feitos por elas. Durante esse momento
trocamos muitos afetos também. Abraços de
saudades, de convívio e de desabafos de como
éramos antes dessa formação e como estamos
agora. Muita alegria, coragem, estímulo e
companheirismo para as lutas. Saímos sabendo
que temos espaços coletivos para lutarmos
juntas!!!

POEMA 

SINAIS DE OUTRA ECONOMIA ... 

TANTO TEMPO! 200 ANOS 
PARA ENTÃO SER TRAZIDA À LUZ 
A ECONOMIA SOLIDÁRIA 
A QUE O FEMINISMO CONDUZ 

CONDUZ POR SER CRIADORA 
CRIADORA COMO MULHER 
QUE DÁ A LUZ, CRIA E SOFRE 
E LUTA PARA O CAPITALISMO 
NÃO FAZER O QUE QUER 

DESAFIO? ESTA É A PALAVRA CERTA 
PARA A BASE DA SOBREVIVÊNCIA DAS FAMÍLI 
QUE HOJE SE REÚNEM E DEBATEM 
COMO REEDUCAR AS SUAS FILHAS 

NA ECONOMIA SOLIDÁRIA SE ENCONTRA 
UMA NOVA FORMA DE CONSTRUÇÃO 
DE UM MUNDO FEMININO QUE LUTA 
POR IGUALDADE, DIREITOS E COMUNHÃO 

MULHER-BASE, ORGANIZANDO 
O PLANEJAMENTO DA FAMÍLIA 
DEIXANDO DE SER "O PANO DE FUNDO" 
COM CERTEZA SERÁ VITORIOSA 
POIS QUEM MUDA A FAMÍLIA, MUDA O MUNDO. 

(LILIAN SALLES COSTA) 

Nada como uma linda confraternização com quitutes e bebidinhas para alegrar e festejar o final
desta formação em economia e feminismo.
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Ficha para atividade de casa do Módulo li. Entregar no Módulo Ili. 

Bairro ou Região: -----------------------

Quantas creches públicas {estadual, municipal) têm no bairro / região pesquisada? 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 { )7 { )8 ( )9 { )1 O ou mais. 

Quantas famílias são atendidas por essas creches? -----------------
E quantas creches comunitárias? 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 { ) 7 ( )8 ( )9 )10 ou mais.

Quantas famílias são atendidas por essas creches? -----------------

Quantas escolas de ensino fundamental (1ª a 8ª séries) existem no bairro / região da pesquisa? 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 { )7 ( )8 { )9 ( )1 O ou mais. 

Quantos meninos e meninas estudam nessas escolas de ensino fundamental? 

Quant�s escolas de ensino médio (2° grau / profissionalizante) têm no bairro/ região foco de sua
pesquisa? 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10oumais. 

Quantos jovens estudam nessas escolas de ensino médio? 

Quantos hospitais públicos têm no bairro/ região ? 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 { )7 ( )8 

Quantas pessoas são atendidas por esses hospitais por dia? 

Quantos postos de saúde têm no bairro/região ? 

( )9 { )10 ou mais. 

( ) 1 ( )2 ( )3 ()4 ()5 ()6 ()7 ()8 ()9 { )10oumais. 

Quantas pessoas são atendidas por esses postos de saúde por dia? 

Escreva aqui a diferença percebida por você entre as instituições públicas e as comunitárias 
pesquisadas. _____________________________ _ 

Existe no seu bairro ou região alguma mobilização para reivindicar melhorias para o local? 

Se houver, conte-nos um pouco sobre essa mobilização: 
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Existe no seu bairro ou região algum movimento social organizado (associação de moradores, 
Ação da Cidadania, grupo de mulheres ... )? 

Caso a resposta anterior tenha sido sim, diga qual o movimento? Pelo que luta? 

Quais as opções de transporte coletivo que possui o seu bairro/ região? 

Há saneamento básico no seu bairro/ região? 

E coleta regular de lixo? 

Seu bairro/ região costuma ser muito afetado nas chuvas e enchentes? Como? 

*Grupo 1:

Participantes: Márcia Regina, Márcia Helena, Marilda, Adriene, Neide, 
., !, .. Joselina, Eliane, e Bárbara Danielly. 

Livro: Realidades da Vida! 

Rotina do homem 

Segunda à sexta: 
• levanta cedo e vai trabalhar;
• chega à noite e janta;
• cobranças - filhos educados; casa arrumada;
contas pagas; sexo;

• deita e dorme.

Sábado e domingo: 
• farra;
• futebol;
• prioridade para a televisão.

No geral, todo homem é igual!!! 

Rotina da mulher 

Segunda à segunda: 
• funções básicas:
• lavar;
• cozinhar;
• passar;
• trabalhar fora;
• estudar;
• cuidar da aparência.

Responsabilidades: levar ao médico, à escola, 
fazer compras, pagar contas, cuidar das 
crianças, etc. 

E ainda encontra tempo para os trabalhos 
sociais. 
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Grupo 2: 

Participantes: Clotilde, Marinêz, Moara, Kenia, Luiza Maria, Angélica, Joana, e Conceição. 

Trabalho remunerado 
Cozinhar 
Lavar a louça e limpar a cozinha 
Arrumar a cama 
Limpar e arrumar a casa 
Limpar banheiro 
Lavar a roupa 
Fazer compras (mercado, açougue, feira)

Cuidar das crianças 

Cuidar de animais domésticos

Levar as crianças na escola, na creche

Mulheres: 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Homens: 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Grupo 3: 

P.�fticipantes: Mareia Rita, Flavia, Márcia Leão, Celina, Sônia, Rosângela, e lracy

Rotina do Casal 

Homem: 

• acorda (05:30h);
• se arruma(06h);
• rotina do café -

revesamento = um dia para cada um;
• sai para o trabalho;
• retorna - às vezes com compras;
• janta;
• vê TV/ lê jornal;
• prepara-se para dormir;
• conversa um pouco com a mulher;
• dorme.

Mulher: 

• acorda;
• se arruma;
• rotina do café - revesamento = um dia cada um;
• sai para o trabalho+ deixa os/as filhos/as no colégio;
• retorna do trabalho+ pega os/as filhos/as na escola;
• prepara o jantar;
• limpa a cozinha e a casa;
• coloca os/as filhos/as para dormir;
• se arruma para dormir;
• conversa com o marido;
• dorme.
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Solidariedade 
Igualdade 

Respeito 
Conscientização 

Educação política 
Liberdade de escolha 

FEMINISMO 
Submissão 
Cultura machista 
Mercado de trabalho 

FEMINISMO 

Somos a maioria!!! 
Regrediu na sociedade 

Falta de união 
Acordar para a sociedade 

As mulheres não fazem política entre elas 
Lutar pelo hoje 

Rever as desigualdades 
Respeito para a saúde e a educação 
Ser pers·everante nas atitudes 
Avanço no mercado de trabalho 
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ECONOMIA 

Juros 

Economia doméstica 

t 
Trocas solidárias 

i 
Auto-sustentável 

t 
Gerar trabalho e renda 

Gestão de recursos 

t 
Desigualdade 

t 
Exclusão 

t 
Preconceito 

i 
Equilibrio da saúde 

ECONOMIA 

Necessidades Humanas 

Conscientização Valor 

Responsabilidade Planejamento 

Equilíbrio Ética Sustentabilidade 

Orçamento Avaliação 
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ECONOMIA 

Riqueza do pais Geração de renda 

í i í i 
Educação Consumo Renda familiar Saúde 

í i í i 
Má distribuição de renda Fome Pobreza Violência 

Feminismo 

O feminismo é um movimento político, de ideias 

e práticas que têm o objetivo de construir 

um mundo melhor, com justiça e igualdade 

para todos e, sobretudo, sem opressão e

discriminação às mulheres. 

Uma mulher feminista é uma mulher que 

luta pelos seus direitos, para acabar com as 

desigualdades entre mulheres e homens e não 

para ser superior a estes. 

Desde o século XVIII, as mulheres se organizam 

para lutar pelos seus direitos, no entanto o 

feminismo passou a ser reconhecido como 

movimento apenas no fim do século XIX. E 

se desenvolveu com mais ou menos força em 

diferentes períodos. 

No começo do século XX, as mulheres 

formaram grandes organizações que lutaram 

magistério. As trabalhadoras, no Brasil e no 

mundo destacam-se na luta por melhores 

condições de trabalho e salário. 

No fim dos anos 60, houve uma nova onda de 

feminismo na Europa e nos EUA, que chegou ao 

Brasil nos anos 70. Vários grupos foram criados 

em todo o País. As mulheres lutaram pelo 

direito de decidir se queriam ou não ser mães e 

por creches públicas; denunciaram a violência 

e se organizaram em torno de várias lutas. 

A participação intensa d.e mulheres na 

constituinte de 1988 foi uma das marcas dos 

anos 80. Na década de 90, ganhou força a 

reivindicação da participãção das mulheres 

na política e a exigência de que os governos 

tenham ações concretas para melhorar a vida 

delas. 

e conquistaram o direito à educação, ao voto Quando olhamos para a História, podemos 

e a certas profissões, como a advocacia e o observar que o direito de votar e ser votada, 
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de poder trabalhar, de estudar, de participar 

da vida política, foram importantes conquistas 

do feminismo. No entanto, a igualdade real 

entre mulheres e homens ainda está por ser 

conquistada. 

Você Sabia ... 

Que Olympe de Gouges, em plena Revolução Francesa, escreveu a Declaração dos Direitos 

da Mulher e da Cidadã, diante da exclusão das mulheres na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão? 

Que Hypatia de Alexandria, cientista, filósofa e matemática, que viveu entre os anos 370 

e 415 depois de Cristo, inventou o astrolábio (que revolucionou as técnicas da navegação)? 

Que as mulheres foram as primeiras médicas, parteiras e estudiosas de anatomia da 

história ocidental? 

Que Maria - a Judia, impor:tante alquimista, fez descobertas que foram de enorme 

contribuição para a construção das bases da Química Moderna? 

E que também foi inventora de instrumentos de laboratório e do famoso método 

de aquecer em "banho-maria"? 

Fonte : Nem Mais, nem Menos: Iguais: Cartilha para alunos; Coordenadoria Especial da Mulher -
PMSP - São Paulo, 2002. 

Mulheres e Economia 

As mulheres no conjunto da sociedade são as 

maiores responsáveis pela reprodução humana, 

pela preservação da vida e pelo cuidado das 

pessoas. Vocês já prestaram atenção a isso? 

Só que todos esses trabalhos não são considerados 

trabalhos economicamente rentáveis. Vamos 

ver a seguir que trabalho é esse. 

Reprodução da vida: é o cuidado da casa, da 

preparação do alimento, o acordar e preparar 

os filhos para ir à escola, garantir que os 

membros da família possam se reproduzir a fim 

de produzir para o conjunto da sociedade. 

Preservação da vida: as mulheres, em muitos 

países, estão à frente na construção de bancos 

de sementes, no cuidado com o meio ambiente, 

na luta antiguerra, nas campanhas contra a 

violência, na luta pelo respeito aos direitos 

humanos. 

Cuidado com as pessoas: quando filhos, maridos, 

pais, sogros e sogras, ou qualquer membro da 

família estiver com algum problema de saúde, 

indubitavelmente são as mulheres que assumirão 

o acompanhamento na ida a médicos, hospitais,

etc. São as mulheres, na grande maioria dos

casos, que cuidam dos idosos e dos filhos.

Na maneira pela qual a economia está estruturada 

e organizada, somente bens e/ou serviços que 

possam ser comercializados, colocados no 

mercado, são viáveis economicamente, uma 

vez que eles têm valor de troca. Para aqueles 

que possuem apenas valor de uso seu lugar é 

infinitamente inferior na escala de valores 

da ciência econômica. Por isso, o diamante 

é muito mais valioso do que o cuidado da 

casa. Pois existem interessados em comprar 

diamantes e não em pagar bem pelo serviço 

· doméstico. E como os diamantes são escassos,

eles valem, todavia, muito mais.

Assim, historicamente, o trabalho realizado 

pelas mulheres não teve o reconhecimento 

merecido, uma vez que o que elas faziam não 

tinha valor de troca e existia em abundância. 
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O movimento de mulheres teve de lutar muito 
para que as mulheres rurais, por exemplo, 
denominassem seu trabalho de "trabalho" 
e não de "ajuda", para que as empregadas 
domésticas tivessem os mesmos direitos que 
outras trabalhadoras. Todas as conquistas das 
mulheres no mundo do trabalho se deram a 
partir de muita lÜta. Nada foi de graça. 

Lutar por uma economia pela vida: um 
aprendizado com as mulheres. 

Hoje já não basta que lutemos por um espaço 
digno na sociedade e especialmente no 
mundo do trabalho. O desafio é muito maior: 
é o de como construir um sistema econômico 
que garanta o atendimento às necessidades 
humanas essenciais e fundamentais. 

O mecanismo em torno do qual a economia está 
organizada é abastecido, lubrificado e mantido 
pela lógica da destruição e da morte. Violência, 
desemprego, miséria e guerras crescentes 
afirmam e renovam este mecanismo. 

Toda a lógica da economia dominante é uma 
lógica de morte: uma floresta não tem valor 
econômico em si, só se ela virar madeira, 
pasto, etc. Ou seja, só se ela for morta. Não é 
à toa que os povos das florestas lutam por uma 
outra forma de aproveitar susténtavelmente 
seus recursos. 

Temos de construir um sistema onde em primeiro 
lugar esteja o direito básico de comer, vestir
se, morar, educar-se, viver saudavelmente 
e em liberdade. Para isso é necessário que 
invertamos a lógica de como a economia está 
organizada. 

No campo das relações humanas dentro do 
mundo do trabalho, elas foram se afirmando na 
medida exata em que era o inverso das re�ações 
familiares, de amizade, de vizinhança. Não 
que essas sejam isentas de contradições. Mas 
o concorrer e o competir ganham dimensões
infinitas no mundo do trabalho.

É urgente e necessário começar e reforçar a 
visão de que é possível construir outras relações 
em torna da qual está organizada a produção de 
bens e serviços, sua distribuição e consumo. 

Existem inúmeras experiências econômicas de 
iniciativa e com participação de mulheres. São 
os chamados grupos de geração de trabalho e 
renda, cooperativas, associações, etc. Diante 
delas o desafio é perceber em que elas aportam 
para a construção desses outros modelos 
econômicos, centrados no atendimento às 
necessidades materiais básicas. 

Livros, pesquisas, reportagens sobre o tema, 
ainda que escassos, apontam para a direção de 
que o trabalho desenvolvido nessas experiências 
econômicas de mulheres tendem a desenvolver 
outros valores permeando essas relações, 
principalmente a solidariedade construída 
no cotidiano. Pode parecer um tanto geral, 
mas são indícios de que precisam ser melhor 
entendidos e visualizados. 

Para a construção dessa economia pela vida 
tem-se muito que aprender com o movimento 
de mulheres, afinal foi ele que desconstruiu 
"verdades" naturalizadas, tais como "mulher 
não trabalha", "mulher é para ficar em 
casa". E ao mesmo tempo, nesse movimento, 
construíram-se novos lugares e olhares sobre 
as mulheres. 

O mesmo precisa ser feito com relação à 
economia. Precisamos desnaturalizar que só 
aquilo que tem _valor monetário tem valor 
econômico. O que é mesmo valor? Vamos 
pensar sobre isso? 

É da economia que tiramos nosso sustento 
material. Precisamos fazer com que ela esteja 
nas nossas mãos. 

À luta! 

Sandra Quintela - Socioeconomista - Pacs 
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Roteiro para Entrevistar uma Mulher de Economia _Solidária - dever de casa 

• Nome completo:

• Idade:

• Se tem filhos/as e quantos/as:

• Estado civil:

• O que faz?

• Em que condições você trabalha?

• Como é o seu ambiente de trabalho?

• Com que tipo de pessoas você trabalha?

• Já teve algum problema com pessoas no seu ambiente de trabalho,

tanto interno quanto externo?

• Quantas mulheres e quantos homens você convive no seu local de trabalho?

• Com quantas mulheres e quantos homens você convive?

• Satisfação no que faz?

• Que profissão pretendia exercer?

• Conseguiu exercer a profissão desejada?

• Consegue satisfação no que realiza atualmente?

• O que falta para a sua realização?

• Qual a sua opinião a respeito de a secretaria da Senaes não possuir mulheres trabalhando,

já que o movimento da FCP é dentro dos Empreendimentos de Economia Solidária e tem uma 

maioria significativa de mulheres? 

• Na sua opinião, qual a visão do papel da mulher nos Empreendimentos de Economia solidária?

Qual sua opinião a respeito do fato das mulheres exercerem e executarem as mesmas funções 

dos homens e receberem salários inferiores? 

• Com respeito às políticas públicas para as mulheres, você as considera como uma das vitórias

da luta das mulheres por igualdade de direitos e de respeito? 

• O que você achou desta entrevista?

Roteiro para Entrevistar uma Tr�balhadora Doméstica - dever de casa 

• Nome completo:

• Idade:

• Se tem filhos/as e quantos/as:

• Estado civil:

• O que faz?

• Ambiente e condição de trabalho:

• Em que condições você trabalha?
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• Como é o seu ambiente de trabalho?

• Com que tipo de pessoas você trabalha?

• Já teve algum problema com pessoas no seu ambiente de trabalho,

tanto interno quanto externo? 

• Qual a sua jornada de trabalho?

• Você dorme na casa da sua patroa?

• Você tem de olhar crianças?

• Você é a única funcionária na casa, ou tem mais alguma que divida as tarefas com você?

• Que profissão pretendia exercer?

• Conseguiu exercer a profissão desejada?

• Consegue satisfação no que realiza atualmente?

� O que falta para a sua realização? 

• Qual a sua opinião a respeito do sindicato das empregadas domésticas?

• Qual a sua opinião a respeito do fato das mulheres exercerem e executarem as mesmas

funções dos homens e receberem salários inferiores? 

• Com respeito às políticas públicas para as mulheres, você as considera uma das vitórias da luta

das mulheres por igualdade de direitos e de respeito? 

• O que você achou desta entrevista?

Resposta: 

As apresentações dos grupos foram assim: 

Grupo 1 

Doméstica 

• Desconhece o sindicato.
• Jornada de trabalho diária

ultrapassa oito horas.
• Desconhece as políticas públicas.

Grupo 2 

Trabalhadora doméstica 

• Falta de oportunidades.
• Necessidade para a sustentação

da família. 
• Concordam com a igualdade social.

Economia solidária 

• É babá em casa e confeiteira.
• Trabalhou e não recebeu.
• Falta de reconhecimento de seus direitos.

Mulher da Economia 

• Trabalham em casa e fora também.
• Lutam para ajudar ao próximo

com troca de materiais.
• Fazem feiras comunitárias para

gerar renda para algumas instituições.
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Grupo 3 

Diarista 

• A única opção foi ser diarista.
• Baixa escolaridade e às vezes analfabeta.
• Achou-se importante ao ser entrevistada,

pois foi a primeira vez.

Grupo 4 

Trabalhadora doméstica 

• Nunca é respeitada quanto às horas
de trabalho que executa.

• Quando perguntadas sobre o sindicato
das empregadas domésticas, acham 
ótimo, só depende dos sindicalizados 
acompanhar o desenvolvimento. 

• Quanto às políticas públicas para
as mulheres, o respeito existe,
mas ainda faltam muitas coisas.

Mulher da Economia solidária 

• Procura sempre melhorar as suas condições
e de suas companheiras.

• Encontra dificuldades internas e externas.
• Dificuldades financeiras e de espaço

para fazer o seu trabalho solidário.

Economia solidária 

• Senaes - falta política dentro da própria
instituição que acolhe o movimento FCP .

• Salários inferiores - discriminação e certo
preconceito de uma sociedade machista .

• Economia solidária - há uma grande
confusão ainda quanto esta questão
dentro do próprio processo de militância,
pouco esclarecimento e pouca informação.
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Esta edição da coleção Semeando Socioeconomia tem um objetivo bem especifico: estimular as mulheres dos movimentos 
populares - em particular - a não terem medo da economia e meter as caras para desmistificar essa ciência que 
tem servido para dominar e excluir do direito ao bem viver dos trabathadores e em particular das mulheres trabalhadoras. 
Ê fruto de um processo de educação popular que já produziu dez edições do "Curso Mulheres e Economia", 
nos anos de 2004 a 2009.É uma experiência que acontece na cidade do Rio de Janeiro. 

Nesta cartilha são apresentadas os jeitos de "cuidar da casa" · da "Oikos". Destacando o trabalho domestico , 
realizado pelas mulheres, invisível para a economia capitalista e com grande valor para a produção do viver da sociedade 
como um todo. A metodologia aqui tratada desafia também a entender de forma crítica o funcionamento do Banco Mundial, 
FMI, orçamento e dívida pública, além da economia solidaria e feministas. Todos eles parte importante desse processo 
de formação aqui tratado. 

Saiba mais sobre esta série: 

Série Semeando Socioeconomia: livretos dedicados às práticas e reflexões sobre o desenvolvimento local, 
o cooperativismo autogestionário e popular, redes de economia solidária e eixos transversais.
Números anteriores:
1. Construindo a Socioeconomia Solidária d9 Espaço Local ao Global (bilingüe)
2. Socioeconomia Solidária: Construindo a Democracia Econômica
3. Histórias de Soc1oeconomia Solidária
4. Construindo a Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária
5. Agenda libertária (bHíngüe)
6. Desafios ao Desenvolvimento Local: Terra e Habitação
7. Economia Solidária no Fórum Social 2002
8. Moeda Social e Trocas Solldá'rias: experiências e desafios para ações transformadoras
9. Modos de fazer socioeconomia: Contribuições à educaçao popular
10. Modos de fazer socioeconomia: Contribuições à educação popular li
11. Gest(ÀO)ando a vida · Experiências do fazer..socioeconomia solidária

www.pacs.org.br 
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EDITORIAL 

Chegamos ao momento de realizar mais diretamente 
o segundo objetivo específico do projeto da 3ª Semana
Social Brasileira: ''asswnir, fortalecer e implementar mo
bilizações nacionais e internacionais, visando ao cancela

mento da dívida externa dos países empobrecidos para
saldar dívidas sociais". 

� Assim continua o nosso projeto:' ''o mecanismo da 
dívida externa, apesar de ter saído da mídia, continua sendo 
um• dos mecanismos mais perversos de geração de miséria 
e morte. É preciso um movimento que, além de propor o 
não pagamento desta dívida extorsiva, obrigue os governos 

a usarem este recurso para o resgate das dívidas sociais." 
Realizaremos, de 21 a 23 de julho, em Brasília, o 

Simpósio Dívida Externa: Implicações e Perspectivas, 

retomando o tema durante o Momento Nacional, de 4 a 8 
de agosto, em Itaici. Este número especial de nosso jornal 
procura divulgar e popularizar essa difícil discussão, para 
que, de alguma maneira, participe dela o maior número 
possível de pessoas e grupos envolvidos no processo da 
3ª SSB. 

Após os eventos nacionais, vamos incentivar a 
produção de materiais mais variados e didáticos, visando 
aprofundar a reflexão e animar a mobilização para o Grito 
dos Excluídos Latino-americano. Isso porque o cancela
mento da dívida externa é uma das bandeiras unificadoras 
da luta dos excluídos dos países periféricos do mundo 
globalizado. Também nos uniremos a companheiros/as de 
igrejas e organizações de outros países, empenhados/as na 
Campanha Jubileu 2 000 , com os mesmos objetivos co
muns. Nesse sentido se insere o artigo de Dom Demétrio 
Valentini, realçando a centralidade das dívidas na comemo
ração do Jubileu. 

Talvez a leitura deste tablóide não seja muito fácil, 
mas conhecer melhor a realidade é um dos aspectos funda
mentais da 3ª SSB, ao lado das mobilizações e do com
promisso. Portanto, vamos à luta! 

.Dívi� Exfer"t 
lmplit'l�� e Perspectivu 

S1mpós10 e111 Rrasilu 

2h 23Jr JJiNl 4
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 
O Simpósio "Dívida Externa: lmpli

cações e Perspectivas", que se insere no 
processo da 3ª Semana Social Brasileira, 
será realizado no Instituto Israel Pinheiro, 
em Brasília, de 21 a 23 de julho. -O Simpósio 
vai se desdobrar em cinco momentos, du
rante os três dias ele discussão: contextua
lizando a dívida externa, a visão contem
porânea do endividamento do Brasil, apro
fundamento o tema em busca de saídas, a 
leitura ética da dívida externa e a apre
sentação do documento final e encer
ramento. 

No dia 21, pela manhã, dentro da 
contextualização da dívida externa, o pro
fessor Paul Singer, da Universidade de São 
Paulo, falará sobre "A evolução da dívida 
externa no contexto latino-americano e in
ternacional". À tarde, o enfoque será dado 
à visão contemporânea cio endividamento 
do Brasil, com wna exposição da deputada 
Maria da Conceição Tavares e cio profes
sor Reinaldo Gonçalves (PACS-UFRJ). À 
noite, estão programados debates popula
res nas cidades satélites de Ceilândia e Pa
ranoá. 

No segundo dia cio Simpósio, pela 
manhã, haverá um painel de representantes 
ele instituições multilaterais e do governo 
brasileiro e uma exposição cio professor 
Paulo Nogueira Batista Júnior, ela Funda
ção GetlÍlio Vargas. À tarde o represen
tante do Pontifício Conselho de Justiça e 
Paz, Mons. Mattin, fará um pronunciamen
to. Em seguida, os grupos de trabalhos de 
reúnem para apresentar saídas e pistas para 

enfrentar o endividamento externo do pais. 
À noite, estará aberta ao público uma 
exposição de fotos de Sebastião Salgado e 
de cartazes referentes a debates anteriores 
sobre a dívida externa. Haverá, ainda 
lançamento de livros, e apresentação de 
números artísticos no Teatro Nacional de 
Brasília. 

O último dia do Simpósio (23/7) será 
marcado por um painel com as presenças 
do professor Walter Altmann, presidente 
cio Conselho Latino Americano de Igrejas 
(CLAI), João Pedro Stédile, da direção 
nacional do Movimento Sem Terra (MST) 
e do governador do Distrito Federal, Cris
tovam Buarque. À tarde, haverá a apre
sentação da versão provisória do Docu
mento Final do Simpósio, sua discussão e 
sugestões para os desdobramentos decor
rentes de toda a reflexão realizada em 
comrnn. 

Diversas entidades ligadas às ques
tões sociais foram convidadas, além de 20 
representantes dos Regionais ela 3� Semana 
Social Brasileira. Foram convidados repre
sentantes da Cáritas Internacional e da Cá
ritas Latino-Americana, do Ceiam, da Fase, 
cio !base, da Contag, da CUT, do Clai/Brasil, 
ela Abong, elas Igrejas cio Conic/Cese, do 
!brades, do Ceris, CIMI, do MST e do Pacs,
entre outras entidades. Também estarão
presentes seis observadores do Grito dos
Excluiclos Latino Americano da Argentina,
Paraguai, Equador, México, Nicarágua e
Uruguai, além ele outros convidados pelo
Conselho Mundial de Igrejas:



O
economista Guilherme Dei 

gado, pesquisador do IPEA e 

membro da Comissão Bra-Sileira de 

Justiça e Paz alerta para os riscos do 

crescente endividamento do pais e 

conclama a sociedade a refletir sobre 

os riscos da "idolatria do capital". 

Estas são as posições do economista: 

- Como o senhor vê o problema da dívi
da externa e seus reflexos na vida do país? 

- Hoje, a situação de endividamento do
pais em moeda estrangeira é muito mais grave 
do que no passado. Temos não só emprésti
mos contra ídos contratualmente. mas umíl pílr
te c:xprcssiva de pagamen1os que circulam atra
vés do sistema financeiro, através da volatili
dade do capilal, em bolsas de valores. Esses 
recursos entram e saem do pais com a maior 
liberalidade, e portando criam pressões sobre 
reservas i nternacionais. Essa sit uação nos 
coloca uma nova questão a enfrentar nas re
lações internacionais: a dependência. O pais 
ficou muito dependente de moeda estrangeira, 
dos· fluxos estrangeiros sem limite. 

- Que paralelo e senhor traça entre a
dívida anterior e esta agora que marca o final 
da década de 90 ? 

- No passado, o pais dependia dos in
vestimentos diretos que eram feitos através 
de empresas e de financiamentos bancários 
para empresas estatais e outras. Nesses casos 
havia uma contrapartida real .  Tinha-se a acu
mulação de capital real e a acumulação de dí
vidas. Hoje, você tem a acumulação de dívidas, 
sem necessariamente acumulação de capital 
real. Temos a acumulação de passivos finan
ceiros, que são onerosos, porque criam neces
sidade de remessa de dividendos, de juros, e 
mesmo a remessa de todo o capital de uma vez 
só.  

- Em função desse quadro novo, o q ue
precisa ser feito? 

- É preciso mostrar esse lado da depen
dência financeira e fazer com que a população 
reflita criticamente sobre o problema. É um qua
dro que não chega a atingir os países muito 
pobres, porque eles não têm mercado de capi
tais e capacidade de colocar no exterior os seus 
bônus. Não têm bolsas atrat ivas ao grande 
capital internacional e continuam carregando 
uma divida velha, contrat ual. Já países como 
o Brasi l, que vivem a situação de mercados
emergentes, se tornam alvo desse processo
de circu lação do capital internacional. Sem uma

política de proteção às nossas condições eco
nômicas, ficamos totalmente à deriva nesse 
processo de instabil idade financeira interna
cional. 

- A partir de quando o Brasil se tornou
vulnerável a essa situação? 

- A situação foi se agravando, com a
política do governo atual, a partir de 94. Com 
os crescentes déficits na chamada conta cor
rente da balança de pagamento, passa a haver 
uma inserção total na questão da dependência 
externa dos capitais voláteis. Isso tem se agra
vado ano a ano. Para se ter uma idéia, em 98, o 
cálculo que se faz em tern1os de necessidade 
de recursos para cobrir o déficit, para pagar o 
déficit em coma corrente, para pagar a amorti
zação da divida e para ter reservas contra este 
movimemo especulativo de capitais seria algo 
em tomo de USS 100 bilhões. O Brasil tem hoje 
uma reserva menor que isto que precisa ser 
continuamente alimentada para pennitir que 
este fluxo negativo seja suprido. 

- Esta situação poderei ser sustentada
por muito tempo? 

- Trata-se de uma situação anômala que
não poderá ser mantida a longo prazo, mesmo 
que o pais tenha esta saída, a meu ser total
mente equivocada de liquidar os at ivos em 
termos de empresas estatais. etc . .  E depois, 
como ficaremos? Ficaremos sem as empresas 
e com a dependência maior ainda. 

- Que saídas poderiam ser adotadas a
curto prazo para que o pais comece a reverter 
este quadro'? 

- Politicamente temos que colocar a ne
cessidade de mudar o quadro da dependência 
internacional. o quadro das relações da polili
ca macroeconômica, cambial, financeira, co
rncrcial que foram engendradas a panir de 9-L 
lsso envolve uma outra postura de governo, 
de direção do país, que precisa ser discutida 
com a sociedade. Essa liberdade que o capital 
volátil tem para emrar e sair do pais tem de 
acabar. O capital financeiro que é apenas uma 
abstração, ele simplesmente tem a capacidade 
de ser mover de lá para cá, a qualquer momen
to, em busca de ganhos especulativos, e com 
isso, a economia fica totalmente inviável. Para 
isso. você tem que engendrar uma outra con
cepção de politica económica, em que vai se 
colocar areia na engrenagem do sistema finan
ceiro e não lubrifica-lo, senão ele se toma cada 
vez mais volátil e contra os interesses do pais. 

- A sociedade, em geral tem consciência
disso, ou será necessário um trabalho de es
clarecimento?. 

- A sociedade ainda não está suficiente
mente esclarecida sobre o problema. É preciso 
conscientiza( sobre os riscos de uma depen
dência econômico financeira crescente e mos
trar que essa dependência se traduz em desem
prego, instabil idade, estagnação econômica. 
É preciso combater o argumento de que não 
há outro caminho diante da globalização. Isso 
representa uma idolatria do capital, como se 
ele fosse o senhor absoluto da história, e con
tra o qual nós tivéssemos que sofrer todas as 
conseqüências sem qualquer defesa. Eu não 
aceito este tipo de concepção de história e de 
política. 

- O senhor acha que o governo já estaria
mudando o discurso sobre globalização e a 
política neoliberal, ou tudo não passa de es
tratégia eleitoral? 

- O governo sabe muito mais que nós,
porque tem informações privilegiadas, que o 
quadro da instabil idade macroeconômica que 
em grande parte foi criado por eles, com o Real, 
é ingovernável. A seguir à risca todas as re-
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DEPENDENCIA EXTERNA 
comendações dos investidores internacionais 
voce quebra o pais cm pouco tempo. Eviden
temente eles estão tentando dourar a pílula. 
Fica complicado mudar este quadro. porque 
junto com a dependênc ia .  muitos ganham 
dinheiro com esta situação. Fica difícil cortar 
esse nó, se não cortar nos donos do poder e 
da riqueza que eterniza essa deprndência. A 
mudança política é crucial para que se possa 
respirar um pouco de oxigênio, embora com 
dificuldades que não poderão ser resolvidas 
do dia para a noite. 

- Como o senhor Yê iniciativas, como o
simpósio que vai discutir a questão da díYida 
externa'? 

- Acho que iniciativas como esta con
tribuem para esclarecer a opinião pública sobre 
os significados cios processos financeiros e 
econômicos imernacionais e internos na vida 
do homem comum. E ainda como isso pode 
ser alterado através da política. Precisamos, 
mais uma vez. acreditar na capacidade da hu
manidade de reverter esses processos chama
dos de deterministas, que sã<, fruto da idolatria 
do capital. 

IGREJA S  DEBA TEM DÍ VIDA 
EM MÁ LA GA 

A reunião convocada pelo Conselho 
Mundial em Málaga, na Espanha para preparar 
a declaração sobre a divida externa, que irá 
marcar os 50 anos do Conselho, abriu uma dis
cussão mais ampla sobre o sentido da divida. 
O bispo responsável pelo setor Pastoral Social 
da CNBB, Dom Demétrio Va lentini, que parti
cipou do encontro, defendeu que a divida não 
pode ser vista apenas como uma questão "epi
sódica ou periférica". 

"Não se trata de perdoar os mi lhões 
de dólares da dívida externa, mas de lutar pela 
mudança do próprio processo econômico que 
está em andamento, do processo humano ", 
defendeu Dom Demétrio. 

Dom Demétrio disse que os 50 anos do 
Conselho Mundial de Igreja no final deste ano 
ocorrerá às vésperas do Jubileu 2000. A as
sembléia do Conselho está marcada para a ci
dade de Harare, no Zimbawe, na África, quando 
será assumida uma declaração sobre a dívida 
externa. "A proposta visa a redução, e até o 
cancelamento da divida, especialmente dos 
países mais pobres. Por isso, a realização da 
assembléia na África tem um significado im
portante, já que a maioria dos estados alta
mente endividados estão lá", observou o bis
po. 

Para Dom Demétrio, a escolha do local 
também foi importante, pela proximidade do 
mundo muçulmano, que não tem qualquer 
envolvimento com o Jubileu 2000. "Uma das 
reflexões que surgiram na reunião de Málaga, 
é que o Jubileu para se tornar um fato universal, 

niio pode ficar só na celcbraçào dos 2000 anos 
de Cristo. Se colocarmos no cerne da celebra
ção a questão <la divida. o Jubileu passa a 
interessar ao mundo todo". 

A divida, em seu sentido mais amplo, 
segundo Dom Demétrio, passa pelo perdão, 
que está no próprio Pai Nosso. "Hoje quere
mo:- que o evangelho seja aceito e para isso, é 
preciso ampliar o conceito de divida. Nesses 
2000 anos, o evangelho tornou-se antipático 
para alguns povos, como é o caso das Cruza
das para o povo muçulmano .. , citou.

''Uma nova evangelização envolve as 
aspirações mais  profundas que t0das as 
religiões têm", disse o bispo, e passa "por um 
novo relacionamento entre Deus e entre as 
pessoas". 

• 

CONCL USÔES DO 
S.IMPÓSJO COM A MPLA 

DI VUL GA ÇÃ O 
Divcr�os ch.:::,alíos cstüo colocados pa

ra que a questão da <!ivicla externa e os seus 
reflexos na vida do cidadão comum sejam di
fundidas de forma abrangente, após a realiza
ção do Simpósio sobre a Dívida Externa Impli
cações e Perspectivas. Cinco convidados do 
Simpósio irão participar dos mini plenários que 

darão encaminhamento às sugestões apresen
tadas durante o Momento Nacional da 3� SSB, 
a realizar-se de 4 a 8 de agosto, em ltaici - SP. 

Entre as ações já discutidas estão a di
vulgação de cartazes com o material de forn1a
ção, o uso de tablitas que traduzam o montan
te da dívida externa em dividas sociais, a ela
boração de um video, com uma novela sobre o 
endividamento externo. Também foi proposto 
a organização de um Salão de Humor sobre o 
endividamento externo. A idéia é convidar car
tunistas para participarem do júri, e também 
para recuperar antigas charges sobre o tema. 

Para atingir as crianças que enfrentam 
dificuldades para entender um lema tão com
plexo, poderão ser criadas brincadeiras que 
traduzam numa linguagem simples, as razões 
que levaram o pais a se endividar. Para isso, 
será feito contato com a Abrinc. Na mesma 
linha de atingir o público não especializado, 
existe urna proposta de roteiro de skct popular 
para teatro amador, inclusive para Teatro de 
Bonecos. Repentistas também serão contata
dos para cantarem sobre o tema a colaboração 
será prestada por repentistas ligados ao Mo
vimento Sem Terra (MST). 

A partir do documento final do Sim
pósio será elaborado material em linguagem 

I G t E J-kS 
CONSULTA NACIONAL 

CONIC • CESE • CEDI 

popular sobre as conclusões _ inclusive poe
sias. As conclusões também serão enviadas 
às autoridades _ do executivo, legislativo e 
judiciário, aos organismos internacionais e às 
Igrejas. Também serão definidos instrumentos 
a serem levados ao Momento Nacional e a for
ma de participação na 3! Semana Social na Cam-:. 

panha Internacional Jubileu 2000, em favor do 
cancelamento da divida internacional dos paí
ses pobres. 

INICIA TI VA S 
INTER NA CIONAIS PA RA 
ENFRENTA R  A D Í VIDA 

EXTE R NA 
Manifestações em todo o mundo estão 

ocorrendo para enfrentar os desafios da dívida 
externa. Sete bispos católicos se juntaram ao 
d i retor da Cathol ic Fund for Overseas 
Developrnent (Cafod), da Inglaterra, e rasgaram 
simbolicamente um cheque cm tamanho gigan
te no valor de 250 bilhões de dólares, repre
sentando o total da divida que os países do 
terceiro mundo têm para com o Fundo Mone
tário Internacional (FMI). 

A Christian Aid, entidade inglesa, ini
ciou um abaixo assinado, que pretende ser ·'o 
maior da história do mundo", para cancelar a 
dívida externa das nações mais pobres até o 
ano 2.000. A meta é alcançar 22 milhões de 
assinaturas a serem entregues durante a Cú
pula do Grupo dos Oito, que reúne os países 
mais ricos do mundo, marcada para o ano que 
vem, na Alemanha. 

A participação da Alemanha na campa
nha internacional parte da mensagem: "A De
senvolvimento necessita do desendividamen
to". Várias organizações não-governamentais, 
lideradas pelo Instituto Vento Sul (SUDWIND) 
estão mobilizando a sociedade. Entre o material 
já divulgado, destaca-se um folheto em que é 
reproduzido w11 diálogo fict· icio entre "o Nor
te", e ''o Sul", este representado por uma mu
lher africana. Um representante da Sudwind 
virá a Brasília especialmente para participar do 
Simpósio. 

A Cáritas Internacional e a rede Coope
ração Internacional para o Desenvolvimento 
e a Solidariedade (Cidse) desenvolvem há 
vários anos uma luta voltada para a discussão 
da dívida externa e a reforma do Banco Mun
dial. As duas entidades, como parte do Jubileu 
2000, definiram um plano trienal, que incluiu 
apoio aos países que enfrentam as conseqüên
cias do pagamento da dívida externa. A Cáritas 
Internacional e a rede Cooperação Internacio-
1�a l também enviarão representante para o 
Simpósio. 

A participação da CNBB na campanha 
internacional, como a de outras entidades 
envolvidas na 3� Semana Social Brasileira, será 
definida após a realização do Simpósio. Será 

decidido se campanha será conduzida tal como 
veio da Europa, com adaptações, ou haverá 
outra fonna de participar da articulação. 

A preocupação da Coordenação 
Nacional da 32 Semana Social Brasileira é 
mostrar às comunidades a forma como a divida 
externa se reflete no dia a dia da população, a 
fim de que a campanha internacional não fique 
apenas restrita à manifestações de entidades, 
mas reflita realmente um posicionamento po
pular. 

O J UBILEU 2000 NA 
INTERNE T 

Alguns trechos que passaram pela Inter
net mostram a situação dos países endivida
dos : 

· São os maiores devedores que estão
desmatando indiscriminadamente as florestas. 
O Brasil é um dos piores neste sentido. 

· Cada ano, o Terceiro Mundo paga
aos países do Primeiro Mundo três vezes mais 
na dívida do que recebe em assistência. 

· A África gasta quatro vezes mais no
pagamento do divida do que gasta em saúde. 

· Na medida que as dividas crescem,
os países pobres mais precisam de moeda es
trangeira para pagar as mesmas. Uma solução 
é explorar exageradamente os recursos naturais 
e não importar com os programas de preser
vação. 

A DÍVIDA ESTÁ AUMENTANDO 

Com a crise asiática, no final do ano pas
sado, a dívida externa brasileira deu um salto 
de USS 18 ,743 bilhões nos três primeiros meses 
deste ano. O governo adotou uma série de 
medidas para atrair o capital estrangeiro te
mendo os reflexos da crise no mercado brasi
leiro. Com as iniciativas adotadas pela área 
econômica, as reservas chegaram a um volume 
recorde, enquanto a dívida externa se avolu
mou. Durante o período critico dos problemas 
na Ásia, as reservas no pais diminuíram em 
US 9,896 bilhões, segundo dados publicados 
no jornal Folha de São Paulo. A situação foi 
causada pelo medo dos investidores de uma 
desvalorização do real, que desviaram do país 
o capital que aplicavam aqui.

Para deter a evasão do capital finan
ceiro, o governo dobrou as taxas de juros bá
sicos da economia. Dessa forma, as institui
ções financeiras foram estimuladas a se endivi
dar no exterior, pagando taxas mais baixas, para 
depois aplicar o dinheiro no país, recebendo 
juros maiores. Como resultados dessa e de 
outras medidas adotadas pelo governo, o 
débito do setor privado cresceu US %$ 17,895 
biUiões, enquanto a divida pública aumentou 
US% 848 milhões. 

Segundo análise do coordenador de 
Economia do jornal Folha de São Paulo em 
Brasília, Gustavo Patú, a divida externa está 
deixando o país numa situação vulnerável às 
oscilações da economia internacional. Ele 
lembra que quando o Brasil não conseguiu 
honrar ·os juros, no inicio dos anos 80, ''o país 
entrou em um ciclo de recessão e inflação que 
ficou conhecido como a década perdida". 

Naquela época. a dívida chegava a US$ 
64 bilhões (27% do Produto Interno Bruto). 
Hoje os números são assustadores: a dívida 
atingiu US$ 2 1 2  bilhões (26% do PIB). Embora 
a situação do pais seja mais confortável, hoje, 
em função do quadro externo _ em 80 ocorreu 
a explosão das taxas de juros pela alta dos 
preços do petróleo_ está mais vulnerável, o 
que pode ser sentido com a crise asiática do 
ano passado. 

O jornalista Gustavo Patú explica que 
além dos problemas enfrentados por outros 
países endividados, o Brasil conta com um 
complicador: aqui o governo gasta mais do que 
arrecada, e esse déficit também tem que ser 
coberto por poupança externa e interna. ':Por 
isso, em caso de crise ou ameaça de crise da 
divida, as opções são poupar mais, reduzir o 
déficit do governo ou reduzir os investimen
tos", explica o jornalista. 

O perfil do endividamento externo do 
pais é muito mais complexo do que na década 
anterior. Antes o país (setor público e privado) 
tomava empréstimos das agências internacio
nais de crédito para aplicar em programas nas 
diversas áreas. Hoje há uma tendência crcs
cenre de capração através de titulos. Segundo 

uma pesquisa do economista Ocravio de Bar
ros, a tendência é que a captação através de 
títu los represente, em três anos, 60% do total 
da divida. Em dezembro os bônus e titules lan
çados pelo país já chegavam a US$ 102,4 bi
lhões, correspondendo a 52,2% da dívida exter
na na época. 

O trabalho de Octávio de Barros mostra 
que a divida externa brasileira total chegou a 
US$ J 98,5 bilhões no final do ano passado. O 
especialista aponta que a parcela da divida de 
curto prazo mais passível de encontrar dificul
dade de renovação numa situação de crise são 
os empréstimos teoricamente voltados para o 
setor agrícola, mas que na prática em boa parte 
foram aplicados em títulos do governo com 
correção cambial e por commercial papers. 

Entre os principais itens que pesam na 
divida externa o economista destaca: o Clube 
de Paris, bradics, pre-bradies, soberanos 
novos, global de 1027, MYDFA (Banco Central 
), NMB88 (Banco Central), Bônus de bancos 
públicos, Bônus de bancos privados, Bônus 
de empresas privadas, bônus de empresas 
estatais, organismos mult i laterais, agências 
bilaterais, etc. 

DÍVIDA É TEMA DO CONIC DESDE 85 

Desde 85, quando o Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs (CONIC) e a Comissão Con
junta Igreja e Desenvolvimento realizaram um 
seminário internacional para discutir proble
mas de convivência pacifica e justa entre o 
Primeiro e Terceiro Mundos a dívida externa 
tem sido uma preocupação constante. Desse 
encontro, realizado no Rio de Janeiro, saiu 
uma carta, em que se pedia a redução da taxa 
de juros de mercado e a redução das dívidas, 
auditoria imparc ia l  para a verificação da 
legitim idade da divida, desenvolvimento de 
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uma interdependência econômica mundial 
sem dominação, disposição dos credores 
para negociações multilaterais e a criação 
de um Clube dos Devedores, à semelhante 
do Clube dos Credores, que é o Clube de 
Paris. 

Ai'- iniciativas tomadas pelo CONIC. 
desde essa época, estão na publicação '·Mcn-

T 

sagcns e Declarações para os Nossos Dias", 
publicado pelo próprio CONIC. Entre os en
contros para discutir o tema, é citado o semi
nário '·Igrejas e Divida Externa·•, realizado em 
março de 88. Entre as conclusões do scmimi
rio estava a decisão de estimular as igrejas a 
colocarem o tema divida externa nas suas dis
cussões e que a questão fosse enfocada nu-

ma perspectiva ampla da ordem econômica 
internacional, e na garantia do respeito aos 
direitos humanos. 

Em 89, roi divulgada a declaração 
"Igrejas e a Divida Externa", fruto do en
contro "Consulta Nacional sobre Divida 
Externa'·. Entre as linhas de ação aprova
das no encontro estão estavam a criação 

pelo Conselho Mundial de Igreja de um 
Programa ecumênico para o Combate à 
Divida Externa e que as Igrejas orientassem 
seus membros a adotarem corno um dos 
critérios fundamentais para a escolha do 
seu candidato à presidência da República, 
''a posição que este acloLar em relação à 
divida externa". 

DIVIDAS E .JUBILEU 
Introdução 

A proximidade do Jubileu do ano Dois 
Mil coloca cm evidência a importância 
teológica e pastoral do tema das Dividas. 
Muito mais do que uma que:;tão periférica e 
ocasional. a questão das Dividas est,i no cerne 
da proposta do Jubileu. mas está também no 
cerne do novo relacionamento que Cristo 
veio cstnbekcer e propor, tanto assim que 
de colocou esta questão na ··oração·· que 
ensinou ao:-, discípulos. sintest· prática de 
todo o seu Evangelho. 

O recente encontro promovido pelo 
Conselho Mundial elas Igrejas, cm Málaga, 
na &panha, de L9 a 21 de abril de 1998, vi
sando preparar uma declaração sobre Divida 
Externa a ser assumida pela próxima 
Assembléia do CMI, evidenciou esta fone 
vinculação do tema das Dividas com o Ju
bileu. Alêm disto, o contexto ecumênico do 
encontro mostrou que o tema das dívidas 
pode se tornar ponto de união entre as 
Igrejas. Assumindo a causa do uperdão das 
dívidas". as Igr�jas podem prestar um v,ílido 
serviço ao mundo de hoje. E a proximidade 
do mundo muçulmano, onde vai se realizar a 
A..:;sembléia do CMI, (em Harare, no Zim
bawe), revelou que o tema das dividas 
assume a fonna aceitável como hoje o evan
gelho de Cristo pode ser acolhido pelo 
mundo. 

Por isto, o Jubileu pode, sim, se tomar 
wn precioso momento de "Nova Evange
lização", na medida em que for assumida, de 
maneira adequada, a questão das Dívidas na 
sua celebração. 

1- Vinculação do tema com o Jubileu

Se olhamos em que consiste a propos
ta bíblica do Jubileu, percebemos que ela se 
volta, por inteiro, para a situação real vivida 
pelo povo, propondo a libenação dos jugos 
acumulados sobre ele. As propostas 
concretas do Jubileu, pelas quais ele 
acontece, são: o perdão das dívidas (Dt.15,1-
1 O), a libertação dos escravos (Dt. 15, 12-14), 
o repouso das terras aráveis e recuperação
das propriedades (Lv.25,1-12). 

São distorções que vão se acumulan
do ao longo dos anos, e que necessitam, pe
riodicamente, de uma retificação radical. É 
isto que o Jubileu propõe. 

Para efetivar a retificação de distorções 

Este boletim informativo é 

uma publicação da 

Secretaria da 3ª Semana 

Social Brasileira 
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as ív1das 
acumula das, encontra-se a inspiração e a 
moti\'ação também num acúmulo dr significado 
religioso. contido no sentido bíblico do "sétimo 
dia" dedicado au Senhor, e que resultava no 
dc;,canso para o homem. O Jubileu, afinal, re
sulta da multiplicaç.io, por sete, de sete anos, 
que se inspira no sétimo dia, que é o Dia do 
Senhor. 

Ponanto, a motivação das propostas do 
Jubileu tem inspiração religiosa. mas a sua 
concretização incide sobre a realidade social. 

Vale a pena perguntar-nos sobre a direção 
que está tomando a celebração do Jubileu, 
inclusive para conferir se levamos em conta a 
ênfase dada por João Paulo lT à questão das 
dividas. Ele teve a lucidez, e a coragem, de am
pliar as "indulgências'·, que em outros jubileus 
se limitavrun ao perdão dos pecados pessoais. 
No entender de João Paulo a, a celebração do 
Jubileu deve convergir para iluminar a realidade 
e incentivar sua retificação, suprimindo as 
opressões acumuladas. Para não acontecer que, 
em vez da realidade, detenhamos o olhar na 
própria luz. Quando um estádio é bem ilwnina
do, ele já é, em si mesmo, um bonito espetáculo, 
que faz parte da festa. Mas toda a ilumjnação 
está a serviço do verdadeiro espetáculo, que 
deve se realizar cm campo. 

Se toda a iluminação de nossa fé cristã, 
com o esplendor da revelação Lrinitár:ia, nada 
repercutisse sobre a vida do mundo, ainda con
tinuaria válida a pergunta lançada ao povo no 
exílio: ''onde está o Deus de vocês?". O Jubileu 
nos incentiva a projetar com força esta luz sobre 
a realidade, e sentir como ela ê benéfica para 
tomar o mundo mais de acordo com o mistério 
de amor que Deus revela cm si mesmo, que nos 
envolve, e que Ele propõe como inspiração 
para um novo relacionamento enlre nós. 

2- Centralidade do tema das dívidas
Na proposta bíblica do Jubileu, o "per

dão das dividas" constitui o seu mícleo cen
tral. Pois na verdade, as diversas opressões 
acumuladas são expressões de dívidas, que to
mam fom1as de escravidão, de expropriação das 
propriedades, de exploração da natureza. E' o 
sistema produtor de dividas que deve ser 
desmontado e neutralizado. Desta maneira se 

realiza. eficazmente, o "perdão" das dívidas. A 
inlllição de que as "'dívidas" estão no cerne do 
mecanismo de l!xploração está presente na 
proposta da Terceira Semana Social Brasileira. 
Hoje pareceria superado ralar cm libertação de 
escravos, mas pennanecc atual propor o •·res
gate das dívidas sociais", dentro das quais 
identificamos mecanismos de dominação que 
produzem os mesmos efeito;, cios tempos da 
cscravid,1o e do colonialismo. 

3- A dimensão evangelizadora do "per
dão da� dívidas" 

O sentido amplo e atualizado do "perdão 
das dividas", visando recriar as condições de 
vida para todos, se constitui numa "boa 
noticia", que vem ao encontro das expectalivas 
de todas as pessoas, independentemente ele 
suas convicções religiosas. Daí o potencial 
evangelizador de um jubileu que tenha como 
proposta central o perdão das dividas. Os 
muçulmanos, por exemplo. não estão celebran
do jubileu nenhum, até porque seu calendário 
é diferente. E nem estão afim de se entusiasma
rem, como nós, por "um novo milênio cristão". 
Mas se o jubileu cristão tiver a força de propor 
para o mundo o perdão das dívidas dos países 
pobres, fica mais aberto o caminho para uma 
apreciação diferente do cristianismo por parte 
deles e de todos os povos. 

4- Sua importância pastoral

As nossas "Diretrizes da Evangelização" 
destacaram as "'exigências'' ela Evangelização. 
E colocaram o "serviço" como a primeira delas, 
inclusive a que abre caminho para as outras: o 
diálogo, o anúncio explicito e o testemunho de 
comunhão. 

O problema das dívidas comprova esta 
precedência do serviço nos caminhos da evan
gelização. Esta precedência o Evangelho a 
expressa de diversas maneiras, seja pela pa
rábola do Bom Samaritano, onde os preocu
pados pela dimensão religiosa não souberam 
ser o ·'próximo" de que necessitava a vítima 
dos assaltantes daquele tempo. Hoje os 
assaltantes são outros, mas certamente nós não 
poderíamos ignorar a multidão de vítimas do 

E XPED IENTE 

Assessoria Geral 

Maria Soares de Camargo 
Padre Luís Bassegio 

Jornalista Responsável 

Eliana Barreto 
(Mt 6712/DF) 

Endereço para contado: 

Secretaria Geral 

SE Sul· Quadra 801 · Conjunto "B" -
CEP: 70401 - 900 - Brasília - DF 

Serviço de Apoio: (CNBB) 

e-mail: psocial @ cnbb.org.br

sistema econômico saqueador, pela pressa 
de chegam1os em tempo para as festas cio 
Jubileu. 

5- Centraliclacle evangélica do perdão
O "resgate" da importância da<; dívidas 

na questão do Jubileu está recuperando a 
centralidade evangélica do perdão. Assim 
entendemos melhor porque a questão do 
''perdão das dividas" foi colocado por Cristo 
em sua "Oração paradigmática'' que é o Pai
Nosso. Ela é a concretização prática do 
Evangelho de Cristo, com seus fundamentos 
teológicos e sua vivência cotidiana. Pois 
bem, nesta oração, as dividas são colocadas 
como uma realidade que é ·'nossa", mas que 
pelo perdão se toma instrumento da "gratui
dade" da misericórdia divina, que é o ceme 
do Evangelho de Cristo. Assim fica invertida 
a perspectiva da famosa discussão que ocu
pou boa parte dos cristãos nesses últimos 
quinhentos anos, a respeito da ''justificação". 
A justificação acontece pelo perdão, rece- • 
bido na condição de também ser dado. E 
reencontramos, de maneira eficaz, a centra-
l idade de Cristo como portador da mise
ricórdia grantita do Pai, no amor do &pirita 
Santo. 

São três os "nossos" que dão o ritmo 
da seqüência e do encadeamento de toda a 
oração que o Senhor nos ensinou: o "Pai
nosso··, o "Pão-nosso", e as "Nossas-divi
das", sendo que este último estabelece uma 
vinculação com os "Nossos-devedores", 
vinculação que a oração coloca como con
dicionante, e que o Evangelho de Mateus 
retoma em seguida, para enfatizá-la: ''Pois, 
se perdoardes ... o Pai vos perdoará ... mas se 
não perdoardes ... o vosso Pai também não 
vos perdoará" (Mt 6,14-15). 

Quem sabe, para o ano Dois Mil, com 
a Campanha da Fraternidade Ecumê11ica, 
possamos resgatar também a própria palavra 
"dívidas" no Pai-nosso, e assim podennos 
rezar juntos a oração que o Senhor nos 
ensinou não só com as mesmas palavras, 
mas com os mesmos sentimentos de perdão 
mútuo e de tmidade refeita. 

Dom Demétrio Valentini-Responsável 

pelo Setor Pa-rtoraJ Social CNBB 

Caixa Postal 02067 70259970 · Brasília -
Distrito Federal - Tel: (061) 225 - 2955 
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Encontro Diocesano sobre Resgate das Dividas Sociais 
" 3

ª 

Semana Social Brasileira "

Iniciativa: Equipe de Articulação das Pastorais/Movimentos Sociais 
Local: Cúria Diocesana da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda 
Participantes: 35 representantes de Pastorais, Movimentos( Populares e 

Sindicais) e Ceb's.(Regionais: B.Mansa, V. Redonda e Resende ) 
Dia: 09/05 - 14.00 h a 17:00 h 
Assessoria: Pe. José Arimatéia 

1° Momento 
1. Reflexão sobre a Mística no Seguimento de Jesus
A partir de motivações expressas no Evangelho, os presentes citaram frases que
alimentam nossa presença e ação dentro do mwido. Neste ponto o padre
Arimatéia passou a refletir de forma partilhada a necessidade do resgate real
do seguimento à Jesus. A participação dos presentes foi muito significativa e
motivadora.

2° Momento 
Na linha do projeto da 3ª Semana Social, que aponta para o resgate das 
Dívidas Sociais, os presentes em dois grupos levantaram as dívidas sociais e 
iniciativas na busca da superação: 

1. Dívidas Sociais no Sul Fluminense
Habitação (moradia urbana), Terra( reforma agrária), Desemprego( falta de
trabalho), Saúde ( doenças, poluição), Educação( escolas profissionalizantes),
Seguridade Social ( idoso), Transporte, Segurança (impunidade e imobilismo).
Cidadania, Manipulação das Pessoas (Falta formação), Ética na Política,
Dignidade Humana, Sindicatos Verdadeiros, Confiança no Outro(
companheirismo).
Na discussão feita sobre estes tópicos foi destacado a necessidade de 
quantificar e localizar quem provoca estas dívidas, por outra definir melhor 
as que estão ligadas ao comportamento humano ( Ver Negrito). 

2. Iniciativas pontuadas para no Resgate destas Dividas
Resende: Discussão para implementação dos conselhos mumctpats,
Acompanhamento das ocupaçõe� de terra no Jardim Alegria e Barra m,

Organização da comunidade Vicentina na reivindicação de 180 lotes a preço de
25 Reais/mês, Conquista na Municipalização do CIEP da Vila Vicentina
( estava abandonado), Grupo de Serviço a Cidadania.



Barra Mansa: Conquista da Fazenda do Salto (Implantação de sistema de
Cooperativa), Ocupação da Fazenda Primavera ( arregimentação de adesões 
para ocupar outras 6), Rearticulação do trabalho de cidadania, Projeto Bio
Vida, Pastoral Carcerária ( Organizada nos 4 Regionais). 
Volta Redonda: Esforço da Retomada do Sindicato dos Metalúrgicos (
presença de militantes cristãos na chapa de oposição e iniciativa do folheto da 
CF/ 98, Organização das 20 famílias de posseiros da Califórnia no projeto de 
construção das casas, Criação do Fórum de Conselheiros, Grupo alternativo da 
Saúde, Pastoral da Criança, Gn1pos de Saúde da Mente (Bio-Vida/Provisol), 
Movimento de cidadania com articulação Regional, Semana da Cidadania. 
No debate sobre este ponto foi frisado a importância de estannos incentivando 
os excluídos urbanos com vocação para a agricultura, procurem o sindicato 
Rural e MST para engrossar a luta pela. Reforma Agrária. Os presentes 
constataram com muita alegria que o encontro permitiu localizar iniciativas 
importantes que estão acontecendo, alguém afirmou com ênfase - Foi uma 
injeção de ânimo. 

3° Momento
Na finalização do encontro apontou-se para remarcar um outro com melhor 
divulgação, e também para a importância de reforçarmos as participações nas 
atividades socais que estão no marco do Resgate das Dívidas Sociais rumo ao 
novo milênio. As pastorais, comunidades e movimentos devem provocar 
discussões nas sua bases sobre o tema. 
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GADO DE MEDELLIN PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO 
ENCONTRf) INTERDIOCESANO PARA CELEBRAR 30 ANOS DE MEDELLIN E 

50 ANOS DO PASTOREIO DE DOM W ALDYR 
MENDES (RJ), 21 A 25 DE JULHO DE 1998 

Informe nº 1

As Dioceses de Barra do Piraí-Volta Redonda, Duque de Caxias, Jtaguaí, Nova Iguaçu e
Valença, no Est�do 90 Rio de Janeiro-Brasil, celebram 30 anos de Medellin e retomam o seu legado para 
a Nova Evangel 1za�o. louvando e agradecendo a Deus pelos 75 anos de vida e 50 de sacerdócio de Dom 
Waldyr e 75 de constituição da Igreja em Barra do Piraí-Volta Redonda. 

Fazem parte das comemorações: 
- Encontro "Legado de Medellin ... " - 21 a 25 de julho - Centro Marista - Fazenda São José das

Paineiras-Mendes-RJ Te!.: (024) 465-2266 / 465-2090. 
- Romaria de Medellin - 25 de julho - Ilha de São João - Volta Redonda
1 O h - Concelebração Eucarística
12-15 h - Confraternização
- Celebração de Aniversário da Diocese - 26 de julho - Barra do Piraí

COORDENAÇÃO DOS EVENTOS 
Comissão central interdiocesana: Dom Mauro Morelli - Coordenador, Pe. Agostinho Pretto -
Coordenador Adjunto, Ir. Maria Laura Gorgulho - Secretária, Pe. Bernardo Thus - Tesoureiro, Pe. Marcus 
Barbosa Guimarães - Seminário Paulo VI, Pe. Paulo Augusto Milagres Rodrigues - CRC Leste 1-CNBB; 
Representantes das Dioceses: Pe. Adelar Pedro de David - Duque de Caxias, Pe. Paulo Machado - Nova 
Iguaçu, Pe. Marcos Ockerman - Itaguaí, Pe. Carlos Alberto do Nascimento - Valença e Pedro Fabris -
Barra do Piraí-Volta Redonda. 
Sub-comissões: 
Acolhida e hospedagem: Pe. Paulo de Oliveira Dias, Diácono Sebastião Cosme da Silva e Pedro Fabris 
Finanças: Pe. Bernardo Thus, Evandro Queiroz Glória 
Liturgia: Pe. Domingos Ormonde Filho, Frei Vitalino Piaia e Pe. Sjaak de Boer 
Cultura: Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda 
Temática: Pe. Medoro de Oliveira Souza Neto, Ir. Maria Laura Gorgulho, Pe. Marcus Barbosa 
Guimarães, Pe. Paulo Roberto Hottz, Maria Joaquina Fernandes Pinto e Pe. Domingos Ormonde Filho 
Mobilização da Romaria: Pe. Agostinho Pretto, Pe. Adelar Pedro de David, Pedro Fabris, Evandro 
Queiroz Glória 
Endereço da coordenação e secretaria executiva: 
Seminário Maior Paulo VI - Rua Bolívia, 309 - Metrópole - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.215-250 - Tel.: 
(55 21) 767-6642 Fax (55 21) 768-3288 E.Mail femand@abeu.com.bx 
Cúria Diocesana de Duque de Caxias - Fax (55 21) 771-3459 E.Mail mitra@ax.apc.org 
Cúria Diocesana de Barra do Piraí-Volta Redonda - Te!.: (024) 348-2148 

INFORME SOBRE O ENCONTRO 
PROGRAMA 
21 de julho - Terça-feira - 16 h - Abertura e Acolhida 

20 h - Painel inaugural: "legado de Medellin para a Nova Evangeli=ação" -
Testemunhos de Arcebispos e Bispos membros daquela conferência. 
22 de julho - Quarta-feira - Tema: "Medellin: Contexto, evento, desdobramento na história atual da
evangeli=ação na América latina e a atual conjuntura" 
23 de julho - Quinta-feira - Tema: "Medellin, Palavra e Vida: contribuição da /e aura bíblica a partir dos
pobres". 
24 de julho - Sexta-feira - Tema: "Medellin: Comunidades Eclesiais de Base, Promoção Humana e
Litprgia ". 

PARTICIPAÇÃO E HOSPEDAGEM 
Foram reservadas 180 vagas para participantes das Dioceses promotoras das comemorações. 120 vagas 
estão destinadas a Bispos, Padres e outros convidados do Brasil e do exterior. Caberá à comissão central 
fazer os convites e definir as inscrições. Será cobrado uma diária de R$ 30,00 pela hospedagem. 
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COMPROMISSO DO CRISMANDO 

A partir deste primeiro encontro 29 de abril assumo um sério compromisso com a 
catequese do Crisma: 
1) - Participar todos os Domingos da Missa ou Celebração da Palavra na minha Comunidade ou
aqui na Igreja Santo Antonio;
2) - Realizar, participando da melhor maneira possível, traballlos em grupos internos ou
externamente;
3) - Realizar os trabalt10s individuais que são ·propostos;
4) - Ser assíduo aos encontros ( só poder�o ter 5 (cinco) faltas);
5) - Ser pontual, procurando chegar às 1611 ou no horário pedido:
6) - Participar ativamente dos encontros demonstrando interesse pelo conteúdo que está sendo 
traballlado e cooperando com todo o grupo;
7) - adquirir o material solicitado:

a) - caderno de anotações e caneta;
b) - O livro Gente em busca de algo mais;
e) - Livro de cantos Caminllando e cantando;
d) - Bíblia Sagrada - Edição Pastoral ( até setembro )
OBS: o material deverá ser adquirido o mais breve possível;

8) - Entregar cópia da Certidão de Batismo e cleclaração ele Primeira Eucaristia.

FICHA DE CRISMANDO 

NOME: ___________________________ _ 

PAI:. ______ __,_ _____________________ _ 

MÃE: __________________________ _ 

ENDEREÇO: ___________ ....!,__ ____________ _ 

TEL: ____________ PROFISSÃO: ___________ _ 

JA FOI BATIZADO? ( ) SIM ( ) NÃO 

JA RECEBEU PRIMEIRA EUCARISTIA ? ( ) SIM ( ) NÃO 

ASSINATURA: ________________________ _ 
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AI .IANÇJ\ POR l IM MUNDO RESJ>ONS/\ Vl;::J, E SOLI Di\RlO 
Polo <k Son0<·,•,·c>1101111:1 Solid:inu 
FICI I.\ l',\CS Dl'I l 

QUE FUTURO PARA O ESTADO-NAÇÃO? 

Marcos A r-ruda - TN(/PACS 

1. Estado-Naç<io como uma criação histórica

Na História a existência do Estado está relacionada - direta ou indiretamente - com o modo de 
produção dominante. É uma superestrntura que repousa sobre a estrntura soeioeconômica. Muda 
conforme ocorrem mudanças nessa estrututura. Com o atual estágio da globalização, está 
mudando outra vez. e é a classe hegemônica que já controla o Estado, aquela que também está 
controlando a mudança. Na minha opinião, o Estado não tende a desaparecer enquanto a 
globalização neoliberal progride. O que está desaparecendo é o Estado do bem estar, o Estado 
social-democrático e, talvez, não por muito tempo, se afinal predominarem as propostas 
neokcynesianas que estão emergindo do Banco Mundial. Mas outras vias para o Estado-Nação 
existem para aqueles que acreditam que o capitalismo não é o único modelo viável de 
organização da socioeconomia, e que a globalização neoliberal, liderada pelas empresas 
transnacionais, não é o único tipo viável de globalização a que podemos aspirar. 

2. O Estado-Nação está em crise com a globalização neoliberal

O Estado-Nação vai continuar a ser sacudido enquanto persistir a globalização neoliberal. A 
lógica das reformas neoliberais é não eliminar o Estado, mas adaptá-lo ao papel que os 
capitalistas do "livre mercado" querem e precisam que ele desempenhe: 1) como amaciador e, 
quando necessário, agente repressivo do protesto social: 2) como garantia da liberdade de 
mercado (que na realidade significa liberdade para o capital e subordinação para a força de 
trabalho e para as nações menos desenvolvidas; 3) como subsidiador do setor privado mediante 
fundos públicos e contratos facilitados; e 4) como fator de legitimação da globalização 
subordinada das economias menos industrializadas. A evidência de que as políticas e reformas 
neoliberais têm sido fatores de empobrecimento nos países do Sul como nos do Norte está 
forçando mudanças de discurso, e provavelmente também de políticas. O capitalismo se apressa 
em apresentar suas contradições e perversidades sistêmicas corno se fossem 'acidentes·, 
problemas temporários que devem ser atribuídos a quaisquer fatores que não sua própria natureza 
e estrutura. Cban,o a natureza do capitalismo de crematística (= que visa apenas a acumulação de 
riqueza material), em vez de socioeconômica (= que visa a gestão da casa e dos seus habitantes). 
Em ciclos intervencionistas, quando surge uma crise os capitalistas a atribuem à falta de 
suficiente liberdade de mercado, e pressionam por liberalização. Em ciclos liberais, atribuem as 
crises à falta de regulação estatal e de políticas públicas mais eficazes. Assim, tentam salvar o 
capitalismo de ser identificado como o verdadeiro fator determinante das enfermidades da 
socioeconomia. Atualmente estamos vivendo o fim de um ciclo liberal. A questão é quando e 
como os povos vão finalmente agir para romper com o próprio capitalismo e com o Estado 
capitalista. 

3. O Desafio da Democratizaç<io do Estado-Nação

A meu ver, o Estado-Nação será uma realidade enquanto a Nação ex1st1r. E a Nação está 
relacionada com pelo menos três elementos que são, e por muito tempo continuarão a ser parte 
da existência e aspiração da humanidade contemporânea: a territorialidade, a identidade e a 



soberania popular. Enquanto continuar o divórcio capital x trabalho, o Estado-Nação vai 
continuar a ser necessário do modo como o conhecemos hoje. A História mostra que as formas de 
socialismo centradas no Estado não contribuíram para a superação daquele divórcio, conforme o 

prometido. Assim. a luta continua cm busca de caminhos novos e eficazes de superação daquele 
divórcio. A riqueza não é produzida apenas pelos proprietários do capital nem pela tecnologia, 
mas essencialmente pelos trabalhadores e trabalhadoras - o conhecimento e trabalho coletivo 
daqueles e daqueles que participam da sua criação, aos quais Marx chama de indivíduo social.

As condições para que os ganhos de produtividade sejam justamente distribuídos e 
democratizados, beneficiando assim toda a sociedade, e não apenas uns poucos, são: 1) que os 
trabalhadores se empodercm no plano econômico (ganhando o controle cooperativo sobre os 
meios de produzir a riqueza e o conhecimento) a fim de se empodcra.rem também politicamente; e 
2)) um forte Estado democratizado, plenamente controlado pela sociedade e posto ao seu serviço. 

4. Caminhos para a Democratização do Estado-Nação

Em muitos países, partidos populares e democráticos têm ocupado governos locais e 
estaduais e estão desenvolvendo experiências criativas de democratização do Estado. No 
Brasil, partidos progressistas detêm o controle de centenas de governos municipais e seis 
governos estaduais. No Uruguai, um vigoroso movimento cooperativo se desenvolve e as 
experiências de governos locais criaram um rico acúmulo de lições sobre como 
democratizar o Estado. Ao ponto de as forças progressistas de ambas estas Nações terem 
chegado muito perto de vencer as eleições federais. Tendências semelhantes são 
encontradas noutros países dos dois hemisférios. O desafio é complexo: Como 
implementar uma plataforma governamental que combina uma abordagem reformista (o 
que é possível) com a integridade a respeito dos objetivos estratégicos de transformação 
(o que é desejável)? Como fazer que as políticas e das iniciativas governamentais não
sejam um fim nelas mesmas, mas sim meios para criar espaço e oportunidade para que a
sociedade como um todo se empodere e se tome o sujeito político dominante? Como
"governar para todos" e, ao mesmo tempo, continuar a ser leal e sensível às necessidades,
interesses e aspirações das amplas massas da população? Como coordenar o
desenvolvimento social e humano do país e, ao mesmo tempo, realizar seu papel de
educador da sociedade (no sentido gramsciano) para o fim último do empoderamento das
pessoas, comunidades e da não para o desenvolvimento autogestionário? Como fortalecer
o sentido de auto-estima e auto-identidade da nação, criando simultaneamente pontes e
estabelecendo laços de verdadeira cooperação, complementaridade e solidariedade com
outras Nações? Como instilar este mesmo espírito e objetivos nas instituições
multilaterais?

Na minha opinião, o mundo será reconfigurado de baixo para cima, através da apreciação do 
valor da diversidade humana - a que chamo noodiversidade: cada pessoa, com sua subjetividade 
e singularidade, cada comunidade, cada grupo social (incluindo grupos étnicos, grupos de gênero, 
grupos indígenas), cada Nação. Este é o caminho para uma forma cooperativa e fraterna de 
globalização. O empodcramento econômico e político de cada um e de todos os indivíduos, 
comunidades e grupos sociais é o verdadeiro conteúdo de uma genuína democracia e de um 
genuíno socialismo. Nesta perspectiva, as Nações podem ser reconcebidas como unanimidades 
(almas juntas, um pr�jcto em comum no sentido de objetivos compartilhados) na diversidade (não 
às custas da diversidade). Ao mesmo tempo, podem ser concebidas como noodiversidades 
coletivas em busca de unanimidade para fortalecer o desenvolvimento dos seus potenciais sempre 



mais além. O objetivo último do Estado: ser um orquestrador da diversidade humana e 
socioeconômica e um catalizador para o estabelecimento de unidades sempre renovadas na 
diversidade. O mesmo pode ser previsto para as instituições multilaterais e para um eventual 
Estado planetário. com respeito às sociedades e Estados locais e nacionais. 

P. \L \ \ ll_ \S-Cl L \\"E: Território. sociedade civil, cidadania, Estado. desenvolvimento local. regulação. local
global. neoliberalismo, estatismo. social-democracia. instituições i.llternacionais, agências multilaterais.

FONTES:: P ,\CS - Jmtituto Polític:1s J\lterrrntjvas para o Cone Sul 
Rua Joi1qtúm Silva. 56 - 8° andar - Centro - füo de Janeiro, l�I. 13rasil - 20241-110 

Brasil - Te\.: + 55 21 252 03 66 - rax: + 35 21 232 63 06 
Ccl: pacs@ax.apc.org 
www.alternex.com.br/-pacs 

i':OTE: :-.!arcos t\n-uda é o coordenador geral do Pr\CS e um dos animadores do Polo de Socioeconomja 
Solidária. Resumo de sua :1prcscntação no Festival do 25° ani,,ersário do Instituto Transnacional. 
• \msterd,1111, 110,·cmbro 1999.
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Remetente: 

Fórum das pastorais Sociais Leste 1 

Maria da Conceição F Cabral 
Rua J no 377 Jardim Ponte Alta 

Volta Redonda -27273-560 
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Tf-R("FIR i\ Sr-MANA SOCIAi. ílRJ\SII f-lR!\ 
ró1u 11\1 P:'\S P . .\STOl{:'\IS SO\l.r\lS 1)0 ! FSTI'. 1 

!\'-'-C'mhlfin lntrrcliocrsnnn do Pcl\'o dr íkus 

Aconteceu no dia 3 1, de outubro de 1999, na diocese de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, a I n
/\<;<:('mhkia lntcdinrr<:ana do Povo de Drus: Promovida prla ('NRR e rrali7ada pelo Fórum chls 
Pa<:for·éli<: S0c-iai<: dn I e<:tr l J\ !\c;s('mhléia. cujn o trma O povo de Dens Soliclório n Cnminho 
dn Novo Milênin e o lenrn l lm Novo f'fu - um:1 Nova T<'rr:t. conf()lt com A rresenç:-i de l 70 
p;:irtiri1,11ntec: reprec:ent:-intes ele oitn dinceses d() Rio de faneiro 

Foi um momC'nto muitn rico para a c:aminhnda. do Fórum. 
O Fórum se reúne todo 4° sábado cio mês, Reflete a realidade, promove seminanos e 

re11ninec: :implind:is Vem ;;ir1ic11lnndn :,._ dinccses. movimentos. pastnrnis socit1is e entidnde<: de 
cl::i-;c:e" desde n c:11,1 r·riaçãn . n:1 re11niãn dos hi--ros. em Duque de ('a�iRs. R.1. nn ann de 1 oo 1 

Assumiu com garra e coragem a 1 ª , 2n e 3ª Semanas Sociais Brasileira no Leste l seguido 
ac: NÍC'ntnçõec: da ('NRR. Preparou r rrnli70ll vários rventos <' participou de todos oc: rvrntos 
pmmnvidoc: pe!Hs Trê<: Se1w111<1s Soci1-1is Rn1sileira. Após. reíle�iío. percehemos ci11e che11n11 o 
m0mentn de rP1111ir o povo cle ne11s cio F.stado dn Rio de .laneiw. com o 0hjetivo de celehrnr n 
caminhada, analisar a conjuntura política e social na perspectiva da 3" semana, trocar experiências 
e ,1c:c:11111ir nc: nn,·nc;: dr<:afios 

O processo cio enconlro decorreu, nos moldes da 3n Semana Social nrasileira, que tem 
r.-0111n tenrn n Re<:g,ite das nivid:,1c: Sr1ciais e f:17. parte do Pn,jet() R11mc, Rn Nnv0 Milênio C'c,ntn11 
c-nm a n<:<:r<:<:0ria do Padrc J\lfrrdinhn da ("NR11. Frnncis,o Our0fir10. Tc-úlo�o <' bihli<:tri dn (Tm
f'ontnu a par1icipc1ç�0 do padre i\g.nstinho Pr('to. ciue ahriu o C'n,onlro com palavra<: dr in,rntivn.

cl:11v!n R'- ho:-i" vinda-; em nnmf> cl() 11ic:pn 0nm \:Verner O companheiro Pa11ln ílanann. acnlh<'11 fl'

rl ;,,ct'<sf'S e c1rre-;ent 011 o nh_iet ivn cln encnnt rn

lnirin11-<:r cnm 0 rnornrnto dr <'Spiritunli<fodc - Ornç:fo. O Brn<:il qur ngrntc qurr. IC' it11ra do 
rv:rn ... <,Jhn de� 1 11ni,:; '1 1 fí-20 e Apnc:ilip'-e. l lm Novo ("é11 - l fma Nova Terrn 

I\ <:('!J.11ir S<'mnn:i Sodnl. c;eu procesc:o e seu desclohr:inrnnto 
i\ id�in ,fac:: <:;,:-mana<: Sociaic:. c:ur�•.iu nn finnl dr I qq I para dar continuidnck da r<.'ílr'<iin da 

campanha da fraternidade, e teve como tema o Mundo do Trnhalho, a 2ª semana aconteceu em 
1994 com o tema Alternativns e Proh1go11istas, O Brasil que a Gente Quer, e a 3ª Semana, 
R<''-l!:tf<' d:1,; flivirl:t<; Sod:1is. 

..... 

- ,\ n!llic;<' df> cnnj1111f11nt !incinl <' pnlíti<-:i fH'rspectivns e dec;:1fíoc;.
Pnntoc; lmportnntes (Pn<lre AlfrNfinho):

+ () rn'ÍP1') d�, r-!:t{' . () Prn_i�tn Pnpul:ir
+ n pmj,:,tn ncnlihcrnl implrmc-n!adn
• " rp f('<;f iin rln<: rlic:cur<:n<:. <:nhrr n rnhr(•;.ra
t Pc'r,·c-b(•r ª" c·nnl r:idiçiks
+ () Fl\11 :1•:,11mi11 n rli,ç11r-;n çn1110 e-;trnt<:?irt d<' mnnuf<'n<;i'ln cln J)ívicla Fxtrrna
+ rk f�•rm:1 r11n' n:,cla :itinia n lilwrclacle cln c:1pitali'-111C)
+ r: 11111:1 r•,tr:1tégin política
• L:,t,1111us sainJu do scll\éslrc Jas mobiliL.açiks
• u .uoverno I· .11.C. muda de postura. a arroµância da luµar a pedido de desculpas
+ t\ :1111 "'CÍp:H;iin dn e:ilt>nd;'1 rip p()lít i<:n
• Mndifin1çiJn na<: elriçõec: 7001

"1\1:1 qn<'c;tfío f'conômk:i" 
+ /\ nic:e <:r aprnfi111da



+ Anmento do desemp, t'•
+ Desemprego atinge pc-la 1 n vez a classe média

Violf-nri:t - é preciso diferenciílr vinlêncin de Rins violentos. 
/\ violência passa pelo l ,egislativo. Executivo . .lwliciórin. 
Há um ngravamC'nto da situação. 
Sittrnção de exploração. 
Qwrnros slin ns explnrado. 
()1rnnt0 mais aprofiinda a Dívidtt F.xterna. mais se aprnftmda a Dívida Interna. sobre 

tudo no Campo S0c-ial. 

No C'nmpo F:rk-sinl: 

Também ha uma crise, refletindo rm al!;!uns momentos rmhlrmáticos: 
O ato no Maracanã 
A busca de um::i novH F.spiritualicfade. cresce os Movimentos Sociais. há uma vnlta do 

S::iµradn. amplia-se o grito até H AméricH LatinH. 

O Proj<·to Pnpnlnr níio rtll'i<'<'n'i <'m lnhornfúrio. Al�11ns nronf<'dnwnfos mosfrnm isso: 

* A.s marchnc:
*O tribunal da Dívida F.-<tema. as coletas de assinaturas contra a corrupção
*C'ontrn 0 pagamento da dívida F.xternn
*Grito 1.:itino /\meric,1110.
+ O Plehic:cito cfa Dívida F.xterna
+ O Prnit'll' Popular ccmlrn cnm,pçi'ío

fl<'snfio,;: 
+ /\ h11scn ele uma místirn libert,1dora
+ Diálogo profundo com os valores do povo
+ Dia�nósticn eia realidade
+ Trnhnlhnr tocl:ls !'IS dimensões cfa culturn
+ A Dimrnsão psicossocial
+ S11pernr n cnrpnrntivismo
+ Olhar a rC'alidade urbana que ultr<1pac:;sa a cidade'
+ Isto rt>q11er renúncia

28 Pnrte - F.�po!-ic,-fio e questiorrnmenfo" pelo hihlistn Frnncisco Ourofino 

+ F.<:lélmnc: nn mnmc-nlo da partilhél
• A h11"ni de 11mn nnvn esriritunlidacle
+ /\ l\c;sc-111hkia do povo dC' Dc-us é q11nndo o povo tc-111 pnrti,ipação com direito n vo7.

vr7. vnlo

• (: n lug:i r onde o crist1in clcscn\'oh·c n s11:i cidndnnin
+ Ü<.:vc I cvclar a çiJu<lc pc1 foi ta
+ A sua te 
• C'crnstruir p<'quenns comunidélcles
+ Temos que ter sonhos. se niio tivermos sonhos não teremos espirit1rnlidade
+ lgr('ja é c0munhão e participação, mic:;Nicórdia é esta com quem precisa de nós.
+ l ,ihertnr dn clernf1nio. 0 poder que torna c<mta de nossH mente.
• /\ cn.17 é sinnl de castigo, imposto prlo poder romano

........ , .... 



+ S11hverter a lei é q11esti()nttr: quem estH do lado d() ctttcificadn?

Não rnnfundir o milênio e o jubil<:'u. 
()11eremos um milênio sem exclttsHo. Devemos lutar sempre e com os e'<cluídos. 
C'omo mucf:u-? 
Mudando o rel<1c-ionnmento C'ntre rn1is <:' filhos, entre irmãos. nem tudo que a lei di7 f kg<1l 

<:' justo: porqu<' nfio ltú pa7 S<'m hnvcr justiça. 

,. . . 

Precisam<,s cnn'-tniir i11nt()s a paz. a felicidade e aleµria 

4" Pnrte - Trnhnlho de 2n1po por diorese 
Plí'tdda 
F'<p<'riência,; d€' alternativn,; dt' cnmhnte ao de,;empregf f 

+ M()hili7a�·ílp n11l'tiv11 dt- :1ssinnf11rn-; cnntra pnµ:iment() ela dívidn externa
+ l�C'afi7;1ç·fío cl<- lllll �cminrírio sohrc n clívidn C'<ternn
+ F'<perii>ncia Com1111it;'1ria nn itren da s,1úde, ecl11caçíl<1, snneamento hi'.1sicn
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Observarão 

• próximo encontro do Fórum, será dia 26 de fevereiro

de 2000, as 9,00 horas na catedral Santo Antônio

Nova Iguaçu.
Contamos com a sua Presença.
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Apresentar a semente 
O Curso de Gestão e Viabilidade Econômica 

Robson Patrocínio - Assistente social e coordenador 

do Curso de Gestão e Viabilidade Econômica. 

O Curso de Gestão e Viabilidade Econômica, 

uma iniciativa e realização do PACS, começou 

em 2006 como um projeto piloto baseado na 

experimentação de novas metodologias de 

construção de conhecimento, criado para 

colaborar com a gestão e a viabilidade de 

O PACS desenvolve atividades de articulação e 

formação na Zona Oeste do município do Rio de 

Janeiro, em parceria com outras instituições; 

desde 1997. No caso do Curso de Gestão e 

Viabilidade Econômica, a instituição parceira 

é a Capina - Cooperação e Apoio a Projetos 

empreendimentos populares nos setores de de Inspiração Alternativa, com a qual troca 

alimentação, produção, fitoterapia, artesanato experiências desde o início do projeto. 

e vestuário. A proposta também estava 

associada à reflexão dos técnicos e técnicas 

educadores do Curso sobre a necessidade de a 

Instituição focar seus trabalhos em um território 

específico. 

A Zona Oeste é a maior região da cidade, 

ocupando quase 58% do território com 

35% de sua população total, que chega 

aproximadamente a 500 mil habitantes. Estes 
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habitantes estão distribuídos em 39 bairros e 

sub-bairros, concentrados, em grande parte, 

em loteamentos irregulares e clandestinos, 

somando um total de 185 favelas. Grande parte 

desta população é formada por mulheres, 

segundo dados do Censo de 2000 do IBGE -

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

A precarização das condições de vida; a 

acentuação na dupla jornada do trabalho 

feminino; a ausência de políticas públicas; 

a crescente violência de todas as formas 

incluindo aquelas implantadas peta especulação 

imobiliária das grandes indústrias siderúrgicas 

e mineradoras -; o tráfico de- drogas e as 

milícias' nas áreas de moradia dos setores 

populares da região são aspectos centrais para 

o entendimento, tanto da quebra de vínculos

de sustentação social local, quanto do estigma

da criminalização dessas populações e das

medidas para o seu isolamento social, cultural

e produtivo. Esses foram aspectos decisivos na

escolha da Zona Oeste como área prioritária

para o desenvolvimento das atividades do PACS,

que somam 13 anos.

Também foi fator decisivo para a escolha da 

Zona Oeste, desde o início das atividades do 

Curso de Gestão e Viabilidade Econômica e 

das demais frentes de trabalho do PACS (Curso 

Mulheres e Economia I e li, Curso de Orçamento 

Público, Rede de Socioeconomia Solidária da 

Zona Oeste) a clareza sobre a realidade dos 

grupos, entidades e movimentos diversos que 

1. As milícias são grupos criminosos formados por policiais e bombeiros, fora de serviço ou na ativa, que
controlam por meio de contribuições dezenas de favelas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente na zona
oeste carioca. Estes grupos parapoliciais atuam em conjunto com a Guarda Municipal, o Sindicato dos Guarda
dores de Veículos e o respaldo de políticos e lideranças comunitárias locais. Além da cobrança de tributos de
moradores, os milicianos controlam o fornecimento de muitos serviços aos moradores, geralmente a preços
mais altos, incluindo a venda de gás, eletricidade e outros sistemas de transporte privado, além da instalação
de ligações clandestinas de televisão a cabo.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADcia_(Rio_de_Janeiro).

fazem da região um território fértil de criação, capazes de realizar suas próprias escolhas e de 

de saberes e ações propositivas, embora a contribuir nas escolhas coletivas. 

maior parte da população local não reconheça 

esta realidade. Nosso propósito com esta publicação é semear 

os aprendizados da experiência do Curso de 

Já passaram pelo Curso cerca de 85 pessoas em Gestão e Viabilidade Econômica. Desejamos 

um total de 82 encontros/oficinas, somando-se- que outros técnicos e técnicas educadores 

aos encontros de apresentação do projeto e de 

conhecimento prévio dos grupos de produção 

participantes. Durante os anos de 2006, 2007 e 

2008 tivemos a participação de 6 a 8 grupos por 

edição do Curso. No ano de 2009, participaram 

17 grupos com produções coletivas e individuais. 

Esse aumento está diretamente relacionado 

à mudança de estratégia por parte da equipe 

técnica de educadores, que tinha como objetivo 

alcançar um maior número de pessoas. 

Para nós, o maior aprendizado deste processo de 

formação tem sido a experiência da construção 

coletiva de conhecimento. Pretendemos 

buscar em nossas próprias experiências pontos 

importantes que levem a pensar sobre nossas 

práticas e seus efeitos na autonomia dos sujeitos, 

de instituições e movimentos sociais possam 

utilizar este material para inventar e reinventar 

suas práticas de formação, respeitando as 

características e desafios de cada local a 

ser trabalhado. Queremos contribuir para 

o enriquecimento de atividades voltadas à

gestão democrática e à viabilidade econômica,

apresentando esta publicação como um

instrumento a ser apropriado pelos grupos de

produção dos setores populares e da economia

solidária, entre outros movimentos que

dialoguem com estes.

Sabemos que este é um trabalho inacabado, 

aberto a contribuições que possam ajudar 

em sua maturação. Também chegdmos a este 

momento com o sentimento de que muitas 
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coisas ficaram sem resposta, não temos uma 
receita pronta. Este modo de trabalho faz 
parte do processo formativo e metodológico do 
Curso, que entendemos ser um grande desafio 
a ser transposto nos diversos trabalhos críticos 
ao modelo capitalista, como parte do exercício 
de superação das fórmulas e padrões pré
estabelecidos por este modelo. 

Neste sentido, faz-se necessário considerar, 
em um processo formativo, a desconstrução 
e a reconstrução de alguns conceitos: gestão.

democracia, educandos e educadores, certo

e errado, entre outros termos, como forma 
de avançar na direção de outras lógicas que 
repensem a produção e a reprodução das 
relações sociais. Acreditamos , portanto, que a 
formação de grupos para a economia solidária 
deve colocar em questão o lugar do saber 
e do poder. Uma formação que considere a 
construção coletiva de conhecimento como 
forma de superação da lógica dominante da 
economia capitalista, e como contribuição a 
uma economia sustentada em um modelo de 

desenvolvimento integral, que inclua a vida em 
suas diversas dimensões. 

As práticas de formação precisam ser vistas 
sob novas lentes, considerando o saber popular 
como um ponto de partida na reinvenção não 
somente das relações entre técnicos e técnicas 
educadores, grupos de produção, organizações 
e movimentos sociais, mas na recriação da 
vida humana e do seu bem viver coletivo, 
integralmente . 

Desejamos uma leitura agradável e 
provocante! 

Caminhar pelo territó io 
- A divisão do saber e do espaço na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Robson Patrocínio 

Para analisar os modos de gerir dos grupos de 
produção que participam do Curso de Gestão e 
Viabilidade Econômica na Zona Oeste do Rio, 
nomeamos os grupos como pertencentes à 
economia dos setores populares, entendendo 
que este conceito, em diálogo com o conceito 
da economia solidária, é o que mais 
se aproxima de suas realidades. Antes, 
ainda, foi preciso entender a conjuntura 
local, refletindo sobre a Zona Oeste do Rio 
de Janeiro como um campo privilegiado para 
uma disputa territorial onde os conceitos das 
políticas micro e macro se atravessam. 
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As políticas, partidárias e não partidárias; as 

influências dos governos federal , estadual 

e municipal, aliadas ao poder privado das 

grandes indústrias e das instituições financeiras 

multilaterais- aquelas responsáveis por financiar 

projetos industriais que afetam diretamente a 

vida de populações como famílias de pescadores. 

agricultores, artesãos, indígenas. quilombolas. 

etc. -, colocam a Zona Oeste dentro de uma 

esfera micro, na qual o modo de vida cultural 

e econômico local são desvalorizados. Quantos 

acontecimentos importantes motivados 

pela população que mora na Zona Oeste não 

ganham visibilidade? Quase todos. E quais são 

os acontecimentos na região que geralmente 

ganham as páginas dos jornais e noticiários na 

TV? A violência doméstica, a violência nas ruas, 

o tráfico de drogas, e etc.

O espaço macro, ou das políticas macro, 

nesta visão compartimentada, fica distante 

da população, tornando-se propriedade 

dos especialistas. Esses especialistas são 

legitimados como donos do saber, aqueles que 

possuem respostas prontas para determinados 

problemas. Volta e meia vemos um desses na 

TV, lemos nos jornais e na internet, ou ouvimos 

pelo rádio. São sociólogos. economistas, 

psicólogos, ministros, senadores, deputados, 

entre outros que aparecem para dizer que 

caminhos a população deve seguir para 

resolver seus problemas. Obviamente existem 

aqueles que ocupam os espaços da mídia e que 

contribuem para socializar informações que 

ampliam o poder de escolha da população, 

mas, infelizmente, não é a maioria. 

Diante dessa lógica, a população não se dá conta 

de que está atravessada por políticas macro que 

afetam o seu cotidiano. Se tomarmos a dívida 

externa como exemplo, poderemos observar 

uma forte consequência na Zona Oeste da opção 

do governo de gerar superávit primário para o 

pagamento dos juros da Dívida Pública. Mas será 

que a população entende o que isto quer dizer? 

São rios de dinheiro que estariam destinados 

à educação, saúde, lazer, habitação, mas que 

saem dos cofres públicos para o pagamento 

da dívida, afetando a vida das pessoas e o seu 

entorno. A situação de crescente violência e de 

precariedade da saúde pública na região está 

diretamente ligada a essa opção dos governos. 

Superávit primário é um termo usado pelos economistas para definir o dinheiro que 

um governo economiza para pagar os juros de sua dívida. Esse dado é um dos principais 

termômetros observados pelos investidores estrangeiros para medir a capacidade de 

um país pagar os credores em dia. Quanto maior o superávit, maior o corte nos gastos 

públicos ou maior a arrecadação de impostos. Ou seja, o governo "aperta o cinto" para 

que sobre mais dinheiro para quitar os débitos com o mercado ou aumenta suas receitas 

com a cobrança de tributos. ( ... ) Na prática, obter um superávit elevado significa ter 

menos dinheiro para investir. O caixa do governo fica com menos recursos para aplicar 

em seus programas. ( .. . ) 

Fonte: Sérgio Ripardo - Folha Online: 

http: / /www1. folha.uol.com. br /folha/ dinheiro/ult91 u89222.shtml 

(22/09/2004 - 20h00) 
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É preciso superar a desigualdade no acesso 

à informação, promovida pela hierarquia do 

saber, pela qual só tem legitimidade o saber 

acadêmico. Apostar em uma outra concepção 

significa dizer que, quando trabalhamos 

desenvolvimento local, torna-se necessário 

colocar os temas micro e macro em uma mesma 

esfera, em um mesmo território, partindo do 

conhecimento que a população possui sobre a 

sua própria realidade. 

Na perspectiva de potencializar as riquezas da 

região e de superar as desigualdades, o PACS 

começou a investir nos arranjos produtivos da 

Zona Oeste, com vista no desenvolvimento local, 

que consideramos tratar-se da constituição do 

tecido territorial a partir do fortalecimento 

dos grupos de produção da economia dos 

setores populares e da economia solidária, 

articulados a outras experiências, grupos e 

redes locais, empresas públicas e pequenas 

empresas privadas, organizações educacionais 

e o poder público local, com o objetivo de criar 

estratégias de enfrentamento dos problemas 

da região. 

SOCIOECOZO: apoio ao 

desenvolvimento local 

Em 01 de setembro de 2007, a Rede de 

Socioeconomia Solidária da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro - SOCIOECOZO surgiu como fruto dos 

grupos de articulação e de outras redes que 

existiram na região, como a Rede Rio Oeste\ 

que contribuiu para o fortalecimento dos 

2. A Rede Rio Oeste foi uma experiência criada e vivida por ex-integrantes de um curso de liderança
comunitária que aconteceu em 2001. Após o término deste curso, vimos o potencial que a Zona Oeste
possuía e reunimos grupos de produção e assessorias. A Rede Rio Oeste fez parte do Fórum de Cooperativismo
Popular (FCP). Chegamos a participar de reuniões com cerca de 80 pessoas. Mas, por vários motivos,
incluindo a disputa pelo poder, ela se esvaziou. Hoje várias pessoas que participam da Rede SOCIOECOZO são
procedentes da Rede Rio Oeste.

grupos de produção no que se refere à troca 

de insumos, técnicas, divulgação e vendas 

em conjunto. Os grupos pertencentes à Rede 

SOCIOECOZO hoje têm como prioridade a 

criação de espaços políticos e de articulação de 

grupos e pessoas, antes dispersas e sozinhas, 

que visam novas práticas socioeconômicas 

cooperativas e solidárias, a fim de fortalecer o 

movimento da economia solidária. 

A Rede SOCIOECOZO, que consideramos ser 

um eixo de aglutinação das outras frentes 

de trabalho do PACS na Zona Oeste, tem 

conseguido se articular com outros grupos de 

produção ligados à economia solidária no Rio 

de Janeiro e em outros estados do Brasil, a 

partir do Fórum de Cooperativismo Popular 

do Rio de Janeiro (FCP/RJ) e, ainda, com o 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). 

Essas articulações têm favorecido avanços 

significativos, tais como: ampliação dos canais 

de comercialização dos grupos de produção na 

Zona Oeste, no município do Rio de Janeiro e no 

Brasil; realização e divulgação local, estadual 

e nacional da primeira etapa da pesquisa e 

mapeamento da Rede, construída de forma 

autônoma e envolvendo 19 iniciativas, sendo 

estas 16 grupos de produção e 3 entidades de 



assessoria, em um total de 156 iniciativas de 

economia solidária mapeadas. 

Buscamos incentivar os grupos que participam 

do Curso de Gestão e Viabilidade Econômica 

a participar da Rede SOCIOECOZO por 

acreditarmos que esta é uma porta de entrada 

para cada pessoa se inserir em discussões 

políticas importantes que afetam diretamente 

os seus cotidianos. Esta aposta se faz porque o 

Curso tem um tempo determinado para iniciar 

e acabar; já a Rede tem encontros contínuos 

durante todo o ano com discussões e ações 

ligadas ao movimento da economia solidaria. 

Desafios na gestão e viabilidade 

A existência de redes que dão forças 

e movimento, como é o caso da Rede 

SOCIOECOZO, é um exemplo concreto de que 

é possível criar alternativas de resistência. 

Entretanto, essas formas de resistência não 

significam necessariamente a construção de 

novas maneiras de organização, ou ainda de 

outros modos de pensar a gestão. Em muitos 

casos, elas se encontram isoladas em torno 

da mera sobrevivência. Esse é um grande nó 

enfrentado por nós, técnicos e técnicas, que 

na relação com os grupos procuramos apostar 

não somente na possibilidade de articulações 

mais amplas como na efetivação de práticas 

de formação política que possam, aos poucos, 

garantir mudanças coletivas estruturais. 

A discussão passa essencialmente pelo 

entendimento de que a sustentabilidade traz 

em si uma provocação em torno das mediações 

necessárias. Uma dessas mediações passa 

pelo poder público, que no entendimento de 

muitos deve apoiar financeiramente os grupos 

de produção e outras iniciativas ligadas à 

socioeconomia solidária, assim como apoia 

grandes empresas e bancos que até já foram 

à falência. Essa leitura sobre o apoio do poder 

público pode ser equivocada, se servir como 

instrumento de tutela e controle ao movimento 

de socioeconomia solidária, pois uma de suas 

consequências seria a perda de autonomia. 

Porém, dinheiro público é dinheiro do povo 

brasileiro. Então, se o governo, por meio de 

políticas públicas, destinasse recursos para o 

incentivo da socioeconomia solidária, de modo 

que o movimento tivesse autonomia para geri

lo, conquistaríamos um importante direito! 

Outro caminho interessante é aquele que 

obriga o poder público a implementar políticas 

públicas exigidas pela população, mediante 

suas reais necessidades. Um exemplo tem sido 

a intervenção do movimento para a instalação 

do Conselho Estadual de Economia Solidária, 

que está previsto na Lei Estadual de Economia 

Solidária - Lei nº 5. 3153
, de 17 de novembro de 

2008, oriunda do Projeto de Lei nº 3373, de 2006, 

que prevê a criação de um fundo para os grupos 

de produção. Todo esse processo de criação do 

projeto de lei até a sua efetivação foi gerido 

pelos grupos de produção e entidades. Vale 

destacar que esta foi uma grande conquista do 

movimento. 

Mas não basta contribuir na formação dos 

grupos para que cobrem do poder público. É 

importante também formar os grupos para 

receber estes recursos públicos. Para isso é 

preciso ter claro com quem podemos contar, 

com quem podemos somar forças, ideias e 

saberes. Precisamos ter claras as estratégias 

e, para isso, são necessários planejamentos 

bem feitos e muito tempo de trabalho; tempo 

que para os grupos fica entre a produção e a 

comercialização. Eis mais um desafio para os 

técnicos e técnicas educadores: compatibilizar 

um processo de formação que gere autonomia 

a partir do tempo que os grupos dispõem, e não 

das agendas e exigências institucionais. 

Nesse ponto, a mediação se faz em outros níveis, 

tanto para dentro das instituições prestadoras 

3. Para maiores informações, acesse: http: / / alerjln1 .alerj. rj. gov. br / contlei. nsf /b24a2da5a077847c032564f4
005d4bf2 / 68eccd b827 629ac08 3 2 5 7505006642db?Open Documen t



de apoio à formação dos setores populares - onde 

se cobram dos técnicos e técnicas eficiência 

e resultados, desconsiderando o tempo de 

maturação dos grupos - quanto em relação às 

instituições que financiam estes projetos de 

apoio à formação, que também estabelecem um 

nível de exigência muitas vezes incompatível 

com a realidade institucional e, mais ainda, dos 

grupos de produção. 

Depositamos nossas forças naquilo que a 

princípio parece pequeno, insignificante, 

relegado ao espaço micro, dos movimentos 

sociais, do bairro, da casa, do quintal, para 

acreditar e dar visibilidade a processos que 

de fato também contribuem para mudanças 

efetivas na vida das pessoas, das comunidades, 

do estado e do país, em uma concepção que 

resgata o sentido da palavra economia (oikos = 

casa+ nomos = gestão ou cuidado), que significa 

gestão ou cuidado com a casa, e apresenta a 

proposta de um desenvolvimento que tem como 

base de sustentação a Vida. 

Certo dia me disseram que o certo não 

é dar o peixe, mas ensinar a pescar. 

Depois me disseram que o importante 

nem é dar o peixe nem ensinar a 

pescar; devemos pescar juntos. Agora 

estou descobrindo que a pescaria 

envolve tantas outras coisas que 

pescar juntos, somente, não consegue 

dar conta. Envolve desde a compra da 

linha, a isca certa, o local, o tempo, 

a paciência, se será no rio ou em alto 

mar, o tamanho do barco ou ainda se a 

minha companhia é desejável. 

(Robson Patrocínio) 

Criar laços 
- A formação e o convívio
entre as pessoas
e os grupos de produção

Rita de Cássia Alves - Cientista social 

e coordenadora do Curso de Gestão 

e Viabilidade Econômica. 

Os homens ·e as mulheres não têm 

mais tempo de conhecer coisa 

alguma. Compram tudo pronto 

nas lojas. Mas como não existem 

lojas de amigos, os homens e as 

mulheres não têm amigos. 

(Antoine Saint Exupéry) 
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Em 2006, fui procurada pela equipe do PACS 

para contribuir na primeira edição do Curso 

de Gestão e Viabilidade Econômica. O critério 

para o convite respondeu a dois fatores: ter 

participado do curso de formação da Capina 

para assessores de grupos de produção dos 

setores populç!_res, e ser moradora da Zona 

Oeste, de onde seriam escolhidos os grupos que 

participariam das oficinas. 

Minha colaboração nesse primeiro ano se deu 

de duas formas: a primeira foi na indicação 

de grupos de produção existentes na Zona 

Oeste. Essas indicações foram possíveis em 

função do meu trabalho como entrevistadora 

no mapeamento da Senaes - Secretaria 

Nacional de Economia Solidária - e também na 

experiência de trabalho junto à articulação da 

Rede Rio Oeste [citada no texto anterior desta 

publicação]. A segunda forma de colaboração 

se deu na participação das 13 oficinas 

programadas, apoiando seu desenvolvimento 

e aprimorando o meu conhecimento sobre o 

tema. Ter participado dessa primeira edição 

do Curso com os grupos foi de fundamental Vale salientar que a maioria das mulheres 
importância para a minha formação. que participam do Curso dão depoimentos 

que revelam nelas um quadro grave de 
A partir de 2007, comecei a participar mais 

intensamente do processo de construção do 

Curso, integrando também os momentos de 

preparação, realização e as visitas aos grupos 

de produção. 

Nosso público 

Dos grupos de produção que acompanhamos, 

a maioria é formada por mulheres entre 20 

e 70 anos, moradoras da Zona Oeste, que 

dividem seu tempo entre a produção artesanal 

e os cuidados domésticos. A partir do trabalho 

realizado, constatamos que ampliou-se o 

número de lares cujos chefes de família são 

mulheres que trabalham no setor informal, que 

não têm acesso a serviços púbücos de saúde 

e educação de qualidade, nem para elas nem 

para os seus filhos. Neste sentido, o nível de 

pobreza e exclusão se reproduz. 

violência e submissão, seja física, verbal ou 

psicológica, responsáveis por gerar altos níveis 

de insegurança, como no caso de mulheres que 

apontam a necessidade de sair do isolamento e 

da depressão profunda. 

Umas das principais formas de dominação 

e opressão passa pela criação de laços 

econômicos de dependência, impossibilitando 

sua emancipação e o rompimento com ciclos 

de violência. O acesso delas · ao mercado 

de trabalho é extremamente desigual, e os 

trabalhos desenvolvidos por elas, na maioria 

das vezes, não são reconhecidos. 

Temos percebido que muitos grupos de 

produção ou produtoras individuais se 

apoiam financeiramente nos maridos para dar 

sustentabilidade a seus empreendimentos. Esse 

fato tem revelado um quadro de fragilidade 

na medida em que isto provoca recorrentes 

casos de desarticulação nos grupos, onde a 

intervenção da figura masculina tem aparecido 

como principal motivo da desagregação. 

Nem sempre essa figura masculina recai sobre 

os maridos. Observamos em alguns casos 

interferências de pastores, padres, políticos 

e até mesmo de instituições. Algumas das 

mulheres, ao perder o vínculo com seu grupo 

de origem, perdem a possibilidade de gerar 

renda e capacidade de voltar a se organizar, 

afetando diretamente a sua saúde. 

O sustento da maioria delas vem das vendas dos 

produtos que desenvolvem. A opção - se é que 

se trata de optar por trabalhar nesse ramo - se 

dá por alguns motivos, tais como: 

1. Algumas se encontram entre os 30

e 50 anos, com baixa escolaridade e

poucas chances de acess� ao trabalho

formal; 

2. Outras se recusam ao trabalho 18 
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formal, por preferirem cuidar dos 

afazeres domésticos e dos filhos; 

3. As mais jovens estudam e não

contam com horário flexível, o que

impede que consigam um trabalho

formal;

4. ·Algumas dispõem .. apenas de

condições de trabalho com baixa

remuneração e que exige grande

tempo de dedicação;

5. As mulheres de idade avançada,

com baixo nível de escolaridade,

possuem uma pensão baixa e precisam

de complementação de renda.

Em alguns casos, quando as mulheres iniciam 

o processo de comercialização e o produto é

viável, o resultado gerado pelas vendas se torna

a renda principal, e a pensão ou aposentadoria

passa a ser a complementação da renda. Nos

casos em que o produto não é viável, isto exige

do grupo mudanças que podem ser de produto, 

de estratégia de venda, entre outras. 

O tempo e os locais 

dos grupos de produção 

Em uma das oficinas que realizamos no Curso, 

fazemos um belo debate sobre como usamos o 

nosso tempo. As conclusões são as mais diversas. 

Algumas mulheres descobrem que dedicam até 

14 horas de trabalho diário. Este debate traz a 

seguinte questão: afinal, que outra economia 

é essa que buscamos? Se for para trabalhar 

esse tanto de horas, não precisamos buscar 

alternativas para o trabalho, ficamos no sistema 

capitalista, porque nele é comum as pessoas 

trabalharem 14 horas em prol do patrão. 

Além desse problema, ainda há um mais 

preocupante, que é a dificuldade de acesso aos 

locais em que esses grupos se encontram. Muitos 

deles estão próximos a zonas consideradas de 

risco ou mesmo em locais de difícil acesso. 

Como exemplo podemos citar um grupo cujo 

local de produção fica distante da estrada 

pavimentada mais próxima (pelo menos quatro 

quilômetros) e as possibilidades de se chegar 

são a pé ou de bicicleta. Outro exemplo são 

bairros situados em áreas onde encontramos 

cartazes anunciando que não é permitida a 

circulação de carros com vidros escurecidos e 

fechados, e onde existem carros blindados da 

polícia fazendo rondas. 

Abordagem inicial 

As visitas dos técnicos e técnicas educadores, 

em sua maioria, acontecem no local de produção 

e têm duas intenções: a primeira é conhecer o 

grupo e seus integrantes: o quê, como e onde 

produzem; a segunda é apresentar a proposta 

do Curso e sugerir a indicação de, no máximo, 

cinco pessoas por grupo para a participação. Por 

isso, durante todo o processo de conciliação das 

agendas, procuramos deixar clara a importância 

da presença de todas e todos integrantes, na 

busca de condições mínimas de decisão coletiva 

sobre a participação do grupo de produção. 

Considerando a nossa intenção de contribuir 

para a sustentabilidade do grupo, realizamos 

uma dinâmica em que cada pessoa do grupo 

responde às seguintes perguntas: 

• Qu"al o seu nome?

• Como chegou até o grupo?

• Por que está no grupo?

• Há quanto tempo está no grupo?

• Qual a sua atividade no grupo?

Essas perguntas são colocadas em um papel e 

feitas todas de uma só vez. Na medida em que 

vão respondendo, seguimos problematizando 

as respostas e colocando em análise os modos 

de funcionar daquele grupo. As respostas 

vêm de maneira espontânea e muitas vezes 

surpreendem a todas e todos. Percebem o 

quanto realizam, e quão pouco falam sobre 

isso. Um exemplo: em um determinado grupo, 

uma das integrantes percebeu que só ela tinha 21 
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as informações sobre o estoque de produtos 

e matéria-prima na memória . Nenhuma outra 

pessoa do grupo tinha essas informações. 

"Como fazer para que esses dados circulem 

pelo grupo?" Questão levantada pela equipe 

técnica após a dinâmica. 

Quem manda no grupo? 

Por vezes as falas aparecem de maneira 

prazerosa, demonstrando o quanto é bom 

trabalhar coletivamente. Outras vêm como 

um peso que carregam, pois acham que fazem 

mais do que as outras e os outros. Surgem 

características que muitas vezes estão ocultas, 

como é no caso das pessoas que ficam no lugar 

de "donas do grupo". É um momento muito 

delicado, porque há uma relação com a maneira 

que o grupo encontrou para funcionar. Até que 

ponto há um ou uma "chefe do grupo"? Por que 

tomou para si esta posição? O grupo permitiu 

que acontecesse dessa forma? Que pactos estão 

em jogo no grupo? 

A realidade é que esses grupos fazem 

malabarismos para sobreviver. Dividem seu 

dia a dia por uma infinidade de atividades que 

os levam a optar por não trabalhar de forma 

coletiva. No início, um critério fundamental 

para a escolha dos participantes era se os 

grupos produziam e/ ou comercializavam 

coletivamente. Aos poucos fomos percebendo 

que- a realidade dos grupos de produção dos 

setores populares urbanos induz a organização 

do trabalho no formato familiar ou mesmo 

individual. Esta constatação fez com que a 

equipe técnica refletisse sobre o perfil das 

pessoas participantes no Curso. 

Na primeira visita, muitas vezes, já identificamos 

um potencial criativo, o que é intensificado ao 

longo do Curso, o qual evidencia a necessidade 

de troca: trocas de saberes, de informação, de 

afetos. E isso tudo faz parte do universo dessas 

pessoas que, definitivamente, são capazes de 

transformações muitas vezes invisíveis aos 

olhos, mas que contribuem para a construção 

de uma sociedade mais justa. 
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Transformar para conhecer 
- As etapas da produção e da comercialização

Terezinha Pimenta• e equipe técnica Pacs 

•1

Eu fico 

com a pureza 

da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

e é bonita ... 

Viver! 

E não ter a vergonha 

de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser 

um eterno aprendiz ... 

(Gonzaguinha) 

*Terezinha Pimenta - Psicóloga social e educadora popular.

Olhando para o universo que compreende os 
grupos dos setores populares, em geral, o que 
nos chama a atenção é uma grande carência que 
se traduz na falta de recursos para investimento 
em equipamentos, em local adequado para o 
trabalho,- em capacitação para o desempenho 
da atividade, entre vários outros. No entanto, a 
maior parte dessa população que sobrevive em 
condições de extrema dificuldade costuma usar 
seu conhecimento acumulado e seu potencial 
criativo "dando nó em pingo d'água", na busca 
de alternativas para o bem viver e para a 
reprodução ampliada da vida. 

Nesse contexto, diversas iniciativas da sociedade 
civil, universidades e centros tecnológicos utili
zam ferramentas de controle e gestão próprias 
do conhecimento empresarial, de princípios e 
valores pré-determinados e estimulam o "público 
beneficiário" a adotá-las na intenção de melhorar 
a qualidade e eficiência de sua atividade. 

Em se tratãndo de territórios geograficamente 
delimitados, encontramos vestígios das 

iniciativas da sociedade civil, de governos e do 
terceiro setor que na sua totalidade não geram 
os efeitos esperados, muitas vezes porque os 
valores financiados não são suficientes para 
arcar com a totalidade do projeto, ou ainda 
porque não consideram os hábitos, os modos 
de vida e o conhecimento acumulado das 
comunidades tradicionais. Outro aspecto a 
considerar é a dificuldade existente entre as 
iniciativas que produzem projetos conjuntos, 
aliando suas competências e aumentando as 
chances de alcance de alguns resultados. 

Portanto, como ponto de partida, afirmamos 
que a formação aqui proposta investe na alian
ça entre o conhecimento acumulado da equipe 
técnica de educadores e dos grup_os com os 
quais trabalhamos para a construção de um novo 
conhecimento que seja útil para todas e todos. 

O estudo de viabilidade aplicado a grupos dos 
setores populares, proposto no Curso, promove 
o aprofundamento do conhecimento sobre a
atividade desenvolvida, ou que se pretende
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desenvolver, na medida em que procura 

conhecer as condições necessárias para que a 

atividade econômica seja sustentável. 

Partindo dessa premissa, utilizamos um 

dispositivo que chamamos de estudo do 

passo a passo, que consiste em indagar aos 

participantes as atividades necessárias à 

Passo a passo: 

Produto: toalhinha de lavabo simples 

Investimento 

Máquina de costura Singer RS 477,00 

Pistola RS 7,50 

Barraca RS 100,00 

Seladora R$ 300,00 

Tesoura RS 15,00 

Mesa RS 80,00 

Total R$ 979,50 

produção e à comercialização dos produtos. O 

objetivo é que seja relatado o conhecimento que 

estes já possuem sobre o trabalho, e também 

explicitar custos oriundos dessas atividades, 

mas que em sua maioria não são considerados, 

como é caso do transporte e da refeição nos 

dias de compra de mercadoria, ou mesmo de 

participação em feiras. 

Custo fixo 

Pro-labore RS 415,00 

Propaganda RS 10,00 

Telefone RS 15,00 

Energia elétrica RS 20,00 

INSS RS 41,50 

Depreciação RS 9,00 

Manutenção RS 30,00 

Total R$ 540,50 

08S: os cálculos não incluíram o gasto da c0mpra de material - passagem - R$ 4,20. 

Durante o processo de discussão , criamos um 

ambiente capaz de aprofundar o conhecimento 

da atividade. Para isso, algumas perguntas sao 

feitas: como comprar os insumos, como produzir, 

como negociar e discutir a distribuição das 

tarefas, o que utilizar, de que maneira, como 

vender? Para além da aplicação de um modelo, 

aliamos o conhecimento que é comum a toda 

Custo variável 

1 toalha lavabo RS 1,50 

Fita branca RS 0,22 

Fita colorida RS 0,54 

Energia elétrica RS 0,01 

Embalagem e linha RS 0,73 

Marguem de contribuição RS 4,00 

Total R$ 7,00 

iniciativa econômica ao que há de singular em 

cada um dos grupos. 

Acreditamos que, por meio do aprendizado, 

todas e todos os participantes tornam-se mais 

críticos às matérias-primas a serem utilizadas 

na produção e fazem, assim, escolhas mais 

conscientes, tanto do ponto de vista de 

Tempo para produzir 

Organização do material 5 min. 

Corte dos fios da trama 5 min. 

Passar a fita 10 min. 

Arremate 1 min. 

Embalagem 1 min. 

Total 22 min. 



melhorar a produção e a renda, como do ponto 

de vista do funcionamento do grupo. 

A primeira vez que percebemos os efeitos da 

adoção do passo a passo como ferramenta de 

trabalho foi quando investigamos a confecção 

de um tapete durante o primeiro ano de 

trabalho na Zona Oeste. Nessa ocasião, na 

medida em que eram feitas as perguntas 

sobre o processo de produção, paralelamente 

iam sendo respondidas as questões relativas à 

organização da atividade, da maneira como já 

faziam. Assim, foram trabalhadas a aquisição 

da matéria-prima, as ferramentas utilizadas, o 

local de produção, o tipo de tarefa executada 

pelas pessoas envolvidas na produção, o tempo 

utilizado para a realização das tarefas, o preço 

do produto, as estratégias e os responsáveis 

pela comercialização, e outras tantas questões 

relativas a essa atividade. 

É nessa problematização que identificamos 

os nós a serem enfrentados pelos grupos no 

caminho de maior autonomia, abrindo brechas 

para a realização de escolhas e ampliando suas 

condições de tomada de decisão. 

Doações de matéria-prima 

Grande parte da matéria-prima utilizada é 

proveniente de doações. É certo que uma 

produção estruturada em doações tem seus 

limites. O que perguntamos ao grupo é até 

quando podem contar com elas e até que 

ponto isso limita a produção? E no caso de sua 

interrupção, que efeitos isso pode causar à 

sustentabilidade da atividade? Lembramos que 

nada há contra as doações, mas é importante 

que o grupo conheça seus limites e possa "fazer 

as contas" do resultado da atividade nas duas 

situações. Uma contando com as doações e outra 

no caso de ser obrigado a adquirir a matéria

prima no mercado convencional, aumentando 

seu custo variável. 

O custo variável corresponde aos gastos que 

aumentam ou diminuem conforme a quantidade 

produzida. Quanto maior for a produção, maior 

será o gasto com matéria-prima, ou seja, é um 

custo que varia de acordo com a quantidade 

produzida. 

Custo variável: o custo que varia de 

acordo com a produção. 

I 

Doação de máquinas e ferramentas 

Muitos são ós grupos beneficiados pela doação 

de máquinas e equipamentos necessários à 

produção. O que não encontramos muito são 

grupos atentos à reposição das máquinas e 

ferramentas com recursos provenientes da 

própria atividade econômica. Em geral, isso não 

entra nos gastos. Neste espaço de formação, 

esse é um item amplamente trabalhado. 

Procuramos enfatizar a importância da 

poupança direcionada a essa reposição quando 

trabalhamos o item da depreciação dos 

equipamentos. 

Depreciação é um fundo de reserva que precisa 

ser feita para que, após um determinado 

tempo de uso, tenhamos dinheiro em caixa 

para trocar uma máquina ou equipamento que 

já está muito usado por outro mais novo, ou 

seja, é um determinado valor que você separa 

em cada mês para comprar futuramente outro 

equipamento. 



Exemplo: 

Máquina de costura 

Investimento total= 979,50 

Vida útil do equipamento = 1 O anos 

979,50 

10 

Valor anual = 97, 95 

97,95 

7 12 

Valor mensal = 8, 16

Você terá que separar R$ 9,00 por mês para 

a depreciação 

A vida útil dos equipamentos é informada pelo 

fabricante. 

A propriedade ou aluguel 

do espaço de trabalho 

Grande parte dos grupos com os quais 

trabalhamos iniciam suas atividades em local 

cedido, seja por um integrante do grupo, seja 

por uma instituição de apoio (igrejas, ongs, 

etc.). Novamente, a problematização caminha 

na direção de aproveitar a oportunidade da 

cessão do espaço, mas incluindo o aluguel nas 

contas e verificando se a atividade continua 

sendo viável. Ou, ainda, que mudanças na 

organização da atividade seriam necessárias no 

caso de terem que arcar com mais essa despesa, 

aumentando seu custo fixo. 

Custo fixo é aquele que permanece constante 

independentemente da quantidade produzida. 

É mais fácil calcular os custos fixos pelos seus 

valores mensais porque geralmente são os 

mesmos a cada mês que passa, qualquer que seja 

a produção. Este custo está diretamente ligado à

existência do grupo, pois mantém as condições 

necessárias para a realização da atividade. 

Custo fixo: são custos necessários 

para o grupo continuar a existir. 

Aluguel 

Taxa de água Taxa mínima de luz 

t 

Taxa mínima de telefone 

Produção no próprio domicilio 

A produção em domicílio é muito comum nas 

iniciativas informais, sejam elas rurais ou 

urbanas, pois permite aliar a execução das 

atividades necessárias à reprodução da vida, 

como o cuidado da casa e das crianças, com 

uma atividade capaz de gerar renda. Essa 

prática, que remonta à era pré-industrial, 

tem sido muito valorizada pelos grupos, na 

sua maioria compostos por mulheres, na 

medida em que a remuneração de um emprego 

assalariado nem sempre é capaz de cobrir todas 

as despesas vinculadas como: alimentação, 

transporte, vestuário, e o próprio cuidado 

com a casa, forçando uma jornada dupla. Por 

outro lado, há relatos também da existência 

de exploração do trabalho em domicílio por 

parte de donos de confecção que pagam por 

produção, chegando perto da exigência similar 

ao trabalho escravo. Mais uma vez, abrimos 

um campo de problematizações que coloca em 

análise essas formas de organização, avaliando 

os efeito� dessas práticas. Aqui se configura uma 
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excelente oportunidade para discutir segurança, Exemplo: 

,violência contra a mulher, previdência e mesmo 

a remuneração do trabalho. 1 Tapete 

Tomada de decisões 

Aoestudar opassoa passo do tapete, comparando 

o tempo utilizado para a execução da tarefa (1

mês) com o preço pelo qual este produto era

vendido (R$15,00), o grupo avaliou que se a

finalidade era a geração de renda, não valia à

pena a confecção do mesmo, pois no local onde

realizavam as vendas não conseguiam aumentar

o preço de venda e, conseqüentemente, sua

margem de contribuição.

Preço de venda 

Custo variável 

15,00 

- 7,00

Margem de Contribuição = R$ 8,00 

Esses RS 8,00 serão usados 
para pagar o custo fixo. 

O grupo criou outro produto, bonecas de pano, 

pois o tempo de confecção era bem menor, a 

venda era mais facilitada e, nesse caso, havia 

uma geração de renda mais significativa, já 

que passaram a trabalhar acima do ponto de 

equilíbrio. Essas mulheres possivelmente não 

teriam a oportunidade de fazer essa avaliação 

Chegamos à margem de contribuição quando se não tivessem feito as contas necessárias, a 

diminuímos do preço de venda o valor do partir do passo a passo da atividade. 

custo variável por unidade. O resultado dessa 

diferença é que vai contribuir para o pagamento O ponto de equilíbrio indica a quantidade 

dos custos fixos. mínima que deve ser produzida e vendida por 

mês para que o empreendimento consiga pagar 

todos os seus custos. 

Indo para as contas 

(bolsa de filtro de papel): 

Custo Variável 

Palha da costa 

Cola 

Bailarina 

Plástico 

Botão 

TNT 

Borracha 

Filtro 

Tinta de tecido 

Total 

Valor (RS) 

1,40 

0,58 

1,00 

0,87 

O, 15 

0,60 

0,80 

1,00 

0,40 

6,80 

Custo Fixo Valor (RS) 

Luz 12,00 

Gás 36,00 

Agua 35,00 

INSS 42,00 

Caixinha de reserva 10,00 

Remuneração 500,00 

Total 635,00 

OBS: Alguns itens como energia, gás e água podem entrar no custo fixo ou no custo varfável, 

depende da quantidade usada na produção. Se usar pouco, é mais apropriado entrar no custo 

fixo como uma despesa mensal. 
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO: 

Diferença entre o preço de venda 

e o custo variável. 

Exemplo: 

Bolsa de filtro de papel 

Preço de venda 

Custo variável 

15,00 

- 6,80

Margem de Contribuição= RS: 8,20 

Esses RS 8,20 serão usados 
para pagar o custo fixo. 

Quantas bolsas precisamos produzir e vender 

para pagar esse custo fixo? 

PONTO DE EQUILÍBRIO: 

valor mínimo que o grupo terá 

que produzir e vender para a sua 

sobrevivência 

Para calculàr o ponto de equilíbrio é 

preciso dividir o custo fixo pela margem de 

contribuição. 

Exemplo: 

Bolsa de filtro de papel (por unidade) 

Custo fixo 635,00 

Margem de contribuição 7 8,20 

Ponto de equilibrio = 77,4 

Será preciso produzir 78 bolsas po·r mês, ou 

seja, mais ou menos 3 bolsas por dia. 

Limites de produção e de mercado 

Esse é um grande desafio para os grupos: 

local de venda era restrito à quermesse de uma 

igreja próxima. Além disso, o grupo dependia 

de uma só pessoa para organizar e efetuar as 

vendas, considerando que nenhuma das outras 

participantes se disponibilizava a desempenhar 

essa tarefa. Para manter a produção do tapete 

seria necessária a busca de outras formas 

de comercialização. Esse também foi um 

tema discutido. 

Todas essas dificuldades sempre estiveram 

bem presentes no cotidiano dos grupos que 

acompanhamos. A novidade, nesse caso, foi a 

forma como essas questões foram levantadas e 

trabalhadas. Partimos exatamente da realidade 

do grupo, do jeito que já faziam, e aos poucos 

foram sendo introduzidas questões que levaram 

o grupo a conhecer melhor a sua atividade

e a buscar saídas para os nós que iam sendo

identificados.

situação demanda perguntas diferenciadas, 

que contemplem todo o processo da atividade 

estudada de acordo com o contexto onde ela 

está inserida, desde a compra do material, 

passando pelo processo de produção, chegando 

até a comercialização e o recebimento,do valor 

da venda. 

Outro ponto interessante foi identificar, junto 

com todas e todos os participantes, os custos 

provenientes dessas atividades, privilegiando e 

explicitando o conhecimento já acumulado por 

elas e eles sobre a atividade que desenvolvem, e 

simplificando as contas necessárias à realização 

do estudo. Os números servem para ajudar na 

interpretação da realidade da produção dos 

grupos, assim como é a porta de entrada para 

a discussão das relações entre todas e todos do 

grupo com o seu entorno. 

entontrar uma estratégia de comercialização Até então havia experimentado processos de 
capaz de escoar a produção e garantir uma renda Com a experiência do tapete e, em seguida, formação bastante modelares, com perguntas 
digna. No caso do grupo que confeccionava os das bolsas, das quentinhas, das camisetas e do pré-definidas e que às vezes não eram as 
tapetes e passou a confeccionar bonecas, 0 vinagre de maçã, pudemos verificar que cada mais efetivas e apropriadas para determinada 35 
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reatidade do grupo. Este dispositivo, o passo a 

passo, traz como novidade o reconhecimento 

não de competentes e incompetentes, mas de 

experiências e acúmulos diferenciados que em

um dado contexto conseguem se complementar 

e produzir o novo , o inusitado. 

A construção coletiva de conhecimento 

possibilita, assim, outra maneira de se 

produzir, seja para a confecção de uma roupa, 

para 200 litros de produtos de limpeza, para 

15 toneladas de rapadurinha, para um curso, 

ou mesmo para esta publicação. Com essa 

pesquisa sobre quais são as etapas necessárias 

à atividade, podemos identificar também a 

forma como são realizadas, como a distribuição 

das funções é negociada, e como é assumida 

por cada integrante do grupo. 

Ao indagar sobre como a atividade é executada, 

sobre quem faz o quê e porquê, induzimos 

à análise coletiva da gestão do grupo que 

nada mais é do que o desenho das relações 

estabelecidas no processo de produção coletiva. 

Assim, afirmamos que os aspectos econômicos 

e a gestão do grupo são fatores indissociáveis. 

Caminham juntos, afetando-se mutuamente, e 

a qualidade dessa associação, em geral, fala do 

potencial de sustentabilidade do grupo. 

Outro dispositivo utilizado é a atividade de 

casa, onde nossa intenção é que os temas 

tratados nas oficinas façam parte também do 

exercício coletivo do grupo, no intervalo entre 

os nossos encontros. Pesquisar os preços dos 

insumos, fazer as contas para outros produtos, 

pesquisar novos locais para comercialização 

e investigar alianças possíveis no entorno de 

sua localização, são alguns dos exemplos de 

exercícios a fim de fixarmos os conteúdos e 

conceitos do dia. 

A atividade de casa pretende ampliar a 

possibilidade do restante do grupo, dos 

familiares e da comunidade como um todo. 

Segue um exemplo: antes de falarmos sobre os 

conceitos de custo fixo e custo variável, pedimos 

para elaborarem em casa o passo a passo da sua 

atividade, listando todo o caminho e os materiais 

necessários para a confecção do produto. Com 

essa atividade não queremos apenas clarear 

os gastos existentes, mas também o tempo 

dedicado à atividade, a qualidade de vida delas 

e deles, o conhecimento da própria atividade, 

o preço do produto (se é justo), ·a distribuição

de tarefas e a divisão de responsabilidades no

grupo. Nem sempre os resultados pretendidos

com o trabalho de casa se efetivam. Entender

essa dinâmica e modificá-la para que o trabalho

de casa exerça sua função ainda é um desafio

para a equipe técnica.

Assim como as perguntas do passo a passo são 

específicas para cada situação, identificamos 

que o material de apoio e de registro merece 

atenção especial. Nem sempre uma planilha 

produzida para um grupo pode ser utilizada em

da atividade vai exigindo é importante para 

o grupo. O registro ganha sentido quando é

capaz de mostrar o retrato da atividade e de

fornecer dados para a análise dos resultados,

subsidiando o grupo na tomada de decisões.

Registrar por registrar não faz sentido.

Além da viabilidade e da gestão, introduzimos na 

programação a discussão de temas que podem 

ampliar o universo de atuação das pessoas 

participantes. Através da exibição de filmes, 

desenvolvimento de dinâmicas, sociodramas 

e outras ferramentas, acessamos temas como 

as relações de trabalho, relações de gênero, 

desafios relacionados ao meio ambiente, 

aceleração do tempo na modernidade, espaço 

público/ privado, autonomia/ dependência, 

políticas públicas/políticas de governo, relações 

de poder e de saber, autoritarismo/autoridade, 

outro. Tudo vai depender de como a atividade entre outros. 

é realizada e quais as necessidades de controle 

da mesma. A oportunidade de criar sua própria Apesar de esses temas serem trabalhados, 

forma de registrar dados e, aos poucos, 

incluir outras formas que o desenvolvimento 

enfrentamos ainda o desafio de trazer para a 

prática o exercício dos acordos coletivos. Mesmo 
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sendo um dos pnnc1p1os da socioeconomia Essa experiência traz novos aprendizados para 

solidária, fazer essa prática acontecer não as equipes de formação, e a certeza de que 

é fácil. Exige vigília permanente em função ainda há muito a caminhar. 

de nossa formação histórica ser atravessada 

por valores de uma sociedade individualista e 

consumista. 

Finalmente, um aspecto que vale destaque é 

o fato de o Curso ter sido diferente em cada

uma das edições. O conteúdo nos temas de

gestão e viabilidade econômica permaneceu

o mesmo, mas a forma de trabalhar, a ordem

em que os temas são tratados e a maneira de

tratá-los vão sendo transformados conforme a

dinâmica de cada turma. Na interação com o

novo coletivo e atentos à dinâmica de cada um

deles, discutimos os conteúdos nas reuniões

quinzenais e planejamos cada encontro em

função das conclusões que chegamos de forma

coletiva e solidária.

Saborear as complexidades 
- A metodologia do Curso de Gestão e Viabilidade Econômica

Mirian Ancelme - Psicóloga e coordenadora.do.Curso Gestão e 

Viabilidade Econômica. 

jl L 

Sei lá, sei lá 

Eu só sei que é preciso paixão 

Sei lá, sei lá 

A vida tem sempre razão 

(Chico Buarque) 

JL 
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A metodologia do Curso se apoia em alguns 

instrumentos que podemos chamar de 

facilitadores, que visam provocar discussões 

sobre os modos de ges�ão dos grupos de 

produção, e sobre a viabilidade econômica de 

suas atividades. 

A equipe de técnicos e técnicas educadores 

responsável pelo Curso reúne-se a cada 15 dias 

com a instituição parceira, a Capina. Nessas 

reuniões, avaliamos o encontro anterior, os 

desafios e avanços, e construímos coletivamente 

uma programação para a próxima oficina. Esse 

procedimento facilita a montagem da infra

estrutura e a elaboração dos temas centrais das 

discussões do dia. Entendemos, porém, que a 

programação está sempre sujeita a mudanças, o 

que proporciona uma abertura aos imprevistos, 

assim como à reconstrução do programado. 

Este primeiro ponto da metodologia merece 

um melhor aprofundamento. É interessante 

montarmos uma programação à priori e ao 

mesmo tempo estarmos abertos às questões 

apresentadas pelo grupo. Aqui, os desvios não são 

assumidos como erro do programado, mas como 

parte do processo. Optar por trabalhar desta 

maneira não é uma tarefa fácil, pois implica 

sair das certezas e dos lugares seguros e entrar 

em um novo campo, aberto aos acontecimentos 

produzidos nos encontros. Esta é uma forma 

desafiadora de trabalhar que tem produzido 

grande aprendizado para a equipe técnica. 

Isso acontece porque apostamos em uma 

construção de conhecimento horizontal/ 

coletivo, na qual temos conteúdos a serem 

apresentados/ensinados, como também 

acrescentamos assuntos e discussões que 

muitas vezes modificamos de acordo com os 

acontecimentos e diversidades da região na 

qual na qual as pessoas participantes vivem. 

deixamos a discussão programada para depois 

e aproveitamos para fazer algumas análises 

sobre a distribuição de recursos arrecadados 

em nosso país, através do pagamento de 

impostos, já que isso implica diretamente 

em nossas vidas - tanto na sua gestão como 

na sua viabilidade. A dificuldade cotidiana de 

transporte serviu como porta de entrada para a 

ampliação da discussão. 

Buscamos não somente falar sobre a gestão, 

teorizando-a e deixando-a no campo da 

abstração, mas a vivenciamos coletivamente 

a cada encontro, de maneira democrática 

e transparente, para que todas e todos se 

tornem sujeitos gestores dos seus próprios 

processos de vida. 

Por exemplo: preparamos uma apresentação de Ferramentas: criatividade 
custo fixo e custo variável para trabalharmos e comunicação 
na 3ª aula, porém, muitas mulheres chegaram 

atrasadas devido a problemas com o transporte Para levantar alguns temas e conteúdos ao longo 
precário que serve a região. Neste momento, dos encontros, utilizam.os e criamos algumas 

ferramentas para trazer pontos importantes ao 

debate. As atividades podem ser individuais e 

coletivas, dependendo do objetivo a ser a tingido, 

e podem estar relacionadas a uma determinada 

temática ou trazer questões não pensadas 

pela equipe técnica. Entre as ferramentas 

utilizadas, optamos por articulá-las a um 

trabalho lúdico, com o objetivo de construir 

instrumentos que fomentem a criatividade para 

levantar questões relacionadas à gestão do 

grupo, dentro do Curso e em suas operações de 

produção. Acreditamos que o lúdico descontrai 

e aproxima, pois burla a lógica tradicional da 

relação entre professor e aluno. 

"Essa dinâmica lembrou-me a época do jardim 

de infância"; esta foi uma fala que surgiu 

no primeiro dia de Curso do ano de 2009, 

ao realizarmos uma atividade que utilizou 

barbante e recorte/cole de revistas. Nesta 

dinâmica foi montado um varal no qual cada 

participante colocou uma folha que continha o 

que estava trazendo para aquele grupo. No final 

montamos um grande, colorido e diversificado 41 
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varal com muitos elementos - amor, trabalho, 
companheirismo, artesanato, etc. - o que 
caracterizou um importante produto coletivo. 
Quando inesperadamente - para a turma 
participante - uma pessoa de nossa equipe, 
propositalmente, cortou o barbante, causou 
diferentes sentimentos: "você cortou os meus , 
sonhos", disse uma participante. Cortamos 
para discutir a importância das regras de 
convivência e a necessidade de repactuá
las coletivamente quando as mesmas são 
quebradas, ou cortadas. 

A música é uma outra importante ferramenta 
e por isso é sempre utilizada no Curso. 
Com violão e animação , debatemos pontos 
importantes. Para a equipe técnica, a música 
traz, de uma maneira simples e provocativa, a 
questão do saber. 

4. Rosana Lobato - Socióloga e educadora popular.

( ... ) Por isso eu pergunto 
A você no mundo 
Se é mais inteligente 
O livro ou a sabedoria 
O mundo é uma escola 
A vida é o circo 
Amor, palavra que liberta 
Já dizia o Profeta. 
(Marisa Monte - Gentileza) 

A Construção do Estado Brasileiro é uma 
dinâmica que esteve presente em quase todas 
as edições do Curso por aliar textos e músicas 
em um rico "sobrevoo" pela História do Brasil. 
Nela, a autora4 traz uma contextualização sobre 
algumas questões históricas, o que possibilita· 
perceber como o Brasil de hoje foi se constituindo 
ao longo dos anos. Permite, também, que cada 
participante crie sua percepção sobre as forças 
políticas, econômicas e sociais presentes em 
diversos momentos históricos e seus efeitos 
sobre a atual conjuntura do nosso país. 

A Construção do Estado Brasileiro -

trecho da dinâmica: 

( ... ) Voltamos 500 anos na história e 
encontraremos uma Europa fervilhando em 
grandes transformações: no comércio, nas 
artes, na literatura e com destaque para as 
grandes navegações. Portugal como uma das 
maiores potências da época parte em busca de 
novos mundos. Aos 22 de abril de 1500, sob o 
comando do capitão-mor Pedro Álvares Cabral, 
surge um monte mui alto e redondo, o Monte 
Pascoal e a terra da Vera Cruz. Assim descreveu 
Pero Vaz de Caminha ao rei D.Manuel: "A feição 
deles é serem pardos, um tanto avermelhados, 
de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 
Andam nus, sem cobert4ra alguma. Nem fazem 
mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas 
vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca 
disso são de grande inocência. ( ... ) De ponta 
a ponta é toda praia ... muito chã e muito 
formosa a estender olhos, não podíamos ver 

saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa 
de metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo 
a terra em si é de muito bons ares frescos e 
temperados. Águas são muitas; infinitas. Em tal 
maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, 
dar-se-á nela tudo; por causa das águas que 
tem! Contudo, o melhor fruto que dela se pode 
tirar parece-me que será salvar esta gente. E 
esta deve ser a· principal semente que Vossa 
Alteza em ela deve lançar." 

Depois de 30 anos de esquecimento, a nova 
terra é submetida a um regime de exploração, 
sem o menor interesse em respeitar a nação 
existente. O Pacto colonial se firmou no envio da 
Metrópole de equipamentos e manufaturados, 
e a colônia de enviar gêneros tropicais, e mais 
tarde metais preciosos. Durante o processo de 
colonização foi se formando uma administração 
colonial de feitoria e capitanias hereditá_rias, 
e um sistema produtivo baseado no latifúndio, 
monocultura e escravidão. A beleza da terra 

senão terra e arvoredos - terra que nos parecia descrita pelo escrivão Caminha dava lugar a 
muito extensa. ( ... ) Até agora não pudemos uma história injusta e de aparente submissão. 43 



Aquarela Brasileira 

Vejam esta maravilha de cenário 
É o episódio relicário 
Que o artista no sonho genial 
Escolheu para este carnaval 
E o asfalto como passarela� 
Será a tela do B�asil em forma de aquarela 
Passeando pelas cercanias do Amazonas 
Conheci vastos seringais 
No Pará, Ilha de Marajá 
E a velha cabana do Timbó 
Caminhando ainda um pouco mais 
Deparei com lindos coqueirais 
Estava no Ceará 
Terra de lrapuã, de lracema e Tupã 
Fiquei radiante de alegria 
Quando cheguei na Bahia 
Bahia de Castro Alves do acarajé 
Das noites de magia do candomblé 

Os filmes também são usados como ferramentas, 
pois saem do campo tradicional, possibilitam 
uma reflexão sobre a maneira como nos 

-

Depois de atravessar as matas do lpu 
Assisti em Pernambuco a festa do 
frevo e do maracatu 
Brasília tem o seu destaque 
Na arte, na beleza e arquitetura 

Feitiço de garoa pela serra 
São Paulo engrandece a nossa terra 
Do leste por todo'centro-oeste 
Tudo é belo e tem lindo matiz 
E o Rio 'dos sambas e batucadas 
Dos malandros e mulatas de requebros 
Febris 
Brasil estas nossas verdes matas 
Cachoeiras e cascatas de colorido sutil 
E este lindo céu azul de anil 
Que molduram a aquarela ao meu Brasil 

(Sitas de Oliveira) 

relacionamos com o trabalho nos dias de hoje 
e têm o potencial de trazer algumas discussões 
fundamentais sobre a gestão da vida. 

O filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, 
relata a vida urbana nos Estados Unidos após a 
crise de 1929, quando a depressão atingiu toda 
a sociedade, levando grande parte da população 
ao desemprego e à fome. O filme focaliza a 
vida na sociedade industrial, caracterizada 
pela produção com base no sistema de linha 
de montagem e especialização do trabalho. É 
uma crítica à modernidade e ao capitalismo 
representado pelo modelo de industrialização, 
onde o operário é engolido pelo poder do capital 
e perseguido por suas ideias "subversivas". 
Assuntos que vêm à tona após o filme. 

"Ele teve uma escolha. A nossa determinação vai 

definir as nossas escolhas." (Maria - Curso 2008

- oficina 7). Refere-se à parte do filme em que o
amigo do personagem de Chaplin, que trabalhava
na fábrica com ele, tenta assaltar uma loja.

"O que me chamou atenção foi que com uma

carta (de indicação) ele conseguiu um emprego,

hoje em dia não é mais assim." (Claudionor -
Curso 2008 - oficina 7).

"Na fábrica você tem metas, se rião cumprir 

você é descartada." (Rita Cleide - Curso 2008

- oficina 7).

Desafios do não saber 

Em cada encontro, temas são levantados 
e dentre estes fazemos um recorte de 
acordo com os assuntos relacionados com a 
proposta das oficinas. Às vezes nossa equipe é 
atropelada por situações do cotidiano 
com perguntas da turma que nos geram 
sentimentos de impotência por não termos 
certé?-S respostas. Isso explicita e possibilita 
discutir o não saber ninguém sabe 
tudo, inclusive nós - e a importância 
de estarmos sempre aprendendo uns 
com os outros e as outras, entendendo 
que a riqueza está no compartilhar e não 
no competir. Acreditamos que estamos 
solidariamente interligadas e interligados, o 
que nos enriquece e nos faz crescer enquanto 
seres humanos . 45 



Assim, quando surge competição em alguns 

grupos e quando percebemos que algumas 

pessoas se apresentam como líderes - "donas 

ou donos do grupo" - temos o desafio de 

discutir maneiras possíveis de criar relações 

que fortaleçam práticas autogestionárias e 

solidárias, já que visamos questionar e provocar 

movimentos de lutas e resistências frente 

à lógica vigente - hierárquica, autoritária 

e capitalista - a fim de construirmos outros 

modos de relação que priorizam a vida e o 

bem estar humano. 

Há também momentos em que não sabemos 

tratar alguns conteúdos específicos. Nesse 

caso, a equipe técnica estuda ou convida um 

consultor ou consultora pontualmente para 

contribuir conosco no encontro seguinte. 

Em 2009, a turma trouxe a necessidade de 

o economista Bruno Lopes5 para nos· ajudar

a discutir o orçamento público do Brasil com

foco nos problemas relacionados à saúde

pública. Hoje grande parte da população não

tem acesso a equipamentos, atendimentos e

acompanhamentos médicos.

Mais de 30% do Orçamento Geral da União em 

2009 foi direcionado ao pagamento de juros 

e amortização da Dívida Pública (ou RS 282 

bilhões), acarretando baixos investimentos 

nos serviços públicos, não só nos meios de 

transporte, mas também na saúde, educação, 

segurança, moradia, e etc. Estes dados foram 

importantes para entendermos que hoje o 

dinheiro público não é investido em sua maioria 

nas necessidades básicas da população. Com a 

lógica neoliberal das privatizações, a saúde 

pública - com atendimento no SUS a imensas 

entender sobre questões tributárias, a partir da filas, precarizado, com falta de material e uma 

discussão sobre a precarização e ausência de larga abertura para os convênios privados e 

políticas públicas na saúde. Então, convidamos planos de saúde - ficou submissa aos interesses 

5._ Economista no Fórum do Orçamento Público, ex-integrante do PACS. 

do grande capital, que tem como principal foco 

o lucro. Essa discussão possibilitou a turma

perceber que esta questão não se trata de

um problema apenas de políticos e

administradores do país, mas é algo que afeta

diretamente o dia a dia e a qualidade de vida

de cada um e cada uma.

No mesmo ano tivemos a contribuição de uma 

colega de trabalho, Leila Salles6
, trazendo uma 

discussão sobre gênero. Neste dia fizemos uma 

dinâmica em que cada participante apresentava 

todas as atividades realizadas durante um dia 

inteiro. Esta dinâmica nos possibilitou visualizar 

o quanto a mulher trabalha, muitas vezes

sozinha. Como somos lutadoras, provedoras

e muito criativas, revelando e fortalecendo

a importante posição que a mulher ocupa na

nossa sociedade.

Enlaces entre gestão democrática· 
e a viabilidade econômica 

No primeiro encontro de 2008, durante as 

apresentações, em quase todas as falas o 

motivo pelo qual as pessoas estavam juntas 

em uma produção/comercialização era 

o fato de se sentirem integrantes de um 

grupo que se configurava como uma família.

Logo, ficamos instigados a perguntar: o que liga

essas pessoas? 

Percebemos que existe uma "cola" entre as 

pessoas dos grupos de produção qué não passa 

apenas pela questão financeira, ou seja, na 

produção e comercialização de produtos. 

Está localizada no plano dos afetos. É certo 

que muitas e muitos estão nestes grupos de 

produção com o objetivo de aumentar e/ou 

garantir a renda mensal, mas, de fato, este não 

é o único motivo. O que dá sentido à produção 

é o modo como a mesma se organiza, isto é, 

6. Socióloga, integrante do PACS nos projetos Mulheres e Socioeconomia e Práticas Socioeconômicas. 47 



as relações que são estabelecidas no grupo. 
Podemos afirmar que isso é uma questão no 
plano da gestão, mesmo que apareça de modo 
invisível e não dito. 

No ano de 2009, houve uma iniciativa das 
próprias participantes na experimentação de 
formas de gestão democrática e participativa, 
como exemplo: todas as tardes eram realizadas 
oficinas de troca, socializando saberes e 
técnicas, e também descentralizando os focos 
de atenção - muitas vezes concentradas nas 
pessoas mais expressivas ou na própria equipe 
técnica - para outras mulheres com outros 
saberes e técnicas. 

Estes ganhos, ao nosso entender, vão além dos 
grupos de produção, atingindo as relações que 
estabelecemos . Em cada encontro visamos 
apresentar e ampliar as possibilidades de 
escolhas que melhor se adaptam à realidade de 
cada uma e cada um. 

Revisitando os encontros 

Separamos normalmente o início do encontro 
para contar como foi a oficina passada. 
Revisitando é o nome que damos para este 
momento, uma fundamental ferramenta que 
nos ajuda a levantar, voltar e aprofundar 
questões importantes que possam ter escapado 
no encontro anterior. Por isso é uma parte 
da metodologia na qual dedicamos especial 
atenção. Esse momento é responsável por fazer 
a liga entre os encontros. 

Um exemplo é, quando iniciamos o passo a 
passo, com introdução de conceitos e separação 
dos gastos a partir do custo fixo e variável da 
produção de um determinado produto, é comum 
aparecer falas do tipo: "eu não sei fazer os 

cálculos dos custos do meu produto" ou "eu 

faço os meus cálculos assim, está certo?" 

A discussão sobre o que está certo ou errado 
atravessa várias oficinas, sendo, na maioria 

das vezes, tema de diversos Revisitando, pois 
acreditamos que é uma discussão importante no 
processo de formação. De fato, o que é certo? 
O que é errado? Se existe algo errado significa 
dizer que há outro preestàbelecido como certo, 
ou seja, um modelo/padrão a ser seguido? Uma 
participante de 2008 trouxe um exemplo que 
serviu, e serve até hoje, como ilÜstração para 
essa discussão. 

"Uma professora, de uma determinada escola, 
pediu para os alunos desenharem um conjunto 
com cinco balas em uma aula de matemática. 
Uma de suas alunas desenhou cinco balas e 
mais cinco quadrados ao lado. Na percepção 
da professora, a aluna havia desenhado dois 
conjuntos. Quando a professora, certa de que a 
resposta da menina estava errada, perguntou o 
que eram aqueles cinco quadrados ao lado das 
balas, a menina respondeu: 'são os papéis das 
balas, pois estas já estão desembrulhadas'." 
Então, a resposta da menina está certa ou 
errada? 

Discutimos, a partir do exemplo da bala, que 
cada grupo tem sua forma de se organizar. 
Existem maneiras em que o grupo trabalha 
melhor, que serão identificados pelo mesmo. 
Todas as apresentações, dicas e discussões 
podem ou não ser aceitas pelas participantes. 

No momento do Revisitando, podemos 
aproveitar para fazer e refazer acordos 
coletivos, pois acreditamos que este momento 
de visitação ao encontro anterior produz 
questionamentos e reflexões não existentes na 
hora do acontecido. 

"Como eu calculo as minhas horas de trabalho? 

Ou; coloco a linha e agulha no custo fixo ou 

no variável? Água, luz, telefone, equipamento, 

máquinas doadas... onde coloco?" Esses 
são alguns itens que logo surgem quando 
pedimos para elas fazerem o passo a passo da 
atividade. As dúvidas que não serão explicadas 
detalhadamente no momento em que são 
expostas serão colocadas no Cabide. 
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Cabides são assuntos ou perguntas que 

aparecem nas oficinas e que serão tratados 

posteriormente à medida que os conteúdos 

serão apresentados. Eles servem ..s::omo 

lembrete para não esquecermos pontos ou 

perguntas importantes que o grupo fez sobre um 

assunto específico. Claro que nem sempre eles 

podem e precisam esperar até o dia separado 

para o assunto. Desta forma, damos alguns 

rápidos esclarecimentos sobre as perguntas 

e explicamos que teremos um momento para 

falar sobre o tema detalhadamente. Como 

estratégia, colocamos um papel pardo na 

parede contendo todas as dúvidas que surgiram 

em cada encontro como forma de lembrete. 

Os Registros também são instrumentos 

que utilizamos para relembrar e avaliar os 

encontros, porém, estes possuem uma função 

necessária: construir uma memória do Curso. 

Estes são feitos de três maneiras. Primeiro: 

alguém da equipe técnica fica responsável por 

registrar todos os acontecimentos do encontro. 

Depois organiza e separa as dúvidas e questões 

para serem levadas no Revisitando e resolvidas 

no coletivo, ou serem colocadas no Cabide. 

Esse documento é utilizado para a construção 

de relatórios; reflexão e construção da 

próxima edição do Curso; e para socializarmos 

o trabalho realizado para todas as pessoas

que trabalham no PACS como troca de

experiências. Segundo: elaboramos um resumo

que é entregue no encontro seguinte para

a turma, a fim de disponibilizar os principais

pontos da oficina (conceitos, cálculos e

discussões) e socializar o conteúdo dado.

Entendemos que é fundamental que a turma

tenha os registros para que juntos possamos

fazer a gestão do mesmo. O terceiro registro

é elaborado nas reuniões da equipe técnica.

Além de servir como subsídio para a preparação

dos encontros, assegura à equipe uma

ferramenta a ser utilizada no levantamento

de elementos necessários à análise de nossas

práticas de formação.

Como instrumento de avaliação e conclusão de 

Curso, usamos as cartas. Como funciona? Ao 

final do Curso, pedimos que cada participante
escreva uma carta, que pode ser dirigida a
alguém ou não, com ou sem assinatura ao final.
Pedimos que contem como foi a experiência do
Curso - seus pontos positivos e negativos, o que
mudaria, acrescentaria e o que mais gostou
e não gostou. Nessas cartas são escritas suas
afetações, emoções, aprendizados, mudanças
proporcionadas ao grupo e à vida de cada uma
e cada um. É uma maneira de se expressarem
e; ao mesmo tempo, avaliarem o Curso. A
maioria tem dificuldade de falar quando está
em público com pes.soas desconhecidas, mas
consegue se expressar quando escreve. Nos
anexos desta publicação estão disponíveis
algumas destas cartas. 

A elaboração e a execução desse trabalho
são muito prazerosas, mas ao mesmo tempo
nos apresentam muitas dificuldades. Algumas
conseguimos resolver, outras não. Algumas nos
paralisam, outras nos impulsionam a romper os
nossos próprios limites e continuar a prosseguir
nas apostas que fazemos no trabalho e na

vida. Acreditamos que a dificuldade e a beleza 

desse trabalho é não ter a previsibilidade ou 

técnica que garanta e legitime os efeitos da 

nossa atuação. Temos, sim, pontos de partida 

que visam.à criação de pistas para construirmos 

relações de confiança e ,autonomia, bem como 

uma economia realmente solidária. 

Não há como não aparecer imprevistos e o tão 

conhecido frio na barriga. "Será que vai dar 

certo?" Se "dar certo" for provocar movimento; 

possibilitar a ampliação das escolhas,; visibilizar 

custos; discutir questões políticas que afetam 

o dia a dia; dar visibilidade ao trabalho das

pessoas; fomentar a criação e ampliação de

redes (de amigos, de comercialização, de

novos grupos); possibilitar o fortalecimento

dos grupos populares e de produção; construir

um aprendizado mútuo e contínuo; possibilitar

um espaço de criação; levantar questões e

propostas que possibilitem novas maneiras de

atuar no mundo, arriscamos dizer que estamos

no caminho certo.
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Reconhecer entradas e saídas 
- Transformações para uma socioeconomia solidãria e para a vida

Joana Emmerick - Graduada em Relações Internacionais, 

participou do curso de Gestão e Viabilidade Econômica na turma de 2009 

e é colaboradora nas frentes de trabalho do PACS. 

Neste livro foram compartilhadas distintas 

experiências e aprendizagens de anos de 

realização do Curso de Gestão e Viabilidade 

Econômica, abarcando desde os objetivos aos 

modos de fazer um processo de formação. No 

texto que segue temos como intuito apresentar 

pistas e levantar questões que possam servir 

de inspiração a outras iniciativas, a partir das 

reflexões iniciadas pela equipe sobre o papel 

do curso frente à realidade de suas principais 

participantes: mulheres da Zona Oeste 

do Rio de Janeiro. 

A realização desse amplo trabalho, que 

denominei de releitura, contou com distintas 

etapas, incluindo a leitura e análise dos 

registros escritos dos quatro anos. tais como: 

fichas, questionários, tarjetas, cartas de 

avaliação escritas pelas participantes ao 

final de cada curso, anotações realizadas por 

membros da equipe em reuniões internas bem 

como nas oficinas, entre outros. As dinâmicas 

de confrontação entre as leituras realizadas e 

as diferentes experiências da -equipe técnica 

como participantes do Curso (como técnicas ou 

alunas, como foi meu caso na edição de 2009) 

foram importantes para uma reflexão critica e 

construção coletiva de um olhar diferenciado 

sobre as relações costuradas neste contexto. 

Estas eram realizadas em reuniões periódicas, 

onde procurávamos perceber de que forma o 

curso poderia impactar nas atividades dos grupos, 

uma vez que para a equipe técnica é muito 

importante saber se as ferramentas trabalhadas 

eram socializadas no coletivo, e se geravam 

alguma mudança nas relações de trabalho. 

Entretanto, logo percebemos que não era 

possível "medir" os "resultados obtidos", 

mas sim entender os significados atribuídos à 

participação nesse espaço. Esta mudança de 

perspectiva ocorreu porque compreendemos que 

as turmas eram muito distintas entre si. Nos dois 

primeiros anos (2006 e 2007) eram compostas 

apenas por grupos de produção. Já nos últimos 

(2008 e 2009) por grupos e trabalhadoras 

individuais. Também percebemos que muitas 
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vezes são formadas redes não formalizadas, 

assim como há o interesse e participação na 

Rede de Socioeconomia Solidária da Zona Oeste 

do Rio de Janeiro e outros espaços de atuação 

coletiva, com grupos sendo modificados e 

criados a todo o momento. Apesar destas 

diferenças, em todas as edições surgem relatos 

que trazem em comum as desiguais relações 

sociais de gênero que atravessam o cotidiano 

destes grupos de mulheres na região. 

Algumas ideias presentes nos diferentes 

capítulos reforçam o que aqui expomos; Robson 

Patrocínio de Souza ressalta a importância de 

entendermos a conjuntura local e a real idade dos 

grupos de produção da Zona Oeste, apontando 

que a sustentabilidade dos mesmos passa 

também por mediações políticas e mudanças 

estruturais. Rita de Cássia Alves observa como 

os laços de dependência econômica destas 

mulheres levam à reprodução de ciclos de 

violência, de dominaçãoeopressão, mediante ao 

desigual acesso ao mercado de trabalho formal; 

Terezinha Pimenta explora como os diferentes 

trabalhos desenvolvidos por estas mulheres não 

são reconhecidos, e Mirian Ancelme destaca o 

papel das formas de gestão para a união das 

mesmas em grupos de produção. Estes pontos 

se inserem em um qua9ro de divisão sexual do 

trabalho e invisibilização do tr�balho produtivo 

e reprodutivo7 das mulheres, com todo seu 

potencial criativo. 

Neste sentido, investir na autonomia e 

sustentabilidade dos grupos passa, não apenas, 

mas necessariamente, pela valorização e 

expansão das possibilidades de escolha destas 

mulheres. Dados os objetivos do Curso, nos 

7. A divisão sexual do trabalho segue os princípios de separação (existem trabalhos de homens e de mulheres)
e da hierarquização (trabalho de homem vale mais do que de mulher). Aos homens é atribuída a esfera
produtiva (identificada com o espaço público, da política, militar) e às mulheres a reprodutiva (identificada
com o espaço privado, o âmbito doméstico, as tarefas de cuidados). Trata-se de uma relação de dominação.
(KERGOAT, 2000, p.67).

parece essencial acompanhar suas trajetórias, 

abrindo espaços de fala e escuta, procurando 

entender como a participação em um curso de 

formação política, como este, pode contribuir 

para mudanças em seus espaços de atuação, 

não apenas em termos objetivos, mas também 

subjetivos, para potencializar a capacidade de 

intervir e transformar suas realidades. 

Através da leitura dos registros percebemos 

que as próprias mulheres oferecem pistas 

para esta compreensão já que ao final de cada 

edição são realizadas dinâmicas avaliativas 

muito elucidativas. Em 2009 foi proposto que 

elas respondessem a quatro perguntas: "O 

que eu levo?", "O que foi difícil?", "O que eu 

mudaria?", "O que valeu a pena?". A maior parte 

das mulheres apontou como dificuldades aceitar 

que o produto não é viável e que muitas vezes 

traz prejuízos. Outro desafio comum aparece 

como a dificuldade de construir conhecimento 

coletivamente ao longo do Curso. Ressaltam que 

não mudariam a estrutura do Curso, mas talvez 

o horário e dia das aulas, além de que abririam

mais espaço para discutir comercialização. 

Enfatizam como valeu à pena lidar com os 

desafios do trabalho coletivo, assim como reunir 

mulheres cujas iniciativas estavam isoladas. E 

por fim, que levarão deste espaço a troca de 

experiências, as amizades, a valorização do 

próprio trabalho e da Zona Oeste. 

Mediante esses materiais, em novembro desse 

mesmo ano, realizamos o I Encontro das turmas 

de quatro anos do Curso de Gestão e Viabilidade 

Econômica. Nesse encontro realizamos 

dinâmicas de formação e de co-avaliação, com 

o intuito de possibilitar a troca de experiências

entre mulheres de diferentes edições, e

também de explorarmos potencialidades para

as próximas turmas.

A primeira atividade do dia consistiu nas 

entrevistas (também participaram as técnicas). 

Neste momento, as participantes formaram 

duplas, onde puderam conversar sobre eventuais 

mudanças na vida pessoal, no trabalho, na 

família e na comunidade após a realização do 
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Curso. Os principais aspectos ressaltados pelas 
mulheres sobre mudanças em suas vidas foram: 
uma mudança na esfera da auto-estima; a 

sensação de sair do isolamento, de transformar 
as relações no âmbito da casa; fazer amizades 
e aprender a lidar com a diferença; uma maior 

valorização de si e do próprio trabalho. 

Além das entrevistas, entregamos questionários 

de avaliação, cujo preenchimento era opcional. 
Explicamos que esta atividade nos ajudaria 
com eventuais mudanças para as próximas 
edições do Curso. Comparando as respostas, 
nos deparamos com um aspecto curioso: das 
19 mulheres que participaram da atividade, 
apenas 3 realizaram o estudo de viabilidade 

completo (seguindo todas as etapas do passo a 
passo) após a conclusão das aulas. Entretanto, 

quando perguntamos se, de alguma forma, 
elas utilizaram os conhecimentos adquiridos no 
Curso em seu dia a dia, todas responderam que 

sim, ainda que as adaptem às suas atividades e 

necessidades: "Organizar a minha vida, dividir 

as minhas opiniões, aprendi a administrar em 

tudo minha vida no geral" (participante da 

edição 2009). "Aprendi a dividir e somar todo 

o material. Em casa tento não usar o consumo
excessivo" (Participante da edição 2009).

Não obstante, a maior parte das respostas 

aponta que após participar do Curso de Gestão 

e Viabilidade Econômica há mudanças na 
relação de trabalho em grupo, principalmente 

entre as que participaram. Entretanto, aqui 

nos deparamos com alguns dos efeitos da 

sobrecarga de trabalho que recai sobre as 
mulheres: a responsabilidade pelo trabalho 

doméstico torna a disponibilidade de tempo 

um dos maiores desafios, seja para investir 
no fortalecimento do grupo (por exemplo, 

encontrando tempo para discutir mudanças no 
trabalho coletivo), assim como para investir em 

suas formaçõ.es (por exemplo, a dificuldade de 
participar de outros cursos de formação, apesar 

da vontade). 

As experiências e testemunhos aqui 
compartilhados abrem uma janela que nos 

permite entender o curso também como um 
espaço de expressão para a criação. Um espaço 

para quebrarmos os muros do silenciamento: 

"Não temos lugares para falar, não podemos 
expressar nossas opiniões: por isso quando 
chegamos aqui falamps tanto" (participante da 

edição 2009). 

São muitas as potencialidades a serem 
exploradas, partindo da percepção de que ali se 

constroem relações mediadas pela confiança, 
que propiciam experime�tações para relações 
cotidianas diferenciadas; Brito (2001) aponta 
a importância de ultrapassarmos a ideia de 

que um cotidiano feminino vivido no privado é 

isolado dos acontecimentos políticos e sociais, 

"As mulheres, portanto, mesmo partindo da 
esfera privada, podem agir politicamente, 

utilizando recursos específicos, seguindo 

caminhos que cruzam os esgaços públicos e 
privados. ( ... ) Ao lado das transformações 

individuais, pessoais, a nível do privado, se 

chega gradativamente a transformações a 
nível público ( ... )''.(BRITO, 2001, p.297) 

A participação no Curso de Gestão e Viabilidade 
Econômica traz um sentido de fortalecimento 
das mulheres e de suas iniciativas para 

transformar a realidade. Os desafios, como 

ressaltado por Robson Patrocínio, é que essas 
transformações englobem cada vez mais as 
unidades de produção e também os espaços de 
atuação coletiva, em um movimento por outra 
economia, por outra política, por uma sociedade 

participativa, cooperativa e solidária. 
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Rede de Socioeconomia Solidária da Zona 

Oeste do Rio de Janeiro (SOCIOECOZO/RJ) 

E-mail: socioeco.rj@gmail.com 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 

ses Quadra 6 Bloco A. Edifício Arnaldo Villares 

sala n 514. Brasília CEP: 70.324-900 

Tel./fax: (61) 3965-3268 

Site: www.fbes.org. br 

E-mail: forum@fbes.org.br 

Fórum de Cooperativismo Popular 

do Rio de Janeiro (FCP/RJ) 

Site: http://cirandas.net/fcp-rj 

Site: http://www.fcprj.org.br/ 

Rede Fito Vida 

Site: rede.fitovida@yahoo.com. br 

Fórum Popular do Orçamento do Rio 
Av. Rio Branco, 109, 16º andar 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 

GRUPOS DE PRODUÇÃO 
Zona Oeste /RJ 

Carioca tem Arte - Olho na Arte - Feira da Rural 

- Forminhas da Fé - Cooperativa São Jose -

Feito por nós - Obra Kolping - Mães de Deodoro

-. Comitê Popular de Mulheres - Coopermizo -

Mulheres do Quandu - Sereiarte - Aki Artesanato 

- Martesãs - Mulheres de Pedra - Taquaral -

Vida em Arte - Sabor e Saúde - Verde e Vida

- Maizo - Mulheres de Pedra - Arte em Vida

- Esperança em Fuxicar - . Persevêtarte -

Grupo de bordado Nova Cidade - Esperança

em Arte - Bicho da Seda - Criative Eco Arte -

Mulheres de Saracuruna - Recicla Vida
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INSTITUIÇÕES 

CAPINA - Cooperação e Apoio a Projetos de 
Inspiração Alternativa 
Rua Evaristo Veiga, nº 16, Grupo 1601. Centro 
CEP: 20.031-040 Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2220-4580 Fax: (21) 2220-1616 
Site: www.capina.org.br 

ASPLANDE - Assessoria e Planejamento 
para o Desenvolvimento 
Av. General Justo - 275/304 
Castelo - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2210-1922 
Site: www.asplande.org.br 
E-mail: asplande@asplande.org. br

Lar Fabiano - Sede Administrativa 
Avenida Marechal Floriano, 19 - 3° andar 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 20080-003 
Tel.: (21) 3506-3600 
Fax: (21) 2252-3270 
E-mail: larfabianodecristo@lfc.org.br

FEUC - Fundação Educacional Unificada 
Campograndense e Núcleo de Estudos Urbanos 
- NEURB
Estrada da Caroba, 685
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3408-8484
E-mail: marketing@feuc.br

Fundação Xuxa Meneghel 
Rua Belchior da Fonseca, 1.025 
Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2417-1925 / 2417-1252 

OBRAS KOLPING VILA ALIANÇA 
Rua do Magistrado, 69, Vila Aliança 
Bangu - Rio de Janeiro - RJ 

CORECON - RJ 
Av. Rio Branco 109 - 16º e 19º andares 
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20054-900 
Tel.: (21) 2103-0178 
Fax: (21) 2103-0106 

Casa de Acolhida Marista 
Rua da Cascata, nº 64, Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2268-3790 

IMS - Instituto Marista de Solidariedade 
SDS Bloco F, nº 27, sala 112 
Conjunto Baracat - Brasília - DF 
Tel.: (61) 3321-4955 
Fax: (61) 3226-6422 

Ação Comunitária do Brasil (ACB) 
Praça Mahatma Ghandi, nº 2, salas 621 a 624 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2253-6443 
Fax: (21) 2516-2230 

IFHEP - Instituto de Formação Humana 
e Educação Popular 
Rua Henri Dunant, 156 
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 3405-6679 

ISER Assessoria 
Praça Mahatma Gandhi, nº 2, sala 822 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2524-9761 
E-mail: contato@iserassessoria.org.br

Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(SENAES) 
Site: http:/ /www.mte.gov.br/ecosolidaria/ 
ecosolidaria_default.asp 

AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em 
Agricultura Alternativa 
Endereço: Rua da Candelária, 9/ 6° andar 
Centro. Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20.091-020 
E-mail: aspta@aspta.org.br
Site: www.aspta.org.br
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CERTIFICADO 
Certificamos que. ________ participou da 4ª edição do Curso de

Apoio à Gestão das Iniciativas de Economia Popular. As oficinas acontece
ram entre 27 de Abril a 05 de Outubro de 2009. preenchendo um total de 78 horas 
Foram realizadas pelo PACS - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - em 
parceria com a Capina - Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa . 

Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 2009. 

PACS CAPINA 
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Eu havia começado escrever :i minha mãe. pois quena que ela soubesse o que perdeu. ou, melhor. o 
que deixou de ganhar, não fozendo parte deste projeto. Repararam que cu disse projeto e nào curso?! 
Po1sé ... 

Mas, ela já sabe quase tudo do que cu tenho a dizer. Vocés. talvez, nào. 

/\i pensei que deviam saber o quanto sou grata pela emprcnbo que tiveram eq1 me trazer pra câ. 

A idéia inicial era de que eu iria gastar meu tempo fazendo um curso que cuja havia fono mais de llJlla 
vez. cm órgãos como o SENAC e o BNDES. Além disso, estaria num grupo de mulheres que eu 
supunha serem domésticas fazendo terapia ocupacional. 

Quanto preconceito!!! 

Aos poucos, fui me desarmando e aprendendo a gostar deste convívio quinzenal. Mais do que isso, fui 
aprendendo a respeilar o valor e o conteúdo que cada uma dcsras mulheres aportava a� minha, 
SC!]undas-feiras. 

O conteúdo programático do curso em s1, acrescentou pouca coisa, cu já sabia disso. Porém. o 
aprcndi7..ado periférico valeu por tudo. 

F.u. realmente, sabia muita coisa do conteúdo programático, sabia muito mais coisas que a maioria das 
mulheres, porém, eu não sabia o mais importante: que eocomraria mulheres guerreiras. mulhcrc� 
humüdes, mulheres solidárias, mulheres mães, mulheres felii.es, MULHERES ... 

E aré um homem, com scnsibilidadi; e sabedoria ba,,lantc para conviver co111 La11t.1:, n1ulhcrés" não ,e 
deixar engolir por elas. 

AI veio o meu segundo desalio: o exercício ela tolerância. Eu precisava aprender a esperar o tempo das 

outra�, aprender a respeitar o aporte de conhecimt:nto que cada uma linha pra colocar no pacolt!. cu 
tinha que tirar o pé do acelerador e admirar a paisagem do caminho. 

E que caminhada! A_gora carrego comigo um p<>uco de cada pessoa que esteve nesta sala, um pouco 
da luta e do sofrimento, mas também da garra e da experiência de cada uma delas. Adubo constante 
para meu jardim, que floresce cada vez mais conhecimento, amizado. respeito, solidariedade, 
maturidade, vontade polític.a, sorrisos, carinhos e chamegos. 

• 

Em nosso último encontro, quando fazíamos um exercício sobre este trajeto do curso. foi sugerido um

workshop sobre comercialização dt: produtos. Eu acho que vocês deveriam levar esta sugcstí\u adiante 
e, se possível, incluir no projeto, tendo em vista que concluúnos a dificuldade que todas temos de 
escoar nossas produções. 

No mais, cu nada mudaria. 

Saio ftliz e gr,�ttticada 

rinbosos e já saudosos a toda .:qLúpe. 
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Saiba mais sobre esta série: 
I 

Série Semeando Socioeqmomia: livretos dedicados às práticas e reflexões sobre o desenvolvimento local, 
o cooperativismo autogestionário e popular, redes de economia solidária e eixos transversais.
Números anteriores: 

1. Construindo a Socioeconomiâ Solidária do Espaço Local ao Global (bilíngüe)
2. Socioeconomia Solidária: Construindo a Demõcracia Econômica
3. Histórias de Socioeconomia Solidária
4. Construindo a Rede Brasileira de Socioeco,,omia Solidária
5. Agenda Libertária (bilíngüe)
6. Desafios ao Desenvolvimento Local: Terra e Habitação
7. Economia Solidária no Fórum Social 2002
8. Moeda Social e Trocas Solidárias: experiências e desafios para �çôes transformadoras
9. Modos de fazer socioeconomia: Contribuições à educação popular
10. Modos de fazer socioeconomia: Contribuições à educação �opular li
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dussi� dahorndo para a reunião de �(,-09-95 

1. Texto da primeira redação do projeto - 26-07-94 - 5 pg

2. Carta resposta às primeiras observações da Misereor - 19-10-94 - 1 pg
anexo observações da equipe, para especificação dos itens da resposta - 1 pg.

3. Carta à Misereor de 28-10-94 - 1 pg

4. Resumo da pesquisa sobre os Centros Comunitários a que se refere o proJeto 28-10-94 -1 pg
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12. Carta solicitando o envio da verba 21-09-95 - 1 pg



17 DE ABRIL: DIA INTERNACIONAL 

DE LUTA CAMPONESA 
Foto: Carlos Carvalho 

Igreja apóia 

ocupaçoes 

doMST 

Sem terras: 
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políticos 
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A REAÇAO A POLITICA DE FHC 
1. Governo FH C

CONMôES DE AOOIESCEIIIE 
_:(_}::.----------

3. A Marcha

De nada adianta o presidente
FHC ficar viajando pelo mundo a 
fora para propagandear a situação 
do seu governo. Nem mesmo o ma
c.iço apoio da mídia, dos grupos eco
nômicos e financeiros e dos parla
mentares fisiologistas do Congres
so Nacional podem esconder o ver
dadeiro caráter desse governo. 

É crescente a pobreza da popu
lação brasileira e o número de bra
si1eiros que são impedidos de ter 
acesso à escola, saúde e moradia. 
É cada vez maior o contingente de 
trabalhadores desempregados ou 
que sobrevivem de sub- empregos, 
sem nenhum direito trabalhista ga
rantido. Cresce a população que é 
obrigada a viver em favelas ou 
morar debaixo de pontes e viadu
tos. A prostituição, as drogas e o 
crime organizado estão envolven-
do um nú mero cada vez maior da nos
sa juventude. Cientistas, reconhecidos 
internacionalmente, se vêem obrigados 
a deixar nosso país por falta de condi
ções e apoio do governo. As empresas 
estatais, estratégicas para o desenvol
vimento e soberania da nação, estão 
sendo sucateadas ou vendidas a pre
ços irrisórios. Este é o governo FHC. 
E é com esta política que ele diz estar 
levando o Brasil para o 1° mundo. 

Mas há reação. Engana-se o go
verno, se pensar que a população bra
sileira assistirá imóvel à destruição da 
nação e o empobrecimento do seu 
povo, Nas grandes cidades surgem 
movimentos pela moradia que, can
sados das promessas dos governos, 
começam a ocupar os prédios deso
cupadqs. Um manifesto assinado por 
renomados juristas do nosso país não 
somente condenaram todo o processo 
pela reeleição presidencial como tam
bém acusam FHC de tentar submeter 
os poderes Legislativo e judiciário ao 
poder executivo. A Igreja não somente 
cobrou maior seriedade na questão da 

xpediente 

Reforma Agrária como também já 
iniciou a preparação da 3• Semana 
Social. Em torno da luta contra a 
privatização da Companhia Vale do 
Rio Doce, estão reunidos, entidades 
sindicais, religiosas, populares. par
tidárias e personalidades. Artistas e 
intelectuais acabam de lançar um 
manifesto em apoio à Marcha Nacio
nal por Reforma Agrária. Emprego e 
Justiça e à luta do MST. 

Esses indícios que mostram que, ao 
contrário do que a mídia diz, a socieda
de brasileira não está paralisada diante 
do governo FHC. 

2. Reforma Agrária

Enquanto isso, o Ministro Raul
Jungmann continua tentando enganar a 
sociedade, dizendo que está fazendo a 
Reforma Agrária. 

No meio rural, a política econômi
ca do governo FHC é ainda mais de
sastrosa e prejudicial ao país. Causou 
uma crise jamais vista em nossa agri-

Reportagem: Adilson Custódio Pereira-MO; leda Cavalcanti-DF; Cássia Cortez-MS; Edvalc,o e 
Eriberto-PE; lnizabete de Souza e José Pinto-RO; Cícera To.rres-RN; Dirceu Vieira-SC; Maria da 
Silva-PI; Deusál.ia Afonso-CE; Sara Peitosa-RS; Reginaldo Almeida e Vera Villar-SE; Elis Melo
PA; Editora/Jomalísta Responsável: Débora Lerrer - RP73 99/33/24V -Diagramação, Editoração: 
Luca Bueno - Arte Final: Marta S. Silva - Estagiário: Nilton Viana - Tiragem 28 mil exemplares 
- Periodicidade: Mensal
Associação Nacional de Cooperação Agrícola
Rua Ministro de Godoy, 1484 - CEP 05015-900 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 864-8977 -
Fax: (011) 871-4612
E.mail:semterra@ax.apc.,org - semterra@sanet.com.br 
Home page:http://www.sànet.com.brJ-semterra/index.btml' 
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cultura. De país exportador de algo
dão, passamos a importar esse produ
to. O número de pequenos proprietá
rios que perderam suas terras é prati
camente 3 vezes maior do que os nú
meros (maquiados) que o governo diz 
ter assentado em projetos de Reforma 
Agrária. 

Na questão da Reforma Agrária, 
esse governo contenta-se com um mi
nistro que tem apenas duas preocupa
ções: não negociar com os trabalha
dores e aparecer na mídia. Pensa que 
seu forte esquema de marketing pode
rá enganar a sociedade o tempo todo. 
Ainda não se deu conta que os proble
mas sociais persistem e se agravam 
sempre se não são atacados nas suas 
causas geradoras. 

É inadmissível que, no momento em 
que toda a sociedade apóia a Reforma 
Agrária, este ministério esteja ocupado 
por uma pessoa preocupada unicamen
te com sua vaidade pessoal e em escon
der sua inoperância através de uma re
tórica bem articulada. 

No dia 17 de abril, após uma ca
minhada de mil quilômetros, os tra
balhadores rurais sem terra que in
tegram a Marcha Nacional por Re
forma Agrária, Emprego e Justiça, 
estarão chegando a Brasília. Antes 
mesmo da chegada na capital fede
ral, a Marcha já é um êxito total pelo 
apoio e solidariedade que vem rece
bendo de toda a sociedade. Nas ci
dades por onde passa, ela possibili
ta o debate e discussão com a popu
lação sobre a política econômica e 
social desse governo. 

Este apoio da sociedade é a res
posta mais eficaz à tentativa do go
verno FHC de isolar o MST. Mas é 
no cenário internacional que 
Fernando Henrique tem sofrido der
rotas significativas. Na Itália foi co
brado por tim grupo de intelectuais, 
pela universidade de Bolonha e pelo 

papa por não estar fazendo Reforma 
Agrária no Brasil. Quando a Fundação 
Rei Balduíno, da BéJgica, indicou um 
prêmio ao MST, o governo FHC usou 
toda espécie de pressão para que não re
cebêssemos essa distinção. 

E, mostrando sua faceta anti-demo
crática, o governo brasileiro não hesitou 
em promover retaliações ao governo bel
ga, após o MST ter sido premiado. 

No dia 17 de abril, a chegada da 
Marcha certamente marcará a luta con
tra a política neoliberal do governo FHC. 
Todo o descontentamento com a situa
ção do nosso país estar�\ presente nesse 
dia de mobilização e luta, envolvendo 
não somente os trabalhadores rurais, mas 
todos os setores que defendem um pro
jeto de Nação para o Brasil. 

Um Brasil para os brasileiros. Um 
Brasil soberano e com vida digna para 
seu povo. 

Todos à Brasília 

no dia 17 de abril! 

Direção Nacional 

JULGAMENTO DE ZÉ RAINHA É ADIADO 
O julgamento do companheiro José 

Rainha Jr., que estava marcado para 
o dia 19 de março, em Pedro Canário,
não aconteceu. Para que o julgamen
to ocorresse, Zé Rainha deveria ser
intimado, porém houve uma falha do
oficial de justiça que, ao fazer as
intimações, providencíqu apenas a dos
advogados de defesa, esquecendo-se
de 'li, Rainha. Portanto, temos que

recarregar as baterias e prepararmo
nos para o próximo. Ele nem sequer 
poderá decretar prisão preventiva, ale
gando que Rainha estava em lugar in
certo não sabido, porque na verdade 
o oficial de justiça não o procurou.

O juiz de Pedro Canário deverá
marcar a nova data para breve. As
sim que o novo julgamento for mar
cado, informaremos a todos. 

MARÇO 1997 

manifesto 

MANIFESTO DE INTELECTUAIS E ARTISTAS EM APOIO À MARCHA DO MST 
Eles são homens da terra. Homens e mulheres que andam entre as cercas, 5 

alumiados pela fogueira dos acampamentos, vigiados pela multidão de civis e j 
pelas armas do latifúndio; 

Eles são homens e mulheres que se recusaram a disputar com os ratos o 
lixo das grandes cidades, para matar a fome; 

Eles dizem com seu gesto que neste país há lugar para todos. Que terra 
ociosa é crime num país de milhões de migrantes; 

Eles mostram à nossa indiferênça as mãos afeitas ao trabalho e os olhos 
acesos, afeitos ao sonho . Eles carregam o fogo sagrado da Esperança contra 
toda Esperança; 

Eles exigem o fim da violência no campo e a sociedade indaga com eles 
porque não foram punidos os assassinos e mandantes dos massacres de 
Corumbiara e Eldorado dos Carajás. E nós artistas e intelectuais exigimos, 
com eles, Reforma Agrária como condição para recuperar a decência, a digni
dade e construir a democracia. 

Reforma Agrária. Uma luta de todos! 
Todo apoio à Marcha dó Movimento dos Sem Terra à Brasília 

Oscar Niemeyer - arquiteto 
Cristina Pereira - atriz 
Mário Lago - ator 
Angelo Antônio - ator 
Aldir Blanc - Compositor 
Rui Guerra - cineasta 
Amir Hãddad - diretor de teatro 
Sérgio Ricardo - músico 
Bete Mendes - atriz 
Alcione Araújo - escritor 
Letícia Sabatela - atriz 
Domingos Oliveira - diretor de teatro 
Mary Sá Freire - produtora 
Andréa Beltrão - atriz 
Joana Fomm - atriz 
Luís Fernando Veríssimo - escritor e jornalista 
Carlos Nelson Coutinho - professor UFRJ 
José Joffily - cineasta 
Pedro Cardoso - ator 
César Benjamim - editor 
Roberto Amaral - professor 
Maria Lúcia Amara) - jornalista e escritora 
Beth Goulart - atriz 
Ferreira Gullar - poeta 
Leandro Konder - prof UFF e PUC 
Heloneida Studart - deputada estadual e escritora 
Emir Sader - professor e escritor 
Diana Aragão - jornalista 
Chico Alencar - professor 
Tonico Pereira - ator 
Leonardo Boff - sociólogo 
Antônio Pitanga - vereador 
Carlinhos Vergueiro- músico 
Augusto Boal - vereador, diretor de teatro 
Arueira - cartunista 
Barbosa Lima Sobrinho - jornalista 
Ciro Gomes - Advogado 
Luís Werneck Viana - Prof. IUPERJ 
João Bosco - compositor 
Francis Hime - cantor 
Adair Rocha - prof. PUC e UERJ 
Francisco Vil laça - escritor 
Lobão - compositor 
'José de Souza Martins - sociólogo - USP 

MARÇO 1997 

Francisco de Oliveira - sociólogo-USP 
Daniel Arão Reis - Prof. UFF 
Carlos Mine - deputado e professor 
Aderbal Freire Filho - diretor teatral 
Júnia Vilhena - psicanalista 
Stephan Nercessian - ator 
Gógoia - prodlllora 
Lília Varela - arquiteta 
Carlos Lanco - professor e economisra 
Dani Rolan - músico 
Murilo Salles - cineasta 
Herbert de Souza (Betinho) 
Antonio Grassi - ator 
Eduardo Dascar - ator 
Fernando Gasparian - editor 
Vladimir Palmeira - economista 
Pedro Celestino - economista 
Silviano Santiago - escritor 
Rúbens Gerchaman - artista plástko 
Maira Augusta Tibiriçá - escritora 
Lucélia SaAtos -. atriz e produtora 
Paulo Betti - ator 
Sérgio Lessa - filósofo 
Angelo Gastai - produtor de cinema 
Luís Pingue li Rosa - diretor COPPE 
Gilberto Gil - compositor 
Haroldo de Oliveira - ator 
José Gonzaga - produtor 
Dira Paes - atriz 
OI Ívia Hime - cantora 
Pedro Tierra - poeta 
Renato Guimarães - editor 
Joyce - t:antora 
César Duarte Pereira - engenheiro 
Técio Lins e Silva - advogado 
Muniz Sodré - prof. e escritor 
Jurandir Freire - psicanalista 
Moema Toscano - soci61oga 
Evandro Lins e Silva - advogado 
Tetê Morais - cineasta 
Eliane Giardini - atriz 
Bia Lessa - diretora de teatro 
Lúcia Murat - cineasta 

Os sem terra cometeram vários crimes além dos 
que o Efe Agá diz que eles precisam explicar. O 
primeiro foi o de existfr. Este podia ser classificado 
como um crime menor, quase uma contravenção. 

Seria uma inconveniência tolerável, se não passasse 
disso. Mas quando, não contentes em existir, os sem
terra começarain a existirem grande número.a coi
sa tomou-se grave. Alguns não só existiam como se 
manífesravam. Outros foram ainda mais longe: se 
transformaram em vítimas. Morreram. num claro 
desafio à ordem estabelecida. Em muitos casos, de 
tocaia, só para aparecer mais. Finalmente deixa
ram para trás qualquer escrúpulo e cometeram um 
crime imperdoável: se organizaram. São justifica
dos os protestos contra mais esta afronta Organi
zando-se, os sem terra mudaram as regras do jogo, 
demonstrando -além de tudo- falta de esportividade. 
Eram regras.antigas, combinadas e aceitas por to
dos. Organizando-se, os·sem terra pisotearam uma 
tradição brasileira de fair-play, que é o tenno inglês 
para ''não esquenta que depois a gente vê isso··. 
Enquanto não estavam organizados era fácil 
enfrentá-los, controlá-los e derrotá-los - ou pedir 
calma, que era quase a mesma coisa. Organizados, 
eles ganharam uma força inédita capaz até de-nada 
detém a audácia desses marginais! - dar resultado. 

Mas o pior crime dos sem te1Ta, o que deve estar 
atrapalhando o sono do Efe Agá, para não falar nas 
suas viagens ao exterior, é o-literalismo. Sua peri
gosa adesão ao pé da letra, sua subversiva preten
são que a.prática siga a teoria. É um crime hedion
do, pois coage as pessoas a serem fiéis à sua pró
pria retórica, o que no Brasil é antinatural. Como se 
sabe, todos no Brasil são a favor da reforma agrá
ria. Fala-se em reforma agrária há gerações. Na 
saída da primeira missa o assunto já era a refonna 
agrária, e ninguém era contra. E vêm esses selva
gens destruir todo um passado de boas intenções e 
melhores frases, querendo que nobre tese. vire reles 
fato e princípio intelectual vire terra e adubo. E ain
da pedindo pressa. Polícia neles. 

Luís Fernando Verissimo 
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" FHC ERA MELHOR 

QUANDO ERA ATEU" 

D. Pedro Casa/dá liga, Bispo de São Félix do
Araguai.a, um dos fundadores da CPT e histórico 
apoiador do MST, falou ao 1ST. 

JST- O que o senhor acha do governo FHC? 

D. Pedro- Eu faço a mesma avaliação que a maior 
parte do Brasil. O Brasil que pensa e não concorda 
com o sistema neoliberal. O presidente conseguiu 
estacionar a moeda, assegurou a sua reeleição, mas 
elevou assustadoramente a dívida social. Aliás, deve
se lamentar o sistema neoliberal em qualquer lugar 
do mundo, pois ele marginaliza e exclui a maioria. 
Por isso é um sistema iníquo, injusto e de morte. 
Cresceu no país a violência no campo e na cidade, o 
desencanto é generalizado. há falta de credibilidade 
na política e uma atitude crescente de "salve-se quem 
puder" prescindindo do próximo. da sociedade. A 
impunidade continua vigente como podemos cons
tatar pelos absurdos julgamentos que não se fazem 
de Corumbiara e Eldorado dos Carajás. A própria 
Reforma Agrária, que agora é'um clamor do Brasil, 
de 80% do povo brasileiro. só se faz às migalhas e 
na marra. E é de fato o MST, como uma espécie de 
ministério alternativo popular, quem faz a Reforma 
Agrária no Brasi 1. 

JST- O que o senhor acha da tentativa do go
verno de isolar o MST? 

D. Pedro - É natural esta política oficial, pois a
própria capacidade de organização, de audiência e re
conhecimento internacional faz aflorar a má-consci
ência de um governo que não faz a Reforma Agrária. 

JST- O senhor declarou recentemente que o 
FHC era melhor quando era ateu. Por quê? 

D. Pedro - Gestos religiosos. visitas aqui. aco
lá, sua emoção diante do Papa, mas ele de fruo pres
cinde do povo, está preocupado consigo e com seu 
reinado. Quando se reconhecia como ateu e 
agnóstico, se preocupava mais com a socialização 
da vida. Mudar deste jeito, é melhor continuar como 
estava. Antes ele estava preocupado com a sociali
zação dos bens para o povo. Agora que ele namora 
a religião, ele prescinde do povo real, da maioria. 

JST- Nós achamos que a Igreja tem sido uma 
das únicas instituições que tem levantado sua 
voz contra o governo FHC, o que o senhor acha 
disso? 

D. Pedro - A Igreja, com todos os seus pecados
- que são muitos -, tem ainda muita credibilidade.
como diferentes pesquisas comprovam. Ela sente
bastante de perto os problemas do povo: o desem
prego, a impunidade, a fome, a falta de Reforma
Agrária na América Latina. Até onde o episcopado
era considerado conservador, coma na Colômbia, a
Igreja tem levantado a voz contra o neoliberalismo.
O presidente do CELAM(Concílio Episcopal Lati
oo-Ameri cano) Monsenhor Rodrigues, de
Honduras, falou explícitamente contra o neoli
beralismo. Recentemente os jesuítas de todas as
provinciais acabam de publicar uma carta contra o
neoliberalismo. Nos últimos meses, diversos seto
res da Igreja têm tomado consciência do que este
projeto signif ica de mortífero para a sociedade lati
no-americana.
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JST - Como a Igreja vê a atual situação do País, 
na área econômica e social? 

D. Demétrio -Com apreensão, diante de diversos
sinais que revelam problemas que se agravam: a vio
lência que aumenta, o desemprego que atinge muitas 
pessoas e causa insegurança em muita gente que ain
da tem trabalho. a precariedade da saúde que angus
tia os doentes e preocupa a todos, e outros sintomas 
que levantam interrogações sobre os desdobramentos 
futuros da situação econômica e social. A estabiliza
ção monetária é um valor indis-

D. Luís Demé�rio

Valentini, Bi�po

de Jales ' é dire

tor da CNBB e

responsável �ela

Pastoral Social. 

JST - Como o Sr. vê a atuação do Governo 
Fernando Henrique Cardoso em relação à ques
tão agrária? 

D. Demétrio - É a questão que mais expõe o Go
verno FHC a uma cobrança e avaliação da socieda
de. Talvez seja isto que explique a irritabilidade fre
qüente de membros do governo, quando interpelados 
sobre esta questão. Mas ela poderia se tornar uma 
grande oportunidade para o atual governo conseguir 
amplo apoio e consenso da sociedade, superando os 
condicionamentos produzidos por interesses 
corporativistas que o governo encontra no Congresso 
Nacional. A questão agrária poderia se tornar a pla
taforma de amplo entendimento de que o Brasil está 
necessitando neste momento e será pena se isto não 
acontecer. O governo FHC soube se mobilizar diante 
da questão, retomando o Ministério de Assuntos 
Fundiários, que a duras penas consegue atender 
episodicamente a situações localizadas. Mas a Re
forma Agrária não pode se reduzir a tarefas confia
das isoladamente a um Ministério. Parece faltar ao 
governo e seu conjunto convicção e coerência diante 
da questão agrária. Quando a gente escuta o Minis
tro da Fazenda dizer que o ideal para o Brasil é ter 
somente quatro por cento da população trabalhando 

na agricultura, numa transposi
cutível, que beneficiou especial
mente os que não conseguiam 
defender seu salário da corrosão 
inflacionária. Mas aumenta a 
apreensão pela sustentabilidade 
do "Plano Real"', com as dificul
dades que está trazendo: muitas 
empresas se tornam invi?.veis, 
diminuem diversas atividades 
econômicas que antes davam 
emprego a muita gente, os juros 
altos pesam demasiado sobre 
quem precisa de recursos finan
ceiros para viabilizar seu traba
lho. Diante de tudo isto, se faz 

Criminalizando a 
luta pela terra o 
governo es tá 
condenando a si 

ção simplista para o Brasil da 
realidade norte-americana, fica
mos nos perguntando que Refor
ma Agrária vai resultar dos pla
nos deste governo. 

JST- O sociólogo Francis
co de Oliveira tem afirmado 
que há uma hegemonia da di
reita no cenário político naci
onal, e não há sinais de oposi
ção. Tem nos parecido que a 
Igreja, como nos tempos da 

• 

mesmo por om1s-
- . 

sao ou incompe-
tência. 

necessária, a esta altura, uma 
séria avaliação e eventual revisão de algumas medi
das econômicas que foram tomadas no contexto da 
implantação do Plano Real. Para isto é indispensável 
um clima de franqueza e abertura do Governo diante 
da sociedade, para que os problemas sejam encara
dos de maneira solidária e responsável por todos. 

ditadura militar, é a principal 
instituição que tem se levanta
do contra a política deste go-

verno. O que o Sr. acha disso? 

D. Demétrio - Como instituição, não cabe à Igre
ja ser situação ou oposição. Acontece que ela, de fato, 
tem uma trajetória histórica mais ampla e seu 
referencial cotidiano não é o governo do momento, 
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OMISSO E INCOMPETENTE 
mas o povo, que se constitui, na reali
dade, muito mais consistente para ava
liar os fatos que estão acontecendo. Daí 
a liberdade maior da Igreja diante dos 
governos, seja no tempo das ditaduras 
como no tempo das "democraduras". 
E isto sim pode se tomar um referencial 
político importante, seja para o gover
no como para a oposição. Esta inde
pendência da Igreja é um bom serviço 
que ela pode prestar à democracia. 

JST-A Igreja sempe teve uma for
te inserção nos movimentos sociais ru
rais e urbanos. A po°!itica do governo 
FHC tem sido de eliminar qualquer 
resistência ou oposição a ele. O que o 
senhor acha da tentativa de 
criminalizar a luta pela terra? 

D. Demétrio - Quando um governo
permite que as tensões sociais cheguem 
ao extremo de ultrapassar os limites da 
lei, é porque ele não agiu em tempo ou 
não atuou eficazmente para evitá-las ou 
resolvê-las dentro da lei. Por isto, é d o  
governo a primeira culpa por conflitos 
persistentes que precisam apelar por 
expedientes não legais. Criminalizando 
a luta pela terra o governo está conde
nando a si mesmo por omissão ou in
competência. 

JST - A Reforma Agrária nunca 
esteve tão presente no cenário políti
co nacional e com tanto apoio da po
pulação. Como o sr: avalia este mo
mento? O que deveria ser feito para 
que ela fosse realmente implementada 
e saísse do papel e da promessa?

urbanizado e in
dustrializado, ., 
prescindindo tal- i
vez até de  ali- : 
mentos naturais. ; 
Por isto precisa- � 
mos olhar com � 
discernimento a.; 
crítico esta espé
cie de unanimi
dade em favor da 
Reforma Agrá- r 
ria, que ao mes-
mo tempo não 
consegue aco�te-
ce r. E prec1so, 
po� exemplo, en-
tender que mui-
tos latifundiários 
se dernm co_nta 
que a terra dei
xou de ser um 
bom negócio. 
Eles agora, gos
tariam de transformá-la em capital fi
nanceiro, que rende muito mais com a 
especulação dos juros. E como ninguém 
mais está a fim de comprar suas terras, · 
sonham com generosas desapropriações 
do Incra "para fins de Reforma Agrá
ria". A Reforma Agrária verdadeira 
deve se inserir num projeto global de 
país com menos desigualdades, com o 
banimento dos mecanismos que repro
duzem as injustiças sociais, e com a 
possibilidade de todos terem lugar para 
viver, trabalhar e contribuir para o bem 
comum. Neste contexto, a Refom1a Agn.1-
ria é, ainda hoje, eficaz e .fecunda para 
abrir caminhos de condições dignas de 

trabalho para 
D. Demétrio -

Alguns acham que 
o Brasil perdeu a
oportunidade de fa
zer a Reforma
Agrária no momen
to em que ela teria
sido significativa e
eficaz para o desen
volvimento nacio
nal, e que agora ela
será economica
mente inócua e so
cialmente inofensi
va. Assim pensam
os.que reduzem seu
sonho de Brasil a
garantir para uma
minoria a condição
de "primeiro mun
do" completamente

A Reforma Agrá
ria verdadeira 
deve se inserir 
num projeto glo
bal de país com 
menos desigual
dades, com o 
banimento dos 

muita gente, e de 
harmonizaçãô 
dos relaciona
mentos econô
micos e sociais 
em nosso país. 
P r e c i s a m o s  
transformar a 
unanimidade su
perficial e ambí
gua que agora 
vivemos em tor
no da Reforma 
Agrária, em pro
jetos concretos 
de modificação 
da estrutura 
fundiária e das 
obrigações soci
ais do capital em 
nosso País. 
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mecarusmos que 
reproduzem as 
injustiças sociais 

' 'i 

JST - O que 
a CNBB se pro
põe realizar 
com a Semana 
Social Brasilei
ra? Quais as 
atividades que 
serão dese,nvol
vidas? 

D. Demé

trio - A CNBB
está, de  fato,
lançando a 3ª 

Semana Social,
num vasto pro-
cesso a se de
senvolver ao
longo dos três
anos que faltam

- para o início do
Novo Milênio. 
Este processo se 
insere dentro do 

projeto maior de atuação da Igreja, de 
preparar a entrada no novo milênio 
com a celebração de um Jubileu que 
recupere a força renovadora do Evan

gelho, também 

de cidade, ou mesmo de cada pequena 
comunidade. 

JST - O Papa mais uma vez pediu. 
que o Presidente brasileiro faça a Re
forma Agrária. Na sua avaliação, por
que Fernando Henrique não faz? 

D. Demétrio - Penso que o signifi
cado verdadeiro do pedido do Papa vai 
no sentido de que o Governo faça aqui
! o que lhe compete e não impeça de 
outros fazerem o que devem fazer. Pois 
a Reforma Agrária não pode ser feita 
só pelo governo. Por isto um governo 
que quer contabilizar só na conta dele 
tudo de bom que se pode fazer num 
país não vai fazer nunca uma verda
deira Reforma Agrária. É evidente que 
cabe ao governo a articulação do pro
cesso de Reforma Agrária, inclusive 
para colocar o seu peso administrati
vo para a superação das resistências 
que se aninham em muitos setores so
ciais. Mas, por outro lado, é preciso 
reconhecer a importânci a  e a 
impre�cindibilidade de O\.ltro� atore� 
sociais no processo da Reforma Agrá-

• 

ria. como por
exemplo, do nos seus desdo

bramentos sócio
po líticos. Para 
concretizar estes 
desdobramentos, 
a CNBB deseja 
convidar todos os 
que quiserem par
ticipar deste pro
cesso, e, para isto. 
está sendo pensa
da a Semana So-

E spero que a soci-
MST e de outras
organizações da
sociedade. edade se mobili-

ze para evitar a 
privatização da 
Vale. 

JST-O que o 
Sr. acha da 
privatização da 
Vale do Rio Doce 

cial. que vem ao encontro do espírito 
bíblico do Jubileu, que visava ·•o per
dão das dívidas e a restauração do pro
jeto inicial de um país onde todos pos
sam viver com dignidade". 

Foi esta intenção que guiou o esfor
ço de identificar a temática central da 
Terceira Semana Social Brasileira, que 
ficou assim expressa: ·'Resgate das Dí
vidas Sociais: Justiça e Solidariedade 
na Construção de uma Sociedade De
mocrática''. 

Esta formulação quer deixar em 
aberto um vasto leque de inspirações, 
para que este tema se concretize de ma
neira adequada, nas circunstâncias re
ais de cada lugar. Pois a "dívida soci
al" toma as mais variadas formas. Por 
isto o tema se presta para iniciativas 
locais, e para a realização de "Sema
nas Sociais" em nível de Diocese, ou 

e da política 
neoliberal de 

desmantelar o Estado? 

D. Demétrio- A Vale se apresenta 
como um caso emblemático da impor
tância de termos um projeto nacional 
de desenvolvimento, e de contar com 
instrumentos eficazes para im
plementá-lo. Por tudo o que significa 
a Vale do Rio Doce, que não pode ser 
confundida com uma estatal qualquer, 
espero que a sociedade se mobilize 
para impedir sua anunciada pri
vatização, e que o governo retroceda 
de sua perigosa auto-suficiência em de
cidir questões que comprometem tan-

. to o futuro do Brasil. O receio é que a 
privatização da Vale se transforme 
numa "vala" em que se enterra o so
nho de um país soberano, que sabe ze
lar por suas riquezas e colocá-las a ser
viço da vida do povo. 
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IGREJA APOIA OCUPAÇOES DO MST 
N

o dia 1 7  de fevereiro, em entrevis o 
ta à TV Bandeirantes, o presiden- � 

1e Fernando Henrique Cardoso. confes- � 
sou que se queixou ao Papa João Paulo -i
li sobre os padres que se envolvem com a i
Refom1a Agrária. i

·'Eu d isse ao Papa que, às vezes, ai- 8i
guns padres se excedem porque não .§ 
compreendem a diferença en1re um go- ,s

o 

vemo que quer melhorar e um governo " 
fechado para o clamor social .  O meu 
governo é aberto. Então é melhor tra
balharmos juntos''. declarou Fernando 
Henrique. 

Para o B ispo da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), Dom Orlando Doni. as 
reclamaçõe. do Presidente são desele
gantes e ele está usando os velhos méto
dos do regime mil itar como se fossem 
atualíssimos. "Estamos sempre abenos·', 
disse Dom Orlando, recomendando ao 
Presidente FHC que di cuta os proble
ma da Reforma Agrária com os fóruns 
competen1es da Igreja Católica - a Con
ferência Nacional dos B ispos do Brasil 
( CNBB) e a própria CPT. 

Segundo Dom Orlando. ao c ri t icar 
a part ic ipação da Igreja na luia do� 
\Cm 1erra. o Prt!sidente fez um elogio 
ªº" padre . .  

Da ditadura mili tar\ ao ·'democráti
co" FHC. .i  Igreja- Católica \ C lll 111an-
1endo a plhtllra tk cobrar do Go, ano 
ag i l idade na reforma do campo e de 
apoiar a cau,a dos <;em terra. No d ia  
1 8  de fe \l.�n: iro. o Cardeal-An.:ebispo 
tk São Pau lo. Dom Pau lo E\ ari <;to 
Arn-.,. di<.se que a Igreja apóia a � lar
cha que n I\ IST faz rumo a Bras íl ia e 
pediu urgência para a Reforma Agrá
ria. afirmando que a I 2reja apóia ª"
ocupaçõe!-1 dos sem 1err;. "É kgí1 ima a 
ocupação de uma 1erra que não está 
-,endo trabalhada". di e o Cardeal. 

Para Dom Agusto Rocha. B ispo de 
Picos (PJ) ,  ex-presidente da CPT, oc; 
padres poderiam se envolver um pouco 
mais na luta pela Reforma Agrária. Ele 
diz que, ao longo dos anos, os padres 
\ êm sendo acusados por essa atuação 
cm favor dos excluídos. ''Frei Anastácio, 
da CPT na Paraíba, chegou a ser preso, 
acusado de incitador de sem terra e sub
versivo. embora estejamos em plena de
mocracia··, aponta o B ispo. Ele lembra 
que o padre Josimo Tavares foi assassi
nado em Imperatriz (MA), a mando de 
la1ifundiárioc;, pelo seu engajamento em 
favor dos em terra. 

Para Dom Augusto Rocha, o fato 
de a Igreja Católica atuar cm favor da 
Reforma Agrária, atacando a morosi
dade dos governos em implantá-la no 
país. '·é uma decisão evangél ica e não 
ideológica··. E comple1a: '·como a Igre
ja pode se dispensar da obrigação de 
defender os setores mais ex<.:luídos da 
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problemas com os mil ita
res. acusado� de defender 
a luta clc classes. apoian
do trabalhadores sem ter
ra na luta contra os lati
íundi,írios. 

O maior conllito entre a 
ditadura e a Igreja aconte
ceu em 1 982, quando os 
padres franceses, Aristide 
Camio e François Gouriou, 
foram presos e enquadrados 
na Lei de Segur,mça Nacio-
nal. acusados de incitar pos
seiros a emboscar uma pa
trulha conjunta da Polícia 
Federal e da Polícia Mil itar 
cm São Geraldo do Ara
guaia, sul do Pará. Um po
l ic ial federal foi morto. 

"A igreja está ao lado dos sem terra. A Reforma Agrária está atrasada 500 anos. O Brasil 
não pode esperar mais" Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal-arcebispo de 'São Paulo 

Camio e Gouriou pas
saram mais de dois anos 
presos - primeiro no quar
tel cio 2° Batalhão de ln
fan tar i  a de S e l va, e m  

ç,ociedade. que lutam por jl11,tiçaT. 
O padre francês Henr) des Roziers, 

ad\'ogado da Combsão Pa.-.,toral da Ter
ra no sul do Pará. uma da-., rcgiõe onde 
há mai-, conflito!-> no paí:-. garante 4uc 
a, quL·i xa, do Pn:, idcntc ao Papa niio 
, ;io alterar em nada a atua1;fü1 tia lgrc-
_1a . . . :--:o-,sa luta é em deíe,.i dos e,cluí-
do., .. . afirma. 

Hení) Jes Ro, icrs dei:1.a d aro que os 
padre-., católicos. quando atuam em fa
\'Or do-, sem terra. cumprem determina
ções do próprio Papa João Paulo l i .  "Na 
audii!ncia que concedeu ao Pre idente 
Fernando Henrique, o Sa1110 Padre dei
xou claro que a Reforma Agrária é uma 
necessidade no Brasil''. di se Henrv des 
Roziers. '·É por isso que nós es1amos cada 
\·ez mais engajados nessa luta:· 

História de confrontos 

com a ditadura 

A queixa do Presidente Fernando 
Henrique ao Papa João Paulo JJ trouxe 
de volta ao not ic iário um assunto que 
ganhou destaque duran1e a ditadura mi
l i tar. 

Cardeais, B ispos, Padres e agentes 
da igreja Católica. historicamente têm 
<,e posicionado a favor dos traba 1 '1ado
res sem terra na l ula pela Reforma 
Agrária. 

Durante º" governos mi l i tares, as 
relações entre Es1ado e Igreja ficaram, 
muitas vezes, deteriorada'> por causa do 
envolvimento doe, religioc,o-, com a Re
forma Agrária. 

B ispo de São Fé l ix  do Araguaia 
(MT), Dom Pedro Casaldál iga. espa-

nhol de nasc imento. em , árias oca i
ões este\'e amc:!açado de a pulsão. Re
l igiosos como: Dom Hélder Câmara. 
Dom Tomá Balduíno, Dom t-.loacyr 
Grcl·hi .  Dom Em in Kraut ler e Dom 
Aldo t\ lof iann. 1a 111hé111 ênín:niaram 

Belém. depois na Polícia 
Federal. em Belém e Brasília. Acaba
ram inocentados. 

Hoje Aristide Camio está no Laos. 
na Ásia, enquanto François Gouriou 
atua como tesoureiro da M isc,ão F.s1ran
gê I ra de Pari,. na capiial rrancc<,a. 

MST É RECEBIDO PELA CNBB 
o dia 27 de fevereiro. Gi lberto Por

tes, João Pedro Stédile e outros repre
sen1ames da Coordenação Nacional do 
f\1ST, fizeram uma , isita à CNBB. Eles 
foram recebidos pelo pre:-idente da enti
dade Dom Lucas Mendes, por Dom 
Demétrio Valentin i  e por Dom l'v1arce
lo, Bispo de João Pessoa-PB. 

A visita teve por objet ivo agradecer 
à Dom Lucas e à Igreja Católica o apoio 
que  e la tem mani festado à Reforma 
Agrária, à causa dos trabalhadores sem 
1erra e ao MST. Eles também agradece
ram o apoio do Papa e manifestaram so-
1 idariedade aos padres que apóiam a 
Reforma Agrária, crit icados por Fer
nando Henrique Cardoso ao Vaticano. 

As l ideranças do MST aproveitaram 
para mostrar à CNBB quais as diferen
ças entre o MST e o Governo. Demons-
1rararn corno o governo tem marginali
zado a agricullura e as conseqüências 
soc iais nefastas do plano neo l iberal .  
Também expl icaram que o governo faz 
urna propaganda mentirosa de que está 
fazendo a Reforma Agrária, pois além 
de não terem sido assentadas as 100 mi l  
famílias alegadas por FHC, existem 45 
mi l  famílias acampadas, há falia de re
cursos para o Procera e conlinuam im
punes os responsáveis pelos massacres 
de Corumbiara e Carajás, assim corno 

de outros as�assinatos de trabalhadores 
rurais. 

A comis!>ão do MST também denun
ciou a forma discrirnina1ória como a PM 
está fazendo as vistorias nos barracos dos 
trabalhadores acampados do Rio Gran
de do Sul e do Pontal do Paranapanema. 
Os advogados Luís Eduardo Greenhalgh 
e Michael Nolan, que acompanharam a 
visita, falaram sobre as perseguições às 
l ideranças do Ponrnl . O presidente da 
CNBB e os demais B ispos ouviram com 
menção as denúncias, fizeram pergun
tas e reafirmaram apoio à Reforma Agrá
ria e ao MST. 

No final do encontro, Dom Lucas foi 
presenteado com urn quadro feito por 
uma cr iança do acampamento de 
Caruarú-PE. Ele convidou a comissão 
para continuar a conversa em outra opor
tunidade, comprome1endo-se a ralar com 
o Papa sobre a gravidade da lula pela 
terra no Brasi l ,  na vis ita que fará ao 
Va1icano ainda em março. Ele também 
se colocou à disposição para fazer ges
tões junto ao Ministro Jungmann e ao 
Presidente da República para que saia 
da pauta do Congresso, o projeto que pro
íbe desapropriar terras ocupadas e irá 
manifestar seu apoio ao projeto que am
p l i a  a Reforma Agrária, do Senador 
Flaviano Mello, do PMDB-Acre. 
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OS GASTOS DO INCRA 

O 
deputado Paulo Bernar
do ( PT- Paraná) fez u m  
acompanhamento siste-

mático, através dos computadores 
do governo, para saber como ele 
está de fato gastando o d i nheiro na 
Reforma Agníria. E le conseguiu t i 
rar a l ista de como foram os gastos 
do I ncra duran te o ano de 1 996. 

Vejam na tabe la  ao l ado, como 
o I ncra gastou o d i nhe i ro .  Olhan
do para e la, percebe-se mui tas cu
r iosidades sobre as men t i ras do
I ncra. 

Pr ime i ro, o governo e os depu
tados haviam aprovado no orça- . 
mento 1 .5 b i l hão de reai s .  ma� o 
I n c ra não consegu i u  gastar tudo. 
deixou em caixa do tesouro mais  
de 1 40 fTli lhões de reais ,  gastando 
somente 90% do p re v i s to .  Mas 
o l hando para as a t iv idades.  para 
onde foi gasto, percebe-se a inda  
que para o réd i to  da  Reforma 
Agrária, q ue inc lu i  d inheiro para 
fomento ( 1 500 reais por famíl ia ) .  
para habi ta ção (3 mi l  por  famíl i a) 
e P roccra (7  500 reais por famí
l i a),  que dariam no m ín i mo 1 2  m i l  
por famíl i a, foram gastos apenas 
1 40 m i l hõc de rea i s .  portan to, 
apenas 1 1  600 famí l ias se bencíi 
ci aram desses recu rsos. No entan
to. o governo d iz ia que hav ia  as
sen t ado as 60 m i l .  Logo. ou não 
asse ntou de fato ou as que foram 
c lassi ficadas como assentadas não 
receberam os recu rsos que t i nham 
d i rc i lO e .  portanto .  foram jogadas 
para c ima e.la te rra sem nen hum 
apoio.  P ior. Estavam previ stos no 
orçamento  1 7 3 m i  lh õcs para o 
Proccra e outros créd i tos .  mas o 
l n l: ra con�egu i u  ga-; t a r  apenas  
80<;f deste recurso. Depois  o M i 
n i.., t ro fi ca i rri tado 4uando nos"º" 
compan hl'iro.., preci .... 1 1 11 ocupar o-. 
prédio.., do lncr .. 1 para ace lera r  a l i 
bl'ra�iio do Proccra .  Se.! não fos
se m as ocupações ,  quanto e.l i nhe i 
ro ter ia  vo l t ado por fa l ta  de von
tade de ap l icar'! 

O lhando a inda para a tabela. \'ê
sc que nas despesas de i nstalação 
de proje10s de Reforma Agrária. 
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ORÇAMENTO E GASTOS DO INCRA - 1996 (R$) 
ATIVID ADE ORÇA MENTO VALOR % DO GASTO 

AUTORIZADO GASTO SI AUTORIZADO 

Serviços Administrativos 287.424.4 1 3  24 7 .646.39 1 86'k 
Crédito para a Re_íorma Agrária (Procera e Fomento) 1 73.526.206 1 40. 1 23.538 80'k 
Estudos e Pesqui1,as Agrárias 1 05.600 o O'k
Assistência aos Sindicatos de Trab. Rurais 1 .565. 1 29 1 .454 .3 1 7 92'k

Manutenção e Atualização do Cadac,tro Rural 8. 004. 040 6.778. 793 94'k
Cooperação Interins1itucional (entidade'-) 249. 7 48.003 245 . 1 57 .976 98'l-
Projetos clc Reforma Agrária e Colon i7ação 1 57.55-U38 1 1 3.736 .6 1 6  72"/c
Indcnizaçflo de lm6vci\ Rurais 548.622.773 536.382. 773 97'k
Ação Fundiária 6.77-U)88 5 .437 .00� 8o<c
Projeto Pacal-
Transamazônica 3.302 .000 3.302.000 1 009c
Outros Relacionado e/servidores do Incra 1 32 .296.700 1 2 1 . 1 1 0 .000 90'k 

TOTAL 1 .568.923.536 1 .42 1 . 1 30.438 9 1 % 

Fonte: SIAF/96 / PRODASEN 

onde entra medição üos lote,, cons
t rução de estradas. lut: elétrica. etc. 
Havia no orçamen10 1 57 mi lhões, 
mas o I nc ra gastou apenas 1 1 3 , ou 
sej a, 72%. Daí  se expl ica a s i tu a
ção de calamidade cm que se e n
contram os novos assentamentos. 

�m 1 9Y 5 .  o I ncra gastou 808 n1i
lhões para de� .. ipropriuç:io e. em 
1 996. gas1ou apen,is 536 mi lhões. 
Por que d im inu íram os rec ursos? 
Não seria porque a maior parte das 
desapropr i ações re a l i zadas em 
1 996. o I ncra não consegu i u  imi t i r
. e na  posse por incompetênc ia ou 

por não depositar em juíz.o, atra
sando .issen1a1nen10� cm diversas 

fazendas em rodo país ?  
Como se vê, os números d o  pró

prio governo i nd ican� que. se de 
fato e le t i vesse priorizado a Refor
ma Agrür ia .  não haver ia tan tos 
acampamentos e não ía l t ariam tan
tos Procera nos assent amentos. 

Chama atenção ai nda na  tabe la .  
onde o M inistro teria gasto 2-is mi
lhões de rea is  para "cooperação 
i nter- inst i tucional .. . ou seja. são re
curso. que o r ncra repassa em con
vên ios para outras ent idades. go
vernos estaduais e prefei turas. Para 
quem o I ncra desti nou 1anto dinhei
ro? I sto chama atenção porque cm 
1 994, ou seja .  no  governo anteri
or. es e í rcm do orçamento do 
I ncra gastava apenas um mi lhão de 
reais por ano. mas cm dois anos. 
sallou parn 2-l5 mi lhões. Sení que 
o governo precisa repassar tan-
lo di nheiro para Prefe ituras e go-

A INCON/p 
Do ETENC/A 
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fllideranças 

MARCHA NACIONAL : 
Depois de já estar na estrada. os 

coordenadores da Marcha do Sul. do j 
Sudesre e do Cemro- Oeste se reuni- ... 

� ra111 em Brasília. dias 24 e 25 de feve- � 
reiro, para afinar 111elhor a alividade, ui 

Sidiscutindo as dificuldades e encami- �
11ha11do soluções. O 1ST aproveitou a 
ocasição para mostrar a seus leitores 
o perfil de alguns dos coordenadores
da Marcha Nacional.

JST - Como você começou a 
ser militante no MST? Onde 
você tem atuado agora? 

Hule Marcos Zang, 1 9  anos, 
de Iraí -RS 

Marcha do Sul

" Antes de começar a atuar no MST 
eu já panicipava de outras lutas l igadas ;1 
Igreja. como a guesrão indígena e a parri
c ipação na juventude da lECLB ( Igreja 
Evangélica de Confissão Lurerana no Bra
si l). Mas o que mais me influenciou a en
trar na lu ta do MST foi o fato de meus 
pais também estarem envolvidos com mo
\·imenros sociais e. com isso. eu sempre 
1 i ve clareza da real si 1uação em que o Bra
sil se enconrra\·a. Quando terminei o 2º 

grau, não r ive dúv idas de que o meu lugar 
era no Movimento Sem Terra. pois eu iam
bém sou uin sem rerra e t i nha clareza de 
que a ún ica maneira de se conquistar um 
pedaço de  terra e mudar a si r uação de  m i 
séria do  Brasil é atra\ éS da  lu ta .  

Em 1995 comecei a ajudar na anicu
lação de base que resultou no Acampa
mento Palmeirão. que hoje est.í s i 1umlo no 
mun icípio de Júl io de Casr i lhos/RS. 

Sou fi l ho de pequenos agricu l tores 
também sem !erra . Depois de eu esrar 
acampado há uma ano. eles \'ieram acam
par junto comigo. 

Me sinlo um priv i legiado por esrar fa. 
zendo parte do MST. Se h.í algo que fiz 
certo foi rer ido acampar e enrrar de cabeça 
na luta pela Reforma Agrária. Mui!Os com
panheiros me questionam o por quê de al
guém que consegue concluir o 2° grau es
tar acampado debaixo de uma lona preta, 
ao invés de lentar algum emprego na cida
de e levar uma vida mais confonável .  Creio 
que lugar de agricultor é cult ivando a ter
ra. Mas isso não quer dizer que ele não deva 
ter estudo, lazer e d ireitos como qu�dquer 
ou1ro cidadão do Bras i l .  A luta do MST 
não é apenas a terra, é resgaiar a dignidade 
e lutar para que todos tenham verdadeiro 
d ireito à vida. Hoje sou coordenador do se
tor de formação do meu acampamenro, mas 
mesmo depois de assentado, quero conii
nuar na l uta do MST'. 

PÁGINA 8 

Valdeni Fagundes Ferras, 27 anos, 
de Conceição da Barra- ES

l'>lan:ha do Sudeste 

"Desde que meu pai foi assenrado, em 
85, no município de Pinheiros, no Espíriro 
San ro. comecc:i a �c:crerariar as reuniões. 
coisa que fazia muiro bem. emão fui con\·i

sentada com minha famíl ia no Assenta
mento J\farçal de Souza. Posso afirmar que 
esres -t anos no MST valeram a m i nha 
\'ida. Foi aqui que eu comecei a encarar a 
vida. a acredirar que é possível jun10s, fa. 
zer um Bras i l  d i ferente, sonhar e consrruir 
um mundo solidário e justo, sem demago
gia ou ment ira. mas com a luta, com o 
pon1. C(llll a organi zaç:io. 

O l vlST é a oportunidade que cadajo,·ern 
dado a parr icipar do 1 º La
boratório em Palmeira das 
J\l issões/RS. em 88. Desde 
enrão conr inuei o. cursi
nhos de base nré me inre
grar de \·ez na mi l i1ância. 

Hule 
de\'eria ter para aprender a 
v iver. Sou fel iz porque tive 
esta oportunidade. sou gra
ta pelos meus pais terem en
trado na luta e me levado 
junto. pois só assim propor
c ionaram para m i m  um 
mundo diferente. O Bras i l  
é um país jovem e grande. 
A marg inalidade que exis
te é fruto da ausência de em
prego e oportunidade de nos 

Hoje es1ou a!Uando na 
direção do estado com o 
compromisso de C<xirdenar 
a reg ião Sul. onde temos o 
primeiro a-;senramen10. fatá 
difícil para o MST penetrar 

N 
o dia 17  de abril,
vamos fazer ecoar 
por todos os cantos 
e nos ouvidos dos 
nossos governantes 
o grito por Refor
ma Agrária, Em
prego e Justiça". 

naquela região. pois o JX)''º rem tradição e 
maneira de pensar diferenle d;i nm,sa. 

Hoje sou recém assenraclo no Assenta
men10 São Cal ixro. mun icípio de Bom Je-
-;us do Norte". 

Valdirene de Oliveira, 20 anos, 
de Campo Mourão- PR

l\lartha do Oeste 

··Eu in iciei m inha m i l i tância no ano
de 1 993. no acampamenro de Ri() Bri l han-
1e. De lá, fui fazer a Escola Nacional, onde 
aprendi  mu irn coisa do MST. Em julho 
deste mesmo ano i n ic ie i  o TAC, então 
comecei a estudar e esiagiar no estado de 
São Paulo. desenvolvendo at : v idades liga
das à produção nas cooperar ivas. 

Em janeiro de 96, rermi ne i  o TAC e 
comecei a trabalhar no setor de formação, 
um dos setores onde aprendi mu ito, por
que exige estudo e pnírica. Hoje estou as-

!Ornarmos gente com per
sonalidade. Mais pessoas deveriam se envol
\'er na luta , só assim não pensariam nas dro
g,L\. pros1i 1uição e roubo. Com certeza a 
transformação social deixaria de ser palavrm; 
vazia-;_ seria a realidade mais l inda e com
plera que a classe rrabnlhadora merece vi ver. 

Hoje sou membra da direção esladual do 
MST / MS e este ano vou conrribuir no seror 
d: wrnunicação do estado. Após a marcha, 
\'Oho para o estado disposra, junto a outros 
mil itanres, a real izar novas mividades" . 

JST - Como tem
transcorrido a Marcha? 
Como a população das 
redondezas tem reagido? 
Quais as principais 
dificuldades? Como é o 
relacionamento entre os 
militantes de diversos 
estados? 

Marcha do SuJ 

Hulc: "A Marcha acontece num mo
mento muito importante. onde roda a socie
dade clama por justiça e melhores condições 
de vida para o trabalhador. O MST. com a 
Marcha, está conseguindo reunir todos os 
setores da sociedade em torno de um só ob
jetivo, que é a conquista da Reforma Agrá
ria. que não é apenas luta do MST. mas de 
todos os trabal hadores e trabalhadoras do 
Brasil .  

Nesta caminhada rumo à Brasília. o âni
mo da companheirada !em aumeniado a cada 
dia que passa, a cada qui lômetro que per
corremos. 

Para quem está caminhando a siruação 
não é nada füci l .  Os pés enchem de bolhas, 
as junras doem e dá cãibras. O clima tam
bém muda bastan1e para quem veio do Sul e 
rem pele muito branca como eu. A gente 
queima e descasca todo. 

Mas estes elementos são ins igni fican
tes peranre nosso objetivo. ''A gente se ar
repia todo quando vê o pessoal da cidade 
acenando para nós quando passamos nas 
cidades. Acaba esquecendo a sede, a fome 
e as dnre� do� pés", d iz ia uma senhora que 
part icipa da marcha. 

Por todas as cidades que já passllmos, 
temos recebido um grande apoio de toda 
popu lação. das ent idades mun ic ipais e 
Igrejas. Sentimos que o MST ganha mais 
força a cada cidade que passa. 

Até o momento, temos nos al imenta
do bem e não passamos d i ficuldades na 
quesrão da saúde. Temos conseguido água 
para tomar banho e beber sem d i ficulda
des. Todos os companheiros e companhei
ras rêm manr iclo um clima de ami zade e 
sol idariedade. lsso é muito bom. 

Mesmo com as pessoas vindas de ou
rros estados, há um entrosamento mui to 
grande, o que deixa a mística mais forte e 
isso só rem a fortalecer a organização. 

Não chí para negar que há momentos 
de cansaço e desânimo. mas sempre apare
ce alguém para dar uma palavra amiga e 
de esperança para que a geme recupere o 
ân imo. 

Algo também que levanta o astral e nos 
enche de coragem é olhar para a garra, a 
força de vonrade das crianças e das pesso
as ma is  vel has que cam i nham juntos. 
Como é o caso de Luís Beltrani , de 89 
anos, que não p,íra um dia sequer de ca
mi nhar e esbanja força e coragem". 

Marcha do Sudeste 

Valdcn i :  "A Marcha pelo longo per
curso e tempo de du raçflo. tem 1ranscorri-
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UM ESFORÇO COLETIVO 
cio bem. As d i ficu ldades 
são o calo nos pés, as do
res musculares, etc. Mui
tas pessoas nos prestig iam 
e ap laudem a nossa 
passsagem. O apoio que 
nó1. t ivemos da sociedade, 
das Igrejas e partidos pol í
t icos, foi mui to bom. As ci
dade com adm in is tração 
do PT faziam com que nos

Valdeni Rondonópolis, mas não é 
do MST. Umjornalisia lhe 
perguntou porque ele não 
ia de caminhão, se estava 
cansado. "Se eu cair, des
maiar, este povo vai me so
correr", disse ele. Isto pro
va o quanto nosso povo é 
digno de confiança. 

A cada dia apre:
mos coisas novas, e 
aparecem fatos dife
rentes e isso nos faz 
sentir mais gente, 
mais  responsável  
com a transforma
ção da sociedade. O relacionamento en

tre a mi l i lância está bom. 
so pessoal se sentisse em casa. Em Ipminga 
foi plantada uma árvore em frente à pr�
fe itura, s imbolizando a passagem da Mar
cha cio MST. 

A cada dia aprendemos coisas novas, 
e aparecem fatos diferentes e isso nos faz 
sent ir mais gente, mais responsável com 
a Lransformação da sociedade. A princi
pal d i ficuldade é manter os costumes de 
pessoas de regiões d iferentes, que não fo
ram bem art iculat.las para part ic ipar ela 
marcha. Aqueles que não criaram sintonia 
com a companheirada, desisriram. Depois 
que passamos por Belo Horizone, melho
rou a consciência da companheiracla, que 
já en irou no ritmo. Demos uma melhora
da na coordenação, com novas pessoas. 
Antes de lá, nosso principal problema era 
..:rn11 a b�hida. [)l>Í'< ao pa��ar pela,, t:ida
de�. ª" pe�1,qa,, ía111 para os bares. Ti\·c.:
mos que expulsnr quatro companheiros. 

Além elas dificuldades e cansaço fís ico. 
os companheiros continuam com determi
nação. acordando sempre às 4 horas da 
manhã, formando filei ras, gritando pala
vras ele ordem e peganpo a es1rada. Então. 
o que marca é toda vontade que o povo tem
de vencer e a confiança que eles deixam
transparecer na organização do MST.

Sempre acontece as brincadeiras e !!O· 

zações. mas isso não deixa que o regio�a
l i smo atrapalhe a marcha. Nas d i v isões de 
tarefas todos exercem suas funções sem
dis 1 inção . . . 

Marcha do Oeste 

Vald irene: "A marcha conrngia a 10-
tlos. A sociedade csr.í aptiiando de forma 
expressiva. Nas c idades que: pas�;1mos. 
mu i ras pessoas saem dos esrabelet' imen
ros comerciais e das casas para \'er o po\'(J 
passar e os atos tên1 uma grandl' panil'i
pação popular. 

Eu, part icularme111e. \'ejo que a ,·0111.1-
de e ,1 coragem est,í !Ornando a marcha 
um espaço brilhante. uma oportunidade de 
aprender e de luiar. Estamos enfren1ando 
di licu ldades na es1ru1ura para s,1úde. mas 
est,í sendo resol vido. O que mais 1 ,1e sur- · 
preende é que bolhas nos pés não impe
dem os trabalhadores de cam inharem rumo 
:1 Brasília. Tem até um senhor de 68 anos 
que come<;ou a pan icipar da marcha em 
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Há uma ajuda mútua e troca de  experiêcia, 
principalmente quando ampl iamos a d i 
reção política da marcha. lsto. de certa 
forma. dá mais responsabi l idade a lodos." 

JST - Como vocês tem se
organizado? Você sente que 
esta Marcha pode ajudar a 
deslanchar a Reforma 
Agrária? 

Marcha do Sul 

l l ule: - -N,ís . ..:1,1110 i\ lnvimen111 Sem 
Terra. no, or�u/lwmos de nw,sa l·upacid;i
de de organização e isso rranspareee para 
a sociedade, que \'ê uma enorme quanl i
dade de pessoas caminhando em filas e l'S
banjando organi zação. 

In 1ernamente, esramos organizados em 
1 7  grupos. com uma média de 30 pe:--soas. 
Há também equipes de al imentac;ão. higi
ene, saúde, segurança. barracas e a coor
denação da marcha. Todos os grupos e 
equipes fazem as discussões dos proble
mas que devem ser resoh· idos. Todos con
rribuem de forma igual para o bom anda
mento d:i marcha. im.lependenre111e111e do 
estado ou reg ião que \'eio. 

Todos n6s cemos ceneza de que essa mar
cha é um l:lw his1d1ico. o ru1uro. ser,í impo,
SÍ\'el conrar a histó1ia do Brasil sem falar so
brt' a � larcha dos Trahalhadores Se111 Terra. 

1 ní. com cerreza. a \'an�·ar o processo da 
Reforma Agníria. poi� ,ab..:mos que el;1 -;(i 

s,ml conquistada quando todos os Sl'IOrc, 
da sociedade se uni licarem na,; -;uas rei\·in
dica<;t>es. Es1a march:1 ·e�t;i proporc ionan
do o romaro direlO com os demais serore� 
da sociedade. Assim. a rnnquis1a da Re-
1<1rma Agr:íria fica cada \'eZ mais prcíx ima. 

Quando as três 111archas chegarem a 
Brasíl ia. no dia 1 7  dt' abri l .  \·a111os fazer 
ecoar por todos os canrns e nos Oll\'idos 
dos nossos g0\'l'rnanies o gri lo por Refor
ma Agr:íria. Empreg\l e Justiça". 

Marcha do Sudeste 

Valdcnir: ·'A organização tem sido 
feita através das brigadas e equipes de tra
balho, onde se forma a coordenação da 
marcha. além de um coordenador que tem 
cada Estado. Essa equipe roma os enca
mi nhamentos. A marcha, em geral. rem 
recebido apoio de todos os grupos e seto
res organizados da sociedade bras i leira, 
além de fgrejas, partidos polí1icos, sindi
catos e centrais populares, comerciantes e 
comunidades de base. 

Com isso, a Reforma Agrária des
lancha. pois a sociedade simpat iza e apóia 
o MST. A i 111enção da marcha é de con
vencer o povo por onde passamos. Não le
vamos pauta de reiv ind icação ao Pres iden
te. Queremos mostrar que nossa lura n:io
é some111e por rerra, mas wmbém por em
prego. justiça social e comra -a enlrega do
patrimônio do povo ao cnpital es1rangei
ro. como é o caso da Vale do R io Doce.

A Reforma Agníria não é somenre lu
rar por terra e .  s im. lu1ar por cidadania. 
por di visão de rendajusra. Um dia. \'amos 
devolver todo par rimônio que é do:- fi lhos 
excluídos do Brasi l .  mas foi presc'n!eado
aos empres,írios brasi le iros e' es1ra11geiros . . .

J\Jarcha do Oeste 

Valdircnc: "A dirt·½·ão da marcha rem 

FotQ: Douglas Mansur 

1 1  companheiros, a coordenação in terna 
tem 8 pessoas e I O equipes de apoio. As 
equipes do barraco e alimenração vão na 
frenle para organizar as próx i mas para
das. Dois companheiros fazem aniculações 
nas cidades que vamos passar. Os grupos 
conrribuem muito após a reestruturação 
que fizemos, que permit iu que os Estados 
coloquem respons,íveis por i nstância e dão 
ampla contribu ição à marcha. 

Sem dúvida, a marcha está contribu
indo não só com o processo de Reforma 
Agnírin, mas com a luta de classe no Bra
si l .  Vivemos em um momenio que o FHC. 
com a burguesia nacional e in ternacional. 
se arr icula para implemenlar defi n i t iva
mente o projero neol iberal com a� princi
pais medidas: reeleição e privatização. No 
momento exaro. enrra em cena a marcha 
nacional. que cria uma hegemonia entre 
as forças po l ít i cas de esquerda. Isso 
potem:ia l iza a l�lla conrrn o governo. Quan
do a sociedade começa a se conscientizar 
da imporrância da luta pela Reforma Agrá
ria é que' temos que i 111ens i ficar a luta 
conjunia cidade e campo. Só a Reforma 
Agrüria t rarú Jignidaue a essa Nação. aca
bando com o des\!mprego e a miséria . 

1're..;i,;am1,,. a ..:,11.la tlia .  di1..er. que ;1 
ti 1111c é </IIL' é r;1tlica/. E " so/uç.io co111171 
..:sta polític.i a rual é propa,g.ir ;10 Pais: ,e
ní, um Brasi I sem miséria. com Refonm1 
.-\gr;íria·· . 

"Meu compromisso 

é com o po vo", diz 

Luís Beltrani, 89 anos, 

o mais velho compa

nheiro da Marcha Na

cional. Assentado em

Promissão - SP, ele

não acha difícil a ca

minhada diária, pois

está acostumado a ca

minhar esse tanto (15

a 20 km) na roça. De

qualquer modo, ele dá 

"um baile " em muita

gente. Dizem que em

um forró realizado em

Campinas, e/fJ dançou

a 11,oite toda com a

moça mais bonita da

festa, passando a per

na nos meninos.
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MARCHA NACIONAL DO MST CONQU ISTA O B RASI L 
Marcha Sudeste Marcha Sul 

A BUSCA DA TERRA PROMETIDA CRESCE O ENTROSAMENTO E A ANIMAÇÃO Governador Valadares. 01 7  de fevere i ro . �
Fel i xlândia. 1 7  de mar- � 

ço. Um mês da t-.1archa Nacio- �o na! por Reforma Agrária. Em- � \ 
A

pós um mês. a l\ larcha do Sul alcançou Minas Gerais,
depois de tc:r percorrido ioda rodovia Anhangüera. Seus 
i n 1egra 11 1c:s do Rio Grande do Su l ,  San1a Catarina, 

Paranri e São Pau lo j.í lamentam: ··Depois de iodo mun
do csiar entrosado, ,·amos no :-eparar e cada um vai para 
o seu lado·· . Cami nhanuo en tre 1 5  e :!O km . iodo d ia. sob
u m  sol . a lém de forte. anlc111e. pnr estar rc fle 1 ido no
asfa l to ,  a companhci rada rect'be acenos e huzi nadas dos
carros e cami nhõe� que pa�:,,am pela estrada . .. Dois, três
nos chama de vagabundo. 111a'- a maioria esmagadora d,1 
força·· . d i L  MMio Shons.  um do!-- coordenadores da l\ lar
cha. Nas c idades, mu l heres os rel'.ebcm com lág rimas nos
o lhos e a popu lação vai v is i lá- los nos g i nü:,,io!--, onde se
hospedam. Vão ver que ·'b i xo . . morcleu esses sem terra,
que resol \'eram e ncarar I O 1 5  k m  de es 1 radn rumo a
Brasíl i n  e fa lam tanto de ·· lu 1a ·· . Um fu ncionário de um
hote l ,  onde uma equipe de jornal istas estava hospedada.
exprim i u :  ··Que vergonha esse pessoal ter que ficar ca
m in hando, ,;em poder trabalhar".

tem pessoa na cidade que já está padecendo. Viemos na 
Mard1a pra ver se mui.lamas nosso Bras i l ,  para termos uma 
sociedade bem melhor e jusla". 

Casado. pai de 8 filhos. Pedro era empreiteiro, mas não
conseguiu mai:, emprego, porque mui tas firmas fa l i ram . . . A 
únicn solução que cnco111 r:11110� foi enlrar no Movimento Sem 
Terra para pegar um pedaço de 1crra e acabar com o nosso 
wfrimento . . .

O norcles1ino Miguel Al ve� cios Santos, 50 anos, mudou 
ratlicalmcnle de ,·ida. Ele 111oravana cidade de São Paulo. oncle 
1rabal lrn,·a rnmo l i -;eiro. !'v ias como não estava dando para 
sohrel' i 1  er e 
suslentar os s

C! ílCO fi lhos . � 
achou que o seu !
'·único recur�o .. t

. :, em a Reforma � 
A�rária e foi !:i

� 
o acampar em i,. 

prego e Justiça, 580 qu i lôme- � 
rros percorridos conanc.lo o cen- � 
tro do estado de l\1inas Gerais. 
Ma i s  500 q u i lômetros pe la  
frente atra\'éS do noroeste mi 
ne i ro e o senão de Goiás até 
B rasíl ia. des t i no fi na l .  Neste 
um mês. -WO sem terra dos e -
tados de t-.J inas Gerais. Bahia. 
Rio de Janeiro e Espírito Santo 
cnminharam. cantaram. come
ram e dorm i ram jun cos .  São 
-lOO hi<;tórias de luta. de resis
tência e de cu l tura d i ferentes. 
mas com um mesmo sonho em 
comum: Reforma Agr,íria já. 

H istórias como a do seu 
Chuva de papel picado na chegada de Belo Horizonte 

Adcn i l  on . 24 anos, assentado héí um ano em C:amaquã, 
no Rio Gr:inde do Sul .  veio part icipar da Marcha .. porque a 
lu la não envolve só os acampados. Agora porque eu ganhei 

l tape l i n i n g a . 
"Pra mim tem 
que mudar mes
mo. Todo bras i
leiro que quer 
va o progresso 
em seu paí:,; 1cm 
que lu 1ar, e a 
lula é a mudan
ça neste país .. .

Bené. de 7 1  anos. do Rio de Janeiro, o mais \·elho da frente 
sudoeste da Marcha Nacional que. faça sol . faça chuva, ja
mais l.lei xa  de cami nhar: .. eu ter ia  maior alegria de me enro
lar na bandeira brasileira e pedir no Presidente que esta ca
minlrnd;1 niío .,ejt1 ern , ão. Nci, niio estamos ,:icrificancln. 
ma-, se fosse preciso �acriticnr minha própria , ida. como 
Jesus sacrificou. para que o pessoal t i ,·c:-se a nlegrin de ter
Reforma Agr5tia. eu ,eria capaz de dnr mi nha ,·ida . . .

ceu. a inda considerou a pri,·atização cln Vale .. um crime ao a m inha terra, não adianta eu deixar meus companheiros 
patrimônio público e parte do proje10 neol iberal de reelei- que estão acampados. Tem que dar uma ajuda. Sem a gente 
ç,io de Fernando Henrique· · _ sofrer e lu lar, nunca chega ao ohjet i\'O que quer. A gente vni 

Da mesma maneira que Belo Horizonte se mob i l i zou chegar a Brasília. se Deus quiser. e con�eguir mudar a socie-
durnnre n permanência dos sem rerra. as pequena� L'. idac.lcs dade . . . 
do nnroes1e mi neiro 1êm sun rot ina mudada. ante� mesmo . .  T,í an imado. se t ivesst: mais mil qui lômetro para fren-
da chegada da 1\larcha. facudante. en1re,·is1am os sem terra 1e era mais gostoso ainda··. diz Pedro dos Santos, 54 anos, 
para trabalho e:,colar. comunidades pastorais arrecadam al i- acampado em Santa Caiarina, há 8 mese . . . Cada dia que
men1os. remédios e. roupas. ou simplesmente curiosos. Não passa é mais amizade que a gente faz. mais cidades que a 

E l e  e � 1 ü  
achando a

há quem fique i ndiferente ao5 bonés \·ermelho:. com logotipo gente passa mui to bem recebido. É uma festa. Cada vez Marcha ··a coi-

Marcha Oeste 

SOLIDARIEDADE DA POPULAÇÃO 

En um mês de  caminhada. a Marcha Oeste, que  part iu 
de Rondonópolis, já percorreu cerca ele 4-10 km, pas
sando por oito município!> dos estados de Maio Grosso 

e Goiib. Em todos esies lugare!,, o!. sem 1erra receberam v,í
rias manifestações de solidariedade da população e da Jgreja. 
principalmenle através da doação de alimcn1os. Mui tas pre
feiwras e partido-. políticos também contribu íram com a lu ta 
pela Reforma Agníria. fornecendo alguns man1imen1os e a 
infra-estrucura para os caminhantes descansarem nu cidade. 

Segundo a coordenação da Marcha Oeste. Santa Rita do 
Araguaia. na divisa entre Goiás e Mato Grosso. foi a cidade

que ofereceu 
a recepção 
mais fria ao� 
sem !erra .  
Mas.  jus 1a
men1e neste 
local. o jor
nal ··o Glo
bo· ·  rea l izou 
uma pesqui
sa. consw
tando que 
cerca de 80C/c 
d a popu laç r111 
apoia\' a  a 
Marc ha do 
l'VIST. 

A M ar-
cha Oeste é 
formada por 
cerca de 335 

regavam, forain entregues ao delegado de Mineiros e ao co
mandante da PM ela cidade, que se comprometeram a tomar 
prov iências. Eniretantu. no dia seguinte, os dois sujei10s fo
ram vistos no\'amente seguindo os 1rabalhadores, só que 
com outro carro. o que comprova que as auloridacles subiam 
do esquema. 

O comandanie-geral da Pl\ l de Goi,b. Coronel .José Jor
ge Vieira. reconheceu que os policiai� pertencem à PM de 
Mineiros e estavam lá para invcs1igar denúncias de ·'desor
dem no acampamenw.. . Chegou a1é a d izer que era para. . proteger .. os part icipantes da March;1. 

· ·Eles queriam espionar a gente. fata,·am armados e t i 
nham todo um esquema ele comunicação··. contou Valdir. 
um dos coordenadores da Marcha. 

Esse i nci den1e. fan amente d i vugado pela i mpr�nsa 
goiana. contribuiu para aumentar a simpatia da populac;ão 
11 marcha do� sem 1erra. Dessa forma. a polícia acabou for
wleccndo o l\ lST e o 1 i ro saiu pela culatra. 

Aliança Campo-Cidade 

A l\ íarcha Oes1e estü COn!,eguindo alingir o ohje1 irn  de 
fonalecer a aliança campo-cidnde. Em Goiü�. a CUT a CPT. 
vários i ndicatos. entidades populares. rel igiosas e e�tudan-
1i" . além de .ilgun� partido" 1\e l'�quenla. formaram uma 
Col,rllenaçi\o E-;1adua\ Lle 1\prn" ,1 il.hm:ha. que tem ,-ido fun
damenra1 p;irn P sm:esso da <.:wninlwd,1. Eles articulam con
liltm, nos municípios por onde os sem terra passam. m:gani
zam atos públicos. deba1_es e es1,1o 1enrnndo ob1er recursos 
para suprir as necessidade� materiais da l\ larcha. 

Christia11e Campus 
Para par1 i r  para a cnminhada. os integrames tia l\ larcha 

Sudeste se reuniram no assentamenco Oziel Ah es Pereira. 
(uma das dtimas do massacre de Eldorado dos C,mtj,ís). De 
lá partiram para Governador Valadares. onde foi renlizada 
urna celebração ecumênica. Frei Anderson deu tom épico ;1 
Marcha que corneça\'a. ao dizer: ··os sem-1errn lembram o 
povo que saiu do Egi10 em busca da terra prometida .. . Es1a
comparação vem sendo fe ita em todas as celebrações: os pa
dres rernetem a Marcha t1 peregrinação de tv1oisés e o san
gue derramado pelos sem terra ao sangue dos márt ires. A 
Igreja. junto com sindicaco e partido polí1icos de esquerda. 
é a entidade que mais tem apoiado a Marcha. 

do MST e às barracas de lona onde pernoitam. aumenta mais a alegria da gente". sa mais  l i nda  Marcha Su l  na Anhanguera, entre Guará e Buritizal-SP 1 rabal hado-
0 

.--------==----------------, 

Sob o sol escaldante de final de verão, a Marcha en irou 
no Vale do Aço. passando por cidades como Ipai inga e João 
Monlevade, onde foram reali zados ato,; contra a prinuizac;ão 
da Companhia Vale do R io  Doce. No entanto. a partir de 
João Mon le\'ade. São Pedro não deu muita trégua. A chuva 
lOrrencial levou o m ineiro Roberto Luz a observar que ··a 
chuva é que tem sido nossa l iderançt1 nesses úl t imos dias·· . 
Luz é uma das .. figuras· · da Marcha. pois caminha o tempo 
rodo com urna garrafa de 2 l i tros de água na cabeça. 

Sob uma chuva, desta vez de papel picado e fogo!'> de 
art i fícios, os caminhantes chegarum, no d ia  6 de marc;o. ao 
cen tro de Belo Horizonte, onde foram recebidos pelo prefe i 
to da capital mi neira. Cél io de Castro. e pelo presidente na
cional do PT, José Dirceu. Sem terras, s indical istas e mi l i 
tantes da  esquerda se  concen1raram em frente ao escritório 
da Va le do R io  Doce para um aro re lâmpago contra sua 
privat i zação. Ao som de palavras de ordem corno "o povo 
não se rende, a Vale não se vende'·, os manifestantes escuta
ram o presidente do PT: "a Reforma Agrária gera emprego, 
a l imento e combate à violência. Só o Governo FHC, a UDR 
e os pistole iros não querem a Reforma Agrária''. José Dir-
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Hü aqueles cujo en\'OI v imento é in1egral como o do padre Para ele os atos que mais marcaram foram em Ribeirão do m u ndo ·· . 
Ricardo César da Cosia. Pároco de Fel ix lândia, ele acredita Preto e Campi nas, quando o povo sem-teto estava esperan- pois acha que estão mostrando para as pessoas que essa 
que a passagem dos sem terra pela cidade \'ai dar · ·muito pano do eles na entrada elas cidades e os acompanharam aié o mo é uma luta séri a. ··somos pessoas d i re i  ias, trabalhadores 
pra manga··. Ele lembra que ··muitos falam mal, mas não teri- público e ao g inásio, onde dormiram. hones1os, iamo aqui lu tando por um pedaço de 1erra, pelo 
am coragem de assumir uma caminhada ,írdua como a deles··. Pedro achava que o pessoal da cidade era conlra os do emprego na c idade e para os coi iado que tão tudo joga-

A cami nhada daqui para a fren1e. deve ser mais dura. A i nterior. Hoje ele vê que todo mundo está enLendendo eles. do, sem escola e saúde·· .  
coordenação ela Marcha é unânime em afirmar que e les en- ·Tem mu i ta gente na  cidade morando embaixo de ponte e Di sposta a dese nvolver sua profi ssão no MST. Ana 
iraram no percurso mai-; d i fíci l :  só cerrado. asfalto a perder na fave la e nós não queremos vir para disputar emprego, se Crist i na, 1 9  anos ,  fo i ··adqu i r i r  conhec imen10 na Mar-
de vista e c idades cada vez mais distantes umas r----------,===-------------------------, cha··. E l a  resolveu abandonar a facu l -
das outras. ··Até posto de gasol i na  é d ifíc i l  de ,g � dade de Serviço Soc i a l  neste ano ,  para 
achar .. . . diz Marlene Ferreira Martins, da d ire- � '·aprender jun to  com es1e povo, que 1 i po 
c;ão estadual do MST-MG. Com isso, l)á que se � de m i l i tan le e de profiss ional  cu sere i · '. 
tomar mais cuidado com a al imentação para que � Depois de tentar conquisiar a !erra em 
não ai rase. A comunicaçf,o é outra d i licu ldade. J Rondônia e no Mato Gro. so do Sul. o bóia-
mas os coordenadores garantem que vão provi- � f fria João Ferrei ra. de 33 anos, est.í acam-
denciar um rádio amador para conectar no carro L<. pado no Pontal .  em Porio Eucl ides da Cu-
que acompanha a cam inhada. nhn. "Ou nós luta, ou morre de fome na 

Muita coisa. fica depois de um mês de Mar- cidade. Jéí saímo da citlade porque não 1e111
cha. Por todos o� lados, ressoam apelos como o da serviço ... Ele acha que no MST ··a ge111e se
baiana Clél ia Ol iveira L imn .  mulher ··guerreira 1 ransfor111a num c idadão brasileiro. pode 
ele lansã .. : · ·sr. presidente, eu estou com um filho planwr. colher e acabar com cs1:i miséria
de dez me�es e a primeira história que ele eslá que tem no Brasil .. .
escrevendo é caminhar até onde você cstü, pra ver João acha a marcha fác i l  · ·pois a cadn 
se você fa7 Reforma Agrária·· . Luan, o bebê de d ia  que a gente anda. acorda com mais 
Clélia, e seu Bené esião aí pura mostrar que a nova d isposiçéio. pega mais coragem de l u tar·· . 
e u  velhu geração se encontram na luta pela terra e Para e le o .. sofri mento faz pane da lu la e 
por dias melhores para o nos,o Brasil .  faz nôs ficar mais peno de Deus. Tem 

Ana Cristina Campos 

Imagens da Terra 
Menino de rua e sem terra: solidariedade no aperto de mão 

MARÇO 1997  MARÇO 1997  

que sofrer um pouco pra gente consegu i r  
as  coisas·· .  

Débora Lerrer 

res .  e n t re 
� 
J eles proximadamente 50 mulheres e 1 2  c:rian�·as. do.-; esia

dos de Maio Gro:;so. Goi,ís. Maio Grosso do Sul. Rondôni,1 
e Distrito Federal .  A idade média dos adultos ,·aria e111re 20 

CI) � 

� 
Je 30 anos, mas há alguns com mais de 60 anos. que es1ão Edando um verdadeiro show de resis1ência. acompanhando o �

ri1mo de cami nhada de 20 km por dia. com o maior eniusi
asmo e sem grande problemas tk salÍde. 

Infiltrados 

No dia 4 de março, num acampamen10 de pernoite. pró
x imo f1 c idade de Mineiros - GO, foram dcscohenos dois 
pol iciais mi l i iares. que 1en1avam se in fi l lrar na marcha . 
com o objeli\'O de ob1er i n formações e wmull uar a caminha
da, denegrindo a imagem do l\ lST 

Os PMs não ti nham qualquer idenli ticação da polícia. 
Anda,·am com roupas comuns. eSla \'am em urna \'C lha 
mercedes cinza. toda perfurada de bala, com placa de Br,lsíl ia 
e portavam duas armas calibre 38.  muita munição e rdefone 
celular. Ao que 1udo i ndica. eles ,· inham seguindl> a marcha 
desde o Mmo Grosso. Vários trabalhadores confirmaram ler 
sido abordados pelos dois em cidades por onde h,l\' iam pas
sado. Eles se apreseniavam como boiadeiros e faziam per
!lun1as do t ipo . . quem é o líder dt' vocês?"
- Junlo com os policiais foram encon1rados também \'.iri
as anoiações coniendo número <lc 1elefones e placas de car
ros usados na marcha. nome de alguns coordenadores e de
pessoas, inclusi,·e deputados, que man i fesiaram apoio aos
sem 1erra. Os PMs, bem como o carro e o material que car-

-

Aliment�ção vem sendo garantida com ajuda da população 
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urtas da Marcha 

MST é atração nas escolas 
A Marcha Oeste também tem recebido o 

apoio e o cari nho de esrudanres. ao longo de 
todo percurso. Em M i ne i ros. por exemplo, alu
nos do pré-escolar do Colégio Apl icação. vis i
táram o acampamento. a 5 km da c idade. e brin
caram com os sem rerrinha. E, em debate com 
mais de 300 c rianças e adolescentes numa es
cola da cidade. os sem terra foram tratados como 
heróis .  Os a lunos queriam autógrafos dos co
ordenadores e garant i ram que vão exigir dos 
professores au las sobre Reforma Agr,'ír ia. Em 
escolas de Jataí e Rio Verde, a recepção a o 
MST também foi empolgante. 
Dou las Mansur 

Acampamento da Marcha Sul 

Diferenças 
Quando a M arch a  S u l  passou por  

Pirassununga, terra de Nelsom Marquezel l i ,  da  
bancada ruralista,.o prefeito do PFL não deixou 
que o pessoa\ fizesse ato nem colasse �artazes. 
Né'iO deu oulru. no dia !'-eguinre os rrnbalhadore!'
lrataram de pro1e.s1ar em frente ú Prele irura. Um 
pouco mais adiante, em Santa Ri1a e.lo Passa 
Quatro, u ma das paradas onde o pes:--oal leve 
que montar acampamento. caiu uma chuva de 
pedra que destruiu tudo. Um usineiro camarada. 
dono das terras da beira da estrada. resolveu en
tão pagar o ônibus para levar o pessoal para a 
cidade, onde puderem dormir abrigados. 

Já e m  Uberaba, quando a Marcha Nacio
na l  completava um mês. o:-- fazende i ro:-, ela 
reg ião trataram de c riar um c l i ma pe-;.ido. es
pal hando boatos de que iam i mped i r  a entrada 
da Marcha.  Uberaba é a terra do fazende i ro 
respons,hel pela fundaçao da UDR em M i
nas. M as o povo não deu bola. apoiando a lura 
do sem terras. compareceu maciçamente ao ato 
na cidade. doando uma enorme quant idade Je 
a l imentos. 

• Mulheres Sem Terra são

homenageadas no dia 8 de março 
O Dia Internacional da Mu lher foi comemo

rado em Belo Horizonte com uma homenagem 
às mulheres sem terra que estão part ic ipando 
da Marcha Nacional do MST. Marlene Ferreira 
Martins, 29 anos, e Vanda Lúcia Gomes, 26 
anos, representaram todas as mulheres do MST 
na sessão especial promovida pe la Câmara Mu
n ic ipal . E las receberam uma p laca das mãos da 
vereadora Jô Moraes e, junto com outras com
panhei ras da Marcha, cantaram a canção "Sem 
Medo de Ser Mu lhe r".  

SEM TERRA - 12 

stados 

, 

ATO PUBLICO LEVA 4 M IL

A TEODORO SAMPAIO 
Cerca de -+ m i l  pessoas part iciparam no dia 1 6  de 

março ,  e m  Teodoro S a m p a i o .  n o  Pon t a l  do 
Paranapanema, de uma manifestação organizada pdo 
MST, PT e CUT. cont ra a decretação da prisão pre
vem i va de c inco l íderes do Movimento Sem Terra. 
Na ocasião, foi inaugurada um:i réplica do monumento 
c riado pelo arqu i teto Oscar Niemeyer ern homena
gem aos 1 9  trabal hadores mortos em Eldorado dos 
Carajás (PA).  em abri l de 96.  

Em Eldorado dos Carajás. o monu men10  foi 
destruído. A prefe itura de Teodoro Sampaio obteve 
autorização de N iemeyer para homenagear os sem
te rra do Ponta l  do Par::rnapanema. A rép l ica foi 
e rguida na principal praça da cidade. 

Ao lado de polít icos do PT e d i retores da CllT. 
Dio l inda r\h·es ele Souza. mulher de Ra inha. l iderou 
a man ifestação. que comt'!çou logo cedo próx i mo �1 

fazenda São Domingos, local onde 8 trabalhadores 
foram baleados por seguranças da propriedade. De
pois os trabalhadores se dir igiram em carreata até a 
Cidade de Teodoro Sampaio para um grande ato pú
b l ico. 

O presidente do PT. José Dirceu, pregou a união 
de todos os partidos de esquerda para uma ampla 
mobi l ização da sociedade na luta pela  Reforma Agrá
ria no Brasi l  e conclamou os mi l itantes pel istas a in
tensi ficar a luta em favor dos sem terra. ·'Onde hou
ver u ma bandeira rebdde do MST, tem de estar a 
bandeira do PT". d isse. 

Para o senador Eduardo Supl icy, o PT sempre 
teve a Reforma Agrária como uma de suas melas 
principais. ··o MST é um movimento soc ial de extra
ordinâría importância. moti vo pe lo qual nos solidari
zamos com seus integrantes". afirmou. 

ENCONTRO ESTADUAL LEVA 
,.,, 

3 M IL  SEM TERRAS A SAO PAULO 
Nos d ias 5.  6 e 7 de março. a c idade de ... 

Santo André foi sacudida pela presença de � 
3 mi l  delegados do Encontro Estadual do � 
MST de São Paulo. Vários setores da so- !
eiedade, do movimento sindical, popular e g 

t . . d . . Q da grep l oram con\ ida · os a part 1c1par, 
j u n ta ndO-!--t' ao l\ l S T  neste espaço de: 
confra te11 ização. ôtudo e del iberação. 

Durante o Encontro. P l ín io  de Arruda 
Sampaio fez uma anál ise da conjuntura 
política. e os trabalhadores se dividiram em 
gru pos para estudar o Programa de Refor
ma Agrária. o projeto neo l iberal e a a11 i 
cu lação entre a lutas de cl asse e a lu ta  das 
mulheres. N.i noite do dia 6, os pan icipan
te:-- do Encontro Estadual assist i ram a um 
:--how pe la Reforma Agrária no Paço Mu
n icipal  de Santo André .  

Show pela Reforma Agrária levou 4 mi l pessoas à praça Charles Miller

Na manhã do dia 7. após o estudo dos di as ante
riores. º" grupos defi niram os rumo:-, do MST em São 
Paulo. À tarde. o:-- dek!!ados do Encontro se d i ri!! i -- � 
ram para São Pau lo, concent rando-se na Praça ela 
Sé. De lá pari iram em passeata, encontrando-se na 
A,·enic.la Con-;olação com uma pa-;seata de estudan
te<;. Me1,mo abaixo de chuva. todo-; mant ivera m  a 
ani mação. rumo a Praça Charles M i l ler. onde foi re
a l i zado o ,how --Reforma Agrária. Emprego e .Jus t i 
ça .. para uma mult idão de mais de 4 mi l  pessoa,. An
te, das música:--, vária personalidade, ti ,·eram a pala
vra. entre elas Luís I nác io Lula da S i l va e Zé Dirceu, 
presidente nacional cio PT. 

En1re O!- a:·t i stas que can taram para os \Cm terra e 
os estudantes estavam: Leci Brandão. Racionai:-- MC, 
N i l  Bernardes. P,ngo de Fortaleza, I rmãs Gal vão. 
Bet i  Gu zo, Doug la:-- e Émerson, Adauto San tos, 
Germano Matias, Sergio e Serginho. Edvaldo Santana 
e Enan Racan. 

Estes art istas passaram a se engajar na luta pela 
Reforma Agrária, a part ir  do show da Marcha Nacio
nal, em Campinas. N i l  Bernardes, autor da tr i lha da 
novela "Rei do Gado", conta aqui como é que estes 
111úsicos passaram a contribu ir para a luta do MST: 

"Quem me apresentou ao MST foi o Juarez Soares 
( locutor de esportes do S BT) que pediu para eu
musicar seu poema '"Grito da Terra . .. Depois disso,
resolv i  entrar em contato com o Mov imento. Havia 
emão um ato em Campinas e eu resol vi convidar artis
tas amigos para colaborar. O pessoal se apaixonou pelo 
MST e resolveu se engajar na luta subindo no palco e 
cantando. Isso roí crc:-.cenclo. Nf,o imaginava que o 
pessoal aderi :-.:-.e desta maneira. O grupo, junlo com o
maestro .. Caxote·· e Mário Campanha. resol veu aju
dar a gra\'ar em estúd io as música:-- do Zé Pinto e do 
Marq�inhos Monteiro. Também juntamos vários ar
t istas para gravar um pedaço ela música .. Grito da Ter
ra"'. cujos direito:-- �erão doado:-. ao MST'. 

"Vocês do MST e :- . , a lodos nós. Est :-t(l e 
st�o dctndo uma lição de vith

I · . · ' ns1 11anclo . . · 
' eu a a levantar a c b 

a soc,eJadc brasi-
A I a eça e lutar . . . llla de vocês ev ·1 ,  

po1 seus Jirei 1w b, · 1 c1 que as p . . . ., . , 1 1xo ela ponte e 1· 
esso.is dunna111 em-, umem crack Vi . • . cem <1 esperança d ·i c . · oces cstabele-

p . ' onqUJ!-il:1 ti · . 
I· d ·  . o ovo B rasileiro". 

" CH d <111 1. 1 para 

Lula Inácio Lula ela Sih-a
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ireitos Humanos 

SEM TE RRAS : 
OS NOVOS PRESOS POLÍTICOS 

O 
P_residente da Repúblic_a e seus mi
n i stros ,  Ne lson Jobim e Rau l  
J ungman. não sabem mais o que 

razer para conter o avanço da luta pela re
forma agrária. No início do mês de feve
reiro, Fernando Henrique Cardoso deter
minou ao seu Ministro da Justiça que per
corresse alguns estados para cobrar dos go
·1ernos estaduais, min istério público e juí
zes, mJtior rigor na repressão contra o 
MST. E o que est,í escrito na reportagem 
do jornal O Estado de São Paulo, publ icada 
em 05/02/97: "FH critica omissão no com
bate às i nvasões··. Na matéria ainda est,í 
escrito que: "Segundo o presidente, Esta
dos e Min istério Público deveriam impe
dir ocupações ... 

Para que a pressão sobre os Governa
dores e o Poder Judiciário surtisse efeito 
mais rápido, o próprio Min isrro da Justiça 
encarregou-se de fazer as malas e viajar 
para os estados, e assim o fez. Viajou para 
o Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul .

No final de fevereiro, a viagem do
Min istro começa a dar os primeiros efei
tos favoráveis ao lat ifúndio. 

No estado do Pará, logo após a visita, 
a Polícia Mi l itar anunciava que havia aber
to um Inquérito Pol ic ia l  para apurar a-; 
declarações das l ideranças do MST. que 
nnunciavam novas ocupações. Felizmen
te o Inquérito não foi adiante. demonstran
do claramente que foi i nstaurado apenas 
para satisfazer os desejos de repressão do 
M in istro. 

No estado de São Paulo, logo após a 
visita do Min istro, o Procurador Geral do 
Estado, Luiz Antonio Marrey, designou 
um grupo especial de promotores para tra
balhar na região do Pontal cio Parana
panema. A primeira providência do "gru
po especia l" foi requerer a prisão de 6 l i 
deranças do MST (José Rainha, Diolinda 
Alves, Márcio Barreto, Cl audemir Mar
ques Cano e Fel into Procópio/M i neiri nho ). 
O juiz de Pirapozinho, atendendo ao pe
dido dos promotores e aos anseios do lati
fúndio l igado à UDR, decretou a quebra 
da fiança dos trabalhadores. Porém, desta 
vez, receosos pelas repercussões na opi
nião pública. deixaram Diol inda de fora. 
Decretaram apenas as prisões de ci nco tra
bal hadores. 

No Rio Grande do Norte, como refle
xo da i nvestida do Presidente e seu Mi
n istro, o juiz do município de Touros de
cretou a prisão preventiva de ci nco rraba
lhadores, no dia 1 9  de fevereiro: Wilson 
Al ves Pere i ra ,  João A l ves Pere i ra .  
Raimundo do Nascimento, José Macena 
da Si lva e Francisco Alves Pereira. Final
mente, no dia 1 1  de m.1rço, todos foram 
colocados em l iberdade. Nosso advogado 
Paul i ran Pereira. depois dl' uma in rensa 
baralha jurídic.:a. rnnse_gu iu  solr;í-lo!--. 

No Rio Grande do Su l . lngo ap<Ís a ,·i
sita do Ministro da Justiça. o Poder Judi
ciário retirou do arquirn alguns manda
dos de prisão para serem cumpridos. Por
tando, por pressão ele Nelson .Jobim foram 

COMEÇA A ANDAR O PROCESSO 
DE ELDORADO DO CARAJÁS 

Finalmente o processo contra os po
l iciais m i l itares que participaram do mas
sacre de Eldorado do Carajás, no dia 1 7  
d e  abril de 1 996, começou a andar. A 
pressão da opinião pública fez com que 
o Governo Federal detenninasse ao Mi
n istro da Justiça um empenho maior. 
Após uma conversa com Nelson Jobim, 
o Presidente do Tribunal de Justiça do
Pará, designou um juiz e um promotor 
exclusivamente para o caso. 

Hoje o processo está na Comarca de 
Curionópolis O promotor responsável é 
o Dr. Marco Aurélio Lima do Nascimen
to e o ju iz responsável é o Dr. Laércio de
Almeida Laredo. 

Neste momtnto a situação do proces
so é a seguinte: 

1. Em ju lho de 1 996, o promo1or
Marco Aurélio denunciou os 1 55 polici
ais por abuso de autoridade. Neste pro
cesso o promotor também denunciou 03 
trabalhadores por porte i legal de armas. 
resistência e desobediência. 

2. Com a publ icação da Lei 9.299 em
07 de agosto de 1 996. os crimes de homi-
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cfdio doloso ( intencional) praticado por 
mi l itares também passou para a compe
tência da Justiça Comum. Como jâ havia 
o processo por abuso de autoridade contra
os policiais, bastou o promotor denunci,u·. 
acusando os policiais de homicídio. 

3. No dia 07 de março de L 997, ojuiz
responsável pelo processo determinou que 
todos os 66 PMs que estão trabalhando 
em Paraupebas, sejam interrogadoi- até o 
dia 26 de março. 

4. O advogado do MST que acompa
nha o processo já foi admitido na condi
ção de assistente da acusação e partici
p_ará de rodos os atos do processo. 

Este avanço do processo deve ser cre
ditado à mobil ização da opinião pública 

· nacional e internacional, pois desde aque
le fatídico 1 7  de abri l , foram realizados 
d iversos atos exigindo n punição dos cul
pados (Júri I nternacional em Brnsíl ia, 
monumento Oscnr Niemeyer). Leva tam
bém os créditos a Marcha Nncional  à 
Brasília, que reforça ainda mais a divul
gação desta absurdn impunidade. 

presos ldone Bento. José Argemiro. Elenir 
Nunes, Augusto Moreira e Jrn;é Gowaski. 

Estas prisõe� jú haviam sido decreta
da,; L'lll / 992. ao linal t/1, ju/!,!allll'llln do 
procó,n que apur:11 ;1 a, drcunsrânc ia., d;1 

mortl' de: u m  policia l llll L'onlli ro da Praça 
da 1' la triz. mas não foram rnmprida, por
que ha,· ia. me!-1110 tkn1n1 tia Brigada f\ l í 
l itar. uma c.:ertez:t dl' qul' o s  trahalhatlon.�:-
foram condcnadllS injl1'fall1l'nfc. poÍ!-- fi
cou n1mprll\ adu lJUL' 111.'nhum deks l'ra 
au1or dn crime. No l'nl:rnro. apôs a ,  ísita e 
;1s tkdar;u.;iic:,. do 11. l i n i , rro da .lu:--tít;a n:1 
imprl'nq h1c;1 I .  o Potkr .l udici:irio. rl' f i 
rnu rapidinh11 o, mandado, d11 fundo tia 
gan:ta e m-1ndou a pol íL· ia no L'llL·a l,o do:--
1rahalhadore,. 

,� atual :-- i r uaç.io .: mui1 1 1 scme l l1a nh.' 
aos ;1111ls tia diradura mi l itar. qu:1ndn l l l i 
lhares de pes:--11:i, fora111 prl'sa:-- pl'lo, 1ir
g;ios de sl'gurança. pdo ,impks raw tk 
f:Jzcrem opnsit;:"to polírica ao rcg il lll' n 1 i l i-
1ar. N:1 .:poca do gll\·crno Collor o 1' 1ST 
c:n frcntou uma si1uaçã11 parec ida. O Poder 
Exl'cur irn prl.',sirnw, : 1  e o Pnlkr .ludici:í
rio act:ita, a l' ac.:at;t\'a a:- tklerminaçtics. 
expedi ndo as onkn, de prisão. 

A t·enl'za dl' que a:- prisiil'S dos traha
l hadorc, s:itl prisiics polí1icas fica mai, 
e ,· itknre na tkc.:isão do Segundo Vicl.'-Prc
s i tlentc do Trihuna! de .l usriça de São Pau
lo. que usnu um editori:11 do Jornal da Tar
de. como argumento par:1 negar .. habeas
nirpu�·· para os companheiros do Ponta l . 
Veja o ca r:í ter  ·jur íd ico .. de sua  
arnuml'nJacão: .. As  coisas precisam ficar 
be�11 daras·- in,·adir propriedade a lheia é 
uma afronra 11 lei e. enquanro as in ,·asões 
forem ro leradas n:io haH'r,í possihi l idade 
tle paz no campo. Ou ex isre o império da 
lei e da ordem. o rcspeiro ao estado de di
reito. ou re!.! rt·dimos ao estado de anarquia. 
É isso ml's�no que parl't"l' desejar o MST. 

cujo projeto --revolucionário .. é incompa
tível com a ordem decretada .. . Ou seja. quem. realmente, decre\Ou as prisões fo. 
ram <"  iorn;1/i,t:1s t/Ue e.,cTr.:i ·eram :i.< ma, 
1.:ri:1, t' �1 [\ / inistro d.1 J u.� 1iç,1. O ·Po<Jer .lu
tl ic i :irio ap<!n:1, ohedeceu cegamenle a, 
dl'll'rnl Í nacües do Poder Exec.:utiw>. 

Estado' de Direi to·? Todl1s :-.ão igunis 
JlL'r:1111L' a l .t: i? Que Justiça é es,;a que solta 
o:-- pi,roleirn, tia Fazenda São D9mingos 
qt11.' halearam oito pessoa, e manda pren
der trahalhadores rurais que lutam por um 
pl'daço tk 1L· 1-ra para 1raball1ar") 

f\ l i ri:111 Farias de Ol i ,·e i ra e Antfrnio 
. c ,  l' , .  re r idos g ra ,·emente por es te,  
pi ,; tokiros na S.io Domingo,. ,abem mui
lo hl.'m esra d i frre111;a. Por isro j:i decla
raram. ainda c.:on,·ale:--cenres no hospita l .  
l J l lL' logo que puderem. , ão ni l t:tr a ocu
par fL•rra. 

Setor de Direitos Humanos 

PRESOS ASSASSINOS 

DA GIACOMET 

O delegado Sebastião Ramos dos 
Santos, de Laranjeiras do �ui, prendeu 
dois seg ura nças da Fazenda P in hal 
Ralo, pertencente à Madeireira 
Giacomet-Marodin .  Joel Dabri nski e 
Antônio Valdecir Somenzi são acusa
dos pelo assassinato de Vanderlei das 
Neves, de 1 6  anos, e José Alves. de 34 
anos, ocorrido em janeiro último. Os 
exames mostraram que eles_foram mor
tos à queima-roupa. Um dos sobreviven
res da emboscada, José das Neves, re
conheceu os pistole iros da empresa 
como os assassinos. 
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PM DESPEJA 
TRABALHADORES SEM TERRA 

Acampamento Dois Paus, Branquinha/AL 

C
erca de 500 famílias de trabalha
dores sem terra foram despej adas 

no d ia  3 de março da fazenda São Ge
raldo, no município de Murici .  A área 
de 5 \ 4  hectare� é l0la\mente improdu
r iva. Mesmo nssim. o juiz da comarcu 
local concedeu a reintegração de pos�e. 

A operação de despejo foi rea l iza
da por mais  de 1 00 homens da po l í
c ia  m i l i tar. Toda a operação foi e fe
tuada em conjunto com o fazendeiro. 
que teve proteção da  jus t iça  e dos 
po l i c ia is. 

Ocupada de de o dia 27 de feverei
ro. a fazenda São Geraldo. no municí
pio de Murici estava tota lmente aban
donada e os ún icos se is moradores da 

área, estavam passando fome. 
Para os traba lhadores, o despejo 

acomeceu por causa da morosidade do 
Incra que não assumiu a responsab i l i 
dade ele agi l izar a vistoria e o proce'-SO 
de desapropriação c: ncaminhado pelo 
MST. O superi n t enden te .  R icardo 
Vitorio. com:!u no momento da desapro
priação. 

Os trabalhadore e o MST rei vin
dicam três áreas na reg ião: a fazenda 
São Geraldo. com 5 14 hectares e as 
fazendas Pacas e Bolo. com cerca de 
600 hectares. As fa míl ias despejadas 
estüo acampadas às margens ela BR
I 04 .  próx imas à usina São S imião. que 
está fa l ida. 

TRABALHADORES IN ICIAM 
-

MARCHA E VAO AO INCRA 
No dia 1 7  de fevereiro. depois de 

percorrerem 1 5  km em caminhada  pe
las principais avenidas de Maceió, sem 
terras foram recebidos na sede do Incra 
por cerca de 80 polic iais do Batal hão 
de Choque da Po l íc ia Mi l itar. Houve 
um começo de tumul to. por cau!-.a da 
i n vest ida do, pol icit1 is . que não deixa
ram os colonos entrar no prédio. Por 
volta Jas 20:00 horas. o comando da 
polícia reforçou o e fet ivo. usando cãe-.,. 
bombas de gás lacrimogêneo. cavala
ria e lança de e l i te .  

Os trabal hadores passaram a noite 
fora do préd io. Pela manhã fizeram um 
ato púb l i co, protestando con t ra a 
truculência com que foram tratados; 
privados até mesmo de beberem água e 
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usar o banheiro. Depois de negociarem 
com o chefe de confli tos agrários. João 
Cavalcante. os trabalhadores marcaram 
ai nda para fe,·ere iro outra reunião. des
sa vc7 com o Superintendente do Incra/ 
AL, Ricardo Vitóriu. 

Principai<. pon10� da pauta de re i
v i n d i cações :  gara n t i r  cc; . i i pe s; do  
LUM IAR para a s  áreas ( I ncra quer 
c:xc lu i r  ivlSTJ: in fra-estrutura para º" 
a.ssemamentos. energia e lé 1rica. estra
das. água, casa de farinha. e-.cola e 
po<,to de saúde. 

L iberação de crédi tos parn habi
tação, fomen to e a l i mentação e pri n
c i pa l men te  Procera para todas as 
áreas que receberam i m issão de pos
se em 1 996. 

,.

MARCHA A ARACAJU 
Depois de I O dias de caminhada. 600 

trabal hadores sem terra chegaram ü 
Aracaju. provenientes de Canindé de São 

i ·o Francisco. no se11ão. Na chegada. no dia 

� 1 2, foi realizado um ato público com
ê cerca de 2 mil trabalhadores. Depois uma 
.!;1 
g comissão de trabalhadores foi recebida 
l:i pelo governador Albano Franco, onde 
� entregaram uma pauta de reiv indicações. 

Eles pediram o assentamento imediato de; 
centenas de famíli:t<i acampadas em vári
as regiões do Estado . a agi l ização nos 
procc_ sos de ,·istoria ck c!iYersas ârea� e 
infra-estrutura para as os assemamemos. 
Josl5 Robe110 da Sih a. da coordenação 
nacional do I\IST. conta que o Jncra já 
l iberou -1-(X) mil reais para a Cohidro e 
outras empresas públicas. com o objeti
\'O de de:-.en,ol ver projetos de infra-cstni
tura nos assentamentos. mas até agora :-.ú 
e.xis1c uma obra em andamento. Trata-se 
da construção da estrada que interliga o 
assenramemo de t-.forro das Chaves à sede 
do mun icípio de Propriá 

Segundo Edvaldo Perei ra dos San
tos, da coordenação estadual do MST, 
a caminhada seguiu  em r i tmo normal, 
percorrendo 20 km por dia, sem gran
Jes t ranstorno . .  Duranle os I O dias. 

somente seis pessoas chegaram a ser 
mccl icaJas devido ao cansaço, mas 
re tornaram para conc lu ir  o percurso. 

Os s ind icatos dos trabalhadores ur
banos deram apoio à marcha. O presi
dente cio S i ndicato dos Empregados em 
Estabe lec imentos Bancários, Gi lson 
Costa Lima. afi rmou que a luta é uma 
:-.ó. s1 . .' ja na cidade ou no campo. ·'Se o� 
probl�mas agrâiios forem resolvidos, as 
sol uções ocon-erào cm cadeia:· afirma. 
c11fati2.ando que a onda de desemprego 
cst;í in1 i 1 1 1idando a luta sindical. mas o 
gm erno não consegue ameaçar o MST. 

A e:sperança foi o principal combus
tível a 1110, cr a marcha a r\racaj tí. na 
aval iação de quc! l l  participou da cami
nhada. '-Sem crnprcgu. morando debai
"º de uma lona quen1c, v i vemos só rw 
espera de consl.!gu ir  uma vida mel hor. 
tendo oportun idade para trabalhar e 
produzir com o objetivo de oferecer uma 
vida melhor a minha famíl ia", afirmou 
o trabalhador rural José Medrado dos
Santos, do acampamento Bom Jard im, 
em Monte A legre. Mesmo com os pés 
calejados e cansado da viagem, ele sen
t ia-se alegre por ter enfrentado as ad
vers idadcs da caminhada. 

OCUPADA FAZENDA 
RIACHUELO 

Cerca de 1 50 fam íl ias de trabalha
dores rurais ocuparam, na madrugada 
do dia 1 1  de março, a fazenda Ti ngui .  
no município de Riachue lo. Eles co
bram do governo a desapropriação dos 
quase quatro mi l  hectares da terra e 
garantem que só sairão da área com a 
posse defin i t iva para que possam pro
duzir. O acampamento foi organizado 
na entrada da fazenda. 

O proprietário da fazenda Tingui, 
Cristiano Ban-ew. entrou na justiça com 
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um pedido de rei ntegração ele posse. Ele 
afirma que a fazenda é dest inada à pe
cuária e abriga cerca ele mi l  cabeças de 
gado. 

Há nove anos aconteceu uma ocu
pação, mas os sem terra roram ret i ra
dos da fazenda. Eles não aceitaram a 
avaliação fe ita pe lo Incra e já estão tra
balhando na fazenda há quase um ano. 
Outras 200 famíl ias de verão chegar na
área. "Eles irão reforçar a nossa luta .. .
afirma Va lmir  Batista, do MST. 

OCUPAÇÃO NO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 

Marcando a passagem do dia 8 
de Man;o. Dia l nternac.: ional da Mu
lher, o MST preparou duas ati vida
des. Foi ocupada a fazenda São Fran-

1 
c isco e encerrado os dois dias do I 
Encontro de Mulheres da Reforma 

--� - - WWW -----

Agrária, que contou com a part ici
pação de 400 companheira� assen
tadas e acampadas cm Pernambuco. 
A fazenda São Franci!->co tem 4. 1 1 2 
hectares e é uma ant iga rei \' i ndica-

' ção do MST. 
I---
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OCUPAÇÃO EM ITAQUIRAÍ 
Trabalhadores rurais do Mato Gros

so do Sul  e cio Paraguai, ocuparam no 
dia 8 de março a fazenda Santo Antô
nio, no município de Itaquiraí. Os tra
balhadores são de 25 municípios da re
gião e cio Paraguai, e chegam a 1 500 
famílias. 

A área de 24.900 hectares pertencia . 
à fal ida Cooperativa Agrícola de Cotia 
e, segundo informações, atualmente é de 
propriedade de João Bertim, que mora 
em Lins, interior de São Paulo. Os tra
balhadores avaliam que muito dinheiro 
pú!)lico foi investido na área. Em com
pleto abandono, as máquinas estão apo
drecendo no meio da mata, não existe 
nenhuma plantação e apenas algumas 
cabeças de gado foram encontradas nos 
pastos. 

As famílias acampadas fazem as se
guintes reivindicações: vistoria da área; 
desapropriação para fins de Reforma 
Agrária; que se apure como foram ut i l i 
zados os recursos públ icos e a quem 
beneficiou; e, o não despejo das famíl i
as acampadas. 

O juiz Danilo Borin, do Fórum ele 
Naviraí, já concedeu liminar de reintegra
ção dl! po:-.sc. 0:-. trabalhadores estão clis-

---
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postos a pennanecer na área para fazer com 
que o Incra, o Secretário de Segurança do 
Estado e o juíz, atenda às exigências. 

O delegado-assistente da Secretaria 
Estadual da Justiça de Mato Grosso do 
Sul ,  S idney Alberto, disse que não tem 
condições operacionais para cumprir a 
ordem de reintegração de posse da Fa
zenda Santo Antônio. "Não temos nem 
sequer efetivo pol icial para bancar uma 
operação de retirada dos i nvasores." 
Segundo ele, os quatro municípios da 
região contam com apenas 1 30 policiais 
e prec isariam para a retirada dos ocu
pantes, 600. Enquanto isso, o governo 
procura uma área para transferir o acam
pamento. 

No dia 1 4, uma barreira armada pela 
PM para impedir a chegada de mais tra
b.a l hadores ao acampamento fo i 
desativada pelos sem terra. Cerca de cem 
trabalhadores desarmaram e detiveram 
por mais de duas horas um aspirante e 
dois soldados que montavam guarda na 
entrada da fazenda. Os Policiais havi
am impedido a passagem de um cami
nhão e um ônibus de trabalhadores pela 
estrada que dá acesso ao acampamento. 
a 35 qui lômetro� de Navaraí. 

,.

ASSENTADOS EM APUI  
-

REALIZAM OCUPAÇAO 
Do maior projeto de assentamento da 

América Latina (JUMA/ACARI), 2?0 
famílias movidas pelo abandono, pela 
malária, pela falta de estradas vicinais, 
pela fome e miséria, decidiram ocupar 
uma fazenda em uma área urbana, do 
município de Apuí (AM), de prop1ieda
de de Amilton Marmenti ni .  

O juíz Edson Pere ira de Souza, que 
já havia se despedido da comarca, só 
vol tou ao mun ic ípio para conceder 
l iminar de reintegração de posse. Depois, 
foi embora novamente. 

Os trabalhadores receberam a noti
ficação no d ia 3 de março. 

lV1ATD [�nosso 

Represe ntantes do MST. STR e 
Fetagri. se reuniram com os vereadores 
de Apuí que indicaram duas áreas. Os 
trabalhadores detinir�m por uma área de 
75 hectares para assentar as famílias e 
construir 280 casas. Além disso, os tra
balhadores exigiram que a prefeitura se 
comprometa a fazer as ruas; l impar os 
lotes (com a pa11 ic ipação dos interessa
dos); construa escolas e posto de saúde; 
combustíveis para desenvolvimento dos 
trabalhos; al imentos para os mais neces
s i tados durante os traba lhos: poços 
ai1esianos; caixa d'água; e rede de ener
gia elétrica. 

OCUPADAS DUAS FAZENDAS 
Os trabalhadores rurais sem terra do 

Mato Grosso, ocuparam na madruga
da do dia 1 7  de março. dt1as fazendas 
no in terior do estado. 

Na região su l  do Mato Grosso, cer
ca de 1 000 famíl ias ocuparam uma área 
no município de São Jose do Povo, a 
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30 qui lômetros ele Rodonópol is .  
Na região sudoeste do estado. mais 

de 1 500 T·amíl ias de trabalhadores ru
· rais, ocuparam uma área próx imo a ci
dade de Cárceres.

Segundo a coordenação do MST do
Mato Grosso, o cl ima é de tranqüi l idade.

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

SEM TERRAS OCUPAM ._ 
DUAS FAZENDAS EM 

VITÓRIA DA CONQUISTA 
Cerca de 1 30 famíl ias de trabalha

dores rurais sem terra ocuparam, no 
dia 2 1  de fevereiro, a fazenda Boa Sor
te/Recreio no município de Ribeirão do 
Largo, que pertence ao Banco do Bra
s i l .  Com 1 .300 hectares, e la se encon
trava em total estado ele abandono. O 
MST encaminhou ao Incra sol icitação 
de vistoria e de desapropriação da área. 

No dia 22 de fevereiro, cerca de 200 
famíl ias de trabalhadores rurais sem 
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terra, ocuparam a fazenda Arizona, no 
município de Vitória da Conquista. 
Com 2.000 hectares, a fazenda Arizona 
foi vistoriada pelo Incra em novembro 
do ano passado e foi considerada im
produtiva. 

Os trabalhadores que ocuparam a 
área, são em sua grande maioria, oriun
dos da periferia de Vitória da Conquis
ta. O MST sol ic i tou ao I ncra acelera
ção no processo de desapropriação. 

TRABALHADORES OCUPAM INCRA 
Cerca de 300 traba lhadores rurais 

sem terra, acamparam na sede do I ncra 
reg ional ele Ji Paraná, no dia 7 de mar
ço. Os trabal hadores são cios acampa
mentos Padre Ezequie l ,  em Urupá, 
com ?,:',() fa111 í l i <1:--. . 0·1.icl dos Carajú:--.. 
cm Pre� iden1e MécJici. com 1 80 fa mí
l ias e do pré-assen1amen10 Ch ico Men
des, em Presidente Médici. com 230 
famíl ia�. 

Nos di a!- 1 O e 1 2  de março. os tra
bal hadores foram recebido:-- cm aucli-

ducação 

ência pe lo executor do I ncra de Ji
Paraná. Entre as conquistas da reunião 
estão: vistoria em três áreas, até o dia 
1 1  de abri l, para viabi lizar o assenta
mento de 590 famílias; 30 dias para 
v·1:--.1oria de uma ún:a 1x1ra o a,:--.�man,en
to dus 60 fomílius reswmes do pré-a.,

sen tamenlO Chico Mendes: repasse 
7.000 qui los de al imentos (óleo. nçucar, 
charque e leite ) para a complementação 
da Cesta Básica da Comunidade Soli
dúria. ell\ iada no fi nal de fevereiro. 

MST E A ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 
Segundo os dados do IBGE 

censo de 1 985, o Bras i l  tem 1 9  mi
l hões de analfabetos, ou seja, 20, 1 % 
da  população do país é analfabeta. 

Com o objetivo de e l im i nar o 
ana l fabetismo nos. assentamentos 
da Reforma Agrár ia ,  es t i veram 
reun idos em São Paulo de l a 8 de 
março, no 1 Seminário Nacional dos 
Coordenadores e Coordenadoras 
de Educação de Jovens e Adul tos, 
55 coorden adores de EJA (Educa
ção de Jovens e Adu l tos) de  1 9  es
tados do país. Eles discutiram a l uta 
pe l a  escol arização de todos da  
base, a cont inuidade do trabalho da 
EJ A dentro do MST, a formação de 
coordenadores e monitores e, prin
c ipa lmente, a busca de parcerias 

para a qua l i ficação das experiên
c ias .  Vai se tornando realidade o so
nho de declar.ar para toda a socie
dade que  nas áreas de assentamen
tos do Bras i l  se e l im ina, a cada dia, 
o lat ifúndio do ana lfabetismo den
tro dos assenta�entos de Reforma
Agrária.

O projeto de Educação para Jo
vens e Adu ltos do MST já conta 
com 600 monitores, 90 coordena
dores estadua i s  e reg iona i s  e 9 
membros que compõem sua Co
m issão Nacional .  

Este projeto já  contempla 8 m i l  
assentados e acampados e conta 
com a parceria do MEC, da Univer
sidade Federal de Sergipe e da Se
cretaria de Educação do Sergipe. 
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ELISABETH TEIXEIRA, LÍDER DAS LIGAS 
CAMPONESAS, REENCONTRA- COM O MST 
Em ho111enage111 ao do Dia 8 de 

Março. Dia Internacional da M11lhe1; 
o JST apresenta aqui  Elisaberh
Teixeira, u111a companheira que teve
seus 72 anos de vida 111arcados pelo
co111promisso incessante com a Refor
ma Agrária. Tanto é que ela esrel'e pre
senu no "parto .. do MST, em nosso !º 

Congresso Nacional.N final de janeiro, nossos com 
pan he i ros do Pon ta l  do  
Paranapanema receberam a vi

s i ta de u ma mulher mui to importante 
na h istória das l utas camponesas do 
Bras i l :  El isabeth Teixeira. Mulher de 
João Pedro Te ixeira, fundador e l íder 
d a  L i ga  Camponesa de Sapé-PB, 
El isabeth foi a primeira mulher brasi
leira a se destacar na l iderança dos tra
balhadores rurais. Após o assassinato 
de seu marido, em 2 de abril de l 962, 
El izabeth assumiu a direção da l iga e 
passou a dividir-se entre os 1 1  fi lhos e 
a l uta pela Reforma Agrária. 

Sua v ida foi marcada por tragé
d ias, a começar pelo assassinato de 
João Pedro. em uma emboscada a 
mando dos fazende i ros parniban·os . 
entre eles, o próprio pai de E l i zabeth. 
Manoel Just ino. hoje com 1 02 anos. 
Comerc iante e fazende i ro l igado à 
UDR,  Jus t i no rompeu re lações com 
a f i lha desde o casamento com João 
Pedro. que trabalhava nas pedre i ras 
e engenhos da reg ião e logo passou 
a se dedicar à con ·c ien t ização do. 
trabalhadores rura i s .  E l i sabe th  .. en
tendia da l uta·· por ver o modo como 
seu pai ag ia: "Se e l e . e desen tendia 
com um lavrador, à no i te e le pegava 
dois  v i gi as dele e ia  lá na casa do 
homem. O morador já não amanhe
c i a  mais a l i " .  E Manoel J us t ino fi 
cava com a casa e a roça do lavra
dor. 

Logo após o assass inato de  João 
Pedro Te i xe i ra, a f i lha mais velha, 
Marluce, su ic idou-se de desgosto e 
o fi l ho  Paulo, então com 1 3  anos. le
vou um t i ro na testa, passando seis
meses no hospi ta l .

Com o Golpe de 64, depo i s  de 
passar quatro meses presa, e l a  foi 
obrigada a se separar dos fi l hos, que 
f icaram com sua fam í l ia .  Carlos, o 
fi l ho mais parecido com João Pedro, 
f icou com ela, pois M anoel Just ino 
se recusou a ficar com e le .  

J á  com a d it adura m i l i tar e m  seu 
encalço, o pai n ão hesitou em não 
aj udar a fi lha "comun ista", que fu
g i u  com a roupa do corpo e u m  fi l h o  
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campo. botar as te l has de  novo .  Na
que la época a 1erra era do patrão, 
mas os l raba lhadores t i n ham o d i re i 
t o  de morar naquele casebre e p lan
ta r. Da l i  e le  co l h ia ,  n ão passava 
fome, t i nha o que comer. Quando t i 
nha desen tend imento e o patrão que
ria expulsar o morador, ele abria uma 
parte do cercado e jogava gado na
q u e l a  área t od i n h a  para des t ru i r  
aquela lavoura. Hoje  e les j á  estão 
usando um veneno." 

Mulheres na Luta 

Eliza eth contou sobre a luta camponesa da década de 60 para as 
companheiras do Pontal 

"Na minha época, muitas vezes eu 
ia em caminhada com os companheiros 
para entrar numa área que estava em 
conflito, onde estavam botando os la
vradores para fora. Naquela caminha
da, quando eu encontrava com um gru
po de pol ic iais, e les diziam para mim: 
"tenha vergonha, quem já  v iu urna mu
lher acompanhada de tantos homens. 
Tenha vergonha, mulher, tome sua po
sição de mulher, vai cu idar de seus fi
lhos·'. As mulheres naquela década não 
t inham dados. Havia d iscriminação ü 
l uta da mulher do campo, pelo atraso e 
o anal fabetismo. Ela cu idava só da luta
de casa. Hoje eu estou vendo um mo
vimento das companhe iras mulheres,
wdo na l uta, e que as perspect i vas para
que seja implantada a Reforma Agrá
ria estão mais perto. Mas também por
isso companheiras como a Margarida
Alves e Penha foram barbaramente as
sassinadas. Eu confio em Deus que a
Reforma Agrária vai ser implantada,
não em um setor aqu i. outro acolá. tem
que ter uma Reforma Agrária ampla em
nosso país, para que todos os homens
do campo, que vivem miserave lrnen1e,
tenham o direi to à terra para trabalhar
com todas as condições merecidas para
sobreviver."

nos braços, v i vendo duas décadas Reforma Agrária i mplantada no Bra-
sob um nome falso, em uma c idade- sil antes de morrer". 
z inha  do R io G rande do N orte. Sua 
h i stória é con tada no fi lme "Cabra 
Marcado para Morrer" . In ic iado em 
1 964 ,  o f i lme e ra  e s trel ado por 
E l isabeth. que in 1erp re1ava sua pró
pr ia \· i da .  l 11 1errompido pela repres
são m i l i tar. suas fi l magens só foram 
retomadas 1 7  anos depois .  Foi gra
ças ao fi l me que E l isabe 1 h  pode no
\'amente reencontrar seu. fi lho� e as
sumi r  novamente sua \' ida.  

"Cabra Marcado para Morrer'· 
foi at ração em urna no i te  do 1° Con
g re s so  do tvl ST, e m  1 9 8 5 .  e m  
Cur i t i ba .  que comou também com a 
part i c i pação de E l i sabe t h .  "Somos 
todos fi lhos de la .  E l i sabet h  part ic i 
pou do parto do M o v i me n to Sem
Terra .. . d i sse Diol i nda, ao saber que
e la  estava l á. 

Nesta viajem, Elisabeth conheceu os 
frutos da semente plantada naq�ele ano, 
visitando os acampamentos. ocupações 
e assen tamen tos  do  Pon ta l  do 
Paranapanema- SP e a cooperat i va dos 
assentados em Paranacity, no Paraná. 

No acampamento de Taquaruçu ,  
onde os assentados estavam discut in
do questões com a ass istência técn i 
ca dos tratores, E I  isabeth foi pr. sen
teada com a bandeira do MST. 

Ya lmi r  Chaves, o "Bio", da d ire
ção estadual, expl icou: "Na nossa ban
deira tem um homem e uma mulher 
porque o MST defende que, como 50% 
da população é mulher, nós queremos 
que e las partic ipem 1 00% da luta, se 
não ela fica pe la metade" . Ela agrade
ceu i ncen t i vando os companheiros a 
cont inuarem na lu ta, pois quer ver "a 

Luta pela terra e as 
Ligas Camponesas

"A d i fe re nça é que naquela épo
ca ha\' i a  o confl i to de expu l são do 
homem do campo e hoje já estamos 
todos expu lsos. Quem já foi expulso 
está aí .  às margen s  da per i feria das 
c idades. tanto do i nterior quanto nos 
!mmdes cen tros .  E também tem o de
;ernprego.  O pessoal já tá  mais por
con ta do t rabalho na ,írea urbana. O
confl i to era mais pela expu lsão. Hoje
j á  estamos expu l so,; e estamos que
rendo resgatar o que t i n ha. Depois
eles botavam os jagunços, que mon
tavam cavalos e derrubavam as ca
sas .  Aconteceu de les en t ra r  na  parte
da manhã, des te l har a casa e eu i r
com 300 homens, compan he i ros do

A LUTA DAS LIGAS CAMPONESAS 

As Ligas Camponesa,; combatiam as i njustas condições de trabalho no cam
po, onde não havia direito a trabalho aJgum. Nunca bem implementada, o 
d ireito de sindical ização e a regulamentação do trabalho dos assalariados ru
rais foi uma conqu ista desta época, em 1 962. Basicamente a Ligas combatiam 
o aumento do foro (pagamento do direito de uso da terra), do cambão (trabalho
obrigatório sem pagamento: dois dias para o trabalhador e três para o patrão),
o despejo dos camponeses sem iden.izações pelas benfeitorias e lavouras e a
violência contra os trabalhadores rurais.
Recomendamos ler: As Ligas Camponesas, de Fernando Azevedo, editora 
Paz e Terra 
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PRIVATIZAÇÃO DA VALE : 
A N EGOCIATA DO SÉCULO 

Crescem as mobilizações 
contra a privatização da 
Vale do Rio Doce. Juristas 

estão enctmtinhando ações na
Justiça para tentar impedir a
privatização e trabalhadores pro
testam. No dia 10 de março, 50 fa
mi1ias sem terra ocuparam a f a
zenda Pirapema, de uma empresa
subsidiária da Companhia Vale do
Rio Doce, localizada no municí
pio de Twniritinga, em Minas Ge
rais. A ocupação foi organizada
pela Fetaemg(F ederação dos Tra
balhadores na Agricultura de
MG), STRs da região e membros
da CPT. Além disso, com medo do
que o MST pode vir a Jazer para
protestar contra a privatização, os
diretores da Vale entraram na Jus
tiça com um pedido de "interdito
probitório" em nome dos compa
nheiros João Pedro, Gilmar e Zé 
Rainha. Se a companheírada ocu
passe a sede da empresa no Rio
de Janeiro, teríamos que pagar
uma multa diária de 50 mil reais.
Se entrassem 110 escritó.rio, em
Brasília, a multa seria 5 mil re
ais. Pelo visto, o governo tem
muito medo das mobilizações que
o MST pode organizar,
catalizando a opinião pública con
tra sua política de etitreguismo
barato, ao veuder uma empresa
que só 110 ano passado lucrou 632
milhões de dólares e cresceu 76%
de 95 para 96.

Veja aqui o potencial 
econômico e estratégico da 
Vale do Rio Doce 

• Para ela não houve década perd ida.
Sua taxa méd ia de crescimento é de
1 3,6'/4- ao ano desde 1 970. Hoje, gera
uma recei ta bruta anual da ordem de
US$ 5, 5 bi lhões.
• É a principal e1)1presa exportadora do
Brasi l .  l íder no mercado mundial de mi
nério de ferro, maior produtora de alu
mínio e ouro da América Lat ina. 
• Recebeu concessões, por tempo i l i 
mi tado, para pesqu isar e explorar o
subsolo cm 23 mi lhões de hectare:; de
território brasi leiro, uma área do tama
nho da l t ,l l ia, ou da soma de A lagoas,
Serg i pe, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte.
• Possu i  e opera dois portos de grandes
d imensões, a maior frota de nav ios 
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Manifestação da Marcha dos sem terra em Belo Horizonte 

graneleiros do mundo e 1 .800 km das 
mais modernas ferrovias brasileiras, por 
onde t rafegam 2 mi lhões de passagei
ros/ano e 64% da carga transponada 
por trens em nosso terri tório. 
• Tem rescr\'as comprovadas de 4 1  bi
lhões de toneladas de mínério de ferro. 
994 milhões de toneladas de minério de 
cobre, 678 mi l hões de tone ladas de 
bauxi ta. 67 mil hões de toneladas de 
cau l im, 72 mil hões de toneladas de 
manganês, 70 mi !hões de toneladas de 
níquel, 1 22 mil hões de toneladas de po
tássio. 9 mil hões de toneladas de z inco. 
1 ,8 mi lhão de toneladas de urân io. 1 
milhão de toneladas de t i tânio. 5 1  O mil 
toneladas de tungstênio, 60 mil tonela
das de nióbio e 563 toneladas de ouro. 
• Dispõe de 580 mi l  hectares de ílores
tas comerc iais, replantada�, de onde
extrai a matéria-prima para a produ
ção de 400 mil toneladas/ano de celu
lose, em unidades próprias.
• É um sistema formado por 54 empre
sas (próprias. controladas ou col iga
das). quase todas de grande porte, que
interagem com a agricultura (produção
de fer1 i l izan1es ), a indústria (produçC10
de minerais metâl icos e não 111e1álicos,
siderurgia, papel e celu lose), o trans
porte ( ferroviário e ponuário) e o co
mércio exterior ( exportação e na\'ega
ção transoceânica)

Leilão marcado 

O Brasil levou 54 anos para cons
truir e amadurecer este gigantesco com
plexo produtivo. Agora, o governo pre
tende vendê-lo. Para isso, marcou o lei
lão para. o dia 29 de abri l , na Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro. Vai vender 
43% das ações, que dará o controle 
acionário a quem comprar, por 2,9 bi
lhões, recebendo no lei lão uma quantia 
que corresponderá, mais ou menos, a um 
mê:,; de juro:-. da dívida interna. Ou �eja. 
quem pagar essa quan1 ia .  1ení poder 
sobre o capital de I CU bi lhões da Vale. 
e sobre um patri môn io i ncalcu lá,·e l .  
Fixado pelo governo, o preço mínimo da 
Vale ficou 1 0.36 1 bi lhões ele reais. mas 
na real idade o go\·erno só irá arrecadar · 
mesmo 3 bi lhões. com a \'enda ele ..isrk
das ações ordin,írias - aquelas que dão 
direito a \·010. 

O presidente Fernando Henrique 
Cardoso. jus1ifica a venda declarando 
que a Vale' dá pouco retorno a seu dono 
( ''De cada R$ 1 00.00 investidos na em
presa. o gon�rno reembolsa apt'nas en
tre R$ 1 ,00 e R$ 2.0( )" ) .  No enianto. 
isso é fa lso. Ao longo de toda sua histó
ria, o g0\'emo bras ileiro colocou na Vale 
US$ 1 .2-+ bilhão e jii re t irou US$ 1 A 1 
bi lhão km valore:-. mualizados). Ou seja. 
ela tem sido um ót imo negócio para o 
Brasi l .  cs1c lucro ficou .re1 ido na em
presa para l.'xpansâo de �ua� ativ idades 
e in\'est imen1us em no,·os negócio . .  au
mentando a riqueza do acionista e seu 
patrimônio. No início da década ele 70. 
a rece ita do grupo, era um v,tlor equ i ,·a
lcl l le a USS 1 98 milhões por ano. Hoje 
estes valores es1ão na ordem de USS 5. 
5 bi lhões/ano. 

Maracutaia com 
Norte-Americanos 

Todo este patrimônio está sendo ne
gociado por urna empresa norte-ameri-

cana, a corretora Merril Lynch, que está 
ganhando nas duas pontas da operação. 
Além de ser contratada pelo BNDES 
para real izar a venda, assumiu recente
mente o aontrole da Smith Borkum Hare, 
sediada em Johannesburgo, que é a prin
c i  pai negoc i adora das ações da 
m i neradora su l -afr icana Ang lo 
American, maior i nteressada na compra. 

A n t i g o  p i l a r  do reg i me de 
apartheid. conhecida pelo péssimo tra
tamento que concede ao trabalhado
res negros, a Anglo American teme 
pelo seu futuro num país tão contur
bado, cujo frág i l  equ i l íbrio polít ico 
poderá ser rompido depois da morte 
de Nelson Mandela, que tem sido o 
grande mediador das transformações 
soc iais, após a queda do regi me racis
ta que havia no País. Suas minas de 
ouro e diamante. concentradas na Áfri
ca do Su l .  se esgotarão nos próximos 
onze anos. Logo, não poderia ter v in
do em momento melhor a possibi l ida
de de compra, a bom preço, da Vale 
do Rio Doce .  A,;, recente,;, descoberta,;, 
Jejazidas de ouro i ndicam que. LI cur-
10 prnzo. elu se 1ornaní uma das cinco 
maiore, exp loradoras de ouro do p la
neia. 

Recentemente a Docegeo, a maior 
empre�a de pesquisa mineral do mun
do e maior conhecedora de geologia 
do território brasi le i ro. após anos ele 
pe�quisa. descobriu uma g igantesca 
mina de ouro e cobre no Par,í .  Só  
qut'm sabe estas in formações detalha
das é a pres idência da Repúbl ica. o 
tv l i n i s t ro das tv! i n as e Ene rg i a .  
Raimundo Brito e a direção da Va le. 
que está proibid,1 de falar. Só \'e io a 
públ ico resul lados parcia is desta des
coberta. vazados no jornal O Estado 
<k S. Paulo. Roberlo Assad, que tra
bal hou durante 13 anos na Docegeo. 
d i z  t e r  � i do se mpre a fa \·or das  
pr ivat i zações, mas cons idera uma 
"maluqu ice·· pri \·at i zar a Vale justa
mente agora, "momento em que e la 
es tú dando um sal to na sua capacida
de de produz i r  ouro .  cobre .  prata. 
rnol ibdên io. tal vez urân io e outros mi
nera is  de grande valor" . Segundo ele 
as novas descobertas abrem inc lusi
ve. a poss ib i l idade de auto-sufic iên
cia em cobre, ·'um dos principais ítens 
da pauta bras i l e i ra de imporração e 
insumos básicos. 

Fonte: Cezar Benjamim e 
Ricardo Bueno, para Revista Atenção, 

março de 1997 
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Poupe energia. 
A construção de hidrelétricas para atender à demanda de energia tem um custo alto 
demais. Significa riscar do mapa esta cena e todas as formas de vida que estão dentro 
dela. Além do custo ambiental, construir uma usina significa tirar recursos de áreas - como 
saúde, educação, transporte - onde o País precisa investir. E muito. Acredite: salvar a 
natureza depende de gestos simples, como apagar uma luz ou abreviar em alguns minutos 
o banho diário. Nas empresas, significa colocar em prática projetos de racionalização do
uso da energia. Vamos pensar na economia de energia como uma forma de "poupança
ambiental". E fazer disso um hábito. Um hábito que pode ajudar a salvar milhares de
espécies vivas. A começar pela nossa.

:11: :j 
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA 

O MEIO AMBIENTE CONTA COM A NOSSA FORÇA 

18 - SEM TERRA 

GOVERNO 
DEMOCRÁTICO 
E POPULAR 

O povo em t!' lugar 

MARÇO 1997 

�artas
•Estimados

amigos e militantes

doMST

"Cabe a cada um cumprir o manda
to de sua consciência. Minha tarefa con
siste em contribuir para identificar os 
obstáculos que se antepõem ao desen
volvimento do nosso país, com vistas a 
melhorar o bem estar de seu povo. O 
MST trabalha nesta direção e seus 
membros assumem riscos pessoais ba
tendo-se pela mais justa das causas que 
é a de abrir ao povo oportunidades de 
rrabalho. A razão primeira de nossos 
males reside na brutal concentração da 
riqueza e da renda, e a matriz dessa de
formação social é o latífundismo. Es
sas são verdades que por muito tempo 
foram ocultadas e quem as apontava era 
acusado de "subversivo". Hoje se reco
nhece que o Brasil só sobreviverá como 
Nação se enfrentar com êxito esses pro
blemas.'' 

Um abraço cordial 

Celso Furtado 
Paris · França

•Cuidar da Agriçultura
Biblicamcnte falando, não desfazendo

os outros. são estes sem terra que com a 
Reforma Agrária estão trabalhando. ofe
recendo matéria-prima para ser industri
alizada. Pois sem Deus e o Lrabalho da foi
ce e ela enxada, nosso Brasil não produz 
nada. Cuide da cultura e não esqueça a 
agricultura. Cultivar terra evita fome, in
flação e guerra. Agora vamos com estas 
armas agrícolas fazer super produção, 
matar o desperdício e a preguiça que é pai 
e mãe da inflação. 

Silvino Rosa de Barros 
Uruçuca- BA 

•Agenda 97
Foi grata a surpresa ao ver o meu hu

milde, mas sincero cordel, "A Chacina" 
publicado na Agenda 97 do MST. Muito 
me gratifica que meu pequeno trabalho 
tenha sido lembrado pelos companheiros 
nesrn gloriosa luta. Apesar de morar em 
Salvador há muitos anos, toda minha ori
gem é da terra, do mato, da caatinga e por 
tal, sempre assimilei esta luta e tento pas
sar isto para todos que me rodeiam. Sou 
sindicalista na área urbana, mas intrinse
camente ligado aos problemas dos traba
lhadores.da área rural. 

É por causa da luta dos trabalhadores, 
mesmo sofrida e ingrata, que sempre acre
dito no amanhã. Contem comigo sempre 

Tarciso 
Salvador · BA

•Axé

Sabemos qu.e não é fácil dar continui
dade a um trabalho dessa natureza. ou seja, 
informar a sociedade sobre uma questão 
social muito séria em nosso país que é a 
luta pela "Reforma Agrária'·. 

Desejamos sucesso e muito axé a todos. 

CEDEPA 
(Centro de Estudos e Defesa 
do Negro 110 Pará) 
Belém· Pará 

•JSTna UFES
Recebo sempre com muita alc2ría o

Jornal. Quero parabenizü-los peb �,uali
dade gráfica e pelo conteúdo, sobretudo 
pelas entre·vistns. É um precioso material, 
do qual tenho feito uso na Universidade. 
na disciplina ··Desenvolvimento Sócio
Econômico". 

Faço votos de que co111inuem nesta li
nha editorial e coloco-me f1 disposição para 
eventuais contribuições. 

Saudações a todos 

José Antônio Buf/011 

prof do Depto. de Economia 
da U.F. do Espírito Santo. 

BOLETIM DO MILITANTE 
SE VOCÊ QUISER AS 

ENTREVISTAS DO JORNAL 

SEM TERRA NA ÍNTEGRA, 

ENCOMENDE UM BOLETIM 

DO MILITANTE. ELE CUSTA 

R$ 5,00, E BASTA 

ENTRAR EM CONTATO COM 

A SECRETARIA NACIONAL 

'DO MST: 

RUA MINISTRO Gooó1, 1484 -

FONE: .(011) 864-8977 

MARÇO 1997 

0LE"t1 . , 
fJoo MILITANTE"

. 

Debate sobre os problemas 
brasileiros e a necessidade dE 

mudança social 

1 ,1n s.,tJ"-1 

• !"; •• ,..._ S<-nJ•.n,... 
1 1 ('f'1((' t\ �t'11 

1 .,,1,;,of\(';Nr,"\(',: 

• .tc-,;.:\C'f"S:-:,1711 '.'i'ln.\ 

• \f•Cl-.'(',1-,.P. :,.,�t-.•.:i 

• Ho....,�naorm a .IMft \".oo'ltl\..� da $1tv" 

oMST perde Ademir Rosa 
Em 28 de fevereiro de 97, Santa Catarina perdeu Ademir Rosa, grande 

ator e lutador da classe trabalhadora, vitimado pelo câncer. Um dos fundado
res do Partido dos Trabalhadores, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina. 
Apaixonado pelas artes cênicas, como ator e escritor de peças, recebeu diver
sos prêmios. Sempre combativo, nunca mediu esforços para defender os tra
balh_ad?res. Foi um companheiro de todas as horas. Deixou um exemplo de
patr1ot1smo e honestidade. Amigo íntimo do MST, sempre esteve determina
do a denunciar o capitalismo que rouba e denigre toda a humanidade. 

Ademir, você vive em todos aqueles que lutam por Justiça. Aos famj)jares 
e ao SINDPREV/SC, um abraço fraternal do MST 

Parafuso 
pela Direção do MST-SC 

•A solução do Brasil
está no campo

O Brasil tem solução quando se resol
ver os problemas do campo, sobretudo das 
terras ociosas que tem enormes possibili
dades de produzir renda e empregos. O 
sistema capitalista brasileiro está desem
pregando muitos pais de famílias nas in
dústrias, bancos e comércio. O contin2en
te de profissionais liberais desempreg;dos 
é enorme. Devemos desenvolver polos de 
desenvolvimento no campo com a finali
dade de abrirmos vagas de trabalho e 
priorizar a saúde e a educação em qual
quer planejamento. Com o poder de pres
são do MST, os problemas de saúde e edu
cação nas áreas desapropriadas podem ser 
re�olvidos a midio prazo. 

José Campos Fer,-eirn 
Fortaleza· CE 

oes1a

•Um Brasil melhor

Sou estudante de mestrado e
agrometeorologia da Universidade Fede
ral de Viçosa, MG. 

Fiz Agronomia e participei dos movi
mentos estudantis onde tive minha forma
ção política mais aperfeiçoada. Sou a fa
vor da luta de vocês que, aliás, é uma luta 
de todos nós que queremos um Brasil onde 
haja independência, modernidade e demo
cracia de fato. 

Viva o Movimento Sem Terra. E que o 
final seja de vitória p�ra o MST, para nos
so povo sofrido e para um Brasil rumo a 
democracia, sem fome. sem violência, ig
norância e injustiça. 

C'ados Rudrigue� Pereira. 

Viçosa. ,WC 

Sol do amanhã 
Hoje o sol amanheceu 
vermelho como nossa 

bandeira 
E nós aqui no coração do 

Brasil 
plantando canções, sementes 

do amanhã 
O amanhã que sonhamos 

sem crianças abandonadas 
nas ruas 

Sem cercas do latifúndio 
suas violências e 

perversidades 
O amanhã que desejamos 

ter fartura. justiça e alegrias 
Pois queremos democracia 

sem as imposições 
do capital 

O poder que tanto faz mal 
a nossa terra 

e a nossa gente 
cheia de esperanças 

Por isso pintamos o Brasil 
de verde 

Na nossa bandeira tem o 
branco da paz 
e o preto do luto pelos nossos 
mártires 
Tingimos a maior parte de 
vermelho 
a cor do sangue que 
representa a vida 
Que também representa a 
nossa coragem 
de lutar para essa vida 
melhorar 
Lutaremos junto com a 
sociedade 
por esse amanhã tão desejado 
Cantaremos na caminhada 
do futuro, em construção 
de uma nova rea,lidade 
para terra cumprir sua função 
Panelas e barrigas vazias 
São tambores para a revolução 

Ribamar Nava - RJ 
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ESPERANÇA NOS SEM TERRA 
··o Movi

mento Sem Ter- � 
ra é uma das i. . . e: 
coisas mais 1m- �:sportantes que o 
já aconteceram § 
no Brasil. E-�. d , cr:muitos e nos 0
guardamo no & 
coração uma 
grande esperan
ça neles, para 
obrigar o Brasil 
a levar a ques-
1 ão agrá ria a 
sério. O MST 
junta hoje 10dos 
os tipo� Je la-
\' rad ores, que 
i1_1"a,k111 r�11endas improduli\'as e "i"cm na miséria imposta pelos latifundiá
no:-.. O que eles pedem é que o governo lhes dê terra. üian1e dessa coisa 
e candalosa. o Brasil iodo úcvia !?ritar. 

Toda a máquina brasileira da J��tiça, da Polícia. toda máquina oficial bra
sileira existe p,:u-a garantir o latifúndio que não produz nem emprega gente''. 

Darcy Ribeiro 

FAÇA SUA ASSINATURA DO JORNAL SEM TERRA 
� t-------------------------7

NOME: 
ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

CIDADE: CEP: 

ESTADO: TELEFONE: 

PROFISSÃO: 

FORMA DE PAGAMENTO 1. ( ) 

1. Cheque nominal à Associação Nacional de

Cooperação Agrícola - ANCA. ou

2. ( ) 

2� Comprovante de depósito bancário na conta corrente 

nQ 105510.:0, agência 0136-8. Banco Bradesço 
L-------------------------� 

Obs.: Deverá ser enviado anexo ao cupom, 
. o comprovante de depósito ou cheque

Rua Ministro Godoy, 1484 - CEP 05015-900 - São Paulo 

Assinatura Comum: R$ 20,00 

Lavrador: R$ 10,00 

,,,, 

EXPOSIÇAO DE FOTOS DE 
SEBASTIÃO SALGADO 

De 1 O a 17 de abril, mais de 100 lugares no mundo e mais de 
150 lugares no Brasil estarão expondo as fotos que Sebastião 
Salgado tirou da luta pela terra no Brasil. 

O objetivo desta exposição é divulgar a luta pela Reforma 
Agrária e ampliar a denúncia da violência no campo, exigindo 
que o governo brasileiro puna todos os responsáveis pelo mas
sacre de camponeses, em especial o do dia 17 de abril do ano 
passado, quando foram assassinados 19 trabalhadores. 

Com esta exposição, o aniversário do Massacre de Eldorado 
dos Carajás se tornará um grande ato político, marcando tam
bém o Dia Internacional de Luta Camponesa. 

A primeira exposição foi inaugurada no dia 19 de março, em 
Bruxelas, por ocasião da cerimônia de premiação do Movimen
to Sem Terra com o Prêmio Internacional Rei Balduíno para o 
Desenvolvimento. 

A exposição também visa recolher recursos para a luta dos 
sem terra, com a verida das fotos e exposições. 

Se você ou sua organização estiver interessada, entre em 
contato com a secretaria do MST em seu estado ou com a 
secretaria nacional, em São Paulo. 

IMPRESSO 
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Diocese de Nova Iguaçu : Pastoral Social 

Levantamento do Trabalho Social nas Paróquias: Pastorais, Obras e Atvidadcs. 

O Grupo,que se reune já há um tempo com a Coordenação de Pastoral e a Cáritas com o objetivo. de tentar 
uma coordenação dos trabalhos sociais ligados à Diocese, em vista de um melhor aproveitamento deste 

instrnmento de evangelização no meio dos Excluidos, convida os Párocos pai1icipar, realizando, 
inicialmente, wn rápido levantamento de tudo quanto existe como trabalho social em sua Paróquia: 
Pastorais Sociais, Obras, Atividades, Campanhas, Iniciativas pequenas ou de vulto, institucionalizadas ou 
eventuais. 
Pedimos que o Levantamento seja feito Comunidade por Comunidade e seja entregue até 15 de júlho na 
Cúria ou na Cáritas.

Co111unidadc ...................................................... . 

Comunidade ..................................................... . 



MARCHA PELO BRASIL 

1- Porquê a Marcha
. Para massificar em todo país o debate do Projeto Brasil
. Para recuperar o sonho, a esperança, o possível.

2- Objetivos das Marchas
. Transformar as necessidades do povo: terra, trabalho, moradia. ..• em um grande
debate político e de grandes mobilizações populares;
. Pe�correr a maio ria das cidades brasileiras, para conversar com a população sobre os
problemas que afligem o povo brasileiro e m  otivá-los a lutar para resolvê-los�
. Para politizar as eleições;

3- Tempo, duração da marcha
. Na maioria dos Estados iniciará em 25 de Julho.
Aqui no Rio no dia 15 de Agosto 

. Chegar nas capitais, em todos os estados 
7 de Setembro - reforçando o Grito dos Excluídos. 

4- Marcha Estadual

. Estamos procurando multiplicar o maior número possível de colunas, mesmo que no 
percorrer do trajeto uma coluna vá se incorporar ás demais 
. No mapeamento inicial que fizemos a Marcha· percorrerá as seguintes cidades no 
Estado do Rio: Campos, Macaé, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio Bonito, São 
Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias,, Nova Iguaçu, Japeri, Itaguaí, Volta Redonda, 
Berra Mansa, Capital. 

5- Quem envolver na Marcha
. Envolver todas as categorias: de trabalhadores rurais,, mulheres, estudantes,
trabalhadores integrados, sem em prego, sem teto, aposentados, representantes de
sindicatos, igrejas, partidos políticos ...

6- Atividades que serão desenvolvidas durante a Marcha
. Priorizar a permanência das colunas nas cidades. O trajeto que não tem
movimento, nem pessoas, nem cidades, poderão ser feitos de ônibus;
. Em cada cidade, organizar debates nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, nas
comunidades ...
. Organizar celebrações e cultos ecumênicos, intercâmbios de experiências nas cidades;

".'!-, 
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responsável de organizar o debate do Projeto Brasil em seu município, 
fortalecer com a caravana a chegada das colunas nas capitais dos estados. 

< 
,.,_, ti,,_ f, ·f -- ! 0"'"· r•·,, l ·•f)f1 1 •ps• hO"r COl!Jl""""' t · 1 , .. _. • 

) ,., , • .,, ... oi· • �,.;,a

. ., .,\,. ,. , Lt : 1 .. � .... 1,..:J.i.6Ó�i"� que além de lliúfCJ.i.u.·, (v!C:. .. i. .. ,l.'iÍ·u. ue
coordenar o ·debate nas cidades, explicando o Projeto Brasil, composição dà equipe: 
militantes Projeto Brasil , padre e pastor por coluna e professores; 
. Ter disponível muito material massivo para palestras. par.a de�ar.. e� Jod.os ,os.,. · 
n1 1r�rr ) lr '!1i•; t 1 :-�·1 f{)n,r!:! '"0 <le!:-ate; 
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8- A clt .... -gada na1 ca pitab 
. Transformar a chegada nas capitais em uma grande festa popular (muita música, 
agitaçãc ... ) 
. Organizar nas capitais um massivo acampamento com milhares de pessoas .que dure 
pelo menos 3 dias pura contagiar a população das idéias do Projeto Brasil; 
. Artict lar r. ,,1 _ ·cha, :Jm ·� c:ampanha eleitoral e o programa eleitoral... 

Outras atividades da Consulta Popular no Rio de Janeiro 
. Encontro Estadual Objetivos: 
1) Divulgação do Prnjeto para o Brasil
1) (..i- 1:i:-' ,

· 
,1 :1 ''ii·isilcr1trasatividades 

.l.)�u.11 .,,l� JUi.ÍJ.U Uau ... V� .LI hOias 
Sindisprev - Rua Joaquim-Silva,. 98 

, Curso de Formação para militantes do Projeto para o Brasil 

Li�r.. ci.�� .;o t ... J, .;v41 v vOJ, , . 0 capat;ilar as equipes pedagógicas óa 1\/Íarcha pdo tirasií 
no Estado do Rio. Serão abordados os seguintes temas: Poder econômico, poder 
político. sociedade brasileira e cultura no Brasil. 

André "raga - �96j.:, l 95 
Paulo Banana - 4017866 
Marina dos Santos - 2336966 
FernroF�o M 0 1?r1 - �1�7''/º 

L 
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MEMÓRIA DA REUNIÃO DE 

27-12-95
Presentes: Irene, Bruno. Mateus. Cássia. Antônio, Parreiras, Klko, Rogério, Piaia, Agostinho 

1. • Ao inicio. rápida apresentação de Antônio e Cássia, que participam da primeira vez, e não são
conhecidos de todos.

Antônio estudou Filosofia na lffiRJ, e leciona Filosofia e História no IF.SA, 2° grau e na Prefeitura de
Belford Roxo. !'' grau. Esteve 5 anos na Paróquia S. Coração de Jesus, e em Japeri. Atualmente presta
assessoria à catequese na Paróquia do Pe. Mateus, ajudando a complementar os subsídios. Provém da
espiritualidade de Taizé. Depois de vários congressos de juventude em Alagoinhas, participou, em 90, do
encontro de Vila de Cava

Cássia é de Mesquita, trabalha no CEDAC. Estuda Português e Literaturas, e milita no Movimento
Popular. Trabalha com Mulheres do Clube de mães.
• A seguir. solicitamos aos três novos, Cássia, Kiko e Antônio. que abrissem as perguntas que deséjassem.

2. O Projeto vem sendo discutido desde Julho de 94, em base aos projetões anteriores, de início com o
objetivo de aproveitar os quase 300 Centros Comunitários, 188 dos quais construídos com ajuda da
Misereor, a quem pedimos o financiamento. Enviamos à Misereor, para a aprovação definitiva, um texto
que resultou da refonnulação de dois outros. Mesmo assim, o Projeto foi elaborado às pressas e em tennos
destinados a se fazer aceitar. ao reelaborá-lo como planejamento, temos que respeitar o que foi aprovado,
mas temos o direito de modificar alguns ponnenores - por vezes importantes - seja para tornar praticável o
Projeto, seja para concretizar melhor seu espírito e sua intenção. Na última reunião surgiram três idéias
novas· Planejamento estratégico. Qualidade Total aplicada à educação, Democratização da Informática.

3. Não é possível definir um projeto sem determinação precisa de quem são os destinatários. Quem sáQ O.'i 

destinatário.,; deste projeto?
inicialmente tínhamos em mente três níveis: o de Base, ou sensibilização, o intermédio, cuja descrição 

é pouco clara no projeto. e o das Lideranças 
A "sensibilização" visava membros dos Centros Comunitários. Misereor não aceitou, alegando ser 

papel das Comunidades O pessoal '"da base" não faz parte do projeto. 
• Como primeira conclusà.o: o projeto s� refere à formação de lideranças já "despertadas'·. Isto concorda
com as discussões anteriores. em que fixamos o critério de convidar pessoas que "já tenham algum
envolvimento nas comunidades··.

4. Entretanto, como será feita a "seleção" tios candidato.,;? - O Projeto trata da questão no ítem 5.2
• Exigiremos cena participação comunitária e repasse do curso na comunidade. Há entretanto as

pessoas que, mesmo desejando. não conseguem repassar. A estes convém ajudar e instrumentar. Há
outros, acostumacos a participar de todo curso de que tomem conhecimento. A estes "profissionais de
cursos·· teremos que evitar. Como instrumentar o pessoal para o repasse?

• A primeira pre,�são de três ·'centros" em que se realizarão os cursos se orientava pelas 7 regiões
pastorais. Posteriomiente deslocamos para um critério de "categorias", seja porque as próprias regiões não
são aproveitáveis sob este aspecto. seja para atingir pessoas mais definidas. Falamos em trabalhadores
urbanos, em agemes das comunidades, comunicadores, e em pessoal do interior. Daí outras
características o regimt· de ''internato 

.
. - relativizado nos cursos da Catedral, de que certamente

participarão-mais agentes das comunidades, pela facilidade de condução - o número previsto de 60, que
parece muito em termos ele pedagogia e didática. pouco em termos de aproveitamento. Podemos contar
com uma perseverança de :>0%, o que significaria terminar com 30 por curso ...

5. A Misereor só concedeu 40% dos recursos pedidos, mas não foi diminuída a carga de trabalho. Além
disto, o projeto foi calculado �m base aos valores de Julho 94. Como administrar esta defasagem?

* De um lado, este assunto deverá ser discutido numa reunião específica, depois que tivermos a idéia
mais concreta dos cursos e dos �astos. Além disto, temos que planejar também como será a participação 
das comunidades, necessária tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista pedagógico e 
pastoral. 

6. Como será a distribuição das pes.was quanto à seleção? O Projeto prevê "2 por comunidade". mas o
que isto significa realmente. Quantos são os Centros Comunitários? Quantas as paróquias? com que
párocos podemos contar para a seleyão? É necessário ter um levantamento das instâncias de atuação na
Diocese (Paróquias, Pastorais, Grupos de jovens, mulheres, Clubes de Mães, Movimentos, grupos organizados).

Alguns terão programas próprios de f.Hmação, outros não, mas quais são, e como são os programas?
•os convidados devem ter envolvimento Diocesano, não apenas local, e não só pastoral. Devemos ou não
convidar os membros do Conselho Pastoral? alguns já são de mais idade, com pouca possibilidade de
dinamismo novo após o curso. Mesmo n··�ste Conselho há pessoas que estão depenando para liderança
social.



• Teremos que sensibilizar os Padres, convencê-los da fonnação como projeto e da validade dos cursos
oferecidos pelo Projeto. Levá-los ao compromisso de selecionar 3 pessoas segundo os critérios já
acenados, a partir dos grupos organizados nas Paróquias.
• Trata-se de envolver toda a Diocese, dentro da qual o Projeto terá uma função especial.

7. O envolvimento da Diocese deverá ser iniciado através de uma pesquisa que venha "mexer com as águas"
para depois selecionar os cursistas.
• Para que o Projeto tenha abrangência Diocesana, temos que levantar: quantas Paróquias e instâncias
Pastorais existem, quais têm projeto de fonnação, onde é que já há gente fonnada, quais são as lideranças
fonnadas e atuantes.
• O objetivo do projeto é formar um laicato atuante. Além disto. temos que pensar também em como
acompanhar os fonnados. De uma e de outra coisas faz parte uma seleção acurada dos candidatos.

8 Temos que pensar o Projeto No Seminário previsto para Fevereiro, podemos nos dedicar a quatro pontos: 
+ Caracterizar o nosso desejo: qual a Diocese que desejamos para daqui a I O anos?
+ Descrever a realidade: como é a Diocese hoje: o que deve ser feito para que chegue ao que desejamos?
+ Que tipo de pessoas requer este processo de realização do desejo?
+ Que tipo de curso teremos que ministrar a estas pessoas, para que encaminhem o processo?

9. Como .ferá o relacionamento com o Bispo? Ele já conhece e autoriza o Projeto, para o qual nomeou
Mateus Coordenador. Terá dificuldade em alguns pormenores. Até agora não foi possível tê-lo numa das
nossas reuniões, mas já foi convidado. Com ele �erá necessário:

• Definir que tipo de laicato católico atuante na sociedade desejamos fonnar.
• Conseguir que assuma aos poucos o processo que já encontrou em andamento, e que se for

instalando 
• Garantir que utilize no Projeto o financiamento específico.

1 O. O Curso se realizará ao longo de dois anos, em três Centros distintos. Os Coordenadores convidados para 
tais ··centros·· são pessoas-chave na realização do Projeto. Kiko, Antônio e Cássia. Para que eles assumam 
é necessário definir Q calendário, a fim de que possam confrontar com a própria agenda, ª remuneração. eª 
prouramacão de conteúdos. 
• Kiko não poderá estar em todos os fins de Semana de Agosto. Será possível, então organizar um
"intercâmbio" entre os três, para que sempre haja um responsável.
* Não é interessante chamá-los de "Coordenadores". Cada grupo terá o próprio grupo interno de
coordenação, que terá uma pessoa de referência. A Coordenação geral do Projeto é do coletivo da Equipe
do Projeto. Os encarregados de organizar os conteúdos deverão ter a capacidade pedagógica de motivar e
conduzir 12 horas de trabalho de cada vez.
* Será necessário definir e padronizar o nosso vocabulário nos vários níveis

11. REALIZAREMOS O SEMlNÁRIO 

NOS DIAS 9 e 10 de FEVERETRO de 1996,

das 12 hs. do dia 9, sex-ta-feira, até às 18 hs. do Sábado dia I O 

LOCrO APÓS A REIJNJÃO, FOI FEITO CONTACTO TELEFÔNICO COM A MISEREOI{, 
/\ Tl{AVTIS DO QUAL FOI CONFIRMADO O ENV10 DE 75.000 MARCOS ALEMÃES, /\ 20 DE DEZEfvlBRO, 

NA CONTA DO BAMERlNDUS. 
A INFORMAÇÃO FOI DADA POR JOHANNES WEIHRAUCH. 



Levantamento de Sugestões para a Montagem do Curso de Formação de 
Lideranças 

Roteiro Indicativo 

,\ 

A presente indicação de um roteiro de conversa para o recolhimento de sugestões, 
visando a montagem do curso, está dividida em dois blocos principais: no primeiro bloco 
o coordenador da reunião (ou alguém por ele indicado) expõe brevemente a idéia do
curso, enquanto que o segundo bloco é dedicado às falas das pessoas convidadas.

Antes porém de se entrar no assunto, objeto da reunião, há que se apresentar a própria 
proposta da reunião: idealizada para recolher sugestões para a montagem de um curso de 
formação de lideranças, com uma pauta divida em dois blocos principais, etc ... 

primeiro bloco 

o encarregado da exposição deverá apresentar a proposta do curso, podendo seguir o
seguinte linha de raciocínio:

1. a dificil situação da população (aspectos sociais, culturais, espirituais).
2. a necessidade de um grande esforço para reverter esse quadro, de raízes históricas.
3. a importância do trabalho leigo nesse esforço de superação.
4. a proposta do curso de formação de lideranças, co_mo instrumento de potencialização
desse trabalho:

- ongens
- características já definidas: temas (antropologia, política, sociologia, pastoral), três

turmas de sessenta pessoas, quatro semestres de duração, 60 horas por semestre, 2 ou 3 
seminários por semestre com os 180 participantes. 

segundo bloco 

o segundo bloco divide-se em quatro partes: a primeira é uma introdução, a segunda está
voltada para as sugestões de conteúdos, a terceira para aspectos pedagógicos e a quarta
para questões de organização. Em cada momento o coordenador da reunião deverá
apresentar perguntas que facilitem a expressão dos convidados. A seguir é relacionada
uma possível sequência de perguntas.



introdução 

1. quais os principais problemas vividos pelo povo e pela Igreja na Diocese ?
2. qual deveria ser a contribuição dos leigos na superação desses problemas ?

� 3. quats as dificuldades enfrentadas pelos leigos e que estão impedindo uma contribuição 
mais eficaz ? 

Nesse conjunto deve ser dada ênfase à pergunta .1, explorando-se o mais possível a visão 
que os convidados têm a respeito das dificuldades e limitações vividas pelos leigos: 
objetivas e subjetivas, sociais e pessoais, de informações, de conhecimentos, de recursos 
e habilidades. 

conteúdos 

" 4. que conhecimentos e habilidades um curso de formação de lideranças deve 
desenvolver para ajudar a superar as dificuldades hoje vividas pelos leigos em sua 
militância ? 

As respostas a esta pergunta devem ser bem exploradas, buscando-se explicitar 
conteúdos, tentando-se também confrontá-las com as respostas à pergunta anterior. 

pedagogia 

5. que métodos de ensino devem ser seguidos para tornar o curso mais atraente e
produtivo?

organização 

( antes de formular a pergunta relativa a este ponto, o coordenador deve apresentar as 
idéias já existentes: os locais de realização, o esquema de um encontro por mês com 12 
horas no sábado e domingo, o pernoite, os seminários com um dia de duração) 

6. que idéias de organização podem ser sugeridas para melhorar as atuais?
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1. - Introdução: 

PRESSUPOSTOS E OBJETIVOS 

1. 1 - ALGUNS PRESSUPOSTOS QUANTO AO CONHECIMENTO

2 

Falo do "Fenômeno Cidade" como teólogo, membro da Pastoral Operria. A an álise e reflexão sociológica 
me tem servido para observar sistemática e concretamente o que se passa com a população a que me dedico, seja 
o povo da periferia. sejam os trabalhadores da PO. Posso assim discernir a concreticidade dos pressupostos de
minha atividade e reflexão teológica e pastoral acerca da Fé vivida pelos trabalhadores.

Nestas reflexões sobre a cidade, terei como pressuposto que nosso objetivo é a Evangelização. Para todos 
os fins. entendo esta Evangelização na maneira como está definida no "Objetivo Geral da Ação Pastoral da CNBB" 
(v.bibl CNBB). Suponho este objetivo por sua legitimidade e porque certamente coincide ao menos em sua parte 
essencial com a "Evangelização" que temos em vista. Além disto, não é meu papel nem intenção discutir este 
objetivo. mas apenas ter presente em minha reflexão um conceito suficientemente autorizado e concreto. 

Normalmente. ao ter em mente a Evangelização, olhamos a cidade a partir do ponto de vista religioso de 
pregadores, pastores. Esta atitude é natural e legitima. mas acarreta algumas questões às quais nem sempre 
prestamos atenção. 

Em primeiro, ao olhar a cidade ao redor de nós, compreendemos seus fenômenos a partir da Religião. 
Assim sendo, de maneira natural e legitima, ainda que irrefletida, colocamos a Religião como o centro da realidade. 
Além disto. como nossa pregação é religiosa, identificamos toda a nossa pregação com a Religião. agindo e 
falando indistintamente em três níveis: o da Fé, o da Religião, e o da Cultura. 

Como todas as pessoas, temos a respeito da Cidade. da Religião, da Cultura e da Fé, as concepções que 
recebemos nos grupos humanos em que nos formamos: a familia, a escola, a congregação, a Igreja local. 
Finalmente, dada nossa formação prevalentemente humanista, nossos referenciais são, do ponto de vista teórico a 
verdade. e do ponto de vista prático a vida e seus interesses básicos. 

Dentre os muitos aspectos do "Fenômeno Cidade". alguns têm consistência própria, que percebemos na 
medida em que se aproximam do nosso ponto de vista. Outros só têm sentido para nós, e enquanto estão ligados 
ao tipo de Religião a partir do qual nos aproximamos da realidade. Por isto, às vezes atingimos realmente o que 
desejamos, mas por vezes também não realizamos nosso objetivo, e não conseguimos perceber porquê. 

Entretanto, é importante tomarmos consciência de que na nossa Cultura a Religião não é o centro da 
realidade social. Aliás, dada a multiplicidade de Religiões e de tipos de religiosidade, torna-se clara e útil a 
distinção entre o nivel da Fé como relacionamento radical com Deus e o nivel das Religiões como mediações 
histórico-culturais da Fé. Manifesta-se aí. também a distinção entre a Religião e a Cultura, que será mais 
detalhadamente definida no texto deste estudo. 

Esta dupla distinção, entre Fé e Religião, e entre ambas e a Cultura, leva a outro tema: a Ideologia que 
assimilamos na familia. na escola. na igreja. nas organizações a que pertencemos. 

1.2 - PRESSUPOSTOS DO NOSSO AGIR

Outro pressuposto nem sempre levado em conta é que, quando respondemos aos desafios de uma 
realidade, não respondemos propriamente à realidade como ela é. mas à realidade como nós a percebemos. 
Assim, se a nossa percepção é errada ou falha. nossa resposta é falha ou errônea. De um jeito ou de outro a gente 
percebe que alguma coisa não deu certo, mas o defeito de percepção influencia negativamente a capacidade de 
perceber os porquês. e portanto de dar uma resposta adequada e eficaz. 

O fundamento destes pressupostos é a reflexão sobre Ideologia como maneira humana de pensar e atuar 
(v bibl Lõwy, Marcondes. Chaui e Mannheim). A ideologia é compreendida aqui como o complexo de convicções 
inconscientemente adquirídas ao longo de experiências vitais profundas. Estas convicções comandam a maneira 

irrefletida de conhecer. compreender, julgar e atuar. Elas são a internalização de uma dada estrutura social. e como 
tal reproduzem um determinado poder político e seus interesses. Por isto podem ser científicamente formalizadas e 
expressas sob a forma de 'doutrina· política. ou mesmo de ciência. 

Mais que um conJunto de conteúdos. a Ideologia é um nível de racionalidade. ou seja. da maneira humana 
de conhecer, julgar e agir. O nível ideológico da racionalidade pode ser superado. através do conJunto de três 
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dinamismos: experiências vitais novas, análise científica da realidade, 'cultivo· de ideais humanos e sociais, ou 
seja, a conjunção da prática, teoria e utopia. 

O critério da Ideologia não é a verdade nem o conjunto de interesses básicos da vida. mas o poder e o 
sistema global das relações que o sustentam e realizam. Conseqüentemente. a superação do nível ideológico tanto 
pode corrigir como confirmar os conteüdos teóricos das convicções. mas acarreta necessariamente diversos tipos e 
graus de divergência frente ao poder e á estrutura socio-politica, suscitando reações especificas em vários níveis e 
violenta repressão. subtil ou truculenta. 

1. 3 - OBJETIVOS

Assim sendo, minha contribuição, que é teórica, supõe os outros dois dinamismos: o reconhecimento e 
discernimento da própria prática e posição social. e o cultivo de uma "utopia social", ou seja, de um ideal de 
sociedade e comportamento humano 

A análise social objetiva é puramente racional e humana, pretendendo ser científica. A nossa prática é tão 
humana quanto nós mesmos e o grupo dentro e a partir do qual agimos na sociedade. O ideal vai muito além disto, 
mesmo sendo humano. Ele se constitui num critério de julgamento da bondade ou maldade. legitimidade ou 
perversidade de um projeto ou realidade social. Ele se constitui numa Utopia porque ainda não encontra condições 
de realização, mas sua força leva a agir. a criar condições que o tornem possível. 

Como Utopia, um ideal social pode e deve ser ditado, iluminado e dinamizado pela Fé. como o mais 
profundo dos ideais, a mais "divina" das utopias humanas. Afinal de contas. nossa Fé nos descreve os desígnios 
de Deus: nada mais ideal que eles, nenhuma ideologia mais fascinante nem mais fortemente .motivadora que a 
própria vontade de Deus. Se uma utopia humana pode fazer descobrir os limites e erros da ideologia. mais ainda a 
utopia que se alimenta no plano de Deus. 

2. INTERPRETAÇÕES DA CIDADE 

2.1 FILHA DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

.1 - Filha da racionalidade 

A invenção das máquinas e a produção industrial deu uma reviravolta tão violenta na vida e organização 
social, que desafiou os homens conscientes a se perguntarem: a miséria que esmaga centenas de milhares de 
pessoas, e o poder que é acumulado com a demasiada riqueza de poucos, são frutos da natureza. aparecem por 
acaso, ou são resultado da atividade consciente humana? 

Parece irracional que o homem. ao aperfeiçoar e racionalizar a produção em massa de bens. esmigalhe tão 
cruelmente a vida de tantas pessoas. 

O primeiro esforço de compreender este tipo de contradição já é expresso no início do séc. XVIII por 
Montesquieu ao observar a grandeza e decadência de Roma, a Cidade imperial. 

"Não é o acaso que domina o mundo. .. . Há causas gerais, morais ou físicas. que agem em cada 
monarquia, levantando-a. mantendo-a ou destruindo-a. Todos os acidentes estão sujeitos a essas causas, e se o 
acaso de uma batalha. isto é. uma causa particular. arruinou um Estado. havia uma causa geral que fazia com que 
esse Estado devesse perecer em uma única batalha." (Montesquieu) 

Os próprios homens são os artífices da história. e portanto os produtores da pobreza como da riqueza. da 
miséria como das Cidades e do luxo. A miséria grassante na Europa durante a Revolução industrial aguçou o 
exame desta responsabilidade. Foi então que nasceu a Sociologia, "como conseqüência do interesse despertado 
pela descoberta de que relações tidas até então como naturais. fossem de fato mutáveis e históricas" 
(DAHRENDORF em FORACCHI e MARTINS oc p 120) 

.2 - Filha da produção de riquezas e de miséria 

A fome de riquezas que sugou em direção à Europa toneladas e toneladas de ouro arrancadas aos Incas, 
aos Maias e ás montanhas brasileiras. financiou a produção em massa de quantidades sempre maiores de bens e 
riquezas, e criou novas formas de vida humana, desconhecidas até então: 
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3 - T rés pers.oectivas 

As Cioades tén sido esruoaoas espee1aimeme a parur oa metade aos a,os 70. ora oomo �nó1fü:1nos 
to,atrnen:e aepenoemes de um todo mais aorangeme orn corno um contexto que condtctoíta a nros pr cessos 
socta•s ora cerno um processe oue gera autónomamente ornros processos (OLIVEN oc p 13) 

2. Ê especialmente nos estudos de K MARX e M. WEBER que o fenómeno Ctdade aparece como resultad)
da coniunção de uma sêne de fatores económ1cos. políticos. militares e rehg10s0-cultura1s Para exphcar Ol!
compreender a Cidade. seria necessâno ter presente todo este conjunto de processos sociais

Na civilização Ocidental. a Cidade aparece pnnc1palmente como o lugar do mercado Nela. segundo 
WEBER. dão-se as condições necessárias para ex1slénc1a e desenvolvimento das trocas organizadas de bens As 
conáições observadas nas c1áades antigas e medievais são cinco. extsténcia de uma fortaleza, de um mercsdo. de 
um tribunal e direito próprios desenvolvimento do espirita de associação e capacidade ao menos par-cml de 
decisões autónomas, ou seja ·autocefalia' (v. VELHO. Otâv10 oc p 88) 

Sem sua exIsténc1a o capitalismo não poderia ter-se desenvolvido Com o nascimento do Cap1tAltsmo. 
partejado pela Revolução Industrial, elas se transformaram radicalmente "A rede urbana européia foi-se form�ndo. 
precisamente. seguindo as principais rotas do trâfico mercantil e foi depois de Jã estar funcionando uma extensa 
rede urbana na Europa Ocidental que a produção rnanufature1ra. primeiro. e a industria fabril depois Su 
desenvolveram. 

O aparecimento da indústria fabril expandiu e modificou drasticamente a economia urbana e detenrnnou, 
por sua vez. a expansão e modificação igualmente profunda da ecologia e da demografia urbanas Na medida em 
que se iam desenvolvendo as grandes concentrações comerciais e posteriormente industriais. deser1volviam-se 
também as grandes concentrações urbanas nas mesmas cidades " 

Especialmente a partir do Capitalismo. a Cidade começa a se opor ao Campo Segundo MARX est<'l 
"oposição entre a Cidade e o Campo só pode existir no quadro da propriedade privada; é a mais flagrant� 
expressão da subordinação do individuo à d1v1são do trabalho. da subordinação a uma atividade deterrninada que 
lhe é imposta. Esta subordinação faz de um habitante um animal da Cidade ou um animal do Campo. tào ltrrntados 
um como o outro. e faz renascer todos os dias a oposição entre os interesses das duas partes" (Marx) 

O capitalismo transformou as Cidades já existentes. e criou novas. pela conJunção de dois processos ri 
aglomeração de muitas pessoas num espaço d1m1nulo e desprovido de infraestrutura e a construção dA fàbncas 
Sendo típicos e exclusivos da Cidade. estes dois processos inauguraram também novas relações das pessoas 
entre si. e entre os grupos, assim como uma nova relação. de oposição. entre o Campo e a Cidade 

b. Mas a Cidade é também um centro de d1nam1smo capaz de cond1c1onar outros processos socIaIs O�
contactos intensos. o espírito associac1onista e a proximidade dos centros de exercício do poder acabaram por do1
condições ao nascimento de movimentos organizados. ao desenvolvimento da percepção critic:-i. ao mulliplica1-st:1
de manifestações. Inicialmente levantavam-se e organizavam-se os burgueses contra os Senhores Feudais, depois
os proletànos contra os Senhores Burgueses
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Mesmo assim. as Cidades não se explicam por si próprias. Embora mães de processos importantes. "elas 
não podem ser transformadas em categorias determinativas básicas do comportamento social no contexto urbano", 
(OLIVEN oc p 19} pois não ofereceriam uma suficiente "base da experiência social total'' (OLIVEN ib p 16}. 

c. Entretanto. a discussão mais viva se dá a partir da visão da Cidade como uma unidade sociológica
independente.

Nela se desenvolveram conceitos ainda hoje fortemente carregados: Urbanização, cultura urbana. dialética 
entre Campo e Cidade e, principalmente. as ideologias da Modernização e da Marginalização. 

O interesse desta discussão está nos elementos que ela oferece para a compreensão do processo de 

formação e crescimento dos centros urbanos. do processo de mudança social e especialmente da contradição 
humana mais radical entre convivência e autodestruição dos homens em sociedade. 

O primeiro grande enfoque foi fornecido pela "Escola de Chicago", para quem o problema era basicamente 
uma questão de "ecologia humana''. em cujo contexto procurou-se estudar os fenômenos de "patologia social" . 

.4 - O debate urbanista. 

O crescimento assustador da Cidade de Chicago. devido principalmente à imigração causada pela 
Revolução Industrial. abriu os olhos dos investigadores sociais e inaugurou a "Sociologia Urbana". Estudar a 
Cidade significa analisar preponderantemente as questões levantadas pela miséria, tanto a que grassa na própria 
Cidade. que afeta a todos embora não seja a condição de todos os cidadãos. quanto a que sobrevive e se 

aprofunda no Campo. com algum tipo de relação com o desenvolvimento da Cidade. Na Cidade é que se dá o 
desenvolvimento da Sociedade Industrial, e é a partir dela que se desenvolve o Campo. 

O pressuposto era de que os fenômenos da Cidade tinham alguma explicação a mais que a simples 
natureza humana. Tanto a criação das Cidades, como a responsabilidade sobre suas características desumanas -
como sobre as luxuosas e as progressistas - se deviam à aceleração súbita e envolvente da produção de bens. à 
aglomeração de pessoas no espaço urbano e à maneira como foi passivei organizar os dois processos. 

Ora. a Revolução Industrial produziu bens necessários à vida, portanto a produção da morte devia ter outra 
explicação. A "Escola de Chicago" resumiu o pensamento de muitos pesquisadores ao tentar esta explicação na 
cultura da pobreza , ou seja, "no conjunto de características de um grupo de pessoas, que fornece a seus membros 
um esquema de vida com soluções para seus problemas e portanto desempenha uma importante função 
adaptativa" (OLIVEN oc p 49). 

A característica dos pobres é portanto o conJunto de soluções que desenvolvem para o problema de 
sobreviverem em meio hostil Mas eles não apenas resolvem os problemas. O conjunto de características dos 
pobres é uma cultura. porque persiste mesmo se as condições hostis desaparecem. Ela acaba ou impedindo a 
superação e eliminação das causas da pobreza. ou recriando seus mecanismos. A cultura da Pobreza é um círculo 
vIcIoso que se auto-perpetua. 

Ou os pobres participam da mesma cultura circundante. mas de maneira fragmentada. ou eles desenvolvem 
uma cultura diferente. através da qual. adaptando-se às condições adversas. suportam e ao mesmo tempo 
perenizam a própria miséria. De um jeito ou de outro. a Cidade é uma espécie de meio ambiente - uma matriz 
ecológica - que induz as pessoas a mudarem profundamente seu comportamento social. Ou os pobres se matam 

porque participam de uma cultura que os mata, ou eles morrem. porque se adaptam a condições de morte 
constante. 

Vários esforços de escapar ao dilema imaginaram dicotomias explicativas. O modelo anterior ao 
comportamento urbano seria 'comunitário· (Tónnies). ou de 'solidariedade mecânica· (Durkheim). ou 'tradicional' 
(Weber}. ou ainda. segundo REDFIELD - a quem se opôs LEWIS - simplesmente rural ou do folk. De diversas 

maneiras. segundo os vários casos. as sociedades humanas tendem a passar deste ponto inicial a um outro. 
respectivamente. do comportamento 'de sociedade', 'de solidariedade orgânica·. e 'racional· ou urbano Temos 
então as dicotomias: comportamento comunitário/societário. ou de solidariedade mecânica/orgânica. ou ainda 
tradicional ou "folk"/rac1onal urbano. A bem da verdade. Redfíeld é o único que explicita a passagem de um a outro 
pólo. como num continuum 

O enfoque da Escola de Chicago acabou por dar ã Sociologia da Cidade um sombrio caráter pessimista. 

Sob vários aspectos. o que chamou a atenção foram as patologias do espaço urbano. 

O estudo pluridisciplinar de BANFIELD resume as interpretações desta patologia. com seus pequenos e 
grandes perigos. e suas ··perspectivas" como uma questão de "concepções públicas" otimistas ou pess1m1stas 
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"Para o pessimista. a perspectiva é que uma nova sabedoria convencional sobre os problemas da Cidade, 
o produto de um dispêndio de muitos milhões de dólares em pesquisas, vazada na linguagem da análise de 
sistemas e do computador. só irá aumentar a confusão existente. O otimista, porém, verá razões para acreditar que
os fatos. a análise racional e a deliberação sobre a natureza do interesse público desempenharão um papel mais
importante do que até agora na formação tanto da opinião como da política." (BANFIELD oc p 380) 

Assim sendo, a causa profunda da miséria da classe inferior, e portanto dos problemas da Cidade. está nas 
convicções dos próprios cidadãos. PARK - um dos clássicos da Escola de Chicago analisados por OLIVEN - define 
a Cidade como um "estado de espirito, um corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes 
organizados. inerentes a estes costumes e transmitidos por esta tradição" (apud OLIVEN oc p 20). 

BANFIELD é detalhado e incisivo ao declarar. sobre "o futuro da classe inferior": "enquanto a Cidade 
contiver uma considerável classe inferior, nada de básico poderá ser feito a respeito dos seus mais sérios 
problemas .... Entretanto, se a classe inferior desaparecesse - se, digamos, os seus membros adquirissem, de um 
dia para outro, as atitudes, motivações e hábitos da classe trabalhadora - então os mais sérios e intratáveis 
problemas da Cidade desapareceriam com ela." (BANFIELD oc pg 308-348). 

Enquanto ela não desaparece. a apresentação de suas características parece "obra de um camarada mal
humorado e de espírito mesquinho. Não importa que isto aconteça ... " (primeira frase do prefácio de Banf1eld oc p 
9). 

Concluindo. se a causa dos problemas da Cidade está nas convicções dos cidadãos. e se os problemas 
mais graves e geradores de outros se concretizam nas condições de vida da classe inferior, os pobres é que 
fortalecem e perenizam estes males. com sua "cultura da Pobreza", pois, se dependesse dos outros, haveria 
apenas racionalidade, cultura letrada e progresso social. 

As explicações têm lá seus limites, mas elas detectaram características importantes. 

De um lado, na sociedade anterior à Revolu;ão Industrial, como hoje no campo e talvez nas periferias urba
nas, grassa uma forma de cultura caracterizada por papéis sociais homogêneos, com predominância de contactos 
primários e diretos, integração. profundidade. identidade. relações sociais permanentes e pessoais. submetidas a 
controle social direto, com envolvimentos sociais semelhantes e estáveis. fortes laços familiares e espírito de cola
boração grupal. As comunidades seriam pequenas, em grande parte constituída por analfabetos, seu 
"comportamento é tradicional, espontâneo, acrítico e pessoal. .. O sagrado prevalece sobre o secular.'' (Redfield). 

A aglomeraço de pessoas no espaço urbano e a construção das fábricas. criou novas relações entre as 
pessoas. entre os grupos e entre Cidade e Campo e inverteu estas características. As novas condições e relações 
se constituíram numa cultura em que as pessoas perpetuam condições desfavoráveis à própria vida. 

2.2 CARACTERiSTICAS DA URBANIZAÇAO 

. 1 - Observações e perguntas 

6 

As críticas à Escola de Chicago se apóiam sobre cinco observações e uma pergunta (v. OLIVEN e 
PERLMAN, passim). 

Em primeiro lugar. a discussão entre os próprios autores revela que são geralmente visões parciais. que 
acabam por distorcer o próprio fundamento weberiano de todas elas. De fato. acabam opondo a um determinismo 
naturista (ecológico) ou economicista (como seria o de Marx) um determinismo culturalista que reproduz e distorce 
o pensamento de Weber.

Em segundo lugar. eles descarregam sobre os pobres a responsabilidade pela própria pobreza e mais 
ainda. sobre toda a inevitabilidade dos males urbanos. 

Além disto. o determinismo supõe uma concepção linear e continua. até mesmo ingenuamente otimista. ou 
evolucionista da História. Por um lado. as sociedades tendem do estágio 'tradicional· ou rural/folk. para o modelo 
· racional' ou urbano. por exemplo. Por outro lado esta evoiução é simplesmente impedida pela 'Cultura da 
Pobreza·.

Mais ainda. as várias sociedades se colocariam homogeneamente apenas em estágios distintos do mesmo 
continuum. quer estivessem nos Estados Unidos. quer na Ásia. Europa ou América do Su!. 

As criticas desembocam na percepção de que tais teses chegaram onde precisavam· numa afirmação 
etnocéntnca da superioridade anglo-saxón:ca. que justifica as relações de dominação e exploração econômica que 
Inglaterra e Estados Unidos estabeleceram para com outras sociedades. 
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Mais ainda. as várias sociedades se colocariam homogeneamente apenas em estágios distintos do mesmo 
continuum. quer estivessem nos Estados Unidos, quer na Ásia, Europa ou América do Sul. 

As criticas desembocam na percepção de que tais teses chegaram onde precisavam: numa afirmação 
etnocêntrica da superioridade anglo-saxônica. que justifica as relações de dominação e exploração econômica que 
Inglaterra e Estados Unidos estabeleceram para com outras sociedades. 

A pergunta que emerge é: até que ponto também as Cidades latino-americanas apresentam as mesmas 
características culturais e históricas? terão nascido segundo os mesmos processos? suas características de 
acumulação de riqueza e violência terão as mesmas raízes? 

.2 - A sociedade industrial 

R. ARON desfia cinco características da sociedade Industrial: separação entre empresa e família, modo
original de divisão de trabalho, acumulação de capital, necessidade do cálculo racional e concentração operária no 
lugar de trabalho. Ele mesmo analisa minuciosamente a noção de "econômico", para perguntar: "as cinco 
características citadas encontram-se tanto em urna economia soviética quanto em urna economia capitalista. Em 
que se baseiam as oposições? Ou ainda, em que consistem as diferenças entre as espécies de sociedades 
industriais?" (v.FORACCHI e MARTINS oc p 107ss 113). 

Assim corno a Sociologia Norte-Americana. a européia (no caso francesa) não tem outro parâmetro de 
comparação que ou ela mesma ou seu contrário. a economia "socialista" soviética. Mas não lhes escapa que o 
conceito de "sociedade industrial" tem seus limites. De um lado, ele estende a toda uma sociedade. como por 
exemplo à sociedade britânica. as características próprias do "urbano" (v OLIVEN p 28). Isto ou elimina ou falsifica 
o papel do Campo. como distinto da Cidade e tendo com ela relações a serem levadas em conta. Por outro lado o
conceito de sociedade industrial acabou sendo "o causador do mito da sociedade industrial". (DAHRENDORF, em
FORACCHI oc p 120s).

A critica de Dahrendorf à Sociologia centralizada na "Sociedade Industrial" chega à mesma conclusão já 
esboçada: "a Sociologia moderna da sociedade Industrial não é, na realidade, mais do que ideologia da camada 
burocrática e da pequena burguesia que denomina a si própria de 'classe média' e que domina muitas sociedades 
modernas; camada a que também pertencem os próprios sociólogos" (DAHRENDORF, em FORACCHI oc p 124) 

A questão ideológica não se restringe pois, à supremacia real ou pretensa das culturas anglo-saxônicas, 
mas tem caráter que ultrapassa as culturas nacionais. e se dá. por outro lado. no seio das próprias culturas e 
nações. Ela acaba performando as 'convicções· dos cidadãos que, no dizer de Banfield, criam as convicções 
públicas e tomam, a partir delas. as decisões políticas . 

. 3 - A Cidade e o Campo na sociedade Industrial 

Se a Sociologia francesa. de ARON, e a alemã de DAHRENDORF. têm dificuldades em reconhecer a 
validade das explicações tentadas para os fenômenos urbanos. como é que nós. Latino-Americanos. poderemos 
nos arranjar frente á nossa situação? 

Mais uma vez. os primeiros caminhos tentados foram o da homogeneidade e continuidade evolutiva, desta 
vez não dentro de uma sociedade. mas entre América Latina, ou os países pobres em geral. e a Europa ou a 
América do Norte. As questões a explicar são basicamente duas: de um lado, as semelhanças ou diferenças entre 
América Latina. suas Cidades. e o mundo Europeu ou Norte-americano, de outro lado o fato das mudanças sociais, 
seja como transformação de sociedades que mudam de feição histórica. seja como a mudança nos modelos de vida 
social dentro das várias sociedades. 

O contexto já se delineou com a clareza possível. Não é passivei compreender o "fenómeno Cidade" de 
hoje. a não ser no contexto em que se coloca: o capitalismo mundial. a forma nacional e local como ele se 
concretiza. e também o Campo. Falar da Cidade é falar de sua mãe. a sociedade industrial e urbanizadora. 

Dentro dos muros da Cidade industrial, já detectamos algumas características que se tornam nítidas ao 
serem contrapostas seja às do Campo. seja às de sociedades ou Cidades anteriores ao seu nascimento: 



CAMPO - CIDADE PRE-INDUSTRIAL
CIDADE INDUSTRIAL .. 

Hetero- /\ 

Mercado - Fortaleza 
-nom1a /\ 

Tribunal e direito próprios 
-cefalia /\ Autocefalia 

Pequenas instalações /\ 

Grandes dimensões 
Edifícios habitacionais /\ 

Construção de fábricas 
Ambiente natural /\ 

Poluição ambiental 
Poucas exigências /\ 

Insuficiência infra-estrutural 
População rarefeita /\ 

Aglomeração populacional 

Nücleo familiar forte /\ 

Dissolução da familia 
/\ 

Novas relações inter-pessoais 
Novas relações inter-grupais 

Pouco relacionamento /1 

lnterrelacionamento intenso 
Pouca organização A 

Associacionismo 
Solidariedade grupal /1 

Falta de solidariedade 
Relações pnmánas /1 

Relações secundárias 
Homogeneidade /\ 

Heterogeneidade 

Dependência frente à Cidade /\ 

Independência frente ao Campo .. 

/1 

Dominação sobre o Campo 
Controle social forte /1 

Clima de liberdade 
Cultura tradicional /\ 

Matriz de cultura da pobreza 
Consciência ingênua /\ 

Consciência critica 
Comportamento tradicional /\ 

Comportamento racional 
Comportamento espontâneo /\ 

Comportamento planejado 
Comportamento mágico A 

Comportamento crítico 

Identidade pessoal /\ 

Comportamento impessoal 
Hábitos irrefletidos /\ 

Hábitos intelectuais 
Cultura analfabeta /\ 

Cultura Letrada 
Religiosidade intensa /1 Secularização 

.4 - Uma nova pergunta

Não se trata de duas listas de características que oponham Cidade ao Campo. ou classe inferior e classesuperior mas que os diferenciam relativamente, pela preponderância que manifestam num ou noutro ambiente Especialmente na sociedade industrializada muitas características se tornam comuns. Nem muito menos desejocair na criticada concepção de um processo de progressão de um para o outro extremo.
Além disto. mais ou menos por fora destas listas. correm duas questões cruciantes: a "pobreza" da Cidadeé mais ou menos grave que no Campo? Junto à pobreza. a violência. é mais forte num ou noutro ambiente?
Por outro lado, até o advento da Revolução Industrial. a Cidade era um prolongamento do Campo que asustentava com alimentos e capital e to, o capital do Campo que errou as condições de possibilidade do surgimentode muitas Cidades. A avalanche de produção autônoma na Cidade e o agrupamento de pessoas ao redor das1nstãnc1as de administração de poder. associadas à acumulação de riqueza nas Cidades. terminaram por dar àCidade uma nítida e decisiva predom1nãnc1a sobre o Campo. Muito recentemente é que estas relações sofremulrerrores modificações. 

Dai o sentido de uma questão colocada tAnto para as populações rurais quanto para os pobres da Cidade:"Em que medida as classes dominadas part1c1pam da economia. da política e da cultura dominante?" (OLIVEN ocpg 39) Elas são marginais e portanto alheias. são causa. e portanto responsáveis pelos problemas. ou tém algumoutro tipo de part1c1pação soc,al? 

Esta pergunta s1gnif1ca dois passos adiante: por um lado a questão deixa de ser ecológica. ou estrutural. epassa a dizer respeito às pessoas. Por outro lado. deixa de se voltar para os efeitos, ou seja as características daCidade. e se volta para as causas e procura saber de onde vêm os processos que geram estas caracterist1cas. A
8 

8 
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hipótese está em que esce feixe de causas se pode encontrar no grau e na modalidade de participação dos 
cidadãos nos processos sociais 

As caracterist1cas da Cidade não são dons da natureza que se transmitem aos homens. nem unicamente 
reação cultural destes às imposições ambientais ou estruturais. Elas exprimem o papel que a Cidade tem nos 
processos da sociedade. seJa quanto à produção. circulação e consumo de bens econômicos. seja quanto a 
consolidação. formulação e controle das regras de convivência política, seja quanto à estabilização de atitudes e 
costumes práticos e intelectuais que perfazem a cultura. Seus problemas exprimem o papel que as pessoas. 
especialmente os pobres exercem na sua vida econômica. cultural e política. 

2.3 emergência e relatividade da modernização 

.1 - Do debate urbanista à Modernização 

O tema da cidade ieva. assim. a discutir novas questões: 

Como compreender "o estado de desenvolvimento das sociedades mais adiantadas e o de 
subdesenvolvimento das sociedades mais atrasadas"? (OLIVEN oc 30) O primeiro esforço foi o de "explicar como 
as diferenças culturais entre várias sociedades seriam responsáveis pelas suas diferenças econômicas e sociais." 

(OLIVEN oc 30s}. Foi esta preocupação que dinamizou também a tentativa de compreender a situação das 
"camadas mais pobres da sociedade urbana. ou os marginais" (PERLMAN oc 123} 

Qual o papel da América Latina e suas cidades no contexto capitalista e mundial. qual o caminho de seu 
crescimento? Qual o papel que as populações pobres, no Campo ou na Cidade. desenvolvem nas sociedades 
transformadas pelo processo de Industrialização? Será este processo igual para as nações. e que relação há entre 
o papel dos pobres e os ricos. seja no nível das unidades políticas, seja ao nivel dos grupos. seja no micro-nível
dos individues?

Estas questões se enfeixaram. de inicio. na discussão a respeito da modernização, em cujo seio nasceu o 
que foi praticamente o primeiro grande esforço articulado de compreender a América Latina. 

A Modernidade. no que diz respeito aos Estados Nacionais. se caracteriza por cinco traços: urbanização. 
alto nivel de cultura. industrialização, mecanização extensiva. mobilidade social. Quanto aos indivíduos. ela gera e 
exige comportamentos e modos de agir compatíveis com estas características condicionantes. (v OLIVEN oc pg 30s 
e tamb,m BERGER. e BERMANN) . 

. 2 - A Modernização 

Chamo de Modernização o processo de "Emergência da Modernidade". como desenvolv1mer,to destas 
características. Segundo F. SANTOS. a Modernidade surgiu "na Europa Ocidental. em torno de 1500 (para 
escolher uma data redonda)", "com o colapso da assim chamada síntese medieval". "O epicentro do fenómeno 
foram as Ilhas Britânicas e os Países Baixos. Daii a Modernidade começou a se espalhar como um furacão" 
(SANTOS. F oc pgs 157 e 158). 

A Modernização se compreende como ideal absoluto de sociedade. Todas as pessoas e sociedades podem 
se modernizar e podem também ser classificadas numa escala de valores que se estende do pré-moderno. dito 
tradicional, ao moderno. ou racional. As sociedades ou pessoas que não se conformam a ela. exibem 
características qualificadas de tradicionais ou não racionais e portanto são antiquadas e irrecuperáveis. pois a 
racionalidade é o cerne da Modernidade. e exclusividade sua (v F SANTOS pgs 31-40 157ss). O que não se 
moderniza perecerá. seJa porque ela é critério universal de validade e sentido, seja porque ela avança irresistível 
como um furacão. que arrisca provocar ··uma crise coletiva de caráter desagregador. e de natureza adaptac1onal" 
pois trata-se de "uma corrente tão poderosa nos dias de ho_je que desagrega as instituições. sacode e altera os 
nossos valores e faz secar as nossas raízes e fundamentos."O (TOFFLER oc Introdução) 

Frente a ela. o não moderno é irrelevante e caduco. enquanto "o pós-moderno recente parecerá o que 
deve parecer: chatice repet1t1va e sectária. em meio a uma era atônita que perdeu. enfim. o contato com as raízes 
de sua própria modernidade" (HARDMAN. apresentando a BERMAN oc) 

O estudo de Francisco A. Santos detecta ''!rés atitudes frente à mudança sócio-cultural"· "a atitude 
reacionária. a atitude revolucionaria e a atitude liberal". (F SANTOS p 9) 
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A racionalidade pré-moderna é estudada por F. SANTOS segundo o método weberiano de tipos ideais: 
"São quatro tipos de 'virgindade cultural'. de instàncias culturais irrecuperáveis. sendo que uma das ilusões 
românticas de nosso tempo é de que as possamos recuperar" (F SANTOS p 9) : "o animista: o monoteísmo bíblico: 
Moisés: o racional pré-moderno 1: Aristóteles; o racional pré-moderno li. O Escolástico" (F SANTOS oc p 5 13-40) 
A virgindade foi definitivmamente deflorada pelo espírito moderno. 

O Modelo de Rousseau e Marx. assim como o Modelo neoweberiano são apresentados através da 
discussão de "vários dos aspectos dessas instâncias culturais irrecuperáveis" (F SANTOS p 9s) 

.3 - Limites da visão modernizante 

Os estudos mais diretamente voltados para a América Latina e o 3o Mundo perceberam que. onde houve 
contacto entre o processo de mundialização da Modernidade e outras matrizes culturais antropológicas. o resultado 
foi a formação de metrópoles modernas em rápido progresso. cercadas de periferias que crescem numericamente e 
se desenvolvem sempre mais 'à margem· da Modernidade. 

Isto evidencia que. também na prática histórica, por mais 'aberta· e ·paciente' que seja (v F SANTOS p 31-
40 e 157ss). a Modernidade não pode se identificar tão rigidamente com o desenvolvimento, como se a História 
humana fosse progressão linear e irreversível, de todo não-moderno em direção à Modernidade. 

Criticando a ideologia da Modernização. OLIVEN aponta ainda o determinismo cultural. segundo o qual a 
racionalidade. identificada como dinamismo das idéias. determinaria o desenvolvimento puro e simples. Este 
determinismo força e superdimensiona a tese de Weber. segundo o qual entretanto uma forma religiosa de 
mentalidade influiu o desenvolvimento de um dado período histórico. Mais uma vez emerge o etno-centrismo das 
"ilhas Britânicas e os Países Baixos", visível sobretudo nos conceitos axiais da pesquisa social: dignidade, honra. 
acesso à cultura. uso de equipamentos. racionalidade epistemológica. (v OLIVEN oc p 31 ss e BERGER oc p 75-
85). 

Ora, a questão colocada pelas cidades Latino-Americanas é exatamente a das maiorias marginalizadas, 
privadas da dignidade, da honra. da cultura. do acesso aos equipamentos, da racionalidade própria do moderno. 
Enfim. a própria teoria da marginalização não passa do lado avesso do MITO ideológico da Modernização (v 
PERLMAN) 

. 4 - Questão antropológica 

Entretanto, vános passos foram dados em direção ao nosso objetivo de compreender o fenômeno cidade. 

A questão da Modernidade levou a rever sob um prisma definido toda a história da Humanidade, 
especialmente do Ocidente. em que a Modernização veio ao mundo. Embora não absoluto nem único. este prisma 
percebe um caminhar macro-histórico. que pode iluminar nossos quotidianos passinhos de formiga antropológica. 

Torna-se inegável uma certa ligação entre racionalidade, riqueza. produção de bens e de vida. A questão 
da pobreza ultrapassa a discussão de carência ou privação de bens e se torna um problema político. cultural e 
antropológico: que estatuto antropológico têm os povos e as culturas que a Modernidade ocidental marginaliza. 
esmigalha e ignora? Ser pobre, não ser moderno é não ser gente? O tradicional é ilegítimo. e o novo só se afirma e 
justifica com ser Moderno? 

Conseqüentemente o progresso técnico emerge sob nova luz. Não se sobrepõe apenas a todo o resto. tido 
e desqualificado como prévio. mas se reduz ás proporções de contribuição decisiva e definitiva entre outras. e 
portanto não absoluta. 

Se a questão da Cidade já era formulada como Urbanização da Sociedade. a própria Urbanização, como 
dinamismo da Modernidade se coloca agora mais do que como problema de economia ou cultura. É uma questão 
antropológica. Os homens do futuro serão apenas os sucessores desta minoria modernizada hoje dominante. ou os 
filhos de todo o género humano ... ? 

A Cidade Latino-Americana faz especar uma série de desafios. lancetados não apenas pela emergéncia do 
Moderno. mas pela sua pretensão de absolut1c1dade, e pelos seus feitos desumanizadores de marginalização. 
Vamos ver. entretanto, como nasceu esta Cidade. O 
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3 A CIDADE LATINO-AMERICANA 

3 1 - TRAÇOS HISTÓRICOS 

Ao chegarem ao novo continente. os Espanhóis e Portuguêses encontraram civilizações e cidades muito 
diferentes entre si e. mais ainda. diferentes do que conheciam e traziam da Europa ibérica. 

Não é casualidade histórica o fato de os espanhóis se referirem ao fato como ''conquista" e os portuguêses 
falarem de "descobrimento". Ao longo da costa do Pacifico e nos vales da Cordilheira floresciam verdadeiros 
impérios. enquanto nas baixadas da costa atlântica viviam tribos seminômades armadas de arco e flechas com 
pontas de pedra . 

. 1 Dominação colonial (QUAL 24ss e 97ss) 

O primeiro objetivo dos ibéricos era ganhar novos mercados assujeitando povos ã dominação colonial. 
Colonizar significava explorar exclusiva e intensamente um mercado mantido por todos os meios sob domínio da 
Metrópole. abastecendo a população local com os produtos da própria manufatura. Foi o que começou em 1492 na 
parte destinada pelo "tratado de Tordesilhas" à Espanha, e em 1500 na banda oriental que coube aos portuguêses. 

As cidades da costa pacifica e dos vales andinos eram centros administrativos e religioso-culturais de 
fortes organizaçes políticas desconhecidas dos ibéricos e bastante diferenciadas entre si. Seu dinamismo 
econômico era secundàrio. fraco com relação ao comércio exuberante do mercantilismo. e se articulava mais em 
feiras periódicas que em estabelecimentos estàveis. 

A estratégia espanhola foi de enfraquecer os donos deste poder e tomar-lhes o lugar para dominar sobre os 
seus súbditos. Para alguns historiadores ainda é um mistério que os espanhóis tenham conseguido assujeitar tão 
aniquiladoramente os povos locais. Parece que nem mesmo a inaudita violência das armas explica suficientemente 
o fato.

Conquistado o poder. os espanhóis imprimiam imediatamente à cidade as características necessárias á 
dominação colonial. Ao fundarem cidades novas. desenhavam no espaço as formas padronizadas com que 
reproduziam as cidades da metrópole. 

A estratégia portuguêsa, ao invés. foi de 'descoberta·. Abriam picadas na mata virgem deixando. em 
pontos estratégicos. grupos de pioneiros que apoiassem as 'entradas· e ·bandeiras·. contendo a possível reação 
dos indígenas 

Em ambos os casos. desenharam nas orla marítima. centros portuàrios que abrissem o novo mercado á 
Metrópole. monopolizassem todo o seu movimento e mantivessem as novas cidades muito mais estreitamente 
ligadas à metrópole que à realidade em que eram implantadas. 

O que interessava aos conquistadores. como aos descobridores era. nas primeiras décadas. a produção de 
metais. Por outro lado. a economia colonial só pôde começar onde jà havia um processo antenor de urbanização e 
economia indígena. de tal maneira que. nos dois pnmeiros séculos o desenvolvimento urbano se deu quase só na 
faixa do Pacífico. desde o México e a Guatemala. até o Peru e o Chile, passando pelos vales da Cordilheira. O 
primeiro grande centro urbano foi a cidade de Lima, a que correspondiam florescentes centros espalhados pelas 
colinas. O Prata e a costa brasileira eram habitadas por grupos rarefeitos e desconhecedores de atividade 
comercial. 

Pode-se d;zer, pois. que as pnme1ras cidades Latino-Americanas "não nasceram". mas toram ou destruídas. 
ou conquistadas ou trazidas ·da metrópole (QUAL 21 35 103). Através deias o "modo de produção capitalista 
historicamente formado nos países ocidentais'· se expandiu no espaço. penetrando nas sociedades e nações então 
existentes (QUAL 96s) 

2 Dominação capitalista comercial 

No século XVIII as Metrópoles ibéricas se enfraquecem frente às incursões dos piratas e ao crescimento da 
força inglesa. Tal decadência abriu espaço às guerras e declarações de independência politica. que coincidem 
assim com o deslocamento do poder colonial. dos pai ses Ibéricos para a Inglaterra 

Os grupos de poder formados dentro dos novos paises tratam de reproduzir as relações sociais 
coionialistas e. o mais depressa possivel. tratam de estabelecer relações com os novos senhores do ocidente. Os 
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produtos até então recebidos da Metrópole tém que ser produzidos aqui. o que enseja o nascimento da "indústria 
substitutiva", iniciada com capital local e pouca consistência técnica 

Para manter e desenvolver comércio local e com a Europa. os ingleses investem sobretudo na criação de 
uma rede de serviços e transportes. que promovem a interiorização da economia e criam novos centros urbanos. 
Começou assim um primeiro surto de modernização. Mas a "Modernidade" só conseguiu vingar onde a urbanização 
era inexistente e a economia fraca. ou seJa. na costa atlântica. a começar da região do Prata e subindo. ao final do 
século XIX. pelo Brasil afora. 

Desde o início da "Modernização" imposta, as culturas pré-existentes bem articuladas se fizeram respeitar 
como fator de resistência e sobrevivência dos povos. 

As novas unidades nacionais modernizadas já nasceram subjugadas pela "dominação capitalista-
comercial. [que se impunha] através dos termos de troca. procurando-se matérias primas abaixo do seu valor e 
abrindo novos mercados para os produtos manufaturados a preços acima do seu valor" (QUAL 97) 

Sua forma espacial. suas redes de relações sociais. seus sistemas de valores e seu ritmo de vida 
econômica, política e cultural exprimem os moldes impostos durante a dominação cultural. Mesmo em condições de 
independência política. o que se expande é um processo de ··urbanização dependente" (QUAL 97) 

Já nesta segunda etapa se manifesta que as cidades Latino-Americanas constituem processos coerentes 
com o sistema global internacional. Não são momentos distintos de um desenvolvimento que avança linearmente. 
mas expnmem exigências do crescimento de uma "estrutura histórica". que assim as conforma segundo suas 
conveniências. 

É. pois, neste segundo período do desenvolvimento das relações de dominação e dependência que o 
sistema começa a concentrar em determinados pontos do espaço grandes massas populares. acentuando o duplo 
desequilíbrio entre estas aglomerações e o "campo" circundante. Nestes pontos concentram-se quantidades 
sempre maiores de pessoas provenientes de várias regiões e raízes culturais. Neles criam-se condições de vida 
inéditas. a que os grupos populacionais reagem de maneira por vezes ríspida. mas assimilam de maneira por vezes 
inesperada. 

Comparando-se o crescimento das cidades européias e norte-americanas da mesma época - século XIX e 
inicio do nosso - percebe-se que há um descompasso entre o processo chamado de "Urbanização" e os avanços 
da "Industrialização". Algumas cidades do mundo rico nasceram e cresceram ao ritmo do crescimento industrial. A 
Industrialização condicionou também o crescimento dos centros que são as grandes metrópoles latino-americanas 
de hoje. A primeira entre elas foi Buenos Aires. a capital do Prata. a que se seguiram São Paulo e Montevidéu. 

Mas o acorrer de grandes populações aos centros "urbanos" dos países dependentes é muito maior que o 
crescimento industrial. tanto do pais quanto da região. Alguns analistas chamaram a isto "hiper-urbanização". Esta 
designação supõe que alguma cidade seja o modelo. ou a. norma. ultrapassada por alguns centros, mas ao mesmo 
tempo não consegue fornecer o critério desta pretensa norma. A perspectiva da "industrialização dependente" 
responde melhor à pergunta levantada por este inchaço desmedido. 

Em primeiro lugar. o final do século passado começou a produzir uma explosão demográfica que atingiu 
pesadamente as "megápoles" de hoje. Em parte foi crescimento dito "vegetativo", pela manutenção das taxas de 
natalidade e forte diminuição das taxas de mortalidade. 

Principalmente. entretanto. deu-se a formação de fortes correntes migratórias. em que grupos crescentes 
são expulsos do campo e têm que procurar refúgio nos centros urbanos. Finalmente. tal crescimento não teria nada 
que pudesse parecer 'patológico', se houvesse, nas cidades, uma infra-estrutura suficiente de atendimento: 
emprego. serviços civis. seguridade, educação. condições de higiene e saúde. Tal infra-estrutura poderia existir e 
constituir-se em "atracão" por parte da cidade. se o ritmo de produção industrial fosse o motor da urbanização. (v 
QUAL 103ss) 

Os primeiros passos da industrialização se deram para substituir localmente os produtos que não se 
podiam importar da Europa. Os grupos de poder económico dos países centrais substituíram então a mão de obra 
indígena ou negra. organizando a migração européia. No fim do período também esta é substituída pelas correntes 
internas de migração em direção aos centros urbanos 

Entretanto. o resultado deste processo é o mesmo já obtido no inicio por força das armas: destruição física 
e desintegração étnica e cultural da população. Não se trata. pois de excesso de urbanização. mas exatamente do 
contrário. As populações expulsas do campo atravéz de inúmeros mecanismos íegais ou ilegais. mas em todo o 
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caso destrutivos. encontram no espaço citadino uma deficiência crescente de condições urbanas de vida. A perda 
não atinge apenas dados materiais de elementos infra-estruturais. mas chega ao nível da cultura e até da língua 
As pessoas que perderam as condições rurais de vida. não encontram condições urbanas na cidade Porque "o 
crescimento produtivo e a infra-estrutura só se distribuem nas regiões que interessam á classe dominante e aos 
grupos estrangeiros ligados a ela: assim se erguem as bases do desenvolvimento espacial desequilibrado." 
(QUAL 130) Ê a "metropol1zação" como processo de formação de "regiões urbanas que tem função metropolitana 
no àmb1to interno de uma sociedade dependente" (QUAL 40.130) 

CARDOSO e FALETTO descrevem os mecanismos próprios deste "momento em que elas ascendem à 
categoria de metrópoles 

a) expansão para fora ··crescem graças ao impulso dinâmico da demanda externa"

b) transição· "a diversificação cria bases para o fortalecimento dos setores médios e burguesia":

c) consolidação ''mediante participação dos setores médios e da burguesia no sistema dominação, e
industrialização: 

d) internacionalização do mercado. "vinculação com as economias dominantes" (QUAL 129)

Estas novas metrópoles já foram técnicamente chamadas cidades 'primazes ·. O Nelas incha o fenómeno de 
populações que vivem fora do circuito urbano. ainda que no espaço da cidade. constituindo um verdadeiro 
processo de marginalização ecológica. Nas cidades que sofreram por primeiro o impacto da colonização. as 
condições prévias de cultura resistiram a este crescimento. Nas cidades produzidas neste segundo período as da 
costa atlântica. a aceleração se deu mais tarde. como vimos, mas de maneira mais veloz. 

··o aumento do emprego no setor secundário só é responsável por uma parte do crescimento urbano. sendo
característico deste período o crescimento desproporcional do setor terciário (em grande parte reserva de 
desocupação disfarçada). A industrializaçâo reforça nitidamente os setores urbanos existentes estimulando, ao 
mesmo tempo, juntamente com o desenvolvimento do transporte rodoviário a extensão das redes de caminho de 
ferro, a estruturação dos espaços nacionais." (QUAL 133) 

O crescimento desproporcional do setor terciário, que é realmente em grande parte reserva de 
desocupação disfarçada. recebeu nos vários países designações originais e distintas: villas miseria. callampas. 
barriadas. favelas, jacales. construcciones paracaidistas. cantergriles. 

Estas unidades populacionais é, que levantaram o problema e constituem a grande preocupação sob todos 
os aspectos. A grande quantidade de estudos sobre este fenômeno teve que abandonar cedo a idéia de 
"marginalização". De fato. esta interpretação supunha que "cidade" era apenas a faixa habitada pelas classes 
dominantes ou ligadas a elas. e que só teria caráter ··urbano" o que lhes dissesse respeito. 

Acontece que a migração interna inverteu as proporções demográficas. Já na década de 60. 73. 7% dos 
habitantes da Argentina eram população urbana. Também Colombia. Chile. México. Uruguai e Venezuela já tinham 
mais da metade da população vivendo em aglomerados urbanos. Em 80. acrescentam-se Brasil. Cuba. Equador 
Panamá e Paraguai. Além disto, os indicadores sociais de distribuição da renda e acesso a serviços e bem-feitorias 
urbanas mostram que é também mais da metade do total a população expoliada ou excluida. 

Por um lado. a designação de "marginalidade" tem razão de ser, dado que esta faixa populacional é 
colocada à margem da produção de bens e serviços. Por outro lado. ela tem duas conotações incorretas: a de 
ilegalidade ou ilegitimidade e a de estarem "fora do processo social". 

O importante torna-se. na ótica da "teoria da dependência" resgatar a legitimidade do esforço destas 
popuiações e perceber que não estão "fora" do processo. mas são resultado dele . 

. 3 Primeiros surtos de industrialização 

Em 1930 a crise económ;ca da Europa abnu uma brecha complementada quinze anos mais tarde pela 
segunda guerra mundial. A Ãmérica Latina teve oportunidade e necessidade de ousar uma indústria própria. mais 
além da substituição de bens antes importados. 

Reconstruida a Europa. o capital dominador inaugura depois dos anos 50 a "Dominação imperialista 
industrial e financeira. através de investimentos especulativos e da criação de indústrias locais tendendo a 
controlar o movimento de substituição de importações. seguindo uma estratégia de lucro adotada pelos trustes 
internac1ona1s sobre o conjunto do mercado mundial." (QUAL 97) 
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As reiações emre o campo e a cidade se mosirarn pamcuiarmente compi1cadas e complexas. Compi1cadas 
oorque se muliipl1cam as correntes rrngratónas e os grupos de migrantes Complexas porque se diversificam 
sempre mais as múltiplas relações entre as duas faces do processo de "Urbanização'' ! 1 (urbanização e campo) 

A urba111zação significa para o campo invasão de equipamentos de rel'3ções e valores oriundos da cidade 
expropriação de produtos e características culturais 'típicas·. esvaziamento populacional e expansão ideológica. 
com consequente aprofundamento da situaçao de dependência Se. da Idade Média até o século passado. o campo 
produzia o de que a cidade precisava. agora o campo necessita da cidade para poder produzir. e o produz 
crescentemente com meios e procedimentos citadinos. O alimento. por exemplo. não é produzido no interior e 

levado à cidade. mas sempre mais produzido nos "cinturões verdes" e comercializado pelo campo afora. cabendo 
ao campo a produçao de insumos a serem industriaiizados segundo decisões tomadas na cidade. 

Por outro iadc. a aglomeração nas cidades não significa aumento de oportunidades ou de níveis de 
emprego na produção. que e chamada de setor "secundário". Ao invés. vem crescendo sempre mais o setor 
chamado "terciário", que engloba tanto a oferta dos serviços infra-estruturais, elementares. os burocráticos e 
f:nanceiros. quanto as atividades informais e as ocupações que caracterizam o desemprego disfarçado ou o em
prego f1cticio. empregadas domçsticas. camelôs e b1scateiros. artistas de rua .. 

As sociedades que viram crescer desmesuradamente certas cidades. viram também chegar ao pais 
quantidades crescentes de capital metropolitano. Os "terms of trade" do comércio da fase anterior se aplicaram 
agora aos emprési1mos e investrmentos estrangeiros e transnac1ona1s. Apesar de todo o ouro carregado da 
América Latina. a par do couro. da madeira e do açúcar. o capital se viu sempre como fonte única da 
;ndustriai1zação latino-americana e intensificou. com instrumentos mais sofisticados. tanto as relações internas 
geradas pela dependénc1a. quanto as relações externas. de desapropriação da riqueza. transformada em moeda. 

Com a industrialização. o processo de Urbanização se valeu também da maior inovação técnica do século. 

o aparelho da "Comunicação social". que bem rápido será potencializado pela informatização .

. 4 O impacto das novas tecnologias 

Desde a invenção do micro processador, em 1972. já foram produzidos 30.000 em 1973. 250.000 em í 975. 

10 milhões em 1977. 200 milhões em 1981 e 1 bilhão em 1988. Dizem que no ano 2000 serão utiiizadas 10 vezes 
mais tecnologias que em 1990 (LESTIENNE TL 6). Esta invenção acelerou o ritmo de invenções e utilizações. 
provocou possibilidade de cruzamento entre as tecnologias e acumulação de seus efeitos. 

As novas tecnologias tornaram-se "um sistema. quer dizer um grande conjunto complexo. estável e que 
evolui. de partes distintas e articuladas. autónomas e interdependentes. necessárias uma para a outra " 
(LESTIENNE TL 2} 

Já é um número tão grande de invenções. que dificilmente se pode falar de parte significativa delas. 
Costuma-se agrupá-las em seis setores Micro-eletrónica. Opto-eletrónica. Informática e Telecomunicação. Novos 
materiais. Biotecnologias e Domínio da energia. Elas são uma verdadeira mola do mundo atual. um fenômeno novo 
e fascinante. que atinge de maneira ampla e profunda todo o planeta e crescentes setores do espaço. provocando 
mudanças e transformações sempre mais rápidas em todos os setores da vida humana. (LESTIENNE TL 2-8) 

Seu desenvolvimento se gestou durante as quatro décadas e meia da "guerra fria". tornou obsoletas as 
fronteiras nacionais - facilmente ultrapassáveis pelas ondas sonoras e luminosas como pelas engenhocas 
·1nv1siveis· que os Americanos usaram no Iraque - e "1nternal1zou" o processo de modernização dos países
dependentes.

Naquele contexto. os países periféricos para safar-se do subdesenvolvimento - ou seja. da dependência -
tentavam fortalecer o próprio Estado. politizando assim a questão económica. Concomitantemente. e não sem 
auxilio das novas tecnologias. a expansão da economia dos países centrais se acelerou e se tornou questão 
polii1ca: quem mais se expanó1sse e mais rápido progredisse ganharia a parada. 

Aie entao. a Modernização induzida ja havia provocado desorganização das sociedades ainda 
"traá1c1onais" do "Terceiro Mundo". Agora o processo se universaliza. apaga as diferenças culturais e força também 
os países oobres a acertarem o passo. Para isto. são obrigados a recorrer á "ajuda" financeira dos ricos. ainda que 
tazendo concorrenc;a entre s; (v VIANNA 4) 

As consequénc:as são pois de três ordens: os pobres ingressam definitivamente na "geléia gera!" dos 
paises. tornados semelhantes pelos mesmos processos produtivos e de comunicação. têm que recorrer sempre 
mais aos paises mecropolitanos para obter as crescentes massas de financiamentos que se tornam necessários 
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para sustentarem o passo na corrida desenfreada. assuieitam-se assim sempre mais subservientemente aos 
ditames dos órgãos internac1ona1s de exercic10 do poder económ1co-finance1ro Muito mais que antes. a questão 
da dependência se tornou um complexo de relações internas entre as classes e setores das próprias sociedades, 
dado que as fronteiras nacionais perdem totalmente o sentido. Alguns analistas falam no "fim da nacionalidade 
moderna". Os países do Leste Europeu ressuscitam as etnias, enquanto os do ocidente se transnacionahzam na 
economia A situação exige. portanto. uma superação da ''teoria da dependência". Os parâmetros são outros. 

Sob os três aspectos. a "Urbanização" se torna mais acelerada, e mais ainda desfavorável aos grupos 
populacionais aglomerados nas periferias e favelas citadinas. O único freio ao crescimento demográfico 
desmesurado tem sido a campanha informal de castração feminina através de distribuição gratuita de remédios, 
intervenções cirúrgicas, exigência de ligadura para obtenção do emprego. Tal fenômeno se constitui numa 
limitação de natalidade mais eficaz que campanhas anti-natalidade realizadas durante décadas em paises 
superpopulados corno a China e a Índia. Por outro lado. ao alastrar-se da AIDS colocam-se óbices na medida em 
que já ameaça indistintamente a todas as classes. enquanto o combate à cólera. à dengue e a outras enfermidades 
próprias de ambientes pobres mal e mal sai dos planos e projetos e quem morre são os pobres. 

Durante a época da bipolarização entre Ocidente e Oriente. cada um dos dois blocos tinha a pretensão de 
incorporar a todos nos benefic1os da sua missão histórica. Hoje vivemos uma fragmentação regional: a 
comunidade econômica européia. sob hegemonia alemã: a asiática, sob a hegemonia do Japão: a americana. sob 
hegemonia dos EUA: e. provavelmente. uma assemelhada à grã-Rússia de outrora. sob hegemonia dos eslavos 
russos. 

lnst1tu1-se um condomin10 dos países ricos na administração do mundo, senhores dos recursos econômicos 
e militares. e hegemónicos nos organismos de jurisdição internacional. A imensa concentração de riquezas e do 
trabalho social que se deve seguir a esta nova forma de divisão internacional do trabalho. inevitavelmente produzir 
um desenvolvimento em flecha das forças produtivas materiais, principalmente através da introdução massiva da 
ciência e da tecnologia na produção, ainda mais acentuando as disparidades entre paises ricos e pobres. estes 
últimos convertidos em mercado consumidor e reserva de valor estratégico para os primeiros." (VIANNA 5) 

As consequências para as multidões pobres das cidades já se fazem sentir: aceleração da queda do nível 
de vida. intensificação do êxodo rural frente à concentração e tecnificação do campo, diminuição das possibilidades 
de emprego, desmonte da infra-estrutura de atendimento à saúde, educação. seguridade. segurança. transporte e 
comunicações. 

"Para os países periféricos .... essa redefinição do sistema da ordem no mundo vem soando como um 
dobre de finados para as suas esperanças de vencer o subdesenvolvimento e a exclusão social das massas 
mob1iizadas e incompletamente incorporadas á sociedade urbano-industrial." (VIANNA 5) 

Concentrado nas aglomerações urbano-industriais. este processo modernizador. ao universalizar-se. limita 
seus benefícios a espaços privilegiados. VIANNA sugere a qualificação de um verdadeiro apartheid entre as 
nações, concluindo "que, à base deste modo de produção. ao menos na sua configuração atual. não se vai 
constituir uma ordem internacional estável. nem favorável à paz e a critérios de justiça." (VIANNA 5) 

E se pergunta: "o que se pode esperar de um papel para a Europa na nova ordenação do mundo. 
dominada como está pelo localismo privatista. pelo particularismo étnico e religioso e pela política de exclusivo 
nacional. do que são exemplo as atuais perseguições aos pobres do mundo que para ela acorreram. convocados 
nos anos sessenta pelo seu mercado de trabalho e para nele desempenharem as funções mais insalubres. vis e 
mal pagas?" (VIANNA Ss) 

3.2 - ESTRUTURAS DE DEPENDÊNCIA' 

Quando se diz que as "formações sociais" da América Latina são dependentes. não se está falando apenas 
de uma dada rede externa de relações econômicas. 

"Uma sociedade é, dependente. quando a articulação de sua estrutura social. ao nível econômico. político e 
ideológico. exprime relações assimétricas com uma outra formação social que ocupa. perante a primeira. uma 
situação de podei. Por situação de poder. entendemos o fato da organização das relações de classe na sociedade 
dependente exprimir a forma de supremacia social adotada pela classe no poder na sociedade dominante." (QUAL 
96 trecho em itáhco no original). 
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A dependência 'externa· cria dentro das sociedades dependentes uma rede estrutural de reiações culturais, 
sociais, políticas e econômicas, através das quais a classe dominante da 'metrópole· exprime e reproduz seu 
poder. Para isto ela conta com a colaboração das classes dirigentes locais, que orientam seus interesses pelas 
diretivas vigentes na metrópole. e não pelas necessidades próprias da população e sociedade local � (teoria da 
dependência) 

Nas sociedades dependentes. às vezes chamadas de "associadas", "o conjunto do sistema produtivo 
reorganiza-se em função dos interesses da sociedade dominante. Nessas condições é lógico que o sistema 
econômico interno seja 'inarticulado' ou deformado. Essa 'incoerência', porém. é somente o resultado de uma rede 
econômica perfeitamente coerente, se se examinar a estrutura social no seu conjunto (sociedade dominante e 
sociedade dependente)." (QUAL 100) 

Se antes da colonização os grupos humanos que viviam no continente eram totalmente diversos e bastante 
isolados entre si, se as condições ecológicas, étnicas e culturais ainda marcam de maneira inegavelmente distinta 
povos tão divergentes quanto os tipos europeus da costa sul-atlântica e populações nitidamente indígenas dos 
altiplanos andinos e baixios amazonenses e centro-orientais. não é menos visível que esta dependência se 
constitui num forte traço e laço de unidade entre as formações sociais do Continente. 

"Efetivamente. as formações sociais existentes na América Latina antes da penetração colonial ibérica 
foram praticamente destruidas e. em todos os casos. desintegradas socialmente durante a conquista .... A evolução 
posterior do conjunto e a sua progressiva diversificação interna resultam de diferentes articulações regionais da 
metrópole. assim como da reorganização das relações de força entre os países dominantes: substituição da 
dorrnnação espanhola pela inglesa. depois, pela americana. As relações político-econômicas · privilegiadas' da 
América Latina com os Estados Unidos reforçam uma certa unidade de problemas e fundam a trama das forças 
sociais em transformação". (QUAL 103.104) 

A relação entre Urbanização e Dependência pode ser descrita em três passos. segundo Luiz PEREIRA: 

1. O crescimento acelerado das aglomerações deve-se a dois fatores: a) o aumento da taxa de crescimento natural.
tanto urbana quanto rural; b) a migração rural-urbana" (QUAL 99)

Este duplo dinamismo acarreta mudanças na estrutura social, no comportamento, no sistema de valores e 
na estrutura familiar. Por algum tempo, uma certa ideologia de liberalismo nos fazia acreditar que as pessoas são 
agentes históricos livres. Parecia que elas vêm para a cidade por uma decisão própria. e ai empreendem uma 
reorganização da personalidade para se tornarem aptos a controlarem a situação. Tal critério torna 1mpossivel 
compreender a complexidade das situações criadas pela urbanização, gerando assim a impresssão de incoerência 

Os critérios e dinamismos desta reorganização pessoal e coletiva encontram-se. muito mais. nos interesses 
da sociedade dominante. "Nessas condições é lógico que o sistema econômico interno seja 'inarticulado' ou 
deformado. Essa 'incoerência', porém. é somente o resultado de uma rede econômica perfeitamente coerente, se 
se examinar a estrutura social no seu conjunto (sociedade dominante e sociedade dependente)." (QUAL 100) 

2 O segundo passo está em que "a urbanização dependente provoca uma superconcentração nas aglomerações 
(primate cities): uma considerável distância entre essas aglomerações e o resto do pais e a ruptura ou a 
inexistência de uma rede urbana de interdependência funcionais [funcional] no espaço." (QUAL 101) 

A distância se dá principalmente na densidade demográfica. Por vezes a cidade "primaz" atinge o trrplo de 
habitantes da segunda colocada... Quanto à rede de interdependência. pode-se ver pela rede de transporte e 
comunicação. extremamente precária entre bairro e bairro. perfeitamente funcionante entre o centro urbano e o 
exterior. seJa por telefone. por fax ou avião. 

3. Enfim .... a estrutura 1nterecológ1ca das grandes aglomerações" se caracteriza "pela justaposição. à primeira 
população urbana. de uma crescente massa de população não empregada e sem função precisa na sociedade 
urbana. depois de ter rompido os seus laços com a sociedade rural." ( QUAL 101) 

É Justamente desta desorganização ou reorganização do comportamento. ou desta falta de função precisa 
na sociedade urbana. depois de ter rompido os seus laços com a sociedade rural. que pretendemos falar. ao nos 
referirmos a uma "cultura da dependência". 
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3.3 - CULTURA DE DEPENDENCIA 

A insistência no fator económico. que no capitalismo ê predominante. e no conjunto do "modo de produção" 
não pode levar à suposição mecanicista de que tudo resulte da economia. Migração. comportamentos. valores e 
estruturas de sociedade são fatos e processos sociais. O que a urbanização quebra e a Metropolização esmigalha 
são as condições em que podem sobreviver as caracterist1cas rurais do comportamento. do relacionamento pessoal 
e grupal. dos sistemas de valores (QUAL 99). 

Ainda mantendo as criticas feitas à ideologia da marginalização. o conceito que ela articula é útil para 
compreender a questão da cultura, que já não chamaremos "da pobreza". embora seus agentes sejam os pobres, 
mas sim "de dependência". porque seu mecanismo gerador não é a pobreza, mas a dependência econômica, 
cultural. politica ... global. 

QUIJANO sugere um roteiro para compreender como se desenvolve este tipo de cultura. Em primeiro lugar, 
a estrutura de mercado não oferece condições para que os migrantes possam "incorporar-se de maneira estãvel e 
consistente na estrutura de papéis e posições da nova sociedade urbana que emerge com a industrialização" 
(QUAL 49) 

Além disto. os tipos de atividade produtiva que conhecem tendem a desaparecer. suplantados pela 
tecnologia. Em conseqüência disto, a população cresce mais depressa do que a capacidade de dar-lhe emprego e 
condições de vida. Por um lado, o crescimento industrial ainda é de fato débil. Entretanto. isto acontece também 
em países e regiões em que o estagio de debilidade inicial já foi superado, como no Brasil, Argentina. México e 
Chile {v QUAL 50) o que reforça a tese de que o problema está no caráter de dependência. 

Do ponto de vista da dependência externa, a nascente indústria destes países vem sendo crescentemente 
transferida para grupos e redes monopolísllcas estrangeiras. cuja capacidade tecnológica acelera a produção sem 
intensificar a absorção de mão de obra.{v QUAL 5) 

Acrescente-se o crescimento demográfico, devido à queda da mortalidade. Crescem os grupos 
populacionais, mas diminui sua possibilidade de enfrentarem o mundo urbano com os sistemas culturais próprios 
do campo. O desenvolvimento econômico "afeta drasticamente a estrutura da economia dessas zonas rurais, 
desarticula-a em muitos aspectos", {QUAL 52) e são muito pequenas as possibilidades de desenvolver processos 
de reajuste às novas condições de produção e relacionamento. Por isto, as levas de migrantes rurais são 
literalmente jogados fora das estruturas ocupacionais: estas são pequenas. são estranhas. não tornam possível a 
adaptação. não toleram diferenças. Fora da rede produtiva, a população continua se reproduzindo. sobrevivendo, 
e realimentando o processo. 

Os elementos em combinação são pois seis: industrialização dependente, desenvolvimento débil. altas 
taxas de crescimento demográfico. atraso econômico rural. desintegração econômica do campo e processo de 
urbanização mais rápido que o desenvolvimento econômico. 

Culturalmente esta máquina age fazendo penetrar no campo padrões de valor urbanos. Ela conta, para isto 
com eficiente aparato de difusão. que encontra na tendência à imitação terreno fecundo para a imposição de 
padrões de consumo. Consumir. entretanto. não é apenas usar e jogar fora. Implica em conteúdos e orientação 
das aspirações, em normas de relações grupais e intergrupais, em novos esquemas de valores. Os grupos 
dominantes promovem cuidadosamente a vinculação destes novos padrões às exigências do mercado 
internacional. A ''internalização da economia" de que se falou acima é em última análise isto: os barracos mais 
miseráveis nos bairros mais afastados ostentam com orgulho propaganda de luxuosos e supérfluos produtos de 
monopólios transnacionais. (v QUAL 49-53) 

Entretanto. a força da dependência não está na pujança do processo de industrialização. Se o fosse. o 

campo lhe escaparia em momentos de recessão e crise. Mais que o vigor da industrialização. o dinamismo da 
dependência é ··o retrocesso dos níveis de vida no campo. como consequência da deterioração da estrutura 
económica do campo sob o impacto e as exigências da economia urbana". (QUAL 56) 

Este processo atinge. entretanto a profundidade "cultura!'' porque "enquélnto que antes os marginalizados 
constituíam grupos dispersos e isolados. atualmente vão se desenvolvendo como todo um estrato que atravessa o 
corpo inteiro da sociedade" (QUAL 56) 

Finalmente. a cultura "de dependência" se origina de um múltiplo e vioiento processo de desarticulação 
cultural. a que as populacões previamente lançadas à margem do processo de urbanização respondem com os 
elementos de que dispõem. criando as condições de que necessitam para sobreviver. 
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A conclusão de QUIJANO é forte 

"A cultura dependente resulta da pressão combinada de mecanismos externos e internos de influência 
sobre a população da sociedade. especialmente dos centros urbanos de maior desenvolvimento. para abandonar a 
sua própria cultura antes de ter tido tempo de interiorizar a que se produz e vende no complexo de produção e de 

mercado industrial. No fundo. equivale à situação lingüística de certos paises latino-americanos colonizados na 
atualidade. onde amplos setores da população esqueceram a sua própria língua antes de terem tido tempo de 
aprender a outra. Isto é um processo de alienação cultural. da qual se alimenta a voracidade mercantil dos 
monopólios internac1ona1s e a perversão da consciência nacional" (QUAL 57) 

Sobre a desorganização econômica, politica e cultural imposta às populações latino-americanas pelas 

estruturas de dependência. o impacto da aceleração tecnológica exerce papel ainda mais radical. 

3 4 O FENÔMENO "CIDADE LATINO-AMERICANA" 

. 1 - características 

a. - Ra1zes dos condicionamentos

A raiz dos traços distintivos das cidades Latino-Americanas. como Metrópoles dependentes. pode ser 
resumida em cinco pontos: 

··• população urbana sem proporção condizente com o nivel produtivo do sistema:
w ausência de relação direta entre emprego industrial e urbanização, mas ligação entre produção industrial e

crescimento urbano: 
* forte desequilíbrio na rede urbana em benefício de uma aglomeração preponderante:
.. aceleração crescente do processo de urbanização;
.. falta de emprego e de serviços para as novas massas urbanas e, conseqüentemente. reforço da segregação

ecológica das classes sociais e polarização do sistema de estratificação no que diz respeito ao consumo." (QUAL
í 15s)

Estes elementos se conjugam e terminam por condicionar de maneira predominante o comportamento dos 
habitantes da cidade. Entre estes concentramos nossa atenção sobre os 'pobres·. pelo fato de que neles se 
manifestam evidentes as características do sistema dominante. Além disto são a maioria. 

Ao se sentirem impactados pela urbanização. os "marginalizados" respondem com os elementos culturais 
que ainda resistem e lhes fornecem perspectivas de dar respostas inéditas a situações novas. O processo de 
estabilização e aprofundamento das novas maneiras de agir acaba atingindo a profundidade de novas formas 

culturais. Por isto a cultura que surge nem é resultado mecânico da imposição econômica. nem cópia 1mitat1va dos 
padrões impostos. nem resposta ativa e estabilizada à invasão de novidades. nem revolta pura e simples. Por outro 
lado. as respostas populares tendem a ser a resposta de todos. 

As classes médias têm como modelo ideal os padrões de vida da classe hegemônica. mas estão sendo 
sempre mais reprimidas e afastadas deste ideal. Têm de recorrer então aos modelos populares que ainda não 

abandonaram. 

A observação de popuiaçôes de periferia sugere trés aspectos a serem considerados: as respostas 
populares revelam uma cultura invadida. que é muito visível como cultura da rua. Nela se abrigam lembranças e 
perspectivas das culturas dos povos. 

b - Uma cultura invadida

Não pretendo ser válido para toda a América Latina. mas a característica fundamental comum de 
dependénc1a radicalizada pelo impacto das novas tecnologias me autoriza a formular algumas observações. 

A pressão consumista e de clichês sociais internaliza nas massas o mundo de valores e os modelos de 
relacionamento próprios das estruturas globais de dependência. O primeiro passo desta estruturação foi o 
colonialismo. Ele deixou profundas marcas no jeito dependente de ser. 

O comércio cultural não produz. consome. não cria. aproveita e usutru1 o que encontra já pronto. A estrutura 
comerciai dos países dependentes insiste sempre mais na exportação como meio de obtenção de divisas. Por outro 
lado. inunda os mercados de produios consumidos no mundo InteIro. desde refrigerantes até sapatos e cosméticos. 



19 

Se o imponanie é consumir e usufruir. a eficiência e a eficâcia servem apenas de fachada "pra ingiês ver". 
como ficou na memória cultural do brasileiro Não se trata de espírito enganador, mas de mecanismo de defesa 
perante imposições. que se aproveita de limitações culturais do invasor dominador. Aí pode se encontrar uma 
dimensão do sucesso que têm os brinquedos eletrônicos: eles exigem apenas espertesa e respostas. sem que o 
Jogador tenha que produzir alguma coisa. Satisfaz à necessidade de ação. e ao mesmo tempo não produz 
absolutamente nada - embora digam que suas características dinâmicas estimulem neurônios ainda inaproveitados 
do cérebro humano 

A eficiência de fachada tem outro ângulo. A vida social é feita de encontros e diâlogos. Agredido pela 
prepotência do dominador. o ser humano "dependente", sem forças para conseguir o que almeja. aprende nova 
forma de negociar seus objetivos. Negocia na fachada, mas no fundo procura tirar algum tipo de vantagem e 
proveito, desde que não pode atingir mesmo o seu objetivo. A sociedade brasileira foi, mais que as outras 
sociedades latino-americanas. construida a partir do telhado. com a chegada de centenas de cortezãos fugidos 
com o rei D João VI. O sistema de favores da corte passou rapidamente para o comportamento popular. e o que no 
mundo ocidental vale como 'negociação' se transforma em especulação e arte de contrabando (v QUAL 23). 

Assim sendo. a burocracia - com todos os predicados que lhe reconheceu Weber - é um conjunto de 
mecanismos profundamente radicados nas culturas invadidas. Desde os primeiros dias da colonização. o povo estâ 
acostumado a ver no Governo o distribuidor de benefícios aleatórios, enquanto este se compreende como 
propnetârio dos bens públicos e se comporta como agência burocrâtica dos interesses da classe dominante. 

Nestes termos. o uso da racionalidade não coincide propriamente com as luzes do iluminismo. A razão 
centro-européia de hoje não se radicou nas matrizes ibéricas das culturas que nos foram trazidas. e. além disto. 
encontrou aqui povos mais distanciados ainda da "ilustração". A contribuição africana robustece a maneira como a 
rac1onal1dade epistêm1ca é recebida e trabalhada. Descolada da emocionalidade. a razão não tem motivos para ser 
ef1c1ente: a eficiência indígena e africana tem que ser quente. e ainda não formalizou as estruturas frias de decisão 
e execução. Aprendemos a praticar a racionalidade sem emoção no planejar sem exigência de execução, no 
formalismo de leis das quais não se espera força factual. 

Finalmente. na sociedade dependente. o critério do saber e do fazer não são a verdade e a honestidade, 
mas os interesses do poder hegemônico e da sobrevivência perante suas pretensões. O poder do dominador 
impõe. O do oprimido sobrevive. Neste clima alimentam-se a mentira funcional, o espírito quebra-galho do 
"jeitinho".(v. B LEERS. O Jeitinho Brasileiro, Vozes) 

e. - Cultura da rua

O "povo da rua" não é nem raridade nem excrescência. No seu fazer espelha-se a justiça e coerência das
matrizes culturais. Os ··meninos de rua" se comportam como os navegadores ibéricos recém-chegados: "o que está 
aí é nosso". O que não tem dono é meu. O que está na rua é do povo da rua. Atualizam sem tirar nem pôr o 
principio teológico moral que regeu a descoberta e conquista: Res null1us, prími possidentis 

Nenhuma destas características é propriamente positiva ou negativa. São aprendizado induzido. como são 
resposta original. São reação de protesto. como são reprodução inconsciente do que se odeia. Nesta perspectiva 
também a violência do colonizado é parte de sua medula cultural. A colonização é uma violência. e desta violência 

de quatro séculos e meio nós somos filhos. A violênc;a colonizadora é brutalmente gratuita. e só tem como razão o 

direito auto-outorgado de expoliar. A violência do colonizado é aprendida. como é reação. é invenção original. 
como é identificação do agredido com o agressor. 

d - Cultura "dos povos"

Nas cidades. os grupos populacionais "pobres" não são nem comunidades portadoras de uma cultura 
'indígena·. · negra'. ou 'popular', nem propriamente "exércitos de reserva" da indústria. Negros e índios foram 
desenraizados e cooptados. 

Não são aquilo de que sua cultura precisaria para se desenvolver como tal, porque não podem escolher 

nem o onde nem o como nem o quando se manifestar e desenvolver. Apresentam em alguns casos resíduos ou 
tentativas de sobrevivência ou reviviscênc1a cultural. 

Não são armazenamento de mão de obra barata em oferta no mercado industrial, porque não hâ parques 
industriais capazes de assumi-los e prontos a fazê-lo a qualquer conjuntura. A diminuta parte de populações 
pobres que constituem tal exército é afogada pelo crescimento demogrâflco proveniente de 1m1gracão culturalmente 
indiscriminada mas economicamente funciona!. 
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De fato o fluxo rural-urbano de migração urbanizadora não se dá nem por força de exigénc1as da cultura. 
nem de maneira conforme a características culturais. mas de maneira estruturalmente imposta e funcionalmente 
tolerada pelas necessidades conJunturais e espaciais do sistema. O que acontece é que tais grupos populacionais 
não são esvaziados totalmente nem de dinamismo cultural nem de dinamismo econômico próprios, pelos quais não 
apenas sobrevivem na e contra a imposição. mas lhe imprimem suas caracterist1cas e exigéncias. 

Interrogados da razão de seu migrar. darão ou as respostas aprendidas ou as que lhes parecerem boas 
para sua sobrevivência. Detectar os motivos da migração custa uma análise mais profunda. É grande a discussão 
teórica em torno de duas questões bastante práticas: é mais profunda a pobreza no campo ou na cidade?. as 
populações marg1nal1zadas são politicamente inertes, quiçás conservadoras. ou apresentam potencialidade radical 
revolucionária? 

Quanto à renda. que constitui certamente um atrativo ao menos aparente: "Se a renda urbana per capita. 
apesar da sua precariedade, é geralmente mais elevada que a renda rural. a capacidade de consumo real diminui 
bastante nas cidades, na medida em que o consumo direto de produtos agrícolas se faz raro e em que toda uma 
série de novos postos se ajusta ao orçamento (transporte. em particular}, sem considerar o consumo supérfluo 
induzido por uma economia de mercado em via de afirmação" (QUAL 99) 

Quanto à posição política. penso que se fazem valer como são Mesmo no protesto contra o que sentem 
como injusto. o critério não é a verdade ou a ordem social. mas a relação de afeto e o objetivo de sobreviver. O 
critério de quem domina é o poder. o de quem é subjugado , a sobrevivéncia. A busca do favor não é mera 
bajulação. e o voto é verdadeiro ato de gratidão e fidelidade, artimanha de sobrevivência . 

. 2 - DESAFIOS da cidade latino-americana 

- Ideologia
- Desarticulação cultural
- Sede misticista e pluralidade religiosa
- A classe média
- Violência

a - Desafio 

A palavra desafio entrou na nossa maneira de falar pela porta da nossa cultura dependente. Não temos 
coragem de enfrentar o erro, que é mais poderoso que nós. Então procuramos um meio de sobreviver derrubando
lhe as defesas. Nas antigas avaliações falava-se em pontos positivos e negativos. Além de não fornecer a causa ou 
o critério de bondade ou maldade. tal comportamento acabava não enfrentando os erros. Então passou-se a falar
de avanços e recuos, de passos e impasses.

Entretanto. o 'ºdesafio" tem algo de mais dialético e dinâmico. Um desafio se articula em seis elementos: Um 
sujeito desafiador. um sujeito desafiado. uma tarefa a ser cumprida. uma dificuldade a ser superada. um motivo real 
ou presumido para assumir o desafio. e o obJet1vo real do desafiante. Nossas avaliações pastorais costumam 
entretanto. misturar numa única palavra qualquer um destes sentidos ... 

Compreendo por motivo real para assumir os desafios, o objetivo a que chamamos "Evangelização··. 
independentemente aqui da maneira como a possamos definir. O sujeito que nos desafia à Evangelização é o 
mesmo sujeito que desafia a inteligência dos estudiosos sociais. É nos pobres que o peso da cidade imprime suas 
vergastadas. É nele que se verificam ou não os critérios de vida do Evangelho: vida em abundância. e para todos 
Não Evangelizamos "contra" alguém. nem como concorrência. mas para todos. Quem nos desafia não é uma 
entidade mágica. nubilosa. a cidade. mas uma realidade humana concreta e quotidiana. a realidade do pobre. 

A tarefa a ser cumprida é a Missão Pastoral nos moides que possamos especificamente definir. Fica ciaro 
que nos compreendemos. então. como os desafiados. Resta-nos definir os obstáculos a serem vencidos. 

b - A Ideologia

O primeiro é o das ideologias que ou derivam da aliança consciente ou inconsciente com o dominador. ou 
exprimem irrefletidamente o que deles aprendemos ou o que eles exigem de nós. São ideologia a visão da 
sociedade centrada na Religião. a confusão entre Religião e Fé. as Ideologias da Modernização e da 
Marg1nal;zação. as ilusões do l1beral1smo inconsciente. a Opção fundamental de vida. contra ou a favor dos 
interesses do Pobre. 

Ideologia não é sinônimo de falsidade. mas designa um nível de racionalidade no ver, julgar e agir. O que é 
1deoiog1a não é necessariamente faiso, e não é possível observar, discernir, atuar. sem uma ideologia O critério da 
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1deolog1a é o poder. dominador ou contestatário, e não a verdade ou honestidade. Seu papel é possibilitar de 
maneira imediata o conhecimento do que e universal. e dinamizar a atividade dos indivíduos dentro do amplo 
contexto coletivo da sociedade Ela não pode ser eliminada. mas tem que ser continua e conscientemente 
discernida. convertida e reformulada. A tarefa é reconhecer e discernir a ideologia que de fato temos, torná-la 
consciente. para desmascarar o que não é evangélico. e estimular os ideais e experiências vitais que o possam 
superar. Superar e converter continuamente a ideologia. tanto do povo quanto as nossas. 

O nível ideológico. já o vimos. só se supera com um triplice dinamismo: o assuje1tar-se a novas 
experiências de vida. discernindo a própria prática social. o cultivar sérios e profundos ideais de sociedade 
humana. e a dedicação constante e metódica ao conhecimento da realidade. Nos três dinamismos. a vocação 
pastoral e teológica da América Latina firmou um critério hoje mundialmente acatado: a Opção pelos Pobres. como 
vivência da solidariedade. análise social de sua realidade. aspiração evangélica á vida em abundância. 

c. - Desarticulação cultural

Já analisamos amplamente o que é esta desarticulação. Nos bairros em que se amontoam os migrantes
aiuntam-se 1nd1scnminadamente pessoas e grupos vindos dos mais diferentes contextos étnicos e culturais. Por 
vezes surgem conflitos que se tornam insuperáveis. por uma questão de data e hora. Numa cidadezinha a 
procissão tem que sair de manhã. na outra, de tarde. numa são proibidas imagens quando há figuras "ao vivo", na 
outra não ... 

A fragilidade não está na cultura. mas no fato de o dinamismo cultural ser comprimido nos fins-de-semana, 
quando estão ausentes os que trabalham por turno. ou procuram emprego. Resolvido o problema hoje. a vida some 
por uma semana e por uns tempos, até voltar a época. Além disto. as manifestações são ligadas a tempos e 
lugares. Os lugares não podem ser transplantados. mas as características do lugar novo violenta os dinamismos 
do tempo. 

O tempo cultural exige seu espaço físico. O espaço físico da cultura rural ou anterior à migração 
urbanizadora era feito e povoado de objetos e instrumentos que caíram do caminhão. estragaram-se e não há como 
recuperar. ficaram lá na roça com algum parente. ou simplesmente cedem ante a pressão da parafernália urbana. 
brilhante. barulhenta e "Moderna". 

Símbolos são coisas que ensinam a ler e amar. Coisas que se amam são símbolos que animam a leitura. 
Desarticular os símbolos é etnocidio. desarticulação cultural. As estruturas de dependência comercializam os 
símbolos. reduzidos a objetos exóticos. resquícios de cultura e tradição, impõe nova linguagem simbólica. a dos 
logotipos e sinais convencionais. e as novas tecnologias criam uma linguagem nova, ao tempo em que amalgamam 
os linguajares locais pela comunicação imediata 

d. - Sede m1sticista e pluralidade religiosa

A sêde misticista de hoje é em grande parte a secura provocada pelo etnocidio dos simbolos Perder
símbolos é perder a alma 

O "Espinto do Catolicismo" salvaguardou perante as exigências racionalistas - assumidas pelo 
protestantismo - o gesto a imagem. a emoção. Mas acabou penteando e formalizando. O rito deixou de ser gesto e 
virou ritual. a palavrn perdeu o papel de animadora do gesto e virou ensinamento ortodoxo. A empatia moral virou 
preceito incontornável. Ã pregação virou explicação. 

Há que reencontrar o sagrado no catolicismo. o suco emocional da mensagem. seu vigor simbólico. 

A busca das reliaiões abre nossos olhos: a Fé se encontra em tudo. não exclus1vamente nos atos de 
natureza reiigiosa. E. de�tre estes. nem todos exprimem a Fé cristã. Há em outras formas religiosas. "sementes do 
Verbo". como já o reconheciam os cristãos do segundo século. A Fé arrosta perigos polit1cos. anima racionalidades 
científicas. discerne planos e empreendimentos. 

A questão não esià em discernir e combater a religião dos outros, mas em refazer a capacidade de Fé que 
a nossa religião estancou 

e. - A c!asse Média

A classe média tem ciúme da Opção pelos Pobres. Optar pelos pobres não e excluir ninguém. por mais que
o eixo da sociedade Capitalista seja a exclusão deles. A classe média conhece a pobreza de perto e tem medo de
sua insegurança e feiúra.
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Entretanto. é ela que nos dá os elementos culturais com que pregamos aos pobres. Talvez por isto 
encontremos tanta resistência passiva por parte deles. Há que encontrar a ponte entre os setores da sociedade 
que conseguem ··controlar" a corrupção econômica. moral e política. e os que a sociedade derramou pelas frestas 
do desemprego e da falta de Cidadania real. 

A classe Média é como o fiel da balança. Nela. os desafios da sociedade têm nomes muito claros. Mais que 
outrem. ela é diretamente exposta aos ardores da pressão consumista, da violentação política. da agressão 
econômica. da inseguridade social. 

e. - A violência

A filha mais velha da Ideologia de dominação é a injustiça mentirosa e truculenta. As raízes da Violência
nas nossas sociedades são múltiplas. A aglomeração densa provoca nas pessoas reações de violência, como 
comportamentos evasivos e infantis (v ZUSMAN). Ambas são largamente veiculadas e endeusadas nos Meios de 
Comunicação Social. 

A única força humana capaz de evitar a violência irracional é a própria racionalidade. Violência não é 
simplesmente uso da força. É a desproporção e incoerência entre a quntidade e qualidade da força usada e as da 
força requerida, entre os instrumentos e o objeto da ação. entre os procedimentos e o objetivo. 

A racionalidade se desperta com o exercício do diálogo. e supõe coletividade consciente. comunidade. 
Não existe melhor caminho que a formação de grupos. de organizações. de associações. despertando um dos 
traços originais do espirito da cidade: o associacionismo. 

Na organização e coordenação dialogada de comportamentos, relações, atividades, nasce o sentido da 
solidariedade. a clareza fraterna de objetivos comuns a se atingirem em comunidade. A liberdade do outro deixa 
de ser limite. para ser condição da minha: cada qual só pode ser livre na medida em que cria condições de 
liberdade para todos . 

. 3 - Perspectivas do missionário 

- De Fé. Evangelizar segundo a vocação universal da AL
- Da Teoria: Teoria da Dependência. "a Nova Era"
- Da Prática. Direitos do Pobre e Cidadania

A perspectiva ''de Fé'' com que podemos enfrentar os desafios já nos é dada pelo nosso objetivo e interesse 
maior. a Evangelização. segundo a vocação universal da América Latina. concretizada na "Opção pelos Pobres". 

A perspectiva teórica é dupla. Desde os anos 70 a "teoria da dependência" vem oferecendo um ângulo de 
vista consolidado e fecundo. As novas tecnologias e a chamada "nova era" exigem um esforço mais. De um lado 
aprofundou-se de maneira radical a dependência. afogando muitas perspectivas antes acariciadas. Os 
acontecimentos hoje, mesmo locais. têm dimensão mundial mais visível e concretizada pelos meios de informação. 
Os fatos do Leste Europeu. a recomposição do Jogo do poder mundial e muitas manifestações da Hierarquia 
Católica tém contribuído para desorientar e empalidecer as referências históricas. As exigências do feminismo. da 
ecologia. da emergência de "culturas oprimidas" tornam a análise mais complexa. 

As perspectivas da prática precisam de algumas reflexões específicas. Penso que podem ser resumidas em 
dois blocos: Ver a cidade a partir do Pobre e do oprimido, e a Cidadania. 

1. VER A CIDADE A PARTIR DO POBRE - OPRIMIDO

Como tal, a cidade LA é como o pobre não 'está' onde quer ou deseja, nem é e se desenvolve como quer 
Ela é resultado do processo de expansão do modo de produção capitalista e exprime os interesses deste sistema 
global. ao cumprir as funções por força das quais ele as cria e as mantém em vida e com certas características, ou 
destroi e descaracteriza. Numa formação social capitalista dependente. a cidade não nasce da cultura nem de 
eventuais processos de escolha de lugares para sobrevivência. Seu nascimento e crescimento são a expressão 
espacial, da expansão econômica do capitalismo em nível local, segundo a época e as necessidades momentâneas 
r< . t -..o s:s,ema. 

Do ponto de vista pessoa! das populações carentes, a cidade exprime a maneira como a população 
trabalhadora consegue sobreviver em relat;va harmonia. e. ao mesmo tempo. como reage de mane1rn contestatória. 
Eia o faz com suas contradições estruturais e culturais. Na carne dos pobres se manifestam as características da 
cidade e da reação contra eia. Os bairros pobres são a expressão histórica local do capitalismo, sua contestacão 
viva e ensaios de sua superação por parte dos que ela explora e vitima. No pobre está a matriz das experiências 
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de vida que nos podem converter, abnr os olhos e indicar os caminhos a construir. Dele. da vivência em sua órbita. 
têm que partir as diretivas de nossos planejamentos 

U111camente o interesse fundamental e dese10 mais profundo do Pobre é que pode ser extend1do a todos os 
seres humanos: a vida pura e simples. sem acréscimos nem complicações. Por isto êle é o Bem-aventurado do 
Filho. o Predileto do Pai e o Amado do Espirita. 

Como agentes da Igreja. temos armas e possibilidades próprias. de que não podemos abrir mão. Nossa 

força não são os instrumentos técnicos de comunicação. Aliás. eles não são tão fortes quanto se fazem crer, 
através da ideologia da Modernização Os Meios de Comunicação Social são canais de uma ideologia, e têm 
apenas o papel de potenciar o que difundem. Não têm força própria. Sua força é a força da Ideologia que os 
maneja - não propriamente da mensagem que veiculam, mas do contexto ideológico em que se incrustram e es
truturam a mensagem. Eles não comunicam o que dizem, mas o que fazem experimentar. 

Esta é uma força que tem o interlocutor religioso das massas. Nosso campo é o do simbólico. nosso 

dinamismo é o da sensibilidade ao transcendente. Nossa comunicação tem a força do que é imediato, quente. 
presente A palavra do gesto. o gesto da presença. a presença do corpo que caminha. sua. se cansa. sofre ao 
lado, ouve e fala. Por isto a palavra não pode ser explicação. nem artificio de convencimento. mas expressão 

simbólica do vivido. A distância entre nossos povos e a racionalidade do iluminismo é a proximidade entre seus 
parâmetros de compreensão e a dinâmica do simbólico. O rito, então, não é regra. mas articulação gestual do 
sagrado. A palavra tem que ser celebração. e as celebrações não podem se deixar limitar pela dinâmica do falado. 
do lido. pois uma das rédeas da dominação é a cultura letrada. A celebração tem que expandir a dinâmica do 

entusiasmo. do afeto. o quente de corpos que amam e festejam. Mais que "Carta aos Hebreus". ela é hoje 
"Cântico dos Cânticos". 

2. A TEORIA DA DEPENDÊNCIA E A "NOVA ERA" - DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Nenhuma teoría desbanca a Ideologia. mas todas elas são uma tentativa de decifrar o poder que ela 
articula e desmascarar seus embustes ou confirmar suas estratégias. Na teoria as explicações se tornam 
vulneráveis. porque se assujeitam à verificação. 

Muita gente já se matou por causa de Utopias articuladas em Ideologias de dominação. Contra elas 

erigiram-se fortalezas de ciência. castelos indestrutíveis de conhecimento dos fatos. dos dados, das interligações. 

A Teoria da Dependência não pretende nem pode ser definitiva. Seus primeiros passos já foram 

superados. mas seus eixos interpretativos parecem confirmados. A Nova Era da Modernização ameaça aplainar 
como um trator a todas as culturas. e reduzir a um único universo de sentidos toda a diversidade do real. E ela tem 
meios em tai quantidade e variedade, que não conhecemos argumento contrário. 

A sede de misticismo é também o sintoma de que alguma coisa está muito falha nesta teia de aranha 
imensa das novas tecnologias. 

A questão. vista da perspectiva dos Pobres não é combater. ou pretender ignorar os avanços tecnológicos 
do conhecer. do saber. da comunicação. A questão está. parece, na Ideologia: se contra o poder de dominação se 
erige um novo poder que articula o "serviço da Evangelização". Parece, ainda, que tais tecnologias não são 

inocentes. nem basta ter objetivos ou intenções moralmente boas ao abraçá-las. Elas são filhas da dominação. e 
sua "conversão" custar algum tipo de desenraizamento de dinamismos que lhe são próprios. O objetivo tem que 

ser apropriar -se o mais possível destas oportunidades. a partir da perspectiva que os coloque a serviço do pobre e 
sua integração na cidade dos homens. 

3. A CIDADANIA

O que a dependência colonial rouba de antemão aos colonizados é a cidadania radical. Entretanto. ela faz 
parte dos fundamentos da cultura ocidental que justifica a empresa colonial. Enfrentar a realidade com a 
perspectiva dos pobres é afirmar a radicalidade da cidadania. 

A linguagem dos direitos humanos já se tornou patrimônio comum. Como tal já manifestou os vícios de sua 
concepção burguesa liberal. e as limitações de seu vigor. Na perspectiva do Evangelho. só o respeito aos "direitos 

dos Pobres·· pode ser realmente a garantia de autenticidade. Articular os direitos dos pobres é contradizer um a um 

os mecanismos da urbanização capitalista. Por isto as classes dominantes reagem com violência à linguagem dos 

direitos dos pobres 
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A sociedade dos homens não será humana enquanto nela não houver lugar para os Pobres. para as 
maiorias. A luta pela cidadania. hoJe , sempre mais concreta, e nos vários países se multiplicam os centros de 
Direitos Humanos. os grupos de solidariedade. as várias formas de associacionismo civil. ora animado de espírito 
religioso ora não. Neles se aprende a criticar sem medo nem violência. Neles é possível aprender os critérios anti
dominação do discernimento ideológico: a verdade, a honestidade e a dignidade como direitos básicos. 

A Profecia inclui, pois, quatro dinamismos: Denúncia. Anúncio. Conversão e Transformação. Nela podem
se encontrar os instrumentos de discernimento e recuperação das culturas dos povos oprimidos. Umas ainda 
autóctonas, sobreviventes. outras mais ou menos violenta e profundamente invadidas. mas resistentes. 
Finalmente. a grande maioria em processo histórico de dependência: assimilação diferenciada dos valores 
impostos. esquecimento parcial dos próprios referenciais. reação desarticulada e lentamente amadurecida na 
reflexão. combate esclarecido e criação do novo. 

• obras de leitura recomendada

O Fenômeno Cidade 

Bibliografia estudada 

ALMEIDA Fernando Lopes de (Org), A Questão Urbana na América Latina. Rio de Janeiro: Forense Universit ria.
1978 

ARON. Raymond. As etapas do pensamento socioltgico, São Paulo: Martins Fontes. 2a ed. brasileira. 1987 
BANFIELD Edward C . A crise urbana: natureza e Futuro. Rio de Janeiro: Zahar. 2a ed. 1979 
BERGER. Peter & BERGER.Brigitte. Das Unbehagen in der Modernitat, Frankfurt/NewYork: Campus 
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar - A aventura da modernidade. São Paulo Companhia das 

Letras. 1986 
CARDOSO, Fernando Henrique & FALETTO. Enzo. Dependencia y desarrollo en América Latina, México: Siglo 

XXI, 1969 
CASTELLS, Manoel. Imperialismo y Urbanización en América Latina, Barcelona 
CEM* - Centro de Estudos Migratórios de s:o Paulo. O vaivém da sobrevivência. São Paulo: Paul1nas. 1983 
CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina. L'Urbanisation en Amérique Latine. Genebra: Éd Phillip M. 

Hauser. UNESCO. 1962 
CHAUÍ*. Marilena. O que é Ideologia. Brasiliense/ Abril Cultural. 1984 (Coleçã:o primeiros passos: 7) 
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Diretrizes gerais da ação pastoral da Igreja no Brasil - 1991-

1994. São Paulo: Paulinas. documentos da cnbb n° 45. 1991. Os documentos de n° 28 e 38. com o 
mesmo titulo. contém as mesmas diretrizes para os quadriênios respectivamente de 1983-86 e 1987 -
90 

Contradiçôes urbanas e movimentos sociais, José Álvaro Moisés e outros, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1977 
DURAND. J. -D. & PEL:Ez, CA. Patterns of Urbanization in Latin America. em: Millbank Memorial Found Quarterly. 

43 no 4. Outubro de 1965, pp 166-196 
DURHAM. Eunice. A caminho da Cidade. S.Paulo: Perspectiva. 1973 
FORACCHI. Manal1ce Mencanni e MARTINS. José de Souza (Orgs}. Sociologia e sociedade (Leituras de 

introdução à Sociologia). Rio de Janeiro: L TC - Livros Técnicos e Científicos, 1977. 12a tir 1987 
FRANK. André Gunder-. Capital1sme et Sous-développement en Aménque Latine. Paris: Maspéro. 1968 
GRACIARENA. Jorge. Poder y clases sociales en el desarroilo de América Latina. Buenos Aires: Paidós. 1967 
HERRICK. Bruce. Urban Migrat1on and Economic Development in Chile. Massachussets: The M.I.T. Press. 1965 PP 

27s 
HOSELITZ. Bert. Generaiive and Parasitic Cities. em: Economic Development and Cultural Change. Ili. 1955. pp 

81-136
HUBERMANN*. Leo História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar. mais de 35 edições. 
JAQUARIBE*. Hélio Alternativas da" Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio. 31990 
KOWARICK. Lúcio, A expohação urbana, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1979 
KOWARICK*. Lúcio. Capitalismo e Marginalidade na América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1985 
KOWARICK. Lúcio. Trabalho e vadiagem - A origem do Trabalho Livre no Brasil. São Paulo: Brasii1ense. 1987 

24 



25 

LEEDS, Anthony & LEEDS. Elizabeth. A Soc1olog1a do Brasil Urbano - Antropologia Social, Rio de Janeiro: Zahar, 
1978 

LEERS. Bernardino. o Jeitinho Brasileiro, Petrópolis. Vozes 
LESTIENNE. Bernardo, Tecno-l1ndas. tecnoloucas?. Rio de Janeiro: !BRADES/ Pastoral Operária. mimeo .. [cit.TL] 

1991 e também: Tecnologia e Trabalho id. ib.[cit TT] 
LINSKY. A.S . Some Generahzations Concerrnng Pnmate Cities. em: The Annals of the Association of American 

Geographers. t. 55. set 1965. p 506-513. 
LOJKINE. Jean. o estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981 
LOWY*. Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen - Marxismo e positivismo na 

Sociologia do conhecimento, São Paulo: Busca Vida, 1987 
LÔWY, Michael. Ideologias e Ciência Social, São Paulo, Cortez. 1985 
MANNHEIM. Karl, Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 2. edição 1972 
MARCONDES P 1*. Ciro, O que todo cidadão precisa saber sobre Ideologia, S. Paulo: Global, 1985 
MARCONDES Fº. Ciro, Quem manipula quem?. Petrópolis: Vozes, 1986 
MIRO, C.A .. The Population of Latin America. em: Demography. 1964. vol 1, pp15-41 
MORSE. R. M.. Urban1zation in Latin America. em: Latin American Research Review, Outono 1965. University of 

Texas 1968 56 pg 
NUN, José & outros. A situação da classe trabalhadora na América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra: Centro de 

Estudos de Cultura Contemporânea. CEDEC. 1978 
O. E.A.. Situación Demográfica de América Latina. Washington, 1970 
OLIVEN*. Ruben George. Urbanização e mudança social no Brasil, Petrópolis: Vozes, 1980 
OLIVEN, Ruben George. O Metabolismo Social da Cidade. Porto Alegre: URGS, 1974 
PERLMAN. Janice E .. O Mito da marginalidade - Favelas e Política no Rio de Janeiro-. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra. 1977 
PIQUET. Rosélia & RIBEIRO. Ana Clara Torres (Orgs}. Brasil Território da desigualdade - Descaminhos da 

Modernização, Rio de Janeiro: Jorge Zahar: Fundação Universitária José Bonifácio. 1991 
QUEIROZ. Maria Isaura Pereira, Cultura, sociedade rural. sociedade urbana no Brasil, Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e científicos; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo. 1978 
RIGOL. Pedro Negre, Sociologia do terceiro mundo, Petrópolis: Vozes. 1977 
SANTOS. Francisco de Araújo. A emergência da Modernidade - atitudes, tipos e modelos. Petrópolis: Vozes. 1990 
SANTOS*. Milton. Pobreza Urbana. São Paulo: Hucitec. 2a ed. 1979 
SANTOS. Theotônio dos. Democracia e socialismo no capitalismo dependente. Petrópolis: Vozes. 1991 
SHERMAW. Howard. e HUNT, EK., História do pensamento econômico. Petrópolis: Vozes. 2a ed. 1978 
SINGER. Paul. Economia Política da Urbanização, São Paulo: Brasiliense. 1973 
STEIN. J. Stanley e STEIN. Barbara H , A herança colonial da América Latina - Ensaios de Dependência 

Econômica. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1976 
SZMERCSÁNYl. Tainec & QUEDA. Oriovaldo. Vida rural e mudança social. São Paulo: Nacional. 1973 
TOFFLER. Alvin. O choque do futuro, Rio de Janeiro: artenova. 5a ed brasileira 1973 
VALLADARES. Licia & PRETECEILE. Edmond, Reestruturação Urbana - Tendências e desafios. São Paulo: Nobel. 

1990 
VELHO. Gilberto. A Utopia Urbana - Um estudo de Antropologia Social, Rio de Janeiro: Zahar, 1973 
VELHO. Otávio Guilherme (org), O Fenômeno Urbano, Rio de Janeiro. Zahar, 1967 (contém tradução de artigo 

fundamental de Max WEBER: conceito e Categorias de Cidade. 
VIANNA. Luiz Werneck. A nova cara de um mundo velho, em: Jornal do Brasil, caderno ldéias\ensaios. Rio de 

Janeiro 19/1 /92, pp 4-6 
ZUSMAN, Waldemar, A Patologia infernal das megápoles, em: Jornal do Brasil. caderno Idéias/ensaios, Rio de 

Janeiro. 17/11/91. 

ROGÉRIO 1. de ALMEIDA CUNHA 
Av. Mª1 Floriano Peixoto, 2262 
26. 210-000 NOVA IGUAÇU RJ

TEL. 021/767 8570 
S.João dei Rei. 1991 - Nova Iguaçu 1994.

25 



NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMPLIADAS 

O Montesquieu, Considerações sobre as causas da grandeza e da decadência dos Romanos, cap 18: OC t.11, p. 173. 
apud ARON. oc. P 22. Aron o considera o verdadeiro fundador da Sociologia. para nós interessa a sua tese. como o fato 
de a ter pensado a partir da análise da cidade antiga mais célebre e de maior peso para a nossa civilização 
D Sobre as condições criadas pela Revolução Industrial e o aparecimento de suas cidades. é indispensável a leitura de 
SHERMAN e HUBERMANN - v. bibl. O número extraordinário de edições da obra de Hubermann dispensa qualquer 
comentário a mais. 
O QUIJANO, Anibal, Dependência, mudança social e urbanização na América Latina, em: ALMEIDA oc p 35. Distinga
se: urbanização é 1: o processo de nascimento e desenvolvimento de cidades como lugares (ecologia urbana) e como 
aglomeração de pessoas (demografia urbana). deu-se na Europa de maneira diferente dos EEUU e em ambos de 
maneira diferente da América Latina: 2: urbanização é tambêm o processo de penetração, no Campo. de exigências e 
características industriais originárias da cidade ou controladas por ela: metropolização é o processo pelo qual uma dada 
cidade se torna centro de poder econômico sobre uma região (concentração urbana). 
O K. Marx e ENGELS. Fri!=ldrich. A ideologia Alemã, Lisboa: Presença, 1974, apud OLIVEN, Urbanização p 17 
Diferentemente de WEBER. Marx não se interessou tanto pelas características internas da cidade, embora provenienes 
de um contexto mais amplo. Marx analisou exatamente estes contextos, a que deu o nome de "modos de produção" 
procurando detectar os mecanismos pelos quais condicionaram o aparecimento e formação das sociedades e das 
Cidades. 
O debate urbanista· OLIVEN, em Urbanismo, pg 13-29. detalha e critica as teses de R.E.PARK, L. WIRTH, 
R.REDFIELD e O. LEWIS. que são analisadas também por PERLMAN, O Mito. Resumimos aqui apenas idéias que nos
parecem centrais. no debate que engolfou cientistas sociais bem diversificados. que PERLMAN classifica em ''sete tipos
de abordagem: 1) a psicossociológica [r. park, merton]; 2) a arquitetônico-ecológica [solow, cardona]: 3) a etnográfica
[germani, pearse]; 4) a tradicional-modernizante [maine. morgan. redfield. parsons]; 5) a da cultura da pobreza [o.lewis]:
6) a da ideologia da participação, elaborada pelo DESAL no Chile [r.vekemans]; e 7) a teoria do radicalismo [ward,
huntington, j.a.rios].'' (PERLMAN oc p 130)
D A expressão cultura da pobreza", de Oscar Lewis, que refez a pesquisa de REDFIELD sobre o Tepoztlán e a
completou seguindo os habitantes migrados para a Cidade do México. v. LEWIS. Oscar, The Culture of Poverty. in
Scien_tific American. vol 215, n. 4, 1966, p. 19, apud OLIVEN oc p 49. Ele se opõe principalmente à tese de REDFIELD,
de que os pobres participariam da mesma cultura da sociedade global. A tese de O.LEWIS é que os pobres
desenvolvem maneiras próprias de sobreviver na pobreza e da pobreza. criando portanto condições para que ela se
perpetue.
O Redfield, Robert, Tepoztlán: a Mexican Village. A Study of Folk Life, Chicago: University of Chicago Press. 1930, apud
OLIVEN oc pg 24 Após a pesquisa em Tepoztlán, revista por LEWIS, Redfield ampliou suas conclusões no célebre
estudo sobre o Yucatàn, publicado onze anos mais tarde.
� TOFFLER, Alvin, O choque do futuro, Introdução (sem numeração de páginas) A obra teve muitas edições em várias
línguas, e se apresenta como uma teoria da adaptação às inevitáveis, poderosas e profundas transformações que nos
lançam no futuro. Foi um dos iniciadores da "futurologia". que não é exercício de previsão. mas análise das
transformações e das adaptações biopsiquicas que elas exigem.
O Não tenho a pretensão nem a possibilidade de examinar a fundo todo o processo Latino-Americano. mas terei
presente a Cidade do Brasil, referindo-me às Cidades dos outros países no que houver de significativamente diferente.
A escolha não é entretanto fortuita. Não é fácil, em qualquer país latino-americano, encontrar bibliografia sobre os
processos continentais. Além disto, é reconhecido o papel do Brasil na caminhada latino-Americana. assim como o
caráter relativamente homogêneo dos processos ocorridos nos países hispânicos. O exemplo do Brasil oferece
características que se podem considerar típicas.
:J cidades primazes são cidades que concentram forte aglomeração. distanciam-se muito das outras cidades. exercem
sobre elas função dominadora e expropriam sua produção e população: QUAL 101.130.40 a bibliografia em QUAL ,:
HOSELITZ. HERRICK. LINSKY
O urbanização e campo. Veja principalmente a análise de M.I.P. QUEIROZ. a respeito das várias dialéticas em que se
articulam os dois polos: dominação. oposição. cooperação. assimilação. diversificação.. O certo é que deixam de ser
duas realidades contrapostas ou indiferentes. Por outro lado os centros urbanos sempre mais exprimem e articulam os
interesse da dominação metropolitana sobre as sociedades dependentes O processo de Urbanização é sempre mais
também o caminho da realidade rural.
O A teoria da dependência se impôs a partir dos anos ôO como interpretação fundamentada da trajetória histórica dos
países chamados até então de "subdesenvolvidos". A questão. segundo esta interpretação. não está em um "atraso"
devido a questões raciais ou culturais. nem mesmo a uma insuficiência histórica de desenvolvimento industrial. mas
nesta criação e manutenção de estruturas derivadas do relacionamento assimétrico entre países "metrópoles" centrais e
sociedades dependentes. coloniais. periféricos. A obra fundamental é o estudo de A. Gunder FRANK. V.também
CARDOSO, STEIN, e bom resumo em OLIVEN. Urbanização, assim como a análise feita por PERLMAN, a partir do
conceito de dependénc1a. sobre o ''mito'' da marginalização
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A
r�cente tr�jetória 

_
da economia popular sol_idá

na no Brasil tem sido marcada pela diversidade 
e pela criatividade de iniciativas que têm con

tribuído cada vez mais para o fortalecimento de uma 
série de práticas de solidariedade em atividades eco
nômicas realizadas de forma associativa por trabalha
dores e trabalhadoras do campo e da cidade. A maior 
parte dessas iniciativas ainda é desconhecida pela so
ciedade e por órgãos governamentais municipais, es
taduais ou federais. Representa ainda um setor quase 
invisível, uma outra economia, pouco percebida e que 
ainda não teve a merecida chance de expressar suas 
potencialidades, seus valores, seus desafios e suas 
perspectivas. Mas esse quadro está mudando. 

Nesse sentido, o resgate histórico, a sistemati
zação e a disseminação dessas experiências de eco
nomia solidária possuem um valor inestimável. Daí a 
importância deste livro que o leitor e a leitora têm em 
mãos, que trata, por meio de uma visão crítica� huma
na, da trajetória do Projeto Esperança/Cooesperança. 
Ele partilha uma história de vida de homens e mulhe
res da região central do Rio Grande do Sul que, com o 
apoio da Igreja e de outras tantas parcerias locais, na
cionais e internacionais, acreditaram na força da orga
nização coletiva. Hoje, estes mesmos atores podem 
apresentar aqui algumas das liçõe� aprendidas sobre 
como promover alternativas de desenvolvimento com 
sustentabilidade e inclusão social. 

Durante mais de 20 anos, o Projeto Esperança 
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vem sendo uma fonte de aprendizado e de experimen
tação coletiva de trabalhadores e trabalhadoras que 
resolveram somar seus esforços e capacidades para 
viabilizar atividades geradoras de trabalho e renda e 
conquistar melhores condições de vida, desenvolven
do a reflexão e a prática do consumo consciente e soli
dário e respeitando o meio ambiente. Os seus desa
fios e conquistas vêm sendo partilhados junto a outras 
organizações que acreditam na economia solidária e 
que empunham a sua bandeira como estratégia de 
transformação social, de construção de uma proposta 
de desenvolvimento solidário e sustentável, em que a 
economia seja orientada por novos valores, em que o 
respeito à natureza e à vida das pessoas estejam aci
ma dos interesses do lucro, da acumulação e da con
centração das riquezas. 

Uma leitura atenta desta obra poderá ajudar a 
descobrir essas lições de vida, os seus valores e as 
alternativas que vão sendo gestadas e geridas coleti
vamente diante de cada obstáculo do dia-a-dia da 
Cooesperança. Sem a intenção de retirar o sabor e o 
prazer da leitura, gostaríamos de chamar a atenção para 
algumas aprendizagens possíveis com essa bonita his
tória escrita a tantas mãos. 

A gênese do projeto é uma dessas lições de vida 
e de esperança. 0s valores e intenções subjacentes 
expressam uma visão de mundo baseada na busca da 
emancipação humana e nó compromisso ético-políti
co das pessoas que idealizaram e realizaram esse pro-

jeto. Trata-se de uma iniciativa que surge de um desa
fio assumido pela lgrej� comprometida com a liberta
ção. A Diocese de Santa Maria e a Çáritas assumiram 
o desafio dos Projetos Alternativos Comunitários de
senvolvidos por grupos de agricultores e trabalhado
res urbanos, na busca de alternativas econ·ômicas e
comunitárias.

O título do proj�to, "Esperança", não é uma es
tratégia de marketing vazia de sentido concreto. Não 
expressa apenas um sentimento, mas a disposição de 
luta, de continuar construindo com teimosia aquilo que 
é interpretado e criticado como utópico. Representa, 
portanto, a escolha pela cnobilização contra a p_assivi
dade, no sentido de "remar, de forma criativa e ousa
da, contra a maré". Ou seja, significa construir alterna
tivas associativas num momento de avanço da ideolo
gia neoliberal que leva o individualismo ao extremo. É 
o desafio de construir empreendimentos econômicos
solidários nesse nosso tempo em que o empreende
dorismo individual (tornar-se um pequeno empreende
dor/a) e a empregabilidade (capacidade de se reciclar
para continuar empregado) �êm sido equivocadamen
te disseminados como a solução ao problema do de
semprego!

O que anima esse povo a acreditar com toda 
esperança? No nosso entendimento essa é a mística 
da economia solidária: uma crença, uma espécie de 
"ato de fé" nas próprias capacidades, justamente de 
pessoas que não tinham bens neni poupança para ofe-
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recer como garantia, que tinham em .comum apenas 
as conhecidas dificuldades de uma vida na pobreza. 
Para manter viva a esperança e transformá-la em pro
jeto, para transformar- essa realidade que gera e per
petua a exclusão social, foi preciso enxergar as peque
nas soluções e potencialidades escondidas nas pes
soas mais simples, destituídas de valor pela ideologia 
dominante. Foi preciso transformar os saberes e as 
práticas criativas em alternativas geradoras de vida. 

Acreditar na capacidade de organização dessas 
pessoas, facilitando os processos de empoderamento, 
foi e continua sendo a principal motivação do Projeto 
Esperança. A capacidade organizativa e as práticas so
lidárias que já existem nas comunidades poderiam ser 
aprofundadas e aproveitaçjas em atividades econômi
cas de produção, crédito,_ consumo, etc. Foi esse o 
desafio que motivou um Projeto de Esperança no Rio 
Grande do Sul, que animou a resistência nos momen
tos de dificuldade, mantendo vivo o projeto histórico 

, de emancipação. Eis a ponte imaginária estabelecida 
entre Santa Maria, no Rio Grande Sul, com as lutas 
históricas da classe trabalhadora em todo o globo numa 
perspectiva autogestionária. 

A Cooesperança bebeu da mesma fonte e teve a 
mesma disposição dos pioneiros do cooperativismo au
têntico no século XIX e de tantas outras lutas e organi
zações emancipatórias populares no Brasil e nb mun
do. Não era fácil, porém, -0 caminho a ser seguido. As 
experiências cooperativistas no Rio Grande do Sul não 



eram novidade. Assim como em outros lugares do 
mundo, parte das cooperativas havia se distanciado 
de seus princípios fundamentais, reduzindo a coope
ração a vínculos racionais e contratuais, com base em 
interesses individuais que são conjugados por permitir 
atingir resultados mais "eficientes" aos sócios partici
pantes. Outras cooperativas que existiam na região ti
nham já sucumbido por não alcançarem graus satisfa
tórios de competitividade e o esperado êxito econômi
co diante das exigências de um mercado seletivo pen
sado para as grandes empresas e diante da ausência 
de políticas públicas de fomento ao cooperativismo 
autêntico. Eis um grande desafio daquela gente teimo
sa da Cooperativa Esperança no RS: gerar e autogerir 
um empreendimento econômico solidário autêntico. 

Seria necessário combinar valores e práticas de 
solidariedade e de autogestão com a viabilidade das 
atividades empreendidas coletivamente, possibilitando 
respostas concretas às pessoas e organizações que 
acreditaram nas suas próprias capacidades. Não era 
mais uma solução ditada de fora, de longe, dada como 
benefício. O livro mostra pela experiência a dimensão 
do desafio: de começar, das primeiras bar_reiras e das 
quedas. Mas há também a lição do recomeço, todo o 
aprendizado coletivo que emer�e na crise, a descober
ta e a construção de novas possibilidades organizativas. 
A solução encontrada é outra lição da escola de Santa 
Maria: a organização de empreendimentos em rede, a 
articulação para facilitar os processos e vencer as bar
reiras do acesso ao crédito, à comercialização e à as-
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sessoria (acompanhamento e assistência técnica). Hoje, 
cerca de 4000 trabalhadores e trabalhadoras de mais 
de 220 grupos de produção e comercialização em 30 
municípios da região central do Rio Grande do Sul par-
ticipam dessa rede. A organização em rede tornou-se a 
essência e a razão de ser do Projeto Esperança/Cooes
perança e uma das gratificantes novidades incentiva
das pela economia solidária no Brasil. 

Outro aprendizado fundamental do projeto se deu 
pela articulação entre as iniciativas locais (comunitári
as e municipais) e as demais iniciativas próximas (terri
toriais e estaduais) que possuíam valores e práticas 
semelhantes com a intenção de promover o desenvol
vimento territorial. Mas a Cooesperança foi ainda além, 
construindo es�aços nacionais e internacionais de ar
ticulação da economia solidária. A grande feira promo
vida em Santa Maria, anualmente

1 
tornou-se uma refe

rência no calendário de eventos de intercâmbio, for
mação e rejuvenescimento dessas novas experiências 
no Brasil e na América do Sul. 

Tais práticas e valores.permitem ao Projeto Es
perança contribuir qualitativamente nos processos de 
formulação e conquista de políticas públicas de eco
nomia solidária. Trata-se de um bom exemplo para di
recionar os investimentos públicos, do que deve ser 
apoiado e fomentado pelo estado e pela sociedade 
como alternativa de inclusão social baseada na digni
dade do trabalho e na melhoria da renda para o forta
lecimento de organizações solidárias. 

\ 

O livro que o leitor e leitora têm em mãos expres-
sa esse espírito de solidariedade do Cooesperançà. 
Ele foi escrito em mutirão. Nele encontramos relatos e 
depoimentos de pessoas que vivenciaram o projeto 
desde o seu início. Trata-se, portanto, de relatos dos 
verdadeiros pro�agonistas da economia solidária, de 
pessoas dos grupos comunitários e das entidades de 
apoio, assessoria e fomento à economia solidária. São 
depoimentos realmente ricos que expressam os valo
res que citamos acima: a esperança, a resistência e a 
solidariedade, explicitada na crença no trabalho coleti
vo e no cuidado com a natureza e os consumidores; a 
disposição de conquista e construção de políticas pú
blicas de desenvolvimento local e economia solidária. 
São esses, no nosso entendimento, os princípios e os 
valores que orientam a economia solidária no Brasil. 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do 
Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE),.tam
bém tem bebido nessa fonte da Cooésperança e se 
alegra em partilhar com a sociedade brasileira os sen
tidos e significados dessa iniciativa solidária. Essa par
tilha ocorre em um momento fundamental para a e.co
nomia solidária Aeste ano de 2006, quando será reali
zada a primeira Conferência Nacional de Economia 
Solidária. Será mais um momento que possibilitará a 
troca de experiências e o debate sobre os fundamen
tos e as diretrizes de uma política pública que respon
da às necessidades desta outra economia emergente. 
A publicação deste livro ocorre em um momento ade-
quado para a economia solidária no Brasil, que come-
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ça a ser conhecida e reconhecida pelo Estado e pela 
sociedade. Esta é uma das conquistas e mais um sinal 
de esperança cjue se concretiza apontando para a 
multiplicação das sementes lançadas há 20 anos atrás 
em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

Roberto Marinho Alves da Silva 
Coordenador Geral de Estudos, 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 



APRESENTAÇAO 
Santa Maria e os 25 anos de Economia 

Popular Solidária da Cáritas Brasileira 



A
históría do Projeto Esperança/Cooesperança de 
Santa Maria, que este livro conta, é a da contri
buição dessa experiência para a caminhada da 

Cáritas Brasileira e do movimento da Economia Soli
dária no Brasil. No momento em que a Cáritas Brasilei
ra está realizando seu jubileu de 50 anos de existên
cia, marcados por suas atividade_s de efetiva solidarie
dade libertadora, baseadas na construção de sujeitos 
coletivos e capazes de serem autores de sua história 
desde sua comunidade, a Economia Popular Solidária 
comemora 25 anos dentro da vida da Cáritas! 

Como importante parte de uma grande rede - a 
rede Cáritas Brasileira, que hoje- conta com mais de 
150 equipes diocesanas-, o Projeto Esperança/Cooes
perança de Santa Maria reúne um conjunto de práticas 
solidárias de caráter emancipatório que vêm dando vi
da, cara e alma à "opção pelos pobres e com os po
bres", que caracteriza os 25 anos de "caridade liberta
dora" da Igreja no Brasil. 

Há alguns anos, as notícias sobre a Feira da Eco
nomia Popular Solidária (ou do cooperativismo alter
nativo) de Santa Maria e o entusiasmo com que as pes
soa� que a visitam de lá voltam atiçam a curiosidade 
sobre sua história. As conversas com seus principais 
atores, entre eles Dom Ivo, bispo de Santa Maria, e 
Irmã Lourdes, colõcaram a necessidade de registrá-la 
a partir de suas próprias falas, assim como de favore
cer o diálogo com outras experiências. 
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O programa nacional de Econ0mia Popular Soli-
dária da Cáritas Brasileira assumiu o resgate histórico 
dessa experiência no ano de seu jubileu de 50 anos, 
marcancto também os 25 anos de práticas emancipató
rias, tão presentes em Santa Maria. Dessas práticas, 
destacamos aqui os Fundos Solidários, o cooperativis
mo alternativo, a feira solidária, a articulação com os gru
pos, comunidades e movimentos sociais populares, as 
lutas e negociações por recursos e políticas públicas, a 
atuação em redes e fóruns e a ação de desenvolvimen
to local como parte de uma percepção de sua vinculação 
com o global, em especial a América Latina. 

Fundos Solídários 

Foi em 1981, no seminário da CNBB sobre "O 
homem e a seca do nordeste", que se definiu explicita
mente a opção por ações de apoio a iniciativas dos 
próprios grupos, comunidades, ass"ociações informais, 
etc., a partir de Fundos de Solidariedade, os PACs. 

Os PACs (Projetos Alternativos Comunitários), 
também chamados de "mini-projetos" ou "fundos de 
pequenos projetos", alastraram-se pelo país e foram 
assumidos por diferentes organizações, sendo a Cári
tas Brasileira uma de suas principais promotoras. A 
partir de um Fundo Nacional, depois descentralizado 
por quase todos os regionais da Cáritas e em diversas 
Cáritas diocesanas, os PACs inspiraram a recente 
formatação qo atual Fundo Nacional e dos Fundos Dio-

'. 

cesanos de Solidariedade com recursos da Coleta da 
Campanha da Fraternidade, realizada a cada ano. 

O que os PACs acrescentaram nessa caminha-
da de "opção pelos pobres e excluídos" a partir deles 
e com eles? 

A idéia de "projeto alternativo__çomunitário" e sim
ples: os fundos apóiam e acompanham projetos ela
borados pelos grupos, associações e comunidades. 
Portanto, a decisão e a gestão do que fazer, como fa
zer e com que finalidade são partilhadas comunitaria
mente, enquanto prática de autogestão coletiva. Nes
se sentido, os Projetos Alternativos significam uma 
revalorização da criatividade e o envolvimento com for
mas de sobrevivência e de relações soei.ais solidárias 
"alternativas" às relações assistencialistas e tecnicistas. 

Os PACs estimulam as práticas coletivas, enfati
zam as relações de respeito entre as pessoas e P,res
supõem, também, relações de compartilhamento en
tre os/as agentes gestores/as dos fundos e os grupos 
sujeitos participantes propositores· e executores dos 
projetos. De início, abrangiam indiscriminadamente 
iniciativas sociais (de organização comunitárja) e inicia
tivas produtivas (econômtcas), sem preocupação de 
retornos financeiros. Ao longo dos anos e, em espe
cial, após os processos de avaliação dos dez anos de 
práticas (já no in,ício dos anos 90), os fundos foram 
definindo distinções entre projetos socio-organizativos 
e projetos socioeconômicos. 

15 

Critérios diferenciados de retornos, devoluções mo
netárias•ou não, como parte de um contrato de solidarie-

. �fade, foram sendo incorporados. À medida que se cons
tituíam fundos regionais e locais, foi se reduzindo o papel 
e se redefinindo a. função do Fundo Nacional. Esse pro
cesso de descentralização favoreceu o indispensável 
acompanhamento aos grupos, diminuiu o risco de 
burocratização e explicitou, de manei,ra inequívoca, o pa
pel pedagógico dos/as agentes gestores/as dos fundos. 

· Como os PACs não pretendem ser um fim em si
mesmos, mas um instrumento a serviço da organiza
ção cidadã dos/as excluídos/as, sua trajetória foi per
meando as diferentes iniciativas e formas de organiza
ção das comunidades, associações e movimentos po
pulares. Por não serem um fim em si mesmos, os PACs 
contribuíram e vêm contribuindo decididamente para 
romper a fragmentação social, o isolamento, a baixa 
auto-estima a que são submetidos.os segmentos em
pobrecidos ou em situação de exclusão_social. Essa 
contribuição, sempre em parceria e apoio mútu"o com 
outras organizações nesses 25 anos, tem concorrido 
para que diferentes· grupos sociais busquem sua iden
tidade, se fortaleçam e enfrentem o Mercado, que lhes 
é desfavorável, e o Estado autoritário, clientelista e 
privatizado. 

Assim, ao longo desses 25 anos, milhares de gru
pos e comunidades de base rurais e urbanas tiveram nos 
pequenos recursos dos Fundos Solidários sua base ini
cial de constituição de coletivos solidários e auto-
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gestionados, muitas vezes vinculados a formas iniciais de 
organização de segmentos excluídos não reco�hecidos 
como sujeitos de direitos. Foi assim com os "sem-terra··, 
com os "sem-teto", com as "populações de rua", com famí
lias agrícolas, com crianças e adolescentes, com porta
dores de deficiências ou de dependência química, qui
lombolas, índios, mulheres, analfabetos, etc. Santa Maria 
soube utilizar os fundos solidários ou rotativos como instru
mento de apoio e fortalecimento dos seus inúmeros gru
pos e fazer, com el�s, a construção da sua identidade en
quanto parte de um projeto em que a esperança se tradu
zia na cooperação: o Projeto Esperança/Cooesperança. 

A compreensão cada vez maior de que o atual sis
tema financeiro brasileiro não é favorável e nem sequer 
atinge largas faixas da população faz com que os Fundos 
Solidários passem a ser vistos como "alternativa" e porta 
de saída dos atuais (e ultrapassados) programas de trans
ferência de renda que não possibilitam um real processo 
de emancipação. 

Cooperativismo alternativo 

Num momento de sua caminhada, os grupos, as 
associações e as comunidades enfrentaram as dificulda
des e os limites da legislação que não os reconhecia nem 
lhes garantia direitos. Direito ao trabalho associado, direi
to à representação política. 
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A legislação do cooperativismo, resquício do perío
do autoritário, não só exclui parcela razoável das peque
nas iniciativas coletivas como tambérp obriga as que lo
gram um registro a se filiarem a uma única opção de re
presentação cooperativista, hoje dominada por gràndes 
interesses agroexportadores, sem compromisso com qual
quer filosofia de solidariedade. 

A opção por uma marca de distinção, a do coope
rativismo alternativo, levou a que muitos movimentos bus
cassem essa identidade. Foi assim com o movimento dos 
sem-terra, que criou a CONCRAB (CoAfederação das 
Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil). A Feira da 
Economia Solidária de Santa Maria passou a ser conheci
da como Feira do Cooperativismo Alternativo. Não só abri
gou, mas disseminou a idéia de que "outro cooperativis
mo" é possível. 

A região de Santa Maria é o berço do cooperativis
mo original, datado de mais de cem anos. Somado a essa 
luta histórica, muitos estados, entre eles o Rio Grande do 
Sul, vêm conquistando, paulatinamente, legislações espe
cíficas que apóiam a Economia Solidária e a concepção 
do cooperativismo alternativo. O recente embate do mo
vimento da economia solidária com o cooperativismo ofi
cial, na luta por uma legislação que garanta o reconheci
ment_o do primeiro e pelo direito à filiação a outras alterna
tivas de representação, demonstra a correta opção feita 
pela mobilização em prol do cooperativismo alternativo. 

Feira Anual de Santa Maria , articulação 

dos grupos e movimentos sociais 

A Feira Anual d� Santa Maria é a marca do Projeto 
Esperança/Cooesperança. É assim que a experiência de 
Santa Maria é conhecida. É esse o grande momento em 
que tudo conflui para um mesmo espaço. Para a Cáritas, 
as experiências das feiras de Porto Alegre e de Santa Maria 
serviram para marcar nitidamente a distinção entre as fei
ras alternativas e as exposições tradicionais. 

Essa diferença aparece nos espaços do exercício 
da autogestão; nos espaços da articulação entre os dife
rentes empreendimentos e movimentos sociais; no espa
ço da "visibilidade" da Economia Solidária; na metodologia 
calcada no "mutirão" como uma forma de autogestão cri
ativa; nó processo de planejamento participativo; na inte
gração, num mesmo espaço, de diferentes atividades co
merciais, debates, cultura; expressão dos movimentos, ca
ravanas de diferentes origens do país e fora dele. 

Fiéis à concepção de que a Economia Solidária não 
se restringe ao econômico, as feiras �gregam valores de 
cultura, saúde, mística e confraternização. Corais, cultura 
regional, marchas dos sem-terra, manifestações dos de
sempregados, ambientalistas, rádios comunitárias, TVs 
vão se sucedendo. A Feira congrega, atrai e dissemina 

· sua prática. Empreendimentos vindos em caravanas re
gulares do Uruguai já reproduzem, na sua cultura, a práti
ca das feiras.
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Hoje, o Programa Nacional de Apoio às Feiras Es
taduais, promovido pela SENAES (Secretaria Nacional da 
Economia Solidária), incorpora a metodologia ali adotada 
e garante, entre outros aspectos, a avaliação nacional das 
dezenas de feiras apoiadas. Outras feiras de agroecologia, 
de cultura, da agricultura familiar, do artesanato se fun
dem no caldinho das Feiras de Economia Solidária. 

Políticas públicas, redes e fóruns 

O movimento da economia solidária, seja para en
frentar o mercado, seja para constituir-se como alternativa 
à economia capitalista, avança na perspectiva de ocupa
ção de espaços de direitos dentro do estado. Quer ver 
reconhecido e apoiado o setor da economia solidária, as
sim como o setor capitalista e o setor estatal são reconhe-
cidos e fartamente beneficiados. 

Uma das conquistas com a criação da �ENAES foi 
o início do mapeamento da economia solidária, que pos
sibilitará um conjunto de informações sobre cerca de 15000
empreendimentos econômicos solidários em todo o terri
tório nacional. Entretanto, as unidades isoladas, sem arti�
culél.ção econômica (cadeias produtivas, complexos soli
dários locais) e sem articulação política. (redes, fóruns,
centrais de representação) permanecerão frágeis e depen
dentes do mercado capitalista.

O movimento vem tornando visíveis as iniciativas 
de atividades econômicas em cadeias e redes e esboça 



as primeiras construções completas de cadeias produti
vas. A Justa Trama, que agrega toda a cadeia do algodão, 
desde o algodão agroecológico até o consumidor final, 
passando por diversos empreendimentos solidários em 
cinco estados brasileiros, é uma delas; a rede Abelt:la do 
Nordeste é outra; as quebradeiras de coco, vinculadas à 
cadeia do babaçu, outra. Cadeias do bode, do caju, da 
mandioca, das bodegas iniciam suas articulações. 

Como espaços de confluência, de intercâmbios, de 
consensos, de organização política e mobilização, as re
des, como a rede da socioeconomia solidária, a rede de 
incubadoras universitárias, o fórum nacional de comércio 
ético solidário, somam-se aos fóruns municipais, estadu
ais e nacional da Economia Solidária. Esses são hoje es
paços de unidade política do movimento que vêm agre
gando representações nacionais de empreendimentos 
solidários como a ANTEAG, a UNISOL e a UNICAFES. Os 
fóruns, assim compostos, fazem as mobilizações, as 
interlocuções e as negociações com os poderes públi
cos. 

A Cáritas Brasileira e toda sua rede de agentes vêm 
colaborando, prioritariamente, para a construção desses 
espaços de confluêr:icia, bem como vem apoiando e ani
mando a construção de cadeias ou redes de produtores, 
como a rede de bodegas e a organização dos catadores 
e recicladores de lixo. 

Santa Maria, além do espaço central de co
mercialização permanente, onde se realizam as feiras anu-
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ais, vem fortalecendo sua TEIA- uma rede de dezenas de 
pontos de comercialização em vários municípios da re
gião com a comercialização direta dos diferentes grupos 
e associações de produção: reciclagem, agricultura fami-

. liar, artesanato, alimentos, têxteis, etc. Trata-se de um con
junto de ações que vão se delineando como "Projetos de 
Desenvolvimento Microrregional". Assim como a usina de 
açúcar Harmonia, em Catende, Pernambuco; ou o Banco 
Palmas, em Fortaleza, Ceará; ou a APAEB, sisai, em Va
lente ou Pintadas, ambas na Bahia. 

Como todas as demais experiências de desenvol
vimento local, o Projeto Esperança/Cooesperançq. enfren
tou as resistências do aparelho público local e contribuiu 
para as mudanças políticas locais, articulando as políticas 
favoráveis do governo estadual e federal e assumindo atu
ação efetiva em espaços como o orçamento participativo, 
o Consad, etc.

Do local para o global, sem exclusão social 

Pensar global, agir local. Mas também interferir nas 
esferas mais amplas, além da local. A rede Cáritas lntér� 
nacional e Latino-Americana assumiu a participação no 
Fórum Social Mundial, assim como o movimento nacio
nal da economia solidária, o Fórum Brasileiro da Econo
mia Solidária (FBES), que é praticamente fruto das articu
lações do FSM. 

A agenda de relações internacionais, tanto de Cári-

tas como do FBES, tem permitido intercâmbios, trocas 
em que as experiências brasileiras são discutidas em con
junto com outras experiências de outros países. Alguns 
acordos são realizados. No que tange à América Latina, 
confirma-se que as recentes alterações de governos são 
mais favoráveis às transformações sociais, à luta contra a 
pobreza e à autodeterminação dos povos, isto é, contra 
as políticas neoliberais, imperialistas e militaristas. 

A Cáritas Brasileira, enquanto intercâry,bio latino
americano, vem contribuindo com reflexões em eventos 
junto às Cáritas dos demais países_ latino-americanos e 
caribenho e ao GELAM (Episcopado latino-americano). Os 
eventos do FSM (Porto Alegre, Quito, Caracas) têm sido 
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excelentes oportunidades. 

O FBES, através de seu grupo de trabalho de rela
ções internacionais (GT-RI), vem assumindo compromis
sos de articulação latino-americana, em especial, dado 
interesses mútuos, com o governo da Venezuela, que criou 
um Ministério da Economia Popular (MINEP), com todas 
as características da Economia Solidária. Estão em curso 
intercâmbios e diversos acordos, com ramos os mais di
versos da economia solidária brasileira. Seu ministro, Elias 
Jaua, a respeito da imperiosa necessi�ade de formação 
sociopolítica para as cooperativas ou empreendimentos 
solidários, afirma: "A batalha mais difícil é a batalha cultu
ral[ ... ]. Nossa formação sociopolítica inclui temas como a 
solidariedade, a participação, o trabalho coletivo, a igual
dade de gêneros, a proteção do ambiente, a identidade 
cultural, etc. [ ... ] Não é o mercado que determina nossa 
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política, porque nosso objetivo principal não é a rentabili
dade, mas a satisfação das necessidades ... ". 

\ 

Santa Maria tem contribuído efetivamente com essa 
agenda. Representações de seus empreendimentos têm 
viajado com delegações do FBES para Caracas; suas 
cooperativas de catadores e recicladores de lixo assumem 
fazer assessorias. Recentemente, a experiência de Santa 
Maria foi tema de seminário latino-americano. Mas o que 
mais chama a atenção é a vinda de agentes e empreendi
mentos de alguns países para a Feira Anual. Sua última 
edição, em 2005, que reuniu cerca de 60 mil pessoas, foi 
palco de um debate com participantes de vários p-aíses 
sobre o Mercosul e a Integração Regional. As críticas à 
integração, visando a interesses econômicos assimétricos, 
levaram ao lema já tão conhecido: 

"OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE!" 

E a Feira de Santa Maria, agora parte do calendário 
· latino-americano, é o palco adequado para vivenciar na 
prática um novo modelo de sociedade! .

Adernar Bertucci 
Assessor Nacional 

da Cáritas Brasileira .i:\'-1 .. -=--
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INTRODUÇÃO 
A força do Projeto Esperança 



S
exta-feira do mês de junho de 2005, dia chuvo-' 
sà de outono. Desde cedo, trabalhadores e tra
balhadoras dos grupos de economia solidária 

da cidade se movimentam na praça Saldanha Marinho, 
no centro de Santa Maria, montando seus postos de 
venda para iniciar mais UIT} "feirão temático", o qual se 
realiza uma vez por mês neste mesmo lugar. Como 
combinado, o Pierre e o Chico, artesãos dos grupos 
do Projeto Esperança, descarregaram o caminhão con
duzido pelo Toninho, da equipe da Cáritas, que trouxe 
a infra-estrutura básica da feira. 

lvonete, coordenadora do feirão, após ter orga
nizado as coisas na banca do seu grupo, se movimen
ta de um lado para o outro, conferindo com seus cole
gas se tudo corre bem. Ao mesmo tempo faz os conta
tos com as pessoas que deverão ser entrevistadas pela 
equipe que prepara esse livro e que colabora com os 
organizadores da atividade que iniciará daqui a pou
co: o lançamento da 12ª Feira Estadual do Cooperati
vismo. 

Muitos outros personagens se movimentam na 
praça e, de forma geral, todos estão atentos ao desen
rolar dos acontecimentos do dia, que incluem, além 
da comercialização (que poderá ser fraca, por causa 
do tempo ruim), o lançamento da Feira (para o qual 
virão autoridades como o Prefeito Valdeci de Oliveira e 
o Bispo Emérito, Dom Ivo Lorscheiter). a reunião dos
catadores (na qual se pretende criar a Central dos
Catadores e Catadoras de Sa�ta Maria e Região) e mais
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outra série de eventos culturais, entre os quais a apre
sentação do coral dos catadores. 

Entre esses personagens estão, nesse dia, o seu 
Antônio, o Pierre, a Margarete, a dona Terezinha, o Telm'o, 
o Sérgio e tantos outros, que fazem parte do grande
grupo do Projeto Esperança/Cooesperança. O seu An
tônio, que há alguns anos veio para a cidade e morou
"embaixo da lona preta", e hoje se orgulha de ser coor
denador da horta comunitária de Nova Santa Marta,
conselheiro do CONSEA e integrante da comissão con-
tra tabagismo. O Pierre, que foi refém das drogas e co
meteu delitos diversos, e agora vende rapadura e parti
cipa ativamente do Projeto. A Margarete, catadora, co
ordenadora da associação de catadores mais antiga_da
cidade e hoje colaboradora da Secretaria de Proteção
Ambiental da Prefeitura. A dona Teresinha, também
catadora, semi-analfabeta, coordenadora de outra as
sociação e integrante do MTD, Movimento dos Traba
lhadores Desempregados. O Telmo, que decidiu trocar
sua atividade como proprietário de um bar para formar
um grupo de alimentação e hoje vende pastéis e milita
na causa da economia solidária. O Sérgio, artesão, pre
so a uma cadeira de rodas depois do acidente que o
deixou paraplégico em 96 e hoje é uma ativa liderança
da comissão de artesanato do Projeto.

Todos eles, junto com o·s mais de 4.000 famílias 
de trabalhadores e trabalhadoras organizados em mais 
de 220 grupos de produção e comercialização em 30 
municípios da Região Central, são a essência e a ra-
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zão de ser do Projeto Esperança/Cooesperança, so
bre o qual trata este livro. 

A experiência desse Projeto, desenvolvida na re
-gião de Santa Maria, int�rior do Rio Grande do Sul, é 
cada vez mais conhecida no Brasil, principalmente em 
função da Feira Estadual do Cooperativismo que che
gou este ano a sua 12ª edição e passou a ser uma feira 
de econdmia solidária dos países do Mercosul. Mas essa 
feira é apenas a parte mais visível do Projeto, cuja exis
tência de quase vinte anos o converte num dos espa
ços do nascimento da economia solidária no Rio Gran
de do Sul e num símbolo do papel desempenhado pela 
Cáritas e pela Igreja Católica nessa caminhada. 

Seus antecedentes datam de inícios da décacfa 
de 80, quando, sob iniciativa de Dom Ivo Lorscheiter, 
bispo da região, iniciou-se um trabalho de apoio a gru
pos de agricultores e trabalhadores urbanos, na busca 
de alternativas econômicas e comunitárias. Desafiada 
por Dom Ivo � trabalhar nesse sentido, a Cáritas do 
Rio Grande do Sul começou a desenvolver os Projetos 
Alternativos Comunitá.rios, PACs, nos quais tratava-se 
de apoiar pequenas iniciativas associativas, capazes 
de promover mudanças na vida das pessoas através 
da solidariedade. 

Formalmente fundado em 1987, como uma das li
nhas de ação do Banco da Esperança (instituição que 
agrega as pastorais sociais e a Cáritas Diocesana de Santa 
Maria}, o Projeto Esperança nasceu com a função de 
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congregar todos os pequenos projetos econômicos co
munitários em um grande projeto, que assumisse o pro
cesso de _fomento e _assessoria, mas que também traba
lhasse pelo desenvolvimento dos grupos enquanto ex
�eriências propositoras de transformação social. 

Em 1989 (com apoio do fundo católico Misereor}, 
foi concluída a construção do primeiro Terminal de Co
mercialização Di�eta e foi fundada a Cooesperança, que 
teria o papel de ser uma central de comercialização 
cooperativa, agregando associações de produtores 
rurais e urbanos. Entretanto, dificuldades no modelo 
de- gestão e de comercialização da Cooesperança fi
zeram com que, em 1992, após diversas crises, ela 
passasse a ser assumida pelo próprio Projeto Espe
rança, fundindo-se no desde então autodenominado 
Projeto Esperança/Cooesperança. 

Ao longo de seus quase vinte anos de existên
cia, o Projeto Esperança/Cooesperança tem mostrado 
uma grande vitalidade, sabendo superar os momen
tos de dificuldades e conseguindo avanços significati
vos e progressivos, que se refletem tanto nos resulta
dos dos grupos como no reconhecimento e na visibili
dade do Projeto dentro e fora da Região. Hoje, são mais 
de 220 grupos vinculados, procedentes de 30 municí
pios, envolvendo aproximadamente 4000 famílias dire
tamente e beneficiando mais de 16000 pessoas indire
tamente. No que tange à comercialização, a principal 
referência do Projeto continua sendo o Terminal de 
Comercialização Direta com seu feirão Colonial aos 
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sábados, no qual os próprios produtores vendem seus 
produtos, servindo assim como ponto de encontro e 
espaço de crescimento dos laços de solidariedade 
entre eles e com a comunidade. Além desse Feirão e 
da feira mensal da praça Saldanha Marinho, sobre a 
qual falamos no início, os grupos vêm construindo uma 
rede de comercialização chamada Teia da Esperança, 
que já conta com mais de 40 pontos em funcionamen
to em diversos municípios. 

Os números estimados da 12ª edição da Feira Es
tadual do Cooperativismo, que em 2005 foi também a 1 ª 
Feira de Economia Solidária do Mercosul permitem o 
dimensionamento da abrangência e da relevância 
alcançadas pelo Projeto Esperança/Cooesperança: 66 
mil visitantes, 600 grupos expositores, 120 entidades par
ceiras ou apoiadoras, mais de 1 O mil metros quadrados 
de área coberta, mais de 5 mil produtos em exposição, 
representações de 23 estados brasileiros e 17 países e 
milhares de pessoas hospedadas em Santa Ma�ia. 

Mas o Projeto Esperança/Cooesperança é tam
bém um grande espaçÓ de articul�ção entre os gru
pos associados e entre os grupos e a comunidade de 
Santa Maria e da região. De fato, hoje é muito nítido, 
que o Projeto transformou-se num grande fórum regio
nal, responsável por inúmeras ações de desenvolvimen
to local, estejam elas referidas ao c�mpo econômico, 
ao campo social, educacional, cultural, etc. O Projeto 
participa ativamente dos espaços do Programa Fome 
Zero, dos programas de qualificação do Ministério do 

Trabalho e Emprego, do Banco do Povo, da agricultu
ra familiar e de _muitos outros espaços que serão des
critos mais adiante. 

Escrever um livro que sintetize a experiência do 
Projeto Esperança/Cooesperança representou um 
enorme desafio, mas deixa ao mesmo tempo uma pro
funda satisfação. Não apenas por ter podido acompa
nhar uma experiência que é pioneira, instigante e bem
sucedida, mas principalmente por ter tido o privilégio 
de conviver com esse espaço de solidariedade, huma
nidade e esperança protagonizado por homens ·e mu
lheres que lutam e constroem dia a dia, pedacinho por 
pedacinho, passo a passo, com muito trabalho, muita 
paixão e muita alegria, novos caminhos para viver e 
para serem felizes, individual e coletivamente. 

Em nossas pesquisas e entrevistas, seja com par
ticipantes, apoiadores ou poderes públicos, pudemos 
perceber o significado que o Projeto Esperança/Cooes
perança àdquire, individual e coletivamenfe, alicerçado 
numa atmosfera de confiança mútua que é diariamente 
reforçada pelo apelo aos valores da economia solidária: 
·solidariedade, autogestão, cooperação, reciprocidade.

Este livro é, assim, uma obra coletiva, construída 
com a colaboração e o entusiasmo de seus protagonis
tas e apoiadores. Ele está organizado em três partes: na 
primeira, falamos da história do Projeto, comentando suas 
diferentes etapas até atingir a expansão e o reconheci
mento atuais. Na segunda parte, apresentamos os dois 

elementos fundamentais que sustentam o projeto: suas 
. estratégias de comercialização e sua atuação socio-polí

tica. Finalmente, desenvolvemos um balanço dos princi
pais avanços e desafios que se apresentam. 
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HISTÓRICO 
O Projeto Esperança/Cooesperança: 

vinte anos de caminhada. 



J
ulho de 2005, encerramento da XII FEICOOP (Fei
ra do Cooperativismo), em Santa Maria. Num mo
mento de grande emoção, em que vários inte

grantes do palco v{!o às lágrimas, evoca-se a caminha
da do Projeto Esperança e da Feira de Santa Maria. 

Como todos os anos, está lá o Bispo Emérito Dom 
Ivo Lorscheiter, o iniciador e a principal figura de referên
cia das Feiras do Cooperativismo e de toda a ação do 
Projeto Esperança em Santa Maria . Ao seu lado, diver
sas autoridades de governo e lideranças da sociedade 

. civil, que comemoram emocionadas os resultados desta 
edição da Feira. Entre eles, o Prefeito Municipal, Valdeci 
de Oliveira, colaborador entusiasta do Projeto desde os 
anos 90 e um parceiro importante desde que assumiu a 
Prefeitura, em 2001. E o Dione, da SENAES (Secretaria 
Nacional da Economia Solidária), que testemunha com 
enorme satisfação a forma com que se construiu a par-
ceria entre o Governo Federal e os organizadores da fei
ra. Dividem o palco ainda o representante do Governo 
Estadual, pertencente a uma sigla partidária oposta à dos 
,representantes municipal e federal, mas também 
reconhecedor do trabalho e do significado do evento que 
se encerra. Estão lá também o Adernar, da Cáritas Naci
onal, que relembra o quanto a experiência de Santa Ma
ria tem sido uma referência importante na ação da Cári
tas na economia solidária. E também outras lideranças 
do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, da Federa
ção dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, do MST, 
bem como o presidente da OCERGS, tradiGional organi
zação do cooperativismo gaúcho. Há também deputa-
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dos, vereadores e líderes religiosos diversos. Entre to
dos eles, aparece a figura da Irmã Lourdes Dill, articu
lando, organizando, chamando um e outro, tomando a 
palavra e apelando para a solidariedade, a autogestão 
e o desenvolvimento local. Ela é, sem dúvida, uma refe
rência ao longo da história do Projeto Esperança, ela 
conhece cada dificuldade, ca�a passo da Feira que hoje 
se encerra e sabe também os nomes e as contribuições 
de todos os que fizeram possível este momento. 

Entre eles, todos aqueles que apresentamos na 
praça Saldanha Marinho e também o Zeca, a Cláudia, o 
Giacomini, o Gelson, o Kalú e tantos outros. É interes
sante constatar que a�enas o Zeca participa desde o 
início do Projeto, e que a maioria, na verdade, come
çou a participar no final dos anos 90, na fase de sua 
maior expansão . 

De fato, a história do Projeto Esperança remete a 
um longo percurso, de altos e baixos, mas evidencia 
uma clara tendência de ampliação e densificação, em 
que cada fase remete a problemáticas e interrogantes, 
novos desafios que, de uma ou outra forma, são 
vivenciados por inúmeras experiências de economia 
solidária no Brasil. 

Nesse percurso, não h.á dúvida de que as figuras 
de Dom Ivo e da Irmã Lourdes são marcantes, mas jun
to com eles vão sucedendo-se uma série de persona
gens importantes para os processos de construção e 
reconstrução da experiência. O fato de a maior parte 

dos grupos e lideranças que participaram do início da 
caminhada não cÓntinuare'm hoje no projeto evidencia 
as diversas fases por que ele passou, sobre as quais 

I • 

trataremos neste capítulo. 

No início, na primeira metade dos anos 80, era o 
sonho, a grande vontade que mobilizava uma Igreja com
prometida, um grupo de jovens profissionais desejosos 
de construir alternativas e um conjunto de experiências 
ainda não suficientemente alicerçadas para sobreviver 
no cenário competitivo e excludente que se desenhava. 
Depois, no final da mesma década, o esforço por avan
çar na racionalidade econômica, sem apoio de políti?as 
públicas e sem a devida ponderação entre o sonho e a 
realidade, fez com que muita coisa falhasse. O resultado 
foi uma cri�e que quase levou a Cooesperança à falên
cia. Mais adiante, ao longo dos anos 90, foi a lenta recu
peração, a aposta na �eira do Cooperativismo como es
paço de visibilidade e fortalecimento da solidariedade, a 
inserção e a aposta na economia solidária como hori
zonte teórico e espaço identitário. Já a partir de 1998, o 
apoio das políticas públicas é alavanca importante com 
a qual o Projeto Esperança/Cooesperança adquire um 
novo fôlego e entra em um processo de fortalecimento 
sistemático, atingindo progressivamente novos patama
res econômicos e organizacionais. 

É essa caminhada que permite entender o que é 
hoje o Projeto Esperança/Cooesperança. E é sobre ela, 

1 

suas personagens, seus percursos, seus atalhos, que 
trataremos nas próximas páginas. 
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Síntese - Histórico do Projeto Esperança/ 
Cooesperança 

PERÍODO CARACT ERÍSTICAS 

Período ànterior à fundação do Projeto· 
Esperança, surgimento das primeiras 

1982.,1987 idéias e das primeiras experiências, 
inspiradas no livro A pobreza, riqueza

dos povos, de Albert T évoédjrê. 

Fundação do Projeto Esperança como 
um setor do Banco Esperança e 

1987-1992 c�iação da Cooesperança. Crise da 
Cooesperança, fechamento temporário 
e recomeço. 

O Terminal de Comercialização Direta é 
reaberto e inicia um processo de 
recuperação e de crescimento, 

1992-1998 vinculando-se à proposta de economia 
popular solidária. Em 94, inicia o Feirão 

1 

Colonial Ecológico e é realizada a 
primeira Feira do Cooperativismo. 

Com o impulso do apoio 
1999-2002 governamental, o Projeto atinge novos 

patamares. 

Com a criação da Teia Esperança, 
ganha-se densidade nas redes de 

2003 comercialização e consumo e se 
diversificam as atividades relacionadas 

'- a projefos de inclusão social. 



é relativamente pobre, fosse mais 

intensamente ajudada com atitudes 

de esperança. Nós ·não queremos 

ver pessoas desãnimadas, não 

queremos iludir ninguém, não que

remos criar falsas especta�ivas, 

mas a esperança verdadeira". 

1 - Os prelúdios (1982-1987). 
Uma Igreja comprometida e a aposta em 

pequenos projetos econômicos. 

Q
uando Dom Ivo Lorscheiter assumiu o bispa 
do de Santa Maria, em 1974, defrontou-se 
com uma cidade encravada· no meio rural 

onde predominavam grandes latifúndios de criação de 
, 

gado, cultivo de arroz e produção de fumo, bem como 
outras regiões de pequenas propriedades com sérios 
problemas de viabilização econômica, principalmente 
nas regiões das antigas colônias de italianos e alemães. 
Duas instituições eram particularmente fortes na cida
de: a Universidade Federal e as forças militares: Era 
época de ditadura e de repressão política. 

Nascido em São José do Hortênsio em 7 de de
zembro de 1927 numa família de pequenos agriculto
res descendentes de alemães, Dom Ivo era um bispo 
bem articulado e de ampla visão. Vindo da Diocese de 
Porto Alegre, fora reconhecido desde cedo como im
portante liderança política, tanto dentro como fora da 
Igreja. Nos anos 70, o religioso foi secretário-geral da 
Conferência Nacionâl dos Bispos do Brasil (CNBB), de 
onde manifestou sua crítica ao regime militar então vi
gente. Nesses anos, Dom Ivo permanecia muito tempo 
no Rio de Janeiro, o que lhe permitiu estreitar laços com 
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Dom Helder Câmara, aquele a quem o governo militar 
rotulava como o "Bispo vermelho". Dom Ivo seria forte-, 
mente influenciado pelo modelo pastoral de Dom Helder, 
com seus vários projetos sociais. Entre eles ressalta
vam-se a Feira da Providência e o Banco da Providên
cia. O dito "Banco" era uma instituição filantrópica de 
ação social da Igreja, mantido com recursos arrecada
dos numa grande feira de produtos e artigos vindos dos 
estados brasileiros e de outros países: a chamada Fei
ra da Providência. Dom Ivo considerou essa uma "obra 
social ardorosa e espetacular" (Belmonte, 2004, p.122) 
e guardoÚ-a consigo como experiência bem-sucedida 
de pastoral social (Tanto o Banco como a Feira da Pro
vidência estão, ainda, em estado de pleno e bem-suce
dido funcioname_nto i:io Rio de Janeiro). 

Foi assim que Dom Ivo propôs-se a "modes
tamente imitar o que era feito com esse esforço do Rio 
de Janeiro" também em Santa Maria: organizar uma 
feira anual, aqui chamada Feira da Primavera (hoje em 
sua 30ª edição), que possibilitasse a articulação da re
gião e a arrecadação de fundos para a fundação do 
Banco da Esperança, nos moldes do Banco da Provi-



Localização regional: Reg1ao CenIraI do Rio Grande do Sul e no 
COREOE • Centro (Conselho Regional de Oesenvolv1mento) 

Coordenadas geopollUcas: 
• Área do município: 1823, 1 km2
. Allnude mínima· 41 m acima do nível CIO mar 
-Alhlude média 113 m acima do nível do mar 
- Temperatura média 19.2ºC
• Clima: subllop1cal úmido 
- Precipitação plUV1omélrica média 1700 mm 
-Lalilude do d1striI0 sede do município: -29.68417
. Longllude do d1strilo sede do município: -53,80ô94 
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Santa Maria 

Limites geográlícos: 

Porto 
Alegre 

Norte: ltaara Júlio de Caslilhos e sao Martinho da Serra 
Sul. sao Gabriel e sao Sepé 
Leste· Silveira Martins, Reslinga Seca eformlgue1ro 
Oeste S3o Pedro do Sul, Ollermando de Aguiar 

Dados Populacionais: 
243.396 habllanles 
- Mulheres: 127 496 
• Homens: t 15.900 

Populaçao: 
• Urbana 230.468
- AUia!: 12.928 

Fonle IBGE -Censo 200-0 • Contagem populacional 

ciência. Já em 1975 acontece a I Feira da Primavera, 
e em 20 de dezembro de 1977 é fundado o Banco da 
Esperança, espaço da pastoral social em Santa Maria. 

Com a Feira da Primavera (primavera já e uma 
palavra que nos educa para a esperança) nós colhe
mos os recursos para iniciar o Banco da Esperança, 
que é o local onde concentramos de forma pedagógi
ca, esforçada, as atividades sociais da Diocese. 
(Belmonte, 2004, p. 122) 

A chegada de Dom Ivo trouxe, então, um novo 
modelo de Igreja para Santa Maria. Uma Igreja preo
cupada com a realidade sócioeconômica de vida de 
seus fiéis e ocupada em buscar alternativas de melho
ria dessas condições de vida. 

Quando fui nomeado Bispo em Santa Maria, 
eu me dei conta de que esta' região do Esta
do era relativamente pobre, isto· é, tanto as 
cidades como o campo tinham muitas carên
cias. Eu queria, então, a partir da responsabi
lidade de Bispo, de proclamar a Boa Nova 
p,ara o povo de Deus, implantar a virtude da 
Esperança! (Belmonte, 2004, p.121) 

Essa nova maneira de pensar a ação católica, 
característica da Igreja latino-americana, permitiu ao 
Bispo compreender que era preciso viabilizar a perma
nência-dos fiéis em suas comunidades rurais para via
bilizar a própria Igreja. Assim, seguindo a lógica do 
pastor que visita sua comunidade religiosa, E'lom Ivo 
pôde compreender que era fundamental encontrar 
meios de- libertar a economia rural dos atravessadores 
que super-exploravam esses trabaihadores. 
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O Bispo percebeu que sua pregação era direta
mente afetada pela necessidade de resolução de pro
blemas econômicos básicos. Um exemplo claro apa
receu quando ele· expôs sua postura de ataque à 
fumicultura numa região historicamente dedicada a 
essa cultura. Ao hastear essa bandeira, compreendeu 
que era n�cessário criar alternativas de trabalho para 
esses agricultores do fumo, até porque esses traba
lhadores estavam acostumados à estabilidade no co
mércio com as empresas fumageiras, graças, por exem
plo, ao seguro que as mesmas ofereciam. 

Todas essas questões motivaram o diálogo da 
Igreja com a universidade. Dom Ivo esteve sempre aten
to ao papel fundamental da Unive_rsidade Federal na 
cidade. Certo de que "o dever da Igreja não é só pre
gar a religião", ele percebia que era necessário se apro
ximar do ponhecimento gerado na universidade para 
encontrar soluções para os graves problemas da co
munidade. 

Sabia também que era fundamental travar par
cerias que permitissem desenvolver novas estratégias 
de viabilização econômica da vida rural. 

Me diziam: "é importante que você vá para San
ta Maria lembrando-se que é uma cidade uni
versitária. Procure dar muito apoio a essa situa
ção". Esse foi meu receio, porque fazer um tra
balho apropriado com esse mundo universitário 
não é tão fácil assim. É científico, psicológico, 
com estudantes e professores." (Dom. Ivo*) 

• As referências indicadas apenas com o nome de pessoas foram obtidas em entrevistas
realizadas pelos organizadores deste livro.
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Livro: A transformação pela solidariedade 
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E foi justamente essa aproximação que deu lu
gar, no início da década de 80, aos primeiros "grupos 
de estudos", no qual se juntavam professores da área 
de cooperativismo e das ciências sociais da UFSM, mi
litantes da Igreja e técnicos da EMATER, para realizar 
uma reflexão conjunta na busca de alternativas ao mo
delo de desenvolvimento. Discutiam-se uma série de 
idéias que seriam á base do que depois veio a ser o 
Projeto Esperança. À preocupação católica de associ
ar trabalho, vida, convivência e mística, juntou-se o in
teresse universitário de experimentar novas modalida
des de organização econômica no combate à pobreza. 

A motivação para esses estudos véio do livro 
A pobreza, riqueza dos povos, de Albert Tévoédjrê, cuja 
leitura déspertou em Dom Ivo a vontade de pôr em prá
tica as idéias nele apresentadas. O intelectual africano 
fala do potencial de mudança social que a população 
pobre tem a partir de práticas de ajuda mútua, afirma 
que é possível iniciar uma reformulação das relações 
econômicas com base na solidariedade e propõe o equi
líbrio ambiental, através da produção ecologicamente 
sustentável (Ferreira, citado por De Souza, 2004, p.55). 

Esse livro é profético, é alegria e fonte de espe
rança. Tem vários capítulos muito provocado
res, como o que fala em desonrar o dinheiro, 
pois este não faz a riqueza dos povos, ou o 
outro sobre estar cabeça para baixo, em que 
denuncia o absurdo do mimetismo ou a pro-

� posta de que· pobreza é diferente de miséria e 
que ela tem um potencial de redenção huma
na (Dom Ivo). 

Nesses estudos, Dom Ivo solidifica sua certeza 
de que é nos pequenos projetos econômicos que se 
encontra a chave de promoção de um novo modelo de 
desenvolvimento. É a partir dessas reflexões que a 
aposta nos pequenos empreendimentos locais e alter
nativos torna-se o centro da intervenção econômica da 
ação diocesana de Santa Maria. Entre 1983 e 1986 são 
fomentados os primeiros grupos comunitários de ge
ração de trabalho e renda. 

Nesses primeiros projetos tinha projetos de cria
ção de coelhos, produção de sabão, panificação, 

· mas muito assim a nível doméstico, como o arte
sanato. Foram assim, pequenas só que elas fo
ram importantes no trajeto da história pra fomen
tar depois as outras perspectivas (Irmã Lourdes).

Foi nesse período, que a Emater e a Universida
de Federal de Santa Maria (UFSM) começaram a atuar 
como importantes parceira� no trabalho do Bánco da 
Esperança. Participavam jovens profissionais, entre.os 
quais o professor José Fernandes, economista, o pro
fessor Thomé Lovato, engenheiro agrônomo que con
tinua colaborando com o Projeto Esperança através do 
núcleo de agroecolÓgia, o engenheiro agrônomo Fran
cisco Caporal, hoje no Ministério de Desenvolvimento 
Agropecuário, os professores Élio Denardin e Roberto 
da Luz e militantes da Diocese. Eles coincidem em di
zer que Dom Ivo "era um grande sonhador" e que se 
integraram nos se.minários de estudo· e depois nas 
ações concretas motivados pelo desafio de construir 
novas teorias e projetos. 
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Thomé Lovato 

Professor da UFSM, engenheiro agrônomo, 
pós-graduado em biodinâmica e produ
tividade do solo. Pesquisa o manejo e a 
recuperação· de solos degradados. Foi 
militante do movimento estudantil católico. 
Conheceu Dom Ivo pelo movimento católíco, 
quando vivia com a ordem dos Irmãos de · 
Maria. Fazia parte de um grupo de estudantes 
que questionava a formação tecnicista. 

José Fernandes 

Economista com mestrado em Administração. Acompanhou Dom Ivo nos primeiros 
passos do Banco Esperança e do Projeto Esperança. Sua trajetória profissional 
compreende a academia, o mercado financeiro e a política. Hoje, dirige a Pensant 
Consultoria e a FATEC/USFM de Santa Maria· RS. 



4� Encontro da Estadual dos PACs. em Por1o Alegre. 1988 

Marinés Besson 

Socióloga, coordena o setor de Economia 
Popular Sol idária da CáritastRS. Acompanha 
a Economia Popular Sotidána desde o seu 
sorg,mento no Rio Grande do Sul. 
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Na época, Dom Ivo anunciava pela mídia (rá
dio e jornal) as idéias do livro A pobreza: ri

queza dos povos. Um grupo de estudantes o 
contatou e começamos a atuar. A preocupa
ção era com a inclusão social. Fui convidado 
por Dom Ivo a elaborar projetos na área da 
agricultura, associativismo e cooperativismo. 
A idéia era estimular a permanência no cam
po, com respeito à natureza e melhoria da 
qualidade de vida (Prof. Thomé Lovato). 
Nossa aproximação foi muito pessoal, por en
tendermos a importância de ações que visavam 
o resgate da cidadania junto a grupos sociais
(Francisco Caporal).

Em 1984, ao ser convidado para discutir o papel da 

Cáritas na sociedade, Dom Ivo defendeu que o trabalho 

deveria ser focado no fomento a pequenas iniciativas 

associativas e comunitárias. Tratava-se de uma provoca

ção no sentido de multiplicar a experiência de Santa Ma

ria, uma aposta no potencial transformador dos Projeto� 

Alternativos Comunitários (PACs), que foram apontados 

"como um novo jeito de construir o desenvolvimento e 

encontrar soluções para os grandes problemas sociais, 

entre eles o desemprego, o êxodo rural, a fome, a miséria 

e a exclusão social" (encarte em Tévoédjrê, 2002, p.2). 

No encontro de agentes da Cáritas do Cone 
Sul, que se realizou em Porto Alegre, Dom Ivo 
trouxe o livro A pobreza, riqueza dos povos e 
disse que ele entendia que ali estava a chave 
da atuação da Igreja no social. Ele dava o exem
plo da formiguinha e dizia que experiências 
pequenas como essas já existiam em Santa 
Maria. Deixou um desafio para a Cáritas pen
sar nessas idéias (Marinês, Cáritas - AS). 

Dom Ivo Lorscheiter, bispo de Santa Maria e en
tão S .Geral da CNBB, em seu pronun-ciamento 
durante o Congresso, apontou para a necessida
de da Cáritas desenvolver projetos alternativos, 
como um novo jeito de contribuir na solução dos 
graves problemas do povo e, assim, avançar na 
transformação social (Adams, 2001, p.122). 

Rapidamente, a provocação vinda do centro do 

Estado foi aceita pela Cáritas Regional do Rio Grande 

do Sul. Em outubro de 1984, no Ili Congresso Estadu

al da Cáritas, os PACs foram oficializados como uma 

importante linha de ação social para a instituição. Os 

projetos que já se disseminavam por diversas outras 

dioceses passam a ser coordenados pelo Escritório Re

gional, que busca agora articular as propostas e as 

metodologias de trabalho. O passo seguinte, assumi

do já pela Regional, foi a realização, em 1985, do I En

contro Estadual de PACs. Nesse encontro ficou evidente 

a necessidade da obtenção de fundos para alavancar 

a nova linha de trabalho. 

A diocese de Santa Maria foi pioneira na formu

lação e. na organização dos PACs no Rio Grande do 

Sul. Mas a receptividade perante a proposta e a aceita

ção do desafio por parte da instância regional e de 

outras dioceses permitiu que a idéia se espalhasse e 

adquirisse densidade. 

Nesses congressos Dom Ivo era um dos que 
faziam esse desafio. Até ali, a Cáritas tinha uma 
prática um pouco diferente, não tinha tanto 
avanço nessa perspectiva de formar grupos de 
trabalho e de produção, formar alternativas de 
trabalho. E por isso então que iniciou com a 
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Telmo Adams 

Mestre em Serviço Social, educador, 
atua n� área de metodologia de trabalho 
popular. Integrou a equipe da Cáritas
RS durante multo tempo, tendo 
acompanhado de perto o Projeto 
Esperança. 

., 

. .

PACs - Projetos Alternativos Comunitários 

Os PACs surgem na década de .1990, promovi
dos pela Cáritas e Pastorais Sociais. Nascem de 
diferentes formas nas diversas regiões brasileiras. 
UTratava-se de apoiar pequenas iniciativas 
associativas, capazes de promover mudanças na 
vida das pessoas através da solidariedade" 

(Adernar Bertucci). 



Sede do Banco l:sperança em Santa Maiia. O Projeto Esperança é um dos seus 13 setores 
de atuação, ligados à Diocese de Santa Maiia. 

Dom Ivo Lorsche1ter 
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experiência dos projetos alternativos comuni
tários, nessa idéia das pequenas experiências. 
Só que as primeiras experiências praticamente 
todas se foram porque elas começaram no 
outro viés. Foi de fato pra criar esse fomento 
inicial. Mas eles foratn importantes porque eles 
deram um sinal e uma proposta que é possível 
se organizar (Irmã Lourdes). 

E foi assim que tudo começou: com a iniciativa 

de uma lgreja comprometida, com lideranças visioná

rias e decididas como Dom Ivo; com a inspiração em 

idéias instigadoras, como aâe Tévoédjrê; com a cola

boração de técnicos, professores e estudantes, como 

José Fernandes, Tomé Lovato e outros; e com o apoio 

de instâncias regionais da Cáritas, sensibilizadas para 

a realização de ações de transformação junto às clas

ses populares, na perspectiva de uma Igreja que, como 

nos diz Telmo Adams, "estimula a geração de iniciati

vas da sociedade, expressa uma vontade de desen

volver uma metodologia parHcipativa, crítica, que fos

se construindo alternativas". 

O Projeto Esperança é um desafio à criatividade, 
à inovação. Entre seus elementos fundamentais, 
devemos destacar o simbolismo marcante de 
Dom Ivo e mais o ambiente social em que se dá, 
que é nos anos 80, com um amplo desemprego, 
com a crise: Outra coisa importante da experiên
cia de Santa Maria foi a visão em não jogar fora o 
cooperativismo, e por isso falam em "cooperati
vismp alternativo, cooperativismo popular (Telmo 
Adams). 
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2 - A fundação do Projeto Esper,ança 
e a Cooesperança ( 1987-1992). 

Os primeiros passos e a crise. 

A
pós os primeiros anos da década de 80, reple

tos de idéias e experimentações, é fundado, em 

� 5 de agosto de 1987, o Projeto Esperança. O 

Projeto surge como uma nova linha de ação do Banco 

da Esperança, com a função _de congregar todos os

pequenos projetos econômicos comunitários em um 

grande projeto, que assumisse o processo de fofT!ento 

e assessoria, mas que também trabalhasse pelo de

senvolvimento dos grupos enquanto experiências 
.. . 

propositoras de transformação social. 

Em seis de março de 1987, a direção do Banco da 

Esperança foi assumida pelas religiosas da Congrega

ção Filhas do Amor Divino: Cecília Dahmêr, Lúcia Riffel e 

Lourdes Maria Staudt Dill. Entre elas, a irmã Lourdes as

sumiu a coordenação do Projeto Esperança, e logo se 

apropriou da energia e dos ideais do trabalho dos PACs 

e passou a ser um elemento fundamental, uma liderança 

engajada e plena de iniciativas, cujo dinamismo marca o 

Projeto Esperança, desde sua fundação até os dias de 

hoje. 
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O Projeto Esperança, então, começou como 

um programa, mas sem grandes instituciona

lidades. Pode ver, nas outras dioceses todo 

mundo trabalha com economia solidária, com 

projetos alternativos, só que nós temos um pro

jeto global, e essa é a diferença. Nós congre

gamos essas experiências através de uma arti

culação que é o Projeto Esperança e que é a 

Cooesperança (Irmã Lourdes). 

E foi assim que começaram as primeiras ações do 

Projeto, como o da fábrica de cuias, que foi uma das pri

meiras exepriências. 

No projeto da fábrica de cuias envolveram-se pro

fessores de engenharia civil (prédio), mecânica 
' 

. 

(linha de produção) e artes (acabamento das 

cuias). Depois, Dom Ivo e Irmã Lourdes foram aos 

mercados negociar mercado consumidor para as 

cuias ... os rendimentos com as metades de 

porongo antes comercializadas era de 1 O centa

vos, passou pra 60 centavos no total, com o apro

veitamento da outra metade do pôrongo, antes 

sucateada ... chegou, por vezes, a 1 real. (Prof. 

José Fernandes) 



Irmã Lourdes Di/1 

Nascida em sao Paulo das Missões. em uma 
familia de pequenos agricultores, lrma l.ourdes 
dedicou sua vida a o  serviço religioso na 
Congregação Filhas do Amor Divino. Desde 06 
de março de 1987, coordena o Projeto 
EsperançatCooesperança na Diocese de Santa 
Maria. Fez curso de Licenciatura Plena em 
Economia Doméstica. Extensão Urbana e Rural 
na Unfversidade de Passo Fundo e fez vários 
cursos de Cooperativismo, Economia Solidãria, 
Autogesláo, Agroecologia. Sustentabilidade, 
Psicologia. Teologia, entre outros. 

/ 
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Uma das primeiras ações do Projeto foi encontrar 
uma resposta para a já diagnosticada escassez de recur
sos necessários à multiplicação e desenvolvimento dos 
PACs. Nesse sentido, em 1986, obtém-se a assinatura de 
um convênio com a Misereor e a Katholische Zentralstelle 
für Entwicklungshilfe (KZE), entidade católica alemã de 

. 

cooperação para o desenvolvimento de países do hemis-
fério sul. Essa entidade é a mesma que já vinha apoiando 
o trabalho do Escritório Regional da Cáritas do Rio Gran
de do Sul e o primeiro fundo para os PACs.

Com a obtenção dos recursos, abria-se a possibi
lidade de desenvolver um trabalho de maior fôlego na 
região. Com os rec�rsos da Misereor/KZE pôde ser cria
do um fundo de financiamento de novos PACs em Santa 
Maria e pôde ser construído um !erminal de comerciali
zação direta na cidade, inaugurado em 5 de junho de 
1989. A idéia era colocar a ênfase na venda direta pelo 
produtor, prática qi.Je passou a ser um diferencial do Pro
jeto e cujo significado será abordado mais adiante. 

Nesse terminal logo foram organizadas as feiras 
de comercialização ,direta, que aconteciam dois dias por
semana. A idéia da comercialização aparecia como uma 
forma de viabilizar as atividades dos produtores rurais, 
possibilitando um espaço de venda dos produtos. Po
rém, sem muitos recursos e organizaçãÕ para desenvol
ver esse tipo de atividade, a participação dos grupos acon
tecia de maneira bastante improvisada. 

Os primeiros empreendimentos que vinham na 

feira, que foi de 1988 para 1989, vinham de ôni

bus de linha, traziam produtos nas sacolas e 

ficavam dois dias em Santa Maria. Traziam seu 

produto e comercializavam de forma assim, di

'ria, primitiva, porque não tinha outra forma (Irmã 

Lourdes). 

· Perante os riscos e inconvenientes dessa forma de
realizar a comercialização, foi amadurecendo a idéia de 
buscar algum amparo legal para a atividade econômica 
desenvolvida. Com esse intuito, é formado um grupo de 
trabalho composto por representantes dos produtores, 
pela equipe do Projeto.Esperança e por alguns professo
res da UFSM, da área do coop�rativismo. A proposta era 
constituir uma cooperativa de comerc!alização, o que de 
fato aconteceu em 29 de setembro de 1989, data de fun
dação da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores 
Rurais e Urbanos vinculados ao Projeto Esperança, �ue 
assumiu o nome de COOESPERANÇA. 

Então, funcionava dessa forma, dois dias por se

mana, depois que foi inaugurada a central de co

mercialização. No começo eram poucos grupos, 

apenas dez. E naquela época não tinha essa ges

tão da parte dos grupos, como é hoje. No come

ço não tinha muita organização, o pessoal vinha 

e comercializava (Irmã Lourdes). 

No início, graças ao convênio com as entidades 
alemãs, foi possível constituir um pequeno capital de giro 
e adquirir um caminhão e uma Kombi, entre outros itens. 
A equipe do curso de Tecnólogo em Cooperativismo da 
UFSM, que funcionou de 1978 a 1998 antes de ser in
corporado ao curso de Administração de Empresas, foi 
contratada para assessorar a gestão do empreen-dimento 
e trouxe oito ou dez funcibnários que tinham trabalhado 
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na cooperativa de consumo da universidade. O Projeto 
Esperança assumiu as atividades de fomento, acompa
nhamento e formação dos grupos, contratando também 
algumas assessorias técnicas. 

O entusiasmo inicial, entretanto, não durou muito. 
A estratégia de comercialização adotada, de buscar os 
PfOdutos nas propriedades rurais de cooperados pagan
do 70% no ato da entrega e os outros 30% depois, come
çou a se mostrar inviável, em função, entre outras coisas, 
da reduzida dimensão do capital de giro disponível: A 
crise econômica foi acompanhada de uma �rise de cará
ter político-administrativo, de questionamento da forma 
como a cooperativa estaria sendo administrada. 

Neste momento, houve um distanciamento entre, 
de uma parte, a Cooesperança, representad� fundamen
talmente por sua direção e a equipe técnica, e, de outra, 
a equipe do Projeto Esperança e o corpo de cooperados 
cada vez mais desmotivados pelos resultados econômi
cos e pelos problemas de gestão e de falta de participa
ção na cooperativa. Essa situação agravou-se de tal for
ma que o primeiro presidente eleito acabou sendo de-
posto depois de quatro meses no cargo, acusado de 
privatizar a gestão do empreenc;limento em nome de inte
resses particulares. Em seguida, a nova diretoria recém-
empossada demitiu-se ao tomar conhecimento da situ� 
ção financeira da cooperativa. 

Os três primeiros anos da Cooesperança, então, 
foram pautados por crises e grandes dificuldades, o que 
levou a cooperativa a fechar e reabrir por quatro vezes o 
terminal de comercialização, com quatro diretorias dife
rentes. Cada tentativa que naufragava consumia novos 



• Inauguração do Terminal de Comercialização Direta em 05/06/1989 
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recursos econômicos do empreendimento. Em determi
nado momento, os próprios cooperadqs negaram-se a 
entregar seus produtos à cooperativa, demon�trando to
tal incredulidade na viabilidade e na seriedade da pro
posta. Como conseqüência, vários grupos deixaram de 
participar da Cooesperança. 

Na última vez em que o terminal foi reaberto, ele 
havia permanecido fechado por quatro meses. Chegou
se a cogitar o encerramento da Cooesperança e a aber
tura de uma nova empresa, mas tal procedimento era 
complicado devido ao grande volume.de dívidas acumu
ladas que precisariam ser quitadas (algumas só foram 
quitadas em 2003). 

Ao longo desse processo e mesmo com todas as 
dificuldades da Cooesperança, a equipe do Projeto Es
perança continuou realizando um trabalho de formação 
e estímulo aos grupos, mantendo a linha original de de
senvolvimento dos PACs. A equipe de professores e téc
nicos da área de cooperativfsmo da, UFSM foi se afastan
do e, progressivamente, o Projeto Esperança, sob a dire
ção da Irmã Lour.des e da equipe executiva com técnicos 
da Emater, assumiu para si o desafio de revitalizar a Cooes
perança, organizando discussões, atividades de forma
ção, viagens a feiras de agricultura, estudos e um forte 
esquema de assessoria junto aos grupos no sentido de 
motivar a retomada da cooperativa. Os grupos foram es
timulados a reassumir a gestão do Terminal de Comer
cialização Direta, dessa vez apoiados somente pelo Pro- ,
jeto Esperança. 

Aí nós fizemos um reestudo, fizemos viagens para 

muitos lugares, Santa Catarina, Santa Rosa, Ca
choeira, onde tinha feiras. Nas feiras, naquela 
época, não se falava em economia solidária, se 
falava em feira de agricultura. Nós fomos nesse 
tipo de feira, formamos um colegiado, estudamos 
novas estratégias, e foi dali então que surgiu a 
perspectiva do feirão colonial e daí se fez todo 
um ensino, todo um trabalho e, em 1 de abril de 
1992, reabrimos pra não fechar mais. Essa data 
marca o reinício e a nova etapa com a reflexão da 
economia solidária e da autogestão. Esse foi o 
marco do início desse trabalho integrado do Pro
jeto Esperança/Cooesperança .• Claro, com mui
tos problemas de descrédito, uns quantos saí-

/ ram fora (Irmã Lourdes). 

Assim, a data de 1 de abril de 1992, quandp f�i 
reaberto o Terminal de Comercialização, marca o início 
_de uma nova fase na história da Cooesperança, em q_ue
a cooperativa é totalmente integrada ao Projeto Esperan
ça, resultando na.atual denominação "Projeto Esperan
ça/Cooesperança". 

A Cooesperança continuou existindo enquanto ins
tância jurídico-legal para a realização da atividade de co
mercialização, mas, de fato, seu funcionamento passou 
a estar pautado pelo funcionamento do Projeto Espe-ran
ça, com sua mística, seus processos de formação, de 
motivação para a solidariedade, com o estímulo à partici
pação e à promoção de lideranças, que assumiam de 
ma�eira progressiva, ainda que timidamente, tarefas ad
ministrativas e de gestão. 

O que falhou nos primeiros três anos da Cooespe
rança? Por que não foi possível construir um espaço au-
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tônomo, administrativamente independente e funcionan
do sob os critérios da racionalidade econômica, devida
mente assessorado por uma equipe técnica provinda da 
Universidade? Um conjunto de elementos podem expli
car as dificuldades encontr�das, Entre eles a Irmã Lourdes 
enfatiza a falta de maturidade, a falta de uma experiência 
similar em que se espelhar e de preparação do grupo, 

. cujo processo de organização seria ainda muito incipien
te para os desafios que lhe foram apresentados: 

/ 

O grupo de professores da universidade que, na 
época, eram do. cooperativismo, achava que o 
grupo estava maduro para criar a Cooesperan
ça, mas na realidade-o processo não estava tão 
maduro e é por isso que no começo foi tão difícil. 
O pessoal não estava preparado para criar a 
Cooesperança. Então, no começo nós tivemos 
muitos desafios e muitos ainda estão présentes. 
Mas hoje caminhamos para um outro norte, mui
to mais colegiado, mais participativo (Irmã 
Lourdes). 

O trabalho, na verdade, só continuou pela existên
cia de um projeto maior, que combinava a força das idéi
as - a necessidade de construção de alternativas - e a 
força de vontade - a esperança, traduzida em capacida
de de não desistir e de encontrar os caminhos possíveis 
-, força que não faltou à equipe do Projeto Esperança e 
aos trabalhadores d9s grupos envolvidos. 
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3 -A recuperação (1992-1998). 
Reativação da comercialização direta e realização das primeiras Feiras do 

Cooperativismo. Assumindo a bandeira da economia popular ·solidária. 

Q
uando foi decidida a reabertura do terminal 
de comercialização, que então assumiu o 
nome de Terminal de Comercialização Direta, 

a equipe do Projeto Esperança e os poucos grupos 
envolvidos sabiam que tinham grandes desafios pela 
frente. A credibilidade da proposta tinha sido seriamente 
abalada pelo fracasso inicial da Cooesperança e era 
necessário recuperar a confiança, rediscutir o signifi-
cado da proposta e reorganizar a comercialização e a 
ação dos grupos em bases sólidas, inspirando-se no 
debate e no entusiasmo que alimentava tantas outras 
experiências de organização de grupos e associações 
que cresciam no Estado e no Brasil. 

De fato, este era um momento de grande vitali
dade dos PACs, que se espalhavam em diversas regi
ões do Rio Grande do Sul, junto com outras pequenas 
experiências econômicas que cresçiam nas cidades e 
no mundo rural. Era também um momento de debate 
e reflexão entre os agentes da Cáritas,,que, cientes da 

foi propício para reorganizar a ação do Terminal de Co
mercialização Direta e estimular as lideranças a bata
lhar pela revitalização do Projeto Esperança/Cooespe
rança, centra�os na proposta dei trabalho cooperativo, 
solidário e autogerido, em sintonia com os PACs da 
Cáritas gaúcha. 

O primeiro passo foi, então, pôr em prática uma 
proposta de comerciali�ação que realmente funcionas
se, envolvendo os produtores de forma efetiva e ge
rando resultados que viabilizassem economicamente 
os grupos e o próprio terminal de comercialização. Para 
tanto, reforçou-se a comercialização direta, isto é, rea
lizada pelos próprios produtores e não por funcionári
os especializados. Muitos grupos não queriam com
prometer-se com a venda de seus produtos, tendo em 
mente a prática anterior, em que seu papel era apenas 
entregar seus produtos para alguém comercializar, re
cebendo posteriormente o valor da venda. Isso, po
rém, na avaliação da equipe_ do Projeto, 

grande potencialidade dos projetos, percebiam seus descomprometia o produtor, atribuindo a outros a res-
limites e buscavam novos caminhos para fortalecer sua ponsabilidade pelo sucesso ou fracasso da comercia-
viabilidade e capacida�e transformadora. Esse contextb lização. Nesse modelo, os produtores não se preocu-
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pavam com a qualidade do que era vendido e não co
nheciam as preferências dos consumidores. 

Foi assim que se recomeçou com o "feirão" aos 
sábados, conhecido até hoje como o "Feirão Colonial 
Ecológico", no qual os produtores traziam seus produ
tos para vender, interagindo entre eles e com os con
sumidor'es. Houve muitas resistências e as dificulda
des apareciam com freqüência: ausência de qualquer 
esp�cie de preocupação com a apresentação das mer
cadorias, dificuldades de atendimento à freguesia, etc. 
A irmã__,Lourdes conta que "alguns produtores que iam 
ao feirão "verdadeiramente escondiam seus produtos". 
E acrescenta: 

Foi um longo processo para se motivar esses 
grupos, levou tempo para que se motivassem 
e fizessem o feirão. O que significava o feirão? 
O produtor vir vender. E o produtor não queria 
vender. Ele queria ou vender como antes ou que 

'alguém vendesse pra ele. Somente após um 
longo processo e da aposta em algumas pou
cas experiências é que o pessoal foi se con
vencendo. Mas foi muito duro(lrmã Lourdes). 

Paralelamente, reforçou-se o processo de articu
lação, o intercâmbio, a reflexão e a troca de experiên
cias com outras regiões. lideranças dos grupos do Pro
jeto Esperança/Cooesperança participavam sistemati
camente em eventos regionais e estaduais, além de 
alguns fora do Estado. Nas palavras da Irmã Lourdes, 
o objetivo era "abrir a visão" dos grupos de Santa Ma
ria. Fortalecia-se assim o sentimento de pertencer a
um movimento mais amplo, de construção de alterna-
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tivas para as quais todos teriam uma contribuição a 
dar. à Projeto Esperança, representado pelos grupos 
cooperados, participou de todos os encontros estadu
ais de PACs, promovidos pela Cáritas, bem como dos 
encontros, dos debates, que fizeram emergir a econo

mia popular solidária como horizonte e espaço de 
pertencimento. 

O foco no início era os PACs. Se nós vamos olhar 
no RS e no Brasil, a economia solidária ela é 
uma decorrência depois, né. Mas ela se deu 
muito a partir disso, me lembro do encontro es
tadual de projetos que teve, que foi a primeira 
vez que as entidades do RS se uniram pra nós 
fazermos aquele encontro lá na UFRGS, depois 
teve a feira, a primeira feira em Porto Alegre tam
bém. Fd ali que começou a se pensar nessa 
questão mais ampla do desenvolvimento, da 
economia solidária, da_s políticas públicas, até 
ali eram projetos mais isolados, menos articula
dos. É porque não tinha onde se amparar numa 
reflexão prQgressiva (Irmã Lourdes). 

Esses anos de recuperação então, se dão em 
estreita relação com o processo de emergência da eco
nomia solidária no Rio Grande do Sul, através do ca
minho percorrido pela Cáritas, que, num processo de 
reflexão e de progressiva articulação com outros movi-
mentos e experiências, começa a falar, -mais ou menos 
a partir de 1995, em "economia popular solidária", de
sencadeandó, nesse ano, o processo denominado "a 
caminhada dos PACs rumo à Economia Popular Soli
dária". 

É interessante fazer notar que, novamente, a uni-

versidade teve um papel importante no processo de 
reflexão e de construção de novos projetos e perspec
tivas. Desta vez, a contribuição veio da pesquisa solici
tada a uma equipe da Unisinos, centrada, num primei
ro momento, na caracterização do perfil dos PACs e, 
entre seus resultados, gerou um caderno de formação 
que visava simplificar as principais conclusões, cha
mado "trocando em miúdos". 

Para o nascimento dessa nova proposta de uma 
Economia Popular Solidária fdi muito importante 
a pesquisa realizada em 1993 pela equipe da 
Unisinos. Acho que essa foi a pesquisa mais 
importante dentre as realizadas na parceria 
Cáritas-Unisinos. Desse trabalho nasceu um 
caderno de formação que visava simplificar os 
resultados da pesquisa, chamado "trocando em 
miúdos". Surgia a "viabilidade econômica" 
como uma das grandes preocupações. (Irmã 
Lourdes). 

Posteriormente, novos atores - o MST, através 
da COCEARGS, o CAMP, a Prefeitura de Porto Alegre -
foram integrando-se ao trabalho de promoção de ex
periências econômicas associativas. Foram realizados 
"encontrões", o primeiro em 1996 na Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e outros 
processos de reflexão coletivos. Organizou-se também 
uma nova pesquisa, sobre os fatores de êxito dessas 
experiências, que começaram a ser chamadas de "e�
preendimentos econômicos solidários". 

No processo de reflexão, foram importantes as 
pesquisas da Unisinos e depois, a integração 
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Antônio Gringo 

Músico santamarieose, militante das lutas sociais. Acompanha o Projeto Esperança/ 
Cooesperança desde 1987. Participou e animou todas as Feiras do Cooperativismo. 
É parceiro e consumidor dos produtos do Feirão Colonial. Também pa1ticipa do Projeto 
catando Cidadania. 

Oimas Rodrigues da Silva 

Membro do grupo APRORAM, é sócio 
fundador da Cooesperança e o atual 
presidente da coope1ativa. 

''OProjeto Esperança é uma fonte de 
alternativas para melhorar a vida dos 
trabalhadores rurais e urbanos. No caso 
dos p1odutores rurais, o Projeto elimina 
os intermediârios e melhora a renda das 
famílias." 

52 

de outros atores (CAMP. Prefeitura de Porto Ale

gre). A gente se perguntava: que elementos 

fazem com que os grupos dêem certo? Entre 

as respostas, apareceram elementos como ar

ticulações, assessorias, metodologia de acom

panhamento, trajetória dos grupos. Com es

ses elementos, passamos a dar mais impor

tância aos processos de articulação (Marinês). 

No decorrer deste processo, o Projeto Esperan
ça/Cooesperança avançava e se fortalecia. Progres
sivamente, foi crescendo o número de grupos partici
pantes no Feirão Colonial Ecológico. 

Também ampliaram-se as articulações locais e 
percebeu-se a necessidade de organizar algum even
to mais amplo na Região Qentral. Foi assim que surgiu 
a idéia da Feira anual. 

Em 1 de julho de 1994 realizava-se a 1 ª Feira do 
Cooperativismo. Dessa primeira feira participaram 27 
grupos de 13 municípios, tendo um público estimado 
de 4000 pessoas. A feira teve um impacto importante 
na cidade, garantindo divulgação para o projeto e para 
o feirão colonial. A partir daí, a FEICOOP, como é cha
mada hoje, constituiu-se num importante espaço anu
al de articulação e fortalecimento de parcerias e de vi
sibilidade para o Projeto Esperança, ampliando sua
abrangência com o passar dos anos, conforme se r1:1-
lata no item O Projeto Esperança/Cooesperança hoje,

deste livro.

Em 1994, no local onde ·hoje acontece a nos

sa grande Feira do Cooperativismo, reuniu

se um pequeno grupo de agricultores(as) e 

algumas lideranças de Santa Maria, 

protagonizados pela Irmã Lourdes, para plan

tar a melhor das sementes, e nps tivemos a 

alegria de participar. Não imaginávamos que 

aquela 1 ª Feira do Cooperativismo pudesse 

alcançar a grandiosi-dade que é hoje (Antô

nio Gringo). 

Este tipo de feira foi uma iniciativa e um aporte 
significativo do Projeto Esperança à economia solidá
ria gaúcha, principalmente quando, em 1996, adquiriu 
uma abrangência estadual, ainda que continuasse em 
Santa Maria. No início, a Cáritas/RS relutava em orga
nizar uma feira estadual em Porto Alegre pois, confor
me a Irmã Loufdes, "acreditava que não era preciso 
investir em feiras estaduais, mas sim em eventos regi
onais". Posteriormente, porém, a própria experiência 
de Santa Maria foi retomada como referência para a 
organização da I Feira Estadual em Porto Alegre, em 
1998. 

A Feira do Cooperativismo Alternativo trouxe tam
bém a retomada de outra idéia muito forte para Dom 
Ivo, que ele trouxe desde o início do trabalho com os 
grupos de produtores. Esta idéia refere-se ao coope� 
rativismo como forma de organização, trazido ao Rio 
Grande do Sul por pioneiros como o Padre Theodoro 
Amstad S. J .. 

O Rlo Grande do Sul é a pátria do cooperati

vismo. Nós devemos gabar a memória de um 

grande jesuíta, um pad(é suíço que trabalhou 

no interior do Rio Grande como missionário: 

Theodoro Amstad. Ele se converte num mis-

Padre Theodoro Amstad S. J. 

�-

1ª Feira Estadual do Cooperativismo, inauguração em 01/07/1994 
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Evolução do número de grupos 
vinculados ao Projeto Esperança 

ANO NÚMERO DE GRUPOS 

1987 10 

1993 88 

1999 145 

2005 200 

2006 220 
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sionário viajante, a tal ponto que pode-se di
zer que deu três vezes a volta ao mundo, de 
tanto que ele andou. Ele fundou a primeira 
cooperativa de crédito no Brasil e na América 
Latina (Dom Ivo). 

Mas o cooperativismo, de acordo com Dom Ivo, 
viciou-se ao longo do tempo. Os cooperativistas do Rio 
Grande do Sul esqueceram o verdadeiro cooperativis
mo e "por isso os bispos gaúchos não conseguiram 
introduzir a idéia de copperativismo nos documentos 
da CNBB". Em Santa Maria, porém, o Projeto Esperan
ça quer resgatar o cooperativismo autêntico, revigorar 
esse associativismo que prevaleceu entre os campo
neses imigrantes no início de século XX. Por isso, a 
Feira ficou conhecida como Feira do Cooperativismo 
Alternativo, hoje FEICOOP. 

Ainda nesse período foram alcançadas outras 
duas importantes conquistas. A primeira ocorreu em 
1996, com o nascimento dos feirões especiais na pra
ça, que no início ocorriam em datas especiais ao lon
go do ano (páscoa, natal, etc). A segunda delas foi a 
inauguração do Centro de Economia Popular Solidá
ria, em 3 de dezembro de 1997, no dia em que aconte
cia um Encontr_o Internacional do Cooperativismo em 
Santa Maria. Esse centro foi o primeiro ponto fixo de 
comercialização do Projeto Esperança fora do Termi-

. nal de Comercialização Direta. 
No final de 1998, o Projeto Esperança/Cooespe

rança tinha corisegui.do se firmar como um espaço de
construção da economia solidária, superando a crise 
que quase acabou com a Cooesperança. Consolidou-

se a participação dos grupos no Feirão Colonial, man
tendo a comercialização direta como um diferencial 
de gestão e de organização política. Consolidou-se tam
bém a Feira do Cooperativismo, cuja realização anual 
deu visibilidade e reconhecimento ao trabalho dos em
preendimentos solidários. 

Muitos dos grupos hoje associados foram cria
dos nesse período e começaram sua caminhada junto 
ao Projeto Esperança. Em muitos casos, o caminho foi 
parecido: iniciativas de pessoas que ,queriam produzir 
de forma familiar ou associativa e recebiam a sugestão 
de alguém que lhes falava: "procurem o Projeto Espe
rança, em Santa Maria, eles podem lhes ajudar". Isso 
aparece nos relatos dos grupos rurais, como o Giacomini 
(1998) e a Unimel{1997), e também dos grupos urba
nos, como o Raio de Sol (1998) e a Cooperart (1998). 

Começamos em 1998. Éramós quatro irmãos, 
dois trabalhavam no comércio e dois na lavou
ra. Pensamos em fazer algumas coisas da co
mida italiana: embutidos, ijães, cucas e bola
chas. Uma colega nos conheceu e começou a 
vender nossos produtos; depois fiquei saben
do das feiras do Projeto E�perança e aí então· 
resolvemos entrar (Rogério). 

O grupo começou em 1997, com apoio do 
projeto Casa do Mel do Governo Estadual. 
Era inicialmente composto por sete famílias 
de agricultores que se uniram com a intenção 
de fugir dos atraves�adores. Nosso grupo foi 
a primeira Casa do Mel gerida por uma asso
ciação de famílias no estado. No início a co
mercialização direta· não era um objetivo do 
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Integrante ·do Grupo Giacomini, produz embutidos. paes, cucas� bolachas, entre 
outros. Prepara-se para a legalização de sua Agroindústria Familiar, junto com seus 
irmaos. Representa o Projeto Esperança em diversas feiras pelo estado e participou 
de eventos em outros estados. 

Adites Oliveira da Silva 

Produtora rural do município de Caçapava do Sul, fundadora da Agroindústria Familiar 
Unimel. Ingressou no Projeto Esperança/Cooesperança em 1998. Em função do / 
desenvolvimenlo alcançado por seu grupo e devido à sua capacidade de liderança, 
representa o Projeto Esperança/Cooesperança em feiras por todo o Brasil. Foi eleita 
paia representar os Empreendedores Rurais no FEES (Fórum Estadual de Economia 
Solidária) e no FBES (Fórum Brasileiro de Economia Solidária). 



Simone Alves 

Artesã, árbttra esportiva, licenciada em Química Em 1998, desempregada ingressou 
no Projeto EsperançatCooesperança. Hoje participa do,grupo Raío de Sol e coordena. 
com uma equipe, a loja Produção e Arte Esperança E uma liderança no setor de 
artesanato do Projeto. 

Sérgio Lima de Oliveira 

Artesão, integra o projeto desde 1998. Sempre participou de associações e em 1988 
foi presidente da Associação Santamariense de Artesanato. Em 1996 sofre� um 
acidente automot1vo que o deixou paraplégico. Reencontrou o gosto por sua profissão 
e pela vida no Projeto EsperançatCooesperança. Durante os eventos do cooperativismo 
e da economia solidária em julho de 2005, realizou-se o seu noivado com Jane 
Felicidade no palco da feira Jane e Sérgio são do grupo Cooperar!. Formarao em 
breve sua familia. F�errt parte da grande familia do Projeto EsperançatCooesperança. 
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grupo. Entretanto, um conhecido de Caçapava 
nos aconselhou a entrar em contato com a 
Cooesperança. Foi assim que, em 1998, a 
Unimel passou a integrar o Projeto Esperan
ça/Cooesperança. Nesse mesmo ano já par
ticipamos da FEICOOP (Adiles). 

''Em 1998 estava desempregada, apesar de li
cenciada em Química. Fui buscar alternativas 
no trabalho autônomo, participei de feiras e, 
quando soube do Projeto Esperança, conse
guiu Grganizar um grupo de sete mulheres para 
ingressarmos juntas. No começo, o artesana
to não tinha o espaço que tem hoje no Proje
to. Exposição só ao ar livre, e era preciso ma
drugar para conseguir uma banca (Simone). 

Em 1997, na saída da procissão de Nossa Se
nnora de Medianeira, vi a placa do �rojeto Es
perança em frente ao santuário. Pedi para o meu 
pai me levar até a placa e decidi procurar o Pro
jeto. Me indicaram o Banco da Esperança. Mas 
quando eu cheguei lá, eu não conseguia subir 
as escadas.da sede, por causa do acidente que 
tinha me deixado paraplégico. Aí, a Irmã des
ceu até a Belina do meu pai. Ali aconteceu a 
primeira reunião do que seria o grupo 
Cooperart. Em 1998, juntei mais quatro artesãos 
e.fundamos a Cooperart, pra entrar no Projeto
Esperança. Hoje somos seis, mas indiretamente
somos 25 pessoas. Cada um de nós trabalha
com mais algumas pessoas em casa (Sérgio).

E assim, foram-se disseminando as idéias do tra

balho associativo, avançando na construção de novas 

experiências. Trabalhava-se, porém, com muitas difi

culdades e as parcerias eram restritas à Cáritas e a 

alguns movimentos sociais. O Projeto era visto com 

receio por alguns setores e pelos órgãos de governo, 

que o identificavam politicamente com o Partido dos 
Trabalhadores. Em geral, pode-se afirmar que ainda 

não era reconhecido o seu potencial social e transfor
mador. Esse conflito teve um momento emblemático, 

cujo desdobramento permite identificar o início de uma 

nova etapa. Esse momento emblemático refere-se ao 

caso da fiscalização sanitária ocorrida no final do ano 
de 1998. 

Precisamente na véspera do Ano Novo, data da 

tradicional confraternização dos produtores no Termi

nal, uma equipe da vigilância sanitária do governo es

tadual, em parceria com a equipe municipal efetuou_ 

uma "batida" no Feirão Colonial. O terminal foi fecha

do às 8h30 e permaneceu "ocupado" até as 13h. Nes

se períodq seis fiscais empenhavam-se no recolhimento 

dos produtos lá expostos (levando para o carro deles 

para queimar), enquanto uma pequena multidão de 

aproximadamente 200 pessoas pressionava a equipe 
e tentava impedir o fechamento do Terminal. 

A vigilância sanitária já vinha pressionando o 
Projeto há alguns meses. Grande parte da mo
tivação para essa ação parece ter partido da 
esfera estadual, tendo como pano de fundo a 
derrota no pleito eleitoral, ganho pelo Partido 
dos Trabalhadores. Em verdade, durante todo 
mês de dezembro a fiscalização já vinha "fa
�endo um estrago" na cidade. Várias feiras ti
veram produtos queimados (inclusive a Feira 
da Praça no dia 4 de dezembro), e em alguns 
casos ocorreram grandes confrontos (Irmã 
Lourdes). 
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Entretanto, a "batida" de 31 de dezembro teve 

uma repercussão muito maior. Dom Ivo tomou partido 

em defesa dos produtores do Projeto e·foi fu.ndamen

tal na resistência. Ficou evidente a importância do apoio 

dele. Em meia hora a ação foi notícia municipal, em 

uma hora tornou-se notícia estadual e inclusive nacio

nal, sendo mencionada no Jornal Nacional. Conforme 
o relato da Irmã Lourdes:

A ação surtiu efeitos inesperados. Membros do 
projeto espalharam-se pela cidade, nas mais 
diversas instituições, tentando recorrer contra 
a posição da vigilância sanitária. E, enquanto , 
os ânimos exaltavam-se no Terminal, a rádio da 
diocese foi usada como veículo de resistência. 
O prefeito Osvaldo Nascimento (do PTB) foi 
localizado, pois estava fora da cidade, e, co
municado dos fatos, mostrou-se surpreso. Na 
segunda-feira, dia 4 de janeiro de 1999, toda a 
equipe de vigilância sanitária do município foi 
demitida. O caso fora encaminhado à Promo
toria Pública (Irmã Lourdes). 

O episódio com a vigilância sanitária gerou re-

sultados positivos, pois, além de ter impulsionado o 

debate sobre a questão da agroindústria, também tes-
' 

tou e fortaleceu a força do trabalho do Projeto Espe-

rança/Cooesperança, mostrando os avanços em ter

mos de organização e reconhecimento atingidos até 

então. De fato, a divulgação na mídia, que acabou ul

trapassando o tamanho do evento realmente ocorrido, 

gerou visibilidade e aumentou o apoio ao �rojeto na 

região. 



4 - Atingindo novos patamares (1999-2002). 
O impulso do apoio governamental. 

ºepisódio de confronto com a vigilância sani
tária, que finalizou o ano de 1 �98, evidenciou 
o distanciament� existente entre os governos

municipal e estadual e o Projeto Esperança/Cooespe
rança. Sua clara opção em favor dos excluídos, sua 
articulação com os movimentos sociais, sua postura 
contra o modelo econômico vigente e a favor da cons
trução de alternativas fizeram com que o Projeto fosse 
"catalogado" politicamente e excluído de qualquer es
paço de políticas públicas, mesmo se suas ações eram 
toleradas em função do respeito que a Mitra inspirava 
na cidade. De fato, o Projeto Esperança/Cooesperan
ça, até então, tinha se desenvolvido sem apoio do po
der público, chegando, como vimos, até a ser tratado 
como "caso de polícia" e colocando os grupos organi
zados "à margem da lei". 

Mas esse final da década de 90 marcava o início 
de uma nova fase na história do Projeto Esperança/ 
Cooesperança. Com efeito, entre 1999 e 2002 ele con
seguiu uma grande expansão e consolidou-se como 
referência no campo da economia solidária gaúcha e, 
possivelmente, brasileira, multiplicando suas articula-
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ções e ampliando seus espaços de atuação. O apoio 
governamental, primeiro em nível estadual e depois mu
nicipal, foi sem dúvida o grande diferencial que 
potencializou suas ações nesse período, facilitando o 
acesso a políticas públicas que permitiram alavancar a 
organização e a viabilidade econômica dos grupos, 
entre as quais as políticas para a agroindústria familiar, 
para a economia popular solidária, o Qualificar-AS, o 
Orçamento Participativo, etc. 

Desde o início, o governo estadual deu sinais cla

ros de sintonia com a proposta do Projeto Espe

rança/Cooesperança. Lembro que a primeira vi

sita do novo governador à cidade foi na Feira de 

1999. Ele passou o dia na Feira e almoçou "na 

garagem" junto com os produtores. Essa visita 

gerou grande repercussão na cidade e região, 

levando a Feira à mídia. Na meia-noite desse dia 

foi entregue ao governador, em frente a umas 700 

pessoas, o pedido de financiamento de um se

gundo prédio para o Terminal (Irmã Lourdes). 

Em linhas gerais, no Projeto Esperança/Cooes
perança avalia-se que as principais contribuições do 



governo Olívio Outra (1999-2002) podem ser 
identificadas em três grupos: as políticas voltadas à agri
cultur� e à agroindústria familiar, desenvolvidas pela 
Secretaria de Agricultura; as de assessoria e fomento 
à economia popular solidária, desenvolvidas pela Se
cretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais 
- SEDAI; e as de formação e qualificação profissional,
através do Programa Qualificar-AS, com a Secretaria
do Trabalho e Assistência Social - STCAAS - e o RS
Rural. Em todos esses casos, foram assinados convê
nios entre o Projeto Esperança e o governo de Estado.

Essas políticas permitiram fortalecer a maioria dos 
grupos do Projeto, tanto rurais como urbanos, possibi
litando o acesso a processos de formação e qualifica
ção profissional, apoiando seu processo de organiza-

, ção e gestão e estimulando a comercialização dos seus 
produtos. Entretanto, a relação com o governo trouxe 
também uma série de dificuldades. Conforme a Irmã 
Lourdes, "se, por um lado, esse foi um período de 
grandes conquistas, houve também uma série de pro
blemas que limitaram o alcance das políticas e frustra
ram muitas expectativas". Mencionaremos, a seguir, 
alguns avanços e dificuldades. 

As parcerias para a agricultura e a 

agroindústria familiar 

O confronto com a vigilância sanitária ainda es
tava "quente" quando o novo governo estadual tomou 
posse, em janeiro de 1999. Ainda nesse mês, uma au
diência pública estadual, foi convocada por um pro-
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motor público para apurar os fatos. Nessa audiência, 
realizada no Fórum Municipal, reuniram-se 25 entida
des que trabalhavam com agricultores, e umas 60 ou 
70 pessoas no total, para a defesa do projeto, tendo 
cada um cinco minutos para falar. Sobre esse período, 
a Irmã Lourdes relata o seguinte: 

I 

Nós contatamos a Secretaria da Agricultura e,
no começo de março, o Secretário (Hermeto
Hoffmann) veio pela primeira vez a Santa Maria
para uma plenária de tarde inteira com entida
des e empreendimentos da Cooesperança e de
outras feiras da cidade, realizado na sede do
Banco da Esperança. Esse fato foi notícia na
cidade. Depois, no mesmo dia, houve tam
bém um importante evento na Câmara dos Ve
readores (Irmã Lourdes).

O mês de janeiro foi ainda "muito quente". Mes
mo os meses seguintes foram dedicados à luta pela 
manutenção do Feirão Colonial, com abaixo-assinados 
em sua defesa circulando pela cidade. Refererite à au
diência, comentava-se na cidade que a intenção do 
Promotor, respondendo à solicitação dos fiscais demi
tidos, era fechar definitivamente o Terminal de Comer
cialização. Por isso, a mobilização continuou sendo 
grande. 

Ao que tudo indica, esse caso motivou o gover
no estadual a repensar o fomento à agroindústria fami
liar e os procedimentos de comercialização de seus 
produtos. Entre outras coisas, o governo criou em 2001 
o selo Sabor Gaúcho.

Gerou-se grande expectativa de que o Sabor

Gaúcho seria uma importante via de legaliza
ção e potencialização da comercialização dos
produtos dos grupos em outras localidades. E�
tretanto, posteriormente veio uma grande desi
lusão, pois a obtenção do selo mostrou-se mui
to difícil. Era necessário obter o "Cispoa" (aval
da inspeção da vigilância sanitária estadual), e
não era permitido que se utilizasse somente o
"Sim" (aval do serviço de inspeção municipal).
Como resultado, grande parte dos grupos fo
ram excluídos dessa política e só alguns pou
cos acabaram entrando (Irmã Lourdes).

o Projeto Esperança, por sua vez, investiu, em
agosto de 1999, na criação do selo Sabor da Terra. Era 
0 início do investimento na rotulagem dos produtos, 
que até então não acontecia. Esse passo agregou va
lor aos produtos, que agora tinham uma "marca pró
pria" e também portavam o registro da cooperativa. 

Por' outro lado, no governo Olívio havia um fun
do expressivo para agroindústrias e muitos empreen
dimentos acessaram esse recurso, investindo para tor
narem-se agroindústrias legalizadas. 

Com o Sabor Gaúcho e o estímulo à agroin
dústria resolvemos investir numa agroindústria.
lnvesti,;,os perto de A$ 200.000, mas ainda não
estamos produzindo mais pois continuamos
sem conseguir o registro, mesmo o prédio es
tando pronto. Participei de várias reuniões, mas
não conseguimos o selo Sabor Gaúcho. Fize
mos uma série de cursos muito bons (Rogé
rio).
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Grupo Unimel - vista aérea da plantação de figo.

Agroindústria e ponto de comercialização direta em Caçapava do Sul
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Abriu-se também uma série de oportunidades para 
participar de feiras e promover a agroindústria familiar, 
com as quais muitos grupos foram criados e se desen
volveram. Esse foi o caso da Unimel, como nos conta 
Adiles, cujo papel de liderança no Projeto Esperança/ 
Cooesperança foi

°

forjando-se ao longo desses anos. 

Em 1999, a Unimel foi convidada pela Colméia 
para participar da Expointer como representante 
do Projeto Esperança/Cooesperança e nós fo
mos. DÚrante o governo Olívio, trabalhei como 
uma "promotora• de criação de agroindústrias 
na região de Santa Maria, tendo atuado em 
parceria com o Departamento de Agroindústria. 
Foram fomentadas 35 agroindústrias, das quais 
umas 15 continuam em atividade (Adiles). 

As par'cerias para a assessoriá e fomento 
à economia popular solidária 

Como decorrência da parceria assinada com o 
governo estadual, a ANTEAG instalou um escritório 
regional no Centro Regional do Trabalho em Santa 
Maria e procurou articular-se com os atores do campo 
da economia popular solidária, iniciando o atendir:i,en
to a muitos empreehdimentos da região. �ntretanto, 
na avaliação do Projeto Esperança, o "estilo" de traba
lho adotado foi equivocado, e em Santa Maria, como 
em outros lugares do Rio Grande do Sul, o governo 
"desconsiderou a atuação, importância e capacidade 
de diversas organizações que tinham um trabalho his
tórico na economia solidária" (Irmã Lõurdes). Foi essa 
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a percepção no Projeto Esperança, principalmente em 
função da forma como se estabeleciam as relações 
pois, conforme a Irmã, 

o governo assumia o protagonismo da econo
mia solidária. apropriando-se. de certa forma,
de um trabalho já realizado há muito tempo.
Lendo os relatórios, parecia que a economia
solidária surgiu com a ação do governo de es
tado, que os grupos só existiam graças ao seu
apoio e que as entidades eram meras colabo
radoras do projeto que iniciava (Irmã Lourdes).

Ainda assim, é evidente que a política do gover
no estadual trouxe benefícios para os grupos, dando 
mais visibilidade ao seu trabalho e fortalecendo suas 
articulações. _Adiles, por exemplo, nos conta que, em 
20Õ2, ela teve a oportunidade de representar o grupo 
e o Projeto Esperança/Cooesperança nos encontros 
promovidos pela ANTEAG em São Paulo. 

Lá, eu senti o tamanho do reconhecimento que 
possu� o Projeto Esperança/Cooesperança. A 
experiência de Santa Maria foi apontada comq 
exemplar e isso me �ncheu de orgulho. Muitos 
grupos tiveram a oportunidade de enviar repre
sentantes a São Paulo para o Encontro Nacio
nal da ANTEAG e eram apresentados como 
seus assessorados. Foi uma experiência impor
tante para mim (Adiles). 

Um importante fruto da atuação da SEDAI foi o 
Curso de Formação de Multiplicadores de Redes de 
Empreendimentos Solidários, desenvolvido em 2001. 
Foram oferecidas 60 vagas para o estado inteiro, em 

quatro módulos, das quais 11 vagas foram conquista
das pelo Projeto Esperança/Cooesperança. Como re
sultado, esperava-se a construção de uma rede esta
dual de empreendimentos econômicos solidários que, 
no final, acabou não se efetivando. Mesmo assim, esse 
curso permitiu motivar o Projeto Esperança/Cooespe
rança a investir na criação de uma verdadeira rede de 
comercialização entre os grupos cooperados. Essa foi 
a semente da Teia Esperança, que nasceu em 2003. 

Outra importante conquista foi a construção, em 
2001, do segundo prédio do Terminal de Comerciali
zação Direta. Isto foi possível graças à participação dos 
grupos no Orçamento Participativo, que deliberou a 
favor do investimento. O governo financiou 80% do valor 
da obra, contando-se ainda com a colaboração de 
outras entidades, como Misereor, Prefeitura de Santa 
Maria e Cáritas Regional-AS e ainda uma contrapartida 
dos grupos pela porcentagem das feiras. 

O governo �stadual também investiu uma série 
de recursos do Programa Qu�lificar-RS para desenvol
ver atividades de formação e qualificação em econo
mia solidária. A oportunidade aberta pela disponibili
dade de recursos do Programa Qualific�r foi pronta
mente aproveitada pelo Projeto Esperança/Cooespe
rança para a capacitação dos grupos. Entre 1999 e 
2002, em parceria com a Universidade e o IGK (lnsituto 
Genaro Krebs), desenvolveram-se aproximadamente 80 
cursos na região, que atingiram mais de 2000 traba
lhadores. Estes cursos tratavam de temas como coo
perativismo, gestão, agricultura familiar, elementos de 
qualificação das agroindústrias, entre outros. 

63 

A 

l 

lnauguraçao do segundo prédio do Terminal em 21/12/2001 

Encontro �e fotmação 



Valdeci Oliveira 

Prefeito municipal de Santa Maria pelo Partido 
dos Trabalhadores - PT. Tradicional 
colabo1ador do Proieto Esperança/ 
Cooesperança. 

Abertura da 12ª Feira Estadual do Cooperativismo - 2005 
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O apoio do governo municipal 

Em 2001, com a chegada do prefeito Valdeci Oli
veira ao governo municipal, abre-se mais um espaço 
de parceria e apoio para o Projeto Esperança/ 
Coopesperança. O próprio prefeito e muitos outros 
membros da equipe de governo já tinham participado 
como militantes do processo inicial de construção do 
Projeto e reconhecem seu papel como um espaço de 
construção de alternativas para o desenvolvimento da 
cidade. O prefeito testemunha: 

No decorrer dessa jornada-, ;3companhei lado 

a lado com os idealizadores do projeto a luta e 

a mobilização para a formação dos grupos, de 

temáticas, das associações, das feiras e da 

consolidação do Terminal de Comercialização 

(prefeito Valdeci). 

Nesse contexto, o Projeto passa a ser referência 
para a elaboração de políticas de inclusão social e de 
geração de renda. Nos primeiros dois anos de gover
no são firmadas as primeiras parcerias, centradas fun
damentalmente no apoio para a realização de feiras, 
como a do Cooperativismo e a da praça Saldanha 
Marinho. Esta última, que até então era "temática", isto 
é, acontecia por ocasião de datas especiais, passou a 
ter a liberação da Prefeitura para ocorrer mensalmen
te, com du�ação de uma semana. 

No final de 2002, o novo governo estadual muda 
as prioridades, reduzindo com isso o apoio à econo
mia solidária e extinguindo muitas das políticas desen-

volvidas no governo anterior para essa área. 
Mas o Projeto Esperança/Cooesperança conse

guiu se firmar como um espaço de construção de al
ternativas socioeconômicas e sua expansão está sus
tentada num conjunto de grupos, de trabalhadores que 
avançam no seu processo de organização coletiva e 
que fortalecem novos espaços de produção, de co
mercialização, de solidariedade. Conforme Cláudio 
Moser, que acompanhou a experiência do Projeto Es
perança desde 1995 como encarregado de proj,etos 
da Misereor para a Brasil, 

Nos vários momentos da caminhada houve 

um crescimento nos mecanismos de produ

ção e comercialização, aprendendo a lidar 

com problemas e inventando - com gr�nde 

criatividade - novos métodos e espaços de 

ação (Claudio Mosa). 

Nesses últimos anos, eles perceberam importan
tes avançós em termos de resultádos econômicos, mas 
também aprofundaram sua compreensão sobre o pro
jeto mais amplo em que estavam envolvidos e o signi
ficado que a ·experiência de Santa Maria tem para a 
eJ;onomia solidária no Brasil. A multiplicação, nesses 
anos todos, de feiras e espaços de articulação regio
nais estaduais e até internacionais fortaleceu suas li-

' 

deranças e consolidou a esperança, o motor primeiro 
e a fonte de inspiração dessa caminhada. 
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Ato de criação da Teia Esperança, em 14/01/2003 

Cláudio Moser 

Representante da Misereor/KZE -
Alemanha no Brasil. 

MISEREOR 
eOAS HllfSWERK 



5 - ·2003 até hoje. 
Ganhando .densidade e diversificando 

as redes de comercialização. 

A
ova fase na história do Projeto Esperança/ 

Cooesperança está pautada pela busca de 
ovos patamares, tanto do ponto de vista eco

nômico como organizacional, buscando maior a.utono
mia e reforçando a autogestão dos trabalhadores. O 
nascimento da Teia Esperança, rede de pontos fixos 
de comercialização direta criada em 2003, é um dos 
marcos dessa nova fase. 

De fato, a multiplicação e o fortalecimento das 
ações do Projeto, qu_e já podia ser verificada desde o 
final dos anos 90, encontra novo fôlego na estratégia 
de multiplicação dos pontos comerciais. Cada nova loja 
é um novo ponto de encontro e de articulação política. 
O avanço dos mais de 40 pontos pelas cidades vizi
nhas tem expandido a área de atuação efetiva do Pro
jeto, levando-o a fixar-se em municípios mais distan
tes, como São Gabriel (distante uns 100km de Santa 
Maria). Hoje, é possível dizer que o Projeto dá os pri
meiros passos no caminho de sua transformação em 
um verdadeiro fórum de desenvolvimento local. 

. 
. 

No plano organizacional, essa nova fase também 
inaugura a aposta na institucionalização de um novo 
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modelo de gestão da cooperativa, iniciando uma reto
mada dos espaços de gestão da Cooesperança com 
mais participação dos grupos. Em 2003 nasceram os 
col�giados de administração do projeto e em março 
de 2005 foi criado o regime de administração por co
missões (quinze ao total, cada uma vinculada·a um 
ramo de atividade econômica) e a coordenação cole
giada do Projeto Esperànça/Cooesperança. 

Participantes do Projeto Esperança/Cooesperança 

2001 2003 2006 

Grupos Urbanos 76 96 130 

formalmente Rurais 69 80 90 

associados Total 145 176 ?20 

Famílias beneficiadas 3.000 3.500 4.000 

diretamente 

Beneficiados indiretos 13.000 15.000 18.000 

Essas ações visam descentralizar o controle do : 
Projeto, até então demasiadamente vinculado à equi
pe executiva. Hoje, é possível verificar o gradual 
empoderamento dos participantes do Projeto, organi-



Encontro Estadual de EPS - RS, 2004 

' 
Participação no V Fórum Social Mundial de Porto. Alegre - 2005
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zados nas comissões e cada vez mais presentes nas 
reuniões e assembléias. 

As Feiras do Cooperativismo também foram atin
gindo um patamar, cada vez mais elevado e sua orga
nização cada vez mais diretamente responsabilidade 
das comissões de trabalhadores. 

É importante mencionar que neste período o Pro
jeto E_sperança continuou tendo um importante apoio 
governam�ntal, vindo desta vez do governo federal. 
De fato, a criação da Secretaria Nacional de Econo
mia Solidária (SENAES) e o decisivo apoio do poder 
público à organização do Fórum �rasileiro de Econo
mia Solidária (FBES) garantiram um inédito espaço de 
visibilidade nacional à economia solidária. Nesse es
paço, o Projeto tem gradualmente afirmado-se como 
experiência modelo, o que lhe garante grande aporte 
de recursos. A própria Feira Estadual do Cooperativis
mo foi alçada, no ano de 2005, à condição de Feira de 
Economia Solidária do Mercosul, recebendo importante 
apoio de diversos órgãos do poder público federal. 

Por sua vez, a Prefeitura Municipal petista, hoje 
no seu segundo mandato, tem continuado e ampliado 
as parcerias com o Projeto, tendo como centro o apoio 
à Feira do Cooperativismo, cada vez mais reconhecida 
como um dos "cartões de visita" da cidade. Entre as 
ações de ampliação de políticas de apoio à economia 
solidária, estão a qualificação e_ampliação das feiras, 
que já são várias); o Banco do Povo, que disponibiliza 
.crédito barato para os empreendimentos; e a divulga
ção nas escolas, na perspectiva da alimentação sau
dável e do trabalho solidário. 

J 

A Prefeitura de Santa Maria sente-se honrada 

em ter como parceiro o Projeto Esperança/ 

Cooesperança. Cientes de nosso papel, está 

em estudo a criação da Lei de Incentivo a Eco

nomia Popular e Solidária. Desta forma estare

mos criando um marco legal para o apoio aos 

projetos, eventos e grupos vinculados ao tema 

(prefeito Valdeci). 

As políticas vinculadas com o Programa Fome 
zero também ampliaram o leque de atuação do Proje
to Esperança/Cooesperança, historicamente sensível 
para ·o trabalho com os excluídos e experiente na or
ganização de alternativas estruturantes de um modelo 
de desenvol-vimento sustentável e solidário. 

o Projeto Esperança/Cooesperança mantém sua
· ativa participação nos espaços de articulação do mo

vimento da economia solidária. Após a criação do Fó
rum Brasileiro de Economia Solidária, em 2003, tem
participado ativamente nos espaços regionais, �stad�
ais e nacionais. No Fórum Gaúcho de Economia Solt
dária, Adiles foi escolhida para integrar o Conselho'
Estadual na condição de representante dos empreen
dedores rurais do centro do estado. Em seguida, foi
indicada para participar (primeiro como suplenfe, ten
do assumido depois como titular) no FBES, também
na condição de representante do "centro rural gaúcho".

,. 
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Participação do ;rojeto E�perança/Cooesperança no VI FSM de Caracas, 2006 
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. ºbelo e bem-sucedido Armazém da Colônia, 
inaugurado em junho de 2004, orgulha os in
tegrantes do ProJeto Esperança por sua loca

lização privilegiada, no centro da cidade. Adiles, pro
dutora do grupo Unimel, distante uns 100 quilômetros 
de Santa Maria, é a responsável pelo gerenciamento. 
Para tanto, fica de segunda a sábado longe de sua fa
mília e comunidade, onde só retorna aos finais de se
mana. O Armazém é abastecido por produtos de mais 
de 35 grupos da economia solidária de Santa Maria e 
região. Mas ele é apenas um dos cinco nós da Teia na 
cidade de Santa Maria. 

Para encontrar o próximo nó dessa Teia, basta 
subir a Avenida Rio Bra�co e atravessar a Praça 
Saldanha Marinho, a já mencionada sede do Feirão 
Temático. Esse é o caminho para quem procura a Pro
dução Arte Esperança, aconchegante loja dos grupos 
de artesãos associados ao Projeto. O atendimento na 
loja dos artesãos, como em todos os pontos da Teia, é
feito pelos próprios trabalhadores. Assim, as visitas à 
loja nunca se resumem à compra dessa ou daquela 
obra de artes�nato; elas são momentos de aprendiza
do, em que se pode conhecer os planos e sonhos do 
pessoal do Projeto, permitindo que se compreenda 
melhor o que é essa tal economia solidária. 

Dona Adelina, no alto de seus setenta anos, afir'
ma: "eu amo o Projeto Esperança, amo minhas cole
gas! Venho pra cá mesmo com todos os meus proble
mas de saúde". E a Lourdes, que diz ter nasciao no 
meio do artesanato·e que, orgulhosa de sua loja, não 
mede esforços para que o negó·cio alcance o sucesso, 
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comenta: "Se eu tivesse dez mãos, eu abraçava tudo!". 
Para encontrar todos esses trabalhadores - a 

Adiles, a dona Adelina, a Lourdes e tantos outros - basta 
procurar, aos sábados, no Terminal de Comercializa
ção Direta, ao lado do Santuário da Medianeira. É quan
do todos se encontram para o Feirão Colonial Ecológi
co. Esse é o ponto de venda mais tradicional do Proje
to. Operando ininterruptamente desde 1992, o Feirão 
é onde os grupos reúnem-se para trocar produtos e 
experiências com outros produtores e com os consu-· 
midores. Luiz Comasetto, produtor rural e membro da 
comissão de· agroindústrias, faz questão de ressaltar 
que o Feirão é muito mais que trabalho: "os sábados 
aqui são uma segunda família que tu passa a ter, se tu 
perdes o Feirão, tu perdes o contato e passa uma se
mana vazia". 

O Feirão Colonial Ecológico, como o próprio 
nome já anuncia, é uma arena de promoção da 
agroecologia e dos produtos locais, bem como um 
campo de batalha contra o tabaco e os produtos in
dustrializados. Nele, como nos outros pontos da Teia 
Esperança, os consumidores não encontram cigarros, 
refrigerantes ou cervejas. Entretanto, é possível encon
trar comerciantes politizados e consumidores muito 
críticos, como o Irmão Adernar, que é cliente do Feirão 
desde a abertura do Terminal. Hoje, aos 101 anos, Ir
mão Adernar é um defensor incondicional do Feirão: 
"Esses salões estão sempre cheios. Essa é uma prova 
de reconhecimento ... e é uma defesa que temos con
tra os adubos químicos ... compro aqui porque ,:ninha 
saúde precisa de alimentos sadios". 

Tem ainda mais sorte o consumidor que conse
gue visitar o Feirão Colonial Ecológico, aos sábados. 
Nesse dia, os produtores que vêm de lugares mais dis
tantes também participam da Feira. Os prédios ficam 
repletos de hortaliças, embutidos, doces, pães, cucas, 
queijos, frutas e muito mais. Ao final da comercializa
ção, enquanto alguns preparam a volta pra casa, é 
possível ver rodas de produtores que, em pé, discu
tem pautas, agendas e deliberações importantes para 
a administração do Projeto, para a Teia Esperança, para 
o próximo Feirão, para a próxima assembléia, ou tal
vez para a próxima Feira Estadual do Cooperativismo.
É que nos primeiros sábados do mês, quando os gru
pos todos vêm a Santa Maria para o Feirão, são reali
zadas as atividades gerais de articulação e reuniões
diversas.

Na maioria dessas reuniões, é muito provável que 
se encontre a Cláudia. Ela é uma pedagoga muito pre
ocupada com a situação das crianças e jovens pobres. 
Além disso, ela também é sócia fundadora de uma 
cooperativa afro e coordenadora de outro Ponto da Teia 
Esperança em Santa Maria. A loja a que ela e outros 
dez trabalhadores dedicam seus dias chama-se Arte 
da Inclusão. Nela, além da comercialização de produ
tos de artesãos que trans.formam lixo em arte, existe
uma preocupação fundamental com o desenvolvimen
to de ações sociais diversas. 

Qualquer um pode procurar a Arte da Inclusão e 
se inscrever num dos cursos de origami, por exemplo. 
Atenção especial é dada às crianças, com turmas es
peciais que bus,cam discutir a importância de 
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Armazém da Colônia 

· "O Armazém da Colônia tem o
Projeto Esperança/Cooesperança

como um grande parceiro . 
Divulgamos para a população 

o grande trabalho que o Projeto
vem realizando na região central do RS." (Mensa

gem dos grupos), 

O Armazém da Colônia é um dos pontos 
de maior faturamento da Teia Esperança. Funda
do em 16 de junho de 2004, ele está localizado 

• no centro de Santa Maria, numa avenida de gran
de movimento. Os quase dois mil produtos à ven
da provêm de 35 grupos. Juntos, esses grupos
vendem mais de 25 mil reais por mês.
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reaproveitar o que pode ser reutilizado no nosso lixo. 
Há também um projeto desenvolvido em parceria com 
o Centro de Apoio Psicosocial, que permite que os
pacientes do Centro t�abalhem na loja, divertindo-se
enquanto desenvolvem sua concentração e habilida
de m,anual.

No mesmo prédio da Arte da Inclusão, funciona 
o Centro de Economia Popular Solidária. Como nos
demais pontos da Teia Esperança, a loja é coordenada
num regime de administração colegiada com os pro
dutores que expõem seus produtos. O Centro é um
dos pontos mais antigos do Projeto na cidade, onde
se pode encontrar uma grande variedade de produtos
das agroindústrias familiares, dos assentamentos da
região e dos produtores agroecológicos, entre outros.

Há ainda outros pontos da Teia na cidade, atra
vés dos quais faz-se o elo de ligação com um conjunto 
de produtores rurais organizados em grupos, como a 
Unimel, o Giacomini, a Rede Ecovida, os assentamen
tos do MST e tantos outros, que vendem seus produ
tos na cidade e que, por sua vez, mantêm pontos da 
Teia para comercializar os produtos dos outros grupos 
do Projeto Esperança. A proposta é justamente fortale
cer a idéia do consumo ético e responsável, tanto para 
a sociedade como dentro dos grupos, desenvolvendo 
a figura do prosumidor, aquele que produz e consume 
solidariamente. 

É assim que funciona o Projeto Esperança: mo
vido a sonhos, a projetos 0e transformação, à vontade 
de fazer com que as coisas sejam diferentes. Basta um 
pequeno percurso pelos pontos da cidade para perce-

ber que não são apenas os produtos diferenciados ou 
o crescimento dos resultados financeiros o que conta.
É na verdade a aposta em produzir coletivamente, em
não usar agrotóxicos nem conservantes, em resgatar
a cultura, o consumo �tico, em olhar para os. outros e
compartilhar conhecimentos e convidar para a cami
nhada. Cada loja, cada feira é um conjunto de proje
tos, de vidas, de trabalho que se entrelaçam na busca
de um mundo mais humano.

De fato, o Projeto Esperança/Cooesperança tem 
se caracterizado por integrar diversos elementos, tan
tos quantos seja necessário para avançar na constru
ção de alternativas efetivas, estando sempre aberto para 
novas contribuições, novos atores sociais e novos es-
paços de luta. Seu eixo central continua sendo a apos-
ta no potencial de pequenos projetos, os empreendi

mentos econômicos solidários, sustentados numa pro
posta diferenciada de produção, comercialização e 
consumo. Esse eixo, �orém, só adquire sentido na 
medida em que é colocado na perspectiva de um pro
jeto de transformação mais amplo, de desenvolvimen
to sustentável, de mística cristã, de justiça social, tão 
amplo quanto é possível perceber no parágrafo que 
resume a Missão do Projeto Esperança/Cooesperan
ça. 

Apresentamos, na continuidade, três eixos fun
damentais em que se integram as múltiplas ações do 
Projeto Esperança/Cooesperança: a comercialização 
direta, os processos de apoio para um empreender so
li�ário e sustentável e a inserção social. 
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MISSÃO DO PROJETO ESPERANÇA/ 
COO ESPERANÇA 

Fonte: Fõlder de divulgação, 2005. 

Promover, incentivar, desencadear e construir o Desenvolvimento 
Urbano, Rural e Regional Sustentável, com base nos princípios 
de Mística Cristã, Solidariedade, Cooperativismo Alt�rnativo, 
Autogestão, Organização, Luta pela Distribuição Justa da Terra e 
dos Frutos da Terra, Economia Popular Solidária, Defesa do Meio 
Ambiente, Agroecologia, Fomento de Alternativas à Cultura do 
Fumo, colocando a VIDA em primeiro lugar, com igual participaçãó 
entre homents e mulheres, com comprometimento, confiança e 
espírito ECUMÉNICO, mediante Processos Educativos, 
Participativos e Transformadores, com o fortalecimento da 
Agricultura Famíliár, Comercialização Direta, o Consumo Justo, 
Ético e Solidário, no trabalho de Parcerias e Políticas PJ!blicas, 
com incentivo e melhoria da Qualidade de Vida, Geração de 
Trabalho e Renda, na Construçã? de uma Sociedade socialmente 
JUSTA, economicamente VIÁVEL, ambientalmente SADIA, 
organizadamente coq_PERATIVA, politicamente DEMOCRÁTICA, 
animando e fortalecendo a CULTURA DA SOLIDARIEDADE, e-a 
valorização do TRABALHO acima do capital, formando "NOVOS 
SUJEITOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA" e NA 
CERTEZA de que "UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL". 

"MUITA GEmE PEQUENA, 
EM MUITOS LUGARES PEQUENOS, 

FAZENDO COISAS PEQUENAS, 
MUDARÃO A FACE DA TERRA" 

(Provérbio african?) 
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CAÇAPAVA DO SUL 
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-SANTIAGO
-SÃO JOÃO DO POLÊSIN�
-SÃO PEDRO DO SUL
-SÃO SEPÉ

TUPANCIRETÃ

Abrangência da Teia Esperança 

6 - A comercialização direta 
e os mercados festivos da solidariedade. 

C
onforme já foi dito, as estratégias de comer

cialização têm ocupado um lugar importante 
' 

ao longo da experiência do Projeto Esperan-

ça/Cooesperança. Desde o início percebeu-se com cla

reza que não bastava que os grupos se organizassem 

para produzir, era necessário que eles realizassem sua 

produção vendendo seus produtos. 

Nesse processo, a comercialização direta revelou

se, ao longo da história 
_
do Projeto Esperança, um dos 

grandes fatores de êxito da empreitada. Comercialização 

direta quer dizer participação direta do produtor na ven

da dos seus produtos, o que permite vivenciar a experi

ência do mercado, não apenas na sua expressão abstra

ia, de produtos, preços e. dinheiro, mas de trocas entre 

pessoas: contato com os clientes, seus gostos e prefe

rências, contato com os outros produtores, seus produ

tos e vivências. Desenvolveu-se assim o que chamamos 

de mercados festivos da solidariedade, em que, além de 

mercadorias, trocam-se experiências, saberes, afeto, fala

se de sonhos e constroem-se projetos e planos. 

A principal forma em que essa comercialização 

se realiza é através de feiras, nas quais os produtores 
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vêm oferecer seus produtos. Foi assim que surgiu o 

Feirão Colonial Agroecológico que acontece todos os 

sábados no espaço do Terminal de Comercialização 

Direta. O Feirão é o carro-chefe de uma estratégia de 

comer-cialização mais ampla, que pode ser visualizada 

na figura a seguir. 

Nessa estratégia, integram-se feiras periódicas, 

pontos fixos, a grande Feira anual e diversas participa

ções em feiras fora da região. 

Todos estes espaços representam tanto pontos 

de comercialização dos produtos dos grupos como 

também espaços de articulação política, integrados ao 

Projeto e também a ações políticas mais ousadas, que 

extravasam a rotina administrativa interna. 

Os pontos fixos: espaços de referência 
para produtores e consumidores. 

A Teia Esperança. 

Como vimos, nos seus primeiros dois anos de fun

cionamento, o Terminal de Comercialização Direta as

sumiu um formato de comercialização tradicional, con-
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Espaços de comercialização da Cooesperança 
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Feira de 
Agroindústria 
de Brasília-DF 

Expointer 
Esteio 

Feira 
Ecológica 

Centro de 
Econ. Popular 

SoUdária 

Associação 
Giacomini de 

Prod. Coloniais 

Outros 

Outras 
Feiras 

Outros 
Pontos 

forme o modelo inicial da Cooesperança, que por sua 
vez era característico da maior parte de cooperativas de 
comercialização no RS. Nesse formato, a cooperativa 

de certa forma substitui o papel do atravessador, ainda 
que sem a prática extorsiva desse ator econômico. Ela 
compra dos produtores e disponibiliza uma estrutura 
encarregada de comercializar aqueles produtos. 

Foi somente após a crise inicial, quando o Terminal 

chegou mesmo a ser fechado, que passou-se a apostar 
efetivamente no modelo de comercialização direta, cuja 
modalidade fundamental de comercialização passou a 
ser a feira semanal - os Feirões Coloniais Agroecológicos 
- aos sábados. Nesse formato, as instalações do Termi
nal de Comercialização Direta servem para abrigar o

Feirão, mas também funcionam durante a semçina como
um ponto fixo de venda, abastecido pelos produtos que
são entregues após a realização do Feirão, e ainda serve
para outros espaços, como a entrega dos produtos no
Programa Fome Zero, entre outros.

A central de comercialização já fazia parte do Pro

jeto Esperança. Quer dizer, se organiza um gru

po, produz:e onde é que vai vender? Tem que ter 

um espaço regional de comercialização. Mas aí, 

para operacionalizar a parte legal da comerciali

zação, como fazer? Aí é que surge a Coopespe

rança, um pouco no sentido também da parte 

legal. Porque ela surgiu como uma espécie de 

central no sentido de oportunizar a questão legal 

da comercialização direta (Irmã Lourdes). 

Por muitos anos, o único ponto fixo de vendas 
do Projeto Esperança/Cooesperança foi o Terminal de 
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Comercialização Direta. Porém, com o passar dos anos 
foi ficando evidente a necessidade de ampliação da 
visibilidade dos produtos e a conquista de novos con
sumidores. 

Santa Maria é uma cidade de médio porte (qua
se 250 mil habitantes), com uma universidade federal 
e mais outras quatro úniversidades instaladas, além de 
bases do exército e da aeronáutica. O setor de comér
cio e prestação de serviços absorve cerca de 80% da 
população do município. Era necessário aproximar esse 
público consumidor potencial dos produtos do Projeto 
Esperança e, dessa forma, aprox,imá-lo também de sua 
proposta e de seus objetivos. 

No final dos anos 90, a discussão sobre o con

sumo solidário foi ganhando força e, com isso, inte
grou-se à questão da comercialização numa perspec
tiva mais ampla, dando mais força à proposta da eco
nomia solidária. De fato, ampliar o consumo de produ
tos saudáveis, produzidos coletivamente, reforça o 
apelo sobre a necessidade de transforma�a lógica fun
damental da economia capitalista. 

É assim que o curso sobre as redes de consumo, 
desenvolvido pelo governo estadual em 2001, motiva os 
dirigentes do Projeto Esperança, que idealizam a criação 
de uma rede, fundada em 2003 com o nome de Teia Es

perança. Hoje, compreende-se com clareza que o forta
lecimento dos pontos de comercialização, bem como sua 
multiplicação, foi a base concreta da expansão do Proje
to Esperança/Cooesperança nos últimos anos. 

A Teia aparece como mais uma iniciativa no sen
tido de asse·gurar o protagonismo dos produtores no 



Um exemplo de conquista dos 
" trabalhadores associados: 

a loja Produção e Arte Esperança 

"Eu amo a loja! É uma coisa que eu 
sempre quis ter, mas nunca pude. Mas 
agora eu posso dizer: é a minha loja!" 
(Adelina) 

A Pr"odução e Arte Esperança abriu suas por
tas em 15 de outubro de 2004. Ela é fruto da organiza
ção de dezenas de grupos de art�sanato apoiados 
pelo Projeto Esperança/Cooesperança. Hoje, a loja é 
formada por 27 artesãos de 23 grupos. 

Todos recebem segundo a venda de seus pro
dutos e as despesas fixas são divididas igualmente 
por todos. O atendimento na loja é feito pelos própri
os artesãos, em duplas, segundo uma escala pré-de
finida. 

Nos primeiros meses da empreitada houve 
muitas reuniões. O esforço de implantação da loja 
impulsionou a organização dos trabalhadores do setor 
de artesanato do Projeto Esperança. Foram o primei
ro setor a produzir material escrito com as regras ge
rais de organização e acesso de novos grupos. 

Adelina Franco da Silva 

Artesã do grupo Cooperart. � sócia da loja Produção e Arte Esperança. Participa do 
Projeto Esperança/Cooesperança desde 1999. Do alto de seus 70 anos n3o pensa 
em abandonar o Projelo tão cedo. 
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mercado. A idéia principal é possibilitar a expansão dos 
pontos de venda aproveitando eventuais estabelecimen
tos comerciais dos próprios produtores e também esti
mular os grupos a investir na aberturér de novas lojas, 
com financiamento facilitado pelo Projeto, através do 
Fundo Rotativo Solidário e o Fundo Cáritas/RS. 

Deve-se ressaltar que, em seu segundo ano de 
funcionamento, a Teia já abrange 30 municípios da re
gião central do·Estado, com mais de 40 pontos ativos. 
Cada um dos pontos da rede, em teoria, é um ponto 
de acesso aos produtos de todos os grupos associa
dos. Os produtos são deixados em regime de consig
nação, respeitando a lógica da comer�ialização direta, 
isto é, sem atravessadores. 

Algumas transações são feitas com base no 
escambo, outras sob regime de consignação. É claro 
que parte das trocas serve para o consumo doméstico 
dos grupos, estimulando a idéia de que cada associa
do verdadeiramente integra a economia solidária, pois 
produz, transporta, troca e consome os produtos des
sa economia. Vale ressaltar também que muitos dos 
pontos da Teia Esperança funcionam junto à sede da 
atividade produtiva do grupo, o que, de alguma forma, 
também aumenta a visibilidade dos grupos na sua re
gião de atuação. 

O grande desafio dessa nova empreitada diz res
peito à logís�ca, pois são os próprios grupos os res
ponsáveis pelo transporte dos produtos. Com efeito, 
em termos logísticos, a Teia está ancorada nos Feirões 
Coloniais Agroecológicos. Aos sábados, os grupos que 
administram pontos de venda da Teia aproveitam para 

trocar produtos e abastecer seus estabelecimentos. 
Essa estratégia garante a diluição dos custos de trans
porte entre todos os participantes da Teia, mas ainda é 
insuficiente para garantir o abastecimento eficaz dos 
pontos, principalmente na perspectiva de seu cresci
mento e sustentabilidade estratégica. 

Do ponto de vista dos resultados, eles ainda são 
modestos e muitos postos de venda têm uma grande 
fragilidade quanto a sua sustentação. Mesmo assim, os 
grupos percebem os pontos fixos como um espaço con
creto de ampliação de suas vendas.' A lvonete relata: 

As vendas melhoraram com o fato de deixar 
nossos produtos nos pontos fixos. Há um com
plemento entre a feira e o ponto fixo, que é van
tajoso para o produtor. Pagamos 20% de co
missão, o que acho justo (lvonete). 

A Teia também permitiu uma maior aproximação 
com o consumidor santamariense. O desafio, que já 
está sendo enfrentado com algum sucesso, é atrair tam
bém os consumidor�s mais pobres. Segundo o relato 
de Adiles, 

No começo, eu atendia basicamente pessoas 
de classe média. Hoje em dia, recebo também 
muitas pessoas pobres que buscam produtos 

! de preço acessível. Os preços parecem estar 
compatíveis com os preços de mercado na re
gião (Adites). 

Mesmo com todas as expectativas geradas pela 
expansão comercial, o Projeto mantém-se ainda prag
mático em algumas questões. Há algumas regras ip-
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Prédios 1 e 2 do Terminal de Comercializaçao Direta 

Ingressou no Projeto Esperança/Cooesperança em 200f e hoje coordena a 
Feira Mensal da Praça Integra o grupo Seguir em Frente, onde faz salgados. 



Feirão Colonial Agroecológico no Terminal de Comercialização Direta 

Feira.o no Terminal de Comercialização Direta 
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condicionais para o estabelecimento de novos pontos 
da Teia Esperança. O ponto deve ser administrado por 
grupos e os que trabalham na loja precisam ser coo
perados. Nos pontos também não devem ser vendi
dos refrigerantes, cigarros ou cachaça em copo: 

As feiras periódicas - lugar de 

encontro e de troca 

As feiras periódicas são, conforme já foi relata
do, a dinâmica fundamental que o Projeto Esperança/ 
Cooesperança encontrou para viabilizar a comer
cialização dos grupos. O Feirão Colonial Ecológico, por 
exemplo, é o ponto comercial mais tradicional do Pro
jeto Esperança/Cooesperança e ocorre t�dos os sába
dos pela manhã, no Terminal de Comercialização Dire
ta, que está situado junto à área da Igreja Nossa Se
nhora da Medianeira. 

É aos sábados, como já mencionado, que as_ 
vendas ganham volume. É quando os grupos mais dis
tantes de Santa Maria também expõem seus produtos. 
É esse o dia privilégiado para as reuniões administrati
vas do Projeto, que ocorrem, como também já foi dito, 
à frente dos galpões, sem cadeiras ou mesas, mas com 
muito debate e participação. 

O Feirão é o lugar de experiência dos grupos mais 
novos, que devem participar deles para poder depois 
ter acesso aos outros espaços de comercialização. 
Atualmente, participam mais de 8'0 grupos. 

O Feirão inaugurou o espírito desses "mercados 

festivos da solidariedade" que inspira o título deste 
capítulo. É o espaço de comercialização e de encon
tro. De viabilização econômica e de construção de la
ços de solidariedade. Pierre, ex-apenado, ilustra a for
ça desses laços: 

Nas feiras sempre fui bem acolhido, sem dis

criminação, Foi nelas que encontrei o caminho 

da minha recuperação (Pierre). 

Consumidores, como' o Potiguara, consumidor 
fiel do Feirão, acrescentam: 

Isso aqui é um lazer, a gente se encontra todos 

os sábados, conversa sobre política, futebol ... 

fica uma hora e sai realizado (Potiguara). 

O forte do Feirão são, como seu nome o indica, 
os produtos ecológicos, bem como os chamados "co
loniais". Vende-se também artesanato e outros produ
tos dos grupos urbanos, cujo resultado é menos signi
ficativo, mas que participam em função das diversas 
atividades que nele acontecem. 

Outra feira que vem ganhando importância nos 
últimos anos é a já mencionada Feira da Praça Salda
nha Marinho, organizada mensalmente no centro da 

cidade, onde fica instalada durante uma semana intei
ra. Ela é um importante ponto de divulgação do Proje
to, do trabalho e dos produtos dos grupos à pôpula
ção santamariense, pois está sediada num ponto de 
intensa circulação de pedestres. 

Lourdes, uma das artesãs da Produção e Arte 
Esperança, relata que a publicidade em sua loja au-
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Pierre Machado Costa 

Confeiteiro, integrante do grupo Ralo de 
Sol, Assume orgulhosamente sua 
condição de ex-apenado e de vencedor 
na batalha contra as drogas. Há seis anos, 
em regime de liberdade condicional. 
en�ontrou no Projeto Esperança/ 
Cooesperança o caminho de sua re
i nserçao social. Hoje é casado com 
Simone, que foi a responsável designada 
para acompanhá-lo, ainda como apenado, 
nas suas participações no Feiráo Colonial 
Ecológico, onde vendia produtos dos 
apenados. É um exerziplo de vida 
recuperada, feliz e realizada. 

Lia e ·Potiguara. consumidores fiéis do Feirão 



Principais Feiras Periódicas em Santa Maria 

Início do Periodicidade Número de 
Funcionamento Grupos 

Feirão Colonial 1 • 05/06/1989 Semanal 200 2 - 21/12/2001 

Feira da 
Praça Saldanha 1996 Mensal 50 

Marinho 

Lourdes M. B. Rossini 

Artesa participante da loja Produção e Arte Esperança, do Projeto Esperança/ 
Cooesperança 
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menta também "por causa da feira na praça, lá as pes
soas sempre perguntam onde fica a loja. Elas já sa
bem que as mesmas que estão na praça também es-

. tão aqui". J.á para o Giacomini "a Praça é um ponto 
maravilhoso de venda; a freguesia lá é outra". 

Segundo a lvonete, coordenadora da Feira, há 
uma equipe de coordenação integrada por cinco pes
soas, e as decisões sempre ·são tomadas em co_njun
to. Para participar, há um conjunto de regras definidas 
coletivamente. Um dos pontos estabelecidos é que 
devem trabalhar em conjunto com o feirão. Na verda
de, as vendas para eles são melhores na praça do que 
no Feirão, mas o regulamento estabelece que para 

. vender em um devem participar do outro. 
Além da Feira, temos o Brique da Estação, que 

ocorre nos primeiros e terceiros domingos do mês e 
qúe, apesar de não ser promovido pelo Projeto, é 
majori-tariamente composto de grµpos associados ao 
ProjetóEsperança. 

... 

A FEICOOP - Feira Estadual do 

Cooperativismo, espaço de divulgação, 

de visibilidade do Projeto e da 

economia solidária 

\ 

A Feira do Cooperativismo é espaço de máxima 
visibilidade do Projeto Esperança/Cooesperança e, 
como já dissemos, vem experimentando um contínuo 
cresci-menta desde sua primeira edição. A FEICOOP, 

· como é chamada, ocorre anualmente no segundo final

,, 

de semana de julho, _celebrando o Dia do Cooperati-
vismo, no Terminal de Comercialização Direta (sede 
do Feirão Colonial Agroecológico). A dimensão que a 
feira atingiu simboliza a crescente importância que o 
Projeto vem assumindo na região central, no estado e 
no Brasil. Essa feira já se articula a nível de Mercosul. 

Com o surgimento da Feira do Cooperativismo, 
estava lançada a semente fundamental para o 
enriquecimento teórico e a formação política 
dos grupos e associações. A feira ganhou, pri-
meiramente, notoriedade regional. Posterior-
mente, a presença de vários estados do Brasil, 
de países do Mercosul e das entidades apoia-
doras tratando de temas relevantes fez com que 
a Feira do Cooperativismo crescesse a cada 
edição, premiando a ação e o trabalho do Pro-
je t o  Esperança /Cooesperança (prefeito 
Valdeci). 

A FEICOOP vem registrando uma trajetória de 
crescimento cor-istante, como se percebe na tabela ao 
lado. Em onze anos o número de empreendimentos 
participantes aumentou mais de 22 vezes, o de muni-
cípios representados 1 O vezes e o de visitantes mais 
de 16 vezes. 

Junto à Feira, integram-se outros eventos, que 
também crescem ano a ano. No ano qe 2005 aconte-
ceram simultaneamente quatro eventos, com 25 ofici-
nas, mais de 50 atividades culturais no palco oficial da 
Feira e até uma grande tenda dedicada ao Seminário 
Internacional de Economia Solidária. Essa evolução 
parece ter sido influenciada pela dinâmica de fóruns 

Histórico das Feiras do 
Cooperativismo Alternativo 

Edição Ano Empreen- Municípios Visitantes 
dimentos 

1 ª Feira do Cooperativismo 1994 27 13 4mil 

2ª Feira Regional do Coop. 1995 48 18 6mil 

3ª Feira Regional do Coop. 1996 56 25 8míl 

4ª Feira Regional do Coop. 1997 63 31 1,0 mli 

5ª Feira Regional do Coop, 1998 87 46 15 mil 

6ª Feira RegfonaJ do Coop. 1999 124 5a 18 mil 

7ª Feira Regional do Coop. 2000 150 84 26mu 

8ª Feira Estadual do Coop. 
e P Mostra Regional da 2001 246 91 30mll 
Biodiversidade 

9ª Feira Estadual do Coop., 
1ª Feira Nacional da EPS 
e 2ª Mostra Regional da 2002 300 110 33mll 
Biodiversidade 

1 oa Feira Estadual do Coop., 
2ª Feira Nacional da EPS 
e 3ª Mostra Regional da 2003 312 116 35mil 
Biodiversidade 

1 P Feira Estadual do Coàp., 
3ª Feira Nacional da EPS 
e 4ª Mostra Regional da 2004 321 112 36mil 
Biodiversidade 

12ª Feira Estadual do Coop., 
1 ª Feira de EPS do Mercosul, 
4ª Feira Nacional 2005 600 221 66 mil 
da EPS e 5ª Mostra da 
Biodiversidade 
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Paul Singer �urante seminário na Feira Estadual do Cooperativismo de 1998 
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que se instalou no estado a partir de 2001, como o 1 
Fórum Social Mundial, sediado em Porto Alegre. 

Ainda avaliando o crescimento da Feira ao longo 
de suas doze edições, cabe assinalar que tem sido cada 
vez mais importante o apoio do poder público à orga
nização do evento. Nos últimos anos, a Feira tem rece
bido o apoio das três esferas governamentais: munici
pal, estadual e federal. A FEICOOP tem conseguido 
aproximar inclusive partidos de oposição, como em 
2005, quando administrações do PMDB e do PT, ad
versários históricos no estado, sentaram juntas para 
preparar a Feira e discursaram lado a lado na abertura. 

Esta Feira é hoje, sem dúvida, a maior feira do 
Brasil, talvez não no "bonitinho", mas sim em 
termos de diversidade, cobertura, densidade ... 
A Feire está sendo também um laboratório 
quanto ao tipo de parceria. A Irmã Lourdes não 
discute um recurso, discute a parceria. Essa 
atitude permitiu construir um grau de cur;nplici
dade na construção da feira muito interessan
te. Construiu-se uma complemen-taridade, que 
se torna um exercício interessante de parceria, 
de verdadeira parceria (Dione, SENAES). 

O sucesso da Feira garante um importante espa
ço de articulação e parcerias ao Projeto - note-se que 
na 12ª edição foram registradas 120 entidades apoia
doras. A Feira serve aos interesses dos atores da re
gião, pois é um espaço razoavelmente aberto e bas
tante inclusivo, que garante publicidade positiva às 
entidades organizadoras e apoiadoras. Conforme Paul 
Singer, 

• 

Estou certo de que as Feiras de Economia 
Solidária do Projeto Esperança são muito va
liosas não só para viabilizar a comercialização 
dos produtos da economia popular, hoje dás 
países do Mercosul, mas para estabelecer 
novos laços de cooperação entre os empre
endimentos, o que os fortalece economi
camente e eleva a visibilidade da economia 
solidária, tornando-a uma via de redenção 
para a grande massa de excluídos destes 
países (Paul Singer, em declaração ao Jornal 
da FEEICOP - 2005). 

A participação em outras feiras 

Ainda no que tange às feiras, é importante meaci
onar a participação naquelas em que o Projeto Espe
rança/Cooesperança expõe como convidado. Esses 
eventos são extremamente importantes. Em primeiro 
lugar, porque levam a marca dos produtos do Projeto -
o selo SabÓr da Terra - para novos mercados. Além dis
so, esses são momentos de responsabilização dos gru
pos associados ao-Projeto. A representação do Projeto
é sempre delegada aos grupos, que, dessa forma, ex
põem seus produtos e os produtos de outros grupos
associados. Por fim, as viagens são sempre momentos
de integração entre os participantes, muito apreciados
por alguns, como Simone, que alegremente declara:

. -

'Quando a gente sai, a gente faz novas amiza-
des, conhece novos lugares ... em todas as via
gens a gente.se diverte! As vezes tu nem sabe 
que a pessoa gostq de dançar! Eu vou em to
das as viagens! (Simone). 

Feira Estadual de Economia Popular Solidária de Porto Alegre - 2005 
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Carlos Flores (Kalú) 

Fllósolo, membro da Secretaria de Cultura 
da Prefeitura Municipal. O Kalú, comQ é 
conhecido, trabalha em diversos projetos 
sociais na cidade. Também trabalha com 
ariesanato, desenvolvendo oficinas e 
Incentivando a criaçao de grupos de geraçao 
de trabalho e renda no setor. Acompanhou o 
nascimento do Projeto Esperança: quando 
participava da Pastoral Universitária. Faz 
parte do Projeto Esperança/Cooesperança 
como cidadão e como membro do grupo 

- Pintando a Vida É também diretor da ONG
Adelmo Genro.

4ª Feira Estadual do Cooperativismo - 1997 

As viagens representam também múltiplas opor
tunidades de aprendizagem, como ressalta o Kalú: 

Cada vez que a gente viaja, cresce- em respon

sàbilidades e traz idéias novas (Kalú). 

Entre as inúméras feiras de que o Projeto Espe
rança/Cooesperança participa podem ser citadas a 
Expointer (Esteio, RS), a Feira da Agroindústria de-Bra
sília (DF), a Feira Estadual de Economia Popular Soli
dária (Porto Alegre, RS), a Feira de Economia Solidária 
no Uruguai, entre outras. 
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A aprendizagem da comercialização 

no Projeto Esperança 

Uma breve análise dos resultados de quase duas 
décadas de investimento na estratégia de comerciali
zação direta, permi.te afirmar que o Projeto soube supe
rar suas crises e aprender com elas. Dentre os diferen
ciais que hoje legitimam o Projeto Esperança como re
ferência no que tange essa prática, podemos desta-
car: 

a) A construção de espaços de viabilização econômica
para os grupos, que mostram um caminho de crescimento 

e ampliação contín�o. mesmo que com resultados 
econômicos modestos. 

É claro que um dos diferenciais do Projeto Es
perança/ Cooesperança tem sido sua capacidade de 

mostrar crescimento e ampliação, e uma de suas ba
ses tem sido sua proposta de comercialização que, se 
não resulta em vigorosos faturamentos, apresenta uma 
trajetória de crescimento contínuo e, o que é mais im
portante, envolve cada vez mais trabalhadores na ad
ministração e partilha dos resultados. 

O perfil dos grupos ligados ao Projeto Esperan-
ça é muito diverso, mas na sua grande maioria são 
pequenos e muito frágeis do ponto de vista econômi
co. Alguns despontam com uma dinâmica empreen
dedora mais consolidada, principalmente as agroindús
trias como as citadas Unimel, Giacomini ou ainda a 
AMME e algumas outras. Mas ainda há muitos grupos, 
para cujos integran-tes os resultados têm um caráter 
de complementação de renda (o faturamento mensal 
da maioria deles varia entre 1 e 2 salários mínimos). 
Mesmo com tantas diferenças, todos procuram ampli-
ar seus resultados econômicos e participam do Proje-
to apostando nessa possibilidade. 

Os diversos espaços 'de comercialização do Pro
jeto Esperança/Cooesperança contribuem para a 
efetivação desses resultados econômicos almejados, 
mas o entendimento é que o fundamental é a coesão e 
o trabalho em outras bases, que é o que possibilitará a
melhora efetiva da qualidade de vida. A persistência,
aliada à confiança mútua e aos laços de reciprocidade,
servem .de apoio aos grupos em dificuldade. Todos, de
uma certa forma, estão cientes das dificuldade�. mas
também percebem os avanços em termos de resulta
d os e o potencial das ações que estão sendo
construídas. É assim no relato da lvonete e do Telmo:
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Amostra de faturamento dos grupos 

, 

Fatu ramento Parcela 

brut o em 2004 de grupos 

(em A$) % 

4.000 63 0-2 

24.0 01 - 47.999 12 

00 - 119.999 20 48.0 

Aci ma de 120.000 5 

TOT AL 100 

12ª Feira Estadual do Cooperativismo - 2005 



Horta comunitária na Nova Santa Marta com apoio da SAEMA 

Ex-proprietário de bar noturno, abandonou o negócio e ingressou º?._Projeto �sperança
em 2003. Coordenador do grupo Mãos1la Terr�. trabalha com pamf1cação. E membro 
da comissão do setor de alimentação, da comissão ant1-tabag1smo e_ da comissão de 
ética (Telmo desassocíou-se do Projeto Esperança pouco antes da impressão deste 
livro. por motivos pessoais). 
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Quando entrei no Projeto a Irmã me disse "não 
vão pensando em só ganhar dinheiro". Achei 
que isso era loucura, porque justament� o que 
eu queria era ganhar dinheiro. Nas primeiras 
feiras foi difícil, eu não ganhava quase nada ... 
na primeira vez, ganhei O, 75 centavos, depois, 
foi 1,25 e assim foi indo. Hoje, consigo me sus
tentar e não penso mais em procurar serviço 
(lvonete). 

Entramos no Projeto numa situação bem difí
cil... quando a Irmã tentou me ligar, tinham cor-

• tado meu telefone. Chegaram a cortar nossa
água também ... Hoje essa situação foi supera
da. Nossa renda familiar provém única e exclusi
vamente' da minha atividade comercial no Pro
jeto. A família pode freqüentar um ambiente
saudável. ... essa foi uma grande motivação pra
mim no Projeto ... Não tenho aquela utopia de
mudar o mundo, tem que mudar o in?ivíduo
(Telmo Palácios).

b) Qualidade dos produtos aliada à promoção
de um consumo diferenciado.

A clareza de que a confiança na força dos pe
quenos e no seu potencial significava justamente 
potencializar sua força mobilizou o Projeto-Esperança 
a encontrar as alternativas para sua viabilização. Pro
duzir coletivamente e com qualidade não basta, é ne
cessário fazer a proposta ganhar força e mostrar sua 
viabilidade. É necessário mudar a cultura de consu
mo, mexer com às hábitos de alimentação. 

/ 

Segundo o relato da Irmã Lourdes, cada vez mais 
a população da cidade reconhece e valoriza os produ
tos Sabor da Terra, ainda que muitos não conheçam o 
Projeto Esperan-ça/Cooesperança. Comercializa-se 
uma grande gama de produtos, oriundos tanto dos pro
dutores rurais quanto dos urbanos Entre eles, são os 
chamados "coloniais" (pães, queijos, embutidos, su
cos), junto com os agroecológicos, os que cumprem 
o papel de."carro- chefe". Conforme Adiles, "o merc�
do consumidor de produtos coloniais e livres de tóxi
cos está em franca expansão e é extremamente pro
missor".

Os produtores do Projeto Esperança val9rizam a 
qualidade dos produtos coloniais e criticam a grande 
indústria que, segundo Gelson Lehnhart (APAC), "faz 
um produto de pior qualidade. É difícil e:ompetlr. Eles, 
por exemplo, adic)onam sabor artificial de fumaça e 
dizem que s�o defumados!" 

Muitos dos habitantes de Santa Maria nasceram 
na zona rural, o que pode explicar a grande aceitação 
e valorização dos produtos coloniais. Vejamos o que 
diz o Potiguara: 

A gente se criou no campo consumindo pro
dutos coloniais ... depois desapareceram esses 
produtos, as grandes corporações acabaram 
com isso, ficaram só o� industrializados ... aqui 
a gente encontra tudo de novo! (Potiguara). 

Os produtos agroecolôgicos, por sua vez, também 
são bem recebidos entre os consumidores mais abasta
dos ou de maior nível cultural. O Irmão Adernar, que nos 
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Ge/son Antônio Lehnhart 

Produtor rural membro da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Passo 
de Clara, �icipante do Projeto Esperança/Cooesperançadesde 1997. Compõe 
a Comissão de Coordenação Colegiada e de Ética e também a Comissão de 
Agroindútria Familiar e Laticínios. 

Mostra da Biodiversidade na 12ª Feira Estadual éf o Cooperativismo 



Religioso palatino santamarlense. Consumidor maís antigo do Projeto Esperança/ 
Cooesperança, no alto de seus quase 102 anos. 9etende vigorosamente o� produtos 
agroecológicos. em nome da vida e da longeV1dade. Dedica-se ao cultivo da fé, 
mfstica e esperança. 

José Carlos Peranconi (Zeca) 

Coordena a Associação de Malhas Medlaneira (AMME). Integrante do Projeto
EsperançatCooe�rança desde 1989 .. participa da comissão do setor _de
confecções e integra a coordenação da_ loJa Pr?duçao e Arte Esperança. Part1c1pa
das ações das pastorais sociais da Jgre1a Católica. das CEBs e do Fórul}l Estadual
de Economia SOiidária 

seus 101 anos detém a fama de mais antigo consumidor 
do Projeto Esperança/Cooesperança, declara: 

Compro aqui porque minha saúde precisa de 

alimentos sadios. Temos que cuidar da alimen

tação! Aqui eu tenho segurança de que os ali

mentos são puros (Irmão Adernar). 

Se muitos dos grupos ainda não conseguem 
adequar-se às exigências sanitárias legais, todos já 
desfrutam da legitimação social da população. Frente 
às implacáveis regras e procedimentos da legislação, 
caberia, inclusive, indagar o que determjna a qualida
de de um alimento. A ganância das grandes empresas 
transnaciõnais da indústria alimentícia nutre-se, por 
vezes de uma visão excessivamente higienicista da 
alime�tação humana, ·onde a saúde da população pa
rece só poder ser assegurada no consumo de alimen
tos indus-trializados. Como de costume, a sabedoria 
popular é totalmente desconsiderada pela engenharia 
dos alimentos industrializados. Os produtos coloniais 
e caseiros são automaticamente acusados de porta
rem altos riscos à saúde humana. Terríveis 
microorganismos povoam os pesadelos de alguns téc
nicos, pesadelos em que salames, cucas, bebidas, 
doces ou queijos coloniais atacam, sem piedade, a vid? 
de todos aqueles que optam por confiar nos produtos 
que'seus pais e avós consu-miram. 
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Não é nossa intenção, aqui, aprofundar a discus
são sobre o assunto. Gostaríamo.s apenas de ressaltar 
que, em Santa Maria, muitas pessoas decidiram assu
mir o consumo de alimentos feitos por trabalhadores 

urbanos e rurais da região. E, ao contrário das previ
sões mais catastróficas, a crescente aceitação dos pro
dutos parece comprovar a qualidade desses alimen
tos. Pode-se dizer, inclusive, que os produtos coloni
ais e agroecológicos são iguarias muito apreciadas por 
todos. 

e) A comercialização direta como um espaço
de organização e aprendizagem da autogestão

e de ampliação da inserção política dos trabalhadores 
no projeto da economia solidária. 

A �fase na comercialização direta permite o 
envolvimento dos trabalhadores e tem sido um efetivo 
espaço de organização e aprendizagem de autogestão 
para os mesmos, como demonstra a quantidade de 
comissões em que se envolvem e o aumento de suas 
responsabilidades na organização das feiras. 

Po\ outro lado, a FEICOOP, em função de seu 
tamanho, também desafia os grupos e a coordenação 
do Projeto, induzindo o aprimoramento dos processos 
administrativos coletivos. De fato, cabe ressaltar que, 
para a preparação da feira de 2005, envolveram-se mais 
de mil pessoas distribuídas em trinta comissões orga
niza-doras (ver tabela na página 93). 

A Feira do Cooperativismo Alternativo, como as 
outras feiras ou os outros espaços de comercialização 
direta coletiva do Projeto· Esperança/Cooesperança, 
aparece como um importante• espaç·o de experimen
tação de práticas de autogestão. Os grupos estão ci-
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entes de que o sucesso de suas vendas depende 
fundamen-talmente da sua capacidade de trabalho 
Coletivo. Em função diSSC?, O interesse pelas discus
sões e deliberações parece ser bastante elevado. 

Em geral, as feiras e mesmo as lojas dirigidas 
por vários grupos, são espaços que exigem dos gru
pos participantes muita disposição para a rotina de 
reuniões. É condição de associação ao Projeto Espe
rança/Cooesperança a participação nos espaços de 
comercialização direta. Mas o que começa como •(obri
gação" de participar acaba se transformando, na mai
oria dos casos, em "prazer de encontrar-se e reencotrar
se". 

No começo, tivemos vontade de desistir. Mas 

tem um outro lado do Projeto, a formação, o 

trabalho em coletivo, se dá fqrça. Não desisti

mos um pouco pela força, pela amizade. Sinto 

falta dos clientes, dos colegas (Giacomini). 

A vida no projeto é participar de encontros, fei

ras. Existe uma identidade, eu me sinto dono, 

faço parte (Zeca). 

A onipresença da mística religiosa sustenta um 
clima de acolhida e amizade nos encontros de comer
cialização. O ambiente desses mercados festivos da 
solidariedade garante a coesão e a identidade do Pro
jeto Esperança/Cooesperança. 

Por outró lado, esse constante reforço dos laços 
sociais cria, em cada feira ou ponto de comercializa
ção direta coletiva, um espaço de convivência e um 
círculo de amizades que não se destina somente ao 
lazer. A maioria das atividades' de formação, articula-



Cláudia Machado 

Artesã. estudante de Pedagogia. É sócia-fundadora daquela que ela proclama co�o 
a primeira Cooperativa Atro do Brasil. Isso aconteceu e!TI 2001, quando a �operativa 
associou-se ao Projeto Esperança/Cooesperança. Ho1e, ela coorden_a a lo1a Arte da
Inclusão e a COOPSOL, a Cooperativa Solidária das Crianças do P(OJ_eto Esperança/Cooesperançà Ela contribui muito na formação dos grupos e participa de cursos e 
seminários. 

Mística na 21ª Assembléia do Projeto Esperança/Cooesperança - 2005 
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ção, planejamento, deliberação do Projeto acontecem

fundamentalmente nesses espaços. Os trabalhadores

vão gradualmente compreendendo que a continuida

de do Projeto e de seu espaço de comercialização

depende de sua participação nas decisões da coorde- ,

nação. 
Essa sensação de comprometimento vem se re-

forçando ainda mais com as mudanças que o Projeto

Espera�ça/Cooesperança vem adotando, no sentido

de institucionalizar a administração da cooperativa no

regime de comissões de representantes dos setores

de atividade econômica. É possível que esse processo

possa reforçar ainda mais a participação dos associa

dos na administração do empreendimento, incentivan

do a autogestão. Conforme a Cláudia,

Espes espaços de decisão coletiva são muito 

importantes. Mesmo as feiras, são muito mais 

que espaços de comercialização, elas são es

paços de formação, humanização, convivência 

e cooperação (Cláudia). 

Até os conflitos, naturais em espaços coletivos, 
começam a ser melhor resolvidos. Principalmente após 
a última assembléia, com a criação da Comissão de 
Ética (representantes das comissões de setor de ativi
dade econômica responsáveis pela administração do 
Projeto). 

Ã estratégia de comercialização direta é bem 
descrita como uma alternativa econômica e funcional 
para o desenvolvimento econômico da Cooesperan
ça. Mas, por outro lado, ela também parece cumprir 

importante papel na socialização política dos associa-
. dos, com reforço à participação dos mesmos em con
selhos, fóruns, associações, etc. Essa prática, além 
de evidentemente abrir caminhos de acesso dos as
sociados ao espaço da política, também é muito im
portante para o sucesso do Projeto. O decidido inves
timento do Projeto na partici-pação de seus associa
dos na esfera pública garante a visibilidade do Projeto 
e facilita o acesso a informações preciosas (editais 
públicos, linhas de crédito, finan-ciamento a projetos, 
etc.). 

Além disso, a articulação com o campo da eco
nomia solidária parece viabilizar, ainda que de forma 
bastante incipiente, vias pqra a comunicação dos tra
balhadores com outros empreendimentos, ONGs, par
tidos políticos, universidades ou poderes públicos. Esse 
processo dá-se principalmente por dois caminhos: a 
participação em feiras regionais, estaduais ou n·acio
nais (de economia sblidária, ag�icultura familiar, etc.) 
ou a participação nos fóruns da economia solidária, em 
nível regional, estadual ou nacional. 

O envolvimento com a economia solidária é, para 
muitos trabalhadores, apenas a porta de entrada para 
o "ambiente movimentalista". Isso é facilitado pela enor
me complexidade e pelo grande número de articula
ções que caracterizam o campo da economia solidá
ria. Em geral, percebe-se que a participação nesse cam
po tem garantido, aos trabalhadores envolvidos, um
importante espaço de experimentação de novas for
mas de participação política.
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As 31 comissoes que organizaram 
a 12!! FEICOOP - 2005

1. Comissão geral de coordenação colegiada (coordenadores
das comissões e entidades apoiadoras e parceiras)
2. de acolhida das caravanas
3. de preços
4. dos hortigranjeiros e da mostra da biodiversidade
5. das agroindústrias familiares
6. de lacticínios e derivados
7. da �aníficaçãÓ
8. de artesanato e<:onfecção
9. de comunicação, divulgação e articulação
10. de formação (seminários, oficinas, debates)
11 . de limpeza e mutirões
12. da alimentação - almoços
13. da alimentação - lanches
14. de transporte
15. de segurança geral
16. de ornamentação
17. de saúde
18. de•hospedagem
19. de infraestrutura global
20. de recépção e informações
21. de eventos art�sticos e culturais (palco)
22. de informações internacionais (tradutores)
23. de finanças e projetos de captação de recursos
24. da política e articulação internacional (antese durante a
Feira)
25. de produção gráfica {dos jornais, fôlderes, faixas,
cartazes, etc.)
26. do protocolo de abertura e encerramento
27. do bem estar e da reciclagem coleta de material
28. da limpeza e mutirões
29'. do Seminário internacional do Mercosul e da Economia
Solidária
30. dos olheiros(as) da Feira
31. de sistematização das oficinas e da secretaria



"Ser solidário é ser human 

\ 

7 - Os processo� de apoio pªra um empreender 
solidário e sustentável. 

S
e a experiênc�a �a comercialização direta mos
tra a abrangenc1a da proposta do Projeto Es
perança e o crescente envolvimento dos traba

lhadores na organização e na direção das atividades, 
ela evidencia também todo um trabalho de apoio e de 
promoção, cuja base de sustentação é dada pela equi
pe que a Cáritas diocesana disponibiliza, mas que ad
quire força na medida em que é capaz de articul�r par
cerias com as mais diversas entidades da região. 

De fato, o trabalho de apoio aos grupos é funda
mental para fortalecer sua ação empreen·dedor-a e.seus 
processos autogestionários, considerando as enormes 
fragilidades com que eles funcionam e os enormes 
desafios com os quais se vêem confrontados. Sobre 
isso, há uma preocuppção e uma ação constante da 
direção do Projeto Espe.rança. Mas seu grande dife
rencial é que esse apoio se efetiva dinamizando uma 
ampla rede de instituições governamentais e não go
vernamentais, com as quais se estabelecem parcerias 
para fortalecer processos que vão desde a 
disponibilização de recursos financeiros, acompanha
mento técnico especializado, formação política, quali-

,._ 
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ficação profissional, até ações de comunicação e di
vulgação ampla. 

Vejamos alguns processos de apoio fundamen
tais disponibilizados pelo Projeto Esperança/Cooespe
rança e suas parcerias. 

Os aportes dos fundos da Cáritas e a 

descoberta de novas instâncias de crédito 

Um dos grandes limitadores à expansão da eco
nomia solidária é a restrição ao crédito. O sistema fi
nanceiro demonstra pouco interesse pelos pequenos 
empreendimentos e costuma aplicar taxas proibitivas 
de juros nos empréstimos oferecidos. A conquista de 
fundos públicos acessíveis à parcela mais empobrecida 
da população tem sido um ponto esquecido na agen
da da maioria dos governos, inclusive em muitos go
vernos de proposta democrático-popular. 

Esse diagnóstico já data de muitos anos. Ainda 
em 1985, quando a Cáritas/RS realizou o 1 º Encontro 
Estadual de Projetos Alternat-ivos do Estado do Rio 



Beneficiados pelos Fundos da Cáritas 

Desde 1986, o Fundo Estadual da 'Cáritas /RS beneficiou 1023 

Projetos Alternativos Comunitários de caráter econômico, social 

ou cultural. Desses projetos, mais de 50% beneficiaram 

atividades orientadas à inserção produtiva ou ao fortalecimento 

da ação sócio-econômica de empreendimentos de economia 

solidária. 

O Fundo Rotativo, por sua vez, financiou, entre 1990 e 2005, 

um total de· 188 projetos, na sua. maioria destinados a 

empreendimentos econômicos solidários. 

Em Santa Maria, esses fundos financiaram um total de 84 

projetos, ben�ficiando mais de 4000 pessoas, desde 1986. 

Fundos operados pela Cáritas 
que apoiaram projetos econômicos e 

sociais do Projeto Esperança/ 
Cooesperança desde 1986 

• Fundo de Mini-Projetos da Cáritas/RS (estadual)

• Fundo Rotativo Soli�ário (estadual)
• Fundo Rotativo Rt;9ionat (da Diocese de Santa Maria)

/ 
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Grande do Sul, se evidenciava a necessidade de en
contrar meios de apoiar o surgimento e o desenvolvi
mento dos PACs no Estado. Em busca de recursos para 
o atendimento a essa demanda é que surgiu a parce
ria com a Misereor/KZE da Alemanha. Foi graças à as
sinatura de um convênio com essa entidade que foi
criado em 1986 o Fundo de Mini-Projetos da Cáritas/
RS, que já apoiou, até dezembro de 2005, 1023 proje
tos.

O "Fundo PACs", como é conhecido internamen
te esse fundo administrado pela Cáritas Estadual, 
disponibiliza pequenos valores para a realização de 
projetos culturais ou sociais (valores entre mil e cinco 
mil reais) e econômicos (valores entre mil e sete mil 
reais). Conforme a Marinês, responsável po_r sua admi
nistração, 

O Fundõ se destinou, desde o inicio, para o 
fortalecimento dos PACs, dentro dos quais é 
difícil algumas vezes diferenciar com' clareza 
as atividades propriamente econômicas das 
sociais ou culturais. Por exemplo, quando um 
empreendimento econômico encaminha um 
projeto para atividades de formação, isto não 
pode ser catalogado como "projeto econô
mico". O fundamental é apoiar dinâmicas lo
cais, nas quais se confunde-o social, o cultu
ral o econômico (Marinês). 

As prioridades e a forma de administrar o Fundo 
foram mudando com o passar dos anos. Assim, 

Ao longo de quase 20 anos, muitas coisas fo
ram mudando, determinadas principalmente 

pelas mudanças de contexto e a disponibilida
de de recursos internos para financiamento de 
pequenos projetos econômicos. Primeiro, 
quando não havia nenhuma outra fonte de fi
nanciamento e os grupos estavam enga
tinhando, o financiamento se destinava em mais 
de 80% para ir]iciar atividades na linha de gera
ção de trabalho e renda e os valores repassa
dos eram a fundo perdido. Depois, a_partir da 
sugestão dos próprios grupos, começamos a 
solicitar uma devolução voluntária dos valores 
repassados e, na medida em que foi havendo 
uma disponibilização de recursos para os gru
pos econômicos via políticas públicas, a forma 
de administrar o Fundo foi se modificanclo 
(Mari/íês). 

No início, entre 1986 e 1988, repassavam-se va
lores a fundo perdido, mas com o passar do tempo 
adotou-se um modelo de devoluções parciais ou to
tais, segundo o tipo de projeto. Assim, hoje, os "proje
tos economicamente viáveis" devolvem 100% do va
lor recebido corrigido pela inflação (INPC), mais taxa 
fixa de 3% sobre o total. Os projetos de "iniciação pro
dutiva" devolvem 30% do valor recebido e os 
socioeducativos até 10%, conforme. as possibilidades. 
Para os grupos efetuarem a devolução, foi criado um 
indexador prówio chamado FRS. Este indexador parte 
de um valor "x" e a cada dois meses sofre correção 
pelo INPC. Quando um grupo recebe um aporte finan
ceiro, este valór é transformado em FRS e no momen
to de efetuar a devolução é reconvertido em reais. 

Foi a partir dessas devoluções que surgiu, na 
década d� 90, o Fundo Rotativo Solidário. A idéia era 
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aproveitar os valores que retorílé�vam dos grupos para 
ampliar o ,apoio financeiro da Cáritas/RS. O Fundo 
Rotativo Solidário se orienta, pois, pela co-responsabi
lidade solidária. Todos os grupos são estimulados a 
fater sua devolução, parti6ipando assim de uma rede 
estadual de solidariedade. Quem recebeu apoio con
tribui para que outros grupos possam se organizar. Tudo 
o que retorna é imediatamente reinvestido em novos
projetos. A Cáritas Estadual administra o Fundo, mas
seu gerenciamento é definido pela Comissão Estadual
dentro dos critérios do Fundo PACs. Até dezembro de
2005, o Fundo Rotativo já havia apoiado 188 projetos.

Graças a esse fundo, muitos grupos de econo
mia solidária em diversas partes do Rio Grande do Sul 
iniciaram suas atividades ou puderam investir para com
prar equipamento ou melhorar sua infra-estrutura A 
maior parte dos grupos do, Projeto Esperança-Cooes
perança obtiveram financiamento dessa forma, viabili
zando assim sua pequena atividade econômica. 

Além de acessar os recursos do Fundo Estadual, 
a Cáritas de Santa Maria (na figura da equipe executiva 
do Projeto Esperança/Cooesperança), conseguiu um 
apoio direto da Misereor e manteve, entre 1987 e 1998 
seu·próprio Fundo de Crédito para Projetos Produtivos. 
Posteriormente, seguindo a lógica do Fundo Rotativo Es
tadual, decidiu também aproveitar alguns recursos ain
da disponíveis de fundos recebidos dir�tamente da 
Misereor e criou o Fundo Rotativo Regional, que funcio
na até hoje. Esse fundo é utilizado para financiar proje
tos sociais ou pequenos projetos de apoio à atividade 
econômica (compra das banca.s para a feira na praça, 
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por exemplo). Nesse caso, exige-se devolução integral, 
pois trata-se de um recurso limitado que precisa ser 
mantido para as novas concessões. 

Com o passar do tempo, novas alternativas de 
financiamento foram sendo vislumbradas pelo Projeto 
Esperança, em função do cresc�nte nível de articula
ções. e como resposta às incertezas de continuidade 
do aporte de recursos da cooperação internacional. 
Assim busca-se, por um lado, fortalecer parcerias com 
cooperativas de crédito como CRESOL e SICREDI. Por 
outro lado, também se procura facilitar o acesso dos 
grupos a linhas de crédito públicas como o PRONAF 
ou mesmo pela EMATER-RS. 

Outra alternativa construída ao longo do proces
so foi a Instituição Comunitária de Crédito Banco do 
Povo da Região Central. O Banco do Povo, como é 
conhecido, é uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse �úblico que integra 32 associados-fundado
res, apertadores de capital ou não, entre o governo 
do estado, dez prefeituras, sindicatos, universidades 
e entidades da sociedade civil, Projeto. Esperança/
.Cooesperança, CUT e Instituto Metàdista. 

Operando com um capital inicial de aproxima
damente um milhão de reais, o Banco do Povo conce
de financiamentos de até R$ 2.500 a pequenos empre
endedores formais e informais. A operação é realizada 
entre o financiado e um agente de crédito do Banco, 
que visita o cliente e outras pessoas indicadas para 
certificar-se da viabilidade da concessão de crédito. 

Essa instituição, após dois anos e meio de existên
cia, já havia liberado R$ 1.334.053,84 em 1034 operações. 
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o apoio para à desenvolvimento de tecnologias

alternativas 

Além do aporte financeiro, o Projeto Esperança/ 
Cooesperança viabiliza também importantes investi
mentos em tecnologia. Mas não qualquer tecnologia, 
e sim aquelas orientadas aos princípios e orientações 
do Projeto; ecológica e socialmente sustentáveis e, por 
tanto, tecnologias muitas vezes contrárias ao que dita 
o enredo das grandes corporações. Nesse sentido, o
Projeto mantém convênios com diversas entidades para
possibilitar a manutenção de uma pequena rede de
assessoria e apoio aos trabalhadores rurais, estimu
lando o desenvolvimento de tecnologias de cultivo lim
pas, sem agressões ao meio ambiente.

Um convênio com o Instituto Genaro Krebs de 
Santa Maria garante a assessoria de dois técnicos agrí
colas aos agricultores. Outrâ parceria, firmada com o 
Grupo de Agroecologia Terra Sul da Universidade Fe
deral de Santa Maria (GATS/UFSM) e com a EMATER
RS, objetiva a constituição de Unidades de Referência 
Agroecológica, além de um trabalho de assessoria 
participativa nas propriedades dos agricultores. Pode
se mencionar também um contrato firmado com a Pre
feitura Municipal que garante o apoio de uma equipe 
de 12 inseminadores. 

Outro importante projeto que está começando a 
se desenvolver em parceria com a UFSM é o chamado 
Residên'cia Agrária, que integra um grupo de recém
formados em agronomia para atuarem junto aos as
sentamentos. É um projeto em regime de alternância 

· 1

com tempo escola e tempo ·para assistência técnica 
l 

que culmina em 18 meses, com grau de especializa-
ção. Este é um programa do MOA-INCRA-Universida
de do Brasil e permitirá disponibilizar seis acadêmicos 
para o Projeto Esperança/Cooesperança, mais dois 
técnicos de campo e professores orientadores da uni
versidade. 

O Projeto Esperança/Cooesperança mantém, ain
da, estreito laço de cooperação com a Comissão Pas
tor a l da Terra (CPT), com a Rede EcoVida de 
Agroecologia e com a Federação dos Trabalhqdores 
da Agricultura Familiar (FETRAF-Sul). Conforme Luiz 
Comasseto, 

A Federação de Agricultura Familiar, FETRAF
Sul está ligada ao Proieto Esperança/ Cooes
perança no segmento de articulação das agro
indústrias da região centro,,e no fortalecimento 
da agricultura familiar, proporcionando um novo 
modelo de sindicalisniÔ junto ao meio rural 
(Luiz). 

A formação 

Uma terceira área de atuação do Projeto é o in
vestimento em diversas formas de educação, forma
ção e qualificação de seus membros. Oportunidades . 
de formação oferecidas pelos poderes públicos, univer
sidades ou outras entidades são constantement'e 
pesquisadas e aproveitadas para a qualificação dos 
trabalhadores associados ao Projeto. 
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Luiz Antônio Comassetto 

Coordena a AS'f>J (Associaçao Sítio Ecológico da Vovó) e a ASSINTRAF 
(Assoc1açao da Agricultura Familiar) da região Centro no Projeto Esperança7 
Coo��perança, além �e também compor a direção da Comissão da Agricultura 
F�1har e Agroíndústna do Projeto Esperança/Cooesperança. Ajudou a construir 
o nucleo da ECOVIDA (sede de agroecologia) na região central -RS.

Grupo de Agroecoíogia Terra Sul - UFSM 



Síntese das atividades de formação que 
constam no relatório de 2005 do Projeto 

Esperança/Coopesperança 

- Participação no V Fórum Social Mundial em 2005, com 42 
pessoas, do início ao fim.
- Participação nas reuniões das comissões preparatórias à Feira
do Cooperativismo (150 reuniões).
- Partlcipação nas Feiras de Economia Solidária de Porto Alegre,
Pelotas, Passo Fúndo, Santa Catarina, Uruguai, Argentina,
Expointer (Esteio - RS), Feiras das Ãgroindústrias Familiares
de Brasília (DF) e um Seminário em Caracas (Venezuela).
- Participação do li Congresso Latino Americano dos Catadores/
as, com cerca de 80 catadores/as.
- Participação de várias atividades dos Fóruns Brasileiro,
Gaúcho e da Região Central.
- Viagens de estudos e de intercâmbio de experiências em
outros est�dos e países.
- Participação de 120 pessoas na 1 Oª Romaria Estadual do
Trabalhador/a e 28!! Romaria da Terra - 111 de maio. 
- Participação no Bloco de Carnaval da Cidadania com
aproximadamente 40 catadores/as.
- Ass�mbléia anual dos Empreendimentos de Economia
Solidá�ia do Projeto Esperança/Cooesperança. 
- Participação nos 52 Feirões Coloniais Semanais, nos 14

.,, 

Feirões Temáticos da Praça Saldanha Marinho e nos outros 
feirões temáticos da cidade e região. 
-Muitas atividades de formação ligádas à Agroindústria Familiar,
Agroecologia, Redes de Trocas.
• e.ursos, reuniões, estudos e debates e troca de Ei!Xperiências.

Fonte: Relatório anual do Projeto Esperança/Cooesperança 
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Vagas de capacitação também são constante
mente obtidas junto ao Banco da Esperança ou mes
mo dentro do próprio Projeto Esperança. Ultimamen
te, muitos trabalhadores têm organizado cursinhos de 
capacitação profissional na sua área profissional. Des
sa forma é mantido um clima de constante incentivo à 
educação. 

A compreensão no Projeto Esperança/Cooes
perança é de um processo formativo contínuo, integra
do por cursos e seminários, mas também pela partici
pação, nas mais diversas atividades de discussão e 
debate, em todos os níveis e espaços. Isso fica muito 
claro observando-se o quadro ao lado, que informa 
sobre as atividades de formação realizadas em 2005. 
Conforme os documentos do Projeto, 

A formação é um dos mais importantes eixos tra
balhados pelo Projeto Esperança/Cooesperança, 
trabalhando com a metodologia do ver, julgar e 
agir. Neste sentido há uma integração muito gran
de entre a teoria e a prática, através da forma
ção de sujeitos no exercício da cidadania. 

Algumas vezes, projetos variados, de cunho não 
explicitamente educacional, são aproveitados como 
oportunidade de treinamento de novas lideranças. É o 
caso da participação do Projeto Esperança/ Cooespe
rança como entidade coexecutora do Mapeamento da 
Economia Solidária no Estado do Rio Grande do Sul. 
Para esse trabalho, que é uma pesquisa de campo, os 
próprios trabalhadores de grupos associados ao Pro
jeto foram contratados e capacitados. 

Existe também uma experiência educacional 
para crianças e adolescentes. Trata-se da Cooperati
va Solidária das Crianças (COOPSOL), cooperativa 
educacional que visa atuar na formação e na educa
ção das crianças primando pela educação para a soli
dariedade. A cooperativa foi retomada depois de ter 
sido desativada por alguns anos. Ocorrem reuniões 
durante os Feirões Coloniais Ecológicos, quando os 
pais participantes da Feira deixam seus filhos com a 
equipe da COOPSOL. Também é desenvolvido um tra-

. balho específico nas comunidades carentes do muni
cípio, como no "Quilômetro dois", sede da Central dos 
Catadores/as. Atualmente, participam da cooperativa 
mais de 50 crianças e adolescentes em quatro núcleos 
da periferia de Santa Maria. 

Os processos de comunicação 
e ampliação da visibilidade 

Ciente da importância que adquire a visibilidade 
do Projeto e a divulgação das ações, há uma preocu
pação constante com esse aspecto, e os resultados 
têm sido significativqs. 

Há também uma preocupação com a comuni
cação. O programa na rádio Medianeira deu 
muitos espaços para eles. A própria TV sem
pre deu muita força (Telmo Adams) . 

De fato, as ações do Projeto Esperança têm uma 
boa cobertura na mídia local, tanto nos jornais quanto 
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Cursos reaiizados em 2005: 

- Curso de gestão e planejamento - POA - AEC
\ ' 

- Cursó sobre Sustentabilidade - Florianópolis • se

• Curso de 300h sobre agroecologia e sustentabilidade
do planeta Terra - UFSM
• Curso de pó de rocha em Candiota - AS
-Curso de pó de rocha em Santa Maria - AS'
• Curso de preparo de sobremesas e decoração
• Curso de agroindústria familiar - UFSM
· Curso de preservação ambiental - UFSM

· Curso de Segurança Alimer:itar Nutricional Sustentável
- Curso de multiplicadores/as da economia solidária
em Brasília - DF 
- Curso de aproveitamento de frutas, verduras e legu
mes
- Curso de manipulação e armazenamento de produtos
hortigranjeiros
-Curs0 de boas práticas na manipulação e decoração
de alimentos 
- Curso de preparo de lanches rápidos
-Curso de .trocas solidárias
- Curso cozinhando com soja
- Curs� de s�lgados pára festas
- Curso de doces para festas
- Curso de bolos e tortas

Cursos do Oualiticar-RS no Lixão da Caturrita- Santa Maria - 1999 



/ 

Parcerias do Proje�o 
Esperança/Cooesperança: 

Cáritas Brasileira/AS 
Misereor/KZE-Alemanha 

SAEMA 

Prefeitura Municipal 
FETRAF-Sul 
Rede Ecovida 
Banco do Povo 

Rede de Solidariedade 
IGK 

CRESOL 

MST - Via Campesina 
Comissão Pastoral da Terra 

EMATER 

UFSM - UNIFRA

CONSAD -CONSEA

Governo do Estado 
Governo Federal 

Veículos de Comunicação 
Fórum Brasileiro de ES (FBES) 

Fórum Estadual e Regional de ES 
.e outras entidades 
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no rádio e na TV. Alguns espaços da própria Igreja 
Católica, como a rádio Medianeira, são importantes, e 
são utilizados também meios alt�rnativos, como as rá
dios comunitárias, e os programas produzidos pela 
faculdade de comunicação da UFSM. 

Mas é inegável que há um interesse crescente 
da mídia em dar cobertura às atividades do Projeto 
Esperança/Cooesperança, que tem conseguido impor
tantes espaços na imprensa escrita, falada e 
televisionada. Santa Maria conta com onze rádios, qua
tro jornais e dois canais de TV, a maioria dos quais têm· 
disponibilizado espaços para divulgar as ações do Pro
jeto e o trabalho dos empreendimentos. 

Se parte da explicação para essa facilidade de 
acesso aos meios de comunicação advém da influên
cia da Igreja Católica em Santa Maria, é importante di
zer que essa não é a única e, talvez, nem a melhor 
explicação. A verdade é que o Projeto Esperança/ 
Cooesperança logrou desenvolver uma rede de sóli
das parcerias com diversas empresas de comunica
ção para a divulgação de eventos. 

Essas parcerias explicam-se, em boa parte, gra
ças à manutenção de laços com repórteres e jornalis-" 

tas simpáticos ao trabalho desenvolvido. Em conversa 
informal com uma repórter de um desses veículos de 
comunicação "parceiros", soubemos que muitas das 
matérias sobre o Projeto Esperança só foram impres
sas com muita luta, por vezes contra a intenção do 
editor. Essa profissional disse ainda que demorou vári
os anos para que a direção do jornal compreendesse 
que era importante cobrir os eventos do Projeto Espe-

rança, mas que hoje já há um espaço garantido para 
isso. 

O Projeto Esperança, impulsionado pela figura 

da Ir. Lo1.:1rdes, tem uma capacidade de pautar 

a sociedade, de desenvolver um diálogo com 

a mídia. Desenvolve pauta jornalística, mobili

za a mídia para divulgar a proposta (Haroldo 

Mendonça, SENAES). 

São essas parcerias que garantem, por exem

�lo, a boa visibilidade alcançada pelas Feiras do Coo
perativismo na mídia. Na última edição, a feira foi man
chete de capa dos maiores jornais da cidade. Irmã 
Lourdes ainda afirma que a divulgação das Feiras do 
Cooperativismo é feita em parceria com onze rádios 
santamarienses. Ela lembra que 

as rádios sempre dobram o tempo que a gente 

paga, se pagamos um tempo x de divulgação, 

elas acrescentam um tempo igual gratuitamen

te, como apoio (Irmã Lourdes). 

· 
A Equipe de .Animação e a organização 

autogestionária dos trabalhadores 

Conforme dito anteriormente, a proposta do Pro
jeto Esperança/Cooesperança é manter uma pequena 
equipe liberada para garantir as tarefas administrati
vas e dinamizar as ações de parcerias, através das quais 
se realiza o apoio aos grupos. Ao todo, o Projeto m�n
tém nove pessoas liberadas para o trabalho. Dentre 
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Equipe administrativa 
do Projeto Esperança/Cooesperança: 

Da esquerda para a direita: 

-Antônio Reis, o Toninho, motorista oficial do Projeto, mas que 
� � também, conforme ele descreve, assessora os grupos\ faz os

trabalhos de rua e as rotinas internas. ·o Projeto Esperança é 
como uma família, é um importante meio pra que as pessoas 
possam ser mais humanas", segundo ele. 

- Etelvina Santos, a Neca, natural de Cruz Alta. Exerce a função
de auxiliar de escritório. "O Projeto Esperança é um trabalho
inovador, tanto que se expandiu. Ele faz a diferença para aquele
pessoal que está ,desempregado", afí�ma Neca.

- Carmen Possebon, formada em Pedagogia, exerce a função
de secretária, elaborando as atas e relatórios da Cooesperança
e realizando atividades administrativas. "O Proj�to Esperança
está ·crescendo cada vez mais. A comercialização foi crescendo
com o produtor", acrescenta Carmem.



elas, sete são paga� com recursos do convênio esta
belecido com Misereor: quatrô funcionários fixos e mais 
um contador e dois_..assessores de agroecologia que 
trabalham em tempo parcial. Os outros dois são os 
responsáveis pelo Terminal de Comercialização Dire
ta, _que são pagos com os recursos obtidos com a co
mercialização dos produtos no terminal. 

A equipe do Projeto é diretamente responsável 
pelo acompanhamento sistemático aos grupos e o pro
cesso de integração e formação dos novos grupos .. 
Suas funções são fundamentalmente administrativas, 
mas eles permanecem integrados coro as atividades e 
a proposta do Projeto como um todo. 

É evidente que o funcionamento do Projeto Es
perança/Cooesperança é sustentado pela dinâmica de 
atuação dos grupos e suas çomissões e que seu dife
rencial está dado pela capacidade de dinam•zar uma 
ampla rede de parcerias nas diferentes frentes de tra
balho de apoio necessárias. Isso permite uma forte di
nâmica autogestionária e de promoção de novas lide
ranças, que são estimuladas a participar no amplo le
que de comissões e de eventos em que o Projeto está 
envolvido. 

É verdade que boa parte· do processo de 
dinamização das parcerias e de orientação das instân
cias de organização dos grupos e trabalhadores tem a 
figura da Diocese, do Banco da Esperança e da Irmã 
Lourdes, Coordenadora do Projeto Esperança como 
uma referência obrigatória. Mas é verdade também que, 
junto à força da liderança e da autoridade institucional, 
há toda uma metodologia de trabalho de estímulo à 
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participação, de .formação de lideranças e de 
compartilhamento de tarefas que, conforme Telmo 
Adams, tem permitido que as pessoas assumam o pro
cesso: 

Isso criou rupturas e criou possibilidades 

educativas para as pessoas. A experiência 

mostra que um nível de intervenção tem que 

garantir as pessoas serem desafiadas a se en

volver. Isso fez com que elas respondessem 

afirmativamente (Telmo Adams). 

Quanto a sua organização, a Cooesperança é 
uma cooperativa de segundo grau, integrada pelos 
mais de 220 grupos e associações que participam das 
feiras e projetos sociais. Muitos desses grupos não 
estão formalmente registrados, mas todos se.conside
ram cooperados da Cooesperança. Quando há novos 
grupos interessados, é realizada uma reunião (geral
mente de freqüência bimestral). Nessas reuniões os 
interessados são aconselhados a se agruparem em 
associações de várias famílias para se associarem ao 
projeto. 

Os integrantes do Projeto Esperança/Cooespe,
rança vivenciam um processo de orga".ização coópe
rativa, participando sistematicamente de assembléias, 
comissões e grupos de trabalho. Mas a Cooesperança 
não segue rigorosamente os procedi-mentas e regis
tros das cooperativas tradicionais. Segundo a Irmã 
Lourdes, a questão formal está em estudo e eles deve
rão definir alguns elementos de .funcionamento dife
renciados. Uma das particularidades, por exemplo, é o 

fato de, nas assembléias, com a finalidade de reco
nhecer a participação, as votações respeitam não o 
princípio de um voto por sócio (associação de famíli
as), e sim o princípio de um voto por pessoa presente 
na reunião. A participação é ampla, tanto nas comis
sões de organização e direção quanto nas assembléi
as. Na última assemb,léia anual, por exemplo, partici
param mais de 250 pessoas. E o processo de ç,rgani
zação e direção conta com a participação de dezenas 
de trabalhadores, integrantes de 20 comissões, con
forme relação ao lado. 

Grupo histórico do Projeto: Dirceu Reis, Carmen Possebon e Alcir dos Santos, no Projeto 
desde 1989, juntos com a Irmã Lourdes que está desde 1987 
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Comissões de Administração 

- Coordenação Colegiada e de Ética do Projeto

Esperança/Cooesperança - Tela Esperança

- Comissão de Formação
- Agroindústria Familiar e Laticínios·
• Artesanato e Confecção

- Panificaçã� e Produtos Integrais
• Hortigranjeiros e Agroecol�la

- Felrão Mensal Temático da Praça Saldanha Marinho
- Catadores(as) e Reciclagem de Resíduos Sólidos
- Rede de Solidariedade e o Programa Fomif Zero

- Eventos Especiais, Feiras, Romarias, Seminários, Viagens de
Estudos, Congressos eni outras cidades e Celebrações
- COOPSOL - Cooperativa das Crianças (Arte da Inclusão)
! O Brique da Estação
• Por um Mundo sem Tabaco - Antitabagismo e as Alternativas à
Cultura do Fumo
- Estacionamento no Feirão Colonial
• CT P (Comissão Pastoral da Terra)

• Projeto Catando Cidadania: Integrado com a Casa da Cultura
• Feirão Colonial Semanal - A Comissão é formada por
coordenadores/as das comissões, representantes da equipe do
Projeto Esperança/Cooesperança e dos coordenadores/as das
mesas do Feirão Celonlal Semanal
• Comissão da Teia Esperança - é formada por uma comissão de
um representante de cada ponto da Tela Esperança, da Comissão
de Coordenação Colegiada e de Ética
• Comissão permanente da FEICOOP



8 - Espaços de atuação junto aos excluídos 
e participação em projetos comunitários/locais. 

, 

E
ponto pacífico entre os associados que o Pro

�eto deve trabalhar em prol da causa dos exclu
. idos e em prol da transformação social, rumo a 

uma sociedade mais justa e fraterna. Em nome dessa 
certeza, inúmeras ações são desenvolvidas. Essas 
ações são todas investimentos que o Projeto Esperan
ça, enquanto setor do Banco da Esperança, realiza na 
sociedade. 

O trabalho junto aos catadores(as) 

Outro espaço importante de atuação do Projeto 
Esperança tem sido junto aos catadores de resíduos 
da cidade de Santa Maria, cuja participação iniciou em 
1992. Conforme conta a Margarete, coordenadora da 
ASMAR, primeira associação de catadores/as de San
ta Maria, 

O grupo iniciou através do 82 encontro de 
CEBS, em 1995. O pessoal que estava no en
contro tinha que juntar e levar os-resíduos. Ter
minou o encontro e as pessoas .continuaram 
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levando os resíduos. A través do Projeto Es

perança, os maristas cederam um local 

(Margarete} 

Pelas características dos catadores, enquanto 
uma população em situação de vulnerabilidade social, 
o trabalho do Projeto foi ampliando-se a diferentes fren
tes, tanto na linha de promover a inclusão social des
ses trabalhadores, incentivando seu protagonismo e
respeitando sua individualidade, quanto na perspecti
va da viabilização da atividade de recolhimento, clas
sificação e comercialização de resíduos sólidos. Essa
víabilização é pensada pela via da associação, procu
rando poten-cializar o poder de negociação econômi
ca e política dos trabalhadores.

É nesse sentido que tem sido desenvolvido um 
novo modelo de coleta seletiva de resíduos sólidos em 
Santa Maria, em parceria com a Prefeitura Municipal. 
O modelo, que começou a funcionar em julho de 2005, 
busca estimular a associação dos catadores, facilitan
do o acesso dos trabalhadores organizados e cadas
trados junto à Central dos Catadores ao lixo reciclável 



·.

Margarete Vida/ 

Forte liderança entre os grupos de recicladores vinculados ao Projeto Esperança/ 
Coóesperança Coordena a ASMAR - Associação dos Selecionador�s de Mat�r!ais 
Recicláveis. Assessora a Secretaria de Proteção Ambiental da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria É a primeira caladora a ingressar no curso superior de Planejamento 
e Economia Ambiental. 

Caladores em atividade do projeto Catando Cidadania 

produzido na cidade. Para tanto, a Secretaria de Pro

teção Ambiental concedeu uniformes e "carrinhos" de 

coleta de lixo â Central dos Catadores, com apoio da 

Fundação Banco do Brasil e, estabelecendo também 

uma distribuição dos pontos de coleta entre os onze 

grupos associados à Central. 

Já a população santamariense é responsável pela 

limpeza e separação dos materiais em suas próprias 

residências, pois as associações de catadores ainda 

não possuem estrutura que possibilite a execução des

sa tarefa. Busca-se sensibilizar a população para a 

importância da cooperação com os trabalhadores, pro

curando também promover a conscientização quanto 

à importância do serviço prestado pelos catadores. 

.Uma·das grandes apostas é que o novo modelo 

de coleta seletiva liberte os catadores da figura do 

atravessador, que acaba controlando os preços no 

mercado de compra do lixo reciclável. A nova estraté

gia é reunir na Central dos Catadores os resíduos 

recicláveis recolhidos pelas treze associações. Dessa 

forma, a Central pode contatar as empresas interes

sadas no material, efetuando a venda diretamente, sem 

a necessidade de intermediação. 
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Também se busca afastar os catadores do "lixão" 

da cidade. Nesse sentido, também em parceria com a 

Prefeitura Municipal, obteve-se a concessão de uma 

área de 21 hectares no Horto Municipal para assenta

mento das famílias que ainda habitam o lixão da 

Caturrita, como é conhecido em Santa Maria. Nessa 

nova área os trabalhadores estão sendo capacitados 

para o desenvolvimento de novas alternativas de gera-

ção de renda, como a piscicultura ou a horticultura. 

Entretanto, as famílias podem continuar trabalhando 

com o comércio do lixo recolhido, dessa vez de forma 

associada, como no caso dà AS NOVA, Associação Vida 

Nova, que agrupa algumas das primeiras famílias 

transferidas para o Horto. 

Além de todo o trabalho no sentido de garantir 

trabalho e renda aos catadores, há também a preocu

pação de recuperar a dignidade e o protagonismo des

sas pessoas. Procura-se valorizar a trajetória de vida 

desses cidadãós costumeiramente considerados como 

de "segunda categoria". 

Dona Terezinha é um exemplo dessas trajetórias 

de vida que merecem ser recuperadas � valorizadas. 

Ela é uma senhora de 56 anos que deixou o campo 

aos 19 pra tentar a sorte na cidade. Ao chegar a Santa 

Maria, ocupou-se com toda sorte de atividades, ou "bi

cos", como ela prefere dizer. 

Nos anos 90, participou da·fundação da ASMAR 

, que seria depois seguida de uma nova associação 

organizada por dona Terezinha, a ARSELE. 

Hoje, dona Terezinha é uma das lideranças entre 

os catadores de Santa Maria, junto com a Margarete e 

outras tantas mulheres e homens. Na ARSELE, que 

funciona num galpão da Rede Ferroviária cedido ao 

grupo pela Prefeitura Municipal, estão sendo planeja

·dos e desenvolvidos diversos projetos para a comuni

dade, como educação e recreação de crianças é ado

lescentes e atendimento médico. O mesmo galpão tam

bém sedia a mencionada Central dos Catadores, que

disponibiliza espaço para as associações que não pos-
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Terezinha Aires Domingues 

Recicladora. integra a Associação de Reciclagem ARSELE, em Santa Maria. Em 1999 
participou de uma ação coletiva de ocupação de uma área abandonada pela Rede 
Ferroviária Estadual. Hoje, é militante cfo MNLM (Movimento Nacional de LUia pela 
Moradia). Antes de fundar a ARSELE já tinha fundado também a ASMAR, a mais 
antiga associação de reciclagem de Santa Maria 

..... 

Coral dos Gatadores(as) 



• Regina Celis Dellagerisi

Trabalha na Secretaria Municipal de Cultura. Desenvolve com os cataclores(as) o 
projeto chamado "O papel do papel". 
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suem local para armazenamento do lixo recolhido, 

além de reunir para outras atividades culturais, ani

versários e até velórios. 

Como em diversas partes do RS e do Brasil, o 

processo de organização dos catadores trouxe a in

dignação pelo preconceito e a discriminação que eles 

sofrem, mas ao mesmo tempo provocou uma nova 

consciência e afirmação enquanto trabalhadores. As 

falas a seguir ilustram isso claramente: 

pra eles nós somos lixo ... mas não é verdade ... 
A gente é catador, mas é pessoa, é humano, a 
gente quer ser reconhecida como pessoa, 
como profissão! A gente é agente do meio 
ambiente!" (dona Terezinha). 
Nós somos o que somos devido a uma pres
são da sociedade que não te dá oportunidade. 
É verdade que tem escola, mas precisamos 
comer, e como o corpo precisa de comida, ti
vemos que escolher. A sociedade tem precon
ceito com os carroceiros. A sociedade nos jul
ga, mas não sabe quem nós somos. Eu já tra
balhei em lancheria, abri malharia que não deu 
certo (Margarete). 

É para valorizar essas pessoas qúe o Projeto 

Esperança, juntamente com a Secretaria da Cultura e 

a Secretaria de Proteção Ambiental também investem 

em ações de caráter cultural, como o Projeto Catando 

Cidadania. Esse projeto iniciou em 2003, visando jus

tamente estimular o fortalecimento de um espaço cul

tural e artístico entre os catadores. 

Hoje, participam aproximadamente 40 pessoas, 

distribuídas em atividades de canto coral, teatro, bloco 
/ 

de carnaval, aprendizado de espanhol, literatura e re

dação, além de uma associação fundada para a con

fecção de papel reciclado artes.anal. Já se percebe os 

primeiros frutos do trabalho, com as apresentações do 

coral, os desfiles do bloco no carnaval de rua da cidade 

ou a publicação do livro Histórias de vida dos catadores

. de Santa Maria, escrito pelos próprios catadores. 

A maior parte de associações de catadores de 

Santa Maria fazem parte do Projeto Esperança/Cooes

perança. Cada vez mais, eles estão integrados nas di

versas atividades, inclusive de comercialização. Recen

temente, um novo ponto da Teia Esperança passou a 

estar integrado por uma associação de catadores. 

Participar no Projeto Esperança, conforme a Margarete, 

abre bastante portas. Se tu trabalhas sozinho, 
não é a mesma coisa. O vínculo abre portas. 
Foi a través do Projeto Esperança que foi cria
da a ASMAR. Eles nos deram suporte, ajuda
ram a elaborar projetos. Hoje, a associação tem 
autonomia. Somos nós que decidimos den
tro da associação (Margarete). 

A s  articulações e parcerias 

com o Fome Zero 

O Projeto Esperança/Cooesperança investe tam

bém na comunidade externa, na cidade e na região 

c�ntral do estado. Para tanto, participei, entre muitas 

outras instâncias, da Rede Solidariedade, que é o Co
mitê Santamariense de Combate à Fome e à Miséria, 

CONSEA, CONSAD, etc .. 
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ATIVIDADES COM OS CATADORES/AS 
(realizad_as em 2005 pelo Projeto 

Esperança/ Cooesperança em parceria 
com a Prefeitura Municipal, Casa de 

Cultura e Secretaria de Proteção Ambiental 
de Santa Maria) 

- 13 Associações de Caladores/as de Material Reciclado

1- O Projeto Catando Cidadania
- CD'dos.Catadores/as 
- Coral do� Caladores/as

- Carnaval da Cidadania - Bloco dos Caladores/as Vá Te Catar
- Oficinas diversas (música, arte.aulas de espanhol e teatro)
- Projeto O Papel do Papel
- Assocíação "Tudo Limpo" Produtos de Limpeza
- Saúde Bucal (atendimento odontológico)
- Dignidade Sem Fronteiras - Intercâmbio com a França e
Uruguai
- Alfabetização dos Catadores/as através do EJA (educação de
adultos) e outros cursos
- A Coleta Seletiva em parceria com a Prefeitura Municipal de
Santa Maria
- Publicação do livro As Histórias da Vida dos Catadoresfas e As
Lutas dos CatBJiores/as e sua Trajetória 

- A Arte da Inclusão: projeto de artesanato em material reciclado
dos catadores/as.
- Viagem dos cataçfores(as) e assessores para a França e a
abertur:=1 de um ponto da Teia Esperança naquele país.



FOM�ZERO 
Horta Nova Santa Marta 

A Rede é um fórum qve articula, em Santa Ma

ria, o Programa Fome Zero, do governo federal, o 

Mutirão Nacional de Superação da Fome e da Miséria 

da CNBB e mais de 140 entidades locais. A Rede já 

atende no mínimo dez comunidades em situação de 

vulnerabilidade social, desenvolvendo ações 

emergenciais (doação de alimentos e roupas) e de 

médio prazo (atividades de geração de renda), com 

mais de 35 grupos organizados. 

A Rede é, além disso, um fórum do qual ema

nam diversas ações no campo da segurança alimen

tar. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

(CONSEA) e o Consórcio de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Local (CONSAD), que envolve soci

edade civil e poderes públicos de dezessete municípi

os do centro do estado, nascem no âmbito da Rede de 

Solidariedade. 

O Projeto Esperança participa atiyamente na 

Rede Solidariedade e tem entrado, através dessa par

ticipação, em várias outras frentes de atividades, inte

grando um público de trabalhadores cujos níveis de 

exclusão social e cidadã trazem novos desafios para a 

atuação do Projeto. Novos projetos se desenvolvem, 

como o das Hortas Comunitárias, que pretende orga-

. nizar comunidades carentes para a produção de hor

taliças. É assim que seu Antônio, coordenador da Hor

ta da Região Leste, conheceu o Projeto Esperança e, 

segundo suas próprias palavras, "me deu o que tenho 

agora; me proporcionou um curso de liderança e me 

deu ma(s visão das coisas". 

A biografia do seu Antônio, como a de dona 
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Terezinha no caso dos recicladores, ilustra a trajetória 

de exclusão e miséria em que vivem milhões de brasi

leiros e o potencial de redescoberta de dignidade e 

cidadania que representam projetos como o.da Cooes

perança: Ele conta que veio da lavoura e que sua pro

fissão é tratorista. 

Me obriguei a vir do campo para viver na cida

de. Na Região de Arroio Grande, nós perde

mos tudo por causa da enchente. Ficamos 

morando embaixo da lona preta. Eu nunca tive 

terra· (seu Antônio). 

Hoje, seu Antônio faz parte da Rede de Solidari

edade, que integra há três anos. Com muito orgulho, 

conta que ei:n 2005 foi convidado para fazer parte da 

mesa diretora do CONSEA. Participa também da co

missão antitabagismo e de outros projetos na sua co

munidade, como a fábrica de massas, que está sendo 

aberta por três famílias, e o grupo de crianças que es

tão aprendendo como é que se lida com a horta e con

seguiram apoio de uma organização alemã. 

Mesmo com os avanços, as coisas continuam 

difíceis, e ele conta das dificuldades e da lentidão dos 

programas de governo. Concorda com o Cabral, o outro 

representante do Projeto Esperança na Rede Solidari

edade, nas críticas à lentidão da burocracia de gover

no. O Cabral afirma que 

se a Rede de solidariedade funciona em Santa 

Maria, é graças ao Projeto Esperança (Cabral). 

Seu Antônio cita os problemas que enfrentam nas 
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Antônio Ferreira 

É o coordenador da Horta Comunltátia Nova Santa Marta. Sao nove hortas 
comunitátias em Santa Maria. Ele coordena a horta na Regiao les1e, na qual 
funciorram três hortas. Entrou no Projeto Esperança em 2002. Há três anos faz 
parte da Rede de Solidariedade. 

/ 

Roberto Cabral 

É coordenador do grupo Sementes do Amor. Representa o Projeto Esperançar 
Cooesperam;a na Re<le de Solidariedade. Comitê Santamariense do Programa Fome 
Zero. 



O FUMO ALIMENTA O QUÊ? 
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Hortas Comunitárias, os quais começaram a ser supe
rados graças ao apoio do Projeto Esperança, que está 
facilitando monitores. 

Outro importante fruto da articulação na Rede de 
Solidariedade é o Programa de Aquisição de Alimen
tos de Santa Maria. Numá das modalidades do progra
ma, 112 agricultores/as associados ao Projeto Espe
rçinça/Cooesperança, mediante contrato firmado entre 
a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a 
Prefeitura Municipal, o CONSEA: Santa Maria e o Pro
jeto Esperança, fornecem seus prodÜtos a 30 entida
des assistenciais que preparam mais de 7800 refeições 
por semana para famílias em situação de risco alimen
tar. A meta é fomentar à geração de trabalho e renda 
nestas comunidades. 

Conforme o prefeito, Valdeci de Oliveira, 

O novo referencial político do país, a comoção 

e mobilização nacional pelo combate a forne 

veio irmanada com o sentimento presente aqui 

em Santa Maria já algum tempo, intimamente 

ligado as ações do projeto (prefeito Valdeci). 

As ações na liílha da segurança alimentar admi
nistradas pela Rede de Solidariedade envolvem ainda 
inúmeras outras ações, con,o o Projeto de Compra 
Direta Local da Agricultura Familiar, o Projeto de Cozi- -
nhas Comunitárias, o Bancô de Alimentos, o Restau
rante Popular. Em todas essas frentes o Projeto Espe
rança aparece como peça fundamental. 

Por fim, caberia mencionar que o Projeto Espe
rança/Cooesperança não abre mão da missão de trans-
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formar a sociedade. Uma ação que ilustra essa deter
minação é, por exemplo, a presença há 15 anos nos 
Seminários de Alternativa à Cultura do Fumo, organi
zados pelas dioceses do centro do estado. O Projeto 
tem marcado sua presença no evento e mantém tam
bém, internamente, uma comissão antitabagismo. 

O Projeto Esperança vive um momento de gran
de visibilidade e reconhecimento. Fica claro, ao longo 
deste livro, que isso é produto de um trabalho de anos, 
de uma grande vontade de mudar e de uma enorme 
capacidade de empreender, isto é, de elaborar proje
tos e organizar recursos e energias para construí-los. 

Os resultados são visíveis, antes de mais nada, 
nas pessoas qu.e dele fazem parte, as quais, como elas 
mesmas relatam, mudaram, aprenderam, ampliaram 
sua visão de mundo, seus espaços de relações, cres
ceram participando do Projeto. Mas também conse
guiram resultados econômicos concretos, a possibili
dade de viabilizar suas vidas trabalhando coletivamen
te. 

Quem tenta compreender o Projeto Esperança/ 
Cooesperança como "projeto de uma entidade" não 
consegue captar seu diferencial e sua verdadeira di
mensão. De fato, o Projeto Esperança é um departa
mento da Cáritas Diocesana, mas seu dinamismo e sua 
integração com a Cooesperança, que é uma coopera
tiva formalmente constituída, permitem que ele trans
cenda amplamente essa circunscrição. Ele funciona, 
na prática, como um fórum de desenvolvimento regio
nal, no qual se articulam grupos, movimentos sociais, 
entidades governament�is e não governamentais. 
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Há, é verdade, a marca clara da direção de uma 
igreja engajada e comprometida, representada na fi
gura de dois grandes símbolos e lideranças: Dom Ivo 
e a Irmã Lourdes. Mas observando a trajetória dos seus 
quase 20 'anos de funcionamento, é possível perceber 
com clareza que o Projeto é bem mais amplo e que 
consegue congregar um grande número de cidadãos 
e cidadãs, de instituições, de projetos, não por sua cir
cunscrição a uma opção religiosa, mas por sua pro
posta de transformação e inclusão social, por sua di
nâmica aberta e democrática, por sua capacidade de 
construção co�creta de espaços diferenciados, pauta
dos pelo exercício da autogestão e da organização ci
dadã. 

Boneco da campanha contra o lumo 
na 12ª Feira Estadual do Cooperativismo 



Pequeno Gigante 
Música de Antônio Gringo e José Paulo 

Não tenho vergonha de dizer 
Que sou um pequeho agricultor 

· Os grandes precisam saber
Que o pequeno também tem valor 
E a gente tem que aprender 
A encarar de frente o "doutor" 
Olhar firme em seus olhos e dizer 
Me orgulho em ser colono sim senha� 

Pequeno em Movimento 
Gigante na produção 
Unidos na Agricultura 
Para alimentar esta nação 
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O
s depoimentos de todas as pessoas que aju
daram a construir este livro permitem ilustrar 
os pontos de conflu�ncia e de debate em tor

no dos pontos centrais que caracterizam Projeto Es
perança/Cooesperança. Permitem, principalmente, ilus
trar a dinâmica de base que o move: o pensamento, o 
trabalho, a ação de homens e mulheres dispostos a 
construir um outro mundo possível. É baseado nesses 
depoimentos que desenvolveremos alguns pontos 
cruciais sobre os avanços e desafios colocados. 

1- .um espaço de inclusão e de

transformação social. 

• Desde suas origens, o Projeto Esperança/Cooes
perança teve claro o foco de sua atuação, isto é, os po
bres e excluídos da sociedade. Mas desde seu início tam
bém pautou sua atuação no sentido de trabalhar com
eles, não para assisti-los, mas para construir opções eco
nômico-sociais dtterenciadas, em que eles fossem ato
res protagonistas. A inspiração num autor africano, que
fala sobre "a pobreza como riqueza dos povos", não dei
xa de ser emblemática e contin':,Ja muito forte no discurso
dos dirigentes.do Projeto. Tévoédjrê fala numa socieda
de alternativa "em que o espírito de iniciativa, o espírito
de rigor e o espírito de solidariedade podem fazer flores
cer conjuntamente a comunidade" (p.135) e, mais adian
te, diz que "a solidariedade permite a união dos pobres
em função de um enriquecimento coletivo" (p.139).

Qe fato, fQi possível conhecer, ao longo dos capítu-

120 

los anteriores, muitos integrantes do Projeto Esperança/ 
Cooesperança cuja trajetória de vida está pautada pela 
precariedade e exclusão e que dentro do Projeto se inse
riram em espaços 

0

de cidadania, trabalho e geração de 
renda. Perguntados sobre o significado do Projeto para 
eles, uma boa parte enfatiza esta dimensão de inclusão 
social. É assim no relato do seu Antônio: 

.Em 28 anos, nunca tive a coragem de falar. Vivi 
no individualismo. Em 3 anos, o Projeto Esperan-. 
ça me mostrou como é que é o trabalho em gru
po. O mais importante do Projeto para mim é a 
irmandade que tenho dentro da praça. O dinhei
ro não é tudo. As amizades abrem grandes opor
tunidades. Se a gente fica no individualismo, per
de dinheiro e fica sem nada (seu Antônio). 

É assim também, mesmo que com algumas ca
racterísticas diferentes, no caso das artesãs da "Produ
ção e Arte Esperança, que, como nos conta Simone, 

a maioria[ ... ] nur:ica tinha trabalhado, essa é a 
primeira oportunidade que recebem (Simone). 

Se sentir incluída, participar, é de fato o que marca 
com força a participação de dona Lourdes, que comenta: 

Se eu não tivesse isso aqui (o grupo de artesa
nato e a loja Produção e Arte Esperança), eu 
estaria em casa doente. Estaria em casa pen
sando na morte. Isso aqui é uma coisa que eu 
gosto muito (Lourdes). 

Os recicladores, como mencionado em capítu
los a·nteriores, também enfatizam essa dimensão do 

Projeto. O depoimento de Pierre também está centrado 
sobre esse aspecto. Quando solicitado a exprimr o que 
era o Projeto Esperança/Cooesperança para ele, arre
gaçou as mangas, mostrando os braços repletos de 
marcas de injeção de drogas, e começou a chorar ... 
Depois de um tempo, recompondo-se, ele disse: "isso 
era eu". Disse ainda: 

O Projeto Esperança/Cooesperança é minhà 
segunda família, onde eu conheci respeito, 
amizade e carinho (Pierre). 

O trabalho de inclusão social do Projeto Espe
rança/Cooesperança serve de referência para o traba
lho de diversas instituições em Santa Maria. Conforme 
o prefeito Valdeci Oliveira,

O Projeto tem um diferencial importante na in
clusão social, baseada na participação social, 
na solidariedade. Ele permite unificar nossa vi
são e compreensão na geração de trabalho e 
renda (prefeito Valdeci). 

No depoimento do Kalú, funcionário da Secreta
ria de Cultura do município e "militante do Projeto Es
perança", �orno se define, ele enfatiza a importância 
d�sse trabalho para a região: 

Santa Maria é uma cidade de muitos contras-
• . 

tes, que experimentou um inchaço nos últimos 
anos, como conseqüência do êxodo rural. O 
Projeto Esperança é fundamental para a Região. 
Só o fato de incluir as pessoas que estão à 
margem, já é bastante importante. Uma coisa 
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boa é que trabalha a consciência (Kalú). 

Além de ser um espaço de integração social, o Pro
jeto Esperança/Cooesperança assume seu caráter de 
tr8:nsformação social, incorporando, como já vimos, as 
mais diversas pautas de luta e se articulando com prati
camente todos os movimentos populares da região. Al
guns depoimentos enfatizam esse caráter de mudança: 

( 

O Projeto faz um confronto ao modelo domi
nante. Ele modifica inclusive a forma de fazer 
cooperativa. Ele é bem mais amplo que o coo
perativismo (Kalú). 

O Projeto Esperança é um projeto revol�
cionário, que de fato mexe com a consciência 

,. das pessoas (prefeito Valdeci). 

O Projeto tem uma opção claramente prefe
rencial pelos mais pobres. Ao mesmo tempo, 
consegue promover um debate de vanguar
da. Tem um foco no agir para os mais po
bres, mas também tem no seu centro os gran
des elementos da vanguarda brasileira e mun
dial (Haroldo, SENAES).

2 - Um espaço de transformação pessoal. 

A prõpõsta de transformação social do Projeto 
Esperança implica numa dimênsão de transformação " 

das relações. Nesse sentido, um dos significados mais 
marcantes percebido por seus integrantes, conforme 
já mencionad<;> anteriormente, diz respeito a uma mu-



dança pessoal, relativa a comportamentos e compreen
são de mundo. Como comenta o Rogério Giacomini, 

As pessoas mudam dentro do projeto. O pes
soal antigo já sabe disso (Rogério}. 

E como a maioria dos entrevistados fazem parte 
desse "pessoal antigo", tqdos enfatizam a dimensão 
de transformação do Projeto Esperança: 

Ao participar no Projeto Esperança, me tomei mais 
humano. Foi uma oportunjdade que mudou mi
nha vida. No Projeto, a gente pode ser rebelde, 
mas não rebelde sem causa, rebelde com cau
sa! (Sérgio). 

Tenho nas atividades do Projeto uma escola para 
poder dizêr para o meu filho: "isso eu quero que 
tu tenhas, esse princípio de solidariedade, esse 
princípio de parceria � de companheirismo". O 
crescimento como indivíduo é o grande benefí
cio que o Projeto oferece. Quandõtu crias, cole
tivamente, princípios e �abes que tem que. 
respeitá-los, que eles estão estabelecidos, e tu 
os praticas, aí tu vai te descobrindo como ser 
humano, que na realidade é o que nós estamos 
deixando prJi trás na sociedade (Telmo Paláci
os}. 

Aqui, uma outra relação acontece com os ho
mens e as mulheres que produzem na terra e foi 
há doze anos atrás que tudo começou (Antô
nio Gringo}. 

O Projeto Esperança/Cooesperança prima peía 
transformação dos cooperados (Cláudia}. 

3- Um espaço aberto e democrático,

· de articulações múltiplas e diversas.

O caráter aberto e democrático do Projeto é ou-
Jro elemento de quase unanimidade na avaliação do 
Projeto Esperança. Isto aparece destacado principal
mente nos depoimentos daqueles que fazem parte de 
entidades de apoio governamentais e não governamen
tais, que percebem o quanto é amplo o leque de arti
culações e parcerias que conseguem se estabelecer. 
Esta é, conforme alguns relatos, uma das lições que a 
Cáritas- RS aprendeu do Projeto Esperança: 
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Santa Maria também ensinou uma perspectiva 
mais· ampla. É que, em outras partes, tinha-se 
uma concepção muito purista, de cuidado de 
contaminação. Fazer parcerias, mas não com 
qualquer um (Telmo Adams). 

Uma questão importante da experiência de 
Santa Maria é que eles têm aproveitado recur
sos e relações de governo, mas insistem na sua 
identidade. Co,:iseguiram recursos da Secreta
ria de Agricultura, do Qualificar, do Pampa RS. 
A Irmã Lourdes foi sempre muito atenta aos 
espaços de articulação como o Orçamento 
Participativo, hoje o CONSEA e assim por diante 
(Marinês}. 

É_ o mesmo Jipo de avaliação realizada pelos 
.gestores públicos entrevistados: 

- É um espaço dêmocrático na suas relações
políticas. Todo mundo sabe que ele "tem
lado", mas ele não se fecha nas suas relações

políticas. Por exemplo, aqui (na Feira} estava 
participandQ o governo de estado, que em 
geral a gente sabe não tem uma linha estratégi
ca para a EPS, está participando também o coo
perativismo oficial, que se apresenta e participa 
de diversas atividades (Dione, SENAES}.' ' 
O Projeto Esperança é um projeto apropriado 
pela cidade, que começa a ver no projeto uma 
alternativa. É uma referência para Santà Maria 
(prefeito Valdeci}. 

Há uma discussão, porém, relativa ao posiciona
mento político do Projeto Esperança, claramente próxi
mo de partidos mais à esquerda, como o PT. Essa proxi
midade é clara, mas cada vez mais fica evidente que não 
é exclusiva, e há o espaço para parcerias com outras for
ças políticas e instituições. Do ponto de vista das elites 
da cidac;le, porém, há uma certa resistência ao Projeto, 
alegando sua opção político-partidária a favor do PT, mas 
que tem também um fundo de discordância com suas 
opções a favor dos mais pobres e de sua proposta de 
transformação socioeconômica. 

O Projeto Esperança tem uma relação especial 
com o PT pois são el�s que apóiam muitas das 
suas bandeiras. Há uma afinidade, mas o Pro
jeto não se restringe ao PT. Determinados go
vernos desprezam o Projeto Esperança (Kalú}. 
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4- Os resultados econômicos concretos.

Desafios dentro da inserção da dinâmica de 

desenvolvimento local. 

Ao longo dos capítulos .anteriores, mostramos
como, em função da ampliação dos espaços de co
mercialização e do trabalho de fomento e apoio aos
grupos, há um avanço do ponto de vista dos resulta
dos econômicos. Estes resultados, porém, são ainda
modestos e pouco sistematizados, o que faz com que
passámos falar apenas de forma muito geral e aproxi
mada sobre eles. Há uma diversidade de grupos e,
entre eles, alguns têm conseguido resultados expres
sivos, principalmente os da agroindústria familiar.

No conjunto das ações, é inegável que o Projeto
Esperança promove espaços econômicos e sociais
para o desenvolvimento local, dinamizando alguns-ter
ritórios e permitindo a visibilização e organização de
atores econômicos geralmente não reconhecidos como
tal. Esta dimensão é destacaqa pelo Dione, da SENAES,
que nos diz:

Outro elemento significativo é o vínculo do Pro
jeto Esperança com o desenvolvimento local.
Esta rélação é recente na Economia Solidária,
mas é uma das car�cterísticas do Projeto Es
perança. Ele trabalha o aspecto do desenvolvi
mento do território, é uma grande articulação
de iniciativas, não só de Santa Maria, mas da
Região. Ele trabalha o reforço das iniciativas no
seu local de origem. Vemos no Brasil um casa
mento cada vez maior da Economia Solidária e
as idéias do Desenvolvimento ,Local e, dentro
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disso, a experiênci!3 do Projeto Esperança é
fundamenta! (Dione).

Esta visão otimista do significado econômico do
Projeto Esperança, porém, não é compartilhada por
todos. Há alguns, entre os quais o professor José Fer
nandes, e�-professor da UFSM e participante do Proje
to antes da sua fundação, que entendem que! do pon
to de vista econômico, a realização é muito pequena.
Conforme ele,

No conjunto do PIB da região, o Projeto Espe
rança é insignificante. Para trabalhar com desen
volvimento, temos que mexer no modelo de pro
dução e comercialização (Prof. José Fernandes).

A compreensão de que as propostas alternati
vas do Projéto ficam, por assim dizer, na marginalidade
é compartilhada por outros prqfissionais, muitos da
universidade. É assim que relata o professor Thomé
Lovato, também participante do Projeto antes mesmo
de sua fundação:

Nas minhas turmas da universidade sempre cito
o Projeto Esperança/Cooesperança como um
projeto bem sucedido. Ainda assim, devo re
conhecer que os defensores do Projeto na
UFSM são a minoria. A tendência dominante é
a aposta no agronegócio (Prof. Thomé Lovato).

As perspectivas de avaliação quanto ao signifi
cado econômico do Projeto na região, dependem mui
to dos critérios valorativos tomados em consideração

e do grau de conhecimento e envolvimento que se tem
com ele. Na medida em que o Projeto Esperança pro
põe mudanças concretas a partir de setores e opções
tecnoló-gicas não hegemônicas, seus resultados ten
dem a ser mais restritos e com menor visibilidade. Há,
por isso, uma reação importante às opiniões pessimis
tas sobr� o Projeto, tendentes a mostrar sua relevân
cia e significado na R·egião. A Irmã Lourdes nos diz:

O Projeto Esperança/Cooesperança
oportuniza à muitas pessoas ter trabalho 
autogestionário e sobreviver com mais dig- .
nidade, "não dando o peixe mas, ensinan
do a pescar". Movimenta recursos expres
sivos na região pela Produção, Comerciali
zação Direta, Agroindústria Familiar e apoio
a créditos, entre as feiras e os pontos
fixos da Teia Esperança e pelo Comércio
Justo e o Consumo Ético e Solidário,
bem como o acesso a recursos públicos. O
trabalho da transição Ecológica, motiva o
Comércio Justo e o Consumo Ético e forta
lece as Alternativas à Cultura do Fumo com
as Dioceses do lnterdiocesano-Centro, o
que contribuiu significativamente na Ratifi
cação da Convenção-Quadro, em 2005, que
foi um avanço para os 192 países partici
pantes que tem muitos desafios para
vencer. O Brasil está junto, ratificou a Con
venção-Q�adro. 
Isolados, os Projetos são insignificantes. A for
ça deste trabalho está no Bem Comum, na
soma dos esforços que passa pelo coletivo
e pela articulação dos Empre-endimentos
entre si (Irmã Lourdes).
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' 'Após muitos anos de trabalho é organizaçã�. o PROJETO
ESPERANÇNCOOESPERANÇA iniciado em Santa Maria pela
liderança de Dom José Ivo Lorscheiter, torna-se uma luz que
brilha e chama atenção no campo social.

A luz que esse Projeto irradia, mostra que realmente UMA
OUTRA ECONOMI� ACONTECE. É a Economia da
Solidariedade, da Promoção Humana, do Cooperativismo e
do esforço coletivo. Sua força motora está nos princípios do
Evangelho e da D9utrina Social da Igreja.

O PROJETO ESPERANÇNCOOESPERANÇÁ é uma experiência
éxitosa que poderá iluminar o trabalho de outras regiões e as
iniciativas sociais no Brasil e no Mercosul. , ,

+ Hélio Adelar Rubert
Bispo de Santa Maria - RS

12/12/2005
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' 'Embora ainda tenhamos muitos desafios nes
sa parte econômica, posso afirmar com certeza 
e alegria que hoje são mais de quatro mil famíli
as, em 220 grupos, que sobrevivem da renda 
desse trabalho alternativo. Posso afirmar que a 
parte econômica não é tão insignificante como 
alguns pensam. Hoje, na região, a intervenção 
econômica, através dos grupos do Projeto Es
perança/Cooesperança, é muito expressiva, seja 
pelas feiras, pela comercialização nos pontos fi
xos e também pela articulação em busca de re
cursos de políticas públicas. 

Muitos técnicos olham e avaliam o trabalho com 
"os olhares" do Agronegócio. O trabalho do Pro
jeto Esperança/Cooesperança aponta um outro 
caminho de desenvolvimento solidário e susten
tável. O que está em jogo é um outro modelo de 
produção e partilha que tem como base o traba
lho e não o capital. , , 

Irmã Lourdes Dill 
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Mas é necessário identificar os desafios econô
micos do Projeto, que ainda são significativos, exata
mente porque pretende construir-se uma lógica eco
nômica diferenciada, na qual os critérios de eficiência 
e eficáéia estão integrados com os resultados sociais 
e ambientais. Quanto a isso, deve-se reconhecer que 
ainda se carece de indicadores claros de avaliação. 
Nesse sentido, o significado econômico é percebido 
de diferentes formas pelos grupos e profissionais en
volvidos. Em ger��. reconhece-se que ,a maioria dos 
empreendimentos do Projeto Esperança/Cooesperan
ça conseguem viabilizar-se economicamente. Para 
Cláudio Cunha, 

uma força do Projeto é justamente que muitos 
grupos têm nele sua pr incipal fonte de 
viabilização econômica (Cláudio). 

Ele mesmo, porém, identifica como um ponto fra
co do Projeto a dependên9ia de recursos externos, tan
to públicos como de "fontes religiosas". 

Entre os desafios, identifica-se, com clareza o 
papel do apoio técnico. Esse é outro dos pontos fra
cos identificados pelo professor José Fernandes. "Fal
ta a atuação de profissionais com conhecimento para 
a construção, de fato, de uma solução econômica e 
socialmente viável (eficiente e legitimada social e poli
ticamente)", diz. E acrescenta: 

O Projeto Esperança não pode seguir em fren-, 
te só com a mística da Igreja ou com o volun
tariado, precisa uma base científica para au
mentar a eficiência dos pequenos produto-

res. É preciso integrar eficiência e competiti
vidade. Além disso, precisamos também cer
tificar os produtos: qualidade, agroecologia, 
associati-vismo, etc. É necessário que, além 
da base de organização popular, se forme 
uma retaguarda de tecnologia no Projeto Es
perança, para viabilizar esses pequenos em
preendimentos comunitários (Prof. José Fer
nandes). 

Mesmo reconhecendo que há limitações técni
cas, a Irmã Lourdes destaca as parcerias realizadas e 
os avanços nesse sentido: 

Nós temos um trabalho articulado na parte téc
nica com muifa coisa na Universidade Federal 
de Santa Maria, com a EMATER e outros técni
cos e profissionais comprÓmetidos c"om essa_ 
causa. Assim, temos hoje um grupo técnico sig
nificativo, claro que não tanto quanto precisa
ria, mas que trabalha nessas articulações. O 
que está um pouco mais frágil é a parte urba
na, até porque faltam profissionais que enten
dam essa realidade da exclusão. Realmente nos 
falta um pouco essa sistematização, essa base 
tecnológica, mas é impossível dizer que nosso 
trabalho é um trabalho só no viés da Igreja. Ele 
tem, sim, uma importante articulação social e 
econômica na Região Centro do Rio Grande do 
Sul (Irmã Lourdes). 

Essa opinião é compartilhada por Cláudio Maser, 
encarregado dos projetos apoiados por Misereor no 
Sul do Brasil, para quem os resultados positivos do 
Projeto são claros: 
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pode-se observar uma crescente consciência 
política objetivando um trabalho que não só 
consegue melhorar as condiçães de vida das 
centenas de pessoas e famílias env61vidas di
retamente e, também, conquistando direitos e 
políticas públicas e fazendo que esta experiên
cia se torne um grande exemplo para muitas 
outras lutas (Cláudio Moser). 

Em suma, podemos dizer que� ava·nços são sig
nificativos e que o Projeto Esperança/Cooesperança tem 
conseguido um importante reconhecimento enquanto 
espaço de articulação para o desenvolvimento lócal, 
mesfTlo confrontando-se com múltiplos desafios. 

5- A metodologia de trabalho junto aos

trabalhadores. O papel da Irmã Lourdes como 

símbolo e educadora. 

--

Conforme dito anteriormente, um.dos diferenci-
, 

ais do Projeto Esperança/Cooesperança tem sido a 
atuação de duas lideranças fortes, que constituem ine
gáveis símbolos e pautam as diretrizes fundamentais 
das ações desenvolvidas. Ó papel de Dom Ivo na fun
dação do Projeto foi fundamental, da mesma forma que 
a atuação da Irmã Lourdes é central na organização 
das ações e condução do processo cor;no um todo. 

Não dá para entender o Projeto Esperança sem 
a dedicação de Dom Ivo. Ele tey_e toda essa 
ligação com a CNBB. Exercício de um poder 
que ia muito além da Igreja. Ele, como cida-



A Ir. Lourdes. autoridades e empreendedores na abertura da 12ª FEICOOP 

Ir. Lourdes em atividade com os caladores 

dão, era muito respeitado e fez os militares o 
respeitarem (Telmo Adams). 

Isto é citado por alguns como um dos limites do 
Projeto, indicativo de uma frágil autonomia e democra-

. eia no seu interior. Porém, indagados sobre o assunto, 
trabalhadores e parceiros coincidem em dois pontos: 
o papel da Irmã Lourdes é inegável, mas há, paralela:
mente, um processo claro e progressivo de constru
ção de instâncias democráticas e autogestionárias,
conforme foi apresentado em capítulos anteriores.
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A experiência do Projeto permite, assim, indagar 
sobre o papel das lideranças na economia solidária ·e 
sobre a metodologia de trabalho dos agentes externos. 

Nesse sentido, é interessante o depoimento do 
Dione e do Haroldo, que levantam algumas hipóteses, 
construídas desde seu lugar de quadros de governo e 
militantes políticos: 

Na economia solidária, nos esforçamos em 
reconstruir conceitos, não permitir o 
personalismo, o destaque de grandes figuras. 
Mas é importante diferenciar o personalismo 
da condição de símbolos, que é o que é a 
Irmã Lourdes. Ela é uma liderança, um sím
bolo da construção desse processo. Ela é a 
repre-sentação de um coletivo, a síntese de 
uma construção coletiva. Isso pode nos aju
dar a compreender a importância e os 
condicionantes culturais para a construção de 
grandes figuras. Figuras q1,Je possam ser sín-· 
tese de processos coletivàs. A Irmã Lourdes 
é sem dúvida um ?ímbolo da economia soli
dária no Brasil (Dione). 

' 

A Irmã é um símbolo, como outros na econo
mia solidária. Eles se legitimaram no proces
so, são referência e têm uma grande contri
buição para os projetos. Dão credibilidade, 
respeitabilidade, mobilização da sociedade. 
Ícones, mitos que são contribuições positi
vas para o movimento (Haroldo). 

De fato, o papel da Irmã Lourdes como liderança 
e sua capacidade de representar e dar visibilidade ao 
Projeto Esperança é ponto destacado por quase to
dos os entrevistados: 

O papel da Irmã Lourdes é fundamental. Ela 
está sempre aberta para o novo. Ela te coloca 
a responsabilidade pelo Projeto existir, pela 
igualdade das relações. Ela é muito visionária, 
pensa sempre no todo. Tudo o que a gente 
propõe parece que ela já pensou .. Cada idéia 
que a gente tem, ela vibra. Mesmo assim, acho 
que hoje o Projeto consegue continuar sem 
ela (Kahí). 

A figura da Irmã Lourdes transcende o Proje
to Esperança/Cooesperança (Cláudio Cunha). 

Por outro lado, aparece com muita clareza um 
trabalho .sistemático no sentido de "puxar" os traba
lhadores a assumir novas responsabilidades, de fazer 
com que esse processo seja contínuo, mas respeitan-' 
do os tempos e as condições que as pessoas preci-
sam: 

A irmã espera que a gente aja, ela está tentan
do que as comissões funcionem. O Projeto ain-

129 

, , Tenho certeza que o Projeto Esperança é muito importante 
para a economia solidária: 1 ° porque ele é pioneiro na 
comêrcialização coletiva da produção das cooperativas 
mediante feiras e o shopping dos pobres; 2º porque vem
organizando feiras de âmbito cada vez maior e que agora já
ultrapassou o território nacional, atingindo todo o Mercosul; 3º

o exemplo do Projeto Esperança vem se multiPlicando pelo
Brasil em muitos projetos de desenvolvimento local de dentro 
para fora e baixo para cima. O Projeto Esperança é .uma 
demonstração viva de que a ajuda mútua é um força poderosa 
-que supera todo tipo de carências., , 

Paul Singer 
Secretário da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária -SENAES 
Ministério do Trabalho e Emprego 



' ' Em março de 1987 as Irmãs Filhas do Amor Divino, assumiram
a direção dos trabalhos no Banco da Esperança, anteriormente 
coordenados pelas Irmãs Franciscanas na pessoa da Irmã lris Grings. 

Quando chegaram foi-lhes apresentado um sonho de Dom José Ivo 
Lorscheiter de implantar na Diocese um grande Projeto na linha do 
Associativismo e Cooperativismo com o título PROJETO ESPERANÇA. 
A proposta do projeto estava escrita, num documento 'chaveado no 
cofre' mas ninguém tinha certeza de como implementá-lo. 

Trés Professores da UFSM Prof. José Fernandes, Prof. Roberto da 
Luz e Prof. Elio Denardim foram convidados por Dom Ivo para a 
elaboração do Projeto; eles se inspiraram no L ivro "POBREZA 
RIQUEZA DOS POVOS" de um autor Africano Albert Tévoêdjeré. O 
estud� foi feito com participação de muitos. A Irmã Lourdes Dill 
desde o inicio assumiu a coordenação deste grande projeto: o trabalho 
de organização, animação e articulação. Muitas reuniões foram 
necessárias para estudar e entender a verdadeira proposta desse 
projeto, pois se tratava de algo completamente novo. Ao longo dessa 
caminhada desafiadora, houve muitas tentativas, algumas cóm 
sucesso outras menos, houve momentos de desanimo, pouca 
vibração por alguns porém, nunca se pensou em abandonar a idéia. 
sempre houve quem apostasse, criando novas perspectivas, novas 
propostas, novas iniciativas e foram se agregando mais grupos, 
taíeAdo parcerias, abrindo caminho para novos negócios. E o Projeto 
Esperança foi crescendo e se expandindo, primeiramente na Diocese 
de Santa Maria e aos poucos se alastrando pelo Rio Grande, pelo 
Brasil e com alegria e satisfação podemos acompanhar uma bela 
fase de expansão Internacional. A todas as pessoas que fazem parte 
dessa proposta libertadora e transformadora do Projeto Esperança, 
que coloca a ·vida em primeiro lugar, fortalecendo a Agricultura 
Familiar, Agroindústria Familiar, Comercialização Direta o Consumo 
Justo, Ético e Solidário e a Inclusão Social, um Novo Projeto de 
Sociedade. Parabéns, porque foi pelo esforço de todos que foi 
possível avançar e avançar ainda mais para o futuro. , , 

Irmã Cecília Dahmer 
Diretora de Banco da Esperança 
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da não está pronto para funcionar sem ela. 
As comissões estão indo, mas ainda é cedo. 
Ela tem garra, fibra, ela é unanimidade, tem 
respeito e admiração de todos. Ela nunca 
toma uma decisão sozinha. Quem toma as 
decisões são as comissões, em conjunto 
{lvonete). 

Estão aflorando diversas lideranças. Essa é 
uma preocupação constante da Irmã Lourdes. 
Sempre que alguém dispõe-se a ingressar na 
rotina de articulações, reuniões, viagens e COfT\..· 
promete-se a atuar como multiplicador, a irmã 
procura apoiar. Acredito que isso é fundamen
tal, pois estou consciente de que um dia a 
congregação pode decidir transferi-la. Acre
dito que se isso acontecesse hoje o Projeto 
Esperança/Cooesperança não morreria. As li
deranças hoje atuantes seriam capazes de 
manter a cooperativa {Adiles). 

A irmã é uma modelo de dedicação, empe
nho e amor pelo Projeto Esperança e isso 
contribui definitivamente no perfil das novas 
lideranças que estão se formando {Adiles). 

A irmã não nos dá tudo. O nome do Projeto 
Esperança vai na frente, mas a gente tem que 
correr atrás (Simone). 

O depoimento do Telmo Adams, que acompa

nhou o Projeto enquanto quadro da Cáritas, ilustra os 

elementos principais relativos ao papel de direção e 

sua relação com o processo de formação dos traba

lhadores: 

• 

Há, efetivamente, uma atitude bastante diretiva 
da Irmã Lourdes, de intervenção, mas tem ha
vido um processo real de exercitar processos 
participativos. Na parte da produção, os gru
pos têm mais chance de discutir e tomar de
cisões. A discussão política e de recursos não 
foi efetivamente muito democrática, mas há 
toda uma série de outros espaços de discus
são. Exigir que as pessoas assumissem o seu 
lugar, "jogando o grupo na fogueira" para eles 
assumirem o processo. Isso cr-iou rupturas e 
criou possibilidades educativas para as pesso
as. A experiência mostra que um nível de inter
venção tem que garantir as pessoas serem de
safiadas a se envolver. Isso fez com que as pes
soas respondessem afirmativamente. A forma 
de racionalizar foi importante e a isso os gru
pos souberam dar valor {Telmo Adams). 

6- A organização dos empreendimentos e dos.

trabalhadores: democracia, participação e

autogestão. A dimensão jurídico-institucional. 

Do ponto anterior se depreende, de certa forma, a 

conclusão de que há espaços importantes de constru

ção democrática e autogestionária dos trabalhadores do 

Projeto Esperança/Cooespera(lça, mesmo se estes são 

ainda incipientes e trazem importantes desafios. Duas di

mensões devem ser consideradas: uma de fundo e outra 

de forma. 

Do ponto de vista da questão de fundo, nos últi

mos anos se avançou significativamente na criação de 

mecanismos que permitiss�m o aprendizado e a partici

pação dos trabalhadores. Há,_ assim, uma dinâmica de 
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CÁRITAS BRASILEIRA 
Solidariedade pela vida 



' 'o PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA com sua
ousadia, coragem e sucesso é referência e uma oportunidade 
ímpar: 

- Para a sobrevivência de muitas pessoas e famílias
desempregadas e sem trabalho.

- Inclusão para os mais excluídos sem voz e sem vez,
catadores/as, sem terra, mulheres, índios, sem moradia, sem
terra, sem emprego ...

- Estímulo para as pessoas que sonham com a organização e
desenvolvimento local.

- Valorização das pessoas como seres humanos e tornando
as sujeitos ...•

- Formação de novas lideranças.

- Espaço de convivência, partilhà, solidariedade, alegria,
cooperação amizade, bem querer e a realização como pes
soas. , ,

Irmã Cecília Melita Burg 
.Coordenadora da Ação Social Diocesana 

de Santa Maria 

/ 

funcionamento muito interessante, cheia de reuniões, dê 
comissões, de coordenações para assumir as múltiplas 
atividades do Projeto, cujo ponto culminante, como já foi 
relatado, é a FEICOOP. Neste sentido, os trabalhadores 
parecem muito conscientes dos ava�ços conseguidos e 
dos desafios que estão apresentados. 

132 

As grandes decisões são tomadas em r�da, 
com debate. As pessoas levantam questoes, 
problematizam e no fim tem votação. Gosto 
muito de participar das reuniões. Sou respo�
sável pela mística das reuniões e assemblei
as. Lembro que na última assembléia anual, 
em março de 2005, houve mais de 250 pes
soas presentes (Cláudia). 

Esse funcionamento por comissões é bom. 
Funciona mesmo. Este ano está funcionando 
muito bem, organizado por comissões. Não 
é um o que manda, são vários. Há também a 
equipe do Projeto Esperança, que apóia e aju
da. Mas o "QG" central passa por aqui (Zeca). 
A nossa administração, no Projeto, está repleta 
de conflitbs, contradições, é difícil uniiicar idéi
as. Nós temos as imperfeições próprias da nos
sa sociedade. Acredito que quanto mais a gen
te vai para o debate, mais a gente aglutina 
(Telmo Palácios). 

Faço parte da Comissão de Ética e da de 
Agroindústria. A gente se reúne, às vezes, bas
tante. Queremos fazer mudanças gerais como 
etiquetas, preços, embalagens, roupa. Quere
mos organizar melhor. Há também questões de 
relações, problemas d�s grupds. Estamo� co
meçando a funcionar. E 'trabalhoso, tudo e vo
tado. Mas tem sentido, são importantes, para 

descentralizar, não ficar só numa pessoa as 
decisões (Rogério). 

Do ponto de vista da questão de forma, o gran
de desafio é ainda institucionalizar mecanismos de 
funcionamento enquanto cooperativa. De fato, confor
me mencionado em capítulos anteriores, a Cooespe
rança cumpre apenas o papel de S!;!r um sustento legal 
para as atividades dos grupos, mas mantém um funci
onamento bastante flexível, que se confunde com o 
Projeto Esperança. Nesse processo, os grupos são 
considerados associados pela sua participação efeti
va, mesmo que não cumpram o procedimento legal 
estabelecido. O grande mérito desse processo é- que 
se exercita um cooperativismo vivq, não pautado e nem 
preso às formalidades burocráticas, mas atento ao fun
cionamento coletivo e às necessidades dos associa
dos. Criam-se, assim, as comissões que se conside
ram necessárias para realizar as tarefas e mudam 
quando se julga conveniente. 

Os problemas decorrem fundamentalmente do 
fato de muitas coisas serem resolvidas operacional
mente pela equipe do Projeto Esperança, principalmen
te no que diz respeito ao tratamento da informação e à 
administração dos recursos financeiros. Isto permite o 
envolviment_o dos trabalhadores nas ações fundamen
tais, mas limita sua atuação na gestão da cooperativa 
como um todo. Há clareza da necessidade de avançar 
na estruturação do funcionament_o da cooperativa como 
tal, e para tanto foi formada uma comissão que está 
estudando as opções e deve apresentar as propostas. 
Sobre essa questão, a irmã Lourdes comenta: 
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Estamos estudando o assunto e devemos dis
cutir ainda uma proposta de func.ionamento, 
mas isso não está fácil, pois tem que consi
derar elementos jurídicos, que muitas vezes 
não se adaptam às necessidades de nossos 
grupos (Irmã Lourdes). 

7 - O papel da Igreja e seus agentes 

20 anos depois. Algumas reflexões. 

O Projeto Esperança/Cooesperança é um exem
plo da atuação da Igreja Católica na construção de 
espaços democráticos e so�ialmeríte justos, de com
preensão de seu papel amplo e transformador. 

Conforme Telmo Adams, a Igreja progressista 
trabalha uma dimensão espiritual e uma dimensão 
social. É uma visão de Igreja que estimula a ge�ação 
de iniciativas da sociedade. Ele diz que no Brasil a Igre
ja se vê como um "fermento na massa". Quando a 
lgre[a está presente, é importante. 

A importância da presença da Igreja é comparti
lhada de forma ampla pelos entrevistados, que perce
bem como muitos espaços se abrem com a sua parti
cipação. 

A Igreja Católica é um espaço de muita contro
vérsia. Ela tem, historicamente no Brasil, um 
compromisso importante com o combate à 
pobreza, à exclusao. A Igreja Católica tem uma 
autoridade indiscutível na sociedade e essa 
autoridade tem sido importante para sensibi
lizar a população- para o projeto da Econo
mia Solidária (Dione). 
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Se nós não tivéssemos o apoio da Mitra o 
Projeto não teria o sucesso que tem. Não me 
julgo religioso, mas sigo com o coração as 
atitudes; a economia solidária é muito questi
onada, se não tivermos o apoio de uma Mitra, 
de um partido, a gente fica frágil. Ainda 
estamos dentro do modelo em que tu tens 
que ter um respaldo. Respeitando a diversi
dade das religiões, nós somos o que somos 
muito devido à influência da Igreja Católica. 
A Igreja tem essa particularidade de aglutinar, 
de incentivar (Telmo Palácios). 

Mas muita coisa mudou desde os primeiros anos, 

das primeiras discussões, dos primeiros projetos. E 

nesse processo, o Projeto cresceu e foi ampliando seus 

espaços de atuação e articulação. No geral, a avalia

ção é que a atuação do Proj_eto, mesmo que circuns

crita dentro do trabalho da Cáritas diocesana, é bem 

mais ampla do que isso e consegue integrar um am

plo leque de parcerias e projetos. 

O Projeto Esperança não está subordinado à 
Mitra, há pessoas ligadas a todas as religiões. 
A Mitra é importante e joga um papel, mas não 
o subordina. Eu, por exemplo, na verdade, sou
bem ecum�nico. Claro, como o Projeto Espe
rança tomou a frente, tem uma disputa, mas
ele está aberto (Kalú).

O Projeto Esperança/Cooesperança está na 
história e jamais vai sair da hlstória ... hoje tem 
várias entidades parceiras, não é só a Igreja 
(Comasetto). 

O Projeto não se limitou a trabalhar sob a ba
tuta da Igreja local, o que mostra sua abertu
ra, mas ela mantém uma hegemonia política 
que poderia eventualmente limitar �ua auto
nomia histórica (Haroldo). 

Outro elemento fundamental no processo 'foi o 

papel da Cáritas, que, como instituição, assumiu o dis. 

curso e a prática da economia solidária e contribui com 

o processo de reflexão e atuação nessa direção, per

mitindo socializar experiências, levar as contribuições

da região para o estado e o nacional e vice-versa.

Quanto à Cáritas não dá para generalizar, de
pende muito de cada lugar. Cáritas foi encon
trando um lugar importante no sentido do tra
balho, numa visão mais humana, na constru
ção das relações de vida, num sentido mais 
amplo. Um objetivo histórico da Cáritas é a 
educação de base (Telmo Adams). 
Cáritas cumpre um papel de interlocutor im-
portante, nessa perspectiva de um trabalho 
social não assistencialista, em interlocução 
com o movimento social. Esse compromisso 
é fundamental para que a economia solidária 
conseguisse o espaço que ela conseguiu _no 
Brasil (Dione). 

Finalmente, cabe destacar que a mística é um 

dos diferenciais com os quais a ação da Igreja está 

· presente nas atividades do Projeto. Conforme a Irmã

Lourdes,

Quando os laços do grupo se quebram, é a 
mística que garante a continuidade do grupo 
(Ir. Lourdes). 
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PREMIAÇÕES DO PROJETO 
ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

1997 -Prêmio lnter�aclonal pelo Trabalho das Alternativas 

à Cultura do Fumo -OMS (Organização Mundial da Saúde, 

Genebra). O Prêmio foi entregue a Dom Ivo no Seminário de 

Alternativas à Cultura do Fumo. 

1997 - Comenda Renato Russo•em Defesa dos Direitos 

Humanos - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, 

AS. 

2003 - As Mulheres Empreendedoras -Jornal A Cidade -

Santa Maria, RS. 

2004 - Prêmio de Agroecologia - Grupo ASVIDA, Câmara 

Municipal de Vereadores de Restinga Seca - RS. 

2004 -"POR UM MUNDO SEM TABACO" -OPS (Organização -

Pan-americana de Saúde) e OMS (Organização Mundial da 

Saúde) -Brasília, DF. ' 

2004 - 1 Q! Edição Prêmio dos "Lideres e Vencedores" -

Categoria com o Destaque Comunitário - Assembléia 

Legislativa -RS e FEDERASUL -RS (Federação do Comércio 

do Ri!) Grande do Sul) -Assembléia Legislativa -Porto Alegr�, 

RS. 

2005 - Homenagem Especial "Dia do Amigo" e pelos 

"Eventos do Mercosul" - Jornal A Cidade -Santa Maria, RS. 

2006 ·- Mulher Cidadã pela Organização da Geração ·de 

Trabalho e Renda -Assembléia Legislativa -RS. 



8 - Falando de realizações, de projetos, 

de sonhos ... 

Falar sobre o Projeto Esperança/_9ooesperança é, 
basicamente, falar de realizações e de sonhos. Realiza
ções e sonhos que são evidentes quando a gente visita 
as atividades, as feiras, os pontos de comer-cialização, 
as marchas, os atos culturais, as reuniões, assembléi
as, cursos, seminários, oficinas. Quando compra o arte
sanato, o pão, as verduras, o feijão crioulo ou o queijo 

. 

colonial, quando conversa com os produtores, os con-
sumidores, os colaboradores, os parceiros. 

Se a pergunta é sobre as forças do Projeto, é qua
se unânime a menção a sua dinâmica de inclusão, de 
transformação pessoal e social. "É a autogestão", des
taca Cláudio Cunha,.que também acrescenta: "a for
mação de novas lideranças, com visível desenvolvimen
to pessoal dos envolvidos" é a motivação, pois "não se 
vê reunião do projeto vazia". 

E a lista prossegue, sendo citada por quase to
dos a liderança da Irmã Lourdes, o alto número de arti
culações, a preocupação agroecológica. "A organiza
ção popúlar e a mística da 1greja são as grandes forças 
do Projeto Esperança", nos diz o professor José Fer
nandes. "É pensar no todo, colocar o coletivo acima de 

1 

tudo, o bem comum", comenta o Kalú, que também 
destaca a igualdade entre os participantes, o resgate 
das culturas, como a da Quarta Colônia. "Tem espaço 
para todas as discussões", acrescenta. 

Quanto aos sonhos, eles se entrecruzam com as 
realizações, sinal de que no Projeto Esperança há uma 
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construção que permite olhar estrat�gicamente e cons
truir concretame.nte, no dia a dia das pessoas. O Zeca, 
por exemplo, que participa ativamente desde o início, 
nos diz: -.'muitos de meus sonhos e objetivos já se reali
zaram". Mas depois pensa um pouco e lembra do gran
de sonho, para o qual ainda falta muito: "poder ter uma 
economia justa". Uma economia justa que permita "um 
comércio mais justo, um espaço maior dentro d_a socie
dade, para poder vender nosso produto, que é diferen
ciado"; que possibilite uma vida boa, em que seja pos
sível "trabalhar mais tranqüilos, não est�u sempre cor
rendo atrás da máquina, em função dos núm�ros". 

E o que falta? Ah! Concretizar tantos projetos, os 
de cada grupo, os de cada pessoa ... Para o Kátú, por 
exemplo, uma das coisas que estão faltando é associa
ções de serviço. "Por exemplo: turismo, produção cul
tural", nos diz. Outro desafio é pensar na questão do 
lazer. "Termos, por exemplo, uma sede campestre. Fa
zer convênios com grupos de saúde". 

De fato, considerando tudo o que foi tratado até 
aqui, é possível identificar uma série de desafios que 
estão colocados para todos os que constroem o Projeto 
Esperança/Cooesperança. São desafios de todas as 
ordens: econômicos, porque ainda os resultados são 
modestos e a maio

0

ria das coisas funciona de forma in
tuitiva e sem muita sistematização; de abrangência,

porque mesmo com a ampliação da sua visibilidade, 
ainda fica restrito quando comparado às dimensões da 
economia popular e da massa de pessoas sem acesso 
a direitos e a condições dignas de vida; institucionais e

. -

legais, porque ainda não há uma proposta definida para 

o funcionamento autônomo e autogerido da Cooespe
rança; democráticos, pois apesar de todos os avan
ços, ainda há uma grande fragilidade nas instâncias
decisórias e na participação ativa da maioria dos asso
ciados; e políticos, pois as propostas da economia so
lidária e da agroecologia estão longe de ser consenso
na sociedade e chamam para disputas em um cenário
complexo e contraditório.

Mas o fundamental é perceber que há uma capa
cidade importante de construção e continuidade, ao 
mesmo tempo em que se inova e se está aberto a no
vos espaços e projetos. Nesse sentido, o principal de
safio do Projeto Esperança/Cooesperança é continuar 
avançando com a mesma persistência, energia e capa
cidade de inovação que caracterizaram sua caminha
da histórica. 
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Complemento 1 - Entrevistados e Colaboradores 

LISTA DE PERSONAGENS E LUGAR DE APRESENTAÇÃO 

Entrevistado(a) 

Adelina Franco da Silva 

Adiles Oliveira da Silva 

Antônio Ferreira 

Antônio Gringo 

Antônio Marcos Minato Reis (Toninho) 

Carlos Flores (Kalú) 

Carmen Possebon 

Claudia Machado 

Cláudio Maser 

Dimas Rodrigues da Silva 

Dom José Ivo Lorscheiter 

Etelvina dos Santos (Neca) 

Gelson Antônio Lenhart 

Irmã Lourdes Maria Staudt Dill 

1rmão Adernar. Rocha 

lvonete Bandeira Tonatto 

José Carlos Peranconi (Zeca) 

José Fernandes 

Lia e Potiguara (consumidores) 

Lourdes M. B. Rossini 

Luiz Antônio Comassetto 

Margarete Viciai 

Marinês Besson 

Página 

78 

53 

113 

50 

103 

86 

103 

92 

63 

50 

30 

103 

89 

42 

90 

79 

90 

35 

81 

82 

99 

108 

36 
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Entrevistado(a) 

Pierre Machado Costa 

Regina Celis Dellagerisi 

Roberto Cabral 

Rogério Giacomini 

Sérgio Limi=i de Oliveira 

Simone Alves 

Telmo Adams . 

Telmo Palácios 

Terezinha Aires Domingues 

Thomé Lovato 

Valdeci Oliveira 

Página 

81 

110 

113 

53 

54. 

54 

37 

88 

109 

35 

62 

.. 

OUTROS COLABORADORES CITADOS NO LIVRO 

Dom Hélio Adelar Rubert 

Adernar Bertucci 

Cláudio Cunha 

Irmã Cecília Dahmer 

Irmã Cecília Melita Burg 

Dione Maneti 

Fr�ncisco Roberto Caporal 

Haroldo Mendonça 

Bispo titular da Diocese de Santa Maria desde 23 de maio de 2004. 

Assessor da Cáritas Brasileira 

Diretor do Instituto Genaro Krebs. Já acompanh.ava pessoalmente o Projeto Espe

rança/Cooesperança desde 1997, quando trabalhava com agricultura familiar em 

seu mestrado. A parceria institucional com o Projeto Esperança/Cooesperança 

começou em 2002. 

� 

Diretora do Banco da Esperança 

Coordenadora da Ação Social Diocesana 'de Santa Maria 

Membro da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 

Emprego (SENAES-MTE). Acompanha há longo tempo a caminha da economia 

popular solidária no Rio Grande do Sul. 

Engenheiro agrônomo, extensionista da EMATER/RS; Mestre em Extensão Rural 

pelo CPGER da UFSM; Doutor em Agronomia pela Universidade de Córdobâ, 

Espanha; Atualmente, cedido para o MOA, onde atua no Departamento de ATER, 

da Secretaria da Agricultura Familiar, como Coordenador Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural. 

Coordenador Geral de Comércio Justo e Crédito da SENAES 

. ' 
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OUTRAS PESSOAS QUE COLABORARAM COM INFORMAÇÕ.ES E DEPOIMENTOS 

Carlos Allende 

Cláudio Soares 

Eusébio João Flach 

Paulo Germano Bruske 

José e Vera Rosana 

Maria Santa da Silva 

Edilamar F. L. Pimenta 

• 

Engenheiro Agrônomo vinculado ao Departamento de Educação Agrícola e 
Extensão Rural da UFSM. 

Sócio fundador da Coopesperança, integrante do grupo ASPPA 
-Associação dos Pequenos Produtores de Porongos de Arroio do Só).

Consumidor assíduo do Feirão Colonial Ecológico. 

Produtor da AFAS -Associação Familiar de Agricultura Sustentável, 
de Dona Francisca. 

Produtores do assentamento Carlos Maringuela. 

Integrante do grupo Raio de Sol. Aos 81 anos, 
não perde uma Feira da Praça, onde trabalha das 7 às 21 horas. 

Acadêmica do Curso de Serviço Social - UNIFRA. 

PESSOAS QUE CONTRIBUÍRAM 
NA CONSTRUÇÃO INICIAL DO PROJETO ESPERANÇA 

Dom José Ivo Lorscheiter 
Irmã Lourdes Maria Staudt Dill 
Irmã Cecília Dahmer 
José Fernandes 
Thomé Lovato 
Roberto da Luz 
Élio Denardin 
Júlio Brenner 
Francisco Caporal 
lrineu Righi 

Bispo Diocesano 
Coordenadora do Projeto Esperança/Cooesperança 
Diretora do Banco da Esperança 
UFSM - Economista, Professor 
UFSM - Agrônomo, Professor 
UFSM - Economista, Professor 
UFSM - Administrador, Professor 
UFSM - Administrador, Professor 
EMATER - Engenheiro Agrônomo 
UFSM/Tecnólogo do Cooperativismo, ,Professor 

142 

PESSOAS QUE TRABALHARAM 
NA EQUIPE DO PROJETO ESPERANÇA DE 1989 ATÉ 1992 

Moacir Flores Nogueira 
Sylvio Dornelles 
Rita Pauli Prieb 
Flávio Lentz 
Osmar Bitencourt 
Francisco Tróesel 
Lauri Marin 
José Elenilton dos Santos Lima 
José Veríssimo da Fonseca Filho 
Nilton José Zanini Junior 
Roque Alberto Lôndero 
Maria Medianeira Pincolini 
Viviana Benetti 
Humberto Gomes Alage 
Rejane Paludo 
Fernando Lima dos Santos 
Rogério Paim Ziegler 

Auditores Independentes: 

Agrônomo 
Agrônomo 
Economista 
Agrônomo 
Administrador 
Agrônomo 
Contador 
Serviços Gerais 
Técnico Agrícola 
Economista 
Contador 
Administradora 
Auxiliar Administrativa 
Serviços Gerais 
Auxiliar de Escritório 
Serviços Gerais 
Contador 

\ 

Gessenei Luiz Caldeir� (in memoriam)

Moreira Auditores e Associados, 
BKR, Lopes Machado S/C -Auditores e associados .• 
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EQUIPE ATUAL\DO PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

Nome Função Início 

Irmã Lourdes Maria Staudt Dill Coordenadora Geral e Educadora Popular 1987 

Carmen Possebon Auxiliar Administrativa 1989 

Dirceu Peixoto Reis Motorista e Serviços Gerais 1989 

Alcir dos Santos Açougueiro e Serviços Gerais 1989 

Etelvina dos Santos Auxiliar de Escritório 1991 

Antonio Marcos Reis Motorista e Servi�os Gerais 1998 

Paulino Soares Voluntário - Serviços Gerais 1998 

Sidnei Bérgamo Neto Contador 2000 

" 
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Complemento 2 - Grupos 

LISTA DE GRUPOS CITADOS NO LIVRO 

1) AMME 

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: 
Atividade Principal do Grupo: 
Ano em que o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Produtos que o grupo produz: 
Vendas do Grupo por mês em R$: 
Vendas do Grupo por ano em R$: 
Mensagem do Grupo: 

-

2)ANOVA

Nome do Grupo: 
Sigla do grupo: 
Atividade do grupo: 

3)APAC
. 

Nome do Grupo: 
Sigla do grupo: 
Atividade do Grupo: 
Município: 
N2 de Sócios do Grupo: 

Associação de Malhas Medianeira 
AMME 

Confecção de malhas de linha, Camisetas e serigrafia 
1989 
4 pessoas diretamente 
6 pessoas indiretamente 
+ 30 variedades
+/- 9.500,00 
111.469,00 
Fortalecer a união, resistência· e o sonlio do grupo integrado no 
Projeto Esperança/Cooesperança q�e é a r;ossa 2ª família e com 

- o sonho de "UM OUTRO MUNDO E POSSIVEL.', fortalecer a orga
nização e cidadania.

Panificadora ANOVA 
ANOVA 
Panificação 

.._ 

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Passo de Clara 
APAC 

' 

Agroindústria de embutidos 
São Pedro do Sul 
08 famílias 
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4)APRORAM

Nome do Grupo: 
Sigla do grupo: 
Atividade do Grupo; 
Nº de Sócios do Grupo: 
Município: 

5) ASEV
,._ __

Nome do grupo: 
Sigla do grupo: 
Município: 
Atividade principal: 

6)AASELE

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: . 
Atividade Principal do Grupo: 
Ano em que· o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Produtos que o grupo produz: 

Vendas do Grupo por mês em R$: 
· Vendas do Grupo por ano em R$: ·
Mensagem do Grupo:

Associação dos Produtores de Ração a base de mandioca 
APRORAM 

Criação de Suínos 
04 famílias 
Cerro Branco - RS 

Associação Sítio Ecológico da Vovó 
ASEV 
Santa Maria 
agroecologia. 

Associação dos Recicladores/as Esperança 
ARSELE 
Reciclagem de Resíduos Sólidos 
"1999 
20 p.essoas diretamente 
28 pessoas indiretamente 
Material Reciclado diversificado de materiais doações em benefí
cio do grupo tipo: mesas,cadeiras, fogões, armários etc. 
+/-. 1.800,00 
+/- 21.600,00 -r 

O grupo lutar unido e buscar solução çlos seus problemas em 
sintonia com os demais companheiros/as. A conquista da ARSEU;, 
junto com o PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA foi conse
guir uma grande área no km 2 da antiga Viação Férrea, através da 
Prefeitura Municipal para a sede da ARSELI; e a Central dos 
Catadores/as. A Prefeitura Municipal junto com o PROJETO ESPE- . 
RANÇA/COOESPERANÇA, iniciou a reforma do prédio que telT) 
uma reseNa da op· (Orçamento Participativo) de A$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais) 
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7)ASMAR

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: 
Atividade Principal do Grupo: 
Município: 
Ano em que o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Produtos que o grupo produz: 
Pontos de recolhimento: 
Vendas do Grupo por mês em R$: 
Vendas do Grupo por ano em R$: 
Mensagem do Grupo: 

8)ASPPA

Nome do Grupo: 
Sigla do grupo: 
Atividade do Grupo: 
Município: 
Nº d� Sócios do Grupo: 

' 

Associação dos Selecionadores de Material de Resíduos Sólidos
ASMAR 

Reciclagem 
Santa Maria - AS 
1992 (8º Encontro de CEBS - Comunidades Eclesiais de Base) 
14 pessoas diretamente (famílias) 
20 pessoas indiretamente 
vários tipos de material reciclado -
190 pontos 
+/- 5.800,00 L 

+/- 60.000,00 ( em material por mês) 
Todo aquele que acreditar no seu potencial, fará a transforma
ção da humanidade, reciclado consciências e transformando o 
mundo num lugar mellior e preseNando o Planeta. Terra. 

Associação dos Pequenos Produtores de Porongos de Arroio do Só 
ASPPA 

Artesanato em Porongo e cuia. 
Santa Maria - AS 
07 famílias 
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9) COOPERART
. 

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: 
Município: 
Atividade Principal do Grupo: 
Ano em que o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Produtos que o grupo produz: 
Vendas do Grupo por mês em R$: 
Vendas do Grupo por ano em R$: 
Mensagem do Grupo: 

10) COOPERATIVAAFRO-BRAS IL�IRA

Nome do grupo: 
Número de participantes: 
Atividade do grupo: 

11)COOP SOL

Nome do grupo: 
Sigla do grupo: 
Número de participantes: 

COOPERATIVAS DAS ARTES 
COOPERART 
Santa Maria - RS 
Artesanato e Alimentação 
1998 
20 pessoas diretamente (6 famílias) 
centenas de pessoas indiretamente 
12 (variedades de artesanato) e 8 (variedades alimentação) 
+/- 6.300,00 (entre alimentos e artesanato) 
+/- 75.600,00 
O Grupo COOPERART forma pessoas para desenvolveram seus 
Empreendimentos baseados na ECONOMIA S_OLIDÁRIA na Es
perança de que UMA OUTRA ECONOMIA ACONTEÇA. Juntos e 
irmanados com o PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA, que
remos construir esta história. 

Cooperativa Afro-brasileira 
21 famílias 
artesanato. serviços gerais. 

Cooperativa solidária das crianças 
COOPSOL 
çO crianças em 4 núcleos. 
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12) GIACO MINI 

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: 
Município: 
Atividade Principal do Grupo: 

Ano em que o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Pontos de Venda: 

Nº de Produto� que o grupo produz: 
Vendas do Grupo por mês em R$: 
Vendas do Grupo por ano em R$: 
Investimento dos Recursos só do grupo: 

13) GR UPO SEGUIR.EM FRENTE

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: 
Atividade Principal do Grupo: 
Ano em que o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Produtos que o grupo produz: 
Vendas do Grupo por mês em R$: 
Vendas do Grupo por ano em R$: 

Mensagem do Grupo: 

ASSOCIAÇÃO GIACOMINI DE PRODUTOS COLONIAIS 
AGPC, 
São João de Polêsine - RS - 4ª Colônia Italiana 
Panificação (20 tipos) 
Agroindústria Familiar de Embutidos (1 O tipos) 
10/10/1998 
34 pessoas diretamente (associados de vári?s famílias) 
+/- 2.500 pessoas indiretamente (incluíndo os consumidores/a) 
+/- 40 pontos entre os quais alguns da TEIA ESPERANÇA e 
dois pontos que o grupo coordena da TEIA ESPERANÇA 
mais de 30 variedades de produtos 
+/- 15.000,00 
+/- 180.000,00 
R$ +/- 200.000,00 (não houve investimento Público) 

Grupo Seguir em Frente 
GSEF 
Panificação, Salgadinhos e Agroindústria 
2000 
15 pessoas diretamente 
40 pessoas indiretamente 
+ 11 variedades de produtos
+/- 3.100,00
+/- 37.200,00

O segredo do nosso sucesso no trabalho cooperativado, foi não ter 
deixado vencer pelos obstáculos e acredite que o trabalho em grupo, 
na luta por um mundo melhor, é o meio mais rápido para acharmos a 
nossa dignidade e sermos sujeitos/as e cidadãos/as. 
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14) HORTA COMUNITÁRIA

Nome do Grupo: 
Sigla do grupo: 
Atividade do Grupo: 
Nº de Sócios:· 

15) PARCERIA li

Nome do Grupo: 
Atividade do Grupo: 
Nº de Sócios do Grupo: 
Município: 

16) RAIO DE SOL

Nome do Grupo: 
Atividade do Grupo: 
Município: 
Nº de Sócios do Grupo: 

/ 

17) PRISCILLA MATERIAIS DE LIMPEZA

Nome do Grupo: 
Atividade do Grupo: 
Nº de Sócios do Grupo: 
Municfpio: 

.. 

Horta Comunitária da Nova Santa Marta 
ACOTRAS 
Horta Comunitária 
10 famílias 

PACERIA II 
Artesanato 
07 famílias 
Santa Maria - RS 

Raio de Sol 
Artesanato e Alimentação 
Santa Maria - RS 
15 famílias 

Priscilla Materiais de Limpeza 
Produtos de limpeza e amaciante 
06 Famílias 
Santa Maria - RS 
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18) UNIMEL

Nome do Grupo: 
Sigla do Grupo: 
Atividade Principal do Grupo: 
Ano em que o Grupo iniciou: 
Pessoas Beneficiadas: 

Nº de Produtos que o grupo produz: 
Vendas do Grupo por mês em A$: 
Vendas do Grupo por ano em R$: 
Mensagem do Grupo: 

/ 

Unidade Apícola UNIMEL 
UNIMEL 
Agroindústria 
1997 

40 pessoas diretamente beneficiadas 
300 pessoas indiretamente beneficiadas 
20 tipos de produto 
12.000,00 
'144.000,00 
Esse grupo tem a honra de dizer que ele·tem um bom êxito, porque 
tem uma boa parceria com o PROJETO ESPERANÇA/ 
COOESPERANÇA e está integrado na TEIA ESPERANÇA e no SA
BOR GAÚCHO. 

,. 
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Complemento 3 - Siglas 

LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS 

ANTEAG 

CAMP 

GELAM 

CEB 

CISPOA 

CNBB 

COCEARGS 

CONCRAB 

CONAB 

CONSAD 

CONSEA 

COREDE 

CPT 

CRESOL 

CUT 

DF 

EMATER 

EPS 
ES 

FBES 

FEICOOP 

FETRAF 

FRS 

GATS 

IBGE 

IGK 

Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária 
Centro de Assessoria Multiprofissional 
Conselho Episcopal Latino Americano 
Comunidade Eclesial de Base 
Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul 
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 
Companhia Nacional de Abastecimento 
Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
Conselho Regional de Desenvolvimento 
Comissão Pastoral da Terra 
Sistema de Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária 
Cêntral Única dos Trabalhadores 
Distrito Federal 
Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural 
Economia Popular Solidária 
Economia Solidária 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
Feira do Cooperativismo 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
Fundo Rotativo Solidário 
Grupo de Agroecologia Terra Sul 
Instituto Brasileiro de Geografia e-Estatística 
Instituto Genaro Krebs 
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INCRA 
INPC 
KZE 

MDA 
MINEP 

MST 
MTD 

OCERGS 
OMS 
ONG 
OPS 
PAC 
PIB 

PRONAF 
RS 

SAEMA 
SEDAI 

SENAES 
SICREDI 

SIM 
STCAAS 
UFRGS 

UFSM 
UNICAFES 

UNISOL 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe (Central Católica de Cooperação - Alemanha) 
Ministério de Desenvolvimento Agrário 
Ministério da Economia Popular da Venezuelá 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra 
Movimento dos Trabalhadores Desempregados 
Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul 
Organização Mundial da Saúde 
Organização Não-Governamental 
Organização Panamericana de Saúde 
Projeto Alternativo Comunitário 
Produto Interno Bruto 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
Rio Grande do Sul 'I 

Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável 
Secretaria do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais 
Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
Sistema de Crédito �ooperativo 
Se�iço de Inspeção Municipal 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Universidade Federal de Santa Maria 
União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social do Brasil 
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Complemento 4 - Referências bibliográficas 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

ADAMS, Telmo. Prática Social e formação para a cidadania. Cáritas do RGS. Porto Alegre: EdiPucRS, 2001. 

ADAM�, Telmo; PARISOTTO, Older (orgs.). Construindo solidariedade e cidadania nos pagos gaúchos. Uma 
caminhada aprendente. Porto Alegre: Cáritas Brasileira Regional RS, 2001. 

BELMONTE, Sérgio Augusto; BARICHELLO, Eugênia M. (orgs.). Dom José Ivo Lors.cheiter. O Bispo da Esperan
ça. Santa Maria: Palotti, 2004. 

BERTUCCI, Adernar; DA SILVA, Roberto Marinho A (orgs.) .. Vinte anos de economia popular solidária: trajetória 
da Cáritas Brasileira. Brasília: Cáritas Brasileira, 2003. 

DE SOUZA, André R .. Caridade, Revolução e Autogestão: Igreja Católica e economia solidária no Brasil. Terceiro 
Relatório Científico, dezembro, 2004 (mimeo). 

DO FÓRUM Social Mundial ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Porto Alegre: Centro Josué de Castro, 
Frere dês Hommes, 2001. 

ENCONT RÃO de experiências alternativas de organização popular e geração de renda. Porto Alegre, 17 e 18 de 
agosto de 1996.(mimeo) 

PROJETO Catando Cidadania. As histórias de .vida e as lutas dos catadores de Santa Maria: Palotti, junho de 
2005. 

T EXT O-BASE para organização de Projetos Alternativos Comunitários. Cáritas Brasileira - Regional RS, Caderno 

de Fromação No. 15, 1999. 

TÉVOÉDJRE, Albert. A pobreza, riqueza dos povos. A transformação pela solidariedade. Petrópolis: Vozes, 2002. 
. . 
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Sobre �s organizadores do livro 

ANA MERCEDES SARRIA ICAZA 

Mestre em Sociologia e doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Lovaina, Bélgica. 
Professora do Centro Universitário La Salle - UNILASALLE e educadora e pesquisadora do Instituto de 
Estudos e Educação para o Desenvolvimento Local - ltapuy. Experiência como professora e pesquisado
ra universitária, na área de teoria sociológlca, movimentos sociais e economia solidária. Atuação em 
processos de educação popular e elaboração e avaliação de projetos na Nicarágua, na Bélgica e no 
Brasil. Tem diversas publicações em livros e revistas, sobre movimentos sociais, economia solidária, e 
políticas públicas. 

' 

MA�CELO RIBEIRO DE FREITAS 

Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Educador e 
pesquisador do Instituto de Estudos e· Educação para o Desenvolvimento Local - ltapuy. Trabalha com 
pesquisas e processos de organização em Economia Solidária desde 2001. 
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Paróquia de São Pedro de Alcântara 
Praça Carlos Gianelli, s/n.0 

- CEP 24. lJo .. l(l:,Ç 
Alcântara - São Goncalo 

Tel. b o3 -0620 

24/03/2000 

Caros Companheiros e companheiras do Fórum, 

Não sei se amanhã alguém vai poder ir ao Fórum 
p�ra levar essa cartinha. SÓ recebi ontem a correspon
dencia, enviada desde 14 de março ! Viva o nosso Correio 
que já est� privati�ado, se não me engano ? Agora ver! 

Nos em Alcantara, continuamos nos reunindo com 
a nossa Equipe da 3ª SSB para realizar algumas ativida
des neste ano e acompanhar os desdobramentos em torno 
da Divida Externa, orientando o nosso povo sobre o ple
biscito. No lº de maio (ou no 29 de abril) pretendemos 
ir â rua e à Praça para chamar a atenção sobre a situa
çao do trabalhador. Pensamos num abaixo-assinado (ou um 
pamfleto ?) sobre a inconstitucionalidade do Salário 
Mlnimo. De repente esse abaixo-assinado podia ser lança
do pelo Fórum das Pastorais Sociais do Leste I? Daria 
muito mais força. 

Outro,tema gue valeria a pena de ser tra�alhado 
no lº de Maio e a ideia de vincular na Constituiçao o 
teto salarial ao salário minimo, no sentido de que nin
guém no pais (nem Presidente, Senador, Juiz ou Deputado) 
poderá ganhar mais do que 10 (15 ou 20, sei lá) vezes 
o Salário Minimo. Pelo que me consta, isso é muito nor
mal em outros palses democráticos. Apresento essas idé
ias para a discussão pelo Fórum.

No dia 4 de junho vamos ter o Momento Forte da 
CF numa Praça de Alcântara - um Culto Ecumênico - como 
abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. 
Já convido vocês a participar. E ainda pensamos trabalha 
novamente o dia 7 de setembro, o Grito dos Excluidos (?) 
ficando para mim a dúvida se esse 11 Grito 11 está sendo 
transferido para o dia 12 de outubro ? O que não acho 
bom, pois já estava se formamdo uma tradição. O dia 12 
de outubro, no nosso calendário é bem mais complicado, 
pois é uma data em que muitas Comunidades no Brasil co
memoram a Paõroeira. Por ora é só. Se não tiver n�nguém 
para ir ao Forum vou mandar essa pelo Fax. Saudaçoes 
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PLANEJAMENTO DA PASTORAL DO CRISMA- 1995 

ABRIL 

1 a PARTE - A VERDADE SOBRE O 
HOMEM 
29 - Início dos encontros - Boas vindas. 

apresentação da equipe 
MAIO 
01 - Dia do trabalhador - Missa às 911 Nova 

Mesquita. 
06 - Ser gente 
13 - O mundo em que vlvo - festa corn a 

família celebrando o dia das mães 
20 - As religiões no mundo 
27 - Cultos Afro-Brasileiros 
JUNHO 
O 1 - Inicio da novena de Santo Antonio 
03 - Vigília de Pentecostes no Seminário -

Apresentação dos crismandos à comu
nidade. 

1 O - Festa de Santo Antonio 
15 - Corpus Cllristi 811 Catedral 
17 - Primeira Missão 
24 - Passeio - Dia da amizade 
JULHO 
01 - Reunião com os pais 
08 - Encontro da equipe 
AGOSTO 

2a PARTE - A VERDADE SOBRE 
JESUS CRISTO 

05 - A história da Salvação 
12 - Jesus Cristo: o Libertador, Festa com a 

família, celebrando o dia dos pais. 
19 - Jesus Cristo: A mensagem do Reino 
26 - Jesus Cristo: Quem é este llomem? 

SETEMBRO 
02 - Jesus Cristo: sua morte e Ressurreição 

(início da apresentação dos traballlos da 
1 a missão ) 

09 - Curso de formação com a Comunidade 
1(7 

, < na Casa de Oração 
16 - Jesus Cristo: Sua grande promessa 
23 - A Bíblia: O livro do Povo de Deus 
30 - Os 1 O mandamentos: Constituição do 

Povo de Deus 
OUTUBRO 
07 - Dia de Deserto ( DDD ) 

3a PARTE - A VERDADE SOBRE A 

IGREJA 
14 - A Igreja de Jesus Cristo 
21 - A história da Igreja de Jesus Cristo 
28 - O que é Igreja ? 
29 - Dia Nacional da Juventude. 

NOVEMBRO 
04 - Como a Igreja se organiza 
11 - A Eucaristia: Raiz e centro da 

comunidade cristã 
18 - O sacramento da Penitência e do 

Perdão 
25 - Preparação da novena do Natal 

- Dia de Avaliação - Ver possibilidade de
iniciar uma nova turma em Março de 96 
DEZEMBRO 

- Tempo da novena de Natal
1 O - Assembléia Paroquial - Seminário - o dia 
inteiro. 
JANEIRO 

- Férias
FEVEREIRO 

- Possibilidade de uma passeio
MARÇO 
02 - Reunião da Equipe para se reorganizar 
09 - Retomo - Avaliação das férias - Início da 
nova turma ? 
16 - E a sua Igreja. corno vai ? 
23 - Segunda Missão - entrega dos nomes 

dos padrinhos 
ABRIL 
01 - Participação da celebração dos Ramos 

- Abertura da Semana-Santa
06 - Vigília Pascal e Batismo 

4a PARTE - A CONFIRMAÇÃO 
13 - O que é ser crismado 
20 - Os sinais da Confirmação 
27 - O dom do Espírito Santo 
MAIO 
01 - Dia do trabalhactor. 
04 - Ser crismado é ser missionário 
05 - Primeira Eucaristia 
11 - Maria em nossa vida 
18 - Dia de Compromisso ( DDC) - entrega 

do relatório da Segunda missão 
25 - Vigília - Celebração da Reconciliação 
26 - Crisma - Pentecostes - Festa ou 

Passeio. 

JUNHO 
01 - Avaliação da Equipe 

V. .- . 

. 
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--. CATEDRAL 

PARÓQUIA SANTO ANTONIO 
COMUNIDADE SANTO ANTONIO DE JACUTINGA 

COMUNIDADE CRISTO LIBERTADOR 
COMUNIDADE SÃO BENEDITO 

COMUNIDADE SÃO FRANCISCO 
COMUNIDADE N. S. DAS GRAÇAS 
COMUNIDADE SANTA TEREZINHA 

VILA VICENTINA 
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PLANEJAMENTO PASTORAL 1995 
PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE JACUTINGA 

j 1- ASSEMBLÉIA DIOCESANA 

j 2- REGIONAL 1 

l 3- ASSEMBLÉIA PAROQUIAL
a) AVALIAÇÃO

• Pedido de perdão

• Oração de louvor
b) PLANEJAMENTO

l 4- CALENDÁRIO
a) CONSELHO PAROQUIAL
b) ASSEMBLÉIA DE PASTORAL
e) CONSELHOS COMUNITÁRIOS
d) MISSAS
e) CALENDÁRIO LITURGICO
f} CURSOS DE FORMAÇÃO

l 5- CONSELHOS
a) PAROQUIAL
b) COMUNITÁRIOS

J 6- MINISTÉRIOS E SERVIÇOS 
a) BATISMO

b) COMUNHÃO
e) TESTEMUNHAS QUALIFICADA DO MATRIMÔNIO
d) PALAVRA
e) SECRETARIA
f) DÍZIMO

g) EQUIPE PAROQUIAL DA PSTORAL ADMINISTRATIVA
h} LITURGIA

17- PASTORAIS
a) BATISMO
b) CATEQUESE
e) CRISMA
d) JOVENS
e) IDOSOS



1) Assembléia Diocesana
.___ _______________ _,:_ __ _ 

______ ] 

. . Nossa p_ast�ral Paroquial a�ompanha as linhas da Diocese de Nova Iguaçu, principalmente as decisões daultima Asse!TI�lé1a Diocesana no� dias 1 e 8 de novembro e 6 de dezembro. Esta Assembléia avaliou, planejou eescolheu prioridades para a caminhada pastoral nos próximos dois anos. As prioridades são as seguintes·
ESPIRITUALIDADE 
FORMAÇÃO 
DIMENSÃO MISSIONARIA 

Estas três prioridades foram aprovadas e assumidas para nos orientar no trabalho pastoral e garantir a unidade
entre as diversas Paróquias e Pastorais. 

1 . 2) Regional 1 1 A Diocese de Nova Iguaçu é sub-dividida em 7 ( sete ) regionais, que se reune mensalmente para formação e 
garantir uma pastoral de conjunto entre as paróquias que pertencem ao mesmo regional. Nossa Paróquia Santo Antônio
de Jacutinga pertence ao Regional 1 com mais 
9 Paróquias,._Jil'reunião acontece na segunda sexta-feira do mês na Catedral às 19:30h. 

Cada Paróquia envia 3 representantes para este regional. De nossa Paróquia somos representados por: 
Maria Antonieta Sobral 
Salvador Marcelino Luis Carlos 
Pe. Paulo Machado Pe. Agostinho 

3) Assembléia Paroquial

Data: 11 de dezembro de 1994 
Horário: 9h às 18h 
Local: Seminário Paulo VI 

Etavam presentes todas as Comunidades da Paróquia e as diversa pastorais. Também havia uma 
representante da Paróquia Fátima e São Jorge 

A Assembléia decorreu como uma grande celebração, onde o compromisso de avaliar e planejar eram 
colocados na presença de Deus em forma de orações. Os aspectos negativos foram apresentados como pedido de

perdão e os positivos como oração de louvor. O planejamento foi elaborado na forma de litugia da Palavra, onde cada 
grupo compôs uma Carta Pastoral que foi proclamada para toda assembléia. 

a) Avaliação

Pedidos de perdão:
• pessoas muito atarefadas
• falta de coordenação pastoral
• falta de comunicação entre as comunidades e entre

as pessoas
• não compreensão das dificuldades
• não atendemos ao chamado para os cursos de

formação
• falta de cooperação entre as comunidades
• não atingimos o coração das famflias

Motivos de louvor 
• inicio da integração com a Paróquia Fátima e São
Jorge
• eleições simuladas - inportancia do voto
• campanha contra a fome
• pastoral do idoso
• encontro de formação no Nosso Lar
b) Planejamento <lJC1Jm.1M, l!óCtiQ.IJl!ti. a, 11Meiu.. fu�L0/"..i.a,
• formação 4
• nucleacão 2
• Jornal paroquial 2

• não fomos em busca das pessoas afastadas da
comunidade
• falta de coragem para assumir a nucleaçào
• falta de integração dos jovens
* não atingimos bem os pais das crianças
• dificuldade de entender o compromisso político
• dificuldade de evangelizar o meio urbano, famllias

fechadas e medrosas
• ainda alguns não aceitam as celebrações da Palavra
• as dinâmicas das reuniões não motivam

• 11.ovena de Sto Antônio
• àlmentou a participação na celebração da Palavra
' abertura da Campanha da Fraternidade na Paróquia
• alguns jovens que foram crismados assuiram a vida
da comunidade
• boa vontade e gratuidade de muitos

• curso para catequistas do crisma
• rever o horário da reunião de liturgia

• perseverança ern geral
' integração

• lazer
• criar grupos meno�res e jovens
' visão de CEBs f

• acolhimento
• eventos
• mais animação liturgica



4) CALENDÁRIO
a) CONSELHO PAROQUIAL ( terceir� <tua-rt;.feira às 20 h)
janeiro- férias agosto- 16- Santo Antonio 
fevereiro- 15 - Santo Antonio setembro- 20 - São Benedito 
março- 15 - São Benedito outubro- 18 - Cristo Libertador 
abril- 19 - Cristo Libertador novembro- 22. São Francisco 
maio- 17 - São Francisco dezembro- 1 O - Assembléia Paroquial - Seminário 
junho- 21 - N. S. das Graças Paulo VI de 9 às 17h 
julho- 19 - Santa Terezeinha 

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

b) ASSEMBLÉIA DE PASTORAL
18 de março às 17h Catedral OBS: Para esta assembléia convidamos todos os membros de conselhos, 

catequistas, ministros e agentes de pastoral. 20 de maio às 17h Catedral ·f-
26 de.m§e-ás 17h Catedral - �,,,..,_ <to
18 de novembro 17h Catedral 

-------------------------------------------------------------· 

e) CONSELHOS COMUNITÁRIOS
Santo Antonio - 1 a e 3a quintas-feiras 20h 
Santa Terezinha- 2a terça-feira 19h - � q !p , O- ã-i, 
São Francisco- 2o domingo 18h 

Cristo Libertador- 3� quinta-feira 20h� São Benedito- toda 5a-feíra ãs 19h é 
N.S.das Graças- 2� quarta-feira 19h 

d) MISSAS
lo DOMINGO 
08:00h Santo Antonio 
08:00h N.S. das Graças 
09:30h Santa T erezinha 
10:00h Santo Antonio 
19:00h Santo Antonio 

2o DOMINGO 
06:00h Santo Antonio 
08:00h Santo Antonio 
08:00h São Benedito 
09:00h Cristo Libertador 
1 0:OOh Santo Antonio 
17:00h São Francisco 
19:00h Santo Antonio 

3o DOMINGO 
06:00h Santo Antonio 
08:00h Santo Antoni� 410 /}:; . 1/-n i:;-n "íJ08:00h N. S. das Graça� . 1 
09:30h Santa Terezinha 
19:00h Santo Antonio 

1o DQMINGO 
06:00h Santo Antonio 
08:00h Santo Antonio 
08:00h São Benedito 
09:00h Cristo Libertador 
1 0:00h Santo Antonio 
17:00h São Fraancisco 
19:00h Santo Antonio 

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

e) CALENDARIO LITURGICO �NO e - .5 Cc.. '

FEVEREIRO 

DIA HORAS LOCAL 

05 10h Seminário e !ESA 

19h Catedral 

MARÇO 
DIA HORAS LOCAL 
01 08h Catedral 
05 08h Prata 
08 16h Catedral 
12 19h Catedral 
18 16h Catedral 
� 

ACONTECIMENTO 
posse do novo bispo D. Werner 
missa solene presidida pelo novo bispo 

ACONTECIMENTO 
4a feira de cinzas 
Abertura da CAMPANHA DA FRATERNIDADE 95 
Celebração pelo dia da mulher 
Abertura paroquial da C.F-95 
p��� 

----·---· ---- .. ----------·------·-·-----



ABRIL 
Semana - Santa 
DIA HORAS 
09 10h 
13 10h 
13 20h 
14 17h 
15 20h 
16 08h 
MAIO 
DIA HORAS 

LOCAL 
Catedral 
Catedral 
Catedral 
Catedral 
Catedral 
Catedral 

LOCAL 
01 09h 
06 16h 

Nova Mesquita 
Catedral 

27 
28 

JUNHO 
FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 
DIA HORAS LOCAL 
01 Vila Vicentina 
02 Sta. Terezinha 
03 Seminário 
04 N. S. das graças 
05 IESA 
06 São Francisco 
07 Cristo Libertador 
08 São Benedito 
09 Santo Antonio 
09 

10 
11 
12 
13 10h 
15 08h 
20 16h 
JULHO 
DIA HORAS 
25 19h 
30 

AGOSTO 

Catedral 
Catedral 
Catedral 

LOCAL 
Catedral 
Cristo Libertador. 

ACONTECIMENTO 
Procissão de RAMOS ( não haverá as..[l)issas das 6h e 8h )
Benção cios Santos Óleos�� ------- '----
Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés 
Celebração da Palavra, adoração da cruz e procissão do Senhor Morto 
Vigilia Pascal 
Missa da Ressurreição 

ACONTECIMENTO 
Celebração do dia do trabalhador 
Preparação da festa religiosa de Santo Antonio { 800 anos de seu falecimento ) 
Bingo preparativo à festa de Santo Antonio 
Ascenção do Senhor 

ACONTECIMENTO 
novena 

nove11g e Vigília de Pentecostes 
novena 

Início dos festejos populares ( sexta-feira ) 
Tríduo e Festa popular de Santo Antonio" " 

" u 

Missa Solene do padroeiro da Diocese 
Procissão e Missa de Corpus Christi (com Fátima e S. Jorge) 
Avaliação e planejamento da liturgia 

ACONTECIMENTO 
Missa pelo dia da Terra - Região - 1 
Festa da Comunidade Cristo Libertador 

Retiro do clero {primeira semana) 
"'219 e 20 - festa do Seminário Paulo VI ,. 

SETEMBRO 
DIA HORAS LOCAL 
15 Catedral 

OUTUBRO 
DIA HORAS LOCAL 
12 8, 10 e 19 Catedral 

NOVEMBRO 
DIA HORAS 
02 8, 10 e 16 
02 8,10 e 19 
26-

DEZEMBRO 
DIA HORAS 
08 8, 10 e 19 
24 20h 
31 20h 

LOCAL 
Cemitério 
Catedral 

LOCAL 
Catedral 
Catedral 
Catedral 

ACONTECIMENTO 
Solenidade de N.S. da Piedade 

ACONTECIMENTO 
Missas de N. S. Aparecida - Feriado nacional 

ACONTECIMENTO 
Missas de finados 
Missas de finados 

Encontro missionário das comunidades ( Diocese ) 

ACONTECIMENTO 
Missas de N.S. da Conceição 
Missa do galo 
Missa do fim de ano 

---.. ·------·------ - -·---- -------------

I 

------ (' _____ _t -- } ---



confissões comunitárias 
1 a sexta-feira 07: 15h

18:30h
lo domingo 07:15h
-------------------------------·-------- ------

--

adoração e unção dos doentes 
dia 20 de cada mês. obs: nos meses que o dia 20 cair no domingo ou em feriados nacionais, não haverá esta
celebração

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

adoração noturna na Vila Betãnia 
dia 8 de cada mês. saindo às 20:30h da Catedral
----·----------------- _..,,___ , _________ , ___ .., ____ ,._ _ _______ .,. ____ ..... .  __ ,.. _____________ ·-····--·-------·------------------------------

e) cursos de formação
FEVEREIRO 
9 e 1 O - preparação C.F-95 Catedral às 19:30h
MARCO 
9 - encontro com ministros da Palavra da Paróquia - 19:30h - Catedral

�istros da comunhão 19:00h - Catedral - 6R ,..,,..,_,__:_e,,� 
26, 27 e 28 - às 19h - Nova Mesquita, Paróquia São José Operário - Curso sobre a Mística do trabalho - /2.:--# vvt-c:> -
MAIO 

tfl- ministros da comunhão 19:00h - Catedral
-JUNHO 
1 - ministros da comunhão 19:00h - Catedral
JULHO 
6 - ministros da comunhão 19:00h - Catedral
AGOSTO 
3 - ministros da comunhão 19:00h - Catedral 
11 - encontro dos conselhos paroquiais da Região 1 - 19:30h - Catedral
SETEMBRO 

ministros da comunhão 19:00h - Catedral 
8, 9, 10 � Reservado para curso de formação na CASA DE ORAÇÃO -
OUTUBRO 
5 - ministros da comunhão 19:00h - Catedral

a) PAROQUIAL 
Santo Antonio - Filomena e Pedro Ramos
São Francisco - Eloi , Valda e lracema 
N.S. das Graças - Leontina e João Ribeiro
�anta Terezinha - Rosana e Rogério
São Benedito - Antonio e Benedita
Cristo Libertador - -
Catequese - Graça

5- Conselhos

___________________ .,. _________________ ..,.. _____ , _______________ .., ________ , ____ _

b} COMUNITÁRIOS 
Santo Antonio: Primeira e terceira 5a-feira do mês às 20h
Coordenador: Pedro Ramos
Tesoureira: Filomena
Secretária: Sonia 
Conselheiros: Nailsa, Nena, Helena, Pedro Miquelotti, lvonildo, Flávio e Salvador

São Francisco: 2o domingo do mês às 18h
Coordenador: Eloi
Vice: Valda 
Tesoureiro: Bené .i2r-Ja,...
Secretário: Murilo 
Diretor de patrimônio: Leonildes 
Conselheiros: Benedita, Bené, lracema, Lúcia e lranides

•



N.S. das Graç� Segunda 4a-feira do mês às 19:30h 
Coordenadora: Leontina 
Vice: João 
Tesoureiro: João Ribeiro 
Secretária: Marllha 
Conselheiros: Nell, Luis Carlos, Adriano, Elaine, Ivone, Nilcéia, Jovina e Maria Francisca. 

éuJ. À-1�0 -
Santa Terezinha: 2a terça-letra às 19h 
Coordenadora: Rosana 
Secretária: Lúcia 
Tesoureiros: Rogério e Graça . ,.,--yJL., Conselheiros: Cátia, Fernanda, Léla, Alessandra, Juciara, Gercilane, Elaw,Renata 

São Benedito: 

Cristo Libertador: 

6- Ministérios e serviços

a) BATISMO
Os Batizados acontecem sempre Todos os sábados e domingos às 11 h. Nas Comunidades é no horário da 

missa. 
- Ministros do batismo: Salvador, Antonieta, Antonio, Sonia e Maria da Penha

b) COMUNHÃO
Os ministros da comunhão atuam na distribuição da Eucaristia e levando comunhão às pessoas doentes. 

- Ministros da comunhão: Bibi, Valdice, Filomena, Cristina, Nailsa, Edith/, Teima, Nilcéia, Jovina, Rogériojl.essaandra,
Lucia, Salvadora ...

c) TESTEMUNHAS QUALIFICADAS DO MATRIMÔNIO 
A catequese para os noivos acontece com três encontros: Primeiras 2a, 3a e 4a - feira de cada mês de 19 às 22h. 
- Testemunhas qualificadas: Valda e Bené, lracema e Netinha.

d)PALAVRA
Ficou marcado para o dia 9 de março às 19 horas na Catedral, um encontro com as pessoas que já são 

animadores de celebração e aquelês que fizeram o curso do Regional. 
Reunião: Quartas 6a feiras de cada mês - Catedral. - ;z..'f � 'YY\.-<.,!z,.l:» . 

·-
r 

e) SECRETARIA PAROQUIAL
2a a 6a-feiras de 8 às 11 :30 e 13 às 19h. No sábado de 8 às 12h. Atendentes: Rosana, Salvador 4('�a:-

f) DIZIMO 
A pastoral do dizimo deve ser uma prioridade para todas as comunidades, ele gera compromisso, responsabilidade, 
solidariedade e transparência na adiministração dos bens. Este ano que passou, nasceu um grupo que reflete esta 
pastoral, você também é convidado a ser comprometido com esta pastoral, venha participar: segunda 2a - feira do mês
às 18h - Catedral. -
Equipe: Helena, Pedro Ramos e Nena, Tânia Ribeiro, Valdice, Pedro Miquelotti e Cizinha ... 
- A secretaria do dizimo está aberta de segunda a sexta de 8:00 às 11 :00 e 14:00 às 18:00. Antes das missas
dominicais na Igreja Santo Antonio, há uma pessoa responsável para atendimento do dizimo. Lembramos que os
primeiro domingo de cada mês e dedicado aos dizimistas.

g) EQUIPE PAROQUIAL DE PASTORAL ADMINISTRATIVA .{ Membros: Sônia Façanha, Filomena Dei Moro, Pedro Miquelotti, Edmundo Soares, Pedro Ramos, mais os tesoureiro�
de cada conselho comunitário.
Reunião: Última quinta-feira do mês às 20h

h) LITURGIA
Cada Comunidade crie uma equipe de liturgia para preparar as celebrações da Palavra e da Eucaristia. Um grupo se
encontra semanalmente na Catedral às 3a-feiras às 16h. Há uma proposta de se criar uma equipe alternativa em um
horário posslvel a mais pessoas, Que dia? Que hora? Quem está disposto?



7- Pastorais

a) BATISMO
A catequese para os pais e padrinhos acontece no 1 o ou 2o sábado de 14 às 18h. também pode ser atraves de 

dois encontros!ª e ����i�� do mês de 19 às 21 :30h.

b) CATEQUESE cJ., V'
Em 17 de dezembro de 1994, foi realizado o planejamento da catequese paroquial para 1995, com apresença 

de todas as comunidades. 
Prioridade: - Formação dos catequistas 

- Animar os pais a participarem da comunidade
- Assumir o curso de catequistas do Regional 1
- Reciclagem paroquial no mes de julho
- Assumir o planejamento d,VRegional 1

Matriculas: De 1 o de fevereiro a 12 de março de 1995 
Curso para catequistas: ( regional 1 ) 

Dias 4, 11, 18 e 25 de março das 8:30 às 11 h - cepal 
Encontro paroquial de catequistas: 
28 de abril às 19h - catedral OBS: Caso ao longo do ano, haja necessidade, marcaremos outros encontros 
25 de agosto às 19h - catedral de acordo com os acontecimentos e necessidades. 
06 de outubro às 19h - catedral 
Primeiras Eucaristias: 
22 de outubro São r rancisco 
05 de novembro Santo Antonio 
12 de novembro São Benedito 
19 de novembro Santa Terezinha 
26 de novembro Cristo Libertador 
03 de dezembro Nossa Senhora das Graças 

c) CRISMA
Equipe de catequistas: Cristina, Salvador, Bia, Flávio, Lucia, Anderson, Sérgia, Mariana e Pe.Paulo.

A catequese do Crisma acontecerá a nlvel paroquial, cada comunidade apresente seus jovens para inicio dos 
encontros dia � 1§ Cat�I. 

d) JOVENS
Todos os domingos às 16h. 

e) IDOSOS
Segundo sábado de cada mês às 8h, missa e logo após reunião. Responsável: Pe. Agostinho. 

ANOTAÇÕES PESSOAIS 
. 

L--.� _ !'{-· }o -i<-7 f) ·Y , ' :,,> 
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d1occs<c p,u-.,,,uta 1--09-'J 1 

Prcparaç5o da reunião intcivaroquial eh.: 13-10-9--k 
sobre a Pastoral l lrhana nas chws Paróquüis 

I .. \s paróquias estão tll> cmaç:h> de No, ,1 [guaçu. 
Os kig0s parfü:ipam da P:1sloral de Cot\iunto desde 1970. - IT.í questões ele entrosamento entre as 

parôquias. cntr..: as ..:omunid:11.k:-.. 
� las a q11cstào 11àn e de '\o\'a lguaçi. e sim Nacional. . \ Igreja csl.í perdida frente à grande cidade. Ilá 

g,ra11dcs projdos Pastorais. mas o moddo "p.iroquia" não funciona mais - spar + oilJ a - 'pastoral' são modelos 
rurais. 

2. o impor1a11tc e olhar a realidade do povo. não a da Igreja como estrutura. Se o povo do K 11 tem os mesmos
problemas do centro. de\\: partil'ipar: casar a Igreja com a n:alização do ()O\'O. . \ Ig reja Católica 0 minoria .

.>. Que tipo de cnmporlamento a Pastoral l 'r bana quer buscar? 
1 cmos qu0 rcsoh cr os probk:mas a partir do que·? 
"-:ossa Ign:ja é uma organização "sérit1". 

-t. Como conhecer melhor ,1 realidade·.> quais são os ambientes que existem na nossa cidade? 
<) lrcm sub-urbano. os p1úlios, o calç.adão e o comércio. a "pastoral". a ''política''. 
, lfa uma rc:1lidade social que me impõe uma 1nudança! 

5. T c;-mos que !a;:er um estudo: um kchamc1110 cicnlífico. kit o de leitura
Temos que fazer a c..:xperiência. tio chinelinho de dedo. do comporiamento h.isrórico pastornl. ouvir. escutar as

pessoas. 
* São tr6s atitudes: o estudo. leimra. - :1 experiência. pcrc<:pç.ão. st:nsibiliclack - a Utopia. os desejos. a direção da
caminhada
6. remos que lkvolver ris pessoas o que as "Igrejas" estão ,l11'ancando: a simplicida<.k. a espontanéidade. a
liberdade

mas é uma preocupayão nossa. como Igreja. ou dcles. do po\'o? 
Porque é que a gente chama e ''eles não \'êm"? o que é que eles querem? 

7. A aniilisc ckmora tanto que. durante a an.ílise a coisa muda. bstamos cansados de análise - não se tnlln ck 
parrir p.lra analisrir. mas de an:1Lisar durante o processo. é urn,l atitude constante de espírito. que supõe estudo. mas 
i um h.íbito constante. 

8 . ...\ gente quer passar a nossa consciência. e não ckspertar a consciência da pessoa. . \ gente não sabe a realidade. 
mas ,·cm com um projeto de curso para oferecer ... 

9. O primeiro passo� a abtTtura. para \'encer a timidez. fazer cn.:scer.
o caminho simpks da G·,11 ernidack, deITub ar muros. s1:nlar. sair do tempo. , iver junto com as pessoas.

10. Tentando dtscob1ir ekmentos para uma pnstoral na cidade .. \ luz da Fé lemos alguma coisa .1 dizer a esta 
realidade. Para isto hii a celebração. e m:la temos que ousar algo de diferente. 

11.Q{ .\JS S,\O os ".\l\IBIENTES" .\ TR.\ VÉS nos QFAIS É POSSÍYli:L CONHECER.\ RE.\LID. \OE?

Temos que levantar uma lista dos "ambientes" que podem ser reforência para conhecer melhor o nosso 
povo. 



3 CEBs 12 40 78 ili 
7 MCS: 2 36 49 63 65 72 74 íil 
9 LITURGIA 4 7 22 33 61 66 78 87 105 {.fil 

10 LIDERANÇAS 2 26 30 39 50 63 101 106 107 L1Ql 
11 JOVEM· 23 28 37 51 52 63 64 71 80 91 / 97 li1.l 
12 DIMENSÃq MISSIONÁRIA 3 13 24 29 45 51 64 67 83 86 90 100 !.ili. 
14 NUCLEAÇAO 12 36 38 41 46 47 49 52 58 76 / 81 85 89 107 f.Hl 
16 BÍBLIA (CÍRCULO BiBLICO) 12 13 27 37 49 59 74 80 89 92 /94 96 97 100 101 107 .(1§1 
16 LEIGOS 4 21 22 23 24 26 31 33 42 66 70 / 74 82 90 98 104 (16) 
19 ACOLHIDA 2 3 5 19 27 28 38 56 59 60 / 66 68 77 81 82 83100 103 106 L1fil 
27 ESPIRITUALIDADE 6 7 10 14 15 21 27 29 32 35 / 42 45 53 56 59 60 61 63 68 70 / 75 80 81 82 83 88 

95 (27} 
28 OPÇÃO PELOS POBRES (POVO -DIMENSÃO SOCIAL- CULTURA) 2 8 9 10 11 13 14 18 20 22 /24 27 30 32 

35 39 43 46 60 61 / 62 76 82 83 84 85 101 103 (28) 
40 FORMACÃO 1 2 4 13 15 19 20 21 22 24 / 26 30 31 33 36 39 40 49 51 59 / 63 64 65 66 68 70 73 75 

81 89 / 90 95 96 97 99 100 101 104 106 107 í.:!fil 
65 PASTORAL 1 2 3 4 5 8 11 13 15 16 /18 19 20 21 22 23 27 28 30 35/ 37 38 39 40 43 44 47 49 50 

51 / 52 54 58 59 61 63 65 66 67 68/ 71 72 73 75 76 77 78 80 81 83/ 85 86 87 89 90 91 92 94 
95 96/ 98 99 100 106 107 (65) 

CATEQUESE: 

FAMÍLIA: 

DESTAQUES DOS TEXTOS: (algumas frases mais importantes de cada contribuição)

l - Que as pastorais tenham uma linha diocesana, para que o conteúdo das mesmas respondam aos anseios do
povo � luz da fé.
2 - Niío esquecer que elevemos levar a Bon Nova da Snlvnção a nossos innãos, mas buscnr simplií1cnr nosso
ensino. Evangelizamos melhor por nosso ser que pelas palavTas (nossa escula. acolhimenlo, ele ... ) - Junlos
fonnamos o povo de Deus.
3 - Amar ao próximo como a si mesmo (começando nos conflitos) - .\colher de fonna alegre a todos,
p1incipalmenle os excluídos.
-1- - Encontro de lazer entre todos os participantes dos conselhos e pastorais. Rever as taxas a ser cobradas para os
retiros. - Planejar uma reciclagem de tres em tres meses para as pastorais.
5 - Fazer o maior esforço para não magoar e nem desagradar as pessoas. foit:is vezes por falta de um jeito se
perde urna boiada.
6 - .\credito que já está na hora de tomannos uma postura de unidade na diversidade. Nossa Diocese deve1ia
trabalhar a pa,1i.r ele urna Espiritualidade que atenda aos anseios do povo. Além disto. fortalecer em lodos os
leigos, padres. religiosas, o desejo de continuar sua caminhada, em busca de um mundo mais justo e fraterno.
Como? Criando uma ''mística" diocesana que resgate o sentido e objetivo dê nossos encontros. reurúões, retiros.
Liturgia ...
7 - A. Igreja de >!ova Iguaçu é uma Igreja l\Witante, mesmo com toda problemática apresentacL", com os desvios
de rota. com os tropeços, temos consciência de que os católicos diocesanos somos voltados à militância. Porém
uma aquestão preocupa e até ameaça esta nossa caminhada: l\listica - EspÍlituaLidade. Não quero dizer que
devemos voltanno-nos às experiências chamadas exclusivamente espirituais. O que sugiro e com�do é a uma
reflexão. de como ptiorizaríamos a espiiitualidade na Caminhada de Nossa Diocese ...
8 - Como a Igreja pode ,�judar o povão a se alfabetizar? - Dei\:ar de ser manipulado pelos meios de
comunicação. Povo educado cobra. Jesus foi 1\Iestre. :--Jossa Diocese tem excelentes trabalhos pastorais.
missionários, vamos trocar expe1iências positiYas e se fo1talecer para continuar nossa canynhada.
9 - A Sociedade atual exclui da participação no trabalho e nos seus frutos a mai01ia. Quer dizer que Opção pelos
pobres hoje é opção pelos excluídos. Nossa Igreja de Cris\vto a serviço cios pobres está a serviço dos cxcluidos.
Igreja-Libe11adora = Sim! que passos estamos dando para o povo se organizando ser Libertador'? A proposta



classist:1 dos trabalhadores ainda tem lugar em nossas preocupações? A Assembléia tem que dizer quem somos e 
para onde vamos. 
10 - Transmitir Jesus C'rislo transparente: mais amor ... dei:,.,:ar este amor chegar até as pessoas para que assim 
possamos ajudar a resgatar a cidadatüa de cada um. 
1 l - Precisamos escutar mais e portanto conhecer mais e melhor a nossa gente. As prioridades apontadas em nossa 
últim,1 assembléia continuam vivas e devem ser retornadas: fonnação, Ação Social e Juventude. 
12 - ,\ Diocese deve olh:1r com cminho e atenção as nossas Comunidades Eclesiais de Base, e dentro elas CEBs, 
procurar dar mais força aos Círculos BíbLicos, que s?ío a alma de nossas comunidades .... Os párocos ... pouco ou 
nada conhibucm para o sucesso cios traball10s catequéticos. 
l3 - Padres que , iY.1111 mais a realidade do povo. fonnar p,1drcs para o povo e não povo para o padre. Ig reja mais 
conhecedora da palm,i-a de Deus, Lig,mdo fé e obra (Continuação dos Círculos BíbLicos). Buscar os mais pobres 
(m.iserúveis), que ainda não cort')euimos e que até lemos preconceitos. 
1-1- - Se nprofundar no conhecimento dos anseios do povo. e a partir desse conhecimento buscar a maneira de 
fazer o Anúncio da "Boa Nova" que Jesus C'1isto tem para cada um. Jesus disse: "Tenho pena desse povo que 
estú perdido. são como ovelhas sem Pastor". Temos que buscar, com a inspiração do Espírito Santo; a fo1ma nova 
de ser Pastor para este povo deso1ientado. necessitado. 
15 - Tendo cm vista a situação do povo da Baixada. vindo de todos os lados, sem raízes, bombardeado e traído 
pelas d1ias propostas religiosas. cansado pela situação social sempre mais excludente, precisamos nos colocar em 
!\ lissão - fiisando a DIIV[ENSAO MlSSLONARJA e renovando o ARDOR MlSSIONÁRlO PRIORIZANDO A EVANGELIZACAO - PRLl'víE[RA 

EY,\.1"1GELIZ\Ç,\O. Simplificar o anúncio sobre aquilo que é mnis irnpo11ante. 
16 - Ter mais clareza nas Comissões da Diocese. Precisa uma refonna dos Estatutos ou Regimentos dos 
Conselhos Paroquiais e Comunitá1ios. E o Conselho das Causas Econômicas? 
17 - Precisamos sentÍJ: o acompanhamento da diocese pelo menos uma vez ao ano. A Comunidade ser soLicitada 
pnra preparar junto com a paróquia porque a paroquia e a comunidade crescem e as Linhas pastorais ficam sempre 
para trás. 
18 - O grande desafio é manter viva a chama de fé e da esperança do nosso povo tão pisado e machucado. As 
nossas contradições não são problemas grandes, são antes manifestação de uma Igreja que quer ace11ar. Nosso 
povo é bastante sentimental, sensível. 
19 - Olhar com alegria e ação de graças todo o b em que se vai realizando. 
20 - I\Iuito se ouve: principalmente nos encontros de prerparação dos sacramentos: "Procuramos Igreja e achamos 
sindicato". Não é uma desaprovação da Pastoral Social. É diJicil educar na fé. evangelizar conscientizando 
socialmente. 
21 - Temos que continuar sendo a luz que transfonna: esse é o papel do verdade.iro Ciistão. Dei\:aimos de ser 
Igreja estgrntura e passannos a ser Igreja fé/praticada. Não tgemos que temer anisem·. A Ig,Teja tem que ouvir 
mais os leigos e realmente praticar o que os leigos ajudam a clecicfü·. 
22 - "Dei-,:ai vir a mim os pequeninos"! Criar espaço de troca de t::-.periência entre as pastorais e principalmente 
entre a juventude no que tocda ao âmbito sociual e político. 
23 - Aprofundamento dosgrupos de fo1mação e se possível um rodízio de acompanhamento dos trabalhos. 
Valorizar a disponibilidade dos leigos engajados para incenti var outros a caminhar conosco. 
24 - É preciso resgatar essa dimensão missioná1ia das paróquias, Comunidades e grnpos de Igreja e Iimandade. 
25 - Estabelecer prio1idades para as diversas pastorais a curto, médio e longo prazo, isso porque algumas pastorais 
não fazem plan�jamento, não sesab e quem são os coordenadores e seus objetivos pastorais claros. 
26 - Muitas vezes nos jogam nos cargos e não nos deixam saída. Não sabemos corno agir, como ser li der, não 
podemos resolver nada, ficamos presos e aregras demais. O leigo precisa ser valorizado nas suas funções. pois na 
maio1ia das vezes dedicamos nossas poucas horas de descanço e lazer a favor da igreja e daa nossa Comunidade e 
não recebemos nada por isto. ivlas nos scntgirnos despreparados para isto. A Diocese tem que investir mais nisto, 
em vbez de fazer mais prédios, investir no homem. Quantas vezes dci"\.amos de participar porque não temos 
dinheiro. 
27 - Eu espero que adiocese continue com uma Linha pastoral cada vez mais voltada para a promoção humana. 
Com uma linha de espiritualidade onde encai.--;.asse todos os excluídos. 
28 - Unidade nos laballios de nossas pastorais pra que uma Paróquin não atrapalhe o trabalho da outra. E preciso 
que haja intercâmbio entre as Paróquias e Comu1údades. Valo1ização das pessoas mais simples. 



29 - O ,1quc nós. de Ycrdade. queremos como Igreja. a partir dos anseios de nosso Povo? Senão ficamos muito 
voltados para dentro. sobre a nossa organização. os nossos dcfoitos. 
30 - Somos uma diocese que de repente inchou: ele cultivo de laranjas passou parn umn cidaded de migrantes 
vindos de muitos Estados em busca não de Deus. mas cm busca ck pão. escola, condições de vicia mell,or. Ea 
Igreja se aconstumou a querer salYar. mas pouco a construir. e para construir é preciso conhecer. Deus alua nos 
detafücs e nas contradições. 
31 - :\ Diocese oferece pouco n seus leigos. 'fomos um scmin;írio enonne, com no máximo uma dúzia de 
scminarü;tas. enquanto os leigos :1pan:ccm 3 ou -+ fazendo Teologia por conta deles. 
32 - Ter uma pastoral de conjunlo. lendo todos os ngenles de pastoralum diretóriok. para que na diocese padres e 
leigos dêem um teslcmunho de unidade. 
33 - Fazer que os agenlcs descuhrnm a sua proptia c1iatividade. Exigir que brota dos agentesuma fonna de 
celebrar: que ,·ai ser mujitonwis exigente para os vigários e os agentes. mas serão mais do povo. 
35 - .-\ nossa Diocese L'.Stá numa Linha de trabalho muito boa. pois ela está vivendo a realidade de nosso povo e é 
bem sincera com as pessoas. Oração não pode ,.i_,·er sem ação. Devemos conlinuar insinando este povo a buscar 
a salvaçiio atrn,·és de sua luta como cidadão. 
37 - Dar mais atenção �,s famílias que procuram balizar seus filhos e depois desaparecem. 
38 - �a minha paróquiacstamos con1 5 gmpos de nuclcação, e temos sentido que é isto que o povo abandonado 
cst:i procur:mdo. que se Y.Í ao encontro deste po,·o sofrido c abandonado na nossa baixada. Estamos resgatando 
pessoas que ,i,iam totalmente afastadas da IgTcja. 
39 - Em relação aos frcqfüm!é1dorcs ocasionais. valotizar suas motivações de procurar a lgn:�ja, ptioiizar a 
e,·angctização a partir <lo jeito do povo sentir a religião. C1iar identificações entre a mensagem da Igreja e as 
aspirações que o porn traz. 
-lO - Tomar claro que a diocese fez uma opção pelas CEBs e não pelos movimentos.associações. embora eles 
deYam estar presentes na diocese. A dimensão ecumên ica é necessátia, urgbente. fundamental! 
-ll - "Ciisto e Povo"� - \:"ão se pode1ia di,5cutir a estrnturn ela Igreja em buscva de novas soluções'?
-l2 - Durante muitos anos a Igreja da América Latina ,�veu a "teologia do l\ffiDO" e pouco ou quase nada a
teologia da graça. a expc1iência de Deus na vida pessoal e comunitária.
-l3 - Amparar as famílias pobres e sem renda a ler boa alimentação. escola para os fillws. emprego para seus
responsáveis. moradia.
-+-+ - Pênsar melhor na acolhida qut fazemos aos fiéis ou "Não fiéis" que nos procuram ...
.is - Opção preferencial e solidária pelos pobres. - Pelo aprofundamento da fé urw maior coragem no assumir a
causa dos irmãos mais sofredores. Nunca perder a ralação Fé e Vida - Fé e análise, encarnação e transfonnação
ela realidade.
-t-6 - A Igreja não está conseguindo o que o povo estú realmente precisando. A lg1·eja dá respostas e ensina
caminhos. Porém é insuficiente quando se lrnta de bálsamo para os fetidos ou consolo para as aflições.
-l-7 - Entrosar lodos os g.rnpos ele pastorais que visitam as casas. Ser aceito por lodos as tardes ele louvor.
48 - Foi um dia importante de t:stam10s juntos na mesma ré e no mesmo amor, para um bom esclarecimento.
Prec isamos estar sempre juntos para fazer um trabalho diocesano.
-l9 - Insistir no Leste I u na C>JBB de ter uma programação próp1ia. da Igreja Católica. num canal de T\'. num
horário nobre. Obs.: Já 1 l anos pedimos de 1rocar paróquia de Riachão em paróquia de Rosa dos \'enlos e ainda
está no mapa da diocese.
50 - Desenvolver subsídios para que novas pessoas despertem para o trabalho de liderança.
51 - Aproveitamento das pessoas que fizeram a Escola de Fé, nas CEBs, a rúvel de mini-curso. Santas i'vlissões
nas mas. nos bai.JTos onde moramos ...
52 - É precisoque parta de cada padre, conscUlo comunitário e etc, apoio principalmente a grupos jovens que
estão em processo ck nucleação.
53 - Ponto Central? Jesus C1isto!
5-l- - Gostada que não c,iasse grande variedades de Pastornis. Que tivessemas algumas linhas de trabalhos sem
muita diversidade, pm-a que a gente pudesse realmente colocar em prática.
55 - Na verdade esta assembléia não moslrou as riquezaqs de trabalho de nossa Diocese e o povo bom: nos
dedicamos o tempo todo aos trabalhos c,istãos e o resto à nossa familia.



56 - Eventos :1 nível diocesano como numa "temi fértil"como essa nossa sctia muito bom. Os retiros comunitários 
com trab,11ho e lazer ajudam na integração dos grupos. 
57 - Deve1ia ter uma maior participação e exploração do plenário do grupo. 
58 - Prepar as comu1tidades pra Lrabalhar nos núckos de Ruas. 
59 - t\fois oração e menos papo .. \colhimento mais fraterno. Nos círculos bíblicos além de ler os comentá1ios das 
pessoas deve1i.i ler alguém preparado para explicar o sentido verdadeiro da leitura. 
60 - Em defesa da dig11idade e da \ida. Opçãopreforcncial dos empobrecidos. Descobrir na rcLigiosiclade as 
sementes de libertação. 
61 - . \ Liturgia está muito fiia. A gente tenta fazer uma coisa mais alegre, mas somos ba,rndos, porque não pode. 
='-lulher não tem apoio por parle dos Padres. 
62 - No cmnpo social falta a igr�ja assumir a realidade .. \ fome é mita não só de pão, mas de acolhida até mesmo 
dos próp,ios padres. Também o dinheiro é muito dificil de ser entendido; há padres que celt:brnm missas a troco 
de enn�lopes n:cheados. outros acham que não deve ser cobrado . ... c1ia um g1ilo na cuca e não deveria ser assim. 
Padre que n:\o dá apoio a c1iati\idadc d:1 CEB e é au101ilá1io em sua vontade. 
63 - .\.limcntar a ='-listica existente em nossas pastorais: Fé e Pollilica (comprornisso com a vida) 
6..i - Fonnaçào de lideranças dcccntralízando a fonnação. Dinamizar as celebrações, conscienteizando ele que 
somos igreja fü;sionnria. dcslacando o papel da ,t\ Lissão Cristã. 
65 - . \ Catequese deYcrá ser re,ista no sentido de ver se atingimos os catequizandos. 
66 - :\Iaíor atenção aos leigos comprometidos nas comunidades, no sentido da formação. 
67 - É preciso que nossa Diocese fale a mesma linguagem. ou seja. trabalhe em cima da mesma meta. 
68 - i\ fois união entre as comunidades e paróquias. mais atenção dos padres. 1 69 - Fazer valer a pala\Ta entrosamento. A.inda não se colocou em prática uma das propostas do _finado, de um
intercâmbio entre as pastorais. movimentos, comunidades. paróquias ... 
70 - Como hoje tivemos uma organização eiciente, que ajudou a c1iatividade e o crescimento na liberdade, como 
Diocese devemos encontrar dircttizes não só na motivação espúitual, mas também de prática ele ação e de trabalho 
pastoral. 
71 - • \pro,·eitar e acompanfou· os encontros para casais e;(istenl'es na Diocese, como meio ele engajar estas familias 
no scn,iço pastoral. 
72 - Resgate moral da família ... massificada pelos I'vlcios de Comunicação. 
73 -.-\s Yez.es fazemos as mesmas coisas, mas com nomes diferentes. Acolhi.trnmlo: a chave do coraçãol e do 
espítilo. Opção pelo pobre. mas com eles e não longe deles. 
7-l - Investir nos leigos que se esforçam para ver os trabalhos das pastorais crescerem e dar bons ftutos. 
75 - Estamos cheios de reuniões - deveríamos ler momentos espitituais. tais como retiros. vigílias. momentos de 
reflexão. 
76 - TEmos que partir para uma evangelização de massa onde esta evangelização alcance os pobres. ou seja. os 
miseráYeis. excluídos do processo religioso, social e econôntico. Usando os meios convencionais, como 
computador. televisão. rádio. jornais. C1iar grupos para visitar favelas. pontes. viadutos e a população que mora 
em marquises, que não tem uma casa, moram na rua. 
77 - Eu levo o trabalho que eu tenho na paróquia ou na Diocese com muito respeito, porque todos estes 
compromissos que cu tenho em minhas mãos é para mim um presente que Deus me colocou nas minhas mãos. 
Se eu tiver coragem e também a fé. anisco em sair da Paróquia devido aos grandes aboneci.mentos. Se bobear a 
gente vai até para o hospital. porque é muita coisa que acontece. 
78 - Fídelidade à religiosidade popular. 
79 - A Diocese já absorveu muitos encontros. através das lutas, das CEBs e pastorais sociais. I Ioje. isso não mais 
acontece. Estamos mais preocupados nas Comunidades e Paróquias, apenas em Catequese. Legião de l\Iaiia. 
batismo etc. 
80 - Igreja que anuncia Jesus como Salvador. Igreja Aberta. constantemente ao Espítilo Santo. Igreja que anuncia 
o Evangelho. Opção pelos pobres. Igreja que serve e que é serviço.
81 - Nucleação. Devoção à Nlãe de Deus e testemunho de vida. Súnplilicar as tarefas pastorais. Diversificar as
celebrações.
82 - Solidariedade concreta entre pastores e leigos engaj,1dos e daí partirmos para urna consciência
verdadeiramentemissioná1ia. para fora do templo de pedra. Ter os prefo1idos de Deus em nosso meio, sem



, 

preconceitos ou limitações. como vcrda(kiros irmãos iguais. O leigo não é voluntário por sobrar tempo e sim por 
causa do batismo. au contràrio dos padtTes e freiras. que pertencem a congragações que:: n.::unidos fonnam uma só 
alma e um só coração , o povo é fonnado por pequenos retalhos que sobraram elas raízes de onde ,�eram à 
procura de, ida. 
83 - Que se tenha o ardor missionàrio. de se colocar ;10lado dos pobres e oiientar essas pessoas a buscar os seus 
\'alorcs que siio retirados: acolher as pl.!ssoas. valo1iLar a pessoa e criar um laço de fratenúdade. 
8+ - vangeliwção nas casas e dcsl:obrir as necessidades de cada um. para que não se percam as raízes e os valores. 
85 - �ão 1orn1rar ainda mais o nosso povo. como estú a1.:ontecendo. exigimos e obrigamos que faça isso ou aquilo 
para batizar. . \creditar mais na frirça popular. 
86 - Trazer :1 luz-tw�r comunhito. da profunda C.\pcriêncüi de Deus, que nos ajuda a ,,iver no "centro ela 
tonncnta"c manter a e<;pcrnnça. 
87 - . \ re111),·ação da Ign:ja foi muito rápida então muita genlcn:io aceitou. ( )s Padres fazemo que podem. porque 
o scniço i muito e os leigos IL:m ajudado na medida do possível. Nõs precisamos ler muit:1 lgé, pra fazer nosso
seniço com muito amor. Onlra coisa: a folha "douúngo" está péssima. Todos os Domingos a mesma coisa.
88 - Um trabalho de eclucaçflu da fé mais programado e organizado. Cultivar mais a espi.titualidade. para dar mais
força e :-ilimcntar a próp,ia fé e fundamentar o compromisso e trabalho de transfonnação.
89 - Para entrar na roda <lo Crescimento, po<krfanws fazer �elebraçõcs na rua. mas antes fazer visitas nas casas
comid:mdo para participar.
90 - . \nimar os padres a trabalhar jmunto com seus leigos, pois muitas vezes os mesmos não se interessam e
largam na mão os líderes de grupos.
92 - Graças ao trabalho dos agentes de pastoral , há urna caminhada bem positiva com a preocupação de ver o
reino se realizar. Ser uma lgrqj:i preocupada com o projeto de Jesus.
93 - É um Yerdadeiro milagre de Deus contemplar o que existe na Diocese de 1'H em tennos de evangctização
realizada por um exército de agentes de pastoral que vivem uma realidade nada favorável e se dedicam na
gratuidade lotai. . \ maiotia destes agentes são mulheres. �ão existem as chamadas "contradições"e sim uma
igreja a caminho. em processo.
95 - Cma atenção parliculm pela familia. Fraternidade e comunhão entre as pessoas, valorizando e reconhecendo
cada pessoa. filho e imagem de Deus.
96 - São as Pastorais que seguram os mO\imenlos. Se empenhar mais na causa cios menores ele rua. I\Iais estudos
bíblicos pra que os católicos s�jam bem conscientizados.
98- O próp1io leigo assumindo c:om perseverança e fidelidade seu lugar.
99 - Cabe a nós usar nossa c,iati,,idade. Cisponibilidade a quem nos procura.
100 - Pastoral a sen,iço das lidcranças-ministé1ios presentes nas nossas paróquias. Pastoral a serviço do povo de
Deus que participa de vez em quando das nossas paróquias. Animar as comunidades para que sejam acolhedoras.
:-\. serviço dos excluídos e afastadoss: I\lissões populares organizadas ele maneira sistemática.
101 - Assumir com fidelidade Jesus C1isto. Igreja inserida nos movimentos populares, unindo fé e vida.
102 - t.:m investimento a nível de Diocese, na Família que ficou muito tempo esquecida.
l 03 - Eu espero que a Igreja de Nova Iguaçu continue. mesmo com outro bispo. o acolhimento aos menos 
esclarecidos, os mais pobres. e que dá sempre mais oportuni.dade aos leigos a propagar a sua própiia fé. Pra 
tenninar, que os Padres atentam a folar a língua do povo sempre mais. 
10-l - Formação ele Círculos Biblicos. Continuar dando apoio ao leigo. escutando suas propostas que vem da 
realidde do povo. 
105 - \'alorizar. dinamizar as celebrações à luz ela realidade da Baixada. Que elas celebrem e motivem nossa 
caminhada rnmo ao Reino ele Deus, sendo sinais deste Reino. Ecumenismo nos setores: jofcns drogados, 
prostituição. discrim.inação, tardes de louvor, vigílias. \' alorizar a religiosidade popular. descobtindo nehi 
sementes e sinais do Reino. 
106 - Uma abertura intgegral. acollúda e mais testemunho de "ia prática nos gentes de pastorais. começando pelos 

,�gários, religiosos (as) e todos nós que nos sentimos seguidores de C,isto. 
107 - Comprometer-se cm fonnar agentes de pastorais para um assumir. Os Catcquistgas com as tunni.nhas pode 
fazer Círculo Bíblico nas casas dos pais das crianças. adolescentes e jovens. Não se pode fazer pastoral sem levar 
cm consideração a realidade dos pobres. Despertar nos catequizandos o conhecimento sobre a injustiça que està 
por trás desla situação de pobreza. Um ctistão não sossega enquanto há tanta misé,ia, !anta injustiça, sobret11do 



tanta folia de conhecimento da Palavr:i de Deus. . \lé descob1ir que devem discordar com :1 situação injusta que 
gera esta rcralidade de misétia e pobreza, e procurar estar aobdo dos injustiçados. Assim, por ocasião da p1imeira 
C'omunhlio e C'tisma, levar a criança, adolescente ou jovens a optar pela simplicidade, mais solidária com os 
pobres. E as�im, nc�ta solida,icdade perceber que cm nós está ativa a força de Deus que nos acompanha. Neste 

sentido o exemplo dos Clubes de 1\ Iãcs, onde as mujlhcrcs descobrem n alegria de servir e ensinar. 
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:_ E muito !orle o desejo. ,1 Y<.mladeira sede ele fonnação que se nota na Diocese de Nova Iguaçu. Uns
pedem doultina 1m1is sólida. outros querem mais capacidade de relacionamento. outros des�jam mais organização
e inlegrnçfío entre os agentes dos Yários setores de ação eclesial. A FOFMt,,ç:,io é uma necessidade específica das
lideranças cristãs. mulheres e homens. que vivem o compromisso com a Igreja que é o Povo de Deus. Como 
Igreja, caminhamos dentro de uma Realidade que e:Jge lula quotidiana pela vida. Percebemos que esta Realidade 
lem proble111;1s que são sempre maiores que nossos esforços, c encontramos muitas dificuldades. O que deu certo 
ontem j:í não basta hoje. e os problemas resoh.idos num lugar voltam com mais força em outros lugares. 

Kós que participamos desta . \sscmbléia sornos pessoas que representam uma Paróquia ou algum grupo 
ativo. organizado dentro da Diocese. Dedicamos boa pnrte de nossa vida e de nosso tempo ao serviço que a Ig1:cja 
prest�1 ao poYo. Por isto temos sede de mais segurança no que dizemos. no que fazemos, no que significamos para 
os outros. Pedir mais fo1mação significa dizer que precisamos saber que meios utilizar para atingir nossas 
finalidades. m,1s n n.:alidade exige sempre mais de nossas forças. e o que temos nem sempre é suficiente ou 
aclt:quado. 

Esta insegurnnçn tem ,·nrins raízes: o relacionamento entre as pessoas muitas vezes não é bom. São muitos 
os que falam da necessidade de mais acolhida. mais afeto entre nós. e para com os que soit·em. :tvlas não é uma 
questão pessoal. Nossa Igreja. como toda organiznção, tem uma eslrnlura de funcionamento. na qual algumas 
pessoas detêm postos de autoiidade. e outras apenas cumprem ordens. Facilmente cai.mos no autorilmismo, ou 
sentimos autorita1ismo de outras pessoas. ou vemos que as estruturas de nossa Igreja não funcionam como 
queríamos . 

. -\s a,·aliações fazem surgir uma pergunta: O que é ser agente. e exercer liderança a partir da Igreja? 
. \lguns precis�1m ter mais maturidade e conteúdo. e outros. mesmo maduros. se encontram dentro de uma 
estrutura que alrapnlha. e frente a uma realidade social muito complicada e até desumana. A fonnação. além de 
bem foita. tem que ser pennanente. e adatada à realidade. 

}.Ias. o que é específico para cada tipo de liderança? Toda pessoa que presta um serviço. tem que saber o 
que faz e o que diz. É necessá1io um conhecimento b[1sico para lodos os tipos de liderança. Além disto. é 
necessá1io desenvolver capacidade de diálogo. de compreensão. capacidade dinâmica de tomar e realizar 
iniciativas dentro das organizações. das Comunidades e da Sociedade. ,Q;Uma coisa é exercer Liderança dentro dos 
grupos organizados. 'v'outra coisa é prestar sen�ços aos que freqüentam a Igr�ja. \Í> outra coisa ainda é abrir a 
Igreja e as organizações e comunidades à multidão dos que estão fora e esperam de nós o testemunho de C1isto 
Ressuscitado pela força do Espírito. Em cada nível de pmticipação, as pessoas e:Jgem que a gente tenha 
conhecimentos específicos co1Tetos. atitudes adequadas. Sobre todos nós pesa a capa da realidade social da 
Baixada. feita de muita violência. sofrimento do povo pobre e conflitos causados pelas várias imposições 
religiosas, culturais e políticas. 

r>' A DDfE.vsÃo Jnss10.v..iRJ.-1 diz respeito p1in.cipahnente ao que a Diocese. como Igreja de Cristo na Baixada.
faz pelo povo Pobre. que não freqüenta a Igreja. mas precisa da Esperança que vence. Nossas relações para com 
estas pessoas têm que ser mais mnrcadas por um relacionamento de afeto do que pelas e:Jgências institucionais de 
uma organização. Vivemos dentro de uma massa grande de pessoas qµe procuram a vida. e temos que nos inserir 
mais ainda. para se1mos testemunhas de que a plenitude desta vida se encontra em Jesus C1isto, o l\Ieslre 
comprometido com os Pobres, que foi crucificado, venceu a Morte e nos envia o Espírito. Da Fé. que é 
seguimento de Jesus, tem que brotar uma capacidade muito grande de compreensão e acolhida. Dai- mais 
importância ás pessoas que aos conteúdos de uma doutrina distante da viela. 

Muitos de nós procuraram umt1 Comunidade para ter segurança, e encontraram acolhida, amizade, 
identidade pessoal. _l\fas as Comunidndes. como lodos os grupos, têm tendência a se fecharem. E aí a segurança 
se toma .insuficiente e falsa. Vivemos a ansiedade de sair desta fi1lsa segurança. e ir em direção ao povo que sofre 
e a.inda procura. Como podemos realizar esta "saída"? qual é a "metodologia" melhor para se inserir nas massas e 
trabalhar com o povo? Que ''linguagem" temos que usar para falar de Jesus Vivo? A linguagem intelectual é distante, 
não atinge o nívêl da experiência de fé. o nÍ\'el da vivência social do povo. Que "símbolos" podem falar hoje ao nosso 
povo da Baixada Fluminente? 
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Quando nos preocupamos com os probkmas do povo. desaparcccm 8S pcqucnas quêstõcs. as picu111.has que 
atrapalham a comunidade preocupada consigo mes1m1. Os nossos probkmas internos. dl.' diferença entre Pastorais e 
l\lov1111cnh)s. entre Grupos e Comissões. as brigas entre as pt:ssoas. pcrdcm importância. diante do sofr1111cnlo c do Sêrviço 
que tl.'mos :1 prcstm fios qul.' sofrl·m e esperam ,·ida. vida l.'111 abundância. 

cf( Finalmcnk. entre os que frc<.1ücntn111 H lgrcja. - Lidcrnnças ou não - a maior exigência é a de uma r;snnITrr.1uv..1DE 
profunda. sólida. ,.;y.1. . \ Bíblia 0 o grande testemunho das Comunidades que preparan1m a vinda de Jesus. o 
Cristo, e d,is Comunidades que �om·iycram com ck e os apóstolos. Ela é a p1imeira fonte. o caminho perconido 
pelos "Pais" da nossa k. 

Fst:1 Espitilualidadc é uma ''.força interior". que nos leva á "solidnriednde" com os pobres. e que se 
1.kscm·0lvl.' cm "ef)paços" cspecífü:.os e privilegiados, que temos que c1iar e cultivar. 

1\ós assumimos as dimensões da Igreja de NoYa Ig1rnçu. dcsc1itas pelo Sínodo. ''Pela palavra de Deus que 
escutamos. pelo batismo. pela crisma. sobretudo pela euc�nistia, nossa vocação se encaixa na vocação do próprio 
Jcirns. lsto por nossa inserção no mistéiio da comunidade de Fé. Esperança e Amor que é a Igreja." 1 Sínodo. pg. 
201. . \ maior insistêrn.:ia dos delegados parti<.:ipantes da . \sscmbléia é na Espiritualidade.

Nós insistimos na Espiritualidade. por duas razões. Por um lado, as preocupações com a vi.da do povo 
podem ln alguma \"CZ exigido ati,idadcs mais sociais que religiosas. Por outro lado. algumas pessoas que não 
accitarn pk:namcnlc as linhas do Sínodo. falam muito de espiritualidade e por vezes obtêm mais sucesso no que 
fa1cm. 

A cxpetiência vivida na Diocese, desde a Assembléia de 1983 mostra que a preocupação social não 
impede, mas pelo conlriuio alimenta a Espiiitualidacle. , \ Opção pelos Pobres exige de nós muito esforço para 
superar as condições de mera sobre,,ivência. que oprfrnern o povo. Esta Opção só é verdadeira quando desenvolve 
aquela força que a1rnsa as montan11as da opressão. A Espi.Jitualiclacle da Igreja em Nova Iguaçu. que ''tem um 
�ompromisso libe1iador". é uma Espiritualidade ele SOU0ARIEDADE: inserção no povo pobre e sua cultura. de 
caminhada Jado a lado com o povo da Baixada Fluminense. luta consciente, para que todos tenham '\ivência 
plena'' !Sm. 3.3l O desejo grande de todos nós é aprofundar as linhas do "rosto da Diocese". e fazer delas 
plenamente a nossa Espi1itualidade. A Oração só sobre,,ive quando se desdobra nas obras de Jesus. que veio "para 
que todos tenham üda em abundância" (]o 10.lOl. 

Esta força cio Espí1ito cm nós é muito necessária. especialmente depois que procuramos e encontramos nas 
Comunidades a segurança da acolhida. Agora queremos desdobrar esta acolltida e fazer dela uma característica 
de nossa maneira de ser: acolhida de afeto. de dedicação. de amor sentido e reconhecido pelo povo dos que são 
os prefe1idos de Deus. Para isto, lemos que ter a cor:igem de ab1ir nossas Comunidades, em espüito :\lissioná1io. 
aos que rodeiam nossas lgr�jas, nossas casas. e não têm condições de vicia digna. mas procuram apoio e consolo. 

É um passo à frente na nossa Espiiitualidadc. . Ela se alimentarú da experiência ele Deus nas relações 
pessoais de acolhida e maior integração. :vlais que isto Ela crescerá na nossa abertura 1\ ussionátia. porque Deus se 
manifesta na luta do povo que procura a \.ida. Sua fümeza est;i na leitura const;mte ela Bíblia. nos momentos de 
Oração pessoal e Litúrgica, nas visitas a nossos innãos. quer sejam freqüentadores de nossas Igrejas. quer não o 
sejam 
.::i/.ç, 
.,.,qf;· �esta FORt\IAÇAO. na ABERTllRA l\JlSS10NARIA e na ESPIRLTTJALIDADR de Jesus cnconlraremos a manêira de 

estar mais atentos as nossas famílias. de enfrentar tanto o desafio ecumênico dos que procuram outras formas de 
cristianLsmo, quanLü a necessidade lk utilizannos os Meios de Comunicação. para kvam1os adiante a i:'-,.fonsagem de Jesus. 
Aí estão lambem as perspectivas de resoh·er os conflitos que surgem dentro das nossas estrnturns de Igreja. em que nem 
sempre os Leigos são valorizados pelo Clcro. nem aceitos pelos próprios L:.-ígos, e em que a renovação parece monopólio 
de alguns. ênquanto outro!> se jogam na at1v1dade. 

AS TRES DIRETIVAS SÃO DE TODOS E PARA TODOS. ------------------------
1.) A Diocese de Nova Iguaçu deve assumir estas três diretivas para os anos de 1995-1996? 

* Quem não estiver de acordo, pode propor outra linha, ou outras linhas, fazendo uma justificação.
2.) Estas três linhas correspondem às ansiedades de todos os grupos eclesiais representados por nós? 

* Quem não estiver de acordo quanto ao sentido das linhas. pode apresentar proposta de modificação.
3.) A partir destas linhas, quais são as atividades Diocesanas nas quais elas podem se concretizar? 

(Estas atividades devem ser propostas segundo os três níveis de freqüência à Igreja). 
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Pre1.ados Senhore':.\. 

"Jo\'a Iguaçu. 15. 07.96 

Enc,uninh<1mos o Relatório " o Parl'c-er de Auditor-la cio Sr �d!<úll de i\lrne1da Costa referente ao penado cie jane1to a junho 
06 

Em data de 28 03.96 enviamos o Relatório das atiyidades do período de janeiro a março 96 .

. \g .. 1n1 aph'S-!nlamos o Relatório das ath idades do período de ab1·il a iuuho 96:

1 - A l:.qmpe de Coordenaçan Geral do Pro_1cto se reuruu rcg11hmnente toma11dú as dectS\.>e:-1 calnveis de aco1do com o 
cronograma 

1 - Preparanws I.! e11\1amos iuna Catia a to<loi- os Responsaveis Jos �en1:n,:- C\1m1mif..ufo:::. Comissões Diocesanas. Movimentos e 
Entidadt•s commucando oficwlmelltt.: as datas e os lugares dos Cursos no penodo de julho a dezembro, como tarnbcm os 
critenos de e,-colha <los ccmd1datos. 

3 - Preparamos e em,amos aos acima citados Responsave1s as fichas de 111Scnção dos candidatos aos Cursos, responsabilizando, 
pela escolha as pr6prn1s Comunidades e �lovimentos . 

..J - Diante d!.! procura decidimos ampliar o numero dos inscritos de 180 a '.220. 
5 - Decidimos que a assesso1ia de,·eda ser a mesma nos três locais para cada tema.
6 - t)s C\m;os se basearão sobre o metodo '"\' er, Julgar e Agir ..
7 - O Primeiro Encontro tera nm caráter de _introdução global l cnar dmâm1cas de formação ele grupos l ob1etivo geral cio 1 ° 

Encontro: conhecer-se e conhecer o grupo ( entrosamento). 
8 - O 1 1 \1,,dulo a ser trnbaUlado no semestre196 sera Sociologia I Pcu-lir da realidade local bai'Xacb FltUlllllt.:nse). quem somos? 

com quem ,fremos" < v ER 1 J 
O 2' Modulo será Política que� a sociedade em que vivemos·: l VER2 ) 
O 3° t-.1odulo sera Antropologia. quem e o ser humano? C'omo '"de\Íamos'·ser, quem somos·: 1 Jl,LUAR J 
O ..iº Módulo será Pastoral: e agora? como re-agir como cristãos neste mundo" como mtervJr? 1 AGIR ) . 
. .\s etapas não são isoladas entre si: todo •· ver "tem si algo de .. julgar '', e se faz no contexto de uma prática, com certas 
proposta<; de ·" agir "e vice-versa. Assim os módulos são entrelaçados. seja no conteúdo. seJa na metodologia pedagógica, seja 
na intenção formativa. 
Os Seminruios terão cará1er de "plenária .. quanto às decisões do gmpo de pat ticipames a respeito de nonnas intemas do
curso. e caráter integrativo quanto a pedagog1a Deverão cnar espaço e condições para o encontro entre todos os cursistac;. 
intercâmbio de expenências. cntlca I ecíproca e articulação de outras ativida<lei; comwt'> 

Pedido de autorização: Agradecemos a resposta ao nosso pedido de autorização parn compra de equipamentos para o Prnjetn 
Diante de vossas ponderações decidimos não lew1r adiante a proposta pois s1u-giu a possibilida le de utilizar o computador e a 
impressora da Cáritas Diocesana comprados neste mês de Jtillh grr1ças a uma doação de uma Diocese rtaliana. Quanto aos 
outros equiprunento:. acatamos a :,Ug�slao de alugá-los de acordo com a necessidade. aguardando outra opo1twúdade 

Solicitação de pagamento: Os gasto no 1° semestre foram rrúnirnos, no 2° porém devem ser altos devido ao início do� cursos. 
No entanto so depois dos primeiro� encontros teremos condição de fazer urna previsão aproximada. de mm1eira que
decidunos fazer a solicitação juntamente com o relatório do lrunestre julho-setembro. 

Atenciosamente. 

Anexo· Relatório e Parecer do Auditor
Cópia da Carta aos Responsáveis dos Cenh·os e dos Mo,·imeutos 
Ficha de Inscrição 
Pauta do 1° 

Encontro

Pela Eqtúpe Coor<lenadora 
Pe !\latteo Vmllda 
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ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - CPT/RJ - MARÇ0/97 

PROGRAMAÇÃO: 

QUINTA-FEIRA ( 20/03) 
17:00H -Acolltida 
19:00H - Celebração 
20:00H - Jantar 
21:00H -Apresentação dos participantes 

SEXTA-FETRA (21/03) 
7:00H - Café 
8:00H - "Apresentaçf1o dos participantes 

/. ,rJl""Objetivo da assembléia 
l Y\ ,;,'Apresentação da pauta ©

·critérios de participação
( 9:00H - Análise da conjuntura agrícola e agrária 

10:00H - Cafezinho 
12:00H - Almoço 
14:00H - • Retorno 

• Análise da conjuntura ( CPT E ECLESIAL)
16:00H - Cafezinlto 
t6:20H - Processo de transição 
18:00H - Tempo livre 
19:00H - Jantar 
20:00H - Festa 

SÁBADO (22/03) 
7:30H- Café 
8:30H- · Animação/Oração 

• Proposta de trabalho:
- Composição;
- Áreas de atuaçâo.

10:30H - Cafezinho 
12:30H - Almoço 

Aii · Encaminhamentos e votação da proposta
14:00H - Retorno 
18:00H - Encerramento 



PROGRAMAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES PARA 1995 

Todas as atividades dos Clubes são dinamizadas pelo objetivo 
proprio dos Clubes: atingir e promover as mulheres do povo da Baixada que 
ainda estão por fora de grupos existentes, numa perspectiva ao mesmo tempo 
missionário, ecumênico e social. 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

1. Encontros da Equipe responsável: cada 1ª sexta feira do mês.

2. Dias de formação para os Clubes em geral: cada Última quinta feira 
do mes.

Três destes dias 
Os outros dias 

são retiro: 25.05, 27.07 e 28.09. 
sao relativos à educação, saúde, atividades 

sociais, cidadania. 

3. Encontros gerais dos Clubes:
- 08 de março, dia Internacional da Mulher e, este ano, também

252 aniversário dos Clubes de Mães na Diocese de Nova Iguaçu.
- 30 de novembro: Assembléia conclusiva do ano de 1995.
- 11 de maio e 7 de dezembro: Festas-Feiras (Feirinhas).

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

Os Clubes locais funcionam a razão de um encontro por semana, 
COQ atividades internas educativas, promocionais e artesanais com fre
quentes reflexões sobre a vida. 
* Os Clubes assumem contato nos bairros com mulheres isoladas ou marginali

zadas.
* Os Clubes promovem'Grupos de Sobrevivência' e pequenas cooperativas como

as de confeccão de pão, macarrão, roupas; alimentação alternativa,
remédios naturais e agem na reciclágem de lixo.

* Os Clubes também promovem grupos de idosos, alfabetização de adultos e
dão apoio ao 1·,íAC (Movimento de Adolescentes e Crianças).

Os Clubes de Hães são organizadas em sete setores. 
Além da programação acima (geral), cada setor tem seu calendário de 
atividades próprias como Inter-Clubes (encontros de um grupo de Clubes 
mais vizinhos), dias de formação, contatos com a Comunidade e outros 
movimentos. 
A programação de um setor é comunicada aos demais setores para permitir 
participação e troca de experiências. 



l -··-·-,..,\proj-<lef

PROJETO FORMAÇÃO SOC[AL 

1- JUST!EICAJIYA

DIOCESE DE NOV;\ IGU,'\<,:1/ / 1995-1997 
RF.DAÇÍ\O DEFINITIVA - 01-05-95 

1.1 - O Documento final do Primeiro Sínodo Diocesano publicado no dia 16 de abril de 1992 
assim descreve a realidade do povo da Baixada fluminense: 

"Podemos dizer que 1) de marginalização crescente 
nosso povo 2) de empobrecimento 

vive uma realidade: 3) de desvalorização da qualidade de vida e 
4) de destruição dos valores humanos, ficando-lhe

como "tábua de salvação": corrupção, margina
lidade, sonhos, misticismo e fuga para as seitas.

Como luz nas trevas, continua brilhando sua criatividade, seu espírito de luta e vontade de 
sobreviver, seu espírito de partilha nas coisas cotidianas, sua esperança de dias melhores." 

1.2 - A Diocese de Nova Iguaçu, fiel á missão de ser "sal", "luz" e "fermento", sempre 
procurou desenvolver em sua pastoral "um compromisso libertador enraizado na teologia bíblica, nos 
documentos da Igreja e na reflexão dos teólogos. Mas na prática ela ainda não conseguiu definir uma 
"estratégia'' libertadora: também lhe falta uma análise mais profunda do contexto social". 

Depois desta constatação, o documento final do 1 º Sínodo Diocesano afirma que as 
Comunidades Eclesiais de Base que formam a Diocese de Nova Iguaçu ''para serem fator de mudança 
social e contribuírem para a construção do Reino de Deus, as CEBs não podem cair na armadilha de 
formar guetos superconscientes. Antes precisam difundir, a partir da fé, uma consciência social em 
níveis diferentes para alcançar a massa. Esta consciência, qualquer que seja o grau, deve ter sua raiz 
na Fé explicitamente vivida em Comunidade." 

1.3 - A elaboração de um Projeto de Formação Social se insere como continuidade natural e 
coerente com toda a atuação da Diocese. Com ele se quer contribuir para a ação do cristão como 
agente de transformação social O Projeto visa criar uma estratégia que venha "difundir, a partir da fé, 
uma consciência social em níveis diferentes para alcançar a massa." Esta estratégia se baseia numa 
ampla reflexão sobre a realidade, sobre a Fé, sobre a história, sobre a doutrina social da igreja, e sobre 
as ciências sociais. Toda ação precisa de metodologia, de avaliação e de organização, que dependem 
de instrumentos culturais e técnicos que a Diocese pretende garantir aos leigos através deste projeto. 

A Diocese já elaborou e realizou três "Projetões", que cobriram suas atividades respectivamente 
de 1980 a 83, de 1984 a 88 e de 1985 em diante A partir desta riquíssima experiência, ela sente a 
necessidade de ampliar o número de cristãos conscientes que atuem nas comunidades, de intensificar a 
qualidade do espírito pastoral dos que já atuam, e de acomparil1a, com eficácia e clareza os que, em 
meio às atividades, necessitam apoio e por vezes aprofundamento das questões surgidas no trabalho. 

2 - ENTIDADE RESPONSÁVEL 
2.1 - O Projeto de Formação social estará vinculado à Diocese de Nova Iguaçu, que o 

elaborou e se incumbirá da orientação doutrinal e e pedagógica, assim como da supervisão do 
programa. 

2.2 - Para o desenvolvimento das atividades do Projeto será constituída uma COMISSÃO oo 
PROJETO SOCIAL reconhecida pelo Bispo Diocesano, a qual se articulará com a Comissão de Pastoral 
Social e se reunirá semanalmente para deliberar e encaminhar os passos da realização do projeto. 

2.3 - Na execução dos levantamentos previstos, a COMISSÃO recorrerá aos serviços técnicos 
de entidades que já prestaram serviços deste tipo, e portanto já são conhecidas da Diocese e dos 
financiadores, como também são de confiável capacidade especifica: CEDAC, CERIS, !BASE e outras. 

a - OBJEIIVO. GERAL PO.PRO,JETO
3.1 - O recrudescimento e a institucionalização da violência e da corrupção ocorridos 

especialmente nos últimos quatro anos, condicionados pelo empobrecimento resultante do modelo 
econômico excludente em vigor no país, colocam no centro da atenção educativo popular a exigência 
dos Direitos de Cidadania, desde a fome pura e simples até formas organizadas de resistência à 
exclusão, de fazer-se valer e reconhecer como membro da comunidade. As necessidades concretas 
deste desafio global só podem ser conhecidas e respondidas após um levantamento das questões e 
enfrentamento das situações. 

3.2 - Dentro deste contexto, a estratégia da Diocese já tem diretivas definidas na prática de 
duas décadas e meia: 

a) sensibilizar os cristãos para que sejam fermento na massa e descubram seu compromisso e
seu jeito de ajudar na construção de urna sociedade mais justa. 

b) formar leigos para que possam ter condição de participar ativamente e liderar, de forma
coerente com os princípios cristãos. as atividades sócio-políticas nas quais atuam ou venham a atuar. 

c) aprimorar a formação dos leigos que já estão militando, para que sejam capazes de perceber
as urgências populares do momento e formular, a partir do quotidiano, respostas coerentes e eficazes. 

d) criâr condições de troca de experiências. ôv'a,1iação, aprofundamento permanenta e
acompanhamento dos militantes. 



� 
e) estabelecer bases sólidas para uma estrutura esté/ivêi ôé formãçàó é ãcóinpãrinãmériró âe

militantes e lideranças. 

3.3 • Para responder ao desafio da cidadania, realizando a estnii;�i� ;� d�;��:;;i:i�;�t;;, ;;-
Projeto de Formação Social visa estimular nos agentes sociais a consciência dos Direitos do povo e 
reforçar participação efetiva na transformação soc,al à luz dos Direitos Fundamentais da pessoa humana 
e da Fé Isto só pode acontecer através de atividades que transformem a realidade local, criando 
experiências de exercício da cidadania e respeito à pessoa na comunidade. 

Para se alcançar o Objetivo Geral do Projeto e responder satisfatoriamente às necessidades é 
preciso, portanto, sensibilizar e motivar as Comunidades, preparar pessoas com capacidade de se 
engajar ativamente nas estruturas sociais e políticas e oferecer a estas pessoas condições para avaliar, 
confrontar e aprofundar suas experiências. Para dar continuidade e solidez aos Objetivos e às 
respostas, será necessário, a longo prazo, criar uma ESCOLA de formação inicial, aprofundada e 
permanente de lideranças cristãs. 

� - OBJETIVOS ESPECjf tCOS. 
4.1 - Dentro dos limites impostos pelas características do financiamento, o projeto tem como 

objetivos específicos: 
a) Aperfeiçoar cristãos que já militam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos, nos

sindicatos e nos serviços sociais da Igreja (CPT, PO, Creches, Pastoral do Menor e outras atividades) 
para uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos desafios novos. 

b) Propiciar aos militantes oportunidades de perseverar no engajamento, alimentar sua fé,
confrontar suas experiências, aprofundar os conhecimentos necessários para enfrentar as situações 
novas. 

4.2 - Meta específica do projeto é o aperfeiçoamento dos cristãos, membros de comunidades, 
que já exercem atividades de militância e liderança. 

4.3 - A execução dos cursos e das atividades projetadas supõe um levantamento das lideranças 
que podem participar e dos interesses específicos de Cada Comunidade. Em base a este levantamento 
deverão ser projetadas formas de como acompanhar as lideranças formadas ou aperfeiçoadas, com a 
colaboração dos participantes e da equipe responsável. 

4.4 - Periodicamente será feita avaliação do conteúdo dos cursos e das possibilidades de cada 
participante aprimorar sua formação em vista de engajamentos específicos. Para que o projeto atinja o 
maior número possível de pessoas será necessário criar meios de divulgação das experiências e dos 
resultados. 

4.5 - A formação de agentes sociais não pode ser apenas teórica, mas deve incluir atuação 
concreta e localizada. Os cursos deverão seguir uma metodologia participativa, que inclua as três 
etapas de "Ver, Julgar, Agir". A linguagem deve ser acessível e contar com o apoio dos subsídios 
técnicos necessários. 

4.6 - Os cursos de formação devem atingir lideranças de todas as Comunidades. A 
Construção de uma sociedade mais justa precisa de lideranças cristãs engajadas em muitos setores. A 
conjuntura atual da sociedade e a situação do povo nos leva no entanto a privilegiar alguns setores: 

- Educação Parece importante também privilegiar a formação de líderes 
- Saúde comunitários que tenham capacidade para animar os serviços 
- Partidos Políticos sociais da Igreja e orientar a ação das próprias comunidades 
- Movimentos Populares. em seu compromisso diante da sociedade. 

� - os PROGRAMAS pos CURSOS 
5.1 - A experiência dos "Projetões" da Diocese de Nova Iguaçu mostra que a formação de 

agentes sociais e seu acompanhamento nas atividades de militância ultrapassa muito as possibilidades 
de um programa de cursos. 

A organização de cursos torna possível entretanto formar equipes diversas, estabelecer metas e 
avaliar sua realização, assim como criar uma base estável e definida para as outras iniciativas que se 
vão tornando necessárias. 

Os cursos terão as diversas formas sugeridas pela qualificação dos agentes e as necessidades 
do público destinatário: palestras, debates, seminários, painéis, atividades de grupo, oficinas e 
dinâmicas, treinamento ... etc. 

A elaboração dos "Programas" continua, dentro do atual projeto, a caminhada dos "Projetões" 
anteriores da Diocese. Tais Programas deverão ser minuciosamente discutidos pelas equipes e pelos 
Agentes que se encarregarão de realizá-los. Por isto têm, no estágio da elaboração do Projeto, a 
concreticidade que vem da experiência consolidada, mas deverão ter a maleabilidade e abertura 
exigidas pelas transformações sociais, principalmente as que resultarem dos próprios esforços de 
formação da Diocese. 

5.2 - Dentro dos objetivos gerais e especificas do Projeto, os Programas têm b objetivo de 
esífr11rn'c1r e apn'rno,dí em cn'stãos a/\:J0nl't?s nas 1.,'"\J1m;ni'dades a ,:;apa,:;,'dad.e d.e: 

a) terem atuação nas suas bases, ocasionando pequenas mudanças de atitudes pessoais e

coletivas que tornem concreto o exercício de direitos e da dignidade humana, 



b) assumirem responsab111aaaes ae 11aerança na comunidade e na Sociedade Civil tais como
direção de organizações P.Opulares e candidatura para cargos políticos. 

c) multiplicarem ,.;;; h;;�Ã n� ));.-;;.�;�« rlÃ <71-;Ã ii�ÃrÃ� ;:;;;rti;i;:;;;c1;: n1-; ;:;;.;;:;;;. Ã ;,i=;;.;;;.Ãti7;;;. ;;o
realização de outras iniciativas de formação. . 

5.3 - Os cursos se realizarão tendo em vista a formação de uma «Escola de Lideranças», que 
deverá oferecer às Pastorais e Organizações populares, espaço e instrumentos adequados para a sua 
atividade de formação, sem prejuízo de sua legitima autonomia e especificidade. 

5.4 - A avaliação do projeto será concentrada nos seguintes itens 
a) Capacidade de analisar os acontecimentos e a conjuntura, em base a conhecimentos

específicos de conteudo e metodologia 
b) Apredizagem de novos comportamentos e métodos de liderança comunitária. Capacidade de

analisar criticamente a própria atividade de liderança 
c) Conhecimento específico da estrutura sindical, política e social, assim como do grau de

participação dos membros da própria comunidade 
d) Capacidade de multiplicar "nas bases" os cursos frequentados, assim como de propor e

concretizar a realização de outras iniciativas de formação 
e) Questões específicas da avaliação de cada curso, de acôrdo com o programa elaborado pela

Comissão e executado pelos Coordenadores de Curso. 

6 - 9§ PBQGRAMA§ REGJO@lS 

6.1 - O "projeto social" oferecerá em nível regional cursos sistemáticos de aperfeiçoamento e 
assessoria. Para esta finalidade, as sete Regiões Pastorais serão agrupadas em três setores, segundo 
os critérios de proximidade, conveniência, facilidade de acesso a um Centro comum. 

O curso de nível regional será oferecido a 2 participantes de cada Comunidade, num teto de 60 
participantes por Curso, e compreenderá a realização de cursos sistemáticos com a duração de dois 
anos, entremeados de 1 O Seminários ou Painéis para debate de temas especificados ao longo dos 
cursos. 

6.2 - Os cursos se distribuirão por módulos, abrangendo cada módulo 60 horas de atividades 
formativas. No primeiro ano serão ministradas 30 horas e no segundo mais 30. 

- Os módulos são:
a) Antropología: Temas que aprofundem o conhecimento da pessoa humana e a

sensibilidade por seus problemas: Segurança social, Identidade, questões de alimentação, saúde·, 
habitação e transporte. História do trabalho humano e sua evolução, Ética nas relações entre as 
pessoas dinâmicas de grupo, enfrentamento de conflitos pessoais. 

b) Sociologia: Temas que aprofundem o conhecimento teórico e prático da Sociedade:
organização de grupos, conhecimento da Estrutura da Sociedade e capacidade de analisar seus 
momentos conjunturais, planejamento de atividades sociais. Questões jurídicas: pequenos 
requerimentos, regimentos internos e estatutos de organizações populares, gerenciamento e 
acompanhamento de unidades alternativas de produção: artesanato, oficinas de serviço, mutirões, etc. 

c) Política: Temas ao redor da organização social e do exercício do poder. Ideologia, visão
Latino-americana da realidade, história e papel das organizações populares, legislação, especialmente 
em nível municipal, metodologia do trabalho popular, negociação com os poderes e participação popular 
na Administração: Conselhos populares de saúde, habitação, transporte, saneamento, e infra-estrutura 
urbana. História a partir do povo, ética nas relações de poder. 

d) Pastoral: Temas ao redor das relações entre Sociedade e Fé. Dinâmicas de grupo, Fé e
Política no mundo atual como no ambiente bíblico O papel social das várias Pastorais e as relações 
entre elas, dentro de uma concepção de conjunto. 

6.3 - Os módulos são específicos, mas não estanques. Será possível a discussão de um 
mesmo tema dentro de dois ou mais módulos, sob vários aspectos. Os Seminários e Painéis de 
aprofundamento terão o papel de complementar os módulos, fazer a ligação entre os vários aspectos, e 
ensaiar maneiras de concretizar o Nível de Acompanhamento das lideranças. 

O Curso sistemático terá um Coordenador do Programa mais um Coordenador em cada um dos 
três Setores regionais. 

z - AVALIAÇÃO pos CURSOS E AÇOMPANl;lAMENTQ.D..QSAGENI.ES...SOÇIAIS 
7.1 - Dado que o Objetivo do projeto é o aperfeiçoamento de agentes sociais já em atividade, 

e não uma formação teórica ou acadêmica, a avaliação de cada curso terá como objetivo criar entre os 
participantes as relações necessárias à continuidade da Formação inicial ou sistemática. Estas novas 
relações supõem intervenções na realidade local e modificações específicas. 

7.2 - A escolha dos participantes será feita através do envolvimento das Comunidades. Em 
cada "turma" haverá pessoas de preparação e capacidade bastante diversificada, o que levará os 
Coordenadores de área a envolver as Comunidades no acompanhamento dos participantes de cada 
curso. 



7.3 - Este envolvimento, na escolha como no acompanhamento, colocará os Coordenadores em 
contacto com as lideranças das Comunidades. Estas terão assim a oportunidade de dialogar com os 
agentes do curso - professores, assessores, coordenadores, participantes - a respeito de suas 
ansiedades, interrogações e experiências. 

7.4 - A realização de Seminários e Painéis oferecerá um primeiro modelo de acompanhamento, e 
criará o espaço para a proposta de maneiras mais concretas. O ternario de cada Seminário e Painel será 
indicado pelas avaliações e levantamentos realizados ao longo dos cursos. Terão como diretriz 
indicativa os módulos e as áreas de interesses dos programas. 

7.5 - Os Coordenadores de curso deverão propor aos participantes a realização de ''exercícios• a 
serem feitos entre as varias etapas: levantamentos comunitários, pequenas atividades de formação, 
acompanhamento e avaliação de at1vIdades de militância e outros A realização destes exercícios 
constituirá ponto específico de avaliação do curso 

7.6 - A criação da «Escola» visa a criação de um espaço e de um grupo de pessoas a quem as 
lideranças possam recorrer, e com cujo apoio os Agentes de Formação das diferentes organizações 
possam procurar de iniciativa própria os líderes Comunitários. Ela será possível na medida em que 
tiverem resultado positivo os cursos de formação local e regional 

7. 7 - Aos lideres sociais já atuantes, será oferecida uma série de 3 seminários de uma semana
sobre temas específicos, definidos a partir das necessidades e dos interesses manifestados pelos 
participantes. 

8 - o B e A M E N I O:

8.1: CURSOS REGIONAIS: 3 SETORES REGIONAIS' - EQUIPES SETORIAIS - 2 ANOS
2 PARTICIPANTES p/COM - máx. 60 - 10 SEMINÁRIOS OU PAINÉIS.

1 º - Custo de Pessoal: Ordenado Mensal + Encargos sociais por três anos 
1 Coordenador do Programa .......................................... US$ 500 + 150 .... US$ 25.350,00 
3 Coordenadores de Regiões ....................................... US$ 300 + 90 .... US$ 45.630,00 

2º - Custo de módulos e Seminários:
4 módulos de por regiões: 12 X 60 horas/módulo. 
- participantes: 60 pessoas por setor = 180
Custo de alimentação e transporte .................. ..................

.
........................ US$ 70.000,00 

Seminários específicos: 1 O para 180 pessoas - Duração: 1 dia (3 horas) 
Custo alimentação e Transporte ................................. .................................... US$ 25.000,00 
Pró-labore para assessores eventuais ( 1 O pessoas) ....................................... US$ 25.000,00 

3º - Custo de material didático, pedagógico elaboração e reprodução de subsídios .. US$ 20.000,00
SUB-TOTAL 1 ............................ US$ 210.980,00 

8.2 - AVALIAÇÃO E COMPANHAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS: Seminários e painéis "ocasionais". 
1° - Custo de Sessões de Estudos e Seminários: 30 participantes 

3 Sessões de 1 semana para cada sessão (alimentação+ local) ............ US$ 20.000,00 
9 Seminários de 2 dias (alimentação) .......................................................... US$ 6.000,00 

Custo de transporte ........................................................................................ US$ 5.000,00 
Assessoria - Conferencistas .......................................................................... US$ 10.000,00 
Material didático ................... .................. ..................................................... US$ 9.000,00 

SUB-TOTAL 2 ......................... US$ 50.000,00 

8.3 - CUSTO DE PESSOAL 

DESPESAS - 1 Coordenador geral do Projeto (Ordenado+ Encargos sociais) . .. ... US$ 25.350,00
G ER AI S - Custo de administração e Secretariado ......... . .. ................................... US$ 30.000,00 

DO PROJETO Imprevistos ................................................................................................. US$ 50.000,00 
SUB-TOTAL 3 ........ .................. US$ 105.350,00 

8.4 - TOTALIZAÇÃO: SUB-TOTAL 1.. ......... ... . .... .............. ...... .......................... US$ 210.980,00 

T o T A L G E R A 

SUB-TOTAL 
SUB-TOTAL 

2 ........... . . . . .  , . . · · · · · · · · · · · ................................. US$ 50.000,00 
3 ............................................................. , ......... US$ 105.350,00 

L ................................................................................................ uss �1ui.��a.12a 

9 - Para orientar a Administração global do projeto a «COMISSÃO do PROJETO SOCIAL» elaborará um 
REGIMENTO INTERNO, em que serão regulamentadas as questões concretas, e se proporão os critérios de 
solução dos casos omissos. 

Nova Iguaçu, 1g de Maio de 1995 . 
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PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
Nova Iguaçu - Preparação da reunião da Equipe do Projeto - Catedral -
Presentes: Malteo V .. L. Bruno, Agostinho. Rogério. Paulo Machado. 

1. Para pedir a verba.. será necessário devolver assinado o formul.irio: o awrdo geral, o acordo específico e a solicitação:
assina Mateus como Coordenador Geral, e a Equipe como Coordenação. O tempo do projeto começa a correr a partir da
data de chegada do dinheiro. O projeto foi aprovado para três anos.

2. Antes de assinar temos que ter claras algumas coisas:
a) Elencar as tarefas a serem cumpridas como preparação, de tal modo que o projeto comece a ser realizado

prontamente: o que deve ser feito (programa). quem o farú (organograma - responsáveis), quando (cronograma -
calendário) e em que modalidades (remuncraç:fo, instnunentos).

b) Organizar a seleção dos participantes: critérios e nomes. A divisão diocesana de regiões não pode ser considerada
como base, mesmo que tenha sido nomeada no projeto parn fins de praticidnde. Temos que criar outro critério e justificá-lo

c) Esclarecer a questão dos seminários, quantos serão. destinados 11 que público, quando se realizarão. O Projeto como
estn é indetenninado. e o acordo específico não é claro. Hn certamente seminários cm dois níveis, o primeiro nível, dos
seminários a se reHlizarem dentro dos cmsos. e o segundo. dos scmin.írios de acompanhamento de lideranças já em
exercício. Além disto. a ·duração' dos seminários pode vaiiar. acarretando modificação no número de seminários. Um
seminário de uma semana equivale a dois seminários de três dias. ou a seis de um dia ...

d) As questões a se esclarecerem ant�� da assinatura são: 1. Questão da duração e número dos seminários
2. Estruh1rn e planejamento das pesquisas e do processo de preparação dos cursos. 3. Definição dos critérios e dos
indicadores para a avaliação dos cursos. 4. Definição de questões administrativas: contador parn a prestação de contas,
administ}-.u.lor geral do projeto. S. Quadro de serviços de infra-estrutura e perfil de funcionários para executá-los.

3. SEMINARIOS: O Projeto está previsto para tres anos. Podemos prever um semestre de preparação, dois anos de duração
dos cursos e um semestre de execução dos seminários do segundo nível [para lideranças já em exercício, não
necessariamente participantes do curso]. Estes seminários poderão ser definidos no decurso dos dois anos, e a realização
dos que forem deixados para o último semestTe estará condicionada à verba existente.

-1. PLANEJAMENTO DA PREPARAÇÃO: Está prevista n elaboração de 11111 Regimento Interno do Projeto, para orientar a 
Equipe de Coordenação. Este projeto não precisa ser enviado ii MISEREOR, por ser questão interna. D. Wemer deverá 
estar ciente dele. como de tudo o que se faz no àmbito do projeto. O Coordenador Geral, perante a MJSEREOR, é quem 
assina os documentos. A Coordenação Geral será exercida colegialmente pela Equipe Coordenadora, composta dos quatro 
que assinaram o projeto enviado e aprovado. Esta equipe é chamada também «comissão do pojeto», e se reunirá 
periodicamente. pelo menos urna vez por semana. segundo as necessidades percebidas pelos quatro coordenadores, 
especialmente o Geral, para levantar, programar. organizar e fazer executar as tarefas correntes ou extraordinárias e 
administrar o projeto. 

5. CRITÉRIOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROJETO:
a) Para avaliação do aproveitamento dos participantes dos cursos (interlocutores) podemos prever »provas« teóricas de
avaliação dos conhecimentos e da capacidade de análise e elaboração de reflexões. As modalidades dependerão dos
encarregados de cada curso. Podemos prever também »provas« práticas que avaliem de quais atividades o cursista
participava antes de freqüentar o curso. e em que mvel ou posição (liderança. execução de tarefas, colaborador
ocasional ... ), de quais tarefas e como participa depois do curso.
b) A avaliação do projeto deverá considerar além disto que atividades havia nas comunidades das quais há participantes no
curso. e que atividades se realizam durante o curso e depois dele. Além disto, os encarregados dos cursos estabelecerão,
junto com os participantes e de entendimento com a Coordenação. outTOs indicadores para avaliar o aproveitamento dos
participantes e o grau de sucesso do Projeto.

6. AS QUESTÕES ADMINISTRA TlV AS E DE FUNDO Deverão ser definidas pela Coordenação, na elaboração do Regimento
Interno. Teremos que ''convidar" para o projeto. ou ··envolver" na sua realização. cinco níveis de pessoas:

1. Colaboradores diretos da Coordennção Geral. que conosco possam conduzir, administrar e fazer executar o projeto,
mas também definir as linhas mestras, dentro do espírito do Projeto como atividade diocesana, pastoral: Renato Chiera, 
Medoro, Piaia ... 

2. Assessores da Coordenação, que possam ser convidados periódica ou esporadicamente para refletir, aprofundar,
avaliar o andamento do Projeto: Marcelo, Parreira, Hugo Paiva, Marcos Arruda ... 

3. Integradores. que colaborem com a Coordenação na elaboração de c,itérios, escolha de pessoas, envolvimento de
pessoas. grupos ou setores da Diocese e da Sociedade. e mantenham no Projeto a perspectiva da base: Paulo Machado, 
Fátima Meneses. Cátia Cristina. Cássia, Dalva, Ir. Rosa. Clara. Cláudio. Davenir ... 

4. Responsáveis diretos pela execução imediata das tarefas pedagógicas f encarregados dos cursos], ou burocráticas,
de arliculaçüo. de comunicação lteh.:foncmus. datilog.rafía. atendimento. arquivamento. encaminhamentos]. Uma pessoa 
responsável pela secretaria e logo que necessário uma pessoa pêlra digilH<,:iio. Possivelmente outros funcionários. 

5. Interlocutores, que participem dos cursos e seminúrios. Não pretendemos '·abrir'' insc1ições e esperar quem se
interessar, mas procurar e convidar pessoas que pertençam a alguma conmnidade, dela participem, e exerçam dentro ou 
fora da Comunidade algum tipo de liderança nos ··setores" da saúde. educação, Movimentos popuJares ou sindicais, 
Política. 
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1. Seminários: ainda teremos que definir o número dos seminários, dentro do orçamento.
" 1 O nos dois anos de rcalizaçào, a 5 por ,mo. reunindo os cursis1as das trcs rcg.iôcs. para rcvisfio. intercomunicação e
planejamento.
* 12 Seminários, sendo 3 seminários por 4 módulos: quem são os interfocutores?

ou: (v 8.2) "3 sessões" e ·'9 seminários" - são os seminá,ios e painéis ''ocasionais" previstos para o 3!l nível. 
Objetivos de tais seminários são articular as lideranças atuantes en1re si e com os iniciantes, aproveitando sua experiência. 

2. Objetivos do Projeto são: (ver, no projeto, os itens 3 e 4)
Aproveitar os centros sociais existentes (300) 
Formar lideranças iniciantes 
Assistir lideranças já atuantes e experimentadas, que pediram a realização de cursos 
Estabilizar um processo de fonnação pennancnte. 

Evi1ar hiper-aperfeiçoamento de alguns sem scnsibilizaçüo de novas lideranças 
Estabelecer um processo de comunicar e receber novas iniciativas entre us comunidades e os participantes de cursos 

O acompanhamento de --3i1 nível" ( 15 a 20 pessoas} é permanente. mas ainda niio sistemático. No andamento poderemos 
definir os programas. !'Vias podemos ter uma proposta a ser discutida com eles. Para que eles se aperfeiçoem e acompanhem o 
rrabalho dns outros. intermédios e base. O que acon1ece no 2° nível é ol�jcto de aprofundamento e reflexão do )!! nível. também 
para re-alimentar os projetos e planos de conti1111açiio. O :r· nível siio us .. integ.radores"c "i111crloc11tores" de alto nível: o clero, os
responsáveis pelos organismos, as lideranças. 
* Quem são os sujeitos do Projeto? ver tipos e níveis de pessoas a serem convidadas (Samuca, Maria José, Luis da PO)
3. Dados para a redação da carta à Misereor, solicitando a prim<.!ira quota.:

a) Programação do primeiro momento do projeto
b) O Projeto está sob a responsabilidade da Coordenação Geral
e) indicadores para a avaliação do curso e do Projeto.

-'· Chegado o Dinheiro: 
4.1. Seminario de Instauração: '-1 .2. 21! Seminário, ao fím do semestre introdutório: 

a) convites ao J!.! nível
b) apresentação definida do Projeto
c) discussão da concepção fundamental
d) planejamendo do curso
e) planejamento das pesquisas de temas "geradores"
f) planejamento do convitge às comunidades

a} apresentar o resultado das pesquisas
b) a11icular os programas
e) fechar os encaminhamentos

* Entre os dois: coleta dos questionúrios de tema, para elaboração dos programas
5. Indicadores: a quesrno é definir o métodode planejrunento. Formular indicadores de avaliação imediata: cios cursistas, do
projeto. no impacto na Comunidade e na Diocese. Um método aponta dois tipos. baseado nas questões : Como resolver
problemas - como aproveitar ocasiões. Temos que distinguir: Indicadores comprováveis - fontes de comprovação.

* Esrudar o ZOPP - método de planejamento de projetos. orien1ado pelos objetivos. (Zielorientierte Projektplanung)
a) o Curriculum vitae de cada participante. elaborado logo ao início do curso. Este Curriculum será analisado no final do
curso, pelo próprio cursando. Fo11te: cursistas
b) grau de participação no curso em geral. dos colaboradores e dos cursistas. Fontes: os mapas de freqüência. Taxa
global e de cada cursando.
c) Avaliação dos cursistas: aproveitamento de cada um - Fonte: "exercício" de avaliação elaborada pelo "professor''.

quantidade e natureza de iniciativas do cursando - Fonte: infom,ações do Cllrriculum vitae inicial e final 
quantidade e natureza do compromisso Fontes: curriculum vitae inicial e final. 

d) O Impacto do projeto das comunidades e na Diocese, de difícil avaliaçfü) a curto prazo, só é possível após alguns anos.
lmpacto sobre a Diocese: nos centros, nas atividades, nas conquistas sociais. na caminhada dos Bainos, nos cursos:

quantos cursos, quantos participantes. que conteúd1)s. qual a avaliação dos cursistas. Fonte: levantamento e testemunho 
das Comunidades. 
e) Avanço na articulação das Pastorais Sociais. - Fonte: Coordenação das Pastorais Sociais

6. Nossa questão é a falta de instrumentos eficazes. ··Formular os objetivos 
.
. ern questões polêmicas pode levar a propostas 

divergentes. irreconciliáveis. Partir da formulação de problemas chama a atenção à realidade comum. 
* Podemos estudar o método de planejamento orientado pelos objc1ivos, elaborado na Alemanha, para captar uma lógica de
planejamento. Só que é diferente planejar um projeto ou pl,mcjm· 11111 cursti.
8. Tirar de 3.1-2 e de 4. 1-6 os tipos de indicadores.

próxima reunião a 26/Setembro 1995, na cáritas. 

Fazer pastas com: versao original do projeco, para �:ontrole, versao definitiva e 
Jticial, cexto ao "acordo especificou redigido pela Misereoc, as Memórias de reuniões. 

Providenciar: ê escolha Jo:; i-,o n Lc.i.pan uis, o::.end•. presen Le que as pessoas teré'lo 
que avdliar a prôprid aispunibilldaue. o seyunou seminario Lern que ser mais de um mês
antes do con�ço do curso. o convidado deveré preencher uma ficha - curriculum vitae -

�ue deve.cá �er pedido mediante motivação sob.ce o sencidu do documento. 
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1 Que categorias sociais vamos privilegiar? 
• a escolha de local não prejudica a escolha de "categorias··.
• são três "locais''. com freqüência de 60 pessoas: temos que começar com mais, por causa da desistência.
• um local tem que ser no centro.
• em vista dos trabalhadores. outro teria que ser na região de Paracambi, Japeri, etc ...
• ou em outro local apropriado a quem quer se dedicar aos excluídos.
• Outro local Leria que atender a faixa de agentes leigos, pessoal já envolvido em Fé e Política.

O projeto ja preve uma certa fom1ação e experiência ... 
2. Quais podem ser os critérios de seleção ? campo - agentes - excluídos ...

como evitar os "profissionais de cursos"? 
• Um criterio e certo. queremos gente que trabalha nas comunidades com vistas a abrir as comunidades e

fazê-las crescer
• Há uma onda de desenga_jamento social forte.

Ha o risco de pegarmos só gente ativa no social. mas já desligada das Comunidades. 
Além disto. o pessoal das comunidades será atropelado pelos políticos no ano que vem, que é 

eleitoral. 

Gente ligada a um trabalho comunitário 

3. Como oferecer conteúdos. de maneira a empolgar? (conteúdos interessantes, método motivadorj
• podemos oferecer no final um "diploma .

. 

• os Vigarios têm que ser desafiados, de maneira que haja ao menos I ou 2 de cada paróquia.
• Arquitetar algum tipo de seleção prévia

4 1-Iá grupos de pessoas que podem nos ajudar na seleção 
grupo de mulheres de Queimados 
Grupo "Fé e Política'' 
Profossorcs· Cátia 
Creches 
Associações de ocupações de terra 
Ministros - Animadores de comunidades 
Comissões Diocesanas 

• Fazer seleção através de uma pesquisa de temas que já interessem as pessoas.
• ... assim, quem responde, já preenche uma ficha de inscrição.

5 Quem pode ser "secretário" do Projeto? 
• tarefas burocráticas: controlar freqüência, pagamento, horário, contactos
• Problemas do quotidiano
• Percorrer os três centros
• Conhecer a concepção e ter visão global do projeto.
• Manejo de computador
• Administração de subsídios
• Acompanhar a Comissão do Projeto.
• Aplicar nesta pessoa o salário previsto para o Coordenador Geral.

Se são 5 fins de semana por ano, o trabalho dos coordenadores regionais é que concentrado 
nestas datas, enquanto a ··secretaria geral" tem que se amarrar no dia-a-dia. 

• Piaia tomará contacto com possível candidata.
6 Atribuições:

COORDENAÇÃO GERAL (Comissão do Projeto) 
SECRET/\RIJ\ GERAL 

papel !.dobai: visão, concepção, articulação. administração 
* percorrer os centros

tarefas burocráticas: manejo de computador. controle de subsídios, organização de serviços: 
diários, fichários. arquivos, boletins 

• quantos salários oferecer ... ? (v. acima) - Contratar uma pessoa pelos 3 anos, com 3 salários iniciais
7. Locais. 60 horas por ano X 5 fins de semana ( 12 horas por vez), com possibilidade de pernoites

Centro de fonnação - Nosso Lar - Marapicu, Queimados ou Paracambi - Nilópolis ... 
Eventualmente, realizar dois cursos no Centro de Formação 

8 Como agrupar as regiões - Que Párocos podem se interessar ? .•
Convidar Renato Chiera para a Coordenação - Conversar com os coordenadores de Reg1oes. 
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1 1 - Re<'!!1dad(� �óc10-económ1cn-polít1ca da Baixada Fluminense 
O Documento í1nal do Primeiro Sínodo Diocesano publicado no d1<1 16 de abril de i992 assim 

descreve a reahdode do povo da llo1x.:ida tlum1nense 
"Podemos dizer que nosso povo vive urna real1clacle 

1) de mDrg,nali;wçao crescente
2) dei empobrecimento
31 de cfesvnlor1zé.lç5o da qualidade de vida e 
'1} de destruição dos valores humnnos, flcando-ll1e como "tábua de salvação" corrupção, 

111arg1n;,1hdade sonhos. mIsl1c:smo e fuga para as seitas 
Corno luz n;-is tre•1as. continua brilhando sua cnativ1dade, seu espírito de luta e vontade de 

s0brev1ver seu espírito rJe partilhél nas coisas cotidianas, sua esperança de dias melhores " 
1 2 - O compromisso cnstào frente à rcc'.lhdad0 

A Diocese de Nova lgu<1çu. fiel à missão de ser "sal", "luz" e "fermento", sempre procurou 
desenvolver em sua pastoral "um compro1111:;so libertador enraizado na teologia bibl1ca, nos documentos da 
lgre1a e na retlexão dos teôlogos. Mas na prât1ca ela ainda não conseguiu clefinir uma ··estratégia" 
l1bertadorn· também the falta uma análise mais profunda do contexto social" 

Depois desla constéllaçf.io o documento final de 1 º Sínodo Diocesano afinnéJ que as Comu111dades 
Ecles1a1s de Bé:1se que formam a Diocese de Nova Iguaçu "para serem fator de mudança social e 
contrtb:.Jirem paro a construção do Reino de Deus, as CEBs não podem cair na armadilha de formar guetos 
superconsc1entes Antes precisam d1fund1r, a partir da fé, uma consc1ênc1a social em nive1s diferentes para 
alcança;- a massél Esta consc1ênc1a, qualquer que seja o grau, deve ter sua raiz na Fé explicitamente 
vrv1da em Comu111d<1de." 
1 3 - O Pro1eto rle Formação Social 

A elaboração de um PrnJeto de Formação Social se insere como cont1nu1dade natural e coerente 
com toda a atuação da Diocese Com ele se queí contribuir para a ação do cristão como agente de 
transformação social Esta ação será mais ef1c1ente se baseada numa ampla reflexão sobre a realidade 
sobre a Fé, sobre a h1stóna sobre a doutrina social da Igreia, e sobre as c1énc1as econômica e pol1t1cas 
TodG ação precisa de metodolog1<1, de ;:ivahação e de orgarnzação que dependem de instrumentos culturais 
e têcn1cos que a Diocese pretende garéJrllIr aos leigos <1través deste proieto. 

A Diocese Já elé:lborou e realizou lrês "Proietões", que cobriram suas at1v1dades respectivamente de 
1980 a 83. de 1984 a 88 e de 1985 em diante A partir desta riquíssima expenencIa, ela sente a 
necessidade de ampliar o número de cristãos conscientes que atuem nas comunidades. de ,ntens1f1car a 
qual;dade do espírito pãstoral dos que Já atuam, e de acompanl1ar com eficácia e clareza os que, e;n meio 
as atrvidades, necessitam apoio e por vezes aprofundamento das questões surg1d_as no trabalho 

2 - ENTIDADE RESPONSÁVEL 
2. 1 - O Proieto de Formação social estará vinculado à Diocese de Nova lguoçu, que o elaborou e se
incurnb;rá da orientação doutrinal e da supervisão do programa.
2 2 - Para o desenvolv1111en10 das at1v1dades do ProJeto será consl1tuido um Conselho a ser pres1d1do
pelo Bispo Diocesano ou por um representante por ele escoit11do

3 - OB_JETIVO GERAL DO PROJETO 
3 1 - Necess1dAdes a que queremos responder 

O Pro1e10 visa atender às necessidades que a própria atuação d21 Diocese fez perceber e 
amac1urecer 

a) contIrn Iar a sens1b1lizaçi'lo dos cristãos para que seiam fermento na massa e descubram seu
comprorn:sso e seu 1e1to dü aiudar né1 construção de uma sociedade mais JUSliJ 

b) apnmora, a formação dos leigos que Jâ estão ml!1tando e fonnar OLttros. para que possarn ter
condição de parlIc1par ativamente p liderar de forma coerente com os pnncip1os cnstaos as at1v1dades 
sóc10-polít1cas nas quais atuam ou venham a atuar 

c} cnar condições de trocc:i de experiências, avaliação, aprofundamento permanente e
acompanhamento dos militantes 

d) estabelecer bases sôlidas para uma estrutura estável de formação e acompant1arnento de
rn1hté:Jntes e l1derançüs. 



3.2 - l\ resposta 9ue propomos 
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Para responder a estas necessidades, o Proieto de Formação social visa criar no povo a 
consc1ênc1a de c1dndarna e despertar para a necessidade de participar efetivamente como agente de 
transformação social â luz dos Direitos Fundamentais da pessoa humana e da Fé. 
3.3 - Organização bÉ!s1ca 

Para se alcançar o Objetivo Geral do Projeto e responder satisfatoriamente às necessidades é 
preciso sensib1liwr e motivar as Comunidades, preparar pessoas com capacidade de se engajar 
ativamente nas estruturas socIa1s e polilicas e oferecer a estas pessoas condições para avaliar, confrontar 
e aprofundar suéls experiências. 

Portanto se exigem três NiVEIS: 
SENSIBILIZAÇÃO 
CAPACITAÇÃO (�formação de militantes) 
ACOMPANHAMENTO ("formação permanente) 

Para dar cont117u1dade e solidez aos ObJet1vos e às respostas, será necessário criar uma verdadeira 
ESCOLA de formação 1n1c1al, aprofundada e permanente de lideranças cristãs. 

4 - 1 '' Nível da formação· SENSIBILIZAÇÃO: 
4.1 - Os cursos de formação em nivel de sens1bil1zação visam criar no povo que participa das CEBs a 
consciência de cidadania, levando-o a um maior participação democrática, a um maior conhecimento e 
exercício de seus direitos e deveres e ao resgate de seus valores culturais. 
4.2 - METAS 

• No primeiro semestre de 1995 pretende-se
a) estruturar uma equipe de professores e instrutores.

b) fazer um levantamento Junto às Comunidades e Pastorais sobre os conteúdos e as
modalidades dos cursos 

c) capacitar a equipe para ministrar os cursos e preparar os subsidias necessários.
* No segundo semestre de 1995 e nos dois anos seguintes administrar os cursos.
* Em todo o período.

avaliar periodicamente o conteúdo dos cursos e as possibilidades de cada participante de
aprimorar sua formação em vista de engaJamentos especificas. 

criar meios ele divulgação para que o maior número possível de pessoas possa ser atingido pelo 
trabalho de sensibilização. 
4.3 - MÉTODO: 

- A formação nã'o deve ser apenas teórica, mas incluir atuação concreta.
- Deve ser adotado o método: Ver, Julgar, Agir.
- A linguagem deve ser acessível e contar com o apoio dos subsídios técnicos necessários.

4.4 - SETORES A SEREM PRIVILEGIADOS 
- Os cursos de formação devem atingir todas as Comunidades, com particular atenção aos Jovens,

às Mul11eres, aos desempregados, aos negros e aos analfabetas. 

� - 2�_Ni�el: CAPACITAÇf'.Q (Formação de Militantes). 
5.1 - Existem cristãos que Já militam nos Mov11nentos Populares, nos partidos pofít1cos, nos sindicatos e 
nos serviços socIas da lgre1a (CPT, P. O., Creches, Pastoral do Menor e outras atividades). Estes cristãos 
precisam se capacitar para uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos novos desafios. 
5 2 - METAS 

- Em 1995
a) Estruturação de uma equipe com capacidade para coordenar os vários aspectos necessários

para a formação de militantes, não apenas no que diz respeito ao conteúdo, mas também à metodologia. 
b) Realização de uma pesquisa Junto aos militantes para levantar as exigências quanto ao 

conteúdo, à metodologia e á orgarnzação da formação. 
e) Sistematização dos resultados da pesquisa e elaboração de um curso sistemático de formação.
d) Capacitar a equipe que irá administrar este curso.
- Em 1996 e 1997:
Reallzaçao dos cursos sistemáticos e avaliação per:iódica dos mesmos e de seus participantes.

5.3 - SETORES A SEREM PRIVILEGIADOS 
A Construção de uma sociedade mais justa precisa de lideranças cristãs engaJadas em muitos 

setores. A conjuntura atual da sociedade e a situação do povo nos leva no entanto a privilegiar alguns 
setores: 

- Educação
- Saúde
- Partidos Políticos
- Movimentos Populares.

Parece importante também privilegiar a formação 
de lideres cornu111tários que tenham capacidade 
para animar os serviços sociais da própria Igreja e 
orientar a ação das próprias comunidades em seu 
compromisso diante da sociedade. 



q - 3º Nível. ACOMPANHAMENIO (Fonnação permanente) 
6.1 - Este nível de formação visa propiciar aos militantes oportunidades para perseverar no
engajamenlo, alimentar sua fé, confrontar suas experiências, aprofundar os conhecímentos necessários
para enfrenté3r as situações novas. 
6.2 - METAS· 

- A elaboraç5o das formas de acompanhamento deverá ser feita no final dos cursos de capacitação
com a colaboração dos pnrt1cipantes dos mesmos e da equipe responsável: portanto a partir de 1996.

7 - OS PROGRAMAS DOS CURSOS 
7. 1 - A experiência dos "Pro;etões" da Diocese de Nova Iguaçu mostra que a sensibilização, formação e
acompanhamento de m1l1tantes e licteranças ultrapassa muito as possibilidades de um programa de cursos.

A organização de cursos torna possível entretanto formar equipes diversas, estabelecer metas e 
avaliar sua realização, assim como criar uma base estável e definida para as outras 1nic1ativas que se vão 
tornando necessárias Os cursos terão as diversas formas sugeridas pela qualificação dos agentes e as 
necessidades do público dest1natâno palestras, debates, seminários, painéis, atividé3des de grupo, oficinas 
e dinàm1cas, treinamento . etc. 

A elaboração dos "Programas" continua, dentro do atual proIeto, a caminhada dos "Projetões" 
anteriores da Diocese. Tais Programas deverão ser minuciosamente discutidos pelas equipes e pelos 
Agentes que se encarregarão de realizá-los. Por isto têm, no estágio da elaboração do Projeto, a 
concreticidade que vem da experiência consolidada, mas deverão ter a maleabilidade e abertura exigidas 
pelas transformações em curso, principalmente as que resultarem dos próprios esforços de formação da 
Diocese. 
7.2 - Dentro dos obIet1vos gerais do Proieto, os Programas têm o obIetivo especifico de aumentar o 
número de cnstãos atuantes nas comunidades e capacitá-los para· 

a) terem atuação nas suas bases,
b) assumirem responsabilidades de liderança na Comunidade e na Sociedade Civil, tais como

direção de organizações populares e candidatura para cargos políticos. 
e) multiplicarem na base os »cursos« de que tiverem participado, ou propor e concretizar a

realização de outras iniciativas de formação. 
7.3 - Os cursos se realizarão a partir dos Centros Sociais já construidos e consolidados pelos Projetões 
anteriores, aprofundando o resultado dos cursos já ministrados e tendo em vista a formação de uma 
<tEscola de Lideranças». 

Esta «Escola» deverá oferecer às Pastorais e Organizações populares que realizem formação, 
espaço e instrumentos adequados para a sua atividade de formação, sem prejuízo de sua legitima 
autonomia e específ1c1dade. 
7.4 - Os cursos se destinam aos Níveis ele Sensibilização e Capacitação. Exigem portanto dois tipos de 
Programas. De sua realização resultarão as propostas e possibilidades concretas de Acompanhamento
dé3s lideranças atuantes nos meios populares. 

8 - l.'.'.._tliV5iJ: PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO 

8.1 - Os Cursos de Sensiblização serão realizados: 
- nos 300 Centros Comunitários existentes na Diocese,
- para um mínimo de 30 participantes cada um,
- com a duração de dois dias inteiros (em fins de semana ou feriados)

ou cinco noites de 3 horas de trabalho cada uma. 
- em datas a serem determinadas em cada Comunidade, a partir da proposta da Diocese.

8.2 - Os conteúdos estão distribuídos em três áreas de interesses: 
- GÊNERO ou tipo de pessoas.
- DIREITOS HUMANOS populares.
- ORGANIZAÇÃO popular.

8.3 - a A área de GÊNERO abrange cursos sobre Mulller, Jovem, Criança, tipos humanos como 
Negros.Trabalhadores, Migrantes, Moradores de Favelas e de Periferias, e outros de interesse especifico 
das Comunidades. 

o A área de DIREITOS HUMANOS populares abrange cursos sobre: Saúde, Trabalho, Educação,
Habitação (Solo Urbano, Reforma Urbana e Agrária, Transporte}, e outros de interesse especifico das 
Comunidades. 

a A área de ORGANIZACÃO POPULAR abrange cursos sobre: Comunidade, Associações 
populares, Cultura Popular, Mutirões, Formas de produção autônoma alternativa e Cooperativismo, 
Religião popular, e outros de interesse especifico das Comunidades. 
8.4 - O Programa de Sensibilização terá um Coordenador ou Coordenadora geral, mais um Coordenador 
ou Coordenadora para cada área. Estes Coordenadores serão escolhidos pelo "Conselho" responsável 
pelo desenvolvimento das allv1dades do Projeto. 
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8.5 - Os Coordenadores de área serão pessoas advindas das organizações especificas da Diocese e 
dos movimentos populares: P�storal Operária, da Terra, CEBs, Clubes de Mães, organizações de Jovens, 
da Criança, da Saúde, etc. E necessário que, embora provindas de uma entidade especifica, tenham 
sensibilidade e qualificação para coordenar as atividades de toda a área. 
8.6 - A determinação detalhada dos conteúdos resultará de estudo atento dos "Projetões" dos mini
projetos e dos cursos Já realizados, assim como do trabalho de levantamento feito junto ás Com�nidades e 
de estruturação da equipe de professores e instrutores, a se realizarem no primeiro semestre de 1995. O 
"Conselho" encarregado do Projeto fará uma proposta, a partir da experiência da Diocese. 
8. 7 - A adoção do Método "Ver - Julgar - Agir" será exigência fundamental, a ser concretizada dentro da
experiência das organizações envolvidas no Projeto.
8.8 - A primeira avaliação do Projeto será realizada ao fim do primeiro semestre de 1995. A partir do
início da realização de Cursos, deverá ser mensal, ou segundo as exigências imediatas.

� - 2 º Ni.vel PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

9. 1 - O Curso de Capacitação
- será realizado por setores de região pastoral da Diocese. 'As sete Regiões Pastorais serão

agrupadas em três setores, segundo os critérios de proximidade, conveniência, facilidade de acesso a um 
Centro comum 

- será oferecido a 2 participantes de cada Comunidade, nurn teto de 60 participantes por Curso.
- compreenderá a realização de cursos sistemáticos com a duração de dois anos, entremeados de

1 O Seminános ou Painéis para debate de temas específicos, ao longo dos cursos. 
9.2 - Os cursos se distribuirão por módulos, abrangendo cada módulo 60 horas de atividades formativas. 
No primeiro ano serão ministradas 30 horas e no segundo mais 30. 

- Os módulos são:
a) Antropologia: Temas que aprofundem o conhecimento da pessoa humana e a

sensibilidade por seus problemas: Identidade e especificidade do ser humano, seu lugar na natureza, a 
história de seu desenvolvimento e sua evolução, Etica nas relações entre os seres humanos (pessoais, 
sociais, de trabalho). Psicologia, Ecologia, Antropologia Cultural, História, Saúde, Educação. 

b) Sociologia· Temas que aprofundem o conhecimento teórico e prático da Sociedade.
Capacitação para reconhecer a Estrutura da Sociedade e analisar seus momentos conjunturais sob os 
város aspectos político, econômico, social, eclesial. 

c) Política. Temas ao redor da organização social e do exercício do poder. Ideologia, visão
Latino-americana da r�alidade, história e papel das organizações populares, metodologia do trabalho 
popular, História a partir do povo, ética nas relações de poder .. 

d) Pastoral: Temas ao redor das relações entre Sociedade e Fé. Fé e Política no mundo atual
como no ambiente bíblico. O papel social das várias Pastorais e as relações entre elas, dentro de uma 
concepção de conjunto. 
9.3 - Os módulos são específicos, mas não estanques. Será possível a discussão de um mesmo tema 
dentro de dois ou mais módulos, sob os vários aspectos. Os Seminários e Painéis de aprofundamento 
terão o papel de complementar os módulos, fazer a ligação entre os vários aspectos, e ensaiar maneiras 
de concretizar o Nível de Acompanhamento das lideranças. 
9.4 - O Curso s1stemát1co terá um Coordenador do Programa mais um Coordenador em cada um dos três 
Setores regionais 

j_Q - �ÍV�j: PROGRAMA OE ACOMPANHAMENTO OU FORMAÇÃO PERMANENTE 

10.1 - O Primeiro acompanhamento dos lideres em "Sensibilização" ou "Capacitação", se dará nas 
avaliações periódicas dos Cursos. Dado que o Objetivo Geral é a Liderança, e não uma formação teórica 
ou acadêmica, a avaliação terá como objetivo criar entre os participantes as relações necessárias à 
continuidade da Formação 1nic1al ou sistemática. 
10.2 - A escolha dos partIcIpantes será feita através do envolvimento das Comunidades. Em cada "turma" 
haverá pessoas de preparação e capacidade bastante diversificada, o que levarâ os Coordenadores de 
área a envolver as Comunidades no acompanhamento dos participantes de cada curso. 
10.3 - Este envolvimento, na escolha como no acompanhamento, colocará os Coordenadores em contacto 
com as lideranças das Comunidades. Estas terão assim· a oportunidade de dialogar com os agentes do 
curso - professores, assessores, coordenadores, participantes - a respeito de suas ansiedades, 
interrogações e experiências. 
10.4 - A realização de Seminários e Painéis oferecerá um primeiro modelo de acompanhamento, e criará o 
espaço para a proposta de maneiras mais concretas. 
10.5 - A criação da «Escola» visa a·criação de urn espaço e de um grupo de pessoas a quem as lideranças 
possam recorrer, e com cujo apoio os Agentes de Formação das diferentes organizações possam procurar 
de iniciativa própria os líderes Comunitários. 
10.6 - Aos líderes sociais já atuantes, será oferecida uma série de 3 seminários de urna semana sobre 
temas específicos. 
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11 - Q R.C.A.M.E.JLT Q 

11 1 - 1 º Nível: PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO 

1 º - Custos de Pessoal: Ordenado mensal + Encargos sociais por três anos 
1 Coordenador geral do Programa .................... ............................ US$ 500 + 150 .... US$ 25.350, 00 

3 Coordenadores de área ........ ...... ........ .......... ............................. US$ 300 + 90 ... US$ 45.630,00 

2º - Custo de Cursos e Seminários: 
200 Cursos ministrados nos Centros Comunitários: 
- duração de dois dias ou 5 noites
- número de participantes: mínimo 30 pessoas

- Custo de al11nentação e transporte .. . ......... .............. ......................... ........................... US$ 50.000,00 

- AJuda de custo para assessoria (20 colaboradores) ................................. ...... ........... US$ 50.000,00 

3º - Custo de Material d1dât1co, pedagôg1co (elaboração e produção de subsídios) .......... .... US$ 30.000.00 
SUB-TOTAL 1 .. .. .. . . . . ..... .. ...... .............. ... . ........... ...... ... ....... . ...... . .  US$ 200.980,00 

11.2: 2º Nível: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

1 º - Custo de Pessoal: Ordenado Mensal + Encargos sociais por trés anos 
1 Coordenador do Programa . ............ ............................................. US$ 500 + 150 .... US$ 25.350 ,00 

3 Coordenadores de Regiões ...... ........................ .................. .... US$ 300 + 90 .... US$ 45.630,00 

2º - Custo de môdulos e Seminários: 
4 módulos de por regiões· 12 X 60 horas/môdulo. 
- participantes. 60 pessoas por região = 180 

Custo de alimentação e transporte ........................ .... ...................................... . ...... US$ 70.000,00 
Seminários específicos: 1 O para 180 pessoas - Duração: 1 dia (3 horas) 
Custo alimentação e Transporte ........................... ........ .... . . ...... ........................ .. ...... US$ 25.000,00 

Pró-labore para assessores eventuais (10 pessoas) ................................................... US$ 25.000.00 

3º - Custo de material didático, pedagógico: elaboração e reprodução de subsidias ......... .... US$ 20 000,00 

SUB-TOTAL 2 ....................... ........................ ............................... ........................................ US$ 210.980,00 

11.3 - 3c. Nível: PROGRAMA OE ACOMPANHAMENTO

1° - Custo de Sessões de Estudos e Seminários 
30 participantes 

3 Sessões de 1 semana para cada sessão (alimentação+ local} ................... US$ 20.000,00 
9 Seminários de 2 dias (alimentação) .. .................................................................. US$ 6.000.00 

Custo de transporte .................. .................................................................................. US$ 5.000,00 

Assessoria - Conferencistas ...................................................................... ............. US$ 10.000.00 

Material d1dát1co ...... .. . . ... . .. ..... . .. . ... ... .. . . ... . . ...... . .... .. . ....... ... . .. . ... .. .. . .. ... . .. ................ U...c.S�$_9�0_00�,�º-º 
SUB-TOTAL 3 .......... ............................................................................................................... US$ 50.000,00 

Í 1.4 - DESPESAS GERAIS 00 PROJETO 

- CUSTO DE PESSOAL 

1 Coordenador geral do Pro1eto (Ordenado+ Encargos sociais} ................... US$ 25.350,00 

- Custo de administração e Secretariado ............................................................ US$ 30.000.00

- Aquisição de material de equipamentos para Centros Comuitários .. ............ US$ 50.000 .00

- Imprevistos .. . .. .......................................... .................................... .......... .... ...... US$ 50 000.00 

SUB-TOTAL 3 ........... ............................................................................................................ US$ 155.350,00 
11.5 - TOTALIZAÇÃO: 
SUB-TOTAL 1 .......................................................................................................................... US$ 200.980 ,00 
SUB-TOTAL 2 ............................................................ ................... ........................................ US$ 210.980 .00

SUB-TOTAL 3 . ... .................................................................................................................... US$ 50.000. 00 

......................................................................................................................... US$ 155.350,00 

T O T A L G E R A L ..................................................................................................... !.J.S.li1L,,3J.0*0.0. 

12 - CONCLUSÃO 

Para orientar a Administração global do projeto será elaborado um REGIMENTO INTERNO, em que 
serão regulamentadas as questões concretas. e se proporão os critérios de solução dos casos omissos. 

Nova Iguaçu, 26 de Julho de 1994 
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l.lio-:�lo,,.,ionlprojc100\pfonn1,>c \9 5-08-28 PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
Nova Iguaçu - 1 a. reunião da Comissão - Salão da Cáritas - 28-08-95 

Presentes: Matteo Yivalda, L. Bruno. Agostinho, V. Piaia, Rogério, ParreirayCEDAC,1: .c&iJIR15Z) 
1. Histórico prévio
1. O ''Projeto de Formação Social'' da Diocese de Nova Iguaçu começou a ser t:laborado cm Julho de 1994.
J Tinha como ponto de pa11ida os "projetõcs" anteriores. A equipe. comrost11 dti l'v1attco. Ai:tostinho, Bruno e Rogério, se reunia

tis quintas-feiras com D. Adriano. O orçamento foi elaborado pelo rvlarcelo do CEDAC, e estudado em três reuniões. 
3. O primeiro texto foi enviado ú Miscreor em Julho de 1994. A relonnulaçâo solicitada pela financiadora foi postergada por

força de dois fatores: a resposta da Misereor veio dirigida no Pe. Matteo através do FAX da Cáritas, sob responsabilidade do
Fr. Luis, e demorou a chegar à equipe. Além disto. no inicio de Setembro foi convocada a Assembléia bienal da Diocese, que
licou a cargo das mesmas pessoas.

-l. Tenninada a Assembléia. realizada em ovembro/l)ezembro. foi rntomndo o projeto. refonnulado segundo as indicações da
i'v1isereor. e entTegue em Março ao novo Bispo. D. Werner. para ser 1:mviado mais uma vez. Frente à solicitação de mais de 600 
mil US$, a resposta foi que só havia possibilidadt.: de 11111 financiamt.:nto limitado a 400 mil l)M - mais ou menos 280 mil US$. 
Além disto, M isereor não estava de acordo em que se incluíssem cursos ··nns comunidades'·. por estimar que são atividades 
nonnais de responsabilidade delas próprias. 

5. O projeto foi então refonnulado nos moldes e valores aruais. Recebeu aprovação e promessa de 445 mil DM, segundo "acordo
especifico··. D. Wemer solicitou ao Pe. Matteo que assumisse a coordenação geral. Este convidou expressamente os demais
membros da equipe a assumirem com ele a realização do Projeto.

6. Para a reunião de hoje foram convidados Fr. V. Piai a, que já acompanhara os primeiros passos do projeto e assumiu o cargo -
anteriormente exercido pdo Pe. Bruno - de Coordenador de Pastoral ela Diocese. e o Economista e Educador Popular Parreir�
domEP�I' 1, li' j !Ih rui rdoCEDACis 11or1·C8

2, Pauta da reunião: Refletir os vários aspectos do projeto e encaminhar as medidas necessárias. 
Andamento: 

1. Introdução: infonnações básicas sobre o projeto. Acenn1ação do caráter "diocesano" e de fom,ação social dentro do esforço de
Evangelização. O projeto fica, na dinâmica da Diocese, a cargo da Cáritas, segundo suas condições

Leitura do .. acordo específico'' enviado pela Misereor. Houve cortes no orçamento ou diferenciação de propostas? 
a) Propomos I Coordenador Geral mais um Coordenador de Programa: Aceitam apenas um Coordenador Geral
b) diminuíram de 50 para 10.000 US$ a margem de "imprevistos".
c) Acentuam o caráter imediato dos programas, pedindo que se limitem questões de caráter amplo e teórico.

3. Questões a se aprofundarem:
a) os ''indicadores para avaliação dos cursos''. Parece exigência neo-liberal. mas nos leva a propor conteúdos e métodos

mais concretos: o que estamos realmente buscando? qual o nosso "produto"? Que traços característicos tern o "exercício da 
cidadania", a que visamos'? Que tipo de mudança ou resultado perceptível na ralidade social e pessoal dos participantes podemos 
visar como objetivo? 

b) Qual concepção de formação para a cidadania queremos por em prática? qual sua relação com o todo da atividade
Pastoral da Diocese? 

c) Como se deve, e como pretendemos chegar aos objetivos: conteúdos pedagógicos. concepção de "pedagogia". O tipo
de curso que estamos propondo exige disponibilidade dos pa1iicipantes. Para que participem do começo até o fim, deverão ter 
condições e motivação de se engajarem a um fim de se1nana mensal durante dois anos, mais a realização de trabalhos pedagógicos 
e a mu.ltiplicação do curso. 
4. Denfinir:

a) O coordenador geral: perante a Diocese é o Pe. Matteo. solicitado publicamente pelo Bispo.
Propomos que a responsabilidade seja assumida colegialmente pela equipe: Matteo, Agostinho, Bruno, Rogério, 

Pi aia. mais as pessoas que viermos a convidar explicita e especificamente. como o Parreira. jú presente hoje. 
b) Os três coordenadores ··regionais''. As regiões não podem ser definidas pela confígurnção diocesana, t·anto por causa da

di\ isão espacial, quanto por causa das diferentes posições dos responsáwis diocesanos pelas paróquias e regiões, frente aos 
objetivos do projeto. 

c) O pessoal executivo: enquanto não temos definição do andam<::nto concreto do projeto, não podemos ainda pensar numa.
pessoa determinada para o trabalho de secretaria. 

d) Grupo de convidados para a equipe da "Comissão do projeto", em caráter pennanente ou provisório, ou ainda
ocasional. Critérios de seleção e convite. 

e) "Assessores", seja para as atividades didáticas do curso propriamente dito. seja parn os "Seminários".
1) Ta r e f a s  a serem executadas em preparação e annação do esquema de funcionamento.
1. Refletir e discutir o projeto com os Coordenadores, Geral e Regionais.
2. Elaborar lista de Nomes, perfis e estratégias
3. Como dividir as regiões? a divisão diocesana ajuda pouco, e é necessário ter em consideração as características locais e

regionais das comunidades.
4. Calendário e duração dos cursos:

1 vez por mes, num fim de semana, por 5 meses I vez por mes um dia durante I O meses 



1,1t"""'"""-"<i,,n'1>1,11,1, .. \plmm,,,.\()5-08-28 PROJl!:TO DE FORMAÇt\O SOCIAL 
Nova Iguaçu - 1 a reunião da Comissão - Salão da Cáritas - 28-08-95 

1. Hislórico prévio
Presentes· i\1aueo Vi, alda. L. Bruno, Agostinho. V Piaia. Rogério, Parreira cc 'líl lA<.:1J>/\U,1D1Eli�l,J 

1 O "'Projeto de Formação Social'· da Oioecsc dr 1':ova Iguaçu começou a srr elaborado cm Julho de 1994 
2. Tinha como ponto de pm1ida os ··projctões'" anteriores. A equipe. composta de Mattco, Agostinho, ílruno e Rogério. se

reunia às quintas-feiras com O. :\de iano O orçamento foi elaborado pelo ;\larcclo do C'EDAC, e estudado cm três reuniões
J O primeiro lc'\lO l'oi cm iado à í\ liscn.•or cm Julho de 1994 A refonnulaçílo solicitada pela íinanciadora foi postergada por 

força de dois fatores a resposta da l\'lisc-reor ,eio dirigida ao Pe Matteo atrnvcs do i'AX da Caritas. sob responsabilidade do 
Fr Luis. e demorou a chegar à equipe Além disto. no inicio de Setembro foi convocada a Assembléia bienal da Diocese, que 
ficou a cargo das mesmas pessoas 

--1 Terminada a \ssemblcia. realizada cm Nmembro/Drzcmbro, foi retomado o projeto. reformulado segundo as indicações da 
i\ lisereor. e entregue em \ larço ao no, o 13ispo. D Wcrner. para ser enviado mais uma vez. Frente à solicitação de mais de 
600 mil USS. a resposta foi que so ha,·ia possibilidade de um financiamento limitado a 400 mil DM - mais ou menos 280 mil 
l' ·s ,\lém disto. i\ lisereor não c-sta\'a de acordo cm que se incl111ssem cursos "nas comunidades'·, por estimar que são 
ati, idades normais de responsabilidade dC'las proprias 

5 O projeto foi então reformulado nos moldes e ,·atores atuais. Recebeu aprovação e promessa de 445 mil DIVI. segundo 
.. acordo espec11ico'" D \\'erner solicitou ao Pe. �latteo que assumisse a coordenação geral. Este convidou expressamente
os demais membro� da rquipc a flssumircm com ele a realização do Projeto. 

ó Para a reunião de hoje foram con\'idados Fr \' Piaia. que ja acornpanh�ra os primeiros passos do projeto e assumiu o cargo 
- anteriormente C'.:crcido pelo Pc Bruno - de Coordenador de Pastoral da Diocese, e o Economista e Educador Popular
Parreira, do D11:ESE do Rio. colabornúur do CEDAC e do PAC'S

2. Pauta da reunião

Andamento· 
Rcllctir os ,arios aspectos do projeto e cnt:aminhar as medidas necessárias. 

Introdução informações basicas sobre o projeto Acentuação do caráter ··diocesano·· e de formação social dentro do esforço 
de faangeli7ação O projeto rica. na dinâmica da Diocese. a cargo da Cáritas. segundo suas condições 

� Leitura do ""acordo especifico .. em·iado pela \fisereor
HoU\ e cortes no orçamento ou <li !erenciação de propostas ? 
a) Propomos I Coordenador Geral mais um Coordenador de Programa: Aceitam apenas um Coordenador Geral 
b) diminuíram de 50 para I O 000 USS a margem de .. imprevistos·'
e) Acentuam o caráter imediato dos programas. pedindo que se limitem questões de caráter amplo e teórico.

3 Questões a se aprofundarem 
a) os .. indicadores para avaliação dos cursos·· Parece exigência neo-liberal, mas nos le\'a apropor conteúdos e métodos

mais concretos o que estamos realmente buscando? qual o nosso "produto"? Que traços característicos tem o "exercício da 
cidadania··. a que Yisamos? Que tipo de mudança ou resultado percepllvel na ralidade social e pessoal dos participantes podemos 
visar como objeti\'o'l 

b) Qual a concepção de formação para a cidadania queremos por em prática? qual sua relação com o todo da atividade
Pastoral da Diocese? 

c) Corno se dC\'C. e como pretendemos chegar aos objetivos: conteudos pedagógicos. concepção de "pedagogia··. O
tipo de curso que estamos propondo exige disponibilidade dos participantes. Para que panicipem do começo ate o fim. deverão 
ter condições e motivação de se engajarem a um fim de semana mensal durante dois anos. mais a realização de trabalhos 
pedagógicos e a multiplicação do curso 
-1 Denfinir 

a) O coordenadora geral perante a Diocese é o Pc. Matleo. solicitado publicamente pelo Bispo
Propomos que a responsabilidade seja assumida colegialmente pela equipe: Matteo. Agostinho, Bruno. 

Rogerio. Piaia. mais as pessoas que viermos a convidar explicita e especificamente. como o Parreira. já presente hoje. 
b) Os três coordenadores .. regionais.. As regiões não podem ser definidas pela configuração diocesana. tanto por causa

da divisão espacial. quamo por causa das diferemes posições dos responsáveis diocesanos pelas paroquias e regiões. frente aos 
objetivos do projeto. 

c) O pessoal executivo: enquanto não Lemos definição do andamento concreto do projeto. não podemos ainda pensar
numa pessoa determinada para o trabalho de secretaria. 

d) Grupo de convidados para a equipe da ··comissão do projeto". em caráter permanente ou provisório. ou ainda
ocasional Critérios de seleção e convite. 

e) ··.Assessores". seja para as atividades didáticas do curso propriamente dito, seja para os ··seminários".
/) T a r e r a s a serem executadas em preparação e armação do esquema de funcionamento.
1 Refletir e discutir o projeto com os Coordenadores, Geral e Regionais.
2 Elaborar lista de !\ornes. perfis e estratégias
3 Como di,idir as regiões? a di, isão diocesna ajuda pouco. e é necessário ter em consideração as características locais

e regionais das comunidadrs 



...J Calendario e dura�·ào dos cursos 
1 , ez por mes. num lim g_ç �emana. por 5 meses 
1 ,ez por mes um dia durante 10 meses 
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\ J 1.:or 111açào das cc1t1ipes 
····· ............................................................................................................ : 

1 1 1 1 Coordenador (ou equipe de Coordenação) Geral: (Comissão do Projeto 2.2). com o papel de: Refletir. Administrar e 
supe,-.isionar. encaminhar as medidas quotidianas e correntes e as grandes linhas do Projeto Discutir com os Assesorcs os 
Programas propostos e sua rcali7aç:io 

l ma reunião sc111a11al e contactos quotidianos. cuidado da secretaria. da preparação, da comunicação com os
Assessores e Com idado� 
1 1 '.! 1 Coordenador da arca·· 1 ··. um Coordenador da ãrea "2". e um Coordenador da arca ··r

l·ma reunião semanal com a Coordenação Geral, contactos com os participantes da região. com os assessores
espec11icos. com a secretaria :-\companhar a elaboração dos Projetos e observar seu andamento 
1 '.:! Quadro de Assessores para os cursos 

�lodulo Antropologia 1 
Sociologia l
Política 1 
Pastoral l 

Os cursos se articulam em -1 modules de 30 horas anuais. 
30 aulas 
30 aulas 
30 aulas 
30 aulas 

reuniões mensais 
reuniões mensais 
reuniões mensais 
reuniões mensais 

:'\lodulo Antropologia 2 30 aulas reuniões mensais 
Sociologia " 30 aulas reuniões mensais 
Pohtica '.:! 30 aulas reuniões mensais 
Pastoral 2 30 aulas reuniões mensais 

1.3 Quadro de Assessores para os Seminãrios. 
NO projeto falamos de 12 projetos. a �Jisercor prevê 9. Os Assuntos específicos serão previstos durante a realização 

dos cursos. tendo em vista os levantamentos a se fazerrem. assim como o andamento dos cursos. 
O Projeto prevê tarnbem seminarios para as lideranças 7.7 

1 4 Serviços e apoio: 
1 pessoa "encarregada'' da secretaria: serviços de registro.arquivamento, datilografia, mecanografia, agilização dos 

contactos. Um expediente - ou meio expediente diário ... . ? 
* Fazer os cálculos da remuneração em cada nível, segundo o orçamento.
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2.'.:!.. Elaboração de roteiro de levantamento dos temas preferenciais 
2 3 Levantamento das lideranças ( '-1. 3 e 7 3) 
2-l· Levantamento dos interesses específicos (4.3)
2.5 Critérios e métodos de acompanhamento e avaliar.ão. 

, ............................................................ ,_,,, . ................•....................... T........................................................................ .. . 
: 

l 3 Criterios ! • 

••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••••• J 

3.1 Objetivos específicos 4 1 
3 2 Analises de conjuntura 7 l 
.} . .-2 ... �!�.�9!.�'.!!!.���.�� .. 9�.� .. \:�.'!1.U.�!.d.��.€!�.7. .. � ................................................................................................................................................................................. . 
j 4 ... Elaboraçào. dos .calendários ...................................................................................................................................................................................................... !
4 1 datas das reuniões previsíveis: uma semanal da Comissão e convidados, e uma mensal de todos os Assessores . 

.. �}: .. Ç�.�.S�_>S.: .. �i�.1 .. �.!!1 .. 9� .. S.��!1.��� .. �����! .. P.�.'...�.(!!�1.(!�.t:.�.:: .. ll.!!'J .. 9.!.� .. P..?.:..�.��.!.����.�: .. : ...................................................................................................... ,
! 5. funcionamento l . 
S I reuniões semanais da comissâ do projeto com Assessore�··e Con·��éi.aéios

·········································································································· 

5 2: Uma reunião por mes com todo o pessoal. Assessores. professores, convidados, secretaria e Comissão 
5 3 Cada ··região'·:

um fim de semana mensal. aula ou curso 
5 -1. Seminários cm tempos e modalidades a serem previslas. 
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PROJETO FORMAÇÃO SOCIAL 

1 - J U.S T I F l C A T l V A 

Ili< K 'I SI( 1 >1· N! >\'.\ I< il 11\(."I 1 / l ')1))-1997 
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1 1 - O Documento final do Primeiro Sínodo Diocesano publicado no dia 16 de abril de 
1992 ass11n descreve a realidade do povo da Baixada fluminense. 

"Podemos dizer que nosso povo vive uma realidade: 
1} de marginalização crescente
2) de empobrec11nento
3) de desvalorização da qualídade de vida e
4) de destruição dos valores humanos, ficando-lhe como "tâbua de salvação":

corrupção, marg1nahdade, sonhos, misticismo e fuga para as seitas. 
Como luz nas trevas, continua brilhando sua criatividade, seu espírito de luta e vontade de 

sobreviver, seu espinto de partilha nas coisas cotidianas, sua esperança de dias melhores." 

1.2 - A Diocese de Nova Iguaçu, fiel à rrnssão de ser "sal", "luz" e "fermento", sempre 
procurou desenvolver em sua pastornl "um compromisso libertador enraizado na teologia bíblica, nos 
documentos da lgre1a e na reflexão dos teólogos. Mas na prática ela ainda não conseguiu definir 
uma "estratégia" libertadora: também lhe falta uma análise mais profunda do contexto social". 

Depois desta constatação, o documento final do 1 º Sínodo Diocesano afirma que as 
Comunidades Eclesiais de Base que formam a Diocese de Nova Iguaçu "para serem fator de 
mudança social e contnbuirem para a construção do Reino de Deus, as CEBs não podem cair na 
armadilha de formar guetos superconscientes. Antes precisam difundir, a partir da fé, uma 
consciência social em níveis diferentes para alcançar a massa. Esta consciência, qualquer que seja 
o grau, deve ter sua raiz na Fé explicitamente vivida em Comunidade."

1.3 - A elaboração de um Pro1eto de Formação Social se msere como continuídade natural 
e coerente com toda a atuação da Diocese. Com ele se quer contribuir para a ação do cristão como 
agente de transformação social. O Projeto visa criar uma estratégia que venha "difundir, a partir da 
fé, uma consciência social em niveis diferentes pra alcançar a massa." Esta estratégia se baseia 
numa ampla reflex.§o sobre a realidade, sobre a Fé, sobre a história, sobre a doutrina social da igreja, 
e sobre as ciências económica e políticas. Toda ação precisa de metodologia, de avaliação e de 
organização que dependem de instrumentos culturais e técnicos que a Diocese pretende garantir aos 
leigos através deste projeto. 

A Diocese já elaborou e realizou três "Projetões", que cobriram suas atividades 
respectivamente de 1980 a 83, de 1984 a 88 e de 1985 em diante. A partir desta riquíssima 
experiência, ela sente a necessidade de ampliar o número de cristãos conscientes que atuem nas 
comunidades, de intensificar a qualidade do espirita pastoral dos que já atuam, e de acompanhar com 
eficácia e clareza os que, em meio ás atividades, necessitam apoio e por vezes aprofundamento das 
questões surgidas no trabalho. 

2 - ENTIDADE,..RESf_QNS�� 
2. 1 - O Projeto de Formação social estará vinculado â Diocese de Nova Iguaçu, que o

elaborou e se incumbirá da orientação doutrinal e da supervisão do programa. 

2.2 - Para o desenvolvimento das atividades do Projeto será constituído um Conselho a ser 
presidido pelo Bispo Diocesano ou por um representante por ele escolhido. 

2.3 - Na execução dos levantamentos previstos, a Diocese recorrerá aos serviços técnicos 
de entidades que Já prestaram serviços deste tipo, e portanto já são conhecidas da Diocese e dos 
financiadores, como também são de confiável capacid_ade específica: CEDAC, CERIS, IBASE. 

� - OBJETJVQ_Gi;,RAL D9 f:.8._QJETQ 
3.1 - O recrudescimento e a institucionalização da violência e da corrupção ocorridos 

especialmente nos últimos três anos, condicionados pelo empobrecimento resultante do modelo 
económico excludente em vigor no país, colocam no centro da atenção educativo popular a exigência 
dos Direitos de Cidadania, desde a fome pura e simples até formas organizadas de res1stênc1a â 
exclusão de fazer-se valer e reconhecer como membro da comunidade. 

As necessidades concretas deste desafio global só podem ser conhecidas e enfrentadas
numa atividade local de levantamento das questões e enfrentamento das situações. 



2 

3.2 - Dentro deste contexto, a estratégia da Diocese já tem diretivas definidas na pratica de 
duas décadas e meia: 

a) sensibilização dos cristãos para que sejam fermento na massa e descubram seu
compromisso e seu jeito de ajudar na construção de uma sociedade mais justa. 

b) formar leigos para que possam ter condição de participar ativamente e liderar de forma
coerente com os princípios cristãos as atividades sócio-políticas nas quais atuam ou venham a atuar. 

c) aprimorar a formação dos leigos que já estão militando, para que sejam capazes de
perceber as urgências populares do momento e formular a partir do quotidiano, respostas coerentes e 
eficazes. 

d) criar condições de troca de experiências, avaliação, aprofundamento permanente e
acompanha-mente dos militantes. 

e) estabelecer bases sólidas para urna estrutura estável de formação e acompanhamento de
militantes e lideranças.

3.3 - Para responder ao desafio da cidadania, realizando a estratégia em desenvolvimento, 
o Projeto de Formação Social visa criar no povo a consciência dos próprios Direitos e despertar para
a necessidade de participar efetivamente corno agente de transformação social à luz dos Direitos
Fundamentais da pessoa humana e da Fé. Isto só pode acontecer através de atividades que
transformem a realidade local, criando experiências de exercício da cidadania e respeito à pessoa na
comunidade.

Para se alcançar o Objetivo Geral do Projeto e responder satisfatoriamente às necessidades 
é preciso, portanto, sensibilizar e motivar as Comunidades, preparar pessoas com capacidade de se 
engajar ativamente nas estruturas sociais e políticas e oferecer a estas pessoas condições para 
avaliar, confrontar e aprofundar suas experiências. Para dar continuidade e solidez aos Objetivos e 
às respostas, será necessário, a longo prazo, criar uma ESCOLA de formação inicial, aprofundada e 
permanente de lideranças cristãs. 

;l - p B J E.TJY.0 S..-1;§..e!;C
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4.1 - Os cursos de formação visam criar no povo que participa das CEBs a consciência de 
cidadania, levando-o a urn maior participação democrática, a um maior conhecimento e exercício de 
seus direitos e deveres e ao resgate de seus valores culturais, através de experiências loca,s e 
exercício da reflexão sobre a realidade. 

Existem cristãos que já militam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos, nos 
sindicatos e nos serviços sociais da Igreja (CPT, PO, Creches, Pastoral do Menor e outras 
atividades). Estes cristãos precisam se capacitar para uma atuação mais incisiva e capaz de 
responder aos novos desafios. 

Além disto, é preciso propiciar aos militantes oportunidades de perseverar no engajamento, 
alimentar sua fé, confrontar suas experiências, aprofundar os conhecimentos necessãrios para 
enfrentar as situações novas. 

4.2 - A execução dos cursos e das atividades projetadas supõe cuidadosa preparação. 
No primeiro semestre de execução, será necessário fazer um levantamento junto às 

Comunidades e Pastorais sobre os conteúdos e modalidades dos cursos, organizar nas comunidades 
as equipes locais de professores e instrutores, e capacitar as equipes para preparar os subsidies 
necessários e ministrar os cursos. 

Feita esta preparação, será possível administrar os cursos previstos para os dois anos 
seguintes, organizar e preparar uma equipe regional com capacidade para coordenar os vários 
aspectos necessários para o aperfeiçoamento de militantes, quanto a conteúdo e metodologia. 

No final dos cursos locais, deverá ser finalizada a elaboração das formas de como 
acompanhar as lideranças formadas ou aperfeiçoadas, com a colaboração dos participantes e da 
equipe responsável. 

Em todo o período será feita avaliação periodica do conteúdo dos cursos e das possibilidades 
de cada participante aprimorar sua formação em vista de engajamentos específicos. Para que o 
projeto atinja o maior número possível de pessoas será necessário criar meios de divulgação das 
expenéncías e dos resultados. 

4.3 - A primeira Meta especifica do projeto é aumentar, nas comunidades, o número de 
pessoas socialmente ativas. A segunda é o aperfeiçoamento dos que já exercem atividades de 
militância e liderança. As transformações da realidade local poderão ser observadas pela pesquisa 
periódica de "temas geradores", necessária a cada etapa do projeto e dos cursos. 

4.3 - A formação de agentes sociais não pode ser apenas teórica, mas deve incluir atuação 
concreta e localizada Os cursos deverão seguir uma metodologia participativa, que inclua as três 
etapas de "Ver, Julgar, Agir". 

A linguagem deve ser acessível e contar com o apoio dos subsídios técnicos necessários. 
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4.4 - Os cursos de formação devem atingir todas as Comunidades, com particular atenção 
aos Jovens, às Mulheres, aos Desempregados, aos Negros e aos Analfabetas. . ----·---- --

A Construção de uma sociedade mais justa . precisa de lideranças cristãs �11yajaLla::. t,111 
muitos setores. A conjuntura atual da sociedade e a situação do povo nos leva no entanto a 
privilegiar alguns setores: 

- Educação
- Saúde
- Partidos Políticos
- Movimentos Populares.

:i - os PROGRAMAS:UQS,_CURSQS 

Parece importante também privilegiar a formação de líderes 
comunitários que tenham capacidade para animar os serviços 
sociais da Igreja e orientar a ação das próprias comunidades 
em seu compromisso diante da sociedade. 

5.1 - A experiência dos "Projetões" da Diocese de Nova Iguaçu mostra que a formação de 
agentes sociais e seu acompanhamento nas atividades de militância ultrapassa muito as

possibilidades de um programa de cursos. 
A organização de cursos torna possível entretanto formar equipes diversas, estabelecer 

metas e avaliar sua realização, assim como criar uma base estável e definida para as outras 
iniciativas que se vão tornando necessárias. Os cursos terão as diversas formas sugeridas pela 
qualificação dos agentes e as necessidades do público destinatário: palestras, debates, seminários, 
painéis, atividades de grupo, oficinas e dinâmicas, treinamento ... etc. 

A elab_oração dos "Programas" continua, dentro do atual projeto, a caminhada dos "Projetões" 
anteriores da Diocese. Tais Programas deverão ser minuciosamente discutidos pelas equipes e pelos 
Agentes que se encarregarão de realizá-los. Por isto têm, no estágio da elaboração do Projeto, a 
concreticidade que vem da experiência consolidada, mas deverão ter a maleabilidade e abertura 
exigidas pelas transformações em curso, principalmente as que resultarem dos próprios esforços de 
formação da Diocese. 

5.2 - Dentro dos objetivos gerais do Projeto, os Programas têm o objetivo específico de 
aumentar o número de cristãos atuantes nas comunidades e capacitá-los para: 

a) terem atuação nas suas bases, ocasionando pequenas mudanças de atitudes pessoais e
coletivas que tornem concreto o exercício de direitos e da dignidade humana, 

b) assumirem responsabilidades de liderança na Com,_,,,:,iade e na Sociedade Civil, tais
como direção de organizações populares e candidatura para carvvs políticos. 

c) multiplicarem na base os »cursos« de que tiverem participado, ou propor e concretizar a
realização de outras iniciativas de formação. 

5.3 - Os cursos se realizarão a partir dos Centros Sociu;s já construídos e consolidados 
pelos Projetões anteriores, aprofundando o resultado dos cursos já ministrados e tendo em vista a 
formação de uma «Escola de Lideranças». 

Esta «Escola» deverá oferecer às Pastorais e Organizações populares que realizem 
formação, espaço e instrumentos adequados para a sua atividade de formação, sem prejuízo de sua 
legítima autonomia e especificidade. 

5.4 - Os cursos exigem portanto diversos tipos de Programas, segundo a realidade das 
regiões, conhecida através dos levantamentos prévios e da avaliação periódica. De sua realização 
resultarão as propostas e possibilidades concretas de Acompanhamento das lideranças atuantes nos 
meios populares. 

6 - PROGRAMAS pos CURSOS LOCAlS 
6.1 - Os Cursos locais serão realizados nos 300 Centros Comunitários existentes na 

Diocese, para um mínimo de 30 participantes cada um, com a duração de c!'.:lis dias inteiros (em fins 
de semana ou feriados) ou cinco noites de 3 horas de trabalho ,::·'-1� 'J:·ca e,,., d,:;ta� a serem 
determinadas em cada Comunidade, a partir da proposta da Diocese 

6.2 - Os conteúdos estão distribuídos em três áreas de interesses: 
- GÊNERO ou tipo de pessoas.
- DIREITOS HUMANOS populares.
- ORGANIZAÇÃO popular.

6.3 - e A área de GÊNERO abrange cursos sobre Mulher, Jovem, Criança, tipos humanos 
como Negros,Trabalhadores, Migrantes, Moradores de Favelas e de Periferias, e outros de interesse 
específico das Comunidades. 

e A área de DIREITOS HUMANOS populares abrange cursos sobre: Saúde, Trabalho, 
Educação, Habitação (Solo Urbano, Reforma Urbana e Agrária, Transporte), e outros de interesse 
específico das Comunidades. 

e A área de ORGANIZAÇÃO POPULAR abrange cursos sobre: Comunidade, Associações 
populares, Cultura Popular, Mutirões, Formas de produção autônoma alternativa e Cooperativismo, 
Religião popular, e outros de interesse específico das Comunidade-; 
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6.4 - Os Programas locais terão um Coordenador ou Coordenadora geral, mais um 
Coordenador ou Coordenadora para cada área. Estes Coordenadores serão esco:hluü� p�:ü 
"Conselho" responsável pelo desenvolvimento das atividades do Projeto. 

6.5 - Os Coordenadores de área serão pessoas advindas das organizações específicas da 
Diocese e dos movimentos populares: Pastoral Operária, da Terra, CEBs, Clubes de Mães, 
organizações de Jovens, da Criança, da Saúde, etc. É necessário que, embora provindas de uma 
entidade especifica, tenham sensibilidade e qualificação para coordenar as atividades de toda a área. 

6.6 - A determinação detalhada dos conteúdos resultará de estudo atento dos "Projetões", 
dos mini-projetos e dos cursos já realizados, assim corno do trabalho de levantamento feito junto às 
Comunidades e de estruturação da equipe de professores e instrutores, a se realizarem no primeiro 
semestre de 1995. O "Conselho" encarregado do Projeto fará uma proposta, a partir da experiência 
da Diocese. 

Z - os PROGRAMAS REGIONAIS 

7 .1 - Aproveitando as pessoas que tiverem freqüentado com proveito os cursos locais, a 
Diocese oferecerá em nível regional cursos sistemáticos de aperfeiçoamento e assessoria. Para esta 
finalidade, as sete Regiões Pastorais serão agrupadas em três setores, segundo os critérios de 
proximidade, conveniência, facilidade de acesso a um Centro comum. 

O curso de nível regional será oferecido a 2 participantes de cada Comunidade, num teto de 
60 participantes por Curso, e compreenderá a realização de cursos sistemáticos com a duração de 
dois anos, entremeados de 1 O Seminários ou Painéis para debate de temas especificados ao longo 
dos cursos. 

7.2 - Os cursos se distribuirão por módulos, abrangendo cada módulo 60 horas de 
atividades formativas. No primeiro ano serão ministradas 30 horas e no segundo mais 30. 

- Os módulos são:
a) Antropologia: Temas que aprofundem o conhecimento da pessoa humana e a

sensibilidade por seus problemas: Segurança social, Identidade, questões de alimentação, saúde, 
habitação e transporte. História do trabalho humano e sua evolução, Ética nas relações entre as 
pessoas: dinâmicas de grupo, enfrentamento de conflitos pessoais 

b) Sociologia: Temas que aprofundem o conhcci,nento teórico e prático da
Sociedade: organização de grupos, conhecimento da Estrutura da Sociedade e capacidade de 
analisar seus momentos conjunturais, planejamento de atividades sociais. Questões jurídicas: 
pequenos requerimentos, regimentos internos e estatutos de organizações populares, gerenciamento 
e acompanhamento de unidades alternativas de produção: artesan2t0, cficir-2s -.:e serviço, mutirões, 
etc. 

c) Política: Temas ao redor da organização social e do exercício do poder. Ideologia, visão
Latino-americana da realidade, história e papel das organizações populares, legislação, 
especialmente em nível municipal, metodologia do trabalho popular, negociação com os poderes e 
participação popular na Administração: Conselhos populares de saúde, habitação, transporte, 
saneamento, e inra-estrutura urbana. História a partir do povo, ética nas relações de poder. 

d) Pastoral: Temas ao redor das relações entre Sociedade e Fé. Dinâmicas de grupoFé
e Política no mundo atual como no ambiente bíblico. O papel social das várias Pastorais e as 
relações entre elas, dentro de uma concepção de conjunto. 

7.3 - Os módulos são específicos, mas não estanques. Será possível a discussão de um 
mesmo tema dentro de dois ou mais módulos, sob vários aspectos. Os Seminários e Painéis de 
aprofundamento terão o papel de complementar os módulos, fazer a ligação entre os vários 
aspectos, e ensaiar maneiras de concretizar o Nível de Acompanhamento das lideranças. 

O Curso sistemático terá um Coordenador do Programa mais um Coordenador em cada um 
dos três Setores regionais. 

a - AVAUAÇÃO pos CURSOS E ACOMPANHAMENTO QOSAGENIES,,S.Q.GJAlS 
8.1 - Dado que o Objetivo do projeto é a formação de agentes sociais, e não uma formação 

teórica ou acadêmica, a avaliação terá como objetivo criar entre os participantes as relações 
necessárias à continuidade da Formação inicial ou sistemática. Estas novas relações supõem 
intervenções na realidade local e modificações específicas. 

8.2 - A escolha dos participantes será feita através do envolvimento das Comunidades. Em 
cada ''turma" haverá pessoas de preparação e capacidade bastante diversificada, o que levará os 
Coordenadores de área a envolver as Comunidades no acompanhamento dos participantes de cada 
curso. 

,r?J 
/ 
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8.3 - Este envolvimento, na escolha como no acompanhamento, colocará os Coordenadores 
em contacto com as lideranças das Comunidades. Estas terão assim a oportunidade de dialogar com 
os agentes do curso - professores, assessores, coordenadores, participantes - a respeito de suas 
ansiedades, interrogações e experiências. 

8.4 - A realização de Seminários e Painéis oferecerá um primeiro modelo de 
acompanhamento, e criará o espaço para a proposta de maneiras mais concretas. O temário de cada 
Seminário e Painel será indicado pelas avaliações e levantamentos realizados ao longo dos cursos. 
Terão como diretriz indicativa os módulos e as áreas de interesses dos programas. 

8.5 - A criação da «Escola» visa a criação de um espaço e de um grupo de pessoas a quem 
as lideranças possam recorrer, e com cujo apoio os Agentes de Formação das diferentes 
organizações possam procurar de iniciativa própria os líderes Comunitários. Ela será possível na 
medida em que tiverem resultado positivo os cursos de formação local e regional. 

8.6 - Aos líderes sociais já atuantes, será oferecida uma série de 3 seminários de uma 
semana sobre temas específicos, definidos a partir das necessidades e dos interesses manifestados 
pelos participantes. 
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9 - 0 R C. A M F N T O: 

9.1 - CURSOS LOCAIS: 200 CENTROS COMUNITÁRIOS - 30 PARTICIPANTES - 2 ANOS - EQUIPES 
LOCAIS 

1 º - Custos de Pessoal: Ordenado mensal + Encargos sociais por três anos 
1 Coordenador geral do Programa ............ .................. ... US$ 500 + 150 .... US$ 25.350,00 
3 Coordenadores de área ............................ .......... ... .... US$ 300 + 90 ... US$ 45.630,00 

2º - Custo de Cursos e Seminários:
200 Cursos ministrados nos Centros Comunitários: 

- duração de 2 dias ou 5 noites - nº de participantes: 30 pessoas
- Custo de alimentação e transporte ....... ... .. .. . . ...... .... . .......... US$ 50.000,00 
- Ajuda de custo para assessoria (20 colaboradores) ... ... ....... . .. ....... US$ 50 000,00 

3º - Custo de Material didático, pedagôgico (elaboração e produção de subsídios) .... US$ 30.000.00 
SUB-TOTAL 1 ............................... . US$ 

9.2: CURSOS REGIONAIS: 3 SETORES REGIONAIS - EQUIPES SETORIAIS - 2 ANOS 
200.980,00 

2 PARTICIPANTES p/COM - máx . 60 - 1 O SEMINÁRIOS ou PAINÉIS. 
1 º - Custo de Pessoal: Ordenado Mensal + Encargos sociais por três anos 

1 Coordenador do Programa . ..................... . ................... U S$ 500 + 150 .... US$ 
25 350,00 

3 Coordenadores de Regiões . . . . ................ . .. ................. US$ 300 + 90 .... US$ 

2º - Custo de môdulos e Seminários:
45.630.00 

4 módulos de por regiões: 12 X 60 horas/módulo. 
- participantes: 60 pessoas por setor = 180

Custo de alimentação e transporte ............................. ................................. US$ 
70.000,00 

Seminários específicos: 10 para 180 pessoas - Duração: 1 dia (3 horas) 
Custo alimentação e Transporte . ... ............... ....... .. ...... ............................ US$ 25.000,00 
Prô-labore para assessores eventuais (1 O pessoas) ................................ . ... US$ 25.000,00 

3º - Custo de material didático, pedagôgico: elaboração e reprodução de subsídios. US$ 20.000.00
SUB-TOTAL 2 ................................. US$ 

210.980,00 
9.3 - AVALIAÇÃO E COMPANHAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS: Seminários e painéis "ocasionais". 

1° - Custo de Sessões de Estudos e Seminários: 30 participantes 
3 Sessões de 1 semana para.cada sessão (éllirnentação + local) ................. US$ 

20.000,00 
9 Seminários de 2 dias (alimentação) ............................................................ US$ 

6.000,00 
Custo de transporte ........................................................................................ US$ 5.000,00 
Assessoria - Conferencistas .......... ... ........................................................... US$ 10.000,00 
Material didático ......................... .................................................................. US$ ·9.000.00 

SUB-TOTAL 3 .................................. US$ 
50.000,00 

9.4 - • CUSTO DE PESSOAL

DESPESAS - 1 Coordenador geral do Projeto (Ordenado+ Encargos sociais) ......... US$ 25.350,00 
GERA t s - Custo de administração e Secretariado .. ..... .... ................................... US$ 30.000,00 

DO PROJETO - Aquisição de material de equipamentos para Centros Comuitários ........ US$ 50.000.00 
Imprevistos . ... . .. .. .. ........... .. .. .................... ............ .............. .. .. .. US$ 50.000,00 

SUB-TOTAL 4 ................................ US$ 

9. 5 - TOTALIZAÇÃO
155.350,00 

SUB-TOTAL 1 ....................................................................... US$ 200.980,00 
SUB-TOTAL 2..... .. ... .. ..... ...... ... ....... ............................. US$ 210.980,00 
SUB-TOTAL 3... . ... . ............ ...... ..................................... US$ 50.000,00 
SUB-TOTAL 4 ....................................................................... US$ 155.350.00 

T O T A L G E R A L ..................................................................................................... 1J.S1 
617,310.00 

.1Q - Para orientar a Administração global do projeto será elaborado um REGIMENTO INTERNO. em 
que serão regulamentadas as questões concretas. e se proporão os critérios de solução dos casos 
omissos. 

Nova Iguaçu, 30 de março de 1995 
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PROJETO FORMAÇÃO SOCIAL
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:1. - J�.J.� 
1.1 - O Documento final do Primeiro Sínodo Diocesano publicado no dia 16 de abril de 1992 

assim descreve a realidade do povo da Baixada fh,iminense: 
"Podemos dizer que 1) de marginalização crescente

nosso povo 2) de empobrecimento
vive urna realidade: 3) de desvalorização da qualidade de vida e

4) de destruição dos valores humanos, ficando-lhe
corno "tábua de salvação": corrupção, margina
lidade, sonhos, misticismo e fuga para as seitas.

Como luz nas trevas, continua brilhando sua criatividade, seu espírito de luta e vontade de 
sobreviver, seu espírito de partilha nas coisas cotidianas, sua esperança de dias melhores." 

1.2 - A Diocese de Nova Iguaçu, fiel à missão de ser "sal", "luz" e "fermento", sempre 
procurou desenvolver em sua pastoral "um compromisso libertador enraizado na teologia bíblica, nos, 
documentos da Igreja e na reflexão dos teólogos. Mas na prática ela ainda não conseguiu definir uma 
"estratégia" libertadora: também lhe falta uma análise mais profunda do contexto social". 

Depois desta constatação, o documento final do 1 º Sinodo Diocesano afirma oue as 
Comunidades Eclesiais de Base que formam a Diocese de Nova Iguaçu "para serem fator de m�1dança 
social e contribuirem para a construção do Reino de Deus, as CEBs não podem cair na armachlha d�: 
formar guetos superconscientes. Antes precisam difundir, a partir da fé, uma consc1ênc1a social em 
níveis diferentes para alcançar a massa. Esta consciência, qualquer que seja o grau, deve ter sua raiz. 
na Fé explicitamente vivida em Comunidade." 

1.3 - A elaboração de um Projeto de Formação Social se insere como continuidade natural <; 
coerente com toda a atuação da Diocese. Com ele se quer contribuir para a ação do cristão come, 
agente de transformação social. O Pro1eto visa criar uma estratégia que venl,a "difundir, a partir da í<� 
urna consciência social em níveis diferentes para alcançar a massa." Esta estratégia se baseia num: 
ampla reflexão sobre a realidade, sobre a Fé, sobre a história, sobre a doutrina social da igreja, e sob;, 
as ciências sociais. Toda ação precisa de metodologia, de élvallação e de organização, que dcp!�nri," 
de instrumentos culturais e ·técnicos que a Diocese pretende garantir aos leigos através deste pro1, :l<1 

A Diocese já elaborou e realizou três "Projetões", que cobnrarn suas atividades resp0ct1v,11nen, 
de 1980 a 83, de 1984 a 88 e de 1985 em diante. A partir desta riquíssima experiência, elé1 ·.,,)nl(: 
necessidade de ampliar o número de cristãos conscientes que aluem nas comunidades, de 1nlen:o1licn: 
qualidade do espírito pastoral dos que já atuam, e de acompanhar com eficácia e clareza os qI.1e, . 
meio às atividades, necessitam apoio e por vezes aprofundamento das questões surgidas no tr;;ibull10 

2 - ft:IIJ PADE RE.SE.Q�,SÁ._\I.E.l-
2. 1 - O Projeto de Formação social estará vinculado à Diocese de Nova Iguaçu, que

elaborou e se incumbirá da orientação doutrinal e e pedagógica, assim corno da superv1:;;�o cl, 
programa. 

2.2 - Para o desenvolvimento das atividades do Projeto será constituída uma corv11s..,Ao De 
PROJETO SOCIAL reconhecida pelo Bispo Diocesano, a qual se articulará com a Comissão de l··nstor;.,11 
Social e se reunirá semanalmente para deliberar e encaminhar os passos da realização do projete. 

2.3 - Na execução dos levantamentos previstos, a COMISSÃO recorrerá aos serviços tócnico•, 
de entidades que já prestaram serviços deste tipo, e portanto já são conhecidas da Diocese e der 
financiadores, como também são de confiável capacidade especifica: CEDAC, CERIS, !BASE e outra�. 

J - OB.JEJtvo GERAL DO PROJ.U.Q 
3.1 - O recrudescimento e a institucionalização da violência e da corrupção ocorrido·. 

especialmente nos últimos quatro anos, condicionados pelo empobrecimento resultante do rnodc:1 
econômico excludente em vigor no pais, colocam no centro da atenção educativo popular a e,aqtirH,. 
dos Direitos de Cidadania, desde a fome pura e simples até formas organizadas de res1slt·)nc1i1 
exclusão, de fazer-se valer e reconhecer como membro da comunidade As necessidades concrct;; 
deste desafio global só podem ser conhecidas e respondidas após um levantamento das questões •. 
enfrentamento das situações. 

3.2 - Dentro deste contexto, a estratégia da Diocese Já tem diretivas definidas na prática dr:• 
duas décadas e meia: 

a) sensibilizar os cristãos para que sejarn fermento na massa e descubram seu compromisso ,:
seu jeito de ajudar na construção de uma sociedade mais justa. 

b) formar leigos para que possam ter condição de participar ativamente e liderar, de fonm.1
coerente com os princípios cristãos, as at1v1dades sócio-políticas nas quais atuam OlJ venham a atuar. 

c) aprrmorar a formação dos leigos que Já estiio rnil1tando, para que sejari:, capazes de perceber
as urgências populares do momento e formular, a partir do quot1d1ano, respostas coerentes e eficazes. 

d) criar condições de troca de experiénci[1s, avaliação, aprofundamento permanente e
ocompanhamento dos militantes 

\ 
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e) estabelec�r bases sólidas para uma estrutura estâvel de formação e acompanham,,mto d•:
militantes e lideranças. 

3.3 - Para responder ao desafio da cidadania, realizando a estratéçJia em desenvolvimento. ., 
Projeto de Formação Social visa estimular nos agentes sociais a consciência dos Direitos cio povc, 
reforçar participação efetiva na transformação social à luz dos Direitos Fundamentais da pessoa llurnan;.1 
e da Fé. Isto só pode acontecer através de atividades que trnnsforrnem a realidade locé:11, criani:1 ..
experiências de exercício da cidadania e respeito à pessoa na comunidade. 

Para se alcançar o Objetivo Geral do Projeto e responder satisfatoriamente às necessidades . , 
preciso, portanto, sensibilizar e motivar as Comunidades, preparar pessoas com capacidade de :-.. 
engajar ativamente nas estruturas soc1rns e políticas e oferecer a e!>las pessoas condições para avél!1: .. 
confrontar e aprofundar suas experiências. Para dar cont1nu1dade e solidez aos Objetivos e "'·· 
respostas, será necessário, a longo prazo, criar uma ESCOi.A de formação inicial, aprofundada & 
permanente de lideranças cristãs. 

� - OB.IEJIVQS ESPECÍFICOS 
4.1 - Dentro dos limites impostos pelas característgicas do financiamento, o projeto tem como 

objetivos específicos: 
a) Aperfeiçoar cristãos que Já militam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos, no:,

sindicatos e nos serviços sociais da Igreja (CPT, PO, Creches, Pastoral do Menor e outras atividades) 
para uma atuação mais incisiva e capDz de responder aos desaires novos. 

b) Propiciar aos militantes oportunidades de perseverar no enga1amento, alimentar sua fé,
confrontar suas experiências, aprofundar os conhecimentos necessários para enfrentar as situações 
novas. 

4.2 - Meta específica do pro1eto é o aperfeiçoamento dos cristãos, membros de comunidades, 
que já exercem atividades de militância e liderança. 

4.3 - A execução dos cursos e das atividades projetadas supõe um levantamento das lideranças 
que podem participar e dos interesses específicos de Cada Comunidade. Em base a este levantamento 
deverão ser projetadas formas de como acompanhar as lideranças formadas ou aperfeiçoadas, com é.l 
colaboração dos participantes e da equipe responsável. 

4.4 - Periodicamente será feita avaliação do conteúdo dos cursos e das possibilidades de cada 
participante aprimorar sua formação em vista de engajamentos específicos. Para que o projeto atinja o 
maior número possível de pessoas será necessário criar meios de divulgação das experiêncié:ls e dos 
resultados. 

4.5 - A formação de agentes sociais não pode ser apenas teórica, mas deve incluir atuação 
concreta e localizada. Os cursos deverão seguir uma metodologia participativa, que inclua as três 
etapas de "Ver, Julgar, Agir". A linguagem deve ser acessível e contar com o apoio dos subsídio::, 
técnicos necessários. 

4.6 - Os cursos de formação devem atingir ltderanças de todas as Comunidades. ,\ 
Construção de uma sociedade mais jUSta precisa de lideranças cristãs engajadas em muitos setores. A 
conjuntura atual da sociedade e a situação do povo nos leva no entanto a privilegiar alguns setores: 

- Educação Parece importante também privilegiar a formação de lide.-·:, 
- Saúde comunitários que tenham capacidade para animar os servi\/ ·; 
- Partidos Políticos sociais da Igreja e orientar a ação das próprias comunid,ú .-; 
- Movimentos Populares. em seu compromisso diante da sociedade. 

�-0.SPROGRAMASDO$_G,,UBSDS 
5.1 - A experiência dos "Projetões" da Diocese de Nova Iguaçu mostra que a fonnaçi:io • 

agentes sociais e seu acompanhamento nas atividades de militâncra ultrapassa muito as possib1lid;y: 
de um programa de cursos. 

A organização de cursos toma possível entretanto formar equipes diversas, estabelecer rn�t.,,. 
avaliar. sua realização, assim como criar uma base estável e definida para as outras iniciativas que 
vão tornando necessárias. 

Os cursos terão as diversas formas sugeridas pela qualificação dos agentes e as nec,:?:,:;idac; .. 
do público destinatário: palestras, debates, seminários, painéis, atividades de grupo, ,,1 .. :1néJ:; 
dinâmicas, treinamento ... etc. 

A elaboração dos "Programas" continua, dentro do atual projeto, a caminhada dos "Projetõe::·· 
anteriores da Diocese. Tais Programas deverão ser minuciosamente discutidos pelas equipes e pel,,, 
Agentes que se encarregarão de realizá-los. Por isto têm, no estágio da elaboração do Projeto :, 
concreticidade que vem da experiência consolidada, mas deverão ter a maleabilidade e aberlu :, 
exigidas pelas transformações soc1a1s, principalmente as que resultarem dos próprios esforços ,,, 
formação da Diocese. 

5.2 - Dentro dos objetivos gerais e específicos do Projeto, os Programas têm o objetivo ,�s 
estimular e aprimorar em cristãos atuantes nas comunidades a capacidade de· 

a) terem atuação nas suas bases, ocasionando pequenas mudanças de atitudes pessoarb .i 

coletivas que tornem concreto o exercício de direitos e dé:I d1çin1dade humana, 

--
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b) assumirem responsabilidades de liderança na Comunidade e na Sociedade Civil tais como

direção de organizações P,�P��ª!!'ls_� ca_n_��d_a_tur�par§!_cargos politicos 
C) multiplicarem n;:i hASP. OS »r.1 lfSnS<e ciA (JL IA ti�Ãr;� r>,�rti;,inÂrlÓ: Ó1-; nrÓnÕr � ;.õn;.rÃii;;;;. ;;o

realização de outras iniciativas de formação. 

5.3 - Os cursos se realizarão tendo em vista a formação de uma «Escola de lideranças», que 
deverá oferecer às Pastorais e Organizações populares, espaço e instrumentos adequados para a suri 
atividade de formação, sem prejuizo de sua legítima autonomia e especificidade. 

5.4 - A avaliação do projeto será concentrada nos seguintes itens 
a) Capacidade de analisar os acontecimentos e a conjuntura, em base a conhec1rnr�nlos

específicos de conteúdo e metodologia. 
b) Apredizagem de novos comportamentos e métodos de liderança comunitária. Capac1d�1: ... de 

analisar criticamente a própria atividade de liderança. 
c) Conhecimento específico da estrutura sindical, política e social, assim como do grou ele

participação dos membros da própria comunidade. 
d) Capacidade de multiplicar "nas bases" os cursos frequentpdos, assim como de propor e

concretizar a realização de outras iniciativas de formação. 
e) Questões específicas da avaliação de cada curso, de acõrdo com o programa elaborado pela

Comissão e executado pelos Coordenadores de Curso. 

6.1 - O "projeto social" oferecerá em nível regional cursos sistemáticos de aperfeiçoamento e 
assessoria. Para esta finalidade, as sete Regiões Pastorais serão agrupadas em três setores, segundo 
os critérios de proximidade, conveniência, facilidade de acesso a um Centro comum. 

O curso de nível regional será oferecido a 2 partic1p8nles de cada Comunidade, nurn teto cl0 60 
par11c1pantes por Curso, e compreenderá a realização de cursos s1stemát1cos com a duração de dois 
anos, entremeados de 1 O Seminários ou Painéis para debate de temas especificados ao longo dos 
cursos. 

6.2 - Os cursos s.e distribuirão por módulos, abrangendo cada módulo 60 horas de atividades 
formativas. No primeiro ano serão ministradas 30 horas e no segundo mais 30. 

- Os módulos são:
a) Antropologia: Temas que aprofundem o conhecimento da pessoa humana e a

sensibilidade por seus problemas: Segurança social, Identidade, questões de alimentação, saúde, 
habitação e transporte. História do trabalho humano e sua evolução, Ética nas relações entre as 
pessoas: dinâmicas de grupo, enfrentamento de conflitos pessoais. 

b) Sociologia: Temas que aprofundem o conhecimento teórico e prático da Sociedade:
organização de grupos, conhecimento da Estrutura da Sociedade e capacidade de analisar seus 
momentos conjunturais, planejamento de atividades sociais. Questões jurídicas: pequenos 
requerimentos, regimentos internos e estatutos de organizações populares, gerenciamento e 
acompanhamento de unidades alternativas de produção: artesanato. oficinas de serviço, mutirões, etc. 

c) Política: Temas ao redor da organização social e elo exercício do poder. Ideologia, vis.fio
Latino-americana da realidade, história e papel das orgarnwções populares, legislação, especialmente 
em nivel municipal, metodologia do trabalho popular. negoc1açao com os poderes e participação popular 
na Administração: Conselhos populares de saúde, habitação, transporte, saneamento, e inra-estrutura 1 

urbana. História a partir do povo, ética nas relações de poder 
d) Pastoral: Temas ao redor das relações ent,e Sociedade e Fé. Dinâmicas de grupo, Fé e

Política no mundo atual como no ambiente biblico O papel social das vânas Pastorais e as relações 
entre elas, dentro de uma concepção de coniunto. 

6.3 - Os módulos são específicos. mas não estanques. Será possível a discussão de um 
mesmo tema dentro de dois ou mais módulos, sob vimos aspectos. Os Seminários e Painéis de 
aprofundamento terão o papel de complementar os módulos, fazer a ligação entre os vários aspectos, e 
ensaiar maneiras de concretizar o Nível de Acompanhamento das lideranças. 

O Curso sistemático terá um Coordenador do Programa mais um Coordenador em cada um dos 
três Setores regionais. 

Z - AVALIAÇÃO DOS cuasos E ACQMPANHAM�.§.e>GENTESÂQ.Ç!Al.§ 
7.1 - Dado que o Objetivo do projeto é o aperfeiçoamento de agentes sociais já em atividade, 

e não uma formação teórica ou acadêmica, a avaliação de cada curso terá como objetivo criar entre os 
participantes as relações necessárias à continuidade da Formação inicial ou sistemática. Estas novas 
relações supõem intervenções na realidade local e modificações específicas. 

7.2 - A escolha dos participantes será feita através do envolvimento das Comunidades. Em 
cada "turma" haverá pessoas de preparação e capacidade bastante diversificada, o que levar,, os 
Coordenadores de área a envolver as Comunidades no acompanhamento dos participantes de cada 
curso. 
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7.3 - Este envolvimento, na escolha como no acompanhamento, colocará os Coordenadores em

contacto com as lideranças das Comunidades. Estas terão assim ·a oportunidade de dialogar com os
agentes do curso - professores, assessores, coordenadores, participantes - a respeito de suas
ansiedades, interrogações e experiências 

7.4 - A realização de Seminários e Painéis oferecerá um primeiro modelo de acompanhamento, e 
criará o espaço para a proposta de maneiras mais concretas. O temário de cada Seminário e Painel será 
indicado pelas avaliações e levantamentos realizados ao longo dos cursos. Terão como diretriz 
indicativa os módulos e as áreas de interesses dos programas 

7.5 - Os Coordenadores de curso deverão propor aos participantes a realização de "exercícios" a 
serem feitos entre as várias etapas: levantamentos comunitários, pequenas atividades de formação, 
acompanhamento e avaliação de atividades de militância e outros. A realização destes exercícios 
constituirá ponto específico de avaliação do curso. 

7.6 - A criação da «Escola» visa a criação de um espaço e de um grupo de pessoas a quem as 
lideranças possam recorrer, e com CUJO apoio os Agentes de Formação das diferentes organizaçõc!. 
possam procurar de iniciativa própria os lideres Comunitários. Ela será possível na medida em que 
tiverem resultado positivo os cursos de formação local e regional. 

7.7 - Aos líderes sociais já atuantes, será oferecida uma série de 3 seminários de uma seméln8 
sobre temas específicos, definidos a partir das necessidades e dos interesses manifestados pelos 
participantes. 

8 - O R r. A M E N T O: 
8.1 CURSOS REGIONAIS: 3 SETORES Rt;GIONAIS - EQUIPES SETORIAIS - 2 ANOS ·12 PARTICIPANTES p/COM máx 60 - 10 SEMINÁRIOS OU PAINÉIS. ; 

1 º - Custo de Pessoal: Ordenado Mensal + Encargos sociais por três anos 
1 Coordenador do Programa .......................................... US$ 500 + 150 .... US$ 2s.:; . .,o,oc, 
3 Coordenadores de Regiões ........... ........................... US$ 300 + 90 .... US$ 45.6J0,00 

2º - Custo de módulos e Seminários: 
4 módulos de por regiões: 12 X 60 horas/módulo. 
- participantes: 60 pessoas por setor = 180
Custo de alimentação e transporte ............... ............................................. US$ 70.000,00 

Seminários específicos: 1 O para 180 pessoas - Duração: 1 dia (3 horas) 
Custo alimentação e Transporte .................................. ........... . , ..................... US$ 25.000,00 
Pró-labore para assessores eventuais ( 1 O pessoas) ....................................... US$ 25.000,00 

3º - Custo de material didático, pedagógico: elaboração e reprodução de subsídios .. US$ 20.000,0Q 
J 

SUB-TOTAL 1 ........................... US$ 210.980,00 
8.2 - AVALIAÇÃO E COMPANHAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS: Seminários e painéis "ocasionais". 1 

1 1 ° - Custo de Sessões de Estudos e Seminários: 30 participantes 
3 Sessões de 1 semana para cada sessão (alimentação+ local) ............ US$ ?º·ººº·ºº ' 

9 Seminários de 2 dias (alimentação) .......................................................... US$ 6.000,00 
Custo de transporte ............................................................................... _. ........ US$ 5.000,00 
Assessoria - Conferencistas .......................................................................... US$ 10.000,00 
Material didático ............................................. .............................................. US$ 9.000,00 

SUB-TOTAL 2 ............................. US$ 50.000,00 

8.3 - - CUSTO OE PESSOAL 
DESPESAS - 1 Coordenador geral do Proieto (Ordenado� Encargos soc1a1s) ......... US$ 25.350,00 
GERAIS - Custo de administração e Secreta nado .. ...... ... .. .............................. US$ 30.000,00 

DO PROJETO Imprevistos ....... . .... . . .
........................................................................... US$ 50.000,00 

SUB-TOTAL 3 ... ................ , ..... US$ 105.350,00 

9.5 - TOTALIZAÇÃO· 
SUB-TOTAL 1 ..... ..... ........................................................... US$ 21 O. 980,00 
SUB-TOTAL 2 ....... ............................................................... US$ 50.000,00· 
SUB-TOTAL 3 . ................................................ .................... US$ 105.350,00 

T o T A L G E R A L ..... , ............ .. ................. ' ................................................. '.' ..... uss �§§!3�!2.22

lQ - Para orientar a Administração global do projeto a «COMISSÃO do PROJETO SOCl�L» elabora.rá um
REGIMENTO INTERNO, em que serão regulamentadas as questões concretas, e se proporao os critérios de 
solução dos casos omissos. · 

Nova Iguaçu, 1'2 de Maio de 1995 

... ; 
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PROJETO FORMAÇÃO �OCIAL 
1 JI\ M '1\/'il·. 1 >I·: N< >V/\ I< il 11\<,'I I / 191)5-1997

1 - J u $ I I E I C A..LL'll.8 
1.1 - O Documento final do Primeiro Sínodo Diocesano publicado no dia 16 de abril de 1992 

assim descreve a realidade do povo da Baixada fluminense· 
"Po(l<mx•� d,zc:r q1,tj nosso p.;vo vive uma reahaade 

1 .Jc· 11•..il' 1 r ...... n,çáo cr�sn-ni,:,. 
,' 1t t , .. \_IH.t ' - 1 .., •• Li.-

J J... ,,;e,::,, .... _. �av e.. ...;u&� � vl<la t 

4, oo Ol:s� �ç.ao aos • .-ore� nu-� 1.canao-Ine corno "tâoua de salvação": corrupção, 
marg1na\Jaade, soonos. m,:i.L ..... smo t: r.....;a p;r;õ as se� 

Como luz nas trevas continua ooinanao s...;a �atividade, seu espírito de luta e vontade de 
sobreviver, seu espirita de p;.ut1lha nas coisas eoti<l-ana.s s:...a esperança de dias melhores." 

1.2 - A Diocese de Nova Iguaçu, fiel à missão de ser "sal", "luz" e "fermento", sempre procurou 
desenvolver em sua pastoral "um compromisso libertador enraizado na teologia bíblica, nos documentos da 
Igreja e na refloxõo dos tc,ólogos Mos na prática ela ainda não conseguill definir uma "estratégia" 
libertadora: também lhe falta uma análise mais profunda do contexto social''. 

Depois desta constatação. o documento final do 1 º Sínodo Diocesano afirma que as Comunidades 
l:.cles1c11s d� Uase qul:l 101 mam a ü1ocl:lse de Nové:t Iguaçu "para serem fator de mudança social e 
contribuírem para a construçáo do Reino de Deus, as CEBs não podem cair na armadilha de formar guetos 
superconsc1entes. Antes precisam difundir, a partir da fé, uma consciência social em níveis diferentes para 
alcançar a massa. Esta consciência, qualquer que seja o grau, deve ter sua raiz na Fé explicitamente 
vivida em Comunidade." 

1.3 - A elaboração de um Projeto de Formação Social se insere corno continuidade natural e 
coerente com toda a atuação da Diocese Com ele se quer contribuir para a ação do cristão como agente 
de transformação social. O ProJeto visa cnar uma estratégia que venha "difundir, a partir da fé, uma 
consciência social em níveis diferentes pra alcançar a massa: Esta estratégia se baseia numa ampla 
reflexão sobre a realidade, sobre a Fé, sobre a história, sobre a doutrina social da igreja, e sobre as 
ciências econômica e políticos Toda ação precisa de metodologia. de avaliação e de organização que 
dependem de instrumentos culturais e técnicos que a Diocese pretende garantir aos leigos através deste 
projeto 

:\ Diocese já elaborou e realizou três "?-r-•ietões", que cobriram suas atividades respectivamente de 
1980 a 83, de 1984 a 88 e de 1985 � , Clia ··53, A partir desta riquíssima experiência, ela sente a 
necessidade de ampliar o número de crist • .ns conscientes que atuem nas comunidades, de intensificar a 
qualidade do espinto pastoral dos que jâ atl,arn, e de acompanhar com eficácia e clareza os que, em meio 
às atividades, necessitam apoio e por vezes aprofundamento das questões surgidas no trabalho. 

2 - ENTlDADE RESPONSÂ\t'.EL 
2.1 - O Projeto de Formaçáo social estará vinculado à Diocese de Nova Iguaçu, que o elaborou e 

se 1ncurnb1rá da orientação doutnnal e da st,ipervisão do programa. 

2 : - Para o desenvolvimento aas ativ1aades oo Proieto sera constituído um Conselho a ser 
i .-Id100 .'.)1::10 Bispo 010CE1Si.sítQ ou por um representante por ele escolhido. 

2 3 Na execução � ,.p.,.w,t� �,� a O1oc:etie recr:>tTe<à aos serviços técnicos de 
cnlidoOés que Ia prestaran, :x;:, .-,ços �te tipo t: � t.aruo ié:1 sao connechlas da U1ocese e dos 
financ1aóores. como tamoém são ae conf1à11el capacidade especifica. CEOAC, CERIS, IBASE. 

J - Ql3JEIIVO GERAL QO PROJETO 
3.1 - . O recrudesc1memo e a inst1tuc1onalização da v1olênc1a e da corrupção ocorridos

especialmente nos últimos três anos cond1oonados pelo empobrecimento resultante do modelo econômico

excludente em vigor no pais, colocam no centro ca atenção educattvo popular a exigência dos Direitos de

Cidadania, desde a fome pura e simples até formas organizadas de .resistência à exclusão, de fazer-se

valer e reconhecer como membro da comunidade . 
As necessidades concretas deste desafio global só podem ser conhecidas e enfrentadas numa

at1v1dade local de levantamento das questões e enfrentamento das situações.

3.2 - Dentro deste contexto, a estratégia da Diocese já tem diretivas definidas na prática de duas

décadas e meia: 

·.
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a) sensibilização dos cristãos para que sejam fermento na massa e descubram seu compromisso e
seu jeito de ajudar na construção de urna sociedade mais justa. 

b) formar leigos para que possam ter condição de participar átivamente e liderar de forma coerente
com os pnncipios cnstãos as at1v1dades s6c10-polit1cas nas quais atuam ou venham a atuar. 

c) élpnrnorar a torrnaçao dos leigos que Já tt::;tao rnllttando, para que sejam cap1:1:l.es de perct:iber as

urgências populares do momento e formular a partir do quotidiano, respostas coerentes e eficazes. 
d) criar condições de troca de experiências, avaliação, aprofundamento permanente e acompanha

mento dos militantes 
e) esrooelecer oases SOiidai para uma estrulU(a estável de formação e acompanhamento de

m,1t1nnt�• • l•u• ,..n,.;a• 

'.3 3 - f\'w a c'"Y'i,)t .. _. � dlt,.Ml\o c.1 .::r�. realizando a estratégia em desenvolvimento, o 
Proieto Ott f-orr:� � 11Llioii çn:i!!· ·+ i:,.., .... ,. ::çr.&5=0oa aos própnos Direitos e despertar para a 
necessidade óe � .tetNamene ...;::r"loO � ae transformação social à luz dos Direitos 
Fundameflta1s aa pessoa humana e oa fé � se pcoe acontecer através de atividades que transformem 
a realidade local. cnando expenénc1as ele exe<cI00 oa oaaoarua e respeito à pessoa na comunidade. 

Para se alcançar o Ob1et1vo Geral ao Pro1eto e responoer satisfatonamente às necessidades é 
preciso, portanto, sens1bI1tzar e motivar as Comunidades, preparar pessoas com capacidade de se engajar 
atIvamt:snte nas estruturas socIaIs e polit1cas e oferect,r a estas pessoas condições para avaliar, confrontar 
e aprofundar auas experiências Para dar cont1nuIdade e solidez aos Objetivos. e às respostas, será 
necessário, a longo prazo, cnar uma ESCOLA de formação inicial, aprofundada e permanente de 
lideranças cristãs. 

!1- OBJETIVOS ESPECÍflCOS 
4.1 - Os cursos de formação visam criar no povo que participa das CEBs a consciência de 

cidadania, levando-o a um maior participação democrática, a um maior conhecimento e exercício de seus 
direitos e deveres e ao resgate de seus valores culturais, através de experiências locais e exercício da 
reflexão sobre a realidade. 

Existem cnstãos que já militam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos, nos sindicatos e 
nos serviços sociais da Igreja (CPT, PO, Creches, Pastoral do Menor e outras atividades). Estes cristãos 
precisam se capacitar para uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos novos desafios. 

Além disto, é preciso propiciar aos militantes oportunidades de perseverar no engajamento, 
alimentar sua fé, confrontar suas experiências, aprofundar os conhecimentos necessários para enfrentar as 
situações novas. 

4.2 - A execução dos cursos e das atividades projetadas supõe cuidadosa preparação. 
No primeiro semestre de execução, SArà necessário fe1zer um levantamento junto às Comunidades 

e Pastorais sobre os conteúdos e modali<i� cns cursos, organizar nas comunidades as equipes locais 
de professores e instrutores, e capacitar� eQUIJJ'IS para preparar os subsidias necessários e ministrar os 
cursos 

Feita esta preparação, será possível administrar os cursos previstos para os dois anos seguintes, 
organizar e preparar uma equipe regional com capacidade para coordenar os vários aspectos necessários 
para o aperfeiçoamento de rn1lltantes, quanto a conteúdo e metodologia. 

No final dos cursos IocaIs, deverá ser finalizada a elaboração das formas de como acompanhar as 
lideranças formadas ou aperfeiçoadas, com a colaboração dos participantes e da equipe responsável. 

Em todo o período será feita avaliação penodica do conteúdo dos cursos e das possibilidades de 
cada part.lClpante aprimorar sua formação ein vista de enga1amentos específicos. Para que o proieto atinja 
, TiA1or runero possível de pessoas se<â necessano mar metOS oe Clwulgaçào das expenéncias e dos 
,..._,uaoos. 

4 l . A pnme1ra Meta e..._.- ,-t..ca cJO ;.-� • �tar. Nl5 C0muOtoadeS o :-..,mero de pessoas 
�CJC!ah,ittn\4:1 ullvd$ A i.t:guooa e o �1�1,,ur'ltO OC4 que J,il iu1.0F..:cm at.JvlOctdds oe 1rnllt{mc1a e 
liderança As transformaçõE;js da reaildaóe 1oca1 poderão ser obse"'adas pela pesquisa periódica de 
"turnu:, gor uduroa·. 11oco11s.ána u cuda otupa do proJolo e doa cursos 

4.3 - A formação de agentes sociais não pode ser apenas teórica, mas deve inclutr atuação 
concreta e localizada. Os cursos deverão seguir uma metodologia participativa, que inclua as três etapas 
de ·ver. Julgai, Agir". 

A ling�agem deve ser acessivel e contar com o apoio dos subsídios técnicos necessários .. 

4.4 - Os cursos de formação devem atingir tooas as Comunidades, com particular atenção aos 
Jovens, às Mulheres, aos Desempregados, aos Negros e aos Analfàbetas. 

A Construção de uma sociedade mais justa precisa de lideranças cristãs engajadas em muitos 
setores. · A conjuntura atual da sociedade e a situação do povo nos leva no e,:,tanto a privilegiar alguns 
setores: 

·,



- Educação·
- Saúde
- Partidos Políticos
- Movunentos Populmes.

5 - OS PROGRAMAS DOS CURSOS 

Parece importante também privilegiar a formação de líderes 
comunitários que tenham capacidade para animar os serviços 
sociais da Igreja e orientar a ação das próprias comunidades 
em seu comprorrnsso diante da sociedade. 
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5.1 - A experiência dos "Projetões" da Diocese de Nova Iguaçu mostra que a formação de 
agentes soc1a1s e seu acompanhamento nas atividades de militância ultrapassa muito as possibilidades de 
um programé:I do cursos 

A. or;;étnil4'>-,.:,o oe ,UI ,ços :oa\o possível entre:anto formar equipes diversas, estabelecer metas e
Hv,11,1,, �•� fl•u•·1,- A-- ,.<\, ,ri �umc, c-r•'ilf •r;i t'.i'•s-P l'K!.ável e definida para as outras iniciativas que se vão 
tumunuu n"'-tu.r,..,. w-1 h _ _.. - Wt-., � :> dá w..\ '.Jnds �u�1<lé&S pela quallflcaçáo dos agentes e as 
nuces:.tdd<.k!S 1.XJ � ....u Qc.,..,., .... ,,..,.., � ar. =-ec ,.tSS �r.llnanos. pa1né1s. atividades de grupo, oficinas 
e d1nam1cas, 1r�i/\ali--�10 E.te 

A elaoorêlçao oos -·�rogra.-r.as- contin.- �.uc oo atual proJeto, a caminhada dos "Projetões" 
anteriores da Diocese Tais ProgralT'.as e� :.et' í'nlOVCos.amente discutidos pelas equipes e pelos 
Agentes que se encarregarão oe reahzà-lOs Por ,s;o tem. no estâg10 da elaboração do ProJeto, a 
concret1c1dade que vem da expenenc1a consolidada, mas ae..,erào ter a maleabilidade e abertura exigidas 
pelas transformações em curso, principalmente as que resultarem dos próprios esforços de formação da 
Diocese. 

5.2 - Dentro dos obJetivos gerais do Projeto, os Programas têm o objetivo especifico de aumentar 
o númoro do cnstõon atunntos nas comunid:-ides o capncitó-los para·

a) terem atuação nas suas bases, ocasionando pequenas mudanças de atitudes pessoais e
coletivas que tornem concreto o exercício de direitos e da dignidade humana, 

b) .assumirem responsabilidades de liderança na Comunidade e na Sociedade Civil, tais como
direção de organizações populares e candidatura para c,argos políticos. 

c) multiplicarem na base os »cursos« de que tiverem participado, ou propor e concretizar a
realização de outras 1n1c1at1vas de formação. 

5 3 - Os cursos se realizarão a partir dos Centros Sociais já construidos e consolidados pelos 
Projetões anteriores, aprofundando o resultado dos cursos já ministrados e tendo em vista a formação de 
uma «Escola de Lideranças». 

Esta «Escola» deverá oferecer ás Pastorais e Organizações populares que realizem formação, 
u::.p1:tço e 1m,trurnentos uduquudos puro a ::.uu al1\/idode du formação, som prejuízo de sua legitima 
autonomia e espec1f1c1dade . 

.J. 4 - Os cursos exigem portanto e c· :-is tipos de Programas, segundo a realidade das regiões, 
conhecida através dos levantamentos prt:- ;OS t,- :.a avaliação periódica. De sua realização resultarão as 
propostas e possibilidades concretas de Acv11,pannamento das lideranças atuantes nos meios populares. 

6 - PROGRAMAS ·pos CURSOS LOÇAl§ 
6.1 - Os Cursos locais serão realizados nos 300 Centros Comunitários existentes na Diocese, 

para um mínimo de 30 participantes cada um, com a duração de dois dias inteiros (em fins de semana ou 
fenados} ou cinco noites de 3 horas de trabalho cada uma em datas a serem determinadas em cada 
Comunidade, a partir da proposta da Diocese. 

6 1 - Os conteúdos estão a1stnbuidos em três áreas de interesses: 
- GENt RO ou tipo de pessoas.
- c,1RE1ros HUMANOS populares.
- OK(� •. : ..,.( ÃO �""""...., 

fi '3 n A nren c1� C.F NI Hc.:. 11111.:Jt M'....,_ -:. ;rs.,.� 50Cri, Mulne,, .Jc,,.,'N"'! Cnar,ça t,pos hl1manos como 
Nttgros.TraoalhaóOres, M,grantes, Moraootes ae fave1as e de Perirenas. e aurros ae interesse especifico 
das Comunidades 

o A area d� Ult<tl I O!:> HUMANO!:> populares abrange cursos sobre Saúde, rrabalho, Educaçao,
Habitação (Solo Urbano. Reiorma Urbana e Agrána, Transpocte), e outros de interesse especifico das 
Comunidaoes. 

a A área de ORGANlZAÇÃO PQPULAR abrange cursos sobre: Comunidade, Associações 
populares, Cultura PopuJar MutJfões. Formas de produção autônoma alternativa e Cooperativismo, 
Rellg1ão popular, e outros ae interesse especifico aas Comunidades. 

6.4 - Os Programas locais terão um Coordenador ou Coordenadora geral, mais um Coordenador 
ou Coordenadora para cada área. Estes Coordenadores serão escolhidos pelo "Conselho" responsável 
pelo de�envolvimento das atividades do ProJeto. 
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6 5 - Os Coordenadores de área serão pessoas advindas das organizações específicas da 
D1ocest:l e dos mov1mt:ntos populares. P�storal Operárn.1, da Terra, CEB� .. Gh.Jbe�--08 Mãfl&;.-OfganjZSGÕt}e 
de Jovens, da Criança, da Saúde, etc. E necessário que, embora pr.ovir1úa:, úo uIIIa i,11t1úaú1:i i,:,...,01..ííi1.-a, 
tenham sens1b11tdade e qualtt1caçao para coordenar as at1v1dades de toda a área. 

6.6 - A determinação detalhada dos conteúdos resultará de estudo atento dos "Projetões", dos 
mini-projetos e dos cursos Já realizados, assim como do trabalho de levantamento feito junto às 
Comunidades e de estruturação da equipe de professores e instrutores, a se realizarem no primeiro 
,.,,,11u�trt1 oo 1 �!l O ''Conselho" encam::gudo do Proiato fará uma proposta, a partir da experiência da 
1)11i\'UliU 

7 1 - �ov1;1tdrlOC .e. � � �� :req, .. �·.taoo com proveito os cursos locais, a Diocese 
oferecerá em nive-1 reg,ooal Q;� 5lstemaL:;cs c:w �� e assessona. Para esta finalidade, as 
sete Regiões Pasto<a1s serão agrupaoas err, tre Setores, segundo os cntérios de proximidade, 
conveniénc1a, fac111dade de éic�sso a um Ct:ntro COtTUn 

O curso de nível regional serà oferecido a 2 part1c.pantes de cada Comunidade, num teto de 60 
part1c1pantos por Curso. o compreendoró a realização dfl cursos sistemáticos com a duração de dois anos, 
entremeados de 1 O Sem1nanos ou Pa1né1s para debate de temas especificados ao longo dos cursos. 

7.2 - Os cursos se d1stribu1rão por módulos, abrangendo cada módulo 60 horas de atividades 
formativas. No primeiro ano serão ministradas 30 horas e no segundo mais 30. 

- Os módulos são:
a) Antropologia: Temas que aprofundem o conhecimento da pessoa humana e a sensibilidade

por seus problemas: Segurança social, Identidade, questões de alimentação, saúde, habitação e 
transporte H1stóna do trabalho humano e sua evolução,. Ética nas relações entre as pessoas: dinâmicas 
de grupo, enfrentamento de conflitos pessoais. 

b) Sociologia: Temas que aprofundem o conhecimento teónco e prático da Sociedade:
organização de grupos, conhecimento da Estrutura da Sociedade e capacidade de analisar seus 
momentos conjunturais, plane1amento de atividades sociais. Questões jurídicas: pequenos requerimentos, 
regimentos internos e estatutos de organizações populares, gerenciamento e acompanhamento de 
unidades alternativas de produção: artesanato, of1c1nas de serviço, mutirões, etc. 

c) Política: Temas ao redor da organização social e do exercicio do poder. Ideologia, visão
. Latino-americana da realidade, história e papel das organizações populares, legislação, especialmente em 
nível rnunic1pal, metodologiu do trabalho popular, negociação com os poderes e participação popular na 
Adm1n1strnção. Conselhos populares de saú� �bitação, tran�porte, saneamento, e 1nra-estrutura urbana. 
H1st6na a partir do povo. ética nas relaçõe� o-,. p,..oer 

d) Pastoral Temas ao redor das 21aç°"5 entre Sociedade e Fé. Otnãmicas de grupoFé e
Política no mundo atuá! como no ambiente b1t1lico. O papel social das várias Pastorais e as relações entre 
elas, dentro de.uma concepção de conJunto. 

7 3 - Os módulos são específicos, mas não estanques. Será possível a discussão de um mesmo 
tema dentro de dois ou mais módulos, sob vários aspectos. Os Seminários e Painéis de aprofundamento 
terão o papel de complementar os módulos, fazer a ligação entre os vários aspectos, e ensaiar maneiras 
de concretizar o Nível de Acompanhamento das lideranças. 

O Curso sistemático terá um Coordenador do Programa mais um Coordenador em cada um dos três 
� ... �. rei.;.,onais 

� ·'- ''""-J\.;AQJlO.:..�- L.""'-OMPI\Nt"IANCNTO QQ:, �TE.S�S

tj 1 - Dado que o Ot>,ett..r, ,r, ;'4°Vít"� • c1 11...ril..;.a<> de � sooa,s, e n.ào uma formação 
tt:iorica oo acaoém1ca, a aval1açao ttiS .a cc.i«1i0 oo1c;c1v\,, c.::,ar wu((e � par..ie.;idltt:� as rt,laçóes necessárias à
cont1nu1dade da formação 1nic1al ou s1stemauca. Estas novas reiações supõem intervenções na realidade 
local e mod1f1cações especificas. 

8.2 - A escolha dos partIc1pantes será feita através do envolvimento das Comunidades. Em cada 
"turma" haverá pessoas de preparação e capacidade bastante d1vers1ficada, o que levará os 
Coordtmadoru:.· dt:: árt::d a t::nvolvt::r .t:. Comurndadtis no ocompunhamento dos participantes de cada curso. 

8.3 - Êste envolvimento, na escolha como no acompanhamen\o, colocará os Coordenadores em 
contacto com as lideranças áas Comunidades. Estas terão assim a oportunidade de dialogar com os 
agentes do curso - professores, assessores, coordenadores, participantes - a respeito de suas ansiedades, 
interrogações e expenénc1as. 

8.4 - A realização áe Seminános e Painéis oferecerá um primeiro modelo de acompanhamento, e 
cnará o ·espaço para a proposta de maneiras mais concretas. O temário de cada Seminário e Painel será 
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indicado pelas avaliaçoes e levantamentos realtzados ao longo dos cursos. Terão como diretriz indicativa 
os módulos e as áreas de interesses dos programas. 

8.5 - A criação da «Escola» visa a criação de um espaço e de um grupo de pessoas a quem as 
lidl:lranças possam rticorrtir, ti corn CUJO upu10 os Agunlus du Formação dos diforontos organizações 
possam procurar de 1nic1allva própria os líderes Comunitános. Ela será possível na medida em que tiverem 
resullado positivo os cursos de formação local e regional 

f$ ô - A0s 11ouru� sociais Jà a1�.an1es. sera oferecida urna série de 3 seminários de uma semana 
1H1l11 11 ltrPlnll vt-. .. - f,ra1i a.,?,r.� d p.yw a..s nec.ess,aaoes e dos interesses manifestados pelos 
1Jul11Llpú1 laJa 

9- 0RCAUfM(Q ---

9.1 - CURSOS LOCA.IS :-OC CCNT4CS ,-..,.. ,..... �e-$ - '.:1C PAR1tCIPANTES - 2 ANOS - EQUIPES LOCAIS 
1 • - Custos oe Pessoal Oroenaoo m,et".sa � �gcs soaa,s por três anos 

1 Coordenador geral oo Programa .... ... US$ 500 + 150 .... US$ 25.350,00 
3 Coord�nadorus dt1 area ............ ,. ..... .. .. .................. US$ 300 + 90 ... US$ 45.630,00 

2º - Custo de Cursos e Sem1nános.
200 Cur:;os m1r11stri:1d0s nu:; Cuntros Co111unitârios. 

- duração de 2 dias ou 5 noites - nº de participantes: 30 pessoa�
- Custo de altmentação e transporte ........................................................ US$ 50.000,00 
- Ajuda de custo para assessoria (20 colaboradores) ............................. US$ 50.000,00 

3º - Custo de Matenal d1dát1co, pedagógico (elaboração e produção de subsídios) ... US$ 30 000.00
SUB-TOTAL 1.. ............................. . US$ 200.980,00 

9.2: CURSOS REGIONAIS: 3 SETORES REGIONAIS - EQUIPES SETORIAIS - 2 ANOS 
2 PARTICIPANTES p/COM - máx. 60 - 10 SEMINÁRIOS ou PAINÉIS. 

1 º - Custo de Pessoal: Ordenado Mensal + Encargos soc1a1s por três anos 
1 Coordenador do Programa ................... .......................... US$ 500 + 150 .... US$ 25.350,00 
3 Coordenadores de Regiões ............................................ US$ 300 + 90 .... US$ 45.630,00 

2º - Custo de módulos e Seminários:
4 módulos de por rcg1õos 12 X 60 horas/módulo. 
- participantes: 60 pessoas por setor = 180

Custo de alimentação e transporte ............................................................... US$ 70.000,00 
Seminários específicos: 1 O para 180 pussoas - Duração: 1 dia (3 horas) 
Custo alimentação e Transporte ...................................................................... US$ 25.000,00 
Pró-labore para assessores eventuais (10 pessoas) ....................................... US$ 25.000,00 

3., Custo de material didático, pedagó"ICC'. elaboração� reprodução de subsíd1os .. US$ 20.000,00
SUB-TOTAL 2 ................................. US$ 210.980,00 

9.3 - A\/AUAÇAO E COMPANHAMENTO 00S AGE��SOQAIS: Sem1nános e pa1né1s "ocas1ona1s". 
1 ° - Custo de St!ssões de Estudos e �eminànos. 30 participantes 

.3 Sessões de 1 semana para cada sessão (alimentação+ local) ................. US$ 20.000;00 
9 Seminários de 2 dias (alimentação) ............................................................ US$ 6.000,00 
Custo de transporte ........................................................................................ US$ 5.000,00 
Assessona - Conferencistas .......................................................................... US$ 10.000,00 
Material d1dàttco ............................................................................................ US$ 9.000,00 

SUB-TOTAL 3 .................................. US$ 50.000,00 

9 4 - - CUSTO DE PESSOAL 

DUPfS.U - 1 Cooràer.ador geral ao Pro1eto (Ordenaoo • Encargos soc1a1s) ......... US$ 25.350,00 
o F 11 •, t. - CustQ de �ministração e Secretariado . ...... ..... .. ... ......................... US$ 30.000,00 

Ou� ... _._ su - Aqu1s1ç.'.Jl, � -d.""1tdl {J,,$ 0'\.;,,..-7,.,,w(UI pa1.a C..,lit� Corni..1lános US$ 50.000,00 
l111prov,u1os Us.l ;iQ_OQO.QQ 

9.5 - TOTALIZAÇÃO 
SUB-TOTAL 4 ...................... ...... US$ 155.350,00 

SUB-TOTAL 1.. .. ............. :..... . .. .. ........................... .. .... US$ 200.980,00 
SUB-TOTAL 2 ....................................................................... US$ 210.980,00 
SUB-TOTAL 3 ....................................................................... US$ 50.000,00 
SUU·TOTAl 4 . ... .. .. ...... ......... ................... US$ 155 350 00 

T O T A L G E R A L. .. .............................................................. , .............................. USS §17.310 99 

1Q - P.ara orientar a Administração global do proJeto será elaborado um REGIMENTO INTERNO, em que 
serão regulamentadas as questões concretas, e se proporão os critérios de solução dos casos omissos. 

Nova Iguaçu, . 

·.



DIOCESE L)E �OVA IGUA(,'l
! 

CURSO OE l<OtnL\('AO SOCIAL 

PROJETO 

DE 

FORMAÇÃO SOCIAL 

1996 - 1997 - 1998 

1. O PROJETO

da lgre!a e na reflexão dos teó-
Desde 1980, a Diocese de logos Mas ela ainda não canse

Nova Iguaçu elaborou e realizou três guiu definir uma estratégia liber
"Pro1etões" que cobriram a tadora Falta uma análise mais 
construção de quase 200 Centros profunca do contexto social 
Comunitários. 

Os ''Projetões'' tinham 
Em 1995, tendo em vista o sido e!êborados e administrados 

aproveitamento humano e pastoral 
destes Centros, foi elaborado um 
·'Pro1eto de Formação social" (PFS], 
que visa dar um novo impulso à 
formação dos Leigos 

o Projeto, dirigido á MISEREOR,

apresenta como justificativa a 
"desvalorização da qualidade de 
vida e de destruição dos valores 
humanos" que oprime a Baixada 
Fluminense. 

A Diocese de Nova Iguaçu 
sempre procurou desenvolves "um 
compromisso libertador enraizado 
na teologia bíblica, nos documentos 

diretamente pelo Bispo. visando 
a construção de Centros 
Comunitários A necessidade de 
sei.; a9roveitamento pedagógico 
e a fTll!cança de Bispo deram ao 
PFS ca.;ter novo. 

O PFS foi elaborado pela 
Coordenação de Pastoral, as 
Pastorais Sociais e a Cáritçis 
Diocesana, com finalidade 
Pastoral-pedagógica, e será 
administrado por uma Comissão 
tirada do Corpo da Diocese, que 
recorrerá aos serviços de 
entidades já conhecidas CEDAC. 

ISER. PACS, CERIS, IBASE e outras. 



2. 

.Oõjêiivõs 

Projeto 

de 

formação 

Social 

=> O recrudescimento e a institu
cionalização da violência e da 
corrupção, condicionados pelo 
empobrecimento resultante 
do modelo econômico exclu
dente em vigor, colocam no 
centro da atenção educativo 
popular a ex1gênc1a dos 
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nascida na prática de duas déca
das e meia· sensibilizar os cris
tãos, formar leigos, aprimorar a 
formação dos militantes, criar 
condições de acompanhamento 
dos militantes e dirigentes, 
estabelecer bases sólidas para 
uma estrutura estável de forma
ção e acompanhamento de 

Direitos de Cidadania. militantes e lideranças. 
A longo prazo, será neces

sário criar uma ESCOLA de forma
Para resp::incer ao desafio ção 1n1c1al aprofundada e per-

* 

da c1dadan,a o PFS visa manente de lideranças cristãs 
estimular r.os a;entes sociais a O PFS tem como objetivos 
consciência dos Direitos do específicos 
povo através de at1v1dades * 

Aperfeiçoar cristãos que já
conscientes qu,; iransformem ª militam nos Movimentos Popu!arealidade local. é: se;arn acampa- res, nos partidos políticos nos
nhadas pedagogicamente. de sindicatos e nos serviços socIa1s
maneira a criar experiências de da lgreia
exercício da cIaaaanIa e respel!o 

*

à pessoa na comunidade. Propiciar aos militantes 
oportunidades de aprofundar os 
conhecimentos necessários para 
enfrentar as s,tuações novas 

* 

Dentro des!e contexto a 
Diocese Já tem uma estratégia 

3. O CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL

O PFS está se concretizando através de um Curso de Formação 
Social, dirigido a pessoas com experiência de militãnc1a Isto torna possível 
formar equipes diversas. estabelecer metas e avaliar sua realização, assim 
como criar uma base está·,e! e definida para as outras IrncIat1vas O Curso 
será realizado em um fim de Semana por mes 

As Comunidades serão envolvidas na escolha e no acompanhamento 
dos cursistas. Isto colocará os Coordenadores de Curso em contacto com as 
lideranças das Comunidades. Estas terão assim a oportunidade de dialogar 
com os Agentes do curso a respeito de suas ansiedades, interrogações e 
experiências 
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Para incluir atuação concreta e localizada os cursos deverão seguir 

uma METODOLOGIA PARTICIPATIVA, de "Ver, Julgar, Agir". A linguagem deve ser 
acessível e contar com o apoio de subsídios adequados. 

Os cursos de formação devem atingir lideranças de todas as 
Comunidades A conjuntura atual da sociedade e a situação do povo nos leva 
no entanto a privilegiar a Saúde, a Educação, a Política, os Movimentos 

Populares e a Formação de lideranças. 
Periodicamente será feita avaliação do conteúdo dos cursos. 

Para que o projeto atinja o maior número possível de pessoas será 
necessáno criar meios de divulgação das experiências e dos 
resultados. A avaliação de cada curso terá como objetivo criar entre 
os participantes as relações necessánas à continuidade da Formação 
1nic1al ou sistemática 

Os Coordenadores de curso deverão propor 
aos participantes a realização de -exercícios" a serem feitos entre as várias

etapas. com o obiet1vo de garant,r a unidade e cont1nu1dade do curso. assim
como sua articulação com as comunidades 

Mais de 190 pessoas Já se inscreveram, a partir de convnes feitos pela 
Comissão e através de escolha realizada nas vánas Paróquias e Comunidades.
Os Cursistas estão inscritos em três 'Centros"· 

A Catedral.
o Centro de Formaçao,

o "Nosso Lar"

Em cada Centro haverá urn Coordenador do Curso 
Duas vezes por semestre haverá sem,nános conjuntos

no Centro de Formaçao.

4. OS PROGRAMAS DO CURSO

estimular 
e 
aprimorar 
nos 
Cursistas 

Os Programas deverão ser discutidos pela equipe de Coordenação

e pelos Agentes que se encarregarão de realizá-los Dentro dos
ob1et1vos gerais e específicos do Pro1eto, os Programas visam

a) terem atuação nas suas bases, ocasionando pequenas
mudanças pessoais e coletivas que tornem concreto o
exercício de direitos e da dignidade humana, 

a 
capacidade 
de: 

b) assumirem responsabilidades de liderança na Comuni
dade e na Sociedade Civil, direção de organizações
populares e candidatura para cargos políticos.

c) multiplicarem na base os cursos de que tiverem
participado, ou propor e concretizar a realização de
outras iniciativas de formação. 
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O curso se d1stribu1rá por módulos, de 60 horas. No 

primeiro ano serão ministradas 30 horas e no segundo mais 30. 
Segundo o calendário já elaborado, a turma de cada 

Centro terá regularmente um encontro por mês, durante o 
segundo semestre de 1996, o ano de 1997 e o primeiro 
semestre de 1998, mais dois seminários conjuntos por 
semestre 

Os Programas: 

Sociologia Conhecimento teórico e prático da Sociedade. "VER" a 
realidade 11ned1ata Grupos populares, Estrutura social e conjuntura 
planeiamen10 de atividades sociais Ideologia Pequenas questões 
Jurtd,cas ge1 enc1amemo e acompanhamento de unidades alternativas 
de produção. etc 

l'olüica Organização social e exercício do poder visto a partir da 
Sociedade e não do Estado como aparato de Poder usurpado pelas 
elites Realidade macro-social Visão Latino-americana, história e 
papel das oi gan1zações populares metodologia do trabalho popular, 
negociação com os poderes e part1c1pação popular Conselhos 
populares H1stôna a partir do povo, ética e poder 

A111mpologia Potencialidades da pessoa humana e sensibilidade por seus 
problemas JULG.4R" Ético e fv1or ai Segurança socrai identidade. 
alimentação saüde habitação e transporte O trabalho humano e sua 
evolução Ética nas relações entre as pessoas 

Paswral Relações entre Sociedade e Fé. Propostas de um '·AGIR" em 
coerência com as análises e o Juízo ético Fé e Política. Bíblia. 
Pastorais Soc1ars Ecles1olog1a 

-> Os módu!os são específicos mas não estanques Será possível a 
discussão de um mesmo tema dentro de dois ou mais módulos, 

sob vários aspectos. dado que ·vER". -JULGAR" e "AGIR" se 
interpenetram 

A continuidade entre um En(>l)ntro e outro, · e o intercâmbio 
eritré os três grupos, visam garantir que os conteúdos aprendidos e 
métodos experimentados no inicio não caiam em esquecimento no 
decorrer do curso 

A esta preocupação se acrescenta o esforço de manter o nível 
de par11c1pação durante dois anos, que será um indicador para avaliar 
se o curso responde ou não aos interesses e questões do povo. 



Sr. ( a ) Responsável 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Projeto de Formação Social 

A Diocese está desenvolvendo um Projeto de Formação Social e através desta, 
queremos fornecer-lhe maiores esclarecimentos sobre o mesmo e solicitar a indicação de pessoas de 
sua Paróquia ou Movimento, para a inscrição ao Curso. 

Trata-se de um Projeto de Formação destinado a Membros de Comunidade que já tem 
algum envolvimento com as Pastorais e os Movimentos e� que se disponham a repassar os conteúdos 
ás Comunidades. 

Tem por oqjetivos ape,:feiçoar cristãos engajados para uma atuação capaz de 
responder aos desafios novos e propiciar-lhes oportunidades de perseverar no engajamento_. 

alimentar sua Fé. confrontar suas experiências, aprofundar os conhecimentos necessários para sua 
atuação. 

A Formação se dará através de um Curso que terá a duração de dois anos, envolvendo 
28 fins de semana. Sendo que neste ano de 96, são marcados 05 (cinco) fins de semana de atividades 
formativas e ainda 02 ( dois ) Seminários. As maté1ias abordadas serão: Antropologia, Sociologia,

Política e Pastoral. 

O Curso de Formação será realizado em três lugares diferentes: 
O Candidato poderá optar por um dos três lugares ( 1 ª, 28, 3° opção ). 

1° - NOSSO LAR; Datas: 19, 20 e 21 de julho; 16, 17e 18 de agosto; 13, 14 e 15 de
setembro; 18, 19 e 20 de outubro; 06, 07 e 08 de dezembro. 

2°- CATEDRAL: Datas: 26, 27 e 28 de julho; 23, 24 e 25 de agosto; 20, 21 e 22 de 
setembro; 25, 26 e 27 de outubro; 22, 23 e 24 de novembro. 

3° - CENTRO DE FORMAÇÃO: Datas: 02, 03 e 04 de agosto; 30, 31 de agosto e
01 de setembro; 27, 28, 29 de setembro; 08, 09 e 

10 de novembro; 29, 30 e 01 de dezembro. 

Estão previstos ainda dois Seminários, comuns aos três grupos. 
O local será o Centro de Formação. 
As datas: 04, 05 e 06 de outubro - 13, 14 e 15 de dezembro. 

Para a indicação dos nomes, solicitamos que sejam obse1vados alguns critérios: 
- Pessoas atuantes nas Comunidades ou nos Movimentos.
- Pessoas dispostas a assumir a participação integral do Curso durante dois anos.
- Pessoas com capacidade de repasse nas Comunidades ou nos Movimentos.

As Paróquias poderão indicar uma Pessoa cada duas Comunidades. 
Cada Comissão, Pastoral Diocesana ou Movimento, poderá indicar três Pessoas. 

Os nomes, assim como as fichas de inscrição, devidamente preenchidas, deverão ser 
devolvidas até 30/04/96 na Cáritas para serem analisadas pela Comissão do Projeto. 
A confirmação da inscrição será comunicada na 1 ª semana de junho. 

Na certeza de contar com seu empenho e participação, agradecemos. 

Nova Iguaçu, 1° de Abril de 1996. 

P/ Equi�denadoradoP(�eto 



PROJETO DOS CLUBES DE MÃES 

A SER INCLUÍDO OU ACRESCENTADO 

AO PROJETO GLOBAL DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

n !! 233.148/64 G 

Os CLUBES DE MÃES DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU são antigos 

parceiros e conhecidos da MISEREOR. Se a primeira explosão, há 25 

anos, dos Clubes de M:es na Diocese, se deu graças ao apoio pessoal 

de D. Adriano, houve uma segunda explosão de crescimento dos clubes 

em numero e em profundidade quando MISEREOR começou a apoiar os Clubes 

de Mães, financiando principalmente uma Equipe Diocesana de Coordenação, 

formação e animaçao. Não poucas vezes tive a ocasião de expressar a 

nossa gratidão pelo grande serviço prestado por MISEREOR à mulher 

pobre da Baixada Fluminense. 

Com o término do chamado PROJETÃO III, em dezembro de 1994, 

e terminando assim a remuneraçao da Equipe Diocesana, obviamente criou

se um impasse, mas não desânimo. Longe disso! 

'I'i vemos que procurar novos caminhos. 

A Equipe Diocesana de Coordenação transformou-se em Equipe Voluntária. 

Será claro que esta Equipe Voluntária não pode fazer com a mesma in

tensidade os mesmos serviços que prestava quando era remunerada. 

As integrantes da Equipe também são pobres e precisam lutar para a 

sobrevivência. Isso faz que elas não tenham mais condições de dia.ri

mente visitar os Clubes, mas a Equipe Voluntária, isso sim, se dispõe 

gratuitamente a participar de reuniões mensais da Equipe, sessões de 

planejamento e de estudo, fora de uma atuação nos seus clubes locais. 

Como se vê no anexo II 'programação• continua a Equipe 

Volunt�ria ativa, mas surge o problema da comunicação, incentivação 

dos mais de 80 clubes atualmente em função na Diocese. Existem meca

nismos regionais de comunicaçao e coordenação dentro do grande organismo 

dos Clubes de Mães, que funcionam a título precário. Faz-se necessário 

um trabalho a nível diocesano de comunicação, incentivo no local e 

manutenção de união. Para esse fim se pede duas pessoas liberadas, 

em regime de meio expediente (half time) para fazer as visitas aos 

Clubes locais e fazer, na base, o trabalho de comunicação e incentivo. 

Esses pessoas deveriam ser remuneradas com um e meio salá;io mínimo 

mensal, mais encargos sociais (pois cria-se vinculo empregatício), 

e uma ajuda de custo par transporte. 



2. 

Trabalhando com mulheres pobres no meio de pobres surge um 

outro problema: transporte, passagem de onibus. Pobre pode ser gene

roso, e a mulher pobre de Clube de Mães frequentemente generosa é, mas 

com certa frequência escuta-se dizer, com fundamento: "Gostaria de 

participar de uma reunião de formação, mas não tenho dinheiro para a 

passagem". O mesmo vale para outras atividades de Clubes de Mãos que 

exigem transporte de 0nibus: visitas, retiros, reuniao de coordenação, 

etc. Todo esse problema de transporte nos leva a pedir uma ajuda para 

poder pagar, em caso de necessidade, o onibus. 

Um Último item é papel e tinta e manutenção do mimeôgrafo. 

Todo o trabalho de coordenação, planejamento, animação e formação 

exige um investimento em material de comunicação confeccionado no 

velho mimeÔgrafo de Parque Flora. Os custos desse material ultrapassam 

a nossa capacidade econômica pr6pria,Os crescente empobrecimento das 

c.lw;0cs rnuis inal remuneradas se faz scn tir de maneira feroz.

Deve ser claro que a entidade responsável por esse projeto 
- -

e.: u 111esméi entidade que se responsabiliza pelo projeto global que e a 

Diocese de Nova Iguaçu. 

ORÇAMENTO 

Orçamento para 3 (três) anos (sujeito a ajustes devido à instabilidade 
econômica e cambial do pais) 

1. Salário das 'semi-liberadas' + encargos sociais: US$ 12.000,00 

2. Despesas com transportes: US$ 2.000,00 
-

3. Papel, tinta, material de comunicaçao e formação: US$ 1.000,00

TOTAL US$ 15.000,00 

Na esperança de poder contar novamente com MISEREOR me 

subscrevo com gratidão e esperança, e cordiais saudações, 

em anexo: 

-,, ' / / 

/ t, , .::_3/,' .-.. _, 
- - _, 

Pe. W. STEENHOUWER ss.cc.

CAIXA POSTAL 77241 
26001 - 970 NOVA iGl!AÇU RJ 

BRASIL 

TEL. 021 - 7680303 

1. Histórico dos Clubes de Mães na Diocese de Nova Iguaçu
2. Programação dos Clubes de Mães para 1995
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

O PACS existe desde 1986. Foi fundado como a parte brasileira do PRIES -
Programa Regional de Investigações Econômicas e Sociais para o Cone Sul da 
América Latina -, iniciativa de um grupo de economistas comprometidos com o 
social, que retornavam do exílio a seus países de origem: Argentina, Brasil, Chile 
e Uruguai. O objetivo deste grupo era colocar sua experiência profissional e 
social a serviço dos movimentos sociais em seus respectivos países e na sub
região. Esta aliança foi dissolvida em 1995, após nove anos de colaboração e 
produção coletivas. 

Nestes quatorze anos de existência, o PACS esteve empenhado em atuar a 
serviço dos movimentos sociais. Não vemos o PACS com um fim em si mesmo, 
mas como um meio de servir aos objetivos de emancipação do trabalho humano, 
desalienação da consciência humana e desenvolvimento integral dos potenciais 
materiais e espirituais do ser humano e da humanidade. A natureza abrangente 
desta visão -- em termos de tempo e espaço -- não impede que focalizemos 
nossas ações em objetivos e metas muito específicos, como demonstramos mais 
adiante. A preocupação central é articular as dimensões micro e macro da 
realidade, geralmente tratadas de maneira isolada uma da outra, permitindo aos 
senhores do poder comandar os processos globais, enquanto discursam sobre o 
fortalecimento dos povos ao nível local. 

Nossas relações e parcerias com organizações sociais, particularmente 
aquelas dos setores sociais mais oprimidos e com agências e governos locais 
comprometidos com tais setores, é parte integrante de nossa história ao longo 
de todos estes anos. Com eles trabalhamos, com eles partilhamos nossas visões 
e conhecimentos, a eles dedicamos o melhor de nossas energias e criatividade, 
com eles aprendemos. 

Sempre trabalhamos com a idéia de que no dia em que o PACS não tiver 
mais sentido para o movimento social, deve ceder lugar a outras entidades e 
organizações. No entanto, nossos parceiros - seja organizações laborais e sociais, 
seja as igrejas, seja outras ONGs, seja agências repassadoras de recursos no 
Brasil e no exterior -- têm continuamente insistido em que a entidade deve 
continuar existindo, por acharem seu trabalho valioso. Este é o espírito que nos 
guia no planejamento do trabalho dos anos de transição para o próximo século e 
milênio. Que o PACS sirva para acender nas pessoas chamas que iluminem a 
escuridão reinante. Que esta luz se irradie para que mais e mais gente olhe a si 
própria e a humanidade com confiança, esperança e, neste mundo mercantilista, 
materialista e repetitivo, coragem de ver mais longe do que as aparências, e de 
criar e inovar. 



1. INTRODUÇÃO: AS DIMENSÕES MICRO-MESO-MACRO

DO TRABALHO DO PACS 

O CAMPO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

O PACS entende desenvolvimento como o desabrochamento dos 
potenciais inerentes a cada ser vivo, pessoa, coletividade ou país. Um processo 
integral, incluindo, para além dos instintos, impulsos e necessidades materiais, as 
dimensões emocional, mental, psíquica e espiritual do ser humano, enquanto 
indivíduo e coletividade. Entendemos o aspecto econômico do desenvolvimento 
como simples meio para prover as bases materiais para o pleno desenvolvimento 
da pessoa e das coletividades humanas. 

O trabalho e a criatividade são meios para o ser humano estabelecer 
relações consigo próprio, com o mundo e com as outras pessoas. Criam valor nos 
produtos que geram, e geram produtos que vão muito além daqueles que 
garantem a sobrevivência física do trabalhador. Nossa ação visa a emancipação 
do trabalho, conhecimento e criatividade humanas dos grilhões que hoje a 
amarram e subordinam à simples necessidade de sobreviver. O ser humano tem 
finalidades muito além da mera sobrevivência material. A economia deveria 
ocupar-se em garantir sustentavelmente esta sobrevivência para todos os 
indivíduos e todas as sociedades, libertando assim o tempo, a energia e a 
criatividade dos seres humanos para as tarefas superiores do seu 
desenvolvimento. Nesta perspectiva, a única política de desenvolvimento que faz 
sentido é aquela que tenha como referência as necessidades, aspirações e 
recursos de cada povo e nação. 

Nossa crítica ao desenvolvimento no contexto da globalização capitalista é 
que ele está centrado na ilusão de que o crescimento econômico pode ser 
ilimitado, que ele é e será sempre sinônimo de mais empregos, bem-estar e 
felicidade, e isto para toda a humanidade. A história de SOO anos de capitalismo 
e de todo sistema centrado no produtivismo e no consumismo tem comprovado 
que esta noção é ilusória; tem sido motivo de frustração para a maioria da 
população trabalhadora e fator de sistemática destruição do meio ambiente. 
Questionamos também o fato de o crescimento capitalista não estar centrado 
nas necessidades, aspirações e recursos dos povos e nações, mas na propensão 
ao consumo daqueles indivíduos e países que têm poder de compra. Em 
conseqüência, quanto mais se produzem e acumulam riquezas, maior o número 
das pessoas, coletividades e países excluídos daquele crescimento, daquela 
acumulação e, portanto, do direito à vida, ao trabalho e ao desenvolvimento. 

O 'desenvolvimento' no mundo capitalista vem dos países do Norte para 
os países do Sul, dos mercados ricos, das empresas transnacionais, das agências 
multilaterais e os governos do G-7, num movimento que tende à apropriação e 
ao controle do patrimônio natural e cultural dos países do Sul, e à 

4 

1 

•

• 



• 

• 

t 

homogeneização dos modos de vida, incluindo necessidades, quereres, gostos e 
modos de expressão. Vem do MACRO para o MICRO, do espaço global para o 
local, daqueles que se consideram 'civilizados' para aqueles que eles consideram 
'atrasados', 'retardados', 'subdesenvolvidos'. Aqueles agentes político
econômicos atuam todos segundo estes pressupostos e esta lógica, e manipulam 
os sistemas políticos e culturais para que se estabeleçam nos países do Sul 
governos subordinados a esses mesmos valores, conceitos e objetivos. Governos 
e políticos que se identificam muito mais com os ricos do hemisfério Norte do 
que com a maioria trabalhadora e empobrecida das suas populações . 

Para nós a matéria do desenvolvimento é o potencial material, mental e 
espiritual existente nas pessoas, povos e nações, e na humanidade como 
espécie. O desenvolvimento consiste em nutrir e fazer desabrochar gradualmente 
estes potenciais, através de ambientes propícios, relações e práticas coerentes 
com seus objetivos. Portanto, o autêntico desenvolvimento só pode ocorrer num 
movimento que vai da pessoa para a coletividade, das comunidades locais para 
as nacionais e continentais, das nações para o mundo, em suma, do MICRO para 
o MACRO. Decorre também desta concepção de desenvolvimento a noção de
que os seus sujeitos ou protagonistas principais têm que ser os próprios
portadores dos potenciais a serem desenvolvidos. Qualquer agente externo que
tenha algo a contribuir para este desenvolvimento, dará esta contribuição de
forma apenas complementar, jamais protagônica, sob pena de distorcer e desviar
o sentido do desenvolvimento.

COMO TRABALHAMOS 

O horizonte teleológico do PACS é o Autodesenvolvimento, centrado nos 
atributos, recursos e potenciais da pessoa e da comunidade, desdobrando-os de 
dentro para fora, num processo controlado e gerido pelo próprio Ser individual e 
coletivo que precisa desenvolver-se; é o que temos chamado de globalização 
cooperativa, construída a partir do MICRO - cada pessoa, comunidade, 
municipalidade, grupo étnico, país e região, - respeitando sua subjetividade e 
singularidade. Uma globalização que se construa através de redes vivas de 
relações de partilha, complementaridade, cooperação entre os diversos agentes 
do nível micro, conformando a dimensão MESO, que é a dimensão da 
interconexão consciente e da interação solidária entre os diversos agentes do 
nível micro. Uma globalização baseada no respeito à diversidade dos indivíduos, 
das culturas e das próprias redes, que busque construir unanimidades na 
diversidade, e não em detrimento da diversidade. 

Não fazemos a crítica à globalização competitiva de modo unilateral ou 
moralista. A dimensão micro-meso-macro do trabalho do PACS tem focalizado a 
identificação dos riscos e ameaças, por um lado, e das oportunidades e 
possibilidades, por outro. O desafio para as sociedades e para os oprimidos é não 
apenas resistir e opor-se à injustiça e à opressão, mas também, e ao mesmo 
tempo, encontrar formas concretas e inovadoras de superar as ameaças, 
aproveitando-se ao máximo das oportunidades para fazer avançar a sua própria 
História e o seu próprio desenvolvimento. Nesta perspectiva, o PACS associa as 
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três dimensões, como se pode ver abaixo, não apenas no plano conceituai mas 
também no das políticas e das práticas. 

MICRO - assessoria e formação para o desenvolvimento comunitário e 
cooperativo, junto a comunidades urbanas e rurais, escolas municipais, 
cooperativas e associações autogestionárias de trabalhadores/as, 
MESO - animação e secretariado do Fórum de Cooperativismo Popular do 
Rio de Janeiro (município e estado); animação de outras redes de 
socioeconomia solidária, em espaços como algumas prefeituras do Rio 
Grande do Sul, o Brasil, a América Latina; participação em redes de 
entidades educativas e na educação de professores-educadores. 
MACRO - Participação ativa em redes que atuam sobre temas macro: na 
coordenação da Campanha do Jubileu 2000 por um milênio sem dívidas; 
na Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais e na Rede 
Brasileira pela Integração dos Povos; e na animação continental e global 
do Polo de Socioeconomia Solidária, da Aliança por um Mundo 
Responsável e Solidário. 

Tendo avaliado nossas realizações em 1999, a equipe do PACS resolveu 
propor uma nova estrutura e divisão de trabalho. Registramos que praticamente 
todos os programas de trabalho envolvem ao mesmo tempo as dimensões 
sociopolítica, socioeconômica e a educativa. Mas também é verdade que em 
quase todos os programas e projetos procuramos articular as dimensões micro
meso-macro, e as dimensões de curto-médio-longo prazo. Mesmo conscientes de 
que qualquer divisão ou classificação resulta apenas parcialmente fiel a uma 
práxis que busca ser integradora e integral, decidimos experimentar uma nova 
formatação, dissolvendo os núcleos e, com base no aspecto que predomina em 
cada programa ou projeto, classificá-los de acordo com os níveis micro, meso e 
macro. 
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2. PROGRAMAS

2.1. PROGRAMA "POR UM MILÊNIO SEM DÍVIDAS" 

JUSTIFICATIVA 

Este Programa coloca o PACS no eixo das atividades em torno da 
Campanha do Jubileu 2000. Por seu compromisso de mais de 12 anos de 
trabalho e publicações sobre a dívida externa e as políticas de ajuste estrutural, o 
PACS foi convidado pela CNBB e o CONIC para assessorar as equipes 
responsáveis pela iniciativa pastoral e ecumênica em torno das dívidas. Tendo 
participado do Simpósio sobre a Dívida Externa, em 1998, fomos convidados a 
compor a coordenação do Tribunal da Dívida Externa e articular o Fórum das 
entidades sociais do Rio de Janeiro para o Tribunal. Durante este evento, além 
de termos coordenado a equipe que elaborou o esboço do Veredicto, a equipe 
inteira do PACS foi mobilizada para garantir a infraestrutura do Tribunal. 
Participamos da Plenária Social que estabeleceu uma coordenação ampliada para 
a Campanha, e fomos escolhidos para representar a Rede Brasil sobre as IFM na 
coordenação. Esta mesma coordenação decidiu promover um plebiscito popular 
sobre as dívidas financeiras como a principal atividade da Campanha no ano 
2000. Escolheu o PACS como responsável pela interação da Campanha brasileira 
com o exterior, dado que já fazíamos este papel em relação às redes latino
americana, do Jubileu Sul e internacional. 

OBJETIVOS: 

• O Brasil e todos os países do hemisfério Sul libertados não apenas da
cadeia das dívidas financeiras, mas também dos mecanismos
sistêmicos, do modelo de crescimento econômico e das políticas
responsáveis pelo círculo vicioso do endividamento.

• Sociedade civil consciente, informada e mobilizada para exigir dos
governos transparência e integridade nas formulação e execução da
sua política financeira e monetária, assim como prioridade para as
políticas de resgate das dívidas social, política e ambiental.

• Transações internacionais regidas por uma legislação de alcance global,
fundada no reconhecimento explícito dos direitos individuais, sociais,
ambientais e no direito dos povos aos desenvolvimento, que inclua
também o direito dos países da declarar-se insolventes; e por
instituições genuinamente democráticas, empoderadas para legislar,
fiscalizar e sancionar as relações socioeconômicas e financeiras
internacionais.
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METAS 

As seguintes metas fazem parte do nosso cronograma de trabalho para 
os próximos três anos: 

• Em 2000, participar ativamente na preparação do Plebiscito popular sobre as
dívidas financeiras,

• Em toda a sua duração, coordenar a implementação da política de relações
internacionais da Campanha brasileira, incluindo a responsabilidade pelos
contatos internacionais, pela divulgação no exterior de informes sobre a
Campanha brasileira e de coordenar a participação brasileira em eventos das
campanhas internacionais.

• Continuar produzindo os Informes PACS do J2000 (sete deles já foram
divulgados até agora). Pretendemos produzir seis cada ano, nos próximos
três anos.

• Assessorar a coordenação da Campanha brasileira em relação aos aspectos
socioeconômicos das dívidas, incluindo as atividades pressão sobre o
Congresso Nacional e as agências multilaterais em favor dos objetivos do
Jubileu, e a definição dos objetivos e das estratégias do movimento pela
superação dos fatores que geram e perpetuam a crise do endividamento nas
suas diversas etapas.

• Assessorar as entidades-membros da campanha brasileira e de outras
campanhas mediante consultorias e atividades educativas (seminários,
cursos, oficinas, etc), incluídos movimentos soc1a1s, igrejas, centros
ecumênicos, universidades, governos locais e outras organizações de
desenvolvimento solidário;

• Produção de ensaios, livros e outros materiais educativos sobre os temas
ligados às dívidas, sobretudo na elaboração de propostas alternativas à
política de endividamento e descapitalização, assim com às políticas de ajuste
estrutural. Já em 2000 temos acertada com Christian Aid e a editora inglesa
Pluto, a publicação da versão atualizada, em inglês, do livro "Dívida
E(x)terna: Para o Capital, Tudo, para o Social, Migalhas), publicado no Brasil
em 1999 pela Editora Vozes em co-edição com o PACS.

• É no contexto das alternativas ao ajuste neoliberal que continuaremos a
pesquisar e a elaborar sobre: o desenvolvimento auto-sustentável e
autogestionário; a globalização cooperativa e solidária; alternativas à
centralização monopolista e autocrática das empresas transnacionais e ao
modelo capitalista de mercado; caminhos para superar a atual divisão
internacional do trabalho, incluindo a emancipação do trabalho e a superação
da exclusão e da precarização; e as vias para a democratização do Estado e
a autoconstituição da sociedade como principal protagonista do seu próprio
desenvolvimento.

8 

,. 



• 

ENTIDADES PARCEIRAS 

Entidades com quem o Programa colabora incluem: CONIC, CNBB, IECLB, 
Igreja Evangélica Anglicana do Brasil, CESE, Koinonia, CECA Central de

' 
' 

Movimentos Populares (CMP), Central Unica dos Trabalhadores (CUT), pastorais 
e centros ecumênicos (Conselho Mundial de Igrejas), CLAI, organizações 
sindicais e profissionais, cooperativas, Instituto dos Economistas do Rio de 
Janeiro (IERJ), Conselho Regional de Economia, EURODAD, Instituto 
Transnacional, entidades-membros das Campanhas J2000 na Europa (sobretudo 
Christian Aid, SCIAF, Trocaire, CCFD, Coalizão Suíça, Caritas-Alemanha e Kobra), 
na América do Norte, no hemisfério Sul, na América Latina. 

Os recursos para o financiamento dos trabalhos de pesquisa, 
assessoramento, publicações e educação do Programa procedem ou dos apoios 
institucionais recebidos de parceiros, ou de remunerações e pro labore 
oferecidos, quando possível, pelas entidades com quem colaboramos. SCIAF, 
Escócia, tem contribuído com uma doação específica para este Programa. 

2.2. PROGRAMA "POR NOVAS INSTITUIÇÕES 
MULTILATERAIS" 

JUSTIFICATIVA 

O PACS tem conhecimentos e experiência sobre as Instituições 
Multilaterais, acumulados desde sua fundação, com os trabalhos sobre os 
sistemas financeiros do Cone Sul, as políticas de ajuste estrutural comandadas 
pelas IFMs, a crise da dívida externa, as privatizações, etc. Mas foi sobretudo nos 
últimos oito anos que mais aprendemos e atuamos junto a entidades sociais e 
ecumênicas a respeito das IFMs. A referência principal foram os dois anos e meio 
(1992-1995) durante os quais Marcos Arruda desempenhou o papel de 
coordenador do Grupo Internacional de ODSs sobre o Banco Mundial, e de 
agente de ligação do Comitê ODSs-Banco Mundial, com base em Genebra, Suíça. 
Reinaldo Gonçalves, sócio e colaborador do PACS de longa data, trabalhou 
também em Genebra como consultor da CNUCED sobre o sistema financeiro 
mundial, e Nelson Lecocq, também colaborador do PACS, tem acumulado uma 
ampla experiência como economista da Caixa Econômica Federal, acompanhando 
as políticas de ajuste comandadas pelo FMI e Banco Mundial. 

Em 1993 e, de novo, em 1995 o PACS participou de eventos sobre as 
IFMs organizados por organizações de desenvolvimento solidário no Brasil, tendo 
sido um dos fundadores da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras 
Multilaterais em março de 1995. Durante os primeiros quatro anos de atividade 
da RB, fomos membros eleitos e reeleitos da Coordenação. Nossa atuação tem 
focalizado os temas macro socioeconômicos, tais como as políticas de ajuste 
estrutural, as diretrizes de reformas setoriais do Banco, a política de alívio à 
pobreza, o documento de Estratégia de Assistência ao Brasil, do Banco Mundial, 
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e o Painel de Inspeção. Em 1997, elaboramos um dos capítulos do livro 
publicado pela RB, \\Estratégias dos Bancos Multilaterais para o Brasil". 
Atualmente, somos animadores do núcleo de temas macro socioeconômicos da 
RB e representamos a RB na Coordenação da Campanha por um Milênio sem 
Dívidas. 

OBJETIVOS: 

• IFMs democratizadas, orientadas para promover o desenvolvimento
humano e social, subordinando as políticas econômica, financeira e
monetária ao serviço daquele desenvolvimento.

• Sociedades - e as comunidades humanas que as constituem -, a nível
nacional e planetário, plenamente ativas e conscientes no seu papel de
protagonista do seu próprio desenvolvimento social, econômico,
cultural, psíquico e espiritual. Portanto, capazes de relacionar-se
voluntaria e conscientemente entre si na base na justiça, eqüidade e
solidariedade, expressar suas necessidades e desejos, e fiscalizar as
atividades dos respectivos governos e das IFMs.

• Agências globais supranacionais e multilaterais democráticas, guiadas
por corpo legislativo e jurídico internacional justo e eficaz, estruturadas
a fim de prestarem um serviço eficaz e eficiente de orquestração das
sociedades, respeitando sua diversidade e buscando construir
unanimidades a partir do respeito mútuo, do diálogo autêntico e da
efetiva igualdade de direitos e deveres.

• Um Estado democratizado no Brasil, cuja política internacional seja o
resultado de um diálogo transparente com as organizações da
sociedade e com as outras instâncias de governo.

METAS 

As seguintes metas fazem parte do nosso cronograma de trabalho para 
os próximos dois anos: 

• Prestar consultoria a organizações sociais e populares, defendendo suas
causas junto às IFMs (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional,
Organização Mundial do Comércio) e ao governo brasileiro, no que se
refere a políticas de desenvolvimento eco-social, comércio internacional,
finanças e programas e projetos financiados por bancos multilaterais.
Isto inclui a produção de textos e materiais didáticos.

• Entre 2000, ano de Jubileu, e 2002, aprofundar o questionamento do
paradigma de desenvolvimento adotado pelas IFMs e aproveitar toda
oportunidade para apresentar e debater as propostas alternativas, tanto
junto aos representantes das IFMs, quanto dos governos dos países
membros, a começar pelos Poderes Executivo e Legislativo do governo
brasileiro.

• Manter comunicação regular, direta ou indireta (através da secretaria
da RB) com representantes das IFMs no Brasil, com membros da
Câmara e do Senado, e com entidades que atuam junto aos diretores
executivos dos países-membros nos Conselhos Diretores das IFMs, tais
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como Christian Aid, Coalizão Suíça, Trocaire, Projeto Bretton Woods, 
Development Gap. Em 2000 e 2001, aproveitar estas interações para 
focalizar em particular os temas relacionados com o Jubileu 2000 das 
dívidas. 

• Participar, na medida dos nossos recursos humanos e materiais, da
rede internacional de pesquisa sobre o ajuste estrutural (SAPRIN). Esta
incumbência nos foi solicitada pela Coordenação da RB.

• Em 2000, contribuir decisivamente para a formação do núcleo de temas
macroeconômicos ( que o PACS está ajudando a formar dentro da RB,
focalizando as políticas macroeconômicas e macro-sociais defendidas e
promovidas pelas IFMs nos países do Sul). Nos anos seguintes, ajudar a
animar este núcleo e a pôr em prática sua estratégia.

• Continuar atuando como uma das entidades animadoras da Iniciativa
sobre impacto de gênero das políticas das IFMs, incluindo da promoção
de encontros e a elaboração e divulgação de materiais didáticos sobre o
tema.

• Participar e, quando necessário, promover atividades educativas e
publicações a serviço de organizações de trabalhadores, igrejas, centros
ecumênicos, universidades, funcionários de governos locais e agências
internacionais parceiras.

ENTIDADES PARCEIRAS 

As parcerias neste trabalho são diversificadas. O PACS tem colaborado 
com atividades educativas e de mobilização promovidas por entidades sindicais, 
eclesiais e ecumênicas. No contexto da Rede Brasil, existe um quadro muito 
estimulante de complementaridade entre as entidades de desenvolvimento 
solidário aí presentes. A RB tem conseguido ampliar seu alcance, envolvendo um 
número crescente de entidades profissionais, sindicais e populares, e ganhando 
visibilidade crescente na imprensa oficial. Além disso, temos ativas parcerias 
internacionais em ambos os hemisférios. 

2.3. PROGRAMA "INTEGRAÇÃO REGIONAL E COMÉRCIO 
JUSTO" 

JUSTIFICATIVA 

o PACS iniciou este Programa ainda no contexto do PRIES, numa
articulação a nível de Cone Sul. Seu foco no fim dos anos 80 e início dos 90 era o 
MERCOSUL. Em 1991, no contexto do PRIES/CS, o Instituto patrocinou um 
encontro em Porto Alegre sobre "MERCOSUL ou a Integração dos Povos do 
Cone Sul?". Os participantes prepararam uma Declaração com o mesmo nome, 
que foi publicada em português e castelhano. O PACS foi também convidado a 
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participar de um Seminário sobre Alternativas Latino-Americanas de Integração 
Regional, no contexto do Fórum de São Paulo, realizado em Lima, Peru, em 
1992. Atuamos em parcerias sindicais, como a Escola Sul da CUT, o Sindicato de 
Metalúrgicos de Campinas e o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul. 
Também em parcerias eclesiais, como com a CNBB e CEDI/Koinonia. Fomos 
responsáveis pela animação de um grupo de trabalho e por uma apresentação 
em plenário. Alimentamos de informação um fórum eletrônico sobre o Mercosul e 
produzimos um livro e diversos artigos e documentos de trabalho. Colaboramos 
também com Christian Aid na sua campanha sobre Comércio Internacional justo, 
no início dos anos 90. Em 1999, participamos ativamente da organização do 
Fórum da Sociedade Civil sobre o Diálogo América Latina-Caribe e Europa, que 
realizamos no Rio de Janeiro, em junho, simultaneamente à Cimeira 
Internacional. Também contribuímos para a criação da REBRIP - Rede Brasileira 
pela Integração dos Povos - e para a preparação da participação brasileira nas 
atividades relacionadas às Reuniões Ministeriais da ALCA (Toronto) e OMC 
(Seattle). 

No próximo triênio, o Programa pretende focalizar questões de políticas 
eco-sociais regionais, política de trabalho, emprego e auto-emprego. Nos anos 
recentes, o PACS se viu obrigado a ampliar a abrangência do Programa, embora 
com recursos humanos e financeiros insuficientes, para incluir a construção das 
redes brasileira e continental em torno do projeto de integração dos povos e por 
uma política comercial internacional justa e equitativa. O Programa tem também 
um objetivo educativo, que é gerar um efeito multiplicador das entidades e 
instituições mencionadas junto a suas bases sociais, munidas de conhecimentos 
essenciais sobre o ALCA, o MERCOSUL e a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), e da visão de uma integração mais abrangente, cooperativa e solidária 
das nações e povos das Américas e do mundo. 

OBJETIVOS 

Os povos das Américas, e não apenas as economias e os mercados, 
efetivamente integrados. Isto significa, entre outros aspectos, a integração 
cultural como afirmação - e não negação - da diversidade. Uma integração 
econômica a serviço do desenvolvimento integral e sustentável de cada um dos 
habitantes, comunidades e países da região, com base num projeto comum, 
cooperativo e solidário. Esta visão inclui o compromisso de trabalhar em parceria 
com entidades dos movimentos sociais, sindicatos, instituições das igrejas e 
ecumênicas, no sentido da construção de uma visão crítica da integração em 
processo, abrindo caminho para a formulação de políticas e práticas alternativas 
visando uma genuína integração dos povos do Cone Sul, das Américas e do 
mundo. 

METAS 

• ajudar a interligar organizações de trabalhadores, universidades e outros
centros de consulta e pesquisa no Cone Sul e no âmbito do Acordo de
Livre Comercio para as Américas - ALCA;
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• ajudar a promover encontros regionais sobre temas referentes à 
integração regional; 

• produzir ensaios críticos e propositivos, assim como materiais educativos;
• estudar o MERCOSUL nos contextos mais amplos, como a proposta do

ALCA, assim como comparativamente com outras experiências regionais
de integração, tanto na América Latina e Caribe, quanto na América do
Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

• Continuar participando e colaborando ativamente na construção da Rede
Brasileira pela Integração dos Povos - REBRIP - e a Aliança Social
Continental - ASC.

• Acompanhar criticamente as atividades da OMC no que diz respeito, por
um lado, às atuais políticas de liberalização comercial, e de promoção dos
interesses sempre mais autocráticos das grandes corporações globais e,
por outro, aos potenciais de a OMC, ou uma nova instituição global
dedicada ao comércio e desenvolvimento, vir a ser um espaço
democrático capaz de regular os fluxos comerciais com base em
princípios de justiça, equidade e solidariedade.

• Colaborar para o desenvolvimento do intercâmbio de economias
cooperativas autogestionárias e solidárias na Região.

ENTIDADES PARCEIRAS 

As parcerias do PACS se dão de forma bilateral, com a CUT, CNBB, CLAI, 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) e ABONG, alguns sindicatos e 
federações, mas também multilateral, no contexto das redes. A construção das 
redes exige uma relação bilateral sistemática, que nos obriga a selecionar 
criteriosamente as parcerias, centrando naquelas que têm maior efeito 
multiplicador. 

2.4. PROGRAMA "SOCIOECONOMIA SOLIDÁRIA E 
COOPERATIVISMO AUTOGESTIONÁRIO" 

JUSTIFICATIVA 

O PACS vem lidando com a promoção de iniciativas de autogestão desde 
1992, quando participou da criação da Associação Nacional de Trabalhadores de 
Empresas Autogestionárias e de Participação Social (ANTEAG). Participamos da 
organização do primeiro Encontro Estadual de Cooperativismo Popular, em 1996, 
e da Comissão que ajudou a organizar o I Encontro sobre Cooperativismo e 
Associativismo do Estado do Rio de Janeiro, promovido pelo governo do estado 
em 1999. O PACS tem oferecido assessorias a cooperativas, sindicatos, 
universidades e governos municipais no Rio Grande do Sul, sensibilizando para a 
urgência de se construir um movimento local e nacional de socioeconomia 
solidária e cooperativismo autogestionário, desenvolver programas educativos, 
instrumentos e métodos cooperativos, e planejar uma estratégia cooperativa 
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clara para o envolvimento gradual de organizações de trabalhadores na 
promoção de cooperativas autogestionárias, com o propósito de ocupar 
gradualmente espaços cada vez maiores na economia de mercado e edificar uma 
socioeconomia cujo sujeito principal sejam os próprios trabalhadores
empreendedores. Temos também levantado estas questões junto ao movimento 
sindical e popular nacional, sobretudo com a CUT, as Igrejas e suas pastorais, e 
o movimento ecumênico.

O Programa tem duas linhas estratégicas de ação fundamentais: por um 
lado, visa colaborar no planejamento participativo de uma estratégia de ação 
orientada para a ocupação gradual da economia de mercado, através de 
iniciativas associativas e cooperativas autônomas e interligadas através de redes 
de complementaridade e intercâmbio solidário, visando o objetivo maior que é o 
desenvolvimento integral de cada ser humano e da humanidade planetária, num 
movimento de crescente globalização cooperativa e solidária; por outro, visa 
contribuir para a evolução gradual destas cooperativas e associações autônomas 
no sentido de tornar-se autênticas comunidades humanas, ocupadas tanto no 
desenvolvimento integral de cada um de seus membros e suas famílias, quanto 
numa integração justa, complementar e sustentável umas com as outras. Esta 
visão se estende igualmente à dimensão da Nação e da relação com outras 
nações. 

Tem também dois modos de atuação complementares às linhas 
estratégicas: um, pressionar os centros de poder político e econômico em favor 
de políticas e de relações que contribuam para promover as redes de 
socioeconomia autogestionária e solidária, inclusive mudanças na legislação 
federal, estadual e municipal; o outro, organizar educando e promovendo a 
consciência de que só através de uma profunda mudança cultural (de valores, 
atitudes, comportamentos, modos de relação, aspirações e desejos) é que 
conseguiremos construir os novos sujeitos capazes de gerar novas instituições e 
novas relações societárias e humanas. 

Esta perspectiva visa confrontar os obstáculos e riscos colocados pela 
onda atual de globalização competitiva, e também sensibilizar trabalhadores e 
líderes sociais para o espectro de oportunidades geradas também pela 
globalização centrada no mercado. 

Este é tipicamente um programa tridimensional do PACS. A dimensão 
macro deste Programa está ligada ao esforço de contribuir para a formulação de 
um projeto global de desenvolvimento socioeconômico, político e cultural, 
alternativo ao que é dominado pelo capital e por sua respectiva divisão social do 
trabalho. Esta ação macro o PACS desenvolve tanto na sua interação com o 
Banco Mundial e os governos do Brasil e de outros países, como também na sua 
participação em redes que atuam no âmbito macro, como a Rede Brasil sobre 
IFMs, a Aliança Social Continental, e o Polo de Socioeconomia Solidária ( de cuja 
equipe global de animação o PACS faz parte), da Aliança por um Mundo 
Responsável e Solidário (s.XXI). 
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A dimensão meso tem a ver com as redes que busca fomentar e facilitar, 
a nível local; nacional e internacional. Há dois anos desempenhamos o papel de 
secretaria executiva do FCP-RJ. No contexto do Polo de Socioeconomia Solidária, 
coordenamos a organização do Encontro Latino de Cultura e Socioeconomia 
Solidárias, em Porto Alegre, em 1998, a publicação dos seus resultados, e 
estamos colaborando na construção das Redes Brasileira e Latina de 
Socioeconomia Solidária. O PACS também tem servido de ponto focal de uma 
relação sempre mais ativa e solidária das redes brasileiras com trabalhadores da 
SES na Espanha, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Inglaterra e Irlanda. 

A nível micro, este Programa apoia e assessora associações e cooperativas 
como forma promissora de organização autônoma e autogestionária de 
trabalhadoras e trabalhadores para fins produtivos; e postula, na sua prática 
consultiva e educativa, a solidariedade como princípio organizativo das relações 
intra e intercooperativas, no contexto de um projeto socioeconômico, político e 
cultural que chamamos de socioeconomia solidária, e de globalização
cooperativa. As assessorias incluem o apoio técnico direto no campo 
organizativo, produtivo, comercial e financeiro, e também atividades educativas, 
tais como Oficinas de Formação em Socioeconomia Solidade, mencionadas no 
Programa Práticas de Formação para o Desenvolvimento Integral. 

OBJETIVOS: 

• Uma sociedade planetária unificada em torno da complementaridade das suas
diversidades. Cidadãs e cidadãos assumindo consciente e ativamente suas
responsabilidades e seus deveres, como indivíduos, coletividade e espécie,
com base em valores tais como a cooperação, o respeito mútuo, a
solidariedade, a complementaridade e a interação harmônica com a Natureza.

• A população do Planeta estabilizada em termos de número, com base numa
educação omnidimensional de todos e para todos, e no acesso destes aos
direitos pessoais e sociais, inclusive aos direitos econômicos e ao
desenvolvimento humano integral.

• O conhecimento científico e suas aplicações tecnológicas evoluídos e
democratizados ao ponto de os produtos e serviços serem suficiente e
adequadamente distribuídos a fim de satisfazer as necessidades materiais de

• E�)Sl�rfciB&iªr/gBgfh-o e a criatividade humanas da cadeia das necessidades
ligadas à mera sobrevivência, as pessoas e coletividades podem usar a maior
parte do seu tempo em atividades que permitem o desenvolvimento dos seus
atributos superiores enquanto seres humanos: sua mente, seus sentidos
imateriais - a afetividade, a ética, a estética, a transcendência, a unidade, a
capacidade de comunicação, a psiqué individual e coletiva, a capacidade de
amar, de respeitar e aceitar o outro desinteressadamente .

METAS 

• Continuar servindo como secretaria executiva do Fórum de
Cooperativismo Popular do RJ, enquanto seus membros assim o
quiserem. Visamos sua gradual construção em rede de socioeconomia
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autogestionária e solidária, e sua articulação dinâmica e criativa com outras 
redes no Brasil e no exterior. Nossa esperança é que tais iniciativas lancem 
bases para a gradual constituição de um movimento nacional e 
internacional por uma socioeconomia solidária centrada no 
trabalho e na criatividade humanas, no cooperativismo e 
associativismo autogestionários, e por uma globalização 
cooperativa. 

• Continuar colaborando na articulação do FCP com outras redes e alianças, e
com os governos municipais e estadual.

• No contexto do Grupo de Trabalho de Crédito Solidário (FCP), dar
seguimento à parceria com diversas entidades, visando o estabelecimento de
um Banco Solidário, ligado e a serviço do FCP; esta iniciativa conta com o
apoio do Instituto de Promoção da Microempresa (IPM-Bolívia) e inclui
negociações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), o SEBRAE-RJ e com outras entidades que dispõem de recursos e
experiência.

• No contexto do Grupo de Trabalho de Comercialização Solidária (FCP),
trabalhar pela complementação do Cadastro do FCP ainda em 2000, e pelo
lançamento de uma associação ou cooperativa de comercialização, ligada e a
serviço do FCP, até o fim de 2001.

• No contexto do Grupo de Trabalho de Comunicação Solidária (FCP),
trabalhar pelo lançamento do Jornal do FCP ainda em 2000, e pela realização
dos materiais didádicos escritos e audiovisuais enunciados, neste momento,
no projeto com a Fundação Ford.

• No contexto do Grupo de Trabalho de Educação Solidária (FCP),
continuar a realizar os cursos sobre SES e Viabilidade Socioeconômica com
membros atuais e potenciais do FCP e de outras redes no Brasil; e a
colaborar com atividades educativas de governos locais, sindicatos,
federações sindicais, escolas e agências eclesiais e ecumênicas sobre temas
relacionados com a globalização, o projeto de socioeconomia solidária e o
cooperativismo autogestionário.
No contexto da Rede de Trocas Solidárias (FCP), continuar estimulando a
criação de mutirões em diferentes partes da cidade e do estado do RJ, e
apoiar a criação de mutirões noutros estados brasileiros. Manter a articulação
com as redes de outros países (atualmente: Argentina, Colômbia, Equador,
Inglaterra, Irlanda ... ). Desenvolver teórica e praticamente a temática da
autonomia monetária e financeira das coletividades e países, a partir da
moeda comunitária centrada no trabalho social e não referida a valores
fictícios. Realizar entre 2000 e 2001 oficinas de formação/autoformação nos
bairros e cidades do interior do estado em que o FCP tem base; feiras de
trocas solidárias; e um vídeo sobre o tema, dirigido a jovens.

• Continuar trabalhando para sensibilizar as organizações sindicais e populares,
eclesiais e ecumênicas para os desafios e oportunidades da globalização, e
para a necessidade de uma reorientação estratégica dos movimentos
sindical e social, no sentido de adotarem um projeto em três dimensões:
socioeconômico, político e cultural.

• No contexto do Polo de Socioeconomia Solidária (PSES) da Aliança,
continuar animando a rede de associações, cooperativas, sindicatos,
universidades, trabalhadores sociais e intelectuais a nível global e latino-
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americano, visando a gradual constituição de uma rede global de SES; 
colaborar na realização de encontros temáticos visando a consolidação de 
redes temáticas e a produção de textos e fichas, que convergirão para um 
documento-síntese sobre Economia e Sociedade no Século XXI, a realizar-se 
no fim de 2000; participar ativamente da preparação dos eventos do PSES e 
da Aliança em 2001. 

ENTIDADES PARCEIRAS 

O PACS trabalha em ativa parceria com as entidades membros do FCP, com 
outras entidades de desenvolvimento solidário ( em partifcular Capina, CEDAC, 
FASE e Centro de Direitos Humanos Bento Rubião, no RJ), a CUT Nacional, a 
Confederação Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos, as Secretarias de 
Trabalho do Município e do Estado do RJ, a Secretaria de Planejamento do ERJ, 
diversas Secretarias de Educação e de Governo de outros municípios (Ipatinga
MG, Caxias do Sul-RG, Alvorada-RG, Viamão-RS, Rio Claro-SP), a Central Gaúcha 
de Cooperativismo Autogestionário e o Centro Autogestionário de Solidariedade 
(CASA-RS), universidades (UFRJ/Coppe-RJ, UNISINOS/Cedope, UNIPAZ-RS e 
Unitrabalho), Cáritas-RS, assim como a Fundação para o Progresso Humano 
(FPH), SACTES/DED, Christian Aid, Ação Quaresma Suíça, Trocaire, Fundação 
Samuel Rubin, CCFD e a Fundação Ford. 

2.5. PROGRAMA "EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL" 

JUSTIFICATIVA 

Este Programa, em construção desde 1994, criou um espaço importante 
de resposta a uma dupla demanda: uma; dos parceiros - entidades e pessoas -
com as quais trabalhamos que se preocupam em fortalecer ações locais, em 
áreas delimitadas, voltadas para a melhoria da qualidade de vida das populações, 
e outra, da equipe do PACS, que almejava contribuir com ações estratégicas de 
médio e longo prazo, junto a moradores de áreas vulneráveis no Rio de Janeiro, 
integrando o acumulado em pesquisa e intervenção nos campos da educação 
popular e da socioeconomia. 

Os projetos realizados cumprem a exigência de integrar esforços de ODSs 
(organizações de desenvolvimento solidário), instâncias governamentais, 
entidades e/ou grupos locais, igrejas, universidades e pessoas interessadas e 
comprometidas com uma ética que se afirma nos valores da cooperação e da 
solidariedade. Dentre os critérios para o estabelecimento de parcerias, além 
daqueles já citados anteriormente, destacamos o envolvimento de moradores 
com iniciativas locais e/ou entidades que já desenvolvam trabalhos na região ou 
nas áreas temáticas de pesquisa e intervenção. 

A idéia de desenvolvimento que nos serve de orientação, como já exposto 
anteriormente, aponta para a capacidade de construir outra vida, considerando 
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homens, mulheres e crianças como protagonistas ativos na construção de 
práticas includentes e de novos espaços onde se incorpore o saber social e 
ambiental. Entendemos que no futuro, a Sociedade como um todo terá primazia 
sobre o Estado e sobre as entidades privadas. Portanto, é preciso fortalecê-la 
com ações viabilizadoras de propostas concretas de construção de uma outra 
práxis de desenvolvimento. 

Nosso projeto é aceitar o desafio de elaborar uma visão enraizada na terra 
da contemporaneidade, e lançarmo-nos para fazê-la acontecer: uma espécie de 
aposta em que o nível do cotidiano, do existencial, seja fonte de interrogação, 
conhecimento e invenção macro-sociais. O que queremos dizer é que em nossa 
visão o cotidiano se constitui em espaço e tempo privilegiado, permitindo o 
acesso direto às condições de vida específicas daqueles com quem trabalhamos, 
maior compreensão de suas questões e preocupações centrais e proximidade de 
seu nível de problematização acerca daquelas condições e das formas de 
viabilizar alternativas. 

Foi nessa perspectiva que desenvolvemos um projeto de educação em 
saúde num bairro da periferia do Rio de Janeiro, Vila Kennedy, durante 2 anos, e 
outro de desenvolvimento comunitário autogestionário num assentamento rural 
em Mangaratiba, região chamada de Costa Verde do RJ, ao longo de 4 anos. Em 
ambos os projetos nosso horizonte era o empoderamento das pessoas e dos 
grupos envolvidos, tendo como balizadora das ações a ética da cooperação e da 
solidariedade. 

A primeira experiência partiu da questão urgente que é a mudança de 
comportamento da população em geral, frente ao avanço das DSTs/ AIDS e a 
necessidade de formação de agentes locais, numa parceria inicial com uma 
associação filantrópica do bairro e o Ministério da Saúde. O segundo teve início a 
partir da preocupação com o analfabetismo de jovens e adultos, e do isolamento 
e dificuldade econômica vividos pela população moradora de um assentamento 
rural, como explicitado na parceria do PACS com a CPT- Comissão Pastoral da 
Terra, a Associação de Trabalhadores Rurais da Serra do Piloto e Manos Unidas. 
Foram experiências importantes nas quais, embora em muitos momentos as 
dificuldades tenham suplantado os ganhos, todos saíram fortalecidos pelo 
exercício democrático da escolha e da responsabilização. 

Os projetos em andamento e que serão nosso campo de trabalho nos 
próximos anos, pressupõem um acompanhamento de médio prazo e envolvem 
outras duas regiões, na área urbana do Rio de Janeiro: Santa Teresa e Taquara. 

Em ambas as iniciativas, reiteramos o compromisso com a construção de 
uma nova sociedade, acolhendo uma prática educativa que vise a autonomia dos 
sujeitos e das coletividades, buscando o autodesenvolvimento e a auto-educação 
dos diversos atores envolvidos nas organizações - como a escola e entidades 
locais - e na comunidade em geral, a partir dos valores da cooperação, da 
partilha, da co-responsabilidade, da complementariedade e da solidariedade. 

OBJETIVOS: 
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• Colaborar com os movimentos sociais na constituição de sujeitos individuais e
coletivos, e no fortalecimento de práticas promotoras do empoderamento
local.

• Contribuir com organizações governamentais, não governamentais e com os
movimentos sociais na publicização dos espaços e das práticas educativas na
perspectiva do desenvolvimento local.

• Investigar o modo de subjetivação presente nas práticas orientadas pela
perspectiva da socioeconomia solidária.

• Dar continuidade ao projeto Educação para a Cidadania Ativa, em
desenvolvimento desde o ano de 1997, consolidando a parceria com outras
duas organizações não governamentais - SAPÉ e CEDAC - e a população
moradora da região da Taquara e adjacências - zona oeste do Rio de Janeiro.
Realizar: Elaboração, Sistematização e Devolução dos Ganhos e Observação
Partilhada da Intervenção do Fórum Mobilizador da Cidadania Ativa.

• Implementação do projeto Desenvolvimento Local e Práticas
Associativas - Terra, Trabalho e Habitação, na região da Taquara e
adjacências, construído pela própria comunidade no contexto do projeto
"Educação para a Cidadania Ativa", mencionado acima, fortalecendo as
iniciativas das comunidades, organizações e grupos populares locais que
investem numa cultura autônoma e solidária e que se encontram
sensibilizados para o desenvolvimento integral autogestionário. Juntos
construímos um envolvimento concreto na luta pela terra e habitação e pela
construção de práticas associativas, na perspectiva de uma socioeconomia
solidária. Apoiar a comunidade na pesquisa sobre a situação fundiária e
habitacional da região; na articulação de entidades de desenvolvimento
solidário, grupos locais e instâncias de governo; e nas oficinas de
socioeconomia solidária.

• Trabalhar pelo fortalecimento das organizações populares locais para o
estabelecimento de canais de negociação propositiva junto aos governos
estadual e municipal.

• Dar continuidade ao projeto Criar, Brincar, Aprender, Preservar -
Temetizando Nossa Prática Com Arte, em desenvolvimento há dois anos
na Escola Municipal Machado de Assis, bairro de Santa Teresa localizado
na zona central do Rio de Janeiro.

• Implementar o projeto Tematizando a Prática Educativa na Escola -
Um Convite A Aproximar Ciência E Arte Pelo Prazer De Conhecer,
junto Escola Municipal Júlia Lopes de Almeida, localizada em Santa
Teresa.

• No contexto das escolas, investir no comprometimento da prática educativa
escolarizada, com uma educação ecofófica - harmonização das relações dos
seres humanos e destes com o ambiente - trabalhando pela realização do
potencial transformador presente na instituição escolar, fortalecendo-a como
agente aglutinador e animador de alianças no bairro.
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• Contribuir no aprofundamento reflexivo de elementos éticos-pedagógicos
orientadores de uma prática libertária de educação e da democratizadores da
gestão da instituição escolar.

• Registrar, sistematizar e divulgar a produção dos trabalhos realizados.

METAS 

• Fortalecimento dos grupos e movimentos populares - da região da Taquara e
adjacências - ampliando sua capacidade de ação/reflexão, tanto no sentido
de publicização e de democratização de suas práticas quanto de negociação e
proposição junto aos governos locais.

• Realização de um Fórum local ampliado, sobre Terra e Habitação, como
espaço includente e democrático.

• Instalação de um Banco de Dados e de um Arquivo de registros e
documentação sobre Terra e Habitação na região da Taquara.

• Realização de cinco encontros/oficinas sobre Associativismo e Socioeconomia
Solidária com moradores da Taquara e adjacências.

• Construção de uma matriz metodológica para a formação de agentes de
desenvolvimento local.

• Ampliação do índice de publicização dos equipamentos governamentais da
região de Santa Teresa, potencializando sua capacidade de promoção do
empoderamento da população local.

• Incorporação na prática cotidiana, por parte dos professores participantes, de
propostas que criem oportunidades mais democráticas, criativas e prazerosas
para o processo ensino-aprendizagem.

• Dinamização e articulação do cotidiano escolar com a realidade local numa
perspectiva ecosófica - relações mais harmoniosas dos atores das unidades
escolares consigo mesmos, com a comunidade e o meio ambiente.

• Produção de Relatórios dos trabalhos realizados em cada um dos quatro
projetos citados.

• Produção de textos/documentos que subsidiem as práticas dos grupos
envolvidos, bem como as de outros interessados nos temas desenvolvidos e
na metodologia proposta.

ENTIDADES PARCEIRAS 

Serviços de Apoio à Pesquisa em Educação - SAPÉ, Centro de Ação Comunitária -
CEDAC, FÓRUM MOBILIZADOR DA CIDADANIA ATIVA, Escola Municipal 
Macahado de Assis, Escola Municipal Júlia Lopes de Almeida, Sociedade de 
Amigos do Morro dos Prazeres, Escola de Artes TEAR, Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement - CCFD, Fundação ABRINQ, Instituto C&A de 
Desenvolvimento Social e Fundação para o Progresso Humano - FPH. 
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2.6. PROGRAMA "PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL" 

JUSTIFICATIVA 

Este Programa é de grande importância para o cumprimento dos objetivos 
do PACS, pois é principalmente por meio dele que convertemos os resultados das 
nossas pesquisas e publicações em atividades de formação. O acumulado de 

experiências de apoio a práticas inovadoras de poder local tem possibilitado a 
consolidação de uma metodologia de trabalho que potencializa a articulação 
sempre mais dinâmica e criativa entre o local, o nacional e o global. 

Por outro lado, acreditamos que a necessária e urgente ampliação e 

fortalecimento do campo de interlocução entre as instâncias de governo e a 
sociedade carecem de inovação e aprimoramento, permanecendo as ações 
presas a modelos conservadores da lógica política dominante . 

A atividade de educação para o autodesenvolvimento tem sido uma das 
atividades características do PACS desde que ele iniciou seus trabalhos, em 1986. 
Nós a realizamos em resposta a demandas muito diversificadas, quanto aos 
atores - sindicatos urbanos e rurais, igrejas, grupos ecumênicos, governos locais, 
movimentos populares - e quanto à forma - assessorias de longo prazo, como 
junto à Pastoral Operária, à IECLB, aos Governos Municipais de Ipatinga e de

Porto Alegre, à Escola Sul da CUT; assessorias de curto prazo ou não sistemática, 
como junto à Comissão Pastoral da Terra e ao Conselho Indigenista Missionário, 
a dioceses como a de Nova Iguaçu, aos Sindicatos de Trabalhadores 
Metalúrgicos do Rio de Janeiro, de Campinas, SP, de Canoas, RS, a SeCíetarias 
Municipais de Educação nos municípios de Rio Claro, SP, Alvorada e Caxias do 
Sul, RS, Porto Alegre, MT, à Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE); 
assessorias pontua is, como à Comissão Nacional de Pastoral, da CNBB, à Igreja 
Evangélica Anglicana do Brasil, à Secretaria de Agricultura do governo do estado 
do RS, �8���imgrt8u1ºb 7fcPrPállreifhWAroR8ôg i��B�Jse'dªtn1lr�t�õs e o avanço
da sociedade na elaboração de reivindicações propositivas, passam pe!o 
reconhecimento pelos atores sociais, da íntima relação entre educação e projeto 
de desenvolvimento, entre educação libertária e a práxis do empoderamento 
para o autodesenvolvimento individual e coletivo. 

Indicamos aqui nossos objetivos e metas mais gerais, ressaltando que, 
sendo a formação uma dimensão presente em todas as frentes de trabalho, o 
detalhamento e especificidades das ações estão contempladas em cada 
Programa. 

OBJETIVOS: 

• Contribuir para que a dimensão educativa presente nas práticas sociais seja
orientada pela perspectiva do autodesenvolvimento integral - individual e

coletivo, sensibilizando os atores sociais sobre a íntima relação entre 
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educação e projeto de desenvolvimento, entre a educação libertadora e a 
práxis do autodesenvolvimento. 

• Apoiar governos municipais participativos, nas áreas de capacitação de
quadros do governo e da sociedade, metodologia de planejamento
estratégico e tático e de avaliação.

• Assessorar governos locais em atividades voltadas para o Orçamento
Participativo, a promoção do Cooperativismo Autogestionário e experiências
de Socioeconomia Solidária.

• Promover oficinas de formação na perspectiva da socioeconomia solidária,
criando um ambiente de troca e participação democrática, tendo como ponto
de partida as experiências já acumuladas pelos grupos participantes.

• Realizar atividades educativas e de consultoria para comunidades populares,
sindicatos e suas instituições educacionais, organizações ecumênicas e
igrejas, universidades, governos locais e ODSs, promovendo processos
omnilaterais abrangendo: a filosofia, a socioeconomia, a economia política, a
cultura e a espiritualidade.

METAS 

• Ajudar a interligar organizações de trabalhadores, universidades e outros
centros de consulta e pesquisa na América Latina, nas áreas temáticas
trabalhadas pelos diferentes Programas.

• A partir da experiência acumulada, elaborar ensaios, livros e outros materiais
educativos que sirvam de subsídio à formação e à ação de diferentes grupos
sociais na perspectiva do autodesenvolvimento integral.

• Publicações de registros das experiências:

• Educação e Desenvoivimento - duas pubiicações seguindo o formato de
blocos de fichas de registro DPH.

• Canteiro de Educação/ Aliança - publicação/convite à adesão ao Canteiro
e uma publicação seguindo o formato de blocos de fichas de registro DPH, a
partir da contribuição de educadores brasileiros.

• Cadernos Temáticos - duas publicações acerca dos paradigmas no
trabalho de Educação e Desenvolvimento Local.

• Intervenções no Cotidiano - publicações com o objetivo de problematizar
questões que tradicionalmente são entregues a especialistas e/ou ao Estado,
explicitando sua dimensão cotidiana e micropolítica.

• Aprofundar os vínculos já existentes com grupos populares, sindicatos,
organizações ecumênicas e igrejas, universidades, governos locais, ODSs,
atendendo as solicitações de contribuição em atividades de formação.

• Realizar com qualidade social, as metas propostas pelas diversas práticas de
formação desenvolvidas nos Programas de trabalho.
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ENTIDADES PARCEIRAS 

As entidades com as quais compartilhamos as atividades referidas ao Programa 
Práticas de Formação, encontram-se inscritas em cada Programa específico. 

2.7. PROGRAMA "REDES" 

JUSTIFICATIVA 

Como nos referimos anteriormente neste documento, a construção de 
redes - relações multilaterais - exige uma relação bilateral sistemática, que nos 
obriga a selecionar criteriosamente as parcerias, centrando naquelas que têm 
maior efeito multiplicador. 

Nessa construção, acreditamos que se faz necessário investir na 
apropriação adequada de novas tecnologias quando estas contribuirem para o 
fortalecimento dos encontros, das ações e enlaces emancipadores das pessoas, 
grupos e nações. 

Sintonizamos com a filosofia e posicionamento presentes nos aspectos 
ressaltados no documento da Rede Diálogos e Documentos para o Progresso 
Humano - DPH, e que justificam o investimento na forma de rede. Destacamos: 
·a importância de acesso a informações úteis e ao contato com pessoas que
vivenciam situações similares, o reforço da autonomia, a instrumentalização de
formas coletivas de negociação e decisão, e a busca da descentralização e da
diversificação. As redes como instrumento de aprendizagem e reflexão se
potencializam no encontro de vontades e intenções.

Faremos referência neste ítem apenas a algumas Redes/Parcerias, já que 
outras, por suas especificidades já foram citadas nos Programas de trabalho 
onde se desenvolvem. 

Fazemos ressalva quanto a inclusão de atividades do Polo de 
Sócioeconomia Solidária neste item tendo em vista que este já está incluído no 
Programa de Sócioeconomia Solidária. Aqui, o objetivo é dar maior visibilidade 
a esta iniciativa e ao mesmo tempo integrá-la as outras atividades de nossa 
parceria com a FPH. 

REDE Diálogos e Documentos para o Progresso Humano - DPH 

É um rede internacional de intercâmbio de experiências e reflexões úteis para a 
ação. 

OBJETIVOS: 

• Retomar os objetivos do Convênio PACS/DPH - Informação Voltada
para a Ação, em curso desde 1995, e dar continuidade ao processo de
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registro de experiências do PACS em formato de fichas DPH. Participar e 
contribuir no Fórum DPH e junto ao Comitê de Organização e Enlace da Rede 
DPH - CENO. 

Aliança Por Um Mundo Responsável E Solidário 

OBJETIVOS: 

• Dar continuidade às atividades de animação e difusão da Aliança por um
Mundo Responsável e Solidário no Brasil e no Cone Sul.

• Discutir a ALIANÇA como marco mais abrangente - mesa redonda sobre as
ALIANÇAS.

• Realizar atividades permanentes, como eventos e desenvolvimento de
temas, pelo enlace de pessoas ou grupos, acompanhando os novos
aliados, distribuindo textos, participando dos foros de discussão .

• Fortalecer as relações e os trabalhos conjuntos entre os diversos parceiros
no Brasil e na América Latina no espaço da ALIANÇA/Polo de
Socioeconomia Solidária.

• Avaliar o processo de organização das ações em torno da Socioeconomia
Solidária.

• Ver temas do Polo de Socioeconomia Solidária para trabalhar no encontro.

• Dar continuidade À articulação e consolidar a parceria com companheiros
da Argentina no apoio e animação do Canteiro de Educação na América
Latina.

• Realizar as atividades necessárias à implementação do Projeto do Canteiro
de Educação no Brasil.

• Avaliar o processo de organização das ações em torno da Canteiro de
Educação.

• Consolidar a parceria entre ALIANÇA/CANTEIRO DE EDUCAÇÃO e a
Campanha Nacional de Direito à Educação - coordenação Ação
Educativa/ Actionaid.

METAS 

Rede DPH: 

• No prazo de dois anos, publicar as fichas de experiências dos trabalhos
desenvolvidos nos diferentes programas do PACS.
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• 

• Aprofundamento das discussões sobre a organização da rede. 

• Realizar oficinas de redação de fichas de experiências.

• Participar das reuniões de trabalho do CENO e das reuniões bianuais da
Rede.

• Consolidar o trabalho junto ao Comitê de Organização e Enlace da Rede
DPH - CENO .

Aliança Por Um Mundo Responsável E Solidário 

• Participação do planejamento das diversas reuniões que vão acontecer em
2001.

• Aumentar o índice de participação efetiva de aliados na rede, incrementando
as trocas de informação.

• Preparar a edição e publicação de 8 números da "Carta Brasil da Aliança por
um Mundo Responsável e Solidário".

• Manter atualizado a base de dados que alimenta o Anuário da Aliança por
um Mundo Responsável e Solidário

Aliança/ Polo de Socioeconomia Solidária 

• Realizar o Encontro Brasileiro de Cultura e Socioeconomia Solidárias (Rio de
Janeiro, junho/00), objetivando:

• Avaliação coletiva do cooperativismo autogestionário no
contexto do Brasil/ Mundo;

• Definição de conceitos próprios a nível nacional a partir das
experiências em curso. Construção de um campo próprio de
articulação e possível representação política;

• Propor plano nacional de formação, de educação cooperativa
e comunitária na perspectiva da autogestão e do
desenvolvimento;

• Distinguir "3ª via" (FHC) e socioeconomia solidária -
construção de um documento no mesmo esquema de Porto
Alegre de síntese/discussão para criar estratégias - oficinas
de ações concretas ex.: Tupis, espaço de comercialização,

• Mapeamento do público - incubadoras, MST, cooperativas
tradicionais de produtores rurais, indígenas.
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• Seminário de capacitación e Integración REDLASES - Red LatinoAmeric.ana de
Socioeconomia Solidaria Local: Buenos Aires

• Oficina sobre Mulheres e Socioeconomia Solidária

• Oficina sobre Comercio Justo e Consumo Ético na América Latina

• Concretizar redes de comercialização para os produtos das Organizações
Econômicas Populares;

• Plano de desenvolvimento e crédito - discussão sobre finanças, crédito,
cooperativismo, moeda comunitária etc.;

• Fortalecer/construir rede nacional, latino-americana, internacional de
socioeconomia solidária.

• Oficinas de educação, trabalho, mulher/gênero - debates e metodologias.

Aliança/ Canteiro de Educação 

• Produzir o documento convocatório à participação no canteiro de Educação.

• Encontro com educadores brasileiros com o objetivo de fortalecer e dar
visibilidade às experiências inovadoras no âmbito da Educação.

• Seminário preperatório do Encontro Latinoamericano do Canteiro de
Educação.

• Encontros Latinoamericanos do Canteiro de Educação.

• Seminários e encontros da Campanha Nacional de Direito à Educação.

• Criação de uma página eletrônica para o canteiro de Educação, no sítio web

da Campanha Nacional.

• Realização de Oficinas de elaboração de fichas de registro de experiências em
Educação.

• Publicação de textos e fichas de experiências referidas ao Canteiro de
Educação e à Campanha Nacional.

• Fortalecer a campanha nacional pelo Direito a Educação.
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3. ESTRUTURA INSTITUCIONAL

O PACS é uma entidade pequena e flexível. Sua estrutura organizacional 
está concebida para permanecer relativamente pequena, mantendo o máximo 
possível de leveza, simplicidade e baixo custo operacional. Esta estrutura é 
constituída da seguinte forma: 

• Coordenação Geral e Executiva

• Desenvolvimento Integral

• Educação e Movimentos Sociais

• Tecnologias de Combate à Pobreza

• Administração

Além da nossa equipe, contamos com a colaboração de profissionais de 
diversas áreas de conhecimento e especialização. 

Equipe PACS: 

Marcos Arruda, Hermila Figueirêdo, , Sandra Quintela, Jussara Mendonça 
de Oliveira, Kátia Aguiar, Rosangela dos Anjos, Ruth Espínola S. Souza, 
Vanessa Christina Breia, Terezinha de Jesus Pimenta, Robson Patrocínio, 
Silvana da Silva Cláudio, Nely Belem de Mattos, Eliane de Paula Macedo, 
Cristiane Maria de Souza, Gustavo Jorge de Araújo Vaccihi. 

Colaboradores: 

Ana Lagoa, Adriana Perez, Alexandre Aguiar, Antônio Carlos Pantoja, 
Claudio Nascimento, Flávio Lorenção, Franklin Coelho, Frank Volcan, , 
Hans Perter Nachtsheim, Lia Tiriba, Luís Carlos D. Prado, Mareio Campos, 
Peter Schweizer, Reinaldo Gonçalves, Ricardo Alves da Silva, Sebastião 
Soares, Silvana da Silva Claudio, Suli Cuperstein 

Sócios: 

Pe. Agostinho Pretto (Presidente do PACS), Suli Cuperstein (Vice
Presidente do PACS); Hermila Figueirêdo (Dir. Financ. PACS); Gabriela 
Leite (Da Vida); Catherine de Arruda Lambelet (PACS); Cláudio 
Nascimento (Escola Sindical Sul); Reinaldo Gonçalves (CORECON/RJ); 
Márcia Miranda e Leonardo Boff (CDDH/Petrópolis-RJ); Sônia Kramer 
(PUC/RJ); Joana D'Arc (CMP); Pastor Haroldo Reimer (IECLB); Sebastião 
Soares (Desenv.Consultoria e Planejamento Ltda.);; Jether Pereira 
Ramalho (Koinonia); Guilherme Nunes. 

3.1 DINÂMICA E TOMADA DE DECISÕES 

O PACS é dirigido por uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal . É a 
seguinte sua composição atual: 
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Diretoria Executiva 

Presidente: Pe. Agostinho Pretto 

Vice-Presidente: Israel Segai Cuperstein 

Diretora Financeira: Hermila Alcina Pereira de Figueiredo 

Conselho Fiscal 

Gabriela Leite 

Pastor Haroldo Reimer 

Joana D'Arc Santana 

Suplentes 

Cláudio Nascimento 

Jether Pereira Ramalho 

Márcia Miranda 

Em agosto de 1996, decidiu-se pela criação de uma Assembléia de Sócios. 
Os Sócios serão convidados das instituições sociais com quem mantemos 
parceria e colaboração. Esta Assembléia se reunirá a cada ano para discutir as 
estratégias de trabalho do PACS e tomar decisões-chave. Na última Assembléia 
realizada em maio de 1999, decidiu-se pela criação do Conselho Fiscal. 

A gestão do PACS é de responsabilidade do Coletivo de Gestão. O 
Coletivo de Gestão é um órgão permanente, aprovado pela Diretoria Executiva, 
responsável pelas decisões relativas ao seu funcionamento e operações 
cotidianas. Integram o Coletivo aqueles que fazem parte das instâncias de 
coordenação técnica e administrativa. 

Produzimos relatórios anuais de atividades e financeiros, que são enviados 
a nossos parceiros do Norte e do Brasil. Nossa contabilidade passa por uma 
auditoria independente duas vezes por ano, a pedido de uma agência parceira da 
Alemanha. 

Nossa renda é proveniente de doações, principalmente de fontes 
estrangeiras (ver abaixo), e também de remunerações por consultorias, trabalho 
educativo e doações resultantes da distribuição de nossas publicações. O PACS 
procura desenvolver também laços de solidariedade e colaboração com 
entidades com as quais mantém parceria, servindo em atividades de educação 
para o desenvolvimento, pesquisa e produção de texto noutros idiomas, junto 
aos parceiros do hemisfério Norte. Além disso, colabora com CASAL, da Espanha 
(Coletivo Autogestionário de Solidariedade com a Área Latina), formado por 
várias pessoas de diferentes partes da Espanha que pertencem a cooperativas ou 
organizações de trabalhadores. A colaboração se desenvolveu através de visitas 
mútuas, intercâmbio de experiências, troca de publicações e ações comuns. 
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4. FINANÇAS

O PACS conta atualmente com dois tipos de recursos financeiros: 

1. Auto-financiamento - todos os tipos de recursos provenientes de
serviços prestados: consultorias, cursos e seminários, publicações, etc. Eles 
incluem convênios de consultoria com Governos Municipais, Escola Sul da CUT, 
Federações de Sindicatos, e outms . 

2. Financiamento externo - doações de agências nacionais e
internacionais, seja na forma de financiamento institucional, (parcerias 
recíprocas, envolvendo recursos para apoiar o PACS como instituição), ou na 
forma de apoio a programas e projetos específicos. 

Atualmente, contamos com financiamento, seja institucionais, seja para 
programas ou projetos específicos, de: 

• CHRISTIAN AID (Reino Unido)

• TRÓCAIRE (Irlanda)

• FPH (França e Suíça)

• Conselho Mundial de Igrejas (Genebra, Suíça)

• CCFD, Comitê Católico contra a Fome e pelo Desenvolvimento (França)

• Fundação ABRINQ (São Paulo)

• Ação Quaresma (Lucerna, Suíça)

• Antenna Technologie (Genebra, Suíça)

• DED - Serviço Alemão de Cooperação Técnica (Alemanha)

• Fundação Ford (E.U.A.)

• Samuel Rubin Foundation (E. U.A.)

• SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund (Escócia)

• Instituto C&A de Desenvolvimento Social ( São Paulo)

• Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social/DED - (Alemanha)

O orçamento geral do PACS é estabelecido com base em Planos de 
Trabalho trienais, e ajust;:ido anualmente de acordo com a disponibilidade de 
renda, os gastos consolidados de cada ano fiscal (janeiro a dezembro), e as 
provisões para o próximo ano. Porém, neste documento elaboramos o orçamento 
para três anos - 2001, 2002 e 2003. 

Nossos parceiros do hemisfério Norte já estão bem familiarizados com as 
dificuldades por que passam as organizações de assessoria do Sul, no contexto 
da estabilização neo-liberal e das políticas de ajuste. Deveríamos enfatizar que o 
PACS conseguiu manter uma política financeira austera durante os anos mais 
difíceis, sem ter que recorrer a demissões. 

Dentre os principais fatores do desequilíbrio financeiro atual do PACS 
estão a inflação oculta (subida de preços que não são reveladas na taxa oficial 
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de inflação, mas se fazem sentir na vida cotidiana das pessoas e nos orçamentos 
domésticos e institucionais) - em 1999 chegando a 8,9% o IPCA (IBGE) e a 
20,10% o IPC-M (FGV), e perdas nas taxas de câmbio (vocês sabem que, apesar 
da desvalorização, o "real" tem sido sobrevalorizado artificialmente, em função 
das entradas maciças e inabituais de capitais estrangeiros no país. Por outro 
lado, a desvalorização do real em janeiro de 1999 teve o efeito inesperado de 
induzir algumas agências de cooperação a reduzirem suas contribuições em 
moeda forte ao PACS, supondo equivocadamente que isto não prejudicaria a 
execução do no Plano de Ação já que o valor da contribuição em reais ficava a 
mesma. O erro delas foi ignorar a onda de aumentos de preços que se 
sucederam a pretexto da desvalorização. 

Em consequência disto, adotamos medidas ainda mais austeras durante 
1999, cortando os benefícios e encargos sociais de parte de nossa equipe 
(precisamente da equipe técnica e dos quadros que têm compromisso apenas 
parcial com o PACS). 

Sendo o PACS uma instituição pequena, preocupada principalmente com a 
qualidade, já ultrapassamos nossa elasticidade em termos de solicitações de 
apoio através de consultorias, atividades educativas, pesquisa participativa, apoio 
metodológico e animação. Cada Programa é uma fonte de demandas muito além 
do que está planejado. A sobrecarga de gastar tempo extra procurando recursos 
para projetos, que dão uma margem muito pequena para a operação do 
Instituto, está no limite do suportável. É por isso que precisamos estabelecer 
parcerias de longo-prazo em termos de tempo, recíprocas em termos de 
objetivo, e que forneçam financiamento institucional. 
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1. ORÇAMENTO

01/jan/2001 a 31/dez/2003 - ORÇAMENTO EM R$ 

Itens Da�os para o Cálculo 1 Ouant.l Valor Unit. 1 Sub- Totais J meses 1 Totais 

• 

Salános Técnicos (40 hs semanais) 5 3.185,50 15.927.50 
Técnicos (30 hs semanais) 4 2.389,00 9.556.00 

• Encarregado Financeiro 1 2.196,50 2.196,50 
Digitadora 1.058.00 1.058.00 
Secreténa 1.759.50 1.759.50 
Apoio Administ e Serv. Gerais 741.i5 741.75 

31239. 25 40 1.249.257 .61 
Encargos sociais= 39% 12.245.79 40 489708.98 

Ten:e1ros Serviços de Faxina 1 920.00 
Contador 312,80 
Técnico 1.673,25 
Advogado (R$57 .50/consulta) 57,50 
Diversos 1.100,00 4 063.55 

Encargos Soc1a1s Encargos si Terceiros = 15% 609.53 4 673.08 39.99 186.876,57 

Viagens 
Passagens 

Nac1ona1s 20 viagens x 2 técrncos = 40 600,00 24.000.00 
lntemacíona1 s 1 e viagens x 2 técnicos = 20 2500.00 50.000.00 

Desp Viagens por dia de viagem 
Nacionais viagens x 5 dias x 2 técnicos = 200 100,00 20.000.00 

Internacionais \iagens x 5 dias x 2 técnicos = 100 200.00 20.000,00 114.000.00 

Seminanos e encontros 6 semin. x 30 pessoas x 3 dias 540 150.00 81.000.00 
Publicações 

Educ. e Soc,oecon.Solidária 10 edições= 10 4.132,00 1 41 320,00 
Carta Brasil 8 edições 8 9.302.50 50.622.50 

Desp. Adm1nistranvas 
AlugueVCondom e Luz 2 000,00 
Comunicações 1.200,00 
Correio 600,00 
Fotocópias 1.000.00 
Diversas 2.000.00 6 800.00 36 244.800.00 

Treinamento PMA Diárias do Consultor 20 1 200.00 4.000.00 
Taxa de acmirnstração 10% 242.026.57 

TOTAL R$ 2 .662 .292 .22 

Rio de Janeiro. 3 Março. 2000 

Cálculo de média 
R$pormês 

63.387.91 
R$por ano 

760.654,92 
US$ por ano (R$1.751US$) 

434.659.96 
US$TOTAL 

1.521.309 .84 



Plano Trienal jan/2001 - dez/2003 

Fomes Recursos 

Em US$1 000 

FPH-Aliança 
PACS 
TOTAL 

Notas 

Recursos captados e a captar 
Ref. a 2.001 Ref. a 2002 Ref. a 2003 

36 
10 20 20 
46 10 10 

Para o triênio 2001 -2003 estamos iniciando o processo de negociação. 
Entre as nossas fontes o proJeto FPH/ Aliança é o único que se 
estende atê 2001 
PACS significa recursos que o PACS pretende gerar 
O valor solicitado e a ser negociado com outras agencias seria: 
Para 2001: U$ 388.659,96 
Para 2002· U$ 424.659.96 
Para 2003· U$ 424 559.96 

.. 

• 
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ANEXOS 

Quadro de Técnicos e Colaboradores 

• 

NOME ESPECIFICAÇÃO 

• Marcos Arruda Coordenador 

Hermila Figueirêdo Técnica 

Kátia Aguiar Técnica 

Sandra Quinteia Técnica 

Rosangela dos Anjos Técnica 

• 

FORMAÇÃO 

Eco11omista e Educadar. Sócio
fundador do I11Sti1uto Cojamar-SP, 
Assessor do Co11Sell,o Nacional de 
Igrejas Cristils do Brasil, da Pastoral 
Operária e de diversas orgaJiizações de 
trabalhadores. Membro do I11Stit11to 
Tr011Snacional (.4msterdii), DoutorantÚJ 
da U11iversidade Federal Flumi11ense. 

Bibliotecária. Pós-graduada em 
Ciências da Informação pelo 
CNPQIIBCT. Bolsista do Governo 
Francês, com estágios 11a UNESCO, 
CNRS-Ce,ure Natio11al de Ia Reclierc/1e 
Scieritifique e em Bibliotecas 
Universitárias e de empresas privadas. 
Gestão de bases de dadas CDS-ISIS. 

Psicóloga. Graduação em Psicologia 
pela U11iversidade Santa Úrsula. 
Especialização em Psicologia pela 
PUC/RJ. Mestre em Educação pela 
Universidade Federal Flumi11ense. Ex
coordenadora d(, Programa de 
Capacitação da Superintendência d(, 
Bem Estar Social da Secretaria 
M,micipal de Desenvol,,imento Social 
do Rio de JOJ1eiro. Atuou em projetos 
governamentais e ndo governamentais 
na área de pre1•e11ção em saúde mental 
e educação em saúde. 

Economista graduada em 
Desem•olvime11to pela U11il-ersidade de 
Bremem, Alemanha, e em 
Cooperati,ismo pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, RS. Atuou em 
projetos governaJnentais e não
governameruais de desem1olvimento 
rural Experiê11cia na área de gestão 
em projetos produtivos associativos. 

Psicóloga. Graduação em Psicologia 
pela U11iversidade Celso Lisboa. 
Mestre em Educação pela Fundaçilo 
Getúlio l1 argas - IESAE. SOJtitarista 
pela Escola Nacional de Saúde Pública 
- FIOCRUZ. Experiência nas áreas de
dese11vofrime11to comunitário,
educação popula.r e educação em 
saúde, em projetos governamentais e
rtão governameruais.
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Ruth Espinola Soriano Técnica Economista, graduada pela UFRJ, com 
experiência em Orçame11to Público. 

Terezinha de Jesus Técnica Psicófuga, graduada pela UERJ, com 

Pimenta experiê11cia em Pesquisa-interve11çdo, 
tentUJ atuado junto a comunidade 
escolar próxima a UERJ. 

Vanessa Christina Técnica Formaçilo em Psicofugia pela 

Breia Universidade do EstatUJ do Rio de 
Janeiro ((JERJ). Traballwu como 
estagiária em projetos da UERJ e 
UFRJ ligados à Educação 

Silvana da Silva Técnica Formação em Jornalismo, com 

Cláudio experiência em editoria de publicações 
eletrônicas, redação e sistemas de 
iliformação 011-li11e. 

Ana Lagoa Colaboradora Jomalista. Bacharel em História pela 
Ulliversidade Federal {U) Rio de 
Janeiro, Pós-graduação em Ciência 
Polllica pe/,o IUPERJ, Pós-graduaçdo 
em Educação (área de Comunicação e 
Educação), na UFRJ. 

Adriana Perez Colaboradora Economista e PesquisatUJra na área de 
Relações ltttemacionais 

, 
Antônio Carlos Pantoja Colaborador Engenheiro Eletricista. Atuou como 

Superintendente Operacional, 
FURN.4S. Atualmente traballta como 
Engenheiro de Segura,tça <ÍQ Traballw. 

Claudio Nascimento Colaborador Educador Sindical e Pesquisador. 
Assessor 11a área de "Cooperativismo-
Autogestão". 

Flávio Lourenção Colaborador Técnico Agrícola. Atua 110 projeto de 
Dese11volvime110 e Empoderamento 
Local - Assentamento Fazenda Rubião 
- 110 Mu11icípio de Mangaratiha, RJ.
(P4CS).

Frank Volcan Colaborador EducatUJr Popular. Atua em 
movimemos sindical e cooperativo no 
EstatUJ tUJ Rio Grande tUJ Sul 

Franklin Coelho Colaborador Engenheiro. Graduado em engenharia.
Mestrado em Pla1tejamento Urbano.
Doutora,uJo em História Urbmta.
Professor de Economia na UFF e
membro <ÍQ SERE - Fundação
Friedericlt EberL

Hans Peter Nachtsbeim Colaborador Psicól.ogo, Mestre em Psicol.ogia. 

Técnico em Eletrônica. fa:periência 
desem•olvimeltlo orga,iizacio11al, 
programação de sistemas e redes /,ocais. 



Peter Schweizer Colaborador 

Reinaldo Gonçalves Colaborador 

• 

• 

Ricardo Alves da Silva Colaborador 

Sebastião Soares Colaborador 

Suli Cuperstein Colaborador 

Foto da Equipe Técnica 

ArquiJeto e Urb011ista. Empresário. 

Eco110111ista. Professor titular de
Eco110111ia da U11iversidade Federal do 1 Rio de Janeiro. Doutorado 11a 
U11iversidade de Readi11g, foglaterra. 

1Coorde11ador do Núcl.eo de Estudos de 
Eco11omia flltemacio11a//UFRJ. 

1Economista da Co11feréncia das Nações 
U11idas para o Comércio e o 
Dese11volvime11to (UNCTAD) em
Genebra (1983/1987). 

Téc11ico Agrícola. Atua em projetos de
assessoria junto à orga11i:.ações de
pequenos produJores rurais em áreas de
asse1uame11to de reforma agrária 110
Estado do Rio de J011eiro, sindicatos,
associações e cooperativas. Assessora o 1 projeto de Dese11volvimettto e 
Empoderamento Local 11a Fazenda 
Rubido/ Ma11garatiba, RJ. (PACS) e 11a
produção local de spirulina. 

Engenheiro. Pós-graduado em 
Engenharia Econômica (ENEIUB) e 1
em Engenharia de Produção 
(COPPEIUFRJ), Ex-e11genheiro 
executivo do Ba11co de 
Dese11volvime11to Econômico e Socialr
BNDES, Diretor da empresa
"Dese11volvime11to Cottsultoria e
Púuiejame,uo L TDA. " 

Psicólogo e Consultor Financeiro. 
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Administrada pelo Radioclube de Queimados, entidade cultural, sem fins lucrativos, fundada em
13/04/91. Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei 173/95 de 22/05/95. 

Sede: Rua José Maria Coelho, 14/201 -Queimados/RJ -CGC: 36.464.816/0001-13
Pabx (Fax) 665-1719

Queimados, 14 de julho de 1997.
Ao 
Pe. Agostinho Pietro 
Pároco da Catedral de Santo Antônio
Nova Iguaçu - RJ

Caríssimo Padre
O Radio clube de Queimados, entidade mantenedora da Rádio Novos Rumos, foi contemplado

no "ID Concurso de Projetos para Capacitação de Jovens" promovido pela Associação de Apoio
ao Programa Comunidade Solidária, do Governo Federal, com o patrocínio de um Curso de
Capacitação Profissional em Atividades Radiofünicas para 64 jovens carentes selecionados por
8( oito) rádios comunitárias sediadas na Baixada Fluminense. 

O Curso será dividido em três módulos e terá a duração de 5 meses ( de 21/07 a 20/12/97). O
módulo básico começará na próxima segunda-feira, 21 de julho, e se estenderá até o dia 12/09/97.

Tendo o projeto inicial sofrido redução de verbas, estamos buscando meios de racionalizar os
custos, a fim de nos ajustannos à nova realidade orçamentária. Uma das fonnas de reduzir os custos
de transporte (item que mais pesa no orçamento) é conseguir um local mais central para a realização
do módulo básico, inicialmente previsto para o Colégio Cenecista Dr. Pedro Jorge, em Queimados.

Assim sendo, e considerando o compromisso com as boas causas sociais que esta paroquia
sob sua gestão tem demonstrado ao longo dos anos , vimos solicitar-lhe a cessão de duas salas da
Catedral de Santo Antônio para realização do módulo básico do citado Curso de Capacitação. 

Desde já comprometemo-nos a zelar pela manutenção da ordem e da limpeza das dependências
cedidas, bem como a cumprir todas as condições exigidas para a cessão. 

Certos da generosa acolhida de nosso querido pastor e amigo e de seu Conselho Paroquial,
antecipamos os nossos agradecimentos e aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de
sincera amizade.

-- !/ /ªt/e:�

1--

' 

--Ismay�es � ó'f �fra 
Coordenidor Geral do c'urso de 

Capacitaçãó em Atividades Radiofünicas
/" 

-

PS: Segue, em anexo, cópia da correspondência da Associação de Apoio ao Programa
Comunidade Solidária, comunicando a aprovação do nosso Projeto.



Velhinha 
• Aos 124 anos,
ex-escrava esbanja
saúde e alegria
JOSÉ MARIA MA YRINK 

S
ÃO PAULO - A ex-es
crava Maria do Carmo Je

rônimo, de 124 anos, a mulher 
mais velha do Brasil, viajou 
quatro horas de ambulância de 
Itajubá (MG) a São Paulo, pa
ra ser internada no Incor, onde 
desembarcou bem-disposta e 
sorridente para se submeter a 
uma série de exames com o 
cardiologista Emane Grei!. 
"Tô só com tontura", disse ela, 
enquanto a médica residente 
Maria Betânia de Almeida da
va diagnóstico mais preciso -
queda de glicose e disfunção de 
tireóide. 

"Mandei dona Maria do 
Carmo para investigações no 
melhor hospital do país, por
que ela merece aten ão es e-

e esperta 
cialíssima", explicou, em Itaju
bá. o cardiologista José Geral
do Vilela Reis, que cuida dela 
desde 82. Naquela época, ele 
imaginava que sua cliente ti
vesse entre 80 e 90 anos de 
idade, como aparentava seu 
organismo - uma saúde de 
ferro, num minúsculo corpo de 
1,22m de estatura e 43kg·. 

A confirmação da idade só 
veio em 1991, quando uma cer
tidão de batismo da Paróquia 
de Nossa Senhora do Carmo. 
de Carmo de Minas, compro
vou que dona Maria do Carmo 
nasceu nessa cidade em 5 de 
março de 1871 - seis meses 
antes da promulgação da Lei 
do Ventre Livre. Era filha da 
escrava Sabina e do escravo 
reprodutor Jerônimo. Com ba- · 
se nessa certidão, ela entrou no 
livro Guinness de Recordes co
mo a mulher mais velha do 
Brasil. 

Aula de mudança 
Numa época em que se tornaram co

muns as mudanças de opiniões políti
cas, vale a pena registrar um caso em 
que ela foi feita com toda a coragem e 
elegância que o assunto merece. 

Dom Cláudio Hummes, que acaba de 
ser nomeado arcebispo de São Paulo, 
tomou a palavra numa recente reunião 
do episcopado e disse mais ou menos 
o seguinte:

"Eu pensava de uma maneira, hoje
penso de maneira diferente. Mudei mi
nha maneira de pensar porque acho 
que estava errado". 

Muitas são as pessoas que fazem es
se percurso, até porque, de fato, esta
vam erradas. Poucas são as que têm a 
coragem de fazê-lo diante de seus pa
res. 

Nos anos 70, quando foi bispo de 
Santo André, dom Cláudio era um dos 
mais destacados religiosos da ala à es
querda do episcopado. 



O GLOBO Domingo, 29 de março de 199! 
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INVASÃO EM CABO FRIO: uma das áreas ocupadas por memb;os do Movimento dos Tr�balhadores Rurais Sem Terra 

Arcebispo proíbe religiosos 
de irem à Romaria da Terra 
Ato marcará dez anos da morte de líder rural em Cabo Frio 

Gustavo Goulart 

• Numa decisão que pegou de
surpresa trabalhadores rurais e
entidades ligadas à reforma agrá
ria no estado, o arcebispo de Ni
terói, dom Carlos Alberto Navar
ro, proibiu a participação de reli
giosos católicos na 1 Q! edição flu
minense da Romaria da Terra,
evento que se realiza a cada dois
anos em pontos diferentes do es
tado para celebrar a volta do ho
mem ao campo, como frisa o Mo
vimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra (MST). Este ano, a
romaria será dia 14 de junho, em
Cabo Frio, para marcar os dez
anos de morte de Sebastião Lan,
presidente do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais da região as
sassinado em junho de 88.

Por causa da homenagem, dom 
Carlos Alberto Navarro foi além: 
proibiu dar o título de romaria ao 

eveHto, com o argumento de que 
a palavra é religiosa. Por isso, o 
título da manifestação mudou pa
ra Caminhada da Terra. A decisão 
foi tomada em fevereiro durante 
reunião na Cúria de Niterói com 
uma comissão integrada por tra
balhadores rurais e por uma re
presentante da Comissão Pasto
ral da Terra (CPT) de Campos, 
que também organiza o evento. A 
comissão fora a dom Carlos Na
varro _pedir seu apoio: 

- E uma pena. O próprio Papa
se posicionou a favor da luta pela 
terra. Como o arcebispo pode ne
gar apoio? Esperamos que os pa
dres discordem da posição de 
dom Carlos Alberto - afirmou 
!ris Fátima Polidoro, coordenado
ra da CPT de Campos.

Falando em nome de dom Car
los Alberto Navarro, o padre Éd
son Assunção, chanceler da Cúria 
de Niterói, disse que a arquidio-

cese não autorizou a participa
ção dos religiosos na caminhada 
por considerá-la manifestação ex
clusiva de leigos: 

- Os religiosos que quiserem
participar terão de fazê-lo de for
ma que não dê a entender que a 
Igreja está participando. 

Mesmo na Igreja há quem dis
corde. Dom Waldir Calheiros No
vais, de 74 anos, bispo de Volta 
Redonda, é um deles. 

- Quando se levantou o nome
de Romaria da Terra foi para cha
mar atenção para o direito pela 
terra - disse dom Waldir. 

O presidente do Sindicato dos 
Trabalha�ores Rurais de Cabo 
Frio, Manoel Barbosa, disse não 
entender a posição do arcebispo 
de Niterói: 

- Gostaria muito que ele nos
desse apoio porque o trabalha
dor rural ainda se encontra de
sassistido. • 
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Sem-terra debatem massacre de Carajás 
A reunião mensal de 35 

mutirões de ocupação de No
va Iguaçu, no Centro de Direi
tos Humanos de Nova Iguaçu, 
na sexta-feira, transformou-se 
em grande fórum de debates 
sobre a violência contra traba-
1 hadores sem-terra no país. 
Lembrando o aniversário de 
dois anos da morte de 19 tra
balhadores sem-terra, durante 
confronto com policiais em 
Eldorado dos Cara jás, em 
abril de 96, os posseiros parti
ciparam, durante toda a ma
nhã, de debates e peças de 
teatro promovidos por lide
ranças comunitárias. 

Após apresentarem suas rei
vindicações ao padre Roy, os 
posseiros da Gleba Modesto 
Leal participaram de debate 
sobre a reforma agrária e o 
MST no Rio, discutindo a vio
lência contra posseiros com o 
Líder do Movimento Sem Ter
ra no Rio, José Ribamar. O ex
diretor da Federação dos Tra
balhadores na Agricultura da 
Baixada, Bráulio Rodrigues. 
discursou sobre as ocupações 
urbanas da Baixada, lembran
do os problemas que as famí
lias enfrentam para conseguir 
título de posse do terreno. De 
acordo com o advogado do 
Centro de Direitos Humanos 
de Nova Iguaçu, Anadír Faria 
dos Santos, embora a violência 
contra os sem-terra na Baixada 
seja rara, houve casos isolados 
há cinco anos. Anadir acusa 
policiais de terem ateado fogo 

no barraco do posseiro João 
Pereira de Andrade, de 93 
anos, na ocupação de Vila Ma
galhães, em Belford Roxo, pa
ra obrigá-lo a sair da moradia. 

Há oito anos vivendo no 
terreno, a presidente do Muti-

rão da Gleba de Modesto 
Leal, Eunice Maria do Espíri
to Santo, afirma que procurou 
o centro porque tem medo de
perder a moradia quando a
prefeiturà tomar posse da
Gleba." Nós estamos aqui pa-

ra pedir ajuda para famílias 
que vivem no terreno há oito 
anos e que não terão para on
de ir se forem despejadas. 
Mas estamos solidários com 
os colegas que morreram lu
tando pelo mesmo ideal." 
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AO PÉ DO OUVIDO 

Marcos Galvão 

Repúdio total 
A Sociedade de Defesa 

dos Dire i t os Humanos e da 
Cidadania (S0D1HC), de 
Nova Iguaçu, também re
pudiou a indicação do ge
neral Ricardo Agnese Fa
yac.l ao t:argo de subdiretor 
de Saúde do Exército pelo 
presiden t e  Fe1;nando Hen
rique Cardoso. O diretor
execut ivo da entidade, pa-

dre Pierre Toussaint Roy, 
alerta que.o general t eve o 
seu registro médico cassa
do pelo Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e pelo 
Conselho Federal de Medi
cina por causa de seu en
volvimento, como médico, 
em sessões de torturas a 
ex-presos políticos durante 
.º regime militar. 

Jornal: Zmnotícias 
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Exoneração 

A reclamação do padre 
Pierre Toussaint Roy, dite· 
tor-executivo da Sociedade 
de Defesa dos Direitos Hu
manos e da Cidau1rnia (SO
D IH C), de Nova Iguaçu, 
contra a indicação do geno
ral-médico Ric11rdo Agnese 
Fayad ao cargo de 6ubdiretot
de Saúde do Exército surti
ram efeito. Sua exonernção 
sniu publicada no Diário 
Oficial da União. O médico 
é acui;ndo de ter participado 
de sessões do tor1ur11 durante 
o regirne militar.

Indicação de Fayad causa 
indignação em entidades 

. A indicação pa r a  o cargo de 
' sulxlireta-re Saúoo do Exército feita i:xx
.Femanoo Henriqoo Cardoso ao general 
Ricardo Agnes Fayad, r.rovocou espanto 
as Entidacb; de Direita; Humanos doo 
Estacbs oo RxJ oo jaiciu e E.spírito Sai1to. 
A dis:xr-<lfurii cx:cnru pelo f atodo �ieral 
ter tioo 50.J registro de médico cassado �lo 
Coiroho Regiaial de Mooicina (CRM) 
do tio de J aieiro e pelo Coiiselho Fexb.tl 
de lvtooicina (CFM). 

A perda do direito de medicar foi 

conseqüência de seu desenvolvimento 
a:x110 médico, em se.5fu oo looura a ex
JreSO> (X)litioo5 durante o Regime Militar. 
onde t rabalhou nos anos 60 e 70, cerno 
ex.111wmdor das c:axlições cJoo JXeso5 para 
sabff a té Olre COl"LS:gUirÍam agüenta- as 
torturas. O general Ricardo Agrie; in;sw 
ainda� nr:>, idoo i:;eloCRM do Rio 
de Janeiro e CFM que con t am com 
de(X)imentos qte (.XOvtun a partici(XÇiio 
dele no apoio às equip;s de t01tura 

Segwido o diretor Exex::utivo das 

En�, Jn:fre Pierre T�ú Roy, a 
irdírayã:,significa o cbx:mµ'O-misoo A-1 
c:an a nual éticacb Brasil annoo�

com que está tratando as vítimas que 
sofreram a:rn o regiJre "A tcrtura é crime 
inaceitável por todos os países 
civilizados, não entendo como o 
presidente pôde confiar para este cargo 
tão importante wna pessoa com wn 
passado desses, qte noo respeita os mais 
elementares direitos de wn scr humano", 
declarou o diretor. 



• • • CPI da Asse°!bléia Legislativa do RJ: \) • -'.;_ ·. D1str�bu1�oras privadas de combust1ve1s 'J
lesara'.m cOfres públicos em R$ 2Ó bilhões. 

Sonegação fiscal, fraudes, remessa ilegal de dólares ao exterior, apropriação indébita, estelionato, 
falsidade ideológica, peculato. Tudo isso, sob a complacência da fiscalização do governo federal. 

A CPI investigou a evasão fiscal 
de ICMS sobre operações de extra
ção e comercialização de combustí
veis. Não foram constatadas irregu
laridades nas áreas de extração e 
refino, monopólio estatal executa
do pela Petrobras. Já na área de 
distribuição, especificamente nas 
empresas privadas (que detêm a 
maioria do setor), o que se encon
trou foi de estarrecer. 

Quando o estado deixou de co
brar o ICMS das distribuidoras e 
passou a cobrá-lo das refinarias, em 
10 dias o governo arrecadou R$ 13 
milhões. A arrecadação média an
terior, no mesmo período, era de R.$ 
3 milhões! 

As apurações só não assumiram 
maiores proporções junto à opinião 
pública devido ao poderio econômi
co dessas gigantes multinacionais 
e à sua condição de grandes anun
ciantes dos mei-0� de comunicação. 
Os valores dessas falcatruas são 
muito maiores, pqr �xemplo, que ow 
descobertos pela CPI dos preca
tórios. Algumas das irregularidades 
que a CPI descobriu foram: 

• A Constituição de 1988 insti
tuiu a isenção de ICMS nas opera
ções interestaduais. As grandes dis
tribuidoras passaram a "simular a 
entrega de combustíveis em outros 
estados, quando na verdade eram 
fornecidos a postos no próprio Rio 
de Janeiro. Algumas destas gran
des empresas criaram empresas 

fantasmas para o serviço. A Esso, 
por exemplo, criou a Transdepe 
S.A., cuja cassação já hav�a sido
requerida no DNER, quando da ins
talação da CPI.

• A Petrobras gastou cerca de
US$ 2 bilhões em fretes inexistentes 
cobrados pelas empresas privadas. 
Multinacionais como a Atlantic já 
respondiam a processo por cobrar da 
Petrobras frete para transporte de 
seu próprio produto. 

• Entre os documentos le
vantados pela CPI está o pro
cesso administrativo, na Recei
ta Federal, contra a Esso, por 
"crime de remessa ilegal de mi
lhões de dólares aos Estados 
Unidos, sem pagamento de im-

posto de renda, e compra ilegal 
de dólares para remessa ao ex
terior". 

• O Presidente da Esso, Sr.
William Arthur Jackson, possuía 
dois CPFs ativos, em 1995. "Diver
sos diretores de empresas que 
comercializam combustíveis e deri
vados de petróleo não constam no 
Cadastro de Pessoas Físicas". Ou 
seja, não existem para o Leão. 

• A CPI também teve acesso a
um inquérito policial movido contra 
Shell, Atlantic, Esso, Trandepe e 
diretoria do DNC demonstrando a 
existência de crimes de "apropria
ção indébita, estelionato, falsidade 
ideológica, peculato, sonegação fis. 
cal," e outros. 

Como se vê, a entrega das ativi
dades hoje exercidas pela Petrobras 
para essas empr.esas só traria pre
juízos para a econômia nacional. 

* Todas as inf orm�ções aqui
apresentadas constam, com mais 
detalhes, do Relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito -para 
Apurar a Evasão Fiscal da 1muni
dade de ICMS sobre as Operações 
de extração e Comercial.ização de Pe
tróleo e seus Derivados, publicado 
pela Assembléia Legislativa do Es
tado do Rio de Janeiro, em 1996. A 
CPI foi instalada no dia 15 de mar
ço de 1995 e encerrou seus traba
lhos em 30 de agosto do mesmo <ino. 

Desregulamentação do setor petróleo traz mais riscos 1 

Contribuiu para estas irregula
ridades a total falta de fiscalização 
por parte do Departamento Nacio
nal de {lómbustíveis sobre a ativi
dade das distribuidoras. O DNC é 
um órgão ·do governo federal que 
tem, entre suas atribuições, a regu
lamentação e fiscalização desse mer-

cado. O projeto de regulamentação 
do setor petróleo, em tramitação no 
Congresso; substitui o DNC p·ela 
ANP (.Ag�ncia Nacional do Petró
leo), cujo poder abrangerá da pes
quisa e lavra do petróleo até o abas
tecimento de derivados. A Agência 
não tem mecanismos para evitar 

fraudes. Pelo contrário, já que con
centra poder nas mãos de poucas 
pessoas com total autonomia. 

Comitê das Entidades em P'!fJ
sa do Patrimônio Público e''da 
Soberania Nacional 



Todos ao ato público 
Diferente dos lobbies disposta a lutar por seus interesses, impeachment do presidente. Mas 

multinacionais, a pressão dos sin- os parlamentares sofrem do famoso quando os trabalhadores se calam, 
dica tos não sensibiliza a maioria efeito refletor. Diante dos holofotes, os poderosos fazem a festa: priva-
dos parlamentares, comandados sob a atenção dos eleitores, eles se tizações, demissões, corte de direi-
pelo próprio bolso ou pela troca de lembram que dependem da opinião tos sociais ... 
favores e cargos com o governo fe- pública para se manterem nos car- Não deixe o Congresso e o gover-
deral. Somente quando a popula- gos. Sob o efeito-refletor os parla- no decidirem sozinhos o destino do 
ção se mobiliza e mostra que está mentares são capazes de votar o país. Manifeste-se! 

fZifi@J;i Mi-------------------------

Ato público em defesa das estatais e do 
servi,o público dia 19 16h30min. Cándelárici

Câmara vota 
destaques hoje 

. Os destaques para votação em 
separado vão a plenário hoje, na 
Câmara. Na semana passada o 
substitutivo do deputado Eliseu 
Resende (PFL-BA) foi aprovado pe
los deputados. A oposição vai ten
tar algumas alterações no projeto, 
como: garantir a propriedade da 
Petrobras sobre a Bacia de Campos; 
evitar a cessão dos dutos e termi
nais da Petrobras; permitir que o 
refinador venda diretamente ao 
comsumidor; impedir a criação e 
venda de subsidiárias, o que permi
tiria a privatização de toda as áreas 
produtivas da empresa. 

Representantes de diversas en
tidades estão em Brasília pressi
onando os deputados. No verso, 
publicamos a nota que está sendo 
distribuída hoje aos parlamenta
res pelas entidades que estão de
fendendo a Petrobras. 

Eliseu Resende desconhece 
assunto que relatou 

Dia 23 de fevereiro, o JB publi
cou artigo de Barbosa Lima Sobri
nho denunciando os danos que o 
projeto de Eliseu Resende para o 
setor petróleo causará ao país. Em 
carta pessoalmente endereçada ao 
presidente da ABI, Eliseu diz que 
Barbosa Lima errou. O relator do 
projeto de regulamentação do setor 
petróleo diz que "ainda não alcan
çamos os 900 mil barris diários" e 
que "talvez cheguemos a este núme
ro nos próximos três anos". No dia 
13 de novembro, FHC comemorava, 
pela imprensa, a marca histórica de 
901 mil barris alcançada pela 
Petrobras. O ministro de Minas e 
Energia e o presidente da Petrobras 
disseram que a expectativa é che
garmos a 1 milhão de barris até o 
fim do ano. 

Se Eliseu Resende é tão ignoran-

te em dados fundamentais sobre a 
Petrobras, o que o tornou apto a ser 
indicato para relator do projeto? Tal

vez os lobbies expliquem. 
No dia 8 de março, O Globo pu

blicou matéria assinada por diretor 
do Sindipetro-RJ denunciando os 
danos que o mesmo projeto de Eliseu 
pode causar à população brasileira. 

Aos fatos concretos que o artigo 
apresenta para mostrar que o pro
jeto retira vantagens competitivas 
da Petrobras, Eliseu respondeu di
zendo que "essa não é a crença ou 
a esperança que nós brasleiros de
positamos na empresa". O deputa
do reconhece que seu projeto é tão 
ruim para a Petrobras, que apos
tar na capacidade competitiva da 
empresa nas novas condições não 
será mais uma decisão objetiva, 
mas um ato de fé. 
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Caro senhor ministro da Educação 
RUBEM ALVES 

Acho, Paulo Renalo, que você ocupa 
a posição polilica mais imponanle do 
Brasil -mais que a da Presidên.:1a. So
bre o presidente paira uma maldição 
lerrível, descrita por Maquiavel em "O 
Príncipe": a maldição do poder. 

O poder é um demônio que não dâ 
descanso, não havendo exorcismo que 
o resolva. Totalilário, ele se .ipossa do 
.:arpo e da alma; exige lealdade tolal e
não deixa sobrar tempo para mais na
da. Tal qual são Jorge, o presidenlc pas
sa os dias e as noites lutando com um
dragão que ressuscila a cada manh:1,
não lhe sobrando tempo µara dedi·
car-se às coisas que são essenciais.

O essencial na vida de um pais .! a 
educação. Se não me falha a memória, 
você estudou em colégio de padres e vai 
entender o que digo. No Evangelho de 
João, eslá escrito qut: "no prindpin era 
o Verbo". ''Princípio", cm grego, <'
palavra 1ilosófo:a, que não significa sà
começo 110 tempo. mas fumlamentn
-aquilo que é a base do que existe.

Acho que o autor sagrado não ticaria
bravo comigo se eu fizesse uma tradu
ção livre do seu cexto para os lemµos 
modernos: "No princípio é a educa
ção". A educação, em e$sência, ê prt'· 
cisa mente isso: o exercício do Verbo. 

Pensa-se que a tarefa de um político é 
administrar o pais: pôr a casa em or
dem, construir coisas novas, consertar 
as velhas; cuidar de finanças, saúde, se
gurança, Justiça e meios de comunica
ção; administrar os meios de escolari
zação existentes, 

Os gramk, 1•<olitk,,, 11.,n !oram a,lmi 
nistradores lk ,rn,a,. 1:ur,1111 ,nadore, 
de povos. E u quL· e um p1,vo/ ),11110 
,\gos11nl1<,, 1., ,cd111,, .11 ra,. d1S><' qu,· 
u111 pov\1 ,.: "l1111 ""''111111\h• dt· s�·r,.:s ra
cion,11s 11111d11, 11or 11111 mesmo oht<'lO 
de ;u11nr". (>u ,,•1;1, 11,·sso11., qut· parl1-
lha111 d1• 11111 111<'>11111 :,Ulllh>. l·.llllk 1 )111' 
khl'llll pe1 «·b,·11 1�11.1I. < >, p,,,.,1,, disse.
mio são lcilu, ·'" '\la m.,,sa ck indiv1 
duos que ns ,omp,1, m. dn� lcrritcirios 
que: n..:upa1n. d,1,, 01"'' qur 11sam. ,h» 
ll\(Wil1lc'1Ho, qu,· ,·�.:,11la111 F.ks '"" 
ft. .. ito:... �ob1c.·lihh,. 1,.u11 • .  1.. hk1,1:-. "ll"' u:-. 
ÍlldlVH.lUO;\ h:111 \ll' .-.1111c�t11u:,,··. 

1'01 µrcc1s,1111c11l1 1»1• que Chi,u
13uarq11c ,hs><' ,·111 .. ,\ ll,111da ·•. Cada
um t'Stava ,011,c11lr,1do no seu sonhi
nho: n nanlllrada, o forol�iro, u homem 
rico, a moça feia, u homem vdhu . .. Cad;i 
um na sua, 11f10 havia povo; lal corno 

nos, do l\rasil, pais 
coisa sob a respon
sabilidade do Mi
nistÚio da Educa-

É a beleza que engrnvir/(1 
qtH' 11ê10 lt.'11\ pPVU 
l'lll''llll' 11:10 h,i .,o
nlu,s hdos a ser"'· 
nh;«lo,. Ma, .11 p;1s
"'ll um.1 h,111da. l·. o 
qtH' l'l:1 ln(ava era 
l;\O botlllU <JUC OS 
sonhos de .:ada 11111 
l,,go li.;ararn µe·· 

ção. o desejo. Os sonhos de

Discordo. Há beleza têm o poder tle 
uma diferença 
qualitativa entre o 
que fazem os mi
nistérios adminis
trativos e o que o 

transformur i11Jividuos 

isolados num povo 

Ministério da Educação deve fazér. Os 
primeiros cuidam do "hardware" do 
país; lidam com a "musculatura" na
cional. O segundo cuida do "softwa
re", da "inteligência" nadonal. S�u 
objetivo é fazer o povo pensar. Porqm· 
wn país -ao contrário do que me en
sinaram na escola- não se faz com as 
coisas físicas que se encontram no seu 
território, mas com os pensamentos do 
seu povo. 

Explico: o que está no inicio, u Jardim 
ou o jardineiro? Ê o segunoo. Hawn<lo 
um jardineiro, cedo ou tarde, um jar
dim aparecerá. Mas um jardim sem jar· 
dineiro, cedo ou tarde, desaµarc,i:râ. O 
que é um jardineiro? Urna pessoa mio 
pensamento está cheio de jardins. ( l 
que faz um jardim são os pensamenlos 
do jardineiro. O que faz 11111 povo .�.io os 
pensamentos dos qul' o rn111pc\e111. 

qucnus l' foram cs
qu(,,.'l..'.idu.,. }.:,,l)th .. '\.·hio� ••:-- Mllthinhos in, 
1.lividt1.11!\. hu 11h,h ,l' ;,ro1..-1ss�10 dl)�
'-llll' $l.'�llli.llll ,1 ._,,ul1.tn •,lth: ,1 l>a11dc1 ll•

�ava. l;1n IHn·1, u,1:,'-1.·, .. "1\ Bat1t.h1" LOll·
l�lll u111�1 h.'1 u 1,1 poltt h :1 ,uhrr o 11M,f1
111c•111ndc 11111 I''"'"·

F.iz uns mc·.«•s, puhliqu.:i n.:sta seçiio
uma ..:ana inlltil ao sr. Roberto Mari· 
nho. Usei de uma llll'l:ifora: o anúncio 
tio M,1rlborn qu,· a11ar,·,c na TV. í: lin
do, ,0111 na, hu, , n.stalinus. raios 1k 
sol. hosqlll'" tk �·111hl'i:·P� ... av:,11.b :,;l'I 
vaµ1.•t1: .. Í.l1, l···· nao Út!1H•, \\:n .. l<, o ·.'t• 
111c1ual. Ih, ,·11L.111l,11lo. ,\ hd..:z.1 "' 
du·l, 111c 1:11. ··<>lil 1.1r. l!th.:l'll c,1arla. 

i\µ1,� u ,uno lc111�0. :ipac.:u· ., .idvc·r 
lê1Ki,1 do .\11111,tt·ri" da S:,11,k: ''F111n11 
produ1 \,,11,�t· 1 " F .. uoTh-l i111l'IHP L11..·n
tílico. 1:ras,· vcrdad..:ira. 1: morta. N,w 
ê1111ht'\'" ni111:11c:111 l\11<' l1·nh,1 deixado 
d<' 111111:11 I '"' , :111.,.1 , '·" 1-<·1 d,« 1,·, qu,· 11 

co11hecimento cientifico enuncia. Co
nhc�o muitas que vieram a fumar por 
,a usa da sedução da beleza. 

Nossas escolas têm se dedicado a en
sinar o conhecimento científico, com 
todos os esforços para que isso aconte
ça d,: forma competente. lsso é muito 
hrno. i\ cii:nda é indispensável para 
,1u,· os ,onhos se realizem. Sem ela, não 
se pode pia mar nem cuidar do jardim. 

Mas h,i ,ilgo que a ciência não pode 
faz<·r. Ela não é capaz de fazer os ho
ml'ns ckscjarcm planear jardins. Ela 
1,:,., 1,·111 u poder para fazer sonhar. Não 
lc1n, ponanlo, o poder µara .:ri:1r um 
povo. Porque o desejo não é engravida
do µda verdade. A verdade não tem o 
poder de gerar sonhos. t. a beleza que 
engravida o desejo. São os sonhos de 
beleza que têm o poder de transformar 
indivíduos isolados num povo. 

,\s ,·s,olas se dedicam a ensinar os sa
beres cicnlificos, visto que sua ideolo
i:ia ,·i,mtílica lhes proíbe lidar com os 
,(,n!u,s (coisa romântica!). Assom
bra-111c a 111capacidade das escolas para · 
�ria, sonhos. Enquanto isso, os meios 
de comunicação (principalmente a 
TV), qu.: conhecem melhor os ..:ami
nho� dos seres humanos, vão seduzin
do :1s pessoas com seus sonhos peque· 
nus, írcquenlemente grotescos. As· 
sombra-me a capacidade desses meios 
p:,rn ,nar sonhos. Mas de sonhos pe
,1ucn11, e grotescos só pode surgir um 
povo de idéias pequenas e grotescas. 

S,· o Mi11islério da Educação for só 
11111 gcrc1Kia<lor dos meios esçolares, 
será difkil ter esperança. Pensei, então, 
qu.: o ministério talvez tivesse poder e 
imaginação para integrar os meios de 
,omuni..:ação num projeto nacional de 
educação: semear os sonhos de beleza 
q11<' s.: encontram no nascedouro de 
um povo. Assim, realizaria a sua voca
•ª" pulilka de criar um poyo. Por isso, 
l'aulu Renato, considerõ,suá p.osição de
,11 inist ro da EducaçiÍo a maís impor
lante na vicia política do Brasil. Da edu
.-.,�ao µode nascer um povo.. 

ltulJ._,,u Alve,. G-1. edut,1dor. tsetitor t' piic:anoliui. e 
111111,•,,m ,•111C't11u c1,, U111c.Jmp (Un1�tn1d,1dt' Esiadual 
1h• t .111111111>1\I 



r 
-

POLÍTICA 
.... :;;.�;��;ç.,:-

.r 

<'';;"1/ 
��-- --/ 

Economia Solidária 
uma alternativa ao capitalismo 
A economia que nós precisamos já 

está começando a ser construí,da 
em muitos espaços no Brasil. E a 
economia em que o valor central 
não é mais o capital, mas sim o 
ser humano, a sua capacidade 

criativa, o seu conhecimento, o 
seu trabalho. Quando a gente fala 
economia, a gente está querendo 
dizer a administração da casa. A 

nossa casa é o planeta. Quem 
mora na casa? A economia tem 

como questão central o ser 
humano, habitante da casa, junto 

com todos os outros seres. 

O 
que hoje virou a econornia do 

capital é o contrário disso. Aris
tóteles, :filósofo grego, tinha um 

nome para isso: crematística, que é a 
idéia fixa de acumular riquezas materi
ais. A economia atual do capitalismo 
não é uma verdadeira econornia, é na 
verdade crematistica. E o que nós pre
cisamos é recuperar a economia. 
Quem está fazendo isto já? Todos os 
trabalhadores que não estão mais pro
curando emprego porque estão se or
ganizanpo para ser os seus próprios pa
trões. E o trabalho autônomo, o traba
lho associativo, trabalho cooperativo. 
Porém, um empreendimento cooperati
vo ou associativo não é viável se não 
estiver articulado com muitos outros 
empreendimentos associativos e coo
perativos. Por isso é que nós temos tra
balhado na construção de redes coope
rativas, com uma lógica diferente da do 
capitalismo: é a lógica do apoio mútuo, 
da solidariedade, da partillha. 

Com isso a gente está, pouco a pou
co, construindo cadeias produtivas coo
perativadas, pequenos espaços comuni
tários em que diferentes economias co
operativas e associações se complemen
tam umas às outras, e acabam gerando 
satisfação das necessidades da comuni
dade. Também este esforço está aconte
cendo no campo da comercialização, no 
grupo de cooperativas que produzem 
bens no campo. E com isso a gente vai 
expandindo o que nós chamamos de es
paço da socioeconornia solidária, que é 

uma nova economia que está nascendo 
no interior da economia capitalista. Além 
disso nós estamos trabalhando para 
construir também, um sistema de :finan
ciamento das cooperativas, alternativo 
ao dos bancos que nós conhecemos. 

Redes de trocas solidárias 
Temos ainda uma outra alternativa 

que estamos desenvolvendo em nível 
comunitário que são as redes de trocas 
solidárias. Nós já temos inclusive um 
movimento internacional chamado 
Rede Global de Trocas Solidárias, em 
que a gente organiza grupos que têm 
alguma coisa em comum, morando pró
ximos, na vizinhança ou trabalhando no 
mesmo espaço, ou sendo membros de 
uma mesma cooperativa, para compar
tilhar as nossas necessidades enquanto 
pessoa, família, enquanto comunidade, 
coletividade, e também para identificar 
os recursos, as capacidades que nós te
mos a oferecer para aquele grupo. De 
repente você tem aí um conjunto de 
competências que está ao alcance da 
comunidade, mas que ninguém nem se 
dava conta e aí a gente começa a tro
car, e quando o grupo fica maior a gen
te cria uma moeda comunitária e com 
essa moeda intermedia a troca desses 
bens e serviços que a gente está pro
duzindo. Esta moeda está sob controle 
total da comunidade. 

Espírito solidário 
O nosso argumento é sempre esse: 

o inimigo externo é muito grande e
muito forte. É todo esse mundo da ri
queza, da ganância, que é o mundo
também da competição, da violência,
da guerra entre as pessoas, entre os
trabalhadores, entre as empresas, entre
os países, tudo isso está marcado por
uma ideologia que é a do, individualis
mo. O ego é que conta. E um mundo
que eu chamo do "eu" sem "nós". Um
eu absoluto: eu sou único, sou o me
lhor, tudo para mim. E se você estende
esta idéia da pessoa para a coletividade,
você tem a empresa dizendo a mesma
coisa: eu sou a única, eu quero o merca
do todo pra mim, eu quero todo o di
nheiro pra mim, eu quero ser o único
vendedor deste produto no mercado.

A tentativa de superar isso através 
do nós sem eu, também foi feita, mas 
deu em desastre: foram os tais socialis
mos centrados no Estado, que deram 
valor só ao coletivo e desprezaram a 
pessoa humana. Nós estamos traba
lhando pela construção de uma ética do 
eu e nós ao mesmo tempo. Cada pes
soa é totalmente importante e a comu
nidade, a sociedade, o país e a humani
dade toda também são importantes. 
Tudo que nós fazemos tem que, ao 
mesmo tempo, fortalecer cada um de 
nós. Essa é a espinha dorsal dos valo
res de uma socioeconornia solidária e 
aí eu volto à história do inimigo exteri
or: ele é grande, forte, mas é fácil de 
combater. Mas o inimigo interior é o 
mais difícil. Qual é o inimigo interior? 
Os nossos valores, atitudes, comporta
mentos e modos de relação, herdados 
dessa cultura do eu sem nós. Então 
essa luta para a construção de uma 
nova socioeconornia, ela só vai ser vito
riosa, se em cada momento, cada um 
de nós também estiver lutando para su
perar o seu velho eu dentro de nós e 
construir um novo eu que é ao mesmo 
tPmpo eu e nós. Isso é o que eu chamo 
de uma cultura, uma globalização coo
perativa, solidária e amorosa. 

QUESTÕES PARA DEBATE T 

1 • O que é economia solidária? 

2- O que são Redes de Trocas Solidárias 

3- Por que o "inimigo interior" é o pior? 

Marcos Arruda, socioeconomista e educador 
popular, coordenador do PACS ( Instituto de Políticas 
Alternativas para o Cone Sul). Rio de Jane iro. 

Excluídos: você se importa com eles? marJo/2000 • (35) • 11



4. Eixos orientadores para o resgate das dívida sociais

A dinâmica do pr<Kcssn de resgale das Jívidas sociais se rnmpôe de um 
conjunto de açôes prolagoniza<lo por diferentL'S agenles sociais. que aluam 
em conjunturas hisloricamcrHe delerminadas. Apesar da diversidade dessas 
ações e mudanças constante da realidade. é possível indicar algumas direlrizes 
que orientem esse processo. 

Ação política mais ordenada. É imponante a manifestação de proteslo, 
de indignação ética de maneira individual, mas isto não é suficiente. Uma vez 
que as mudanças sociais não se fazem de forma espontânea ou por "boa von
tade" dos dominanies, é preciso uma participação popular organizada em todos 
os níveis de decisão. 

Fortalecer as articulações e estabelecer parcerias. Essas práticas exigem 
conhecimento das forças políticas presentes na sociedade e os níveis em que 
se pode atuar conjuntamente. Definir como sujeito histórico da mudança apenas 
um setor da sociedade ou considerar determinado movimento popular como o 
condutor do processo político não corresponde ao atual momento que vivemos. 
Parcerias e articulações são atitudes que exigem sensibilidade e conhecimento, 
necessárias na luta pelo resgate das dívidas sociais. 

Atitude ativa na sociedade. Razões as mais diversas têm levado a maioria 
dos cidadãos a não valorizar e mesmo não participar em diferentes eslruturas 
decisórias da sociedade. H,í uma certa apatia ou descrédito no valor dessa 
participação. Não se cultivando essa prática coletiva, as decisões ficam restritas 
a pequenos grupos que se perpetuam no poder. Associações de bairro, conselhos 
de saúde, da educação, de defesa da criança e do adolescente, elaboração e 
fiscalização de orçamentos municipais, sindicatos, conselhos paroquiais, etc, 
são locais de prática política que podem produzir efeitos multiplicadores muito 
significativos. 

Dar ênfase às mobilizações populares em torno de situações concretas e 
relevantes. Mesmo em se tratando de reivindicações que dizem respeito a 
problemas locais, a participação coletiva e organizada pode produzir um salto 
qualitativo no grau de consciência política. As ações locais coletivas são parte 
significativas da construção do tecido social·. Os trabalhos e

.
m mutirão para 

construção de casas, de roças comunitárias, luta pelo abastecimento de água, 
etc, são exemplos que produzem frutos além do interesse imediato. 

Exercer com valentia o direito de cidadania. O não ter medo de pro1es1ar. 
de contestar todas as formas da arbitrariedade, de mobilizar a comunidade 
para exigir o respeito aos direitos que garantam uma vida digna são parte do 

processo de resgate. No período elciloral, considerando serem ainda as ekiçôes 
canais de conslrução democr.ílica, não se deixar ahater pelo desânimo e aluar 
com garra nas alividades de campanha. 

Construir rormas de ruptura. Alt.:nto/as às transformaçôes conjunlllrai.s, 
aprovei lar os espaços que propiciam inicialivas de ruplllra a partir do confrdÍ)to 
com os devedores. As ocupações ck terra constiluem exemplo claro desta 
perspccti va. 

Incentivar a perspecl iva ecumênica e privilegiar o diálogo. Muitas vezes 
a intransigência e a lllénlalidade discriminadora impedem urna ação coletiva 
e solidéh'ia em favor dos interesses comuns do povo. Alitudes de abertura e de 
compreensão às crenças e valores de grupos que também sofrem das mesmas 
estruluras de injustiça reforçam 11 luta comum. O repúdio a todas as formas de 
discriminação e preconceilo foz pane do icleürio que alimenta o movimento 
de resgate das dívidas sociais. A compreensão de que a luta ultrapassa os 
interesses_de um grupo particular e que os problemas que o povo enfrenta são 
mais abrangentes afasia alillllles de arrogância e de sectarismo. 

Prel'erir metodologias educativas. Deve-se priorizar metodologias 
capazes de provocar allcraçào de comportamentos colidianos: da passividade 
à participação; ela discriminação à tolerância: da busca da vantagem própria à 
solidariedade; do comportamento auLOritário ao comportamento democrático. 

Valorizar a emo<;ào e os sen1imcntos. Apesar da dureza do processo de 
resgate das dívidas sociais, dos sofrimentos e das injusliças que nele estão 
embutidos, o cullivo da alegria, da fesla, da beleza, do amor, da fraternidade e 
da solidariedade são impr<.!scindíveis ao desenvolvimenlo da luta. As conquistas 
sociais não são resullado apenas das ações ditas racionais. São também frutos 
do coração e das emoções. 

Incorporar a juvenlude nas lutas sociais. Com rituais e estilos próprios é 
fundamental a participaçifo do/as jovens, adolescentes e crianças no processo 
de libe11ação. Ele/as são parle p,i vilegiada da conslrução de uma nova sociedade 
e devem participar, plenamente, nesses processos, como alivo/as protagonistas. 

Refazer o sonho, alimeniar a ulopia. É preciso manter a mística da luta, 
fortalecer a esperança, cullivar a espiritualidade. Acreditar e reafirmar sempre, 
que é possível conslruir sociedadç fraterna. Para aquele/as que crêem, os sinais 
do Reino de Deus se visibilizam, com pujança, em muilos lugares. O resgate 
das dívidas sociais unifica nossas lutas e anima nossa esperança. 

.. 



Subsídio para discussão sobre perspectivas de trabalho para o resgate das 
Dívidas sociais: 

1. QUEM SÃO OS DEVEDORES? A QUEM ELES DEVEM? QUAL O MONTANTE
DA DÍVIDA DEVIDA?

2. QUAL O PAPEL DAS PRÁTICAS COMUNITÁRIAS E SOCIAIS PARA O
RESGATE DAS DÍVIDAS SOCIAIS:

Tipo de Intervenção 

45% 

10% 

Formação Ação Mobilização 

comunitária 

O Seria possível resgatar as dívidas 
sociais através de ações locais 
isoladas? 

o Seria possível resgatar as dívidas
sociais através de ações federais com
roupagem de ação nacional?

o O que se pode resgatar com as ações
locais?

O O que se pode resgatar com ações 
nacionais? 

As limitações podem ser vistas: 

Uma análise a partir dos trabalhos 
comunitários apoiados pelo CERIS, na 
área de saúde, através do Fundo de 
Miniprojetos, nos revela uma estratégia 
de intervenção subjacente às práticas 
dos grupos populares no Brasil: 
Ações locais qualificadas, oferecendo 
subsídios e elementos para 
mobilizações. 

Abrangência das iniciativas 
populares e comunitárias 

Nacional Local 

• Na articulação das ações locais com as mobilizações
• Na participação política (conselhos paritários, fórum etc .. ) desvinculada das práticas

comunitárias locais e, consequentemente de seu acúmulo e reivindicações.
• Na incapacidade de trabalho integrado
• Na institucionalização dos trabalhos e seus desvios históricos:

O perda da flexibilidade e capacidade inovadora

O progressivo descompromisso com as pessoas e comunidades

O centralidade na manutenção da instituição

O hierarquização de papeis, responsabilidades e poder, desvinculados de processos de
participação. 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1998 



DIOCESE DE OVA IGUAÇU 
REUNIÃO DO CONSELHO PASTORAL 

(17 DE N( IVFMtmn l)E 1995 

0 "PRIMEIRO SÍNODO DIOCI::SANO DE NOV.11. IGUAÇU" - que realizamos de 1987 a 1992 - deixou 
ensinamentos importantes sobre os "Mi11istérws ··. 

A 2'!. parte do documento tem o seguinte título:
IJMI\ l'I\ST()RI\I l'I\RI\ CONSTRlllR 1\ l(iRFII\ IW ROSTO NOVO NI\ lll\lXI\DI\ Fl.llMINENSI·: 

O primeiro capitulo trata de: "Koinonia: Igreja, Comunidade, Vivência da Fé." 
Este Capitulo fota da Comunidade Eclesial de Base, da Paróquia, da Região Pastoral, da Diocese. 

dos� linistérios. dos ivlinistérios e Carismas. dos Conselhos. das Assembléias. das Comissões Diocesanas de
Pastoral e dos Recmsos Materiais. 

Vamos rcl1etir sobre alguns pontos da parte que fala dos Ministérios. .,

(88) Jesus ,cio a este mundo .. não para ser servido. mas para servir e dar sua vida ... " I Mc 10.451, ·'para que todos
tenham vida. e vida em abundância ... "iJo 10.101.

O Concílio Vaticano II ILG 30-381 entende que a Igreja toda - clérigos e leigos - herdou este caráter de 
serviço. já que ela. como novo Povo de Deus. exerce o ministério de Jesus Cristo 1cr I Pd 2,91. Segundo São Paulo, 
somos o Corpo de Cristo: Ele é a Cabeça, nós os membros. Todos os membros têm sua própria função, diferente 
uma da outra. funcionado sob a direção da Cabeça que é Jesus l 1Cor 12.4-301. Ora, diaconia = ministério = serviço. 

O Concílio \'aticano li reserva o nome ·'sacerdócio ministerial" somente para os bispos, presbíteros e 
diáconos. isto é. para pessoas ordenadas. mas usa o tenno --sacerdócio comum" para todos os batizados. indicando 
por esse tenno n pai1e de serviço que cabe a cada batizado. Ser ·'servidor" ou "ministro" na Igreja não é um estado
de privilégio ou poder: é para todos dever. inerente ao batismo. A Diocese de Nova Iguaçu assume o compromisso 
de ser umn Igreja toda ministerial ou diaconal. 

PERGUNTAS J>J\R1\ RFl'I EXJ\t>: 

1 Como se realiza na prática o ensinamento do Concilio Vaticano li, de "que a Igreja toda herdou este caráter 
de serviço" ? 

2. Que "função" têm na sua Comunidade e na sua Paróquia, as pessoas que participam da Igreja?

(95) Valorizando o sacerdócio comum dos fiéis. o Concílio Vaticano li revalorizou os ministérios dos leigos que
tradicionalmente foram centralizados nas mãos dos presbíteros.

A escassez de clero na Diocese de Nova Iguaçu. como em outras partes, apressou este processo. 
Atualmente. alguns ministé1ios ligados à celebração dos sacramentos ganharam oficialização com solene envio pelo 
bispo. São os ministérios extraordinários da comunhão, do batismo e das testemunhas qualificadas do matrimônio. 

Além destes ministérios, de algum modo supletivos. todos os demais serviços são importantes, porquanto
correspondem a necessidades pastorais, e estão na linha do seguimento de Jesus e da execução do Plano de Deus: 

1 . na liturgia: preparativos para as celebrações, inclusive as materiais, como limpeza e ornamentação: ensaio de 
cantos: acolhida: pastoral dos enfermos: visitas de oração; celebrações da palavra: 

2. no anúncio e na pregação: nucleação nas CEBs; coordenação de círculos bíblicos: preparação para os
sacramentos: catequese: fonnação de agentes de pastoral; animação da pastoral dos jovens, da família de
associações religiosas: comunicação e infom1ação:

3. na organização/animação das CEBs e grnpos pastorais: coordenador/animador, conselheiro. secretário,
tesomeiro, administrador, secretário paroquial e outras lideranças;

4. na área social: assistência e conscientização; defesa dos direitos humanos de grupos injustiçados. violentados e
marginalizados: mundo do trabalho e dos direitos humanos, dos lavradores e moradores sem-terra para plantar e
morar: dos negros, das mulheres. das domésticas. das crianças e jovens abandonados: dos pobres, mendigos;
mendigos; vagabundos; dos loucos; dos presos: das prostitutas; do meio político; promoção dos movimentos
populares - sociais e políticos - e outrns.

PER.GUNT AS PARA REFLEXÃO: 

1. Quais são os "serviços comunitários" mais valorizados na sua Paróquia, Região, na Diocese ... ?

2. Que serviços a Igreja deve prestar com mais cuidado e dedicação numa região "urbana" como a de

nossa Diocese ?
3. Como são, nas nossas Comunidades e Paróquias, as relações entre os "ministros ordenados" e os

"ministros leigos"?



Levantamento de Sugestões para a Montagem do Curso de Formação de 
Lideranças 

Roteiro Indicativo 

A presente indicação de um roteiro de conversa para o recolhimento de sugestões, 
visando a montagem do curso, está dividida em dois blocos principais: no primeiro bloco 
o coordenador da reunião (ou alguém por ele indicado) expõe brevemente a idéia do
curso, enquanto que o segundo bloco é dedicado às falas das pessoas convidadas.

Antes porém de se entrar no assunto, objeto da reunião, há que se apresentar a própria 
proposta da reunião: idealizada para recolher sugestões para a montagem de um curso de 
formação de lideranças, com uma pauta divida em dois blocos principais, etc .. 

primeiro bloco 

o encarregado da exposição deverá apresentar a proposta do curso, podendo seguir o
seguinte linha de raciocínio:

· 1. a dificil situação da população (aspectos sociais, cultnrilii;;, espirit1.1?.is).

(
2. a necessidade de um grande esforço para reverter esse quadro, de raízes históricas.
3. a importância do trabalho leigo nesse esforço de superaçãó. 
4. a proposta do curso de formação de lideranças, como instrumento de potencialização
desse trabalho:

- origens
- características já definidas: temas (antropologia, política, sociologia, pastoral), três

turmas de sessenta pessoas, quatro semestres de duração, 60 horas por c;�mestre, 2 ou 3 
seminários por semestre com os 180 participantes. _ r. � 

-? r-c:1.."-..:.-Q -

se2.undo bloco 

o segundo bloco divide-se em quatro partes: a primeira é uma introdução, a segunda está
voltada para as sugestões de conteúdos, a terceira para aspectos pedagógicos e a quarta
para questões de organização. Em cada momento o coordenador da reunião deverá
apresentar perguntas que facilitem a expressão dos convidados. A seguir é relacionad�
uma possível sequência de perguntas.
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introdução 

1. quais os principais problemas vividos pelo povo e pela Igreja na Diocese?
2. qual deveria ser a contribuição dos lei os na superação desses problemas ?
3. quafs as dificuldades enfrentadas pelos leigos e que estao 1mpe mdo uma contribuição
mais eficaz ? ---
Nesse conjunto deve ser dada ênfase à pergunta J, explorando-se o mais possível a visão 
que os convidaçios têm a respeito das dificuldades e limitações vividas pelos leigos: 
objetivas e subjetivas, sociais e pessoais, de informações, de conhecimentos, de recursos 
e habilidades. 
conteúdos 

4. que conhecimentos e habilidades um curso de formação de lideranças deve
desenvolver para ajudar a superar as dificuldades hoje vividas pelos leigos em sua
militância ? 
As respostas a esta pergunta devem ser bem exploradas, buscando-se explicitar 
conteúdos, tentando-se também confrontá-las com as respostas à pergunta anterior. 

�--- --

�• 5. que rn�todcs de ensino devem ser seguidos para tornar o curso mais atraente e. 
dutivo? 

-
---

organização 

(antes de formular a pergunta relativa a este ponto, o coordenador deve apresentar as 
idéias já existentes: os locais de realização, o esquema de um encontro por mês com 12 
horas no sábado e domingo, o pernoite, os seminários com um dia de duração) 
6. que idéias de organização podem ser sugeridas para melhorar as atuais?



HORÁRJO DOS CURSOS 

SEXTA: 19 -21:30 = 2:30 horas

Sf\BADO: 08 - 12; 13:30 - 18; 19 -21:30 = 11:00 horas 

DOtvIINGO: 08 - 12:00 = 4:00 horas 

TOTAISDEHORAS:2:30, 11:00+ .i:00� 17:30horas 

17:30(horas) X 5 (fins de semanas) = 87:30 horas 

SEMINARIO: 

SABADO: 08 - 12; 13:00 - 18:00 = 9:00 horas 

CURSO: 

SEXTA: ....................................................................... .. 

Sr\BADO: .................................................................... . 

DOlvITNGO: ................................................................. .. 

TOTAL DE HORAS: ................................................... . 

TOTAL DE HORAS: ....................... X .... 5 (fins de semanas) = ............. horas 

SEMINARIO 

SEXTA: ........................................................... .. 

SÁBADO: ........................................................ . 

DOtv!INGO: .................................................... .. 

TOTAIS DE HORAS: ................................. . 
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TEATR.<> - 20ª ROlltCA..HIA 
..A.n.ron.i.o Pra.d.o - I.I.02.9"7 

........... Música de abertura .. .- vibrante ... Aos poucos vai passando para 
uma música de fundo suave, enquanto entra� os personagens ..... . 

(Palco 1 - Entra o Profeta com a Bíblia na mão e senta numa cadeira. 
Em seguida entram alguns agricu�tores. Saúdam o profeta com 
palavras e gestos. Sentam no chão em semicírculo em atitude de 
escuta. 
Palco 2 - Entra um fazendeiro com a mulher e filhos. Sentam em volta 
da mesa. ligam o í·ádio e ouve-se a notícia) 

Voz 1 - Atenção, atenção!. .. Fala o nosso enviado especial da BBC de Londres ... 

1 

Voz 2 - Acaba de implodir uma grave epidemia da pecuária inglesa... Uma nova e 
desconhecida peste se alastra no rebanho bovino, deixaJ\do-o meio enlouquecido 
e com os movimentos desordenados ... Não se sabe-tJ_ue·t-Ípo de v:írus é este, mas, 
sabe-se que é fortemente contagioso nas pessoas que consomem sua carne. 

A crise maior ocorreu no Mercado Comum Europeu, onde houve uma 
retração de 80 a 90% na venda da carne inglesa. 

O povo chama esta doença a doença da vaca louca ... 
Do correspondente especial da BBC para a Rádio Farroupilha .. 

........... Música de fundo ................................................................................................ . 

(Entram outros fazendeiros. Um deles puxando, uma vaca louca, com 
movimentos que caracterizam a doença. Junto vêm autoridades, 
mulheres ... Todos comentam a situação e dirigem-se para o grupo que 
está ouvindo a notícia. 

No Palco 1 o Profeta e seu grupo, sentados, observam e 
escutam em silêncio.) 

Faz�ndeiro 1 ·_ Mimosa, eles querem matar você e todas as suas companheiras que 
· estão sofrendo este mal da vaca louca. Mas isso não pode acontecer... Eu vou à

e. l" . 
1 1a encta .... 

Mulher - E o que é que vocês estão esperando? ... Não deixem matá-las ... Mandem o 
quanto antes para os navios de exportação ... Tem gente passando fome nos 
países pobres ... 

Autoridade - Nunca! Isso é um crime!. .. Nós podemos perder o mercado e ter mais 
prejuízo!. .. E também pode m contaminar as pessoas ... 

Fazendeiro 1 - Morre de fome, morre de peste, que diferença faz?! 
FazendeirÔ,2 - É isso aí! E, se a peste da vaca louca começa a se expandir por aqui/ 

vai ser uma catástrofe para os pecuaristas ... V amos vender logo e salvar nossas 
econom�as. 

Fazendeiro 1 \; Já está causando a maior crise na pecuária Ninguém, mais quer 
comer cafue ... os preços despencaram ... e os prejuízos são incalculáveis. 
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Autoridade - Não importa! Eu, como autoridade, representante do governo, devo 
zelar pela saúde pública e manter a nossa·imagem! 

V amos indenizar na ordem de bilhões de dólares ... Embora isso afete os 
orçamentos públicos e as obras populares. 

(dirigindo-se à vaca) 
Portanto, minha amiga, como autoridade, não posso pennitir que você 

continue vivendo aqui ... Você tem algo a contestar? 
Mimosa - Sim, senhores! Vocês todos têm suas razões!. .. Mas eu também tenho algo 

a dizer: 
Quem são os culpados de nós estannos assim pestiadas? 
Antigamente não havia tanta peste ... Mas, é que nós éramos ·bem tratadas 

com pastagens naturais, sem venenos, nem rações, nem antibióticos, nem 
anabolizantes, nem hormônios... Tínhamos água limpa nos riachos e lagos, 
onde podíamos saciar a s�de sem medo ... Andávamos livres pelos campos ... 
Tínhamos o nosso 'ciclo natural trescimento, de engorda e procriação ... 

Hoje, com o que vocês chap1am de "progresso tecnológico" e que cu 
chamo de "tecnologia malúca", as leis da natureza foram alteradas: Nem sequer 
o touro nos deixam . . .  (risadas) ... temos inseminação artificial, passamos a comer 
rações feitas de vísceras de carneiro, cérebro de boi e até de excrementos de 
galinha! De herbívoros fomos transformadas em saprófitos e canibais!. .. 

Com tudo isso e mais essa parafernália de drogas e antibióticos nós só 
podíamos chegar à loucura! Vacas loucas é o que restou da vossa tão avançada 
"tecnologia moderna". 

Fazendeiro 2 - Basta, basta! . . . Essa tua conversa não me interessa... Me interessa o 
lucro... o desenvolvimento... o progresso... uma tecnologia avançada, sim 
senhora!... . 

Autoridade - Progresso é progresso! Para crescer e continuarmos a progredir, alguém 
tem que ser sacrificado!. . 

Mimosa - Vocês pensam que resolvem este problema nos. matando? Estão muito 
enganados! ... Se vocês nos matam hoje, amanhã vocês vão estar na mesma: 
Terão galinhas loucas, porcos loucos ... depois serão batatas loucas, cenouras 
loucas ... depois será a invasão de algum inseto: gafanhoto, mosquitos ... depois 
será a água contaminada, a terra deserta, o ar moffiferéf ê poluído, etc... etc ... 
etc ... E, por fim, estarão os homens com stress, esgotamento, loucura ... 

Fazendeiro 1 - Prá meu gosto, você já es_tá falando demais, como vaca ... está muito 
atrevida! Chega_ de lero-lero... 

(Sai o grupo dos fazendeiros, auto_ridade, etc ... levando a vaca. No outro palco 
os agricultores comentam com o Profeta) 

Agricultor lj (dirigindo-se ao profeta) Eu agora estou meio confuso. Você que é
profeta, me diga: ·será que para progredir a gente tem que sacrificar alguém, 
destruir, deturpar a ordem da natureza, como eles estão dizendo? ... Será que 
sempre foi assim? ... Afinal, quem está com a razão, a vaca ou o fazendeiro? 

4- ' 

Profeta - (Levantando) E claro que não foi sempre assim .... Deus criou tudo com muita
perfeição, harmonia e equilíbrio. 

No Plano de Deus todas as coisas tem seu ritmo de crescimento, sua lei 
de sobrevivência ... \ ·· 

A terra, a água, os astros, as plantas, os animais, os homens, todos tem 
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sua função no equilíbrio ecológico... E a função do homem é simplesmente 
cuidar di$SO tudo, aperfeiçoar este mundo, respeitando as leis naturais.

Mas, infelizmente, o que estão fazendo? · ' 
Levados pelo egoísmo, pela ambição e pelo desejo de dominação estão 

desmatando as florestas... poluindo os rios e o ar... envenenando as ft:1Jtas ... 
........ ...... ····enfraquecendo a terra ... enlouqueé�ndó os ·ãn

°

imais ... exterminando os, ��� 
organismos, naturais e criando outros mortíferos-... escravizando e degradando o ' . h li 1 propno ornem ..... . 

....................... Canto: Não é este aí o universo que eu quis, 
Desfeito em pedaços, por mãos criminosas 
do homem que eu fiz! 

Não é esta aí a natureza que eu fiz, 
Que cai indefesa, perdendo a beleza, 

· Trazendo a tristeza, na terra que eu fiz.
Será que eu errei? 

1 

Todos - (do Palco I levantando os braços para o alto) Bendito seja Deus que criou o 
universo, a natureza e o mundo em que vivemos! 

(durante o canto entram os 3 do jogral bem caraterizados) 

C- Você já pensou por que Deus criou um mundo tão diversificado, tão complexo e tão
perfeito? ... Você já pensou por que Deus criou o sol? 

................. música de fundo ....................................................................... . 

(Entra o sol - túnica amarela - . acompanhado da lua e '!.������lias que fazem 
evoluções em torno do sol) 

A e B - O sol é fonte de luz ... 
C - É a fonte de toda a energia que se consome na terra ... 
A e B - O sol é fonte de vida ... 
C - O sol reativa as funções vitais 

A - a respiração ... 
B- a circulação do sangue ...
A - a digestão dos alimentos ...
B - equilibra o sistema nervoso ...
A - fortalece os pulmões ...

C - Graças a energia solar os seres vivos crescem ... 
B - os recursos naturais se renovam ... 
A - os _rios correm ... 
B - a chuva se forma ... 

A e B - E a vida subsiste ... 
C- O sol é''o motor-do sistema que faz a terra girar em tomo de si mesma

a cada 24 horas. 
A - que determina as estações ... 
B - queJibera o oxigênio das plantas verdes .. 

C- Sem o sol não haveria energia ...
A - nem combustíveis ... 



B - nem alimentos!. .. 4 

A - Nem vida sobre a terra ! ... 
ABC - Bendito seja Deus que criou o sol, a lua e todos os astros que hrilham no

fínnamento!
C - Você já pensou porque Deus criou a terra e todos os outros planctns? 

.............. Música <le fundo .................................................................... . 

(O sol, a lua e as estrelinhas dirigem-se para o centro do ealco. () sol sohe 
num troninho. Ao mesmo tempo entra a terra - túnica marrom -

acompanhada de j1orzi11has.fcr:.endo evoluções ao ritmo da música) 

C- A mãe terra é o berço de toda a natureza!
B - Do seu yentre brotam as águas ... 
A - as Mvores 
B - o alimento par<\ os animais ... 

A e B- e sobretudo para os homens!' 
A - Nela se abrigam milhões de microorganismos 
B - que se alimentam dela e a devolvem em vida ... 

C- Deus deixou a terra inacabada ... E a entregou aos cuidados dos homens .
A - Para cultivá-la e torná-la cada vez mais fértil... 
B -Produzindo árvores frutíferas, 
A - verduras e legumes, 
B - ervas e flores ... 
A - para produzir riquezas, 
B - felicidade, 
A - e vida para todos ... 

ABC - Bendito seja ?eus que, por amor, criou a terra!

.......... Música de fundo ......................................... ..

(A terra vai para o seu trono ao lado do sol e entra a água com crianças 
tra�endo peixinhos e dançando ao ritmo da musica) 

C- A água é outra fonte de vida!
A - ninguém vive sem ela 
B - nem a terra ... 
A - nem as plantas .. . 
B - nem os animais .. . 

A e B - Nem o homem! 
A - a água limpa e purifica ... 
B - cura e alimenta ... 
A - mata a sede ... 
B - irriga os campos 

A e B - e fornece energia às usinas e fábricas!
C - Oceanos e mares ... Rios e lagos ... Cascatas e fontes, bendizei ao Senhor!

........... Música d�\fu.ndo: a camponesa ....................................................... . 
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( a água vai para o seu trono e entra a Planta, acompanhada de crianças com 
cesti'}has de frutas, dançando ao ritmo da música) 

C - E Deus disse: Brote da terra a vegetação ...
A - Plantas e árvores ... 
B - Ervas e flores .. 
A - que dêem frutos para alimentar o homem e os animais ... 

C - As árvores são o pulmão do mundo ...
B - purificam o ar ... 
A - abrigam os animais à sua sombra ... 
B - protegem a terra dos raios fortes do sol. .. 
A - evitam a erosão ... 

A e B - Cobrem-se de flores na primavera! 
B - As folhas caídas, tronco, galhos e raízes se transformam em adubo ... 
A - com a madeira se constróem casas e móvei��-- ·-··· 
B - dela se extraem � borracha e o papel... -·- ··· ·-·· 

A - e muitos frutos saborosos ... 
B - que alimentam e curam ... 
A - No deserto onde não há vegetação não há vida! 
C ·Árvores e flores, bendizei ao Senhor! 

ABC - Tudo o que Deus fez é perfeito ... porque ele fez com amor! 
Até os animais selvagens, répteis, pássaros e peixes ... 

............ Música de fundo ....................................................................... .

(A planta vai para o seu trono e entrâm, crianças com animais: gatos, pombas 
coelhos, etc .. etc . .) 

' 

C - Todos os animais tem a sua lei de sobrevivência e a sua função no equilíbrio 
ecológico... Por exemplo o sapo que pareceria não servir para nada ... come os 
insetos na horta a cobra, quando invade o ninho das caturritas e come os ovinhos 
delas, está contribuindo para que as caturritas não se multipliquem em excesso. e 
não causem dano às plantações ... 

A - Todos se complementam em harmonia e equilíbrio biológico ... 
ABC - Criaturas todas do Reino animal, bendizei ao Senhor! 

C - E entre todos os elementos da natureza, criados por Deus está também o ar. 

............... Música de fundo ........................................................................................ . 

(Os animais saem vão para o seu trono e entra o ar - Túnica branca -

acompanhado de crianças dançando com balões) 

.. 



C - O ar envolve a terra! 
A - revitaliza toda a natureza ... 

- B - revigora o homem_ ..
A - limpa os pulmões e o sangue ...
B - sem o ar tudo se intoxica, se asfixia ...
A - Sem ar puro não há vida.

ABC - Bendito seja Deus que criou o ar que respiramos!

............. Canto: Ao Senhor dos senhores, cantai 
Ao Senhor, Deus dos deuses, louvai ... 
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Agricultor - Mestre, será que tudo mesmo tem sua função de equilíbrio? Por exemplo, a
aran_ha o mosquito, o morcego e outros semelhantes, servem prá que?

Profeta - E claro que tudo tem sua função: A aranha ajuda no controle ambiental.
Apanha os insetos nas suas teias, se alimenta dele�, impedindo que se 
multipliquem e prejudiquem o ambiente. 

E o mosquito serve de1,alimento para a aranha e outros animais. 
O morcego come a metade do seu peso vivo de insetos. 
Tudo é importante para o sistema planetário. às vezes, alguma coisa, pode 

até prejudicar o homem, mas é necessária para o equilíbrio global do universo. 
Agricultor� E os animais selvagens, como o tigre, que come os outros? ... e as bactérias,

que apodrecem as coisas, servem prá que? 
Profeta - Estes também servem para manter o equilíbrio ecológico. Regulam o equilíbrio

do Projeto de Deus; evitam que uma espécie se multiplique em excesso e 
prevaleça sobre outra; fazem parte da dinâmica_juterna. As bactérias 
transformam os detritos em outras substâncias necessárias. 

E os homens que foram criados por Deus , com inteligência, vontade e 
sensibilidade devem cuidar para que se mantenha esse equilíbrio do universo, e 
fazer com que Ol)rojeto de Deus se desenvolva co01 harmonia ... 

Mas, infelizmente, os homens se deixaram levar pela ambição, pelo 
egoísmo e pela sede de poder ... fizeram as "vacas loucas", regiões desertificadas 
e, por fil)'l, no decorrer dos tempos, foram se destruindo e escravizando uns aos 
outros ... Fazem guerras para destruir povos inteiros, roubam as riquezas, deixam 
regiões inteiras na miséria, destruindo o projeto de Deus , que é um Projeto de 
Amor e de união, onde todos têm os mesmos direitos e as mesmas condições de 
vida. 

Para poderem dominar· ainda mais, foram aperfeiçoando os métodos de 
guerra, as armas sofisticadas e, cada vez mais, vão se destruindo friamente_ .. 

........... Canto - Não posso respirar, não posso nem nadar 
A terra está morrendo não dá mais prá plantar 
E se plantar não nasce e se nasce não dá. 
Até pinga da boa é difícil de encontrar. 

Cadê a flor daqui? Poluição comeu ... 
O pe.ixe que é do mar ... poluição comeu ... . 
O verde onde é que tá? poluição comeu .. . 
Nem Chico Mendes sobreviveu! 

\ .. 

'\ 
; 
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(Durante o canto saem todos os elementos da natureza e também o Profeta. Entram o 
general, o fabricante de armas, industriais e políticos. Saúdam-se com 
arrogância, conversam alto, como que· em euforia). 

General - (batendo sobre o ombro de um dos industriais) Companheiros, o mundo 
vai ser nosso! Nós militares estamos prestes a dominar o mundo. Nossas 
trincheiras avançam cada dia mais sobre os nazistas, com annas invencíveis! 
Vamos acabar com estes fanáticos! Não é verdade mister Krug? 

Fabric. de armas - Mas não se esqueça que vocês conseguem tudo isso graças à 
nossa grande fábrica de armas. A maior e mais eficiente do m�ndo. 
Produzimos armas cada dia mais mortais, fulminantes e destruidoras. 

Comerciante - Tudo b,em, mas se não somos nps comercia,ntcs, espalhados por todo o 
mundo, que organizam a venda e distribuição ' destas annas vocês não 
conseguiriam nada. Nó,s comerciantes é que fazemos tudo isso funcionar. 

Fabricante de armas - Se nós' não fabricássemos as armas vocês nem existiriam 
Comerciante - Aí é que está o vosso engano Vocês ficariam com elas encalhadas nos 

depósitos e sem dinheiro ... ! Nós é que levamos ao consumo arrumamos 
mercado e fazemos a política de vender annas até para o inimigo. 

Poderíamos até arrumar conflitos e guerras entre os povos. 
Fabricante de armas,.- Você tem razão. Seu papel de comerciante também é 

importante! 
Político - Calma lá, senhores prepotentes... Vocês não são tudo, não! Eu, como 

político astuto é que manobro as leis do país de tal jeito que vocês das fábricas 
e do comércio possam funcionar·... Sem os políticos vocês não conseguiriam 
nada... Nós obrigamos o povo a trabalhar, a pagar impostos pesados e a 
obedecer as. leis que · nós fazemos... Convencemos o povo que é mais 
importante produzir annas para se defender do-·que · pão para comer... E 
também iludimos e fanatizamos o povo para que entrem em guerras e conflitos 
entre eles! ! ! 

Fabricante de armas - É isso aí... nós três somos importantes, fonnamos um bloco 
invencível! Fazemos o mundo funcionar como nos interessa! ... 

Deixemos os bobocas cristãos pensar que Deus os protege de nossas 
bombas ... que quando morrem na guerra ou de fome é castigo de Deus ... 

Os 3 juntos gritam - Viva o nosso Reino! ... Somos deuses! ... 
(O fazendeiro liga o rádio e ouve-se a notícia do fim da 2ª guerra 

mundial) 

fc�iv:-tK == 
J�d- / --
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(Dura
�

o ca'itt saem dos os e! entos da
:S

p.r_e::;?J.: ç também o Profeta. 
Ent�a,n general, abrican de armas, · dustriais olfticos. O fcr::.endeiro liga 
o rádio e ve-se a tícia do zm da 2ª gu ra mundi !)

Voz 1 - Alô! Alô! Atenção! Aqui fala o Repórter ESSO, testemunha ocular da história. 
As forças aliadas após massacrarem totalmente a resistência nazista na 

Alemanha, reduzindo a pó a sua capital, Berlim, acabam <le soltar 2 fantústicas 
bombas atômicas em Hiroxima e Nagazaky, no lapão. 

Assim termina, definitivamente a última resistência nazista, encurralada 
no território de seus aliados japoneses. 

A bomba atômica é a invenção do século. É a mais poderosa arma que se 
viu sobre a face da terra. Em poucos segundos reduziu a pó estas 2 cidades 
japonesas .... Fez tremer o Japão!. .. que, incontinente, se rendeu!... 

A · , P d 
· 

v·t, · "'""" guerra termmou ..... o emos gntar: 1 ona ........ . 
General - (Dirigindo-se áos políticos de diversos países) Fàntástico, agora somos os 

donos do mundo! Vencemos a guerra! Temos tudo em nossas mãos! 
( 

Fabricante de armas - Não sei se,está tudo tão fantástico e tão tranqüilo! O que é 
que eu faço com as bombas bacteriológicas, gás paralisante, que eu tenho 
armazenado nos depósitos das minhas fábricas? E com as fábricas de 
armas o que é que eu faço? ... Quanta gente vai ficar sem emprego ... E as 
divisas de nossas exportações? 

Político - Não se preocupe... para isso temos muitas alternativas. Agora precisamos 
dominar o mundo de outro jeito. Não dá mais para fazer grandes guerras. 
Teremos que incentivar conflitos locais entre raças, seitas, religiões, tribos e 
países vizinhos ... Forneceremos as armas para os dois lados ... Aí arrancamos o 
dinheiro deles e isso basta ... E que vivam como puderem em suas misérias ... 

I ndusstrial 1,.-, Concordo plenamente com esta tua idéia, mas, temos que dominá-los 
também a partir_ da agricultura, pois a maioria ainda está no trabalho da terra! Eu 

· tenho outra idéia: V amos lançar um grande projeto de impacto: A REVOLUÇÃO

VERDE ... Um projeto para aumentar a produção, sem limites!
Fabricante de Armas - Mas isso não resolve o meu problema das annas, nem das 

fábricas e nem das bombas bacteriológicas que eu tenho aí sobrando!? 
Político- Pois justamente aí é que está a solução para você: Vamos usar as bombas na 

Agricultura ... (Todos dão uma gargalhada) 
Vejo que vocês não são tão hábeis e inteligentes. É muito simples. Se 

uma bomba matava uma péssoa, ela mata também uma fom1iga, uni rato, uma 
praga qualquer que esteja por aí nas lavouras ... 

Industrial� Você tem razão ... É só fazer em doses mais fracas ... 
General - Exato!. .. Exato!. .. 
Fabricante de armas - E isso não pode ser um perigo para os humanos? 
Industrial - Claro que não, em doses pequenas , não prejudica ninguém. E se fizer mal é 

para quem usa ... que se danem ... 
Político - E nas embalagens se coloca todas as precauções (que ninguém vai ler é 

claro), mas o fabricante está ,seguro, nunca levará a culpa. 
Industrial - E -'tem mais. Vamos fazer estes remédios, com !:!111� (�çnologia que só nós 

poderemos fabricar estes inseticidas, pesticidas e herbicidas. 
Comerciante - E pom a propaganda vamos induzi-los a comprar. .. (gargalhadas) E 

só nós vam't?s v�nder... a bom preço! (gargalhadas) 
Político - E para qde a REVOLUÇÃO VERDE se desenvolva e nos dê mais lucro, vamos 

mexer até nó código genético: (com ironia) Vamos ser como Deus ... criar novas 
raças, espécies híbridas que produzam mais ... 



Â �ndustrial - Mas que também vão precisar de mais venenos, mais adubos, ma: 
1/ maquinaria, silos, etc ... E mais lucro para nós1 (gargalhadas) " Comerciante - E intensificar a propaganda, mostrando que a população está 

aumentando e que necessariamente temos que triplicar, ou até mais, a produção 
de alimentos. 

General - Espetacular, este plano! Todo o mundo vai ler que entrar nessa e vamos ter o 
domínio sobre todos! 

Comerciante - Eles pensam que vão aumentar seus lucros . Mas, na hora de fazer as 
contas, somos nós que ficamos com o melhor filé mignon. 

Político - Sobretudo os países pobres q.Me vão depender totalmente deste plano para 
sobreviverem ... 

Comerciante - O problema é que eles poderão não ter dinheiro para pagar esta 
tecnologia. 

Político - Vamos criar bancos fortes. Emprestar dinheiro a juros--altos e ganhar também
ali. 

· ' 

General - Fantástico! Esta será a guerra do futuro! Vamos continuar saqueando o 
t 

mundo sem precisar nos arriscar nos bombardeios. Isso é que é ser inteligente e 
progressista! 

Político - Onde não conhecem as técnicas modernas, mandaremos engenheiros 
agrônomos. No começo até podemos financiá-los. Até poderemos dar as 
primeiras sementes, as primeiras raças, as primeiras máquinas. Mostraremos as 
maravilhas da nossa técnica!. .. Sobretudo dominaremos as universidades ... 
( com ironia) Formaremos engenheiros agrônomos pela nossa cartilha! 

(Um deles vai ter com o grupo dos agricultores) 

Político - O que é que vocês fazem aí parados? Vão trabalhar!. .. 
· -.� � Agricultor 1 - Trabalhar na agricultura hoje não compensa mais·.-:·.-a-terra produz pouco,

1, ,, 
• • .. • \. mm tas pestes ... rm.nto mço... 

Agricultor 2 - Nossas espécies e raças crioulas estão enfraquecendo .. 
Agricultor 1 -.Ninguém mais tem ânimo para trabalhar na roça! O preço não compensa! 
Político - Vocês estão desanimados porque não têm técnica, não têm cabeça, não sabem 

trabalhar! ... Não partiram ainda para a modernização da agricultura ... É só vocês 
abandonarem estas raças crioulas, essas sementes já cansadas, adubarem bem 
esta terra esgotada, trabalharem com máquinas modernas e vocês vão ver .o que é 
progresso, desenvolvimento, tecnologia avançada!.. Numa ... safra farão por 4 
safras ... 

,l Industrial - Os nossos países do 1 º mundo e os que querem acompanhar o progresso já 
deram este passo. E hoje estamos aqui para ajudar vocês a progredirem ... Vamos 
dar para vocês raças novas, sementes híbridas, tratamentos mais modernos, 
remédios mais eficientes para combater as pragas na lavoura, maquinário 
moderno ... herbicidas para substituir a capina... Estas enxadas... botem no 
museu ... 

Comerciante - E tpdo isso a preço de banana. E até financiaremos com o nosso próprio 
dinheiro! 

(oferecr alguns produtos e os agricultores, iludidos, se convencem e 
saem pqra tentar a modernização na revolução verde) 



/ 
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./4ricultor 1 - Realmente, eu acho que a solução é partir para outra e aderir a essa tal de 
revolução verde ... 

Agricultor 2 - Até os padres nos falam na missa e nas reuniões que precisamos nos 
modernizar... 

Agricultor 3 - Claro, claro ... Não podemos ficar alienados e ignorar o progresso ... 
Vamos lá! 

........... Música de fundo .................................. .

.. 
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sem nenhuma precaução ... no chão ficam recipientes e embalagens de produtos 
químicos ... Aos poucos alguns começam a tossir, outros a manifestar dores de 
cabeça, tonturas ... até que chega o técnico) 

Agricultor 1 - Eu vou ter que párar... Estes remédios me deixam tonto, envenenam a 
gente! ... 

' 
1 

Técnico - Nada disso ... E só vocês lerem e observarem bem as Instruções e os

cuidados ... E usar sempre os equipamentos de proteção. (oferece máscaras,
botas, luvas, etc .. .) 

............ Música de fundo ........................................... . 

( Os agricultores tomam os equipamentos e recomeçam o trabalho. O 
profeta entra e fica observando. O profeta entra e fica observando)

Criança- (dirigindo-se ao profeta e apontando para os trabalhadores) Quem são 
aqueles lá? São soldados ou marcianos? Eu vi isso num filme - os soldados 
usavam uma roupa bem parecida.:. 

Profeta - Não, não!. .. Este�· não são soldados ... são agricultores escravos da técnica, do 
progresso, da ganância dos grandes ... Depois que os homens egoístas inventaram 
a tecnologia moderna , entrou muito sofrimento, muita dor e tristeza ... 

(Os colonos, desanimados, um por um, começam a sentar em torno do 
profeta e comentam) 

4 C - Eu estou com a minha mulher doente há vários meses, acho que não tem mais volta.:.
V ai ser difícil cobrir as despesas do hospital, médicos, remédios e ainda pagar o 
empréstimo do banco ... 

6" D - O meu filho nasceu sem cérebro ... Não sei como vamos enfrentar essa situação ... 
G E - A minha desgraça é que morreram todos os porcos... O veterinário· disse que foi 

intoxicação ... Sei eu lá o que foi ... 
A F - Lá em casa não dá mais para tomar água do poço ... Está contaminada ... E era um 

poço que todo mundo dizia que aquela água era melhor que um refrigerante! ... 
i G - Minha filha menqr há meses que não dorme mais de noite!. .. Sempre agitada ... Não 

sei mais o que fazer. .. 
3 M - É, a nossa vida s� tomou um inferno ! Não dá mais para agüentar na colônia! 
(" Todos - (dirigindo-se ao._prqfeta) Mestre, por que está, a_contecendo tudo isso? , . D D - Nós sempre fomos 'Jrabalhadores honestos, catohcos, rezadores, lemos a Btblla, 

vamos à missa ... damos esmola aos pobres ... Será que Deus está nos castigando? 
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Profeta - Deus castigando?! Não digam isso! ...
Isso tudo acontece por causa da eterna ambição de alguns que sempre 

dominaram e agora procuram novos _jeitos de cscrnvizur e dominar o mundo para 
si . Nesta dominação eles não seguem a lei natural, a ordem estabelecida pelo 
criador. .. distorcem e massacram tudo... I\ isso que nos leva a esta confus5o e ao 
caos. 

. .......... Canto: Tente outra vez ( de Raul Seixas.)

Veja, não diga que a canção está perdida 
Tenha fé cm Deus, tenha fé na vida 
Tente outra vez ... 
Beba, pois a água viva ainda está na fonte 
Você tem os dois pés para cruzar a ponte 
Nada acabou, não, não, não ... 
Oh! Tente! 
Levante a sua mão sedenta e comece a andar! 
Não pense que a cabeç� agiienta se você 
Não ... não ... não ... não ... não ... 
Há uma voz que canta, há uma voz que dançã,
Há uma voz que gira, bailando no ar ... 

(Durante o canto entra o futuro acompanhado de alguns engra\'Crtadns. 
industriais, comerciantes e outros) 

Profeta - Sim, tenha fé em Deus, tenha fe m:i vida e tente outra vez. Mas, vamos ouvir o
que nos diz a verdadeira ciência e o futuro. 

Futuro - Eu sou a ciência, a sabedoria do homem que, junto com as luzes
transcendentais do Espírito de Deus, vamos vendo onde estamos e prevendo para 
onde estamos nos �ncaminhando ... Sou o motor da história e do progresso.

lndustrial.1 Nós industriais, empresários e políticos é que somos-o motor do progresso.

da tecnologia, das descobertas e da organização progressista que lrans fonnrim o

mundo! 
Comerciante - Promovemos a fraternidade. Temos até um nome pomposo para definir

essa nossa grande fraternidade: Globalização e competência total 

Futuro - /\ verdadeira ciência, segundo a sabedoria de Deus, consiste cm fazer tudo por

amor e para o bem-estar de todos. 
Mas vocês, pelo contrário, conduzem e fazem tudo para favorecer os sú

os seus interesses individuais, desencadeando o sofrimento e o caos.

Essa globalização é um nome sofisticado que vocês inventaram parn

encobrir vossa ganância desenfreada. 
Competência total é para oficializar essa ganância e vossa dominação.

Para que só vocês tenham dinheiro e todo o mundo seja dominado só por vocês.

Isso se comprova ouvindo os clamores deste povo e da própriri natureza.

ouçam: 

............ Acordes .. : ......... (volta a água - as crianças tra:::em os peúinhos mortos)
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Agua - Deus me criou pura e límpida para ser fonte de vida e dn vida. M.1s. hoje. cada
dia mais, estão me matando. 

- - ... · · 
Há regiões no planeta em que maior parte das fontes já cstfio poluídas. 1 ·'. 

não só as fontes, mas também os rios, pequenos e grandes, como o ( i11.1iba. cm 
Porto /\lcgrc, o rio Leão, aqui cm /\11tô11io Prado ... O próprio rnar jú estú sendo 
ameaçado .... 

Na minha viagem para o mar cu espalho morte a todos os que se 
aproximam de mim ... E levo toda esta carga mortífera para o imenso mar que é o 
nossõ-grandc depósito ... Eu tenho medo que o maior problema do Ti1turo seja cu 
mesma, que apesar de ocupar 2/3 da superficic da terra serei "O" (zero) cm 
quantidade de água viva, potável. 

lndustrial.i Não se preocupe, minha amiga! Nós fabricaremos filtros. Temos grandes 
projetos para combater a poluição com produtos químicos. Isso dar{1 dinâmica 
para o mundo, porque ofereceremos mais empregos. Venderemos nossos 
aparelhos: filtros, múquinas e outros equipamentos ultra. modernos ... Ninguém 
mais vai precisar tomar úgua poluída ... 

Comerciante - Se vê que vocês não conhecem nossa força e dinJn�ica: ·1 ·:u 111cs1110 hoje 
não tenho problema nenhum. Na minha casa eu tomo "Whisky" com gelo da
água mais pura e saudável: água importada dos /\lpes, as montanhas mais altas 
da Europa .... Com inteligência, dinheiro e iniciativa tudo se resolve! ... 

Futuro - /\qui já se nota que a dinâmica e a força de vocês é egoísta, c:--cludcntc e

satânica. Só pensam no lucro e nos seus interesses, sem se importar cm destruir 
2/3 da superf1cie da terra, essa fonte imprescindível de vida ... Mas. vamos ouvir 
outro testemunho, para ver até que ponto chega a vossa insensatez' 

............ Acordes ........... ( entra o ar - as crianças que o acompanham, ta1>ando n nari::.)

Ar- Eu sou o ar que envolve a terra. /\pesar de ninguém poder viver nrnis de alguns 
minutos sem respitar, apesar de ser de importância· vital para tudo o que tem 
vida, eu estou sendo violentado. Lançam cm mim toda espécie de fumaças, 
gazes, detritos químicos e outros poluentes. /\pesar de eu ser tão imenso, maior 
que a água; apesar de eu envolver todo o globo terrestre, até a camada de ozônio, 
já estou agonizando, perdendo a minha vitalidade, porque além de toda esta 
contaminação, vão exaurindo grande quantidade de oxigênio. /\o invés de repô
lo totalmente, vão consumindo irracionalmente as maiores fontes que me 
purificam, como as árvores, a água, etc ... e até abrindo buracos na camada de 
ozônio, deixando que gazes venenosos penetrem em mim. 

Se continuarem assim, os homens serão contaminados por doenças 
pulmonares, câncer, alergías ... porque os pulmões não poderão reter o oxigênio 
puro no corpo e além disso receberão doses cada vez mais elevadas de toxinas. 

Industrial 1- Que retrógrado! Atrasadão! ... (gargalhadas) Você não sabe que já temos 
filtros para tudo? Para chaminés, para automóveis?! Filtros que nós mesmos 
criamos e fabricamos?!!! Você não entende que com a nossa tecnologia de 
última geração solucionamos tudo? __ ..... 

Industrial 2 - De última geração!. .. Perfeitos! ... Não tem erro! ... 
Industrial 1 - E isso significa mais lucro e mais campo de trabalho para toda mão de 

obra ociosa. 
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1 ndustrial 2 - Já produzimos filtros até para nós (Faz um sinal e entra alguém com 
nu�scara) Olha só que tecnologia!... !\través desta múscara se respira ar 
puríssimo. Imaginem todos nós aqui presentes usando e�t�s qlftscaras ... ()uc 
espetáculo! Umas 30.000 pessoas aqui apinhadas. respirando como se 
estivéssemos na altura uos J\lpcs ou dos J\ndes ... 

........... Acordes ....... (entra a árvore ... as criun<·as-/lor::.inhas de caheç·o hai.ro como ({"e 
murchas) 

Futuro - Mas, isso é bem-estar? Essa é a relicidade que vocês constróem? J\ g.anânci<1
de vocês os cega totalmente!. ... Ouçam o testemunho das plantas. 

A rvorc - Nós somos o riltro natural que Deus criou. Sem gastar e sem com pi icar. di,1 e
noite purificamos o ar, de graça, para todos ... Produzimos frutos e l(llhas que
alimentam homens e animais; regulamos as chuvas e o clin_rn: alimentamos a mãe
terra com o húmus de nossas folhas: somos o hahitat de milhões de hichi11hos
11<..:cessúrios para o equilíbrio global do Projeto de Deus.

Mas, a verdade é que estamos diminuindo drasticamente. l lú regiões onde 
nos destruíram quase totalmente, ora com o fogo, ora com o maclwdo. ora com a 
moto-serra, ora com herbicidas venenosos ... 
Vejam a insensatez, chegam a cortar uma castanheira que poderia alimentar 
centenas de pessoas para criar um boi cm 3 ou 4 anos ... Em função do lucro vão 
nos extinguindo cada vez mais. Em conseqüência vem as cnchcntcs. secas. 
tufões, temporais e há até regiões que vão ser totalmente desertificadas. 

J\ ganância é tal que, se continuarem assim, vão nos extinguir totalmente. 
Mas, uma coisa é certa; Na medida cm que nos reduzimos, decresce tamhém a 
qualidade global de vida! 

Industrial 1 - Isso já está demais!.. !\inda com essas idéias de índio. de nfio cortm 
' 

? arvores. ... . 
1 ndustrial 2 - A modernidade já superou esta questão, pela tecnologia e o progresso! 

Nós já fizemos o reflo
.
rcs�1ento com pinus; ... substituímos a madeira pela 

matéria plástica; ... o papel pela TV� pelo computador, e pela Internet! ... 
1 ndustrial J - Incentivamos a plantação de espécies híbridas: selecionamos e 

racionalizamos tudo ... 
Industrial 2 - Éf, �t.q�e acho que Deus fez árvores demais ... Algumas não servem para 

nada ... ocupam espaço inutilmente ... Substituímos estas por outras ornamentais, 
assim o mundo fica mais bonito !. .. 

Industrial 1 - (com ironia) Assim complementamos e racionalizamos a obra de Deus 
Futuro - Vocês acham que isso é progresso? ... Acham que isso é dinamizar e 

ordenar a obra de Deus? Vocês não reparam que na plantação de pinus, por 
exemplo, não há nenhum animal, nenhum passarinho, e nem crescem 
outras plantas menores? que tudo é repelido pelo pinus? 

Vocês não pensaram que assim estão eliminando úrvorcs e ,mimais 
que tinham uma função especial na globalidade e harmonia do universo'! 

Vocês sabiam que as úrvores são a farmácia de Deus, onde 
encontramos remédios para todas as doenças, onde cada dia mais o homem 
tem que recorrer? 

1 ndustrial 1- Isso é estupidez e ignorância ... isso é desconhecer o poder da
técnica, que ultrapassa e supera o Projeto de Deus ... 

Industrial 2 - Nós, por exemplo, substituímos estes remédios naturais pelo, 
remédios da farmácia que já vem prontos e bem cmb,11.ldos. /\liús, n 
embalagem vale mais que o remédio. 
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Industrial 1 - Nossos laboratórios produzem mais de 3.000 remédios diferentes. 
Não acha que é mais fácil ir na fonnácia é comprar num pequeno pnc<ltinho 
aquilo que precisaria um monte de capoeira, cascas, raí1.es, llorcs e frutos 
perdidos no mato? 

Industrial 2 - E fabricamos com fartura estes remédios. Sabe-se qm: bastariam 
93 tipos de remédios para suprir todas as necessidades ... e nús 1';1hricamos 
3.000 ... e se é1S vezes se intoxicam é porque hú fartura e tornam demais! 

1 ndustrial l - C mais mercado para a mão de obra ociosa. 
Comerciante - (Em tom de go=açtío) h' para nós mais lucro! 
1 ndustsrial 2 - Quando há efeitos colaterais, fabricamos outros para anular estes 

efeitos e assim temos mais mão de ohra para os operúrios e mais lucro para 
nós ... 

Comerciante - E mais lucro para nós ... 
1 ndustrial 2 - 1 Ioje, _jú temos uma grande fonnúcia até para :m1111a1s ... o que tli'l 

mais lucro ainua. 
Futuro - I ,ucro ... lucro ... lucro é o que interessa para vocês l Mas, e ;1 sc1údc do 

povo? E dos animais? E s�rá que todos podem adquirir estes remédios? I ·: 
nas lesões fatais?... Mas vamos ouvir o pronunciamento dos animais e cios 
homens: 

........... Acordes - (enquanto entra a vaca e as crianç-as com os hichinhos ... )

Vaca - Nós vacas, eu já disse antes, estamos ficando loucas, porque a comiua que 
nos dão não é para alimentar é para inchar, crescer rápido, pesar mais ... 

Não temos tempo e nem matéria para transformar e assimilar cm 
nossa carne os elementos que dão vida e saúde aos homens: para a_judú-los 
no metabolismo e recomposição das células e de toda a natureza. 

Além do mais, ainda com antibióticos, hormônios e outros remédios 
matam os micro organismos nossos companheiros:... nos forçam a 
reproduzir fora do plano de Deus, com inseminação arti llcial. .. Ficamos 
loucas porque nos tiram a comida e o habitat natural. 

Criança - E com as galinhas, porcos e outros animais de engorda acontece a 
mesma coisa. São criadas em gaiolas, obrigadas a ingerir hormônios. a 
comer rações que contém esterco, até arsênico e não sei ló qu:mtos 
desatinos ... 

Vaca - Também estas nossas companheiras de classe, galinhas, porcos e outros tem 
suas doenças e grandes epidemias. 

Futuro - Esta não é a hannonia do plano de Deus, foi rompida e bagunçadn! 
Industrial 1 - Vocês continuam na ignorância. São irracionais mesmo! 
Industrial 2 -Nós homens temos que dominar e ordenar o mundo. Infelizmente, 

para isso, temos que matar o que não serve, fazer produzir mais e :icclcrar o 
que serve para o progresso ... 

Industrial 1 -Como podemos garantir a alimentação aos homens com rrangos que 
demoram mais de 6 meses ciscando e se alimentando de minhocas? 

Industrial 2 -· Como podem não reconhecer a maravilha da nossa técnica, se com 
30 dias temos o frango pronto para o abate e cm grande quantidat.lc'> 

f (. 

Industrial 1 - É verdade que são menos consistentes, c'01h menos protcírn1s. Mas,
temos à vontade e por menos preço ... 



Industrial 2 - E ainda com a vantagem de ocupar mais mão de obra e obter mais 
lucro. 

Futuro - Novamente vocês insistem cm atropelar e dcturrar o Plano de I kus. com 
a vossa gam1ncia. Será que isso traz vantagens para os ho1111:11s'? 

Vamos ouvir o que eles mesmos têm a dizer: 
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Agricultor 1- (um dos apf1c11/tores, /eva11tando-se do mew dos ourros) 1 )i1cm que nús 
homens somos os rcis_,da criação. que somos todos innflos e iguais. vivendo cm 

• >"-'l�/1,. .t"' (il�· .... li;irmnt11íl e 11,, ;,mor t...-1\fo�, 1ú1 n·;11id;1<1l'. s;n1110� r;1cl:i \<'/ 111,ti:� (.'·,,·1.i\11s \k 1111· 
1 ..Ji • • 

até a vida. Estragam tudo o que Deus nos tinha dado de graça e cm abum.rnncia. 
Agricultor 2 - /\té nos colocam cm guerra permanente com os elementos que Deus nos 

deu como amigos e companheiros. Nos agridem. nos cnvcnc1iam ... e. qunnd() 
estamos doentes nos dão mais "remédios", que muitas vezes nos !�vem lknr nrnis 
doentes ainda. 

Agricultor 3 - Outras vezes estamos sem recursos, porque, ;m conlrúrio de !)cus que 
. nos deu tudo �lc graça, el�s cobram muito, nos sugan� até o sa11r.11c.. . /. A-·1w��:--· -=-==A==gncultor 4 - E o pior de tudo e que destroem o nosso l:ra�tat natural. (.,., /. , 1 · 1 • 

J ,,t1 0
· l\lulhcr - Não! ... Não podemos admitir que isso continue ,issim ... Temos que rc;1gir! 

Temos que descobrir formas de nos libertar, destes sanguessugas ... Isso não é 
vida! Não é a vida que Deus quer para nós! 

Pn>feta - Isso mesmo ! Está na hora de reagir! Experimentem t:ont inuar respeitando o 
Plano de Deus. Deus vos criou reis da criação para que vocês a organií'.cm. a 
defendam e progrid<:lfn de uma forma racional, bcncficimH.lo a lodos. 

(Os colonos saem .fa::.endo 11m grande r1111wlro. I >ao u11w 1·0/ro. 

conversando entre eles. Depois voltam alegres. se c(ff<>cai1(uo rr!dor do J)l'<!/l'fo. 
,\aem famhém os elemento.\· da 110/ure::.a. comcrcú111tc. ill(/usfriul c'./Írfum) 

................ Canto: . A vida que a gente vive é cheia de divisão 
/: Mas Deus não quer isso, não! :/ 

De um lado é dinheiro sobrando
de outro e a fome matando .... 
De um lado é alguém dominando 
ele outro é alguém se curvando ... 

/: Mas Deus não quer isso, não!:/ 

Agricultor 1 - Mestre, é difícil, mas estamos conseguindo. 
Agricultor 2 - Mestre,A no meu muni�ípio, a�areceu uma a�r?noma _ ecologista qu� foi

uma luz, uma benção de Deus,llos cnsmou um novo Jetto de viver. Deu sentido e 
alegria de viver na agricultura, que antes era uma ameaça de vida, uma 
condenação. 

// 1,l� ,: Mulher - Mestre, na nossa região. fundaram um CentuLdc ... l\gricultura l ·:cológica, o 
C/\E com diversos engenheiros agrônomos. Eles nos abriram os olhos, 
mostrando qu� é mentira que só se produz bem com venenos, adubos químicos. 
raças e espécies híbridas. 

Agricultor t - No Ç/\E ficou comprovado que, com adubo org.1nico. verde e mineral e 
mais alguns 'defensivos naturais se produz igual e até melhor, e ainda a terra no 
invés de se esgotar vai ficando cada vez melhor. 
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Político - Não aguento mais tanta ignorância. Vocês sempre com estes ranços de 
ecologistas. Achando que tudo estú envenenado ... 1 �sla é a eterna 11rnt li idade e o 
atraso de vocês.... 

Como não acreditam no poder infinito da nossa inteligência, l'icam aí 
raivosos a grunhir como loucos .... 

Mas, cu garanto a vocês que estão dando munhctaços no ar ... 
Graças à força da nossa sabedoria já estamos superando estes pequenos 

defeitos, ainda que isso tenha custado a vida de milhé.�rc.s .. �. milhares de pessoas e 
ru11ma1s ... 

Industrial 1 - Escutem bem seus retrógrados. Hoje, nos Estados Unidos já produzimos 
sementes de soja totalmente imunes aos tratamentos químicos e venenos ... 
mesmo que joguem toneladas e toneladas de agrotóxicos ... 

Industrial 2 -Vejam bem, estamos entrando numa nova era. /\ era da biotecnologia. 
Vamos produzir comida mais pura que os seus anjos ... livres desta sujeira de 
estercos e outras podridões orgânicas. 

Nosso produto sairá tão puro como se fosse produ1.ido cm lahoratórios 
esterilizados. Puríssimo, entenderam ... ??? 

Fabricante de armas - Assim que nossas terríveis armas vão se transformar cm 
instrumentos de "novos céus e novas terras" que vocês tanto querem e até dão o 
nome solene de Parusia! mas que nunca acontece por causa do sentimentalismo 
e tão decantada fraternidade de vocês. 

General - Nós é que somos os construto�es, os deuses, os santos dessa nova sociedade. 
O Deus de vocês fracassou ... ! 

(r:olocam 11/11[] auréola em r.ada 11111) 

Político - Nós também temos os nossos dogmas e o nosso credo: 
- Creio na força suprema da inteligência humana ...

Fabricante de armas - Creio no esplendor da modemid<1de ... 
Comerciante - Creio na genialidade da globalidade .. 
General - Creio na glorificação do homem pela competência total ... 
Industrial 1 - Nós é que devemos ser adorados como arquitetos do universo ... 

(Entram os coroinhas com turibulo e campainhas) 

Político - Nós temos os nossos apóstolos e evangelizadores: 
� abricante de armas - A mídia vai de casa em casa... -- -·· -· . 
Indu�trial 2 - O con�umismo satisfaz nlenamente a Qula_ o luxo. a vai<fa<lc. a amhicão 

. � . . 

de ter todas as comodidades ... 
General - O amor livre que dá todos os prazeres ... 

Comerciante - Ninguém vai resistir a força de atração de nossas olcrtas 1

Profeta_ Insensatos, loucos, estultos!. .. Vocês estão sorvendo o veneno mortal! .. .

A ilusão, a ganância, a soberba e o egoísmo estão cegando vocês! ... Vocês

estão se tomando suicidas e facínoras ... ! Atentam contra a ordem e a fonte da

vida! ... Criam o abismo e o caos!. .. Mas saibam: O Plano de Deus tem uma

ordem inabalável, que vai desde a minúscula bactéria até o astro �ci!
E para deixar vocês ainda mais confusos opera marav1_lhas atrnvcs do

pobres e humildes ... Estes que vocês hoje pisam e desprezam . . _1unt�m:n_tc com

toda a natureza, amanhã serão a pedra angular cio seu l{cmo 111f m1to que

começa aqui! 
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Agricultor 3 ,_ Mestre, na nossa região fizemos esta experiência. -Está di 11cil porque não 
temos condução para levar os produtos no mercado.:Na cidade não se sahe onde 
vender. Já tem seus mercados tradicionais .. Mas, assim mesmo é honito. A gente 
trabalha sem ter medo de doenças por causa dos venenos. 

Agricultor 4 - Nós nos organizamos em associações de 1 O a 20 produtores. Cada mês se 
faz uma reunião para planeja� a produçã�_ara o próximo mercado e d_isc�tir os
problemas que surgem. 9ei,uif fizemos uma confederação das associaçoes da 
região, com estatuto e diretoria prá valer. Registramos, nos cotizamos e 
compramos um caminhão para levar os produtos para a feira. 

Agriculto,: 5 - Nós quando nos apertamos pedimos ajuda à paróquia, à prefeitura ... É 
rJíjífil6, mas é até divertido ... Vamos levando ... Quem experimenta gosta. É pena 

que muitos ainda não entenderam. ·-

Agricultor 6 - (desanimado) Mestre comigo é diferente: Na minha região ninguém me 
apoia. Nem o padre, nem prefeito, nem sindicato, nem Ematcr. .. Não consigo 
ajuntar ninguém entre os companheiros e muito menos.Jazer uma associação ... 
Acho que vou desistir da lavoura. Vou para a cidade e _,nc I ivrar dessa agressão 
de venenos ... Lá, pelo menos, vou viver um pouco mais ... 

Profeta - Meu amigo, não é corret)do e fugindo dos problemas que você se salvará. E 
muito menos salvará os outros. Tem que enfrentá-los e vencê-los lá onde eles 
estão, senão continuarão matando os agricultores e depois, com mais violência os 
da cidade. É claro que não te prometo só maravilhas ... (lê na Bíblia) Na Bíblia 
Jesus nos diz que Ele nos dá o cêntuplo já nesta vida. Mas, os que quiserem 
seguí-lo devem "tomar a cruz". 

Se você fugir para a cidade será envenenado da mesma fonna e até mais. 
E terá que se apresentar diante de Deus de mãos vazias. 

· S. Paulo diz: "Em nosso corpo completamos -a:-obra· redentora de Cristo
hoje, aqui e agora." Isso significa quê nós poderemos ser crucificados por estes 
poluidores. Mas ressuscitaremos se os enfrentarmos ..... com fé, coragem e 
esperança. 

. ' 

As mudanças jamais virão deles. Eles têm a intoxicação mortal do lucro, 
do egoísmo e 'do poder. A verdadeira sabedorià está com vocês, os pequenos, 
unidos e organizados, buscando mais vida para todos. 

Agricultor 1 - Obrigado, mestre! É verdade, nosso trabalho parece pequeno, mas, é de 
grande valor.

Há um tempo atrás esteve aqui nos visitando um professor de uma 
universidade dos Estados (unidos. Ele disse que aquilo que nós estamos fazendo, 
para ele parecia um sonho. Ele estava vendo aquilo que ele tanto ensinava e não 
sabia como enfrentar na prática este monstro da modernidade, da social 
democracia e da tecnologia����., . 

Agricultor 2 - Na verdade, também pam, nós parece um sonho. Temos aqui 2 
companheiros que estiveram em muitos lugares do Brasil e até em outros países, 
espalhando nossa experiência. 

Laercio - Mestre, sabemos que temos a verdade. Não sabemos, porém, como 
empreender esta luta. Mas, tentamos, porque temos certeza que só a verdade 
triunfará. 

Volmir - Mestr�, nós queremos imitar nosso pai Abraão. Ele escutou a voz de Deus que 
lhe disse que devia sair de sua terra, prometendo-lhe uma descendência numerosa 
como as es\rel�s do céu. 

V.Sem' saber para onde ia, ele confiando na Palavra de Deus, deu um salto 
no escuro mas com muita fé venceu: construiu uma sociedade nova! 

, 

Laercio - Estamos espalhando a idéia por toda a parte e � todas as pessoas . 
.. 
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\'olmir - 1:u estive em 1:rnm:isco lkl!r;1o. e111 .1hril de WL /\li cs!;l\;1111 111;1is de -�(l() (' 1 1 
pessoas ... (contar <t cxpcric11wia) 

Lacreio - 1-:u estive em ... ( ossi111 ,·ao se' ultC'rno11dn. 1m1tu11dn ne1 11·1c:11,-ic r.,. cli:c·11d,, 
lugares e o 11IÍ111ero de /J<'ssous). 

Profcfa - 1\migos! Brnvos l ( )llwi este universo 1.10 g.r;111dc. t;10 hn11itn. t;ip 
din�rsi licado. tJo bem planejado por I kus. 1 -:le estú se11t i11do ;1" drnT'- do p;1rto .,\ 
nús rnbc ddc11dê-lo. co11serv;·1-ln. onk11;1-lo se111pre 111;1is l ·'.sl;1 0 a ,·ns<-;;1 
verdadeira globalização, com qualidade total. Salvar ()S ho111e11s tPdos. l<Hl()s o, 
seres. comprn1heirns de vida e todo o u11iverso. o sc11 h;1hi1,11. 

Vocês 11fío nasceram para serem hulllillwdos e pisado, pcl()s out1ns. 
l .ibertcm-se desta tec11ologi,1 maluca ...

Certa vc1. um agricultor ,11rn11lmu lllll filhote de úµ.11i;1 e n c(llnco11 ju11t<, 
com as gali11has. L ali de cresceu como galinha. cisca11dt). de c;1he<1:a híli,,1 11111 
dia chegou ali um professor ,uniµ.o deste agricultor e dic.;sc ·\q11ek .ili <.: 11111 
lillmte de úg.uia. 11Jo deve ltrnr .iqui entn: as gali11h;1s: 

() .igric11ltor respondeu: (: q11e de se cri()11 ;1q11i 11c·stc· ;1111hie11fl' l' j;·1 '-l'

,1cos1u111011 ,1 viver como g.;1I i11lw! 
O professor insistiu'. 
Não! ... 1-:le nuo nasceu para ciscar, lllas parn V()ílr 11;1-; .iltmas! 

Tomou, então. o lilhote de úguia e juntos fi.m.lln ao cu111c de 11111;1 111011tc111lw. 
O filhote de úguia. litando a imensidão, estremeceu ... Pncelw11 q1 ll' llé."io 1wsce11 
para ser galinha, Sentiu que estava livre, tomou o i111p11lsn e •,e h1rn;nu par,1 ;1 
conquista da liberdmle nas alturns ... 

/\migos agricultores, romeiros da 20:' Romaria díl Te, r:1. ... /\ sociedíldc 
moderna nos aprisionou. tc11t.J11do nos convencer que podc111n-; vi, cr 110 meio 
desta paralcmália de venenos e tó:xicos. destruidores th1 11;1turu.1 de I k11s. 

Como o filhote de úguia i voem para as ,1lturas i11f'iuit,1s d;1 lihcrd,1dcL .. 
Vamos nos dar as 111iios e. como aquele f'ilhotc de ,'1g.11i;1 ,,1111ns ,o,lt' p,11,1 

uma vida saudúvcl para nós e para lodo o universo. 
(os crium,:as so/10111 111J10 grande </tro11tid(f(/e de hu/i1l's) 

................... Canto: \'cm, \'amos cmhora que esperar não r salHT 
Quem sahe faz a hora, não espera acontcrcr. .. 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 
somos f odos iguais, hrnços dados 011 não! 
Nas escolas, nas ruas, campos, consfl·u\·õcs. 
Caminhando e cantando e seguindo a canção. 

Pelos c�unpos h{1 fome cm grandes pbrnta�·õcs 
pelas ruas, nrnrchando indecisos ronlõl's, 
inda fazem da flor seu mais forte refrão 
e acrcdifam nas flores vencendo os canhões. 

llá soldados armados, amados ou não, 
quase fodos perdidos de armas na mão 
nos quartéis lhes ensinam antigas li�ües; 
de viver· pela páfria e morrer sem rnzõrs. 

Os �,mores na mente, as flores no chão 
a certeza na frcnfc, a histúria na mão, 
caminhando e cantando e seguindo �1 c::tn\·:io 
aprendendo e ensirrnndo uma nova li�·ão. 

fim. 



Perso::n.a.ge::n.s do Teatro 

1. Voz
2. Jogral A
3. " B
4. " e 

5. Fazendeiro L
6. Fazendeiro 3
7. Mulher do fazendeiro
8. Autoridade
9. Vaca Mimosa
10. Agricultor 1
11. Agricultor 2
12. Agricultor 3
13. Agricultor 4
14. Agricultor 5
15. Mulher Agriculltora
16. Jovem
17. Criança
18. General
19. Fabricante de armas
20. Industria) 1
22. Industrial 2
23. Político
24. Comerciante
25. Técnico
26. Futuro
27. Laercio
28. Volmir
29. Sol
30. Lua
31. Terra
32. Água
33. Planta
34. Ar
35. Animais
36. Sonoplastia
3 7. Crianças
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JApresentação 

Desde sua instituição no Brasil, em março de 1999, a Fundação Telefônica 
investe na formação de redes entre os atores do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), pois acredita que a ação articu
lada é imprescindível para garantir o pl�no atendimento aos direitos das 
crianças. Nestes anos de experiências e aprendizados, observamos que o tra
balho em rede exige duas importantes ferramentas: a mobilização e o com
promisso das instituições envolvidas com a promoção dos direitos da infância 
e da adolescência, e o acesso a tecnologias adequadas para a gestão de infor
mações e a articulação entre os parceiros. 

O RE_QtCA- Sjstemª d.e Informação das Redes geto_J_ç_A é fruto dessa refle
xão e do trabalho conjunto da Fundação Telefônica com oito municípios pau
listas e mais de 400 organizações governamentais e não-governamentais que 
atuam no setor. Durante dois anos, essa equipe se debruçou sobre o desafio de 
desenvolver um sistema de informação capaz de atender a diferentes perfis 
de demandas e se adaptar à realidade de cada cidade. Para nós, é uma satisfa
ção confirmar, mais uma vez, o potencial do benefício que a tecnologia pode 
gerar para o desenvolvimento social e para o alcance da justiça. O REDECA é 
um sistema de in_formação modular, que tem a criança como unidade de aten
ção. Foi desenvolvido em software livre e ficará disponível para ser utilizado, 
aperfeiçoado e complementado por todas as cidades que desejarem fazê-lo. 

O projeto foi desenvolvido no âmbito do Prqgrama Pró-Menino - Redes de 
Atenção a Crianças e Adolescentes. O Pró-Menino integra a estratégia interna
cional do Grupo Telefônica de defesa dos direitos da infância e adolescência. 
Atualmente, mais de 80 mil crianças e adolescentes são beneficiados por seus 
projetos, nos 13 países onde o programa é desenvolvido. No Brasil, são quatro 
linhas de atuação que �nvolvem, além da criação de redes entre entidades que 
atuam na promoção e defesa dos direitos desse público, o combate ao trabalho 



infantil, o atendimento a adolescentes autores de atos infracionais em cumpri
mento de medidas socioeducativas em meio aberto e um portal eletrônico 
sobre o os direitos de crianças e adolescentes (www.promenino.org.br). Nesses 
quase 10 anos, a Fundação Telefônica já apoiou 17 cidades no processo de cons
trução de redes eletrônicas ligadas aos direitos das crianças. 

Acreditamos que o REDECA será amplamente utilizado pelas cidades bra
sileiras, conectando as instituiçôes'ligadas à infância, fortalecendo-as em sua 
atuação e articulação, e apoiando, concretamente, o desenvolvimento e a pro
teção integral dos direitos das crianças e adolescentes em todo o país. 

Veja nestas páginas o que é e como funciona o REDECA. Reúna seus par
ceiros e faça uma experiência em sua cidade. Sucesso! 

Sérgio Mindlin

Diretor-Presidente da Fundação Telefônica 

Carta da equipe 

Neste material estão descritos os processos vivenciados por oito municí
pios do Estado de São Paulo: Araçatuba, Bebedouro, Diadema, Guarujá, ltape
cerica da Serra, Mogi das Cruzes, São Carlos e Várzea Paulista. Em comum, as 
cidades contam com o apoio da Fundação Telefônica para formar e manter 
suas Redes. Fato que permitiu, ao longo dos últimos dois anos, debates siste
máticos entre os protagonistas das oito cidades e a criação de um sistema de 
informação que pudesse atender as necessidades de comunicação nas.oito 
redes locais. A pretensão do texto é a de colaborar com as cidades que estão 
se perguntando como potencializar, organizar e dar eficácia às inúmeras ini
ciativas que desenvolvem na área da infância e adolescência em suas cidades, 
ação preconizada pelo ECA. 

O que motivou esta iniciativa foi a publicação "Desafio iJo Nosso Tempo", 
fruto de um longo processo de avaliação de redes sociais em 2005, realizada 
pela Fundação Telefônica, que evidenciou, dentre outros temas, que "o desenvol
vimento, uso e integração de sistema de informação é um desafio importante 
para as redes e para o SGDCA". Naquele momento, a idéia de uma rede eletrôni
ca municipal ganhava importância, ao mesmo tempo em que vulnerabilidades 
eram constatadas em projetos anteriores com esse caráter. Os desafios eram: 

alto custo para a criação do software; 
projetos reféns de empresas de tecnologia; 
pouca sinergia entre rede social e rede eletrônica; 
pouca apropriação do de.senvolvimento do software pelos participantes; 
infra-e�trutura tecnológica frágil. 

A implantação de redes eletrônicas nas cidades era considerada um 
importante instrumento de comunicação da rede social. 

O principal questionamento era: como podemos auxiliar na criação de 



sistemas de informações que efetivamente se transformem e!ll instrumentos 
de gestão do SGDCA, numa perspectiva local-regional? 

Nos dois anos de trabalho coletivo, não faltaram duvidas, inseguranças e 
novas estratégias na implantação das redes locais. Um sentimento, entretanto, 
sempre acompanhou a trajetória de nosso grupo: a certeza no trabalho inte
grado por meio da rede social e potencializado pela rede eletrônica. como um 
caminho necessário e suficiente para garantir proteção integral às crianças e 
adolescentes em cada uma das localidades. Foi essa certeza que nos conduziu 
à consolidação de um software básico, desenvolvido em código livre, que pode 
ser implementado em qualquer muniopio, em formato modular, a fim de per
mitir a incorporação de novos elementos específicos de cada localidade. 

A essência desse trabalho foi aprender com os problemas do dia-a-dia que 
nos apareceram como oportunidades de criarmos algo novo - necessitávamos 
dessa solução, era algo latente. Esta mesma essência tem a ver com o diálogo, 
conversa entre pessoas e aprender com a nossa prática. De respeitar os processos, 
as etapas de cada fase: planejamento dos encontros, gestão das expectativas, 
parad,is para avaliação e realinhamentos, momentos específicos de GTs (Grupos 
de Trabalhos). consensos, abertura para discussão de questões de cada município. 
De navegarmos a partir da nau mais lenta. Da gestão do conhecimento. 

Como rede é processo social e não tecnologia, o software sempre foi com
preendido por nós, os oito parceiros e pela Fundação Telefônica, como uma 
etapa importante e necessária na formação da rede, porém, não suficiente 
para o sucesso de sua implantação local. Sem a articulação da rede social, sem 
um amplo debate de como os aspectos políticos, sociais e econômicos interfe
rem na dinâmica local, não haveria ferramenta tecnologicamente adequada 
capaz de fazer operar o SGDCA por meio do trabalho em rede. O processo 
caminhava e cada vez mais identificávamos a necessidade de explicar, com
partilhar nossas experiências para formar, manter e mobilizar as redes locais. 

O presente texto é ·resultado desta inquietação. Neste trabalho, pudemos 
otimizar os recursos, compreender o que cada um podia dar em cada momen
to para beneficiar o produto final almejado, porque, afinal, temos habilidades 
diferenciadas, reunidas numa perspectiva do pensar sistemicamente. Juntos 
pudemos evitar armadilhas em que, sozinhos. teríamos caído: como diz o 
velho ditado, dez cabeças pensam melhor que uma. Assim aprimoramos o pro
duto final a partir de todos esses olhares, respaldados numa credibilidade 

entre os municípios, uma vez que essa solução foi desenvolvida com base na 
realidade de diversas regiões com realidades sócio-econômicas, cultura�s. de 
atendimento e maturação dà rede diferenciados. Vivemos oportunidades de 
rever a própria prática e de aprender com a do outro; de alinhar escolhas à par
tir dos estudos de caso ... 

As redes sociais demandam grande esforço na sua concretização, já que 
seu principal trabalho é agregar pessoas imersas num contexto individual ou 
no ambiente restrito de uma entidade, e transpô-las para um contexto de 
maior amplitude. envolvendo várias entidades e pessoas distintas, todas em 
sintonia, criando uma estrutura única que visa reeducar e auxiliar a criança, o 
adolescente e a sua família, seu ambiente de referência. Essa formação espon
tânea e desejada por cada ator da rede é o que a fortalece, pois provoca uma 
movimentação mais forte, que nasce de dentro para fora. A_partir disso, sur
gem as redes eletrônicas, da união de vários aparatos tecnológicos que dão 
sustentação à rede social. A rede eletrônica pode ser um fator de coesão social, 
mas nunca substituirá a rede social, pois seu papel é de facilitar e auxiliar a 
tomada de decisões. otimizando o tempo de cada um. 

Pudemos aprender durante as pesquisas que a expansão do uso de compu
tadores e internet por um maior número de usuários faz crescer a colaboração 
e os meios qe interação entre as pessoas, que utilizam as ferramentas tecnoló
gicas para beneficiar as ações do dia-a-dia. Este é o mesmo princípio que gos
t?ríamos de incentivar para as ações em rede dentro do SGDCA. Quanto mais 
pessoas pensarem, desenvolverem redes para beneficiar a política da infância e 
juventude em seu município, mais teremos conhecimento para compartilhar. 

O desafio então é continuar olhando para a prática; investir na implanta
ção; continuar a produção coletiva e agregar conhecimentos de outros atores 
que não somente estes oito municípios - ampliar de fato essa comunidade; 
investir no desenvolvimento humano e na consciência coletiva. No fundo, este 
é o convite e esta, somente uma primeira etapa. Dessa forma, beneficiaremos 
a melhoria da qualidade das políticas públicas nessa área, assim como a qua
lidade dos atendimentos prestados a esses jovens, crianças e suas famílias. 

Ainda há muito o que fazer! 

Grupo Rede das Redes 
Outubro/2008 
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Entre esses direitos estão ... 

... o direito à dignidade, à saúde integral, à
identidade, à sobrevivência, aos seus valores, 
à sua imagem. . 1 

... o direito à privacidade e a não ser humilhado,. 
envergonhado, constrangido ou tratado com 
violência ou terror . 

... o direito a se desenvolver de forma· integral 
e assim se tornar um adulto realizado e feliz. 

do A�' é 
O ECA, Estatu_to d.ª-.ç._ria!�s\ações vo_ltadas

das mais avança 

t· dos direitos de
uma - a garan ,a 

para a preserv�ça�e�tes, em sua relaç�o e�� 1� 

criancas e ado es 
Est ado. Nascido 

família, a soci���:r:d�zindo gran�es ;
u

b
d
a��� 

anos, o ECA v_
e 

a socied ade ve e ra 

-
cas na maneira com_o 

·t s da infància e adoles 
, mover os d1re1 o 
para pro 
cência no Br asil. 
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Redes Soei a is 

Para se fazer valer, na prática, o ECA precisa apoiar

se num sistema de garantia de direitos. Para isso, 

existe o trabalho em rede, uma forma de organiza

ção coletiva em que diversos atores locais compar

tilham responsabilidades e dividem competências. 

Operando de forma articulada, esses atores podem 

construir redes de proteção à criança e ao adoles

cente, em busca de um melhor atendimento. 

)E-C�e.�JiA

}Â

s�JJ)t

As Redes Sociais são uma 
forma de garantir essa proteção. 

Quais são os atores do SGDCA que tecem a Rede? 



TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

O trabalho em rede pode contemplar momentos horizontais, em que as 

decisões são tomadas de forma colegiada, ou momentos verticais, em que 

essas decisões são operacionalizadas. Por mais que se diga, na teoria, que a 

rede se auto-governa, na prática, ela depende de lideranças, de coordenação, 

de animação, que complementam os momentos de trabalho horizontal. 

Envolvido na Rede de um município ou de uma comunidade, um ator pode 

ser: um cidadão como você e eu, um conselheiro tutelar, um juiz, um professor, 

um assistente social, uma mãe, um pai, um parente, um empresário, um repre

sentante de uma entidade ou órgão rn(.micipal estadual ou federal. .. 

Todos esses atores cumprem papéis, desempenham funções e comparti

lham responsabilidades no interior da Rede Social. A organização não precisa 

fazer tudo: atender a criança em todas as faixas etárias, a família etc! Este é o 

princípio da incompletude institucional, como diz o ECA. Os atares são como 

os pontos coloridos que se articulam, para formar uma grande teia chamada 

Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. 

l 

{l 

. a gestão da Rede no município? 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

Assim as Redes Sociais vão sendo tecidas e se espalhando por todo o Brasil. 

Algumas delas podem ser 
enormes, muito complexas e 
bem articuladas. 

Outras ainda 
podem estar 

apenas começando 
a ser tecidas. 

Outras podem ser simples e estar 
em busca de formas próprias 

de articulação e comunicação. 

�. '-' 
. •  

, .,. .,, 
• 1.... 

,.· i 

A verdade, porém, é 
que cada comunidade, 
cada município 
brasileiro tem o dever 
de manter viva e ativa 
sua própria Rede de 
Proteção à Criança e 
ao Adolescente. 

Como estabelecer e manter um diálogo vivo entre tantos atores em cena? 

Como inserir, nesse diálogo, os novos atores que constantemente vêm se 
juntar à Rede no SGDCA? 

·Comunicacão, 
Sem comunicação, não pode haver entendimento. E sem compreensão e troca 

fluente de informações significativas, a mobilização dos atores pode perder sua 

força. A comunicação é a essência da Rede, cujo objetivo é permitir o contato, 

a troca de experiências, informações e trabalho conjunto entre os diversos 

atores do SGDCA. 

Como se forma a Rede de Protecão 
à Crianca e ao Adolescente? 



TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

Um dos desafios do trabalho em rede está em manter as ações, a con_tínua 
mobilização dos atores, por meio de capacitações freqüentes. O processo é 
lento e os resultados são colhidos em médio e longo prazos. 

�iAEt.NoSf(CAR,. em cada município, 
como vivem as crianças e adolescentes de 
uma região: sua condição de saúde, de 
aprendizado. enfim, de seu desenvolvimento. 

fRA1'AlMIJ� para somar, divi
dir e partilhar tarefas. 

• • 

l 

Com{Jnicat, fe freqüentemente 
com a comunidade e com os par
ceiros, atores envolvidos. 

fvlAVEA({ os potenciais par
ceiros e apoiadores. 

Que ações fazem a Rede se manter coesa e ativa? 

t 

1 

1 

j 

TECNOLOGIA A SfRVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

Sensibilização para o trabalho em rede é um passo inicial, no entanto há 
muitos percalços no meio do caminho. Ao longo do processo de formação da 
rede, os resultados concretos são elementos fundamentais para incentivar a 
mobilização do grupo a permanecer. 

C-KiA( lA�O{ de solidariedade t>íAB!Lé(E� At1ANv\(
e de confiança. com as universidades, as Secreta

rias Municipais de Estado, o Go
verno Federal e o Setor Privado 

reuniões, capacitações, seminários, 
palestras de forma constante FSlA&Et.E<:ER o,WEJivoi (o,,ft/NS

e investir na transp9rência das rel�ções. 

I N C e.NT) \/� R o uso de informática e promover a implantação
da Rede Eletrônica. 
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

Não importa como, quando ou de onde vem a crianca ou o adolescen-
. 

. 

te que precisa de atendimento: todos os atores da Rede no SGDCA 

devem estar preparados para atendê-la(o) pr"ontamente. 

A Rede Eletrônica surge no contexto das Redes Sociais, para tornar 
mais ágil a comunicação entre atores de uma mesma Rede: é um 
instrumento que apóia essa mobilização. No entanto, alguns desa
fios foram identificados por meio de estudos e avaliações. Entre os 
problemas encontrados estavam: 

• Pouca sinergia
entre Rede Social
e Rede Eletrônica

• Alto custo da
informatização

• Pouca apropriação das ferramentas
tecnológicas pelos atores locais

• Falta de infra-estrutura
tecnológica e pessoas
capacitadas

' � 

• Projetos de Rede reféns
de empresas de tecnologia

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

Histórico 

Durante dois anos, grupos envolvidos em projetos de rede de 
8 municípios paulistas, a Fundação 1elefônica e 3 consultorias na 
área tecnológica e de gestão reuniram-se sistematicamente. 
Araçatuba-, Bebedouro, Diadema, Guarujá, ltapecerica da Serra, 
Mogi das Cruzes, São Carlos e Várzea Paulista buscavam, juntos, 
soluções para problemas comuns. . 

Essa busca reuniu dois g_rupos que dificilmente se encontra
riam em outras circunstâncias: os agentes sociais e os espe
cialistas em informática. A partir desses encontros comeca-' . 

ram a ser el�borados parâmetros para desenvolvimento da -
Rede Eletrônica: a tecnologia a serviço das Redes Sociais de 
proteção à criança e ao adolescente. 

Como agir com eficiência e rapidez, 
garantia e segurança no fluxo das informações? � 

•



18 TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

A Rede Eletrônica 

O objetivo. da Rede Eletrônica é agilizar a comunicação 
entre as entidades de atendimento, assim como obter infor
macões sobre as criancas, adolescentes e famílias atendi-

. . 

dos pela rede. É uma ferramenta que busca promover uma 
maior integração entre os atores do SGDCA e contribuir 
para o registro das informações na rede. Junto à mobiliza
cão social essa Rede visa melhorar a qualidade das políticas 
. 

, 

desenvolvidas na área da infância e juventude no municí
pio, assim cor:10 os atendimentos prestados. 

A Rede Eletrônica 

permite integrar 

informações sobre as 

crianças e os adoles

centes atendidos no 

município, que passam 
a ter um registro único, 

com dados sobre sua 

família, suas condições 

de saúde, educação e 
habitação, entre outros 
temas relacionados a.o 

seu desenvolvimento. 

O que é a Rede Eletrônica? 

CAt>As-rrto 

JOf_E 

TECNOLOGIA A SUMÇO DAS REDES SOCIAIS 

A Rede Eletrônica pode ser composta por: 

• um sistema de informação (software), qué agilize os
atendimentos de forma a conectar todos os atores da rede, e
mantenha os dados e o histórico dessas crianças, assim como
dados básicos das entidades que as atendem. Isso pode ser
chamado também de cadastro eletrônico.

• um site ou portal para circular todas as informações das
entidades e das ações da Rede, servind.o também como
referência de pesquisa sobre o tema.

• um diagnóstico com informações sobre a situação da
infância e juventude no município, para subsidiar o CMDCA
na estruturação de melhores políticas públicas voltadas
a infância e juventude.

Assim a Rede Eletrônica 

dá suporte à garantia inte

gral dos direitos de crian

ças e adolescen.tes, per

mitindo a comunicação 

entre os adultos que fazem 

parte desta história. 

A Rede Eletrônica é um 

importante aliado das Redes 

Sociais na articulação para a 

proteção integral da infân

cia e adolescência. 

19 



TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

\ 
')t',11 ,;.,vt sr te• :J 
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O diagnóstico é um retrato da realidade, obtido a partir de entrevistas e 
pesquisas com fontes de órgãos oficiais, e da própria rede de proteção, que 
oferece informações sobre a real situação da infância e juventude naquela 
localidade. O diagnóstico é prom·ovido pela articulação da Rede Social, no 
entanto, pode se tornar importante ferramenta para a Rede Eletrônica. 

Todas as organizações que atuam para prôteger crianças e adolescentes 
são, potencialmente, membros da Rede. Do diálog.o estabelecido entre os 
diversos atores, nasce a ação. Após diagnosticar as necessidades da região, o 
trabalho conjunto precisa funcionar de modo a aumentar a eficácia do traba
lho de cada uin. Cada Rede Social tem uma necessidade por informações espe
cíficas. Essas informações, reunidas no diagnóstico, contribuirão para propor 
políticas publicas com maior qualidade e eficiência, por meio do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Entre outras coisas, é preciso descobrir: 

• Quais são as ameaças e as
violações de direitos de crianças e
adolescentes que mais ocorrem?

• Como acontece o atendimento
nos Conselhos Tutelares,
no Sistema de Justiça, na
Segurança Pública?

• Qual é a situação econômica da
população local?

• Quais são as entidades presentes
e atuantes na região, públicas
ou privadas?

• Quais são as políticas de proteção
em vigor?

• Quais são as áreas de maior
vulnerabilidade no município?

• Quais as ofertas e demandas de
serviços na rede?

Como fazer um diagnóstico? 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

] 
O site deve ser o espaço virtual por onde circulam informações sobre as 

entidades e as ações da Rede. Cada município deve criar seu próprio site, 
mantê-lo e atualizá-lo. 

O site é um ponto de encontro para: 

• expor estudos, pesquisas e textos relevantes para a Rede
\ 

• divulgar comunicados ou boletins informat{Vos
• trocar experiências por meio de fóruns de discussão
• elaborar a agenda da Rede·
• acolher as participações de cqlaboradores
• tornar acessjveis documentos e informações importantes, como

por exemplo, o código de ética da Rede Social e os manuais

técnicos sobre a Rede Eletrõnica
• obter informações sobre as entidades de atendimento que fazem

parte da rede no SGDCA

o ssc.e1;YA
o "4oJg S'

O- -

Qual o papel do site na Rede Eletrônica? 

21 



2 TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

\ REDE.CA ] 
O REDECA - Sistema de lnformaçào das Redes pelo ECA, foi desenvolvido 

por meio do trabalho colaborativo entre os atores das Redes Sociais de 8 mu
nicípios paulistas e a Fundaçào Telefônica. Ele foi criado levando em conside
raçào outros estudos de casos e as dificuldades que cada uma das Redes 
enfrentava em seu cotidiano, entre elas: 

• Integração com softwares do governo federal
• Integração de bancos de dados escritos em diferentes linguagens e com

lógicas distintas, como os prontuários da área da saúde e da educação
• Definição de parãmetros de sigilo de informações
• Compreensão das soluções tecnológicas pela rede social
• Prevenção e correção da duplicidade dos cadastros
• Indisponibilidade de recursos financeiros para investimentos

em software e hardware
• capacitação de inclusão digital para todos os atores envolvidos na rede do SGDCA
• capacitação para utilizar e compreender o sistema de informação

(é fundamental que a ferramenta seja apropriada pela localidade)
• criação de uma estrutura para atualização_contínua das informações

Elaboraçào e aprendizado interdisciplinar fize
ram parte da concepçào deste processo, uma vez 
que foi identificado o modelo espiral de desenvolvi
mento para construção do REDECA e dos parâme
tros para a Rede Eletrônica (uma evolução em ciclos 
contínuos de colaboração). 

Por que o REDECA?

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

O REDECA vai. .. 

• Agilizar o atendimento a crianças e adolescentes
• Minimizar os problemas de duplicidade dos cadastros
• Estabelecer relação com outros bancos de dados de âmbito municipal,

estadual e da União
• Gerar um sistema de relatório
• Estabelecer o acompanhamento das vagas, atividades

e benefícios oferecidos na Rede
• Permitir a visualização de parentesco (biológica ou

legal) no banco de dados
• Permitir que cada organização tenha mais controle

sobre seus próprios atendimentos
• Permitir análise sobre demanda e oferta de

serviços do SGDCA

• Reduzir os trâmites burocráticos
que dificultam o atendimento.

• Garantir o sigilo
das informações

• Estender a comunicação entre
cada ponto dâ Rede Social.

• Facilitar a atualização e o acesso aos
dados de cada criança e adolescente.

Os desafios eram muitos 
e exigiam soluções. 

O REDECA nasceu dessa urgência. 

. 23 



24 TECNOLOGIA A SERVICO DAS REDES SOCIAIS 

(W)redeca 
é um software (sistema de informação) 

livre, de fácil instalação ... 

•ágil� • flexível
• modular

O REDECA é um sistema de informação gratuito, desenvolvido a partir de 
código aberto, que pode ser facilmente instalado. Para que a plataforma fun
cione, há algumas especificações que precisam ser obedecidas: 

• internet banda larga
• servidor local •
• computadores em cada ponto da Rede
• equipe de tecnologia para apoio

na implantação e entendimento
• articulação constante com as

necessidades da Rede Social

Instalado o REDECA, todos os atores do 
SGDCA·podem ter acesso ao sistema, a par
tir de·um computador·. 

O REDECA roda nos sistemas operacionais Windows e Linux e em navega
dores Ffrefox e Internet Explorer. 

Qual a estrutura mínima 
para ter o REDECA funcionando? 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES SOCIAIS 

O REDECA existe e já está atuando! 
O sistema de informação já foi testado e está sendo implantado nos mu

nicípios paulistas que participaram de sua construção. Agora nos encontra
mos numa nova fase: a implantação- tão desafiadora quanto a elaboração do 
sistema. Nossa idéia é gerar autonomia e apropriação local da ferramenta. 

Vantagens do REDECA 

• sistema criado_a partir da experiência real de oito municípios
• contemplou outros estudos de casos para pesquisar fatores de

sucesso e insucesso em experiências anteriores

• tem três anos de pesquisa, desde a avaliação realizada pela Fundação
Telefônica em 2005 sobre. resultados de trabalhos em rede até o
processo deste grupo "Rede das Redes"

• sistema de informação desenvolvido e testado
• além do sistema, o grupo construiu manuais que contribuem para

a implantação: Manual Técnico de Instalação do REDECA; Manual do
Usuário do REDECA; Manual de Gestão da Rede no SGDCA •

• há uma comunidade virtual de software livre para continuar
a ampliação e melhoria deste sistema •

O desafio de encontrar uma ferra
menta que, de fato, dialogue com os 
problemas da realidade local foi 
enfrentado e resolvido. Hoje os muni
éipios que participaram do processo são os primeiros agentes dessa comuni
dade. Mas a Rede Eletrônica precisa crescer, precisa continuar respondendo às 
demandas sociais que mudam a cada ano. O desafio do REDECA é atingir mais 
organizações, mais atores, mais cidades e estados. Ele só poderá evoluir se 
continuarmos colaborando nesta grande comunidade em que cada um faz a 
sua parte para que todos ganhem: este é o convite! 

• Para_acessar a comunlqade virtual do �ftware livr1;, ter acesso_aos_
documentos de implantação do si�Jerpa de informaçãq_ e Ma11ua��ntre
no pQrtal Pró-Menino na.seçJjo º'Trabalhando em Rede".

Qual é o próximo passo? 

.� 
() 
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Se você,leitor,tem outras dúvidas ou gostaria de saber majs sobre cada etapa de 
desenvolv.lmento da rede no SGDCA, visite o site www.promenlno.org.br. onde todas 
as informações podem ser encontradas com muito mais detalhes. Este material é fruto 
de um conteúdo maior denominado "Manual de Gestão da Rede no SGDCAH, que pode 
ser encontrado, em versão integral, no mesmo site, na seção "Trabalhando em Rede". 
Hã r:ieste manual os comentários-de quatro especialistas na área de redes, tecnologia, 
direitos humanos e criança e adolescente. 

Para o desenvolvimento deste processo, tivemos o apoio de três consultorias: 
WebUse,especializada em processos de comunicação e de aprendizagem for-mal e
não-formal, semi-presenciais e a dis\ãncia - �ebuse.com.br/site 
W3S Solutions LTDA, especializada em mercado de TI, desenvolve soluções basea
das em tecnologias que utilizam o modelo Open Source ou Software, Livre -
www.w3s.com.br 
Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, especializado em gestão do tercei
ro setor e processos de desenvolvimento individuais e de organizações -
www.fonte.org.br 

Webuse 
Rodrigo Santallestra Consultor 
Márda Padllha Consultora 

WJS Solutlons LTDA 
ltenato Bolzan/Rfcardo Agostinho Gerente da Conta/Contato Comercial 
Renato Oliveira Gerente do Projeto 
Saulo Esteves Líder Técnico do Projeto 
Jefferson Uma Analista de Sistemas 
Fabrido Meireles Analista de Sistemas 
Lucas Borges Analista de SistelJlas 
Daniela YJelra Analista de QA Líder 
Fernanda-Siqueira Analista de QA 

Instituto Fonte para o Desênvolvlmento_Soclal 
Anfonlo Luls de Pauta e SIiva Consultor 

Comentaristas 
Alexandre Nascimento Mestre em Psicologia 
fdson Sêda Membro da Comissão Redatara do ECA-e ganhador do Prêmio Criança e 
Paz do UNICEF (1995) 
Sirgfo �deu da SIiveira Sociólogo. Doutor em Ciência Polltica e atlvl�ta do movlmeAto 
de software livre 
-C.isslo Màrtrnho Jornalista e Consultor em Gestão de Redés 
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LEI 9.608 DE 18/02/98 

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO VOLUNTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

Art. 1 ° Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada 
por pessoa fisica à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada de fins não 
lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência social, inclusive mutualidade. 

, 

PARÁGRAFO ÚNICO. O serviço voluntário não gera vínculo emprecatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 2° O serviço voluntário será exercido mediante a celebraião de termo de adesão entre a 
entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e 
as condições de seu exercício. 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

I 

Av. Treze de Maio, nº 13, gr. 401/403 - Centro - Rio de Janeiro 
CEP 20031-000 te!. 240-8832 



TEl�MO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Considera-se serviço voluntário para fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada 
por pessoas física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins 
não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, cultural, educacional, científicos, recreativos 
ou de assistência social, inclusive mutualidade (Art. 1 °, Lei N.0 9.608 - Lei do Serviço 
Voluntário). Parágrafo único: o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdênciária e afins. 

Nome: 
--------------------------------

Identidade: CPF: 
------------ ---------------

Endereço: _________________________ _ 

Bairro: CEP: Telefone: --------- --------- -------

Tipo de serviço que o voluntário vai prestar: 

1 nstituição onde o voluntário vai prestar o serviço: 
Nome: 

Endereço: 

CGC: 

Declaro que estou ciente e aceito os termos da Lei do Serviço Voluntário, n.0

9.06082, de 18 de fevereiro de 1998. 

N orne do responsável 

Responsável pela instituição 

Testemunhas: 

... , ... 

Rio de Janeiro, de de 19 

Assinatura do voluntário 

Assinatura do responsável 

Cargo 
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Setembro de 2005 



Apresentação 

Querido(a) agente social: 

Com alegria, apresentamos o subsídio de reflexão em preparação aos cursos de formação 

de agentes sociais no combate à corrupção, no controle social da administração municipal e na 

busca de transparência das políticas públicas implementadas nas cidades, os quais são tópicos 

importantes do debate político atual. 

Agentes sociais, orientados pelo Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu, têm 

se mobilizado para criar espaços e instrumentos que sejam eficazes no combate à corrupção e ao 

mau uso do dinheiro público. Aposta-se no controle social, exercido através de organizações da 

sociedade civil, da imprensa e dos indivíduos em geral. 

Este material resultou deste anseio expresso na luta por melhorias das condições de vida 

da população dos municípios da Baixada Fluminense e da necessidade de uma atuação mais 

consciente no combate à corrupção. Consiste, ainda, em um instrumento que pretende promover a 

discussão sobre os temas, através de encontros, cursos, palestras e assim, aglutinar forças populares, 

organizando-as em torno do exercício da cidadania. 

Desejamos que nestes meses de setembro e outubro, as comunidades possam lançar mão 

deste recurso para aprofundar seus conhecimentos e engajamento no controle social sobre as 

prefeituras e câmaras de vereadores. 

Bom trabalho! 
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A Retomada da Democracia e a Construção da Cidadania 

A transição democrática iniciada, a partir de 1985, no governo Samey (vice-presidente 
que assumiu com a morte de Tancredo Neves, presidente que não foi eleito diretamente pelo povo), 
resultou da luta política de diversos segmentos sociais brasileiros. Suas principais incumbências 
foram a elaboração da nova Constituição, promulgada em 1988, e a realização das eleições diretas 
para presidente, ocorridas no ano seguinte. Para a maioria da população, a expectativa era de que 
tais transformações políticas viessem acompanhadas de mudanças mais estruturais, no que diz 
respeito à redução da desigualdade social existente no Brasil. Havia um grande anseio por liberdade 
e participação do povo nas riquezas do país, como frutos da democracia. Viu-se, então, que a 
presença de partidos políticos, de eleições e da democracia representativa em um regime pós-
autoritário, por si só, não garante a democratização desse regime. Alguns avanços sociais 

Democracia representativa significa, genericamente, que as deliberações 
relativas à coletividade inteira são tomadas, não diretamente por aqueles que 
dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para essa finalidade. 

foram obtidos neste período. Porém, a democratização mais consistente dos bens sociais, ou seja, a 
distribuição das riquezas, exigiria ir além da liberdade política conquistada. 

O Brasil realizou a passagem de um regime de exceção para a democracia seguindo sua 
tradição política de mudanças sem grandes rupturas. Assim no contexto democrático, ao lado de 
novas figuras políticas republicanas, atuaram atores sociais tradicionais, muitos dos quais haviam 
participado intensamente do regime militar ou eram herdeiros de grupos políticos que há tempos 
detêm o poder no país. Foram, portanto, preservados diversos esquemas de lideranças tradicionais e, 
conseqüentemente, vários vícios da política nacional passaram a ser reproduzidos em um ambiente 
de democracia. Práticas clientelistas, manipulação do voto e controle privado do espaço, dos bens e 
dos recursos públicos, aspectos clássicos da corru ção, permaneceram no cenário político 
brasileiro (PATV A, 2001. p.97). 

A corrupção é entendida neste texto como um conjunto de ações que 
resultam no mau uso dos bens e verbas públicas e na apropriação 
privada por alguns poucos grupos de agentes públicos ou de indivíduos 
em geral, dos bens, serviços e dinheiro públicos em detrimento da 
coletividade. 

O governo Collor, que se instalou no poder em 1990, eleito pelo voto popular, 
prometeu modernidade e caça aos marajás. Entretanto, era um tradicional representante do 
coronelismo e do uso do poder local para a apropriação privada do espaço público. O mesmo que 
dissera que iria acabar com a corrupção no país, não tenninaria o seu governo, dada a avalanche de 
denúncias de crimes cometidos no exercício do mandato. Itamar Franco assumiu o poder e 
governou o país até que o segundo presidente eleito, pós- ditadura militar fosse empossado, dando 
mostra do vigor do regime democrático no país (PAIVA, 2001. p. 101). 

O período do governo FHC foi marcado pelo acirramento das políticas neoliberais e o 
desmantelamento do Estado brasileiro, com a execução de grande número de privatizações. As 
denúncias de tráfico de influência, compra de voto, nepotismo e outros tipos de conupção foram 
constantes ao longo dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Todavia eles sempre foram 
tratados através dos mecanismos próprios do processo democrático. 
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Atualmente, no governo Lula, ass1st1mos a uma nova avalanche de denúncias de 
corrupção, que vão do pagamento de propinas a agentes públicos, mesadas para parlamentares, 
verbas não contabilizadas no processo eleitoral ao aparelhamento da estrutura estatal e desvios de 
verbas públicas. 

Nesta reduzida abordagem do período democrático construído a partir de 1985 
constatamos que uma das características, porém não imutável, presente na vida pública brasileira é a 
corrupção. Ela não é coisa recente, pois conforme PAIVA (p.102) quando da proclamação da 
República um dos intuitos era o de encerrar com a corrupção e.>dstente no Império. Mais tarde, com 
o golpe de 1930, apregoava-se o fim dos privilégios das oligarquias da República Velha. Podemos
considerar a corrupção como um vício da política tradicional, das velhas formas de lideranças e do
domínio do poder econômico e político no pais que perdura e adentrou ao regime democrático. Esse
último, carece de aperfeiçoamento que iniba a reprodução das práticas de corrupção. Isso implica
em várias questões como reforma política, redução da desigualdade social, aprimoramento da
democracia sendo ela participativa. Entretanto, a questão de fundo é o exercício da cid dania.

No sentido grego do termo, cidadania é o direito da pessoa em participar das 
decisões, nos destinos da Cidade. A cidadania, no entanto, é um reconhecimento 
de direitos das pessoas por parte do Estado, que lhes assegura os direitos civis, 
como a saúde, a educação, a moradia, o trabalho e o salário digno, além dos 
direitos políticos, como votar e ser votado e participar da vida política. 

Nossos Passos Iniciais e Objetivos 

Entende-se que o combate à corrupção, requer dos agentes sociais um processo de 
capacitação e de ação cidadã contínuo, que consiste em combater os vícios maléficos da política no 
Brasil, entre eles o de fazer uso privado dos bens, serviços e verbas públicas. Tem sido comum, no 
Brasil, compreender e difundir que as coisas públicas, por serem de todos, não têm responsáveis 
diretos. Daí, surge o desinteresse da maior parte da população pelo que é da coletividade e abre-se 
o espaço para que os espertalhões se apoderem do espaço, dos bens e do dinheiro público em
beneficio de alguns grupos particulares. Muitos políticos têm entrado para vida pública com o
intuito de "se dar bem", "de se arrumar na vida". A falta de espirito público tem levado a
participação no espaço público a ser vista como fonte inesgotável de benefícios pessoais. É nesse
contexto que as práticas de corrupção se reproduzem, em toda sua amplitude: pagamento de
propinas, compra e venda de votos, nepotismo,
sonegação , desvios de verbas, clientelismo 1, 

superfaturamentos de preços, entre outros. 
Favorecimento a parentes e amigos de bens,
cargos ou dinheiro públicos.

Sabe-se que a ação cidadã consiste em conhecer os mecanismos e as conjunturas que 
levam à corrupção e romper com tais práticas, através do controle dos diversos segmentos da 
sociedade sobre o Estado, especialmente, aos ligados à população mais pobre, por meios de 
conselhos municipais, associações de moradores, grupos de acompanhamentos às câmaras de 
vereadores, grupos de fiscalização das verbas públicas. Em função disso, no ano de 2004, uma série 
de iniciativas surgiram para fiscalizar o processo das eleições e tentar interferir de modo a eleger 
representantes compromissados com políticas públicas que favorecessem a população mais carente. 
Após as eleições, nos municípios da Baixada Fluminense, muitas das iniciativas se transformaram 

1 Em nível político, esta palavra tem vários significados. como por exemplo transformação de eleitores em clientes, pois 
sendo assim. os direitos são transfom1ados em favores e barganhados em troca de votos. 
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para observar de peito a atuação dos representantes eleitos. Surgiram grupos de acompanhamentos 
aos trabalhos dos vereadores, bem como grupos de monitoramento aos Conselhos Municipais, 
especialmente na área da saúde, educação, criança e adolescente, conselho tutelar e assistência 
social. Porém, a atuação dos agentes sociais esbarra na sua capacidade de definição do objeto, de 
delimitação dos raios de ação e de escolha dos instrumentos eficazes na prevenção da corrupção e 
no controle social sobre a administração municipal. 

A partir da necessidade colocada pela atuação desses agentes sociais e no intuito de 
prosseguir na formação política implementada pelo Centro Sociopolítico da Diocese de Nova 
Iguaçu, através dos encontros regionais, elaborou-se este subsídio que se destina a ser um 
instrumento de fomento à discussão sobre o combate à corrupção e a participação cidadã no 
controle social nos municípios. Objetiva-se, com isso, reinaugurar uma atuação política, que seja 
calcada no poder de fiscalização da sociedade sobre os agentes públicos (prefeitos, vereadores e 
servidores municipais) e assim, organizar e mobilizar os agentes sociais para: 

1. o combate à corrupção;
2. o combate aos maus serviços prestados à população;
3. o controle social dos órgãos públicos municipais;
4. o controle social dos órgãos privados que mantêm estreita relação com a

administração pública local.
Este subsídio está fundamentalmente baseado na experiência da Associação de Amigos 

de Ribeirão Bonito/SP (AMARRIBO). Nesse município paulista, se obteve grande sucesso no 
combate à corrupção e no controle social sobre os agentes políticos da administração daquela 
cidade. Os questionamentos e a experiência acumulada e transformada em subsídio pela associação, 
fazem parte deste instrumento destinado à promoção da transparência pública e o exercício da 
cidadania, nos municípios da Baixada Fluminense. 

Entende-se que a atuação relativa aos objetivos acima mencionados, depende do 
fortalecimento da consciência entre os munícipes, da necessidade de sua inclusão como agente 
responsável pela esfera pública. Quanto maior for a consciência de pertencimento a essa esfera 
maior será a realização de sua participação como agente social, cidadão e, portanto, contendo 
direitos e deveres sobre o espaço público.· 

Há que se ter, também, um bom diagnóstico da realidade, conhecer o município, 
sabendo o seu papel, sua estrutura administrativa, sua geografia e os mecanismos de atuação da 
admjnistração pública; bem como entender a sociedade local como um todo. Suas organizações 
civis e as relações destas com a administração. 

É preciso também compreender a lógica dos grupos políticos que atuam na cidade, quais 
são os poderes estabelecidos, como eles se organizam nos partidos políticos e nos grupos 
econômicos da cidade. Avaliar a conjuntura política é de fundamental importância para entender as 
ações dos políticos e seus grupos de interesses e como os prefeitos e vereadores se relacionam entre 
troca de favores e governabilidade. Faz-se necessário compreender as atribuições de cada um dos 
poderes municipais e o quanto eles dependem um do outro. 

Por fim é fundamental ter conhecimento dos direitos e deveres do cidadão, das entidades e 
instrumentos disponíveis e necessários para exercer o controle sobre a administração pública 
municipal. 
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Conhecendo o Nosso Município 

O processo de redemocratização ocorrido no Estado brasileiro, na década de 1980, 
con_�gurou um novo am�iente políti�o no país, ?º. q�al resultou a re�struturação da competência
pohttca dos entes federativos. A partir da Const1tu1çao de 1988, ampliaram-se os mecanismos de 
auto�o°:ia dos municipios na hi�tória republicana. A d�°:o�ratização, nesse período, propiciou que
de la ate o ano 2000 fossem cnados 1438 novos mumc1p1os, 25% do total de cidades existentes 
at�almente_ no Brasil. Na Ba!xada Fluminense foram criados seis novos municípios no período,
CUJOS movunentos de emancipação foram liderados por grupos políticos de diversas matizes 
ideológicas, criando novos espaços de poderes políticos locais. 

A importância assumida pelos municípios na esfera pública nacional traduziu-se numa 
maior descentralização das políticas sociais, resultando num aumento de 32% das transferências da 
União e dos Estados federados entre 1998 e 2000. Ainda como parte deste processo observou-se um 
incremento de 13% na arrecadação tributária dos municípios no referido período, o que significa 
não apenas um maior dinamismo econômico, mas também uma maior organização da máquina 
administrativa municipal. 

O município é a unidade local de governo, integrante da federação e que possui razoável 
grau de autonomia. A Constituição Federal de 1988, (no Capítulo IV, artigo 30) assegurou aos 
municípios poderes para: 

I - Jegislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de

educação pré-escolar e de ensino fundamental; 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de

atendimento à saúde da população;
V1Il - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação 

e a ação fisca1izadora federal e estadual. 
A Constituição Federal garante a autonomia política do Município pela eleição do 

Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo 
o país. Assim, tais agentes políticos constituem o governo local.

O Papel do Prefeito 
Cabe ao Prefeito ser o porta-voz natural dos interesses e das reivindicações municipais 

perante a Câmara, as outras esferas de Governo e quaisquer forças que possam contribuir para o 
bem-estar da popuJação e o progresso do Município. Ele deve ainda negociar convênios, beneficios 
ou auxílios, apresentar projetos de leis à Câmara Municipal, sancionar, promulgar, fazer publicar e 
vetar as leis, convocar extraordinariamente a Câmara, quando necessário, e representar o Município 
em todas as circunstâncias. 

Como líder político, cabe-lhe também entender-se com as organizações comunitárias e 
outros grupos organizados, bem como com lideranças locais, buscando o seu apoio, quando 
necessário, consultando-os e ouvindo-os para conhecer as suas aspirações e suas necessidades e 
para integrá-los no processo decisório municipal, de modo a poder governar com a comunidade. 
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Como Chefe do Executivo Municipal, cabe-lhe, sobretudo, planejar, coordenar, efetivar 
e controlar os serviços públicos municipais, em atendimento a necessidade da população e de 
acordo com disponibilidade de recursos. A prefeitura, portanto, é responsável pelos ensinos infantil 
e fundamental, serviços de saúde básica e especializado, saneamento básico, ordenamento do 
território e habitação, transpo11e e trânsito municipais, serviços de coleta de lixo e limpeza 
urbana, dentre outros. 

Cabe ao Prefeito prestar contas de sua administração, na forma estabelecida na Lei 
Orgânica do Município, na Constituição e na legislação específica em cumprimento dos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência conforme o art. 37 da 
Constituição. 

A prestação de contas da Administração é principio constitucional (art. 31, 

§§1 º, 2º e 3º da Constituição), cuja violação pode acarretar a intervenção
estadual no Município (art. 35, li).

As Funções da Câmara de Vereadores 

A primeira é a função legislativa, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de 
competência exclusiva do Município. A segunda função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o 
exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao 
julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito. O controle externo da Câmara Municipal é 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho ou Tribunal de Contas dos 
Municípios, onde houver. A Câmara também tem função administrativa, a qual restringe-se à 
organização de seu quadro de pessoal, à direção de seus serviços auxiliares e, principalmente, à 

elaboração de seu Regimento Interno. 

Os vereadores, por serem agentes políticos, não estão sujeitos às normas 
dirigidas aos servidores públicos, e sim a normas específicas ao desempenho de 
suas funções básicas. Todavia, por força do art. 327 do Código Penal Brasileiro, 
o vereador é considerado funcionário público tão-somente para os efeitos penais.
Está, ainda, sujeito à observância da Lei nºB.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa).

Para conhecer um pouco mais do município, observe os anexos: 
1. Analisar os dados eleitorais do município
2. Avaliar o perfil social da cidade
3. Verificar a estrutura administrativa da Prefeitura
4. Observar a divisão territorial do município, destacando os loteamentos, os rios, as estradas,

área rural, se houver, as favelas, os locais de enchentes.
A análise dos dados sobre o município ajudará na definição das prioridades de políticas 

públicas, assim como identificará áreas mais carentes, mais vulneráveis à corrupção e, p01tanto, 
com necessidade de controle social. 
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Corrupção: Identificando o Problema e Buscando as Saídas 

O trabalho desenvolvido pela Associação de Amisos de Ribeirão Bonito identificou as 
irregularidades mais comuns das administrações municipais. E a partir desta experiência que vamos 
apresentar alguns passos necessários no trabalho de intervenção do cidadão na administração 
pública e no combate à corrupção e ao mau uso dos recursos públicos. 

Fique Alerta Diante dos Seguintes Sinais: 

1) histórico comprometedor da autoridade eleita e de seus auxiliares;
2) falta de transparência nos atos administrativos do governante ( ex. publicação de

atos e legislação em jornais de difícil circulação, inexistência de audiências para elaboração 

dos orçamentos, dificuldade de acesso às informações do município nos órgãos da prefeitura, 
especialmente na secretaria de finanças ou na procuradoria); 

3) alheamento da comunidade quanto ao processo orçamentário;
4) ausência de controles administrativos e financeiros;
5) apoio de grupos suspeitos de práticas de crimes e irregularidades (ligação com

grupos de extermínio, fraudadores da receita, comerciantes inescrupulosos); 

6) subserviência do Legislativo;
7) subserviência dos Conselhos Municipais (falta de paridade nos conselhos, disputa

do governo nas vagas das representação da sociedade, entidades ligadas politicamente 
ao grupo governante); 

8) baixo nível de capacitação técnica dos colaboradores e ausência de treinamento de
funcionários públicos. 

Uma das formas de fraudar a prefeitura é por meio de notas superfaturadas. Para o serviço 
que foi realmente prestado e teria um determinado custo, registra-se na nota fiscal um valor 
maior. Este caso exige uma combinação entre fornecedores. 
Nas licitações, o processo de superfaturamento se dá com cotações de preços dos produtos 
em valores muito superiores aos de mercado. 
O superfaturamento de quantidades depende do conluio de um fornecedor com profissionais 
da prefeitura que atestam o recebimento. Quando se trata de serviços técnicos, como por 
exemplo os de eletricidade, construção civil e hidráulica, a execução deve ser certificada por 
funcionários capacitados, normalmente um engenheiro ou técnico. Assim, quando há 
irregularidade, todos são coniventes, mesmo que por omissão. Quando há necessidade de 
licitação, o método mais usual consiste em forjar a participação de três concorrentes, usando 
documentos falsos de empresas legalmente constituídas. Outra maneira é incluir na licitação, 
apenas formalmente, algumas empresas que apresentam preços superiores, combinados de 
antemão, para que uma delas saia vencedora. 

O exercício da cidadania pressupõe indivíduos que participem da vida comunitária. 
Organizados para alcançar o desenvolvimento da comunidade onde vivem, devem exigir 
comportamento ético dos poderes constituídos e eficiência nos serviços públicos. Um dos direitos 
mais importantes do cidadão é o de não ser vítima da corrupção. 

As ações anticorrupção são complexas, pois envolvem diferentes aspectos que se 
entrecruzam - políticos, jurídicos, legais, formais, estratégicos, de motivação e mobilização 
popular. Uma falha ou en-o em qualquer desses procedimentos poderia beneficiar e fortalecer os 
corruptos. Além disso, os corruptos nunca desistem, estão sempre buscando oportunidades para 
colocar em práticas novas maneiras de desviar recursos. Por essa razão os cidadãos devem estar 
sempre atentos e nunca devem esmorecer no combate à conupção. 
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Transparência Pública e Controle Social 

. . �ara muitos, as novas tecnologias de informação e comunicação podem ter um papel
decisivo na implementação do controle social. Elas permitem criar mais transparência nos processos 
políticos e administrativos. Ao lado desse controle social, muitas vezes denominado como controle 
vertical, exis!e o controle horizontal. O termo se refere ao controle exercido entre os próprios 
poderes políttcos. Por exemplo, o controle financeiro exercido pelos Tribunais de Contas, o controle 

O Tribunal de Contas do Estado tende a verificar somente os aspectos formais dns 
despesas. O órgão fiscalizador não entra no mérito se a nota fiscal contabilizada é "fria" ou 
não, se a empresa é "fantasma" ou não, se o valor é compatível com o serviço ou não, e se o 
procedimento licitatório foi montado e conduzido adequadamente ou não. O Tribunal só 
examina tais questões quando estimulado especificamente. 
Na forma c9mo atuam hoje, os Tribunais de Contas não contribuem para o fim da 
corrupção. E preciso haver uma mudança significativa em sua forma de ação para que se 
tornem forças contra a corrupção. Os tribunais mais atuantes contra os desvios o fazem 
por força das qualidades pessoais de seus integrantes, e não pelos requerimentos 
institucionais. 

jurídico, exercido pelo Ministério Público e Tribunais, o controle do Legislativo sobre a 
Administração que se manifesta por exemplo em Comissões Parlamentares de Inquérito. Muitos 
autores enfatizam as possibilidades de aumentar a eficiência destas instituições. O desempenho 
destas instituições depende em muitos casos da independência da instituição, dos recursos humanos 
e materiais disponíveis para a atuação e da motivação dos seus integrantes para exercer a sua 
função. 

. Finalmente, temos os sistemas de controle interno. Governo e Administração que estão 
mteressados em aumentar o seu desempenho e evitar a exposição a escândalos devem manter uma 
série de mecanismos para detectar falhas de eficiência. Para estes sistemas de controle interno, mais 
uma vez as novas tecnologias de informação são decisivas. Mas novas instituições como ouvidorias 
são importantes para aumentar a voz do cidadão dentro da administração. Destaca-se, ainda, a
relevância das audiências públicas. Vale ressaltar, também, o foco da ação dos agentes e a 
capacidade dos grupos em fiscalizar e implementar ações eficazes de controle social. 

Algumas Ações que Podemos Exigir 
1. Dispor no site da prefeitura todos os pagamentos feitos pela mesma, individualizados, empenho
a empenho, mensalmente, ou em periodicidade acordada. Com isso a população poderá acompanhar
quem está recebendo dinheiro da prefeitura e verificar se os pagamentos são devidos.
2. Publicar no mesmo site, e na imprensa local, extrato de todas as licitações feitas pela prefeitura,
e as condições contratuais impostas aos participantes, e os dados do vencedor, com preços e
condições gerais do contrato.
3. Que todos os cheques emitidos pela prefeitura sejam nominais e cruzados.
4. Que todos os processos de pagamento feitos à pessoa jurídica contenham a certificação de
regularidade da Receita Federal do CNPJ da empresa, processo simples feito via Internet em poucos
minutos.
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5. Que documentos da prefeitura relacionados com pagamentos, notas fiscais, empenhos, cópias de
cheques, controle de almoxarifado sejam entregues quando solicitados por qualquer cidadão, em
curto espaço de tempo.

A prefeitura deve incentivar a participação popular na discussão de planos e 
orçamentos. Quando começar a discutir o orçamento, convocar a população para 
audiências públicas. Não é favor, é lei. Suas contas devem ficar disponíveis para 
qualquer cidadão. (Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 48 e 49). 

6. Que a Câmara Municipal adote o voto aberto e nominal em todas as votações, alterando o
regimento interno se necessário for, pois nesses casos a população conhecerá como vota cada
vereador nos mais diversos assuntos, inclusive nos casos que exigirem investigação sobre desvio de
recursos.
7. Divulgação das Verbas Federais recebidas.

A prefeitura deve comunicar por escrito aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e 
entidades empresariais com sede no município a chegada da verba federal em um prazo 
máximo de dois dias úteis. (art. 2°, Lei nº 9.452, de 20/3/1997). 

Os órgãos federais também devem comunicar às câmaras mumc1pais as verbas 
transferidas aos municípios (Lei nº 9452). A CGU (Controladoria Geral da União) deve ser 
avisada se essa exigência não estiver sendo cumprida em seu município. 

8. Criação do Boletim Oficial do Município no qual os atos legais da Prefeitura e da Câmara
Municipal (portarias, editais, decretos, leis, normas, cartas-convite, etc.) sejam publicados
obrigatoriamente.
9. Divulgação da relação de endereços e atribuições dos órgãos públicos municipais.
1 O. Publicação dos relatórios e balancetes da Prefeitur

::'.S::---
------------

A prestação de contas assume principalmente a forma de um relatório acompanhado do 
balanço anual do Município, além da obrigação que tem o Prefeito de apresentar, até 30 
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, 
conforme determina o art.165, § 3° da Constituição Federal. 
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Instrumentos de Participação Cidadã 

� Conselhos Municipais2

a) Saúde
::=:==�=--------------------�

Controla a verba da Saúde Disque Saúde 0800 61 1997 (denúncias de maus 
serviços ou irregularidades na Saúde). 
www.saude.gov.br - Para saber quanto o seu município recebeu, escolha o 
assunto "Repasses Fundo a Fundo'' na área "Acesso Rápido". 
0800 644 8001 - Central de Atendimento do Fundo Nacional de Saúde 
0800 644 9000- Serviço de Atendimento ao Usuário do SUS 

b) Fundef
�-�

c) 

Acompanha e controla a aplicação dos recursos, quanto cheoou e como
• 

o 

esta sendo gasto. A maior parte da verba do Fundef (60%) é para pagar os salários dos 
professores que lecionam no ensino fundamental. O restante é para pagar funcionários 
da escola e para comprar equipamentos escolares (mesas, cadeiras, quadros-negros, 
etc.). 
Supervisiona anualmente o Censo da Educação. 
Controla também a aplicação dos recursos do programa Recomeço (Educação de 
Jovens e AduJtos) e comunica ao FNDE (fundo Nacional para o Desenvolvimento da 
Educação) a ocorrência de irregularidades. 

Coordenação-Geral de Acompanhamento do Fundef (Brasília) - (61) 410-648 

ou (61) 410-9270 

Conselho Estadual de Assistência Social (funciona na capital do seu estado). O 
Conselho Nacional de Assistência Social, em Brasília, informa os telefones dos 
conselhos estaduais: (61) 317-5553/317-5554 
www.�ssistenciasocíal.gov.br/mas_htm/fnas/fnas.htm 

d) Alimentação Escolar Controla o dinheit-o da merenda. Todo município precisa ter 
esse conselho e a prefeitura é obrigada a informar quem são os 
conselheiros. - Para saber mais ligue 0800-616161 (Ministério 
da Educação) 

2 A Diocese vem desenvolvendo um trabalho de articulação dos conselheiros munici�is ligados à Igreja. através do 
Fórum Diocesano de Conselheiros. O Centro Sociopolítico poderá esclarecer como funciona. 
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Informe-se na Prefeitura, nas Coordenadorias dos Conselhos Municipais ou na Câmara 
de Vereadores dos demais conselhos existentes na sua cidade (Conselho Tutelar, Conselho da 
Criança e do Adolescente, Conselho de Promoção da Tgualdade Racial, etc.). 

);:> Audiências Públicas - [nstrumento através do qual o administrador municipal dá
esclarecimentos sobre as políticas públicas, o orçamento, os gastos abertos à população da 
cidade. Na área de saúde, a secretaria municipal é obrigada a prestar contas do trabalho, na 
Câmara Municipal, a cada trimestre. 

� Conferências Municipais - elaboração de planejamentos para as cidades, plano diretor, entre 
outros. 

A iniciativa popular permite a manifestação direta do povo na elaboração das leis. É uma 
das formas de iniciativa do processo legisJativo, em que o povo apresenta um projeto de lei 
à Câmara dos Deputados. Para que os cidadãos apresentem uma proposta, esta deve ser 
subscrita por, pelo menos, 1 % do eleitorado nacional e que estes eleitores estejam 
distribuídos em pelo menos cinco Estados brasileiros. Em cada Estado , o número de 
eleitores a subscreverem a proposta não pode ser inferior a 0,3% dos eleitores. 

O referendo é outra forma de consulta popular sobre matéria de acentuada 
relevância, na qual o povo manifesta-se sobre uma lei após ela estar constituída. 
Assim, o cidadão apenas ratifica ou rejeita o que lhe é submetido. 

)'"' Plebiscito 

O plebiscito é a forma de consulta ao cidadão em que ele se manifesta 
sobre matéria de extrema importância antes de uma lei ser constituída. 
Cabe ao povo, pelo plebiscito, aprovar ou rejeitar o que lhe é 
submetido. 

>- Grupos de Acompanhamento à Câmara: acontecem em Mesquita e Nova Iguaçu. Maiores 
informações no Centro Sociopolítico. 

� Cartilha Ol_ho Vivo no Dinheiro Público - Baixar o arquivo através da Internet -
www.cgu.gov.br 

Legislação Básica 

);.. Constituição Federal ( encontra-se em livrarias e bancas de jornal).
}"' ECA - Estatuto da Criança e do adolescente. 
� Estatuto do Idoso. 
? Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000. 
);;,, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (a votação ocorre até o recesso parlamentar de 

julho). 
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O orçamento municipal é a lei na quaJ o governo 

�presenta o que pretende realizar no ano seguinte. 
E a hora da comunidade interferir para incluir as 
necessidades de seu bairro. Deve ser exigido que 
este instrumento seja o mais detalhado e claro 
possível, para que possa ser acompanhado ao longo 
do ano. 

>- Lei de Diretrizes Básicas da Educação -LDB - Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

)"' Legislação do FUNDEF - Lei nº 9.424, de 24 de deze-mbro de 1996.
� Lei das Licitações - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Só nas compras de até R$8 mil a licitação não precisa ser feita. Os 
administradores públicos têm o dever de informar qualquer pessoa a 

respeito de suas licitações (art. 3° da Lei das Licitações). 

)"' Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre Crimes de Responsabilidade de

Prefeitos e Vereadores. 
> Lei nº 7.374, de 24 de julho de 1985, Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 , Medida

Provisória nº 2.225, de 4 de setembro de 2001. Disciplinam a Ação Civil Pública - Dispõem

sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilicito no

exercício de mandato, cargo, etc.
>" Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Estabelece os casos de inelegibilidade.
'? Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Organização, At.-ibuições e o Estatuto

do Ministério Público da União. 
> Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

)"' Legislação subsidiária: Lei 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os Crimes de

Responsabilidade e regula o processo de julgamento do Presidente da República e os 

Ministros. 

� Legislação básica municipal: Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Câmara 
Municipal. Embora apresentem diferenças, de acordo com cada município, as leis

o,·gânicas e os regimentos internos seguem, em geral, princípios comuns. 
, Estatuto da Cidade-Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
� Estatuto da Criança e do Adolescente-Lei nº 8.069. de 13 de julho de 1990. 
);.- Estatuto do Idoso -Lei nº 10.741,de lº de outubro de 2003. 
)"' Lei 8112/90 - instituiu o regime dos servidores públicos civis da União, estabelecendo

sanções para os atos atentatórios à incolumidade (preservação) da coisa pública.
)- Lei 8.429/92 - dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou de fundações. 
� Lei 8.730/93 - estabeleceu a obrigatoriedade de declaração de bens e rendas para o

exercício de cargos, empregos e funções públicas. 
� Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC).
:,.,. Emenda Constitucional n° 25, de 1° de janeiro de 2001 - principal legislação orientadora para

a realização de despesas com as Câmaras Municipais, alterando a redação do inciso VI do 
a11. 29 da Lei Maior, além de acrescentar o art. 29 à Constituição.
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)"' Lei 9.840 - combate à cormpção eleitoral. 
Entidades 

)}- Tribunal de Contas da União -TCU www.tcu.gov.br 
)- Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro -TCE - www.tce.rj.gov.br 
)}- Ministério Público da União -MPU -http://www.agu.gov.br/ e Ministério Público Estadual 

- MPE - www.mp.rj.gov.br -os promotores de justiça, integrantes do Ministério Público,
defendem os interesses da sociedade, portanto também recebem e investigam denúncias de
desvios de dinheiro público e denunciam os envolvidos à Justiça para o julgamento e a
punição. A diferença entre os dois é o âmbito de atuação: o MPU atua nos casos que
envolvem recursos federais e o MPE, quando os recursos forem estaduais.

)"' Controladoria Geral da União -CGU Rio de Janeiro - Av. Presidente Antônio Carlos 375 
, ' 

7° andar s/711, Ed. Palácio da Fazenda, Centro• Rio de Janeiro/RJ • CEP 20.020-010 • Tel.: 
(21) 3805-3700,(21) 3805-3702, • Fax: (21) 3805-3711, (21) 3805-3794 cgurj@cgu.gov.br

Sites 

Indicadores Sociais dos Municípios 
? IBGE-www.ibge.gov.br 
)"' IPEA Dados Regionais -www.ipea.gov.br 
)"' DATASUS Portal da Saúde- www.datasus.gov.br 
>- INEP Censo Escolar - www.inep.gov.br 
)- Fundação CIDE-www.cide2.rj.gov.br 

Processo Eleitoral 
)- TSE - www.tse.gov.br 
Y TRE - www.tre-rj.gov.br 
)- SENADO-www.senado.gov.br 
)"' CÂMARA DOS DEPUTADOS - www.camara.gov.br 
)"' Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro -ALERJ - www.alerj.rj.gov.br 
>- Site de Análise de Conjuntura - www.novobrasiLnet.br 
)}- Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral - www.leí9840.org.br 
)- Ordem dos Advogados do Brasil -OAB - www.oab.com.br 

Finanças e Responsabilidade Fiscal 
)"' BNDES - http://federativo.bndes.gov.br O site apresenta o conjunto da legislação que regula 

a administração pública, propostas de nova legislação atualmente em discussão, além de 
farta literatura relacionada a transparência na administração pública. 

'? RECURSOS DA EDUCAÇÃO 
www. stn. fazenda. gov. br/estados munici pios/transferencias_constitucionais. asp 

>- INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
www.ethos.org.br 

)o> PROCU
R
ADORIA GERAL DA REPÚBLICA-http://www.pgr.mpfgov.br/

Controle Social 

', Portal Transparência Pública - www.portaldatransparencia.gov.br (acesso aos recursos 
disponibilizados pelo governo federal ao município para obras, atendimento social, 
educação, etc.). 
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).a- Po1tal de Medicamentos - W\VW.comprasnet.gov.br/ (acesso aos recursos disponibilizados 
pelo governo federal para o município para compra de medicamentos). 

>- IBASE - www.ibase.org.br 
)o> Transparência Brasil - www.transparencia.org.br 
).a- Instituto Polis - www.polis.org.br 
� Gestão Local - www.web-brazil.com/gestaolocal/ 
� Portal do Controle Social - www.controlesocial.pr.gov.br 
)> Amigos Associados de Ribeirão Bonito (AMARRrBO) - www.amarribo.com.br 
).,- Portal do Cidadão - www.governo.rj.gov.br 

Municípios 
)> IBAM- www.ibam.org.br 
).a- FASE - www.fase.org.br 
).,- IPABH- www.ipahb.com.br 
).,- Muninet - Rede Brasileira de Desenvolvimento Municipal - www.muninet.org.br 
>- Jornal Hoje - www.jornalhoje.inf.br 
)> Jornal Hora H - www.jornalhorah.com.br 
� Prefeitura de Mesquita- www.mesquita.rj.gov.br 
)... Prefeitura de Nilópolis - www.nilopolis.rj.gov.br 
).,- Prefeitura de Japeri - www.japeri.rj.gov.br 
>- Prefeitura de Queimados - wvvw.gueimados.ij.lwv.br 
� Prefeitura de Nova Iguaçu - www.novaiguacu.rj.gov.br 
,. Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu - www.cmni.rj.gov.br 
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REALIZAÇÃO: 
UERJ· SUB-REITORIA PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS HUMANOS <.REGION"L LESTE n

APOIO: 
CESE, CAR ITAS, 

DESENVOLVIMENTO E PAZ 



DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

PREÂMBULO 

Considerando que.o reconhec!m�nto da.digni
dade inerente a todos os membros da família hu
mana e de seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo; 

Considerando que o menosprezo e o desrespei: 
to pelos direitos humanos levaram a atot bárba
ros que ultrajaram a co,nsciência da Humanida
de, e que o advento de um mundo no qual os 
seres humanos gozem de liberdade de palavra 
e de crença, livres de viverem a salvo do temor 
e da necessidade, foi proclamado como a mais 
alta aspiraçao humana; 

Considerando ser essencial que os direitos·hu
ma.nos sejam protegidos pelo império da lei, para 
que o ser humano r;iao seja compelido, como úl
timo recurso, à rebeliao contra a tirania e a 
opressllo; 

Considerando ser essencial promover o desen
volvimento de relações amistosas entre as 
nações; 

Considerando que os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos hu
manos fundamentais, na dignidade.e no valor 
da pessoa humaná e na igualdade de-direitos do 
homem e da mulher, e que decidiram promo
ver o progresso social e melhores condições de 
vida em uma lil5erdade mais ampla; 

Considerando que os Estados-Membros se com
prometeram a promover, em cooperaçao com a 
Organizaçao das NiiçõeS UI!idas, o respeito uni
versal e eletivo dos direitos humanos e liberda
cl.es fundamentais; 

Considerando que uma compreens4o comum 
desses diNlitos e liberdades é da mais alta im
port4ncia para o pleno cumprimento desse 
compromisso; 

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama

A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS, como o ideal comum a 
aer aµngido por todos os povos e todas as na
ções, com o objetivo de que todo indivíduo e.to
do órgao da sociedade, tendo sempre em men
te esta Declaraçao, se empenharem através do 
ensino e da educaç_!o, em promover o respeito 
a esses direitos e liberdades e, pela adoçao de 
medidas progresaivas de caráter nacional e tn
te�cionál, em aseegurar o seu reconMCdmerito 
e a sua observ4ncla universais é efetivoe, tanto 
entre os povos dos próprios Estadoe-Membros 
quanto e!ltre os povos doa territórtoe sob sua 
juriadi�o. 

Artigo 1 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos e, dótados que silo de 
razao e consciência, devem·comportar-se frater
nalmente uns com os outros. 

Artigo 2 
(1) Toda pe5S0!1 tem todos os direitos e liberda
des proclamados nesta Declaraçao, sem distin
çao alguma de raça, cor, sexo, idioma, religil!o, 
opinil!o''pol!tica ou de qualquer outra índole, ori
gem nacional ou social, posiçl!o econômica, nas
cimento ou qualquer outra condiçao. 
(2) Além disso, nao será feita distinçl!o alguma 
baseada na cond,içao política, jurídica ou inter
nacional do país ou do território a que pertença 
uma pessoa, quer se trate de país ou território 
independente, sob tutela, nao autônomo ou sub
metido a qualquer outra limitaçao de soberania. 

Artigo 3 
Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade 
e à seguranca da sua pessoa. 

Artigo 4 
Ninguém será submetido à escravidao ou servi
dao; a escravidao e o tráfico de escravos sao 
proib1dos em todas as suas formas. 

Artigo 5 
Ninguém será submetido a torturas, penalida
des ou tratame�tos cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

Artigo 6 
Todo ser humano tem.direito, em toda parte, ao 
seu reconhecimento como pessoa perante a leí. 

Artigo 7 
Todos sao iguais perante a lei e têm, sem distin
çao, direito de igual proteçao da lei. Todos têm 
direito a igual proteçao contra toda discrimina
çao que infrinja esta Declaraçao e contra toda 
provocaçao a tal discriminaçao. 

Artigo 8 
Toda pessoa tem direito a um recurso efetivo ante 
os tribunais naciona�s competentes, que a am
parem contra atos que violem os seus direitos 
fundamentais reconhecidos pela constituiç!lo ou 
pela lei. 

Artigo 9 
Ninguém poder6 ser arbitrariamente detido, pre
so ou desterrado. 

Artigo 10 
Toda petSOa tem direito, em condições de ple
ba igualdade, de sei: ouvida publicamente e com 
justiça por um trib1mal independente e Impar
cial, para a detetminaç!o dos seus di�ltos e de· 
Verl!lÍl ou do fundamento·de qualquerllcueaç&o 
penal contra ela. 

Artigo 11 
(1) Toda pessoa acusada de delito tem direito a 
que se presuma sua inocência, enquanto nao se 
provar a sua culpabilidade, conforme a lei e em 
julgamento público no qual se hajam assegura
do todas as garantias necessárias à sua defesa. 
(2) Ninguém será condenado por atos ou omis
sões que, no momento em que foram cometidos, 
nao tenham sido delituosos segundo o Direito na
cional ou internacional. Tampouco será impos-
ta penalidade mais grave do que a aplicável n.A 
momento em que foi cometido o delito. � 

Arligo 12 
Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias 
em sua vidà privada, sua família, seu domicílio 
?U correspondência, nem de ataques à sua honra 
ou reputaçao. Toda pessoa tem direito à prote
çao da lei contra tais ingerências ou ataques. 

Artigo 13 
(1) Toda pessoa tem direito a circular livremen
te e a escolher sua residência no território de 
um país. 
(2) Toda pessoa tem direito de sair de qualquer 
país, inclusive do próprio, e a regressar ao seu 
pa.ís. 

Artigo 14 
(1) Em caso de �l'fl8CJUiç!lo, toda pessoa tem di
reito de procurar asilo, e a desfrutar dele, em 
qualquer país. 
(2) Este direito nao poderá ser invocado contra 
uma açao Judicial realmente originada 'em·dell
tos comuns ou em atos opostps aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas. 

Artigo 15 
( 1) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
(2) Nao se privará ninguém arbitrariamente da 
sua nacionalidade nem do direito de inudar de 
nacionalidade. 

Artigo 16 
(1) Os homens e as mulheres, a partir da idade 
núbil, têm direito sem restrlçao alguma }:>Or mo
tivo de raça, nacionalidade ou religiao, de ca
sar e constituir família, e desfrutarao de iguais 
direitos quanto ao matrimônio, durante o matri
mônio e no <:aso de diSS9)uçao. 
(2) Só mediante livre e pleno consentimento dos 
futuros esposos poderá o matrjmônio ser 
contraído. 

AA família é o núc!eo_ natur�l e fundamental 
.sociedade e tem d1re1to à proteçao da socie

dade e do Estado. 

Artigo l.7 
(1) Toda pessoa tem direito à propriedade, in
dividual ou coletivamente. 
(2) Ninguém será privado, arbitrariamente de
sua propriedade. 

Artigo 18 
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensa
mento, de consciência e de religiao; este direi
to inclui a liberdade de mudar de religtao ou 
crença, assim como a liberdade de manifestar 
essa religil!o ou crença, individual ou coletiva
mente, tanto em público como em particular, por 
meio de ensino, pz:ática, culto e-observância. 

Artigo 19 
Todo indivíduo tem direito à liberdade de opi
nil!o e expressllo; esse direito inclui o de nl!o ser 
molestado por causa de suas opiniões, o de in
vestigar e receber informações e opiniões, e o 
de difundi-las,.sem limitaçao de fronteiras, .por 
qualquer meio de expressao. 

Artigo 20 
(1) Toda pessoa tem direito à liberdade de reu
niao e de assoclaç!lo pacíficas. 
(2) Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a 
uma assoclaçao. 

ArtiQo 21 
(1) Toda pee1104·t,Jfl·o direito Qe partlolpar do 
governo de seu paía, diretamente ou por ·meio 
de representantes. Une�te escolhidos. 
(2)Toda pessoa tem o dire)to de ace880, em cons 
dições de igualdade, ·àa funções públicas de eeu 
país. 
(3) A vontade d� povo é a base da autoridade 
do poder público; essa vontade deverá ser ex
pressa mediante eleições autênticas que de�e
rab realizar-se periodicamente-, por sufrágio uni
versal e igual e por voto·secreto ou outro pro
cedimento equivalente que garanta a liberdade 
do voto. 

Artigo 22 
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem 
direito à segurança social, e a obter, por meio 
do esforço nacional e da dooperaçao internacio
nal, a devida conta da organizaçao e dos recur
sos de cada Estado, a satislaçao dos direitos eco
nômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 

Artigo 23 
(1) Toda pessoa tem direito aotrabalho, à livre 
escolha do seu trabalho, a condições equitati
vas e satisfatórias de trabalho e à proteçao con
tra o desemprego. 
(2) Toda pessoa tem direito, sem discriminaçao 
alguma, a igual salário por trabalho igual. 
(3) Toda pessoa que trabalha tem direito a uma 
remuneraçao equitativa e satisfatória, que lhe as
segure, assim como à sua família, uma existên
cia de acordo com a dignidade humana e que 
seja completada, caso seja necessário, por quais
quer outros meios de proteçao social. 
(4) Toda pessoa tem direito de fundar sindica
tos e de sindicalizar-se para a defesa dos seus 
interesses. 

Artigo 24 
Toda pessoa tem direito ao descanso,a fruir do 
tempo livre, a uma limitaçao razoável da dura
çao do trabalho e a férias. periódicas e 
remuneradas. 

Artigo 25 
(1) Toda pessoa tem direito a um nível de vida 
adequado que lhe assegure, a·ssim como à sua 
família, a saúde e o bem-estar e, de modo espe
cial, a àlirnentaçao, o vestuário, a habitaçao, a 
assistência médica e os serviços sociais neces
sários; tem, ademais, direito aos seguros em caso 
de desemprego, eruermidade, invalidez, viuvez, 
velhice e outros caws de. perda dos seus meios 

,de subsistência por circunstâncias independen
tes de sua vontade. 
(2) A maternidade e a inl4ncia têm direito a cui
dados e 11811iatâncta especiaia. Todas a.s crianças, 
nascidas de matrimõn.io ou fora do matrtmõnio, 
têm direito a igual proteçao eocial. 

ÃrtlCJ0-26 
(l) Todape11011 temdire�o àeducaçao, Aedu
caçao deve eer grat,útta, pelo menóe no que 1e 
refere à lnstruçao eltfmentar e fundamental. A 
ínstruçao elemantar será obrigatória. A lnetru
Çllo técnica e.profissional deverá ser generali
zada; o acesso aos estudos superiores ae dará-pa• 
ra todos em plena igualdade e em funç!lo doe 
respectivos méritos. 
(2) A educaçao terá por finalidade o pleno de
senvolvímento da pereonaltdade humana e "o fot-
talecímento do .re_apelto aos.direitos humanoe e
às liberdades fundamentais; favorecerá a com
preensao, a toler4ncla e a amizade entre todas 
as nações e todos os ·grupos étnicos ou religio
sos; e promoverá o desenvolvimento das ativi
dades das Nações Unidas para a ma'nutençao da 
paz. 
(3) Os pais terao direito de preférência na es
colha do tipo de educaçao que será dada aos 
seus filhos. 

Artigo 27 
(1) Toda pessoa tem direito de participar livre
mente da vida cultural da-comunidade, de fruir 
das artes e de participar do progresso científi
co e dos benefícios que dele advenham, 
(2) Toda pessoa·tem direito à proteçao dos inte
resses morais e materiais que lhe correspondam 
por motívo das produções científicas, literárias 
ou artísticas de que seja autor. 

Artigo 28 
Toda pessoa, tem. direito a que se estabeleça uma 
ordem social e internacional na qual os direitos 
e as liberdades proclamados nesta Declaraçao 
se tomem plenamente efetivos. 

Artigo 29 
(1) Toda P8l!BOa tem deveres.para com a comu
nidade, postp que só ela pode desenvolver livre 
e plenamente a sua personalidade. 
(2) No exercício dos seus direitos e no usulr.uto 
de suas liberdades, toda pessoa estará sujeita 
apenas.*8 limitações estabelecidas pela lei, com 
o único fim de assegurar o reconhecimento e o 
respeito dos direitos e liberdades dos demais, 
e de satisfazer as justas exigências da moral, da 
ordem pública e do bem-estar geral de uma so
ciedade democrática. 
(3) Estes direitos e liberdades nao poderao, em 
·caso algum, ser.exercidos em oposiçao aos pro
PQSitos e prlnclpioa das Nações Unidas. 

Artigo 30 
Nada poderá ser Interpretado, na presente De
claraçao, no sentido de que se confere direito 
algum ao Estado, a um grupo ou a uma pessoa, 
para em�nder e desenvolver atividades ou 
realizar atos tendenlefl à supressao de qualquer 
doe dlreitaa e liberdades proclamados rieata 
Declaraçao. 



PROGRAMA 

Dia: 05 de dezembro de 1988 
Hora: 18:30h Abertura do Seminário 

19h às 21:30h -Tema l 
Local: Campus da UERJ - Auditório l 11 

TEMA I - DIREITOS HUMANOS NO MUNDO 

Relatores 
Carlos Alberto ldoeta -Presidente da Seção Brasileira da Anis
tia Internacional 
José Maria Gomez - Pesquisador e Professor da PUC/RJ e 
UFRJ 
Moderador 
Carlos Alberto Plastino -Instituto de Relações Internacionais 
- PUC/RJ
Debatedores
Ruth de Aquino -J ornalista/Editoralnternacional do J ornai do 
Brasil
Beatriz Bissio - Editora Geral do Cadernos do 3? Mundo

Dia: 06 de dezembro de 1988 
Hora: 19h às 21:30h 
Local: Campus da UERJ - Auditório 111 

TEMA II-A IGREJA E OS DIREITOS HUMANOS NO BRA
SIL 

Relatores 
Roberto Romano - Professor de Filosofia da UNICAMP 
paulo Tarso de Oliveira Lockmann _ Bispo da 
Igreja Metodista no Estado do Rio de Janeiro 
Moderador 
Jetter Ramalho - Sociólogo/Coordenador do CEDI 
De batedores 
Frei Leonardo Boff -Teólogo da Libertação 
Pedro Ribeiro de Oliveira-Professor da UERJ /Pesquisador do 
ISER 

Dia: 07 de dezembro de 1988 
Hora: 19h às 21 :30h 
Local: Campus da UERJ - Auditório 111 

TEMA ID-A NOVA CONSTITUIÇÃO E OS DIREITOS HU
MANOS 

Relatores 
João Gilberto Lucas Coelho -Diretor do Centro de Estudos e 
Acompanhamento da Constituinte- UnB 
Antonio Evaristo de Moraes Filho -Advogado/Professor de Di-

reito Penal da UERJ 
Moderador 
fyiaurício Dias -Jornalista/Chefe de Redação da Revista ISTO 

·E-SENHOR-RJ
Debatedores
Miguel Presburguer - Instituto de Apoio Jurídico Popular
Luiz Eduardo Greenhalgh -Advogado da Comissão de Justiça
e Paz de São Paulo
Hélio Bicudo - Advogado/Coordenador Geral do Centro San
tos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo

Dia: 08 de dezembro de 1988
Hora: 19h às 21 :30h
Local: Campus da UERJ - Auditório 111

TEMA IV -VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

Relatores
Maria Lúcia Pereira Karan -Juíza de Direito em Exercício do
1? Tribunal de Júri
Cenise Monte Vicente -Núcleo de Estudos sobre Violência da 
USP
Moderador
José Louzeiro - Escritor
Debatedores
Gabriela Leite -Programa Prostituição e Direitos Civis

�"Ivanir dos Santos -Associação dos Ex-Alunos da FUNA._,, ..

Dia: 09 de dezembro de 1988
Hora: 19h às 21:30h
Local: Campus da UERJ -Auditório 111

TEMA V -ECOLOGIA E DIREITO AO MEIO AMBIENTE

Relatores
Melwin Gattinoni -Presidente e Diretor Executivo do Greenpea�
ce
Raul Navegante - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
Moderador
Ricardo Arnt -Jornalista do J ornai do Brasil
Debatedores
Patrícia Silveira da Rosa - Promotora de Justiça, Membro da
Equipe de Proteção do Meio Ambiente e Patrimônio Comunitá
rio
Zuleide Faria de Melo -1 � Secretária do Conselho Brasileiro de
Defesa da Paz
Breno Marcondes Silva -Professor de Engenharia Sanitária da
UERJ

ENDEREÇOS ÚTEIS _________________________________________ _ 
• Nova Iguaçu - Rua Gaspar Soares, s/n�

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB � Comissão de Direitos 
Humanos 
Avenida Marechal Câmara,.186- 7? andar- Centro
Tel.: 240-8852 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
Palácio Tiradentes 
Av. Presidente Antônio Carlos, s/n? - Centro
Te!.: 292-0lll 
CÂMARA DOS VEREADORES DO RIO DE JANEIRO - Comissão de 
Direitos Humanos 
Palácio Pedro Ernesto 
Praça Marechal Floriano, s/n? - Cinelâdia
Tel.: 292-4141/292-4147 
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA 
Avenida Erasmo Braga, 1 J 5 - Bloco B - 5? andar - Centro
Tel.: 296-1177 Ramal 2283 
ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO - Comissão de Direitos Humanos 
Rua Benjamin Constant, 23 - Glória
Tel.: 292-3132 Ramal 332 
ANISTIA INTERNACIONAL - Grupo Rio de Janeiro
A/ c Sr . Álvaro de Almeida 
Caixa Postal 70.052 - RJ - CEP 22.422 
Tel.: 227-3920 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS -
Regional Leste 1 
Rua Carlos Gomes, 180- Petrópolis - RJ - CEP 2,5.680
Tel.: (0242) 42-2462 
DELEGACIAS DA MULHER 
• Rio de Janeiro - Av. Presidente Vargas, 1.248 - Z? andar - Centro

Tel.: 233•0008 
• Duque de Caxias - Rua José Dias, 344 - Centro

Tel.: 771-6580/767-3122 Ramais 144 e 145 

Tel.: 767-0320 
PRÓ-MULHER/LBA - CEDIM 
Rua das Laranjeiras, 434 - Fundos - Laranjeiras 
Te!.: 285-7946 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA CULTURA NEGRA 
SOS - Racismo - Direitos Humanos e Civis
Rua Mem de Sá, 208 - Lapa 
Te\.: 252-6683 
ESCRITÓRIOS MODELOS 
• UERJ - Rua São Francisco Xavier, 524 - 7? andar - Maracanã 

Te!.: 284-8322 Ramal 2443 
• Bennett - Rua Marquês de Abrames, 55 - Flamengo 

Te!.: 245-8000 Ramal 50 
• Cândido Mendes - Praça XV de Novembro, !OI - Centro

Te!.: 224-1722
• Cândido Mendes - Rua Joana Angélica, 63 - lpanema

Tel.: 247-6150 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL 
Rüa dos Inválidos, 152 - Centro 
Te!.: 244-8328/242-6180 
Mostra de Vídeos: 
06 a 09 de dezembro
das i 8h às 19h Auditório 111 
Exibição de vídeos onde a questão dos Direitos Humanos é apresentada como te
ma central 
GRUPOS DE ESTUDOS 
Os temas ÉTICA, MULHER, INFÂNCIA E JUVENTUDE, DROGAS, SOLO 
URBANO E TERRA RURAL e DIREITOS HUMANOS serão tratados em Gru
pos de Estudos. As discussões serão registradas e transforrnadas em documentos 
preliminares para uma futura discussão e divulgação ampla na comunidade. 

Apoio: DCE/UERJ gráficaUERJ 



.AGOOA �CA DE W'l'lCIAS 

IGREJAS 

Igreja Católica chilena na mira da ultra-direi
ta pág2 
Conselho Mundial de Igrejas abre Década da 
Mulher pág 2 
Músicos e Composito.-es Cristãos reúnem-se 
na Costa Rica pág 2 

MO� SOCIAIS 

União e Olho Vivo: 20 anos de cultura popu
lar pág 3 

DIREITOS HUMANOS 
Espancamento de padre será apurado 

1ERRA 

pág 3 

Atingidos por barragens ameaçam parar obras 
de hidrelétricas no RS pág 3 
Diocese goiana denuncia violências contra 
agente pastoral pág 3 
Continuam violências contra lavradores no 
Vale do Juari pág 4 

SOWURBANO 

Decidido aprofundamento da luta pela reforma 
urbana pág 4 

POVOS INDÍGENAS 
Funai e Calha Norte querem ocupar casa da 
missão pág 4 
CIMI rebate acusações da FUNAI pág 5 

ECOWGIA 

Funcionários de Estação Experimental estão 
contàminados pág 5
Ecologistas ameaçados de morte pág 5

POLÍTICA 
Mantido o presidenciaüsmo, governo prepara 
pacote pág 6 
Partido criado por católicos quer .nomes indí
cados por bispos pág 6 

AMÉRICA LATINA 
A viões dos EU A atacam a Nicarágua 

MEMÓRIA 
Alexandre Vanucchi Leme, presente! 

ENTREVISTA 

pág 7

pág 8 

D. Pedro Casaldáliga: ').>recisamos promover
uma ação autêntica de informação a fim de
responder à ofensiva da desinformação e con
tra-infonnação do impfrio'' pág 7

Entidades ligadas aos movimentos sociais, reunidas no último dia 
.22, no Centro Pastoral São José, em São Paulo, decidiram 

aprofundar a luta pela refonna urbana, em termos de formação 
política, informação etc. A violência policial contra os posseiros 

urbanos é uma das preocupações das entidades. Ver em Solo 
Urbano (pág 4) . 

LUMEN 2000: MILHÕFS DE DÓLARFS PA:RA EVANGELIZAÇÃO 
Dermi Azevedo 

São Paulo (AGEN) - "Evangelização 2000" e "Lumen 2000" são duas 
expressões cada vez mais presentes no cotidiano da Igreja Católica no Ter
ceiro Mundo e, particularmente, na América Latina, representando o inves
timento de milhões de dólares dentro de um programa global que inclui des
de a implantação de um "centro internacional de formação" em Roma até o 
estabelecimento de sistemas de banlware e software para evangelizar pela te
levisão, via satélite. Os investimentos iniciais nesses projetos serão da ordem 
de 20 milhões de dólares, arrecadados pela fundação holandesa "Witnessing 
to God's Love" ("Testemunhas do Amor de Deus") e por empresários euro
peus e norte-americanos. A sede do "Evangelização 2000" está no Vaticano, 
no Palazzo Belvedere. 

Essas iniciativas estão ligadas à Renovação Carismática Católica e, no 
Brasil, estão centralizadas na sede desse movimento, em Belo Horizonte 
(MG). No momento, o diretor internacional dos.dois projetos, o padre reden
torista Tom Forrest e o diretor para o Sul da Europa e América Latina, padre 
_Manuel Casanova, estão enviando cartas para todos os bispos católicos d9
Brasil sobre as duas iniciativas. 

Con.tinua na pág. 2 
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matéria de c.apa-------------------

Celam - Na carta, os diretores afir
mam que "Lumen 2000" já apresentou 
sua constitutção e estatutos à Santa Sé 
para obter a aprovação como associação 
católica. Uma revista - também chamada 
"Evangelização 2000" - está sendo en
.viada gratuitamente a todos os bispos, 
superiores maiores religiosos, movimen
tos, conventos de vida contemplativa, 
grupos de oração carismática, publi
cações religiosas, centros de apostolado 
e líderes ecumênicos. O programa global 
inclui, também, produção e distribuição 
de vídeos, material de ensino, retiros 
mundiais para bispos e padres (com pas
sagens pagas para os convidados do Ter-

ceiro Mundo), videotecas e outros recur
sos. Para o Brasil, o plano é o de enviar 
programação de tevê via satélite, com 
apoio das redes brasileiras de televisão. 
Essa programação inciuini mensagens do 
Papa, recitação do terço e outras mensa
gens espirituais. 

Um outro esquema ligado a esses pro
jetos é a implantação de um sistema de 
computadores no Conselho Episcopal 
Latino-Americano, CELAM, envolvendo 
recursos iniciais em tomo de 1 O milhões 
de dólares. As diversas conferências 
episcopais serão ligadas através de telex, 

telefax e linhas telefônicas diretas, usan
do-se satélites de telecomunicação. Pu
blicações serão editadas simulµneamente 
em todo o continente. Segundo o diário 
espanhol El País, o projeto servirá "para 
exercer controle sobre o trabalho dos 
teólogos da libertação". Mas o secretário 
geral do CELAM, d. Oscar Rodriguez, 
disse à revista 3Q Giomi, de Comunhão e 
Libertação, que o projeto vai enfrentar 
"a desinformação a nível universal'.' das 
"agências laicistas e , de esquerda". A 
CNBB opôs-se a essa iniciativa do CE
LAM, exigindo maior consulta ao epis
copado latino-americano. (Dermi Azeve
do). 

igrejas-------------------------

IGREJA CATÓLICA CHil..ENA NA MIRA DA ULTRA-DIREITA 

Santiago (AGEN/Analisis) - Os reli
giosos católicos chilenos comprometidos 
com os direitos humanos estão sendo 
ameaçados de morte por grupos da ex
trema-direita, segundo informa a revista 
chilena Análisis, em reportagem publica
da na semana passada. Em 18 de feverei
ro, foram feitas ameaças telefônicas con
tra o cardeal Raúl Silva Henriquez, arce
bispo aposentado de Santiago. A Ação 
Chilena Anticomunista (ACHA) enviou 
carta ·para d. Raul pa.� ::t Confederação 
Gastronômica do Chile. Outras ameaças 

CONSELHO MUNDIAL 

DE IGREJAS 

�RE DÉCADA DA MUI..HFR 

Genebra (AGEN) - O Conselho Mun
dial de Igrejas abriu a Década Ecumêni
ca "Igrejas em Solidariedade com a Mu
lher". Entre 1988 e 1998, o CMI irá 
promover várias iniciativas, de promoção 
dos direitos da mulher. Também será 
acentuado o debate em tomo da partici
pação da mulher na vida das Igrejas, em 
pé de igualdade com os homens. 

Papa diz não - O papa João Paulo II 
comunicou ao secretário-geral do CMI, 
reverendo Emilio Castro, afirmando que 
a Igreja Católica não participará oficial
mente, como co-promotora, da Assem
bléia Mundial dos Cristãos sobre "Paz, 
Justiça e Integridade da Criação", que o 
Conselho Mundial de Igrejas realizará 
em 1990. O Vaticano, entretanto, infor
mou que a Igreja Católica participará da 
preparação da iniciativa. 

Comentando a decisão do Vaticano, 
Emílio Castro afirmou: "a dificuldade 
dos católicos em ser co-promotores do 
evento se dá em razão da natureza diver
sa dos pois organismos - o Conselho das 
Igrejas e a Igreja Católica". 
AGEN2 

telefônicas e por cartas foram feitas re
centemente contra os padres Eugênio Pi
zarro, Winfredo Van Den Berg e Chris
tian Precht e contra os bispos Sergio 
Contreras e Carlos Camus, além do pró
prio cardeal arcebispo de Santiago, d. 
Francisco Fresno. 

A catedral de Iquique sofreu atentado, 
há duas semanas, horas ·depois do bispo 
local, d. Javier Prado, ter denunciado a 
impunidade dos grupos paramilitares de 
extrema direita. No dia 4 de março, o 
Qepartamento de Leigos da diocese de 

Linares foi invadido por úm desses gru
pos. Os invasores pintaram as parecA 
com frases de apoio· a Pinochet. As c"'fl!' 
rias diocesanas de Linares e Talca 
também foram atacadas. O padre Winfre
do Van Den Berg foi ameaçado de morte 
pelo grupo "Exterminador 143". A rádio 
que ele dirige - La Voz de la Costa, de 
Osorno - foi atacada a tiros, bombas e 
pedradas. Os locutores da rádio também 
receberam cartas da Força Nacionalista 
de Combate (FNC), outro grupo parami
litar, com ameaç�s de morte. 

MÚSICOS E COMPOSrIORES CRISTÃOS REÚNEM-SE NA COSTA RICA 

São José, Costa Rica (AGEN) - O 
Conselho Latino Americano de Igrejas, 
(CLAI) promoveu entre 5 e 13 de março, 
em São José, capital da Costa Rica, uma 
oficina de música e liturgia, com apoio 
do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). 

Este evento, que reuniu representantes 
das Igrejas das Américas Latina e do 
Norte, África, Europa e Ásia, teve como· 
objetivo compartilhar os trabalhos reali
zados nas áreas litúrgica e musica:1,, ape!�· 

feiçoar técnicas de direção, compostçao 
e poesia, assim como fornecer idéias e 
materi(lis para o Centro de Recura 
Litúrgico·s do CMI e para a próxilll?l A'P
sembléia do CLAI, que será re.alizada em 
outubro, em Itaici, município d� Indaia
tuba(SP), no Brasil. A contribuição bra
sileira neste encoqtro esteve a cargo de. 
Silvio Tesch (luterano), Ernesto Cardo
so, Tércio Junker e Simei Monteiro (Me
todistas), Jaci Maraschin e João Francis
co Esvael (Episcopais). 

síntese---------------

LEFEBVRE REABILITADO? 

Vaticano (AGEN) - Está na mesa do pa-

época da dissidência aberta por Lefeb- . 
vre. IF.CLB-SELOS 

pa João Paulo II o relatório que o cardeal Canoas, RS (AGEN) - A Igreja 
canadense Edouard Gagon preparo11 so- Evangélica de Confissão Luterana no 
bre a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Brasil (IECLB) está desenvolvendo uma 
criaqa em 1970 pelo bispo francês Mar- campanha de arrecadação de selos, que· 
cel Lefebvre. Os termos do relatório são serão ve9didos posteriormente a colecio
simpáticos à comunidade lefebvriana. nadores. Os recursos levantados serão 
Não indica, por exemplo, provas eviden- destinados aos trabalhos mantidos pela 
tes de que o movimento continuaria a ser IECLB com ·as crianças. A campanha 
financiado por organizações de extre- "IECLB-Selos" está adiantada em Ca
ma-direita, conforme se divulgou na•. noas (RS). 

am,riça latina----------------------
CASALDÁLIGA: .. ESTE ANO É DECISIVO PARA A SOLIDARIEDADE COM A AMÉRICA CENTRAL .. 

N� realização de seu ministério episco
pal, que se estende de S. Félix do Ara
guaia a todos os demais recantos desta 
nossa América, particularmente a agredida 
e heróica América Central, d. Pedro Ca
saldáliga acaba de voltar de mais uma via
gem,. de um mês, ao Panamá, Honduras, 
sul do México e Nicarágua. Nesses países, 
pregou retiro para agentes pastorais cen

. tro-ame.ricanos (no Panamá), reuniu-se 
com bispos hondurenhos, mexicanos e 
guatemaltecos, visitou mutilados de guerra. 
(na Nicarágua) e animou os lutadores pela 
paz com dignidade e pela justiça nessa re
gião. Na entrevista à AGEN,Casaldáliga 
faz um apelo ao povo brasileiro para que 
intensifique a solidariedade com a Améri
ca Central que luta pela soberania e auto
determinação. Ele enfatiza que "este ano é 
decisivo para a solidariedade com os paí
ses e povos centro-americanos". 

AGEN - Qual o seu balanço sobre a si
tuação na Nicarágua, hoje? 

Casaldáliga - Sei!, mil contras . conti
nuam agredindo a Nicarágua. Há uma mé

M.. de 30 a 50 mortos diários por causa da 
• rra. O cerco eco1,/\mico aumenta dia
após dia. Há- um clamor das autoridades e
do povo por uma paz com dignidade. Os
nicaragUenses não querem nem a paz dos
mortos, nem a paz dos escravos, nem a paz
dos bestas. Na recente reforma monetária,
num gesto espetacular e eficiente, 60 mil 
pessoas trabalharam em total segredo,
convocadas pela Frente Sandinista e pelo
governo popular, para enfrentar os especu
ladores. O governo faz, também, agora,
um trabalho de desburocratização, juntan
do ministérios para simplificar· a adminis
tração e produzir mais.

AGEN - E em Honduras? 
Casaldáliga - Em ·Honduras, senti uma 

espécie de país na clandestinidade. Falar e 
escrever, por exemplo, sobre os acordos 
de paz de Esquipulas, é subversão. Não se 
pode falar claro. Honduras .reclama que 
não a ignoremos, não a desprezemos. O 
povo me disse: "Nem somos os gringos 
� invadiram o país, nem somos os coo
� que utilizam o território hondurenho, 
nem somos o Exército opressor,.nem o go
verno subserviente, mas somos o povo 
hondurenho, humilhado, em busca da li
bertação". Precisamos acompanhá-lo com 
a nossa solidariedade. 

AGEN - Depois de ter pregado um reti
ro centro-americano no Panamá, qual a sua 
impressão sobre a crise panamenha? 

Casaldáliga - A impressão é de um de
serto. Uma espécie de vácuo histórico. Os 
setores progressistas exigem a retirada dos 
Estados Unidos e não querem ser gover
nados �los militares. Pedem a part1c1-

F.ntrevista a Dermi Azevedo, da AGEN 

O bispo de São Félix 
do Araguaia quer 

intensificadas as ações 
de solidariedade com 

os povos
centro-americanos. 

Por exemplo, através 
da difusão de notícias 

que sirvam para 
contrabalançar a 

"ofensiva da 
desinformação do 

império". 

pação verdadeira das forças populares pa
namenhas. Querem que, de uma vez por 
todas, o Panamá assuma sua identidade e 
autonomia, deixando de ser um canal do 
império. Esta crise está suscitando, no Pa
namá,. uma nova consciência de centro
al\lericanidade. A bandeira anti-imperialis
ta e nacionalista autônoma é legítima, 
prescindindo da mão que a empunha. 

AGEN - Que impressões ficaram do seu 
contato com o povo guatemalteco, na visi
ta aos refugiados em Chiapas, sul do Mé
xico? 

CasakJáliga - Os refugiados da Guate
mala continuam contestando o regime de 
Cerezo que se apresenta como democrata 
cristão e não respeita os direitos do povo, 
principalmente dos indígenas. Eles temem 
perder suas terras na Guatemala, mas te
mem, também, a volta a esse país, sem ga
rantia de vida. Os bispos guatemaltecos 
acabam de lançar uma carta pastoral com o 
título "O clamor pela terra". 

AGEN - O que se comenta, na América 
Central, sobre as eleições em El Salvador? 

Casaldáliga - Essas eleições não refleti
ram a vontade popular. Na cidade e no 
campo, a mobilização do povo é crescente. 
É importante destacar que essas eleições, 
beneficiando a extrema direita, foram rea
lizadas em clima de terror, sem partici
pação popular.· AGEN - Como evolui a situação na 
Costa Rica? 

Casaldáliga - O controle político do 
país é aparentemente civil. Há dez anos, 
infelizmente, a Costa Rica vem se militari
zando de fato. Há bastante tensão social. 
A economia do país move-s� com base em 

Foto: Douglas Mansur 

mJeções artificiais. Num futuro próximo, 
ficará evidente a verdadeira realidade da 
Costa Rica, um país dependente . 

AGEN - Como andam os acordos de 
paz de Esquipulas? 

Casaldáliga - Esquipulas, mesmo com 
ambigffidades, é uma janeia aberta à espe
rança de paz. São muitos, porém, os que 
reconhecem que apenas a Nicarágua vem 
cumprindo esses acordos. O diálogo entre 
o governo sandinista e os contras (mesmo
sendo estes teleguiados pelos Estados
Unidos) não deixa de ser algo importante.
Este ano é decisivo para os acordos de
paz.

AGEN - Que papel vem assumindo, no 
processo nicaragüense, o cardeal Obando 
y Bravo? . 

Casaldáliga - O cardeal Obando (que é 
uma das testemunhas no diálogo governo 
sandinista/contras) não 'quis receber o di
plomata brasileiro Baena Soares, secretá
rio geral da OEA (e também testemunha), 
na sua recente visita à Nicarágua. O car� 
deal alegou "falta de tempo". No plano 
eclesial, senti agora menos tensão interna 
na relação entre hierarquia e comunidades 
cristãs. 

AGEN - Em sua opinião, o que é preci
so fazer no Brasil em favor da solidarieda
de com a América Central? 

Casaldáliga - É preciso . fortalecer os 
comitês de solidariedade e promover uma 
ação autêntica de informação para respon
der à ofensiva da desinformação e contra
informação do império. Há outras tarefas a 
serem concretizadas: celebrar, em 29 de 
maio próximo, o 102 aniversário do·mas
sacre coletivo de Panzós, na Guatemala; 
preparar a celebração úos dez anos da Re
volução Popular Sandinista, em 1989, co
mo referência importante para a América 
Latina, come µrocesso popular e compro
misso cristão; começar, em 1989, a cele
bração preparatória dos dez anos do martí
rio de d. Oscar Romero, que culminará em 
1990, com uma semana de eventos em El 
Salvador. 

Há, ainda, outra tarefa importante: pro
mover uma grande pressão internacional 
para que o governo salvadorenho devolva 
à Frente Farabundo Martí de Libertação 
Nacional (FMLN) e às regiões libertadas 
do país, os mutilados de guerra, respeitan
do as convenções de Genebra e o acordo 
entre a FMLN e o go_verno Duart�. . 
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ALEXANDRE V ANUCCIIl LEME, PRESENIE!·

São Paulo (AGEN) - Lembrou-se no último dia 17 de março o 15!? an iversáriodo assassinato do estudante universitário Alexandre Vanucchi Leme. 
Preso no dia 16 de março de 1973, quando era representante oficial.dos alunosde sua faculdade junto à Congregaçi>.o Administrativa do Instituto de Geociências, 

após ter participado do trote aos calouros, foi barbaramente torturado no D01-CODI-SP, onde morreu por volta das 17 horas na cela onde se encontrava. 
' O assassinato de Alexandre foi denunciado por muitos de seus colegas e professores, além de autoridades eclesiásticas, como foi o caso de D. José Melhado, então bispo em Sorocaba. 

Os pais de Alexandre, após muito trabalho, localizaram seu corpo já enterrado
no cemitério de Perus (subúrbio de São Paulo), sem qualquer espécie de caixão,em cova rasa, forrada de cal virgem, mas não tiveram permissão de enterrá-lo emSorocaba.

No dia 24 de março de 1973, na Catedral da Sé, foi celebrada a missa do 7!? diapor D. Paulo Evaristo Aros, que contou com a presença de milhares de pessoas. A despeito do forte esquema de repressão na ocasião, os participantes da celebração,saíram da Catedral cantando a música "Para não dizer que não falei de flores'\ de autoria de Geraldo Vandré.
Várias· homenagens foram prestadas a esse líder estudantil, dentre as quais ainauguração de uma praça em Sorocaba que leva o seu nome. Também o DCE-Livre da USP é chamado de "Alexandre Vanucchi Leme", vivo na memória dos quelutam pela transforma�ão do Brasil.

Quero assinar o boletim semanal da AGEN. Por isso envio o cheque ou vale postal no valor de Cz$ 2.000,00 (individual) ou Cz$ 2.500,00 (entidades).
/, ' . 
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No dia 13 de maio, os 
movimentos negros de 
todo país aproveitaram 
o espaço aberto às ,,,.,
solenidades do
Centenário da
Abolição, pata
denunciar a situação
de miséria que a
comunidade negra
continua vivendo no
país. "Chega de
mentiras e de meias
verdades", afirma
manifesto distribuído
pelo Grupo União e
Consciência Negra e
Subcomissão do Negro
da OAB-SP. Ver em
Opinião.

LÍDER SERINGUEIRO DO ACRE SOFRE A1ENTADO 

Rio Branco, AC (AGEN) - O preside�te do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Xapuri e· membro do Conselho Nacional de Seringueiros, Francis
co Mendes, sofreu um atentado no último fim de semana de abril por causa 
de sua luta em defesa da floresta no Acre. No ano passado, Francisco Men
des recebeu o Prêmio Global 500, da ONU, por sua defesa da ecologia.· 

Na madrugada de sexta-feira, 29 de abril, dois pistoleiros entraram no 
quintal da casa de Francisco Mendes com intenção de annaF uma emboscada 
e matá-lo. Por volta de uma hora, o primeiro pistoleiro se posici�nou em 
frente à porta da sala e outro foi aos fundos e começou a chamar: "Seu mo
ço, me atenda por favor". O líder sindical acordou e quando ia abrir a janela 
da cozinha, foi impedido por seu amigo, José Maria, alertando-o de que �ra 
uma annadilha. Com o grito de José Maria, os pistoleiros co�eram. O arrugo 
de Francisco Mendes vem dormindo em sua casa desde que a UDR o conde
nou à morte, e nessa noite escutou toda a conversa dos jagunços, que do la
do de fora da casa discutiam o plano. 

Matar Chico Mendes - Com a chegada dos "sulistas", empresários 
de São Paulo e Minas, ao Acre, na década de 70, que compraram terra para 
especular, começou a haver uma resistência dos seringueiros a fim de conti
nuarem no local, onde habitavam há um século. Desde essa época começa
ram a surgir os primeiros sindicatos combativos da região. Em 81, Wilson 
Pinheiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, foi 
morto a mando dos latifundiários. Franc·isco Mendes, naquele ano, respon
deu processo junto com Lula, do PT, enquadrados na Lei de Segurança Na
cional, por terem discursado contra o governo, no ato em protesto pela morte 
de Wilson Pinheiro. 

Pelo fato de haver uma forte resistência na área, principalmente em Xapu
ri, onde mora .a maioria dos 30 mil· seringueiros do Acre, a UDR, a partir do 
ano passado, começou a montar sua regional. 

A UDR realizou recentemente uma reunião com todos seus membros e a 
pauta foi o STR de Xapuri. Nesse encontro, segundo fontes do governo es
tadual, foram discutidas três propostas. A primeira: eliminação de Francisco 
Mendes ainda este ano; a segunda: difamação e calúnia através da imprensa; 
terceira: eliminação já. A maioria dos membros optou pela última proposta. 

Francisco Mendes, informado do Fesultado, tomou suas precauções. Não 
anda mais sozinho e em sua casa dorme um amigo. O superintendente da 
Polícia Federal do Acre, Mauro Sposito, procurado, declaroq que está bas
tante preocupado com a situação e recomendou ao líder sindical "que se cui
de, por estar enfrentando grupos de pessoas perigosas". 

Osmarino Amâncio, tesoureiro do Conselho Nacional de Seringueiros e 
membro da Oposição Sindical de Brasiléia, distante cerca de 140 Km de Xa
puri e 300 da capital, Rio Branco, revelou que, hospedado em uma pensão, 
no centro da cidade, pôde ouvir 2 fazendeiros conversando sobre Francisco 
Mendes. Diziam que sua morte seria da forma mais brutal possível. Um dos 
fazendeiros, conhecido por Marcos, mora a 12 Km de Xapuri e o outro, José 
Carneiro, no Km 35 da Estrada Velha, que liga Xapuri a Brasiléia. (continua 
na página 5) 
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lgrejas------------------------
CRISTÃos DEBATEM DIACONIA POLÍTICA 

São Paulo, SP (AGEN) - Num projeto 
da Secretaria de Diaconia da Igreja Pres
biteriana Independente do Brasil, reali
zou-se em São Paulo, no dia 7 de maio, 
no Centro Pastoral São José, o 12 Encon
tro de Diaconia Política, que abordou o 
tema "O cristão e a !)::\rticipação políti
ca". 

O Encontro se desenvolveu a partir da 
opção preferencial pelos pobres e margi
nalizados, refletindo sobre as condições 
subumanas em que vive o povo brasilei
ro, e tendo como princípios levar a IPI à' 
iniciação filosófica e teológica do pen
samento político, bem como levar a Igre
ja, não por si, mas por seus membros e 
congregados, individualmente, a uma fi
liação em partidos políticos de sua livre 
escolha, e a uma atuação dinâmica den
tro deles; levar a uma tomada de respon
sabilidade segundo diversas formas, )un
to a políticos e administradores públicos, 
por ação pessoal, ou por classe, ou por 
simples correspondência. E, ainda, anali. sar formas de participação política e ma
neiras de fazer política. 

Embora o Encontro fosse promovido e 
dirigido especialmente .à comunidade 
Presbiteriana Independente, haviam ob
servadores das lgr�ias Metodista, Epis-

copa!, Batista, Presbiteriana Unida e 
Congregação Cristã do Brasil, além de 
cristãos ecumênicos. 

Palestras - As palestras foram dirigi
das pelo reverendo Elias Abraão, da IPI 
de Curitiba, que falou sobre "A Partici
pação Política e a Bíblia"; o Suplente de 
Senador e Ex-Secretário da Educação do 
Espírito Santo, reverendo Joaquim Bea
to, da IPU, que falou sopre a "Perspecti
va de Brasil", e o Rev2 José Bittencourt 
Filho, da IPU do Rio de Janeiro, que 
abordou o tema "Igreja e Participação 
Política". 

Após os debates, houve um painel 
com a participação dos Deputados Fede
rais Constituintes Benedita da Silva 
(PT-RJ), Fausto Rocha (PFL-SP), Lysâ
neas Maciel (PDT-RJ), o Prefeito de 
Osasco, SP, Humberto Carlos Parro, do 
PMDB e a Vereadora em Carpina, PE, 
Sônia Jay Wright, do PCB, sendo toõos 
cristãos evangélicos. 

A vereadora Sônia falou da sua ale
gria em participar do evento, principal
mente por ser cristã e comunista. Sônia 
foi a vereadora mais votada e a 1 !! mu
lher a ser eleita em Carpina, PE. O depu-

tado Lysâneas referiu-se a um manifesto 
dos Presbiterianos em 1932, em que 
afirmaram que "a nossa omissão na polí
tica é criminosa", acrescentando que "os 
problemas vitais do povo brasileiro são 
os problemas vitais do evangelho". 
Lysâneas disse ainda que "a atuação dos 
evangélicos na política tem sido muito ir
regular, sempre através de uma ótica pie
tista, afirmando que é preciso enfatizar 
os aspectos proféticos e não apenas os 
sacerdotais de Cristo. 

O prefeito Humberto Carlos Parro, 
por sua vez, argumentou que o rótulo 
evangélico "não significa nada se não 
estivermos comprometidos com os po
bres". A deputada Benedita da Silva dis-
se que sua participação na política é mul
tiplicada pela sua condição de mulher, 
negra e favelada, e que sendo ela uma 
evangélica (da Assembléia de Deus), 
mostrou que os evangélicos devem estar 
comprometidos com o povo marginaliza
do. Referindo-se ao PT, disse que este é 
um partido "igrejeiro" , e que· quando 
luta pela reforma agrária, se baseia no 
seu princípio de fé. O deputado FaustcA 
Rocha, por último, centralizou a sua par--"e 
ticipação no painel em ataques aos co
munistas e ao socialismo em geral. 

LUTFRANOS PREPARAM PAUTA DA ASSEMBLÉlA GERAL 

Porto Alegre (lECLB-AGEN) 
Missão e evangelização, unidade dos 
cristãos e a comunhão, paz com justiça e 
os cuidados com a boa criação de Deus, 
são os quatro grandes blocos de preocu
pações que constarão na pauta da 8!! As
sêmbléia Geral da Federação Luterana 
Mundial (FLM), a ter lugar em Curitiba, 
em 1990. Esses blocos estão sendo pro-· postos pelo comitê internacional prepa
ratório da Assembléia, sobre os quais o 
"staff" da Federação trocou idéias com a 
Comissão Nacional de Preparação do· 
evento\ em Porto Alegre. dias 28 e 29 de 
abril. A FLM estão filiadas 104 igrejas, 
congregando 56 milhões de luteranos em 
todas as partes do mundo. 

Dentro do bloco "paz com justiça", 
um dos assuntos que serão levantados na 
Assembléia será o da dívida externa dos 
países do Terceiro Mundo, tema bastante 
debatido, especialmente na América Lati
na. "A Igreja não pode dar recomen
dações no procedimento técnico do as
sunto, mas ressaltar certos valores éticos 
e indicar linhas orientadoras na questão 
da justiça". disse, em coletiva à impren
sa, o secretário-geral assistente da FLM, 
·Jonas Jonson. Lembrou que no Novo

com mais freqüência diz respeito à ri
queza. "Não é novidade, então, que a 
Igreja faça recomendações sobre 
questões econômicas". 

A distribuição de renda e propriedade 
no Brasil, lembrou na coletiva o pastor 
presidente da IECLB, Gottfried Brake
meier, indica índices dos piores em todo 
o mundo. O mesmo se dá olhando para
os demais países, com um grande desní

. vel entre ricos e pobres. Para Brake
meier, é necessário que os países credo
res vejam a dívida com os seus reflexos
políticos sobre o sistema político de um
país devedor. "Um país endividado terá
enormes dificuldades para implantar a
democracia". sustenta.

Missão - A presidenta do comitê in
ternacional preparatório da Assembléia e 
integrante do Comitê Executivo da Fede-· 
ração. Kãte Mahn, disse que a Igreja' 
precisa se preocupar mais com a missão 
e evangelização, não só de levar a men
sagem de Cristo aonde ela ainda não te
nha chegado, mas de fazer missão na 
própria igreja, pois as pessoas se afasta
ram dessa mensagem salvadora. Pela 
primeira vez,a FLM se reúne em assem
bléia geral num país predominantemente 
católico. E um dos temas do encontro 

abordará a unidade dos cristãos e a co
munhão. Segundo Kãte Mahn, o princi
pal desafio dos cristãos é a ação conjunta· 
no mundo e na sociedade de hoje. 

Um quarto blocó de preocupação se 
perguntará como está sendo tratada a boa 
criação de· Deus. As Igrejas em países 
industrializacios e países pobres não têm 
respostas consensuais sobre a questão 
ecológica. "A FLM é entendida como 
uma plataforma onde refletimos tais per
guntas e buscamos respostas", explicou 
Kãte Mahn. Além da oração e celebração 
conjuntas, da leitura e estudo da Bíblia, 
um dos aspectos mais importantes que 
acontecem nas assembléias é o comparti
lhar de experiências, frisou o secretá-A 
rio-geral adjunto da FLM, Anza Lema. • 

O pastor-presidente da IECLB espera 
que a 8!! Assembléia Geral da FLM em 
Curitiba amplie os horizontes dos mem
bros da IECLB, com uma visão interna
cional, mostrando que a Igreja à qual 
estão filiados é integrante de um corpo 
maior. Espera, também, que a Assem
bléia não seja apenas uma reunião de 
trabalho, mas um evento de comunhão, 
de um conhecer-se mútuo melhor e que 
fique patente a solidariedade entre as 
Igrejas. 

·Sintese---------------------------
roúCIA ACOMPANHA BOFF 

Porto Alegre (AGEN) - As recentes 
_palestras e declarações à imprensa feitas 
no Rio Grande do Sul foram acompa
nhadas ·pela Polícia Federal, conforme 
admitiu o coordenador regional da PP, 
delegado Pa.ulo Nase·Brum. Em suas de
clarações, Boff admitiu que a violência. 
pode ser usada, em situações de "sis
temática violação dos direitos humanos". 
:o bispo de Novo Hamburgo, d. Boaven
·tura Kloppenburg, chegou a sugerir que
o Exército interrogasse Boff.
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PASTORAL CARCERÁRIA 
ECUMÊNICA 

Cachoeiro do Itapemirim, ES (AGEN) 
- Uma Pastoral Carcerária Ecumênica
está sendo articulada, nesta cidade do
Espírito Santó, pelo pastor metodista·
Antônio Eustáquio Gomides. Interessa
dos em participar do trabalho devem en
trar em contato com o pastor Eustáquio,
pela Caixa P-ostal 105, CEP 29.300, em
Cachoeiro do Itapemirim - ES.

BISPO INTERPELA DEPUTADO 
Rio de Janeiro (AGEN) - O bispo me-

todista do Rio de Janeiro, Paulo Lock
mann, enviou carta ao deputado evangé
lico Daso Coimbra (PMDB-RJ), um dos 
líderes do Centrão no Congresso Consti-· 
tuinte. O bispo metodista questionou a 
posição do parlamentar, que votou de 
fonna contrária a projeto de lei q:ue torna 
inafiançável os crimes de corrupção. Se
gundo lista divulgada pela União Brasi
leira dos Empresários . (UB), Daso 
Coimbra - membro da Igreja Congrega
cional - é um dos parlamentares que têm 
apoiado integralmente as propostas de 
interesse do empresariado no Congresso 
Constituinte. 

Direitos Humanos----------------------

DENUNCIADAFSCRAVIDÃO NO AMAZONAS 

Manaus, AM (AGEN) - A convite do 
empreiteiro conhecido por Viana, 56 tra
balhadores rurais da cidade de Barra do 
Bugre, no Mato Grosso, viajaram até 
Presidente Figueiredo, no Amazonas, em 
ônibus fretado, com a esperança de ga
nhar de 2.000 a 2.500 cruzados diários, 
segundo a promessa do contratante. O 
trabalho seria o de plantar e cortar càna 
para a fabrica�ão de álcool no Projeto 
Destilaria de Alcool, desenvolvido pela 
empresa Joyro . Empreendimentos Ltda, 
fixada em Presidente Figueiredo, a 180 
quilômetros de Manaus, em uma fazenda 
da Neliroa Indústria de Relógios Ltda. 
Esta, por sua vez, está sediada em Ma
naus, no Distrito Industrial, tendo como 
diretor-presidente o empresário Jacob 
Magid. 

Entretanto, nenhuma das promessas 
foi cumprida, e os trabalhadores perma
neceram na região durante quatro meses, 

é.m "péssimas condições", caracterizan-
111,lo "o tráfico de pessoas e a escravidão 

branca", segundo a denúncia do Centro 

de Defesa dos Direitos Humanos, regio
nal 'Norte I, de Manaus. 

Restaram sete - Dos 56 que viajaram 
de Barra do Bugre até Presidente Figuei
redo, restaram ap�nas sete. Dos demais 
49 ainda não há informações concretas, e 
ninguém até agem�- .sabe dizer se conse
guiram voltar às suas casas. No dia 5 
deste mês, na capital do Amazonas, os 
sete trabalhadores fizeram as seguintes 
denúncias: trabalhavam das 6 às 18 ho
ras, plantaram 300 hectares de cana e re
cebiam no dia 10 de cada. mês aproxima
damente 6 mil cruzados, descontados l

mil de alimentação. A comida erà velha e 
estragada e moravam todos juntos em um 
tipo de depósito, expostos ao sol e à 
chuva. 

Não suportando mais os maus-tratos, 
reclamaram da situação, inutilmente. 
Abandonaram a fazenda, recebendo uma 

. quantia insuficiente até mesmo para a 
passagem de retomo ao Mato Grosso. Na 
mesma denúncia, afirmaram que outro· 
grupo de trabalhadores também foi leva-

do para a cidade de Itacoatiara, rio Ama
zonas. Todos abandonaram a fazenda, 
sendo obrigados a andar a pé até Ma
naus _. 

A Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Amazonas e a CPT, con
tatadas, colocaram seus serviços jurídi
cos à disposição dos trabalhadores. 
Quando os direitos foram cobrados junto 
à Joyro Empreendimentos, esta transferiu 
a responsabilid�de ao empreiteiro Viana. 
No dia 5 deste mês, a Joyro se compro
meteu a pagar 10 mil e 800 cruzados a 
cada um dos sete. Como todos vão voltar 
para Barra do Bugre, o total recebido 
ainda é insuficiente para as passagens. 

· Eles terão de ir de Manaus a Manicoré
(AM), de barco. Manicoré-Porto Velho,
também de barco, Porto Velho a Cuiabá,
de ônibus e Cuiabá-Barra do Bugre. O
CDDH e a CPT estão exigindo das auto
ridades "atitudes mais enérgicas e reais
para os problemas aterradores que ainda
permanecem em nosso país: a escravidão
branca e o tráfico de trabalhadores".

Síntese--------------------------....... 
OAB: E AGORA BRASIL? 

São Paulo (AGEN) - A Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), seção São 
Paulo, está promovendo nos meses de 
maio e junho o Projeto E agora Brasil? O 
projeto consiste em palestras, às segun
das-feiras, às 10 horas, na sede da 
OAB-SP, Praça da Sé, 385, 12 andar. A 

. 9 de maio, o expositor foi o senador José 
Richa (PMDB-PR); a 16 de maio, o ex
governador de São Paulo, Franco Monto
ro. Os conferencistas previstos são os 
seguintes: 23 de maio, deputado Luís 
lgnácio Lula da'Silva (PT-SP); dia 25 de 

maio, o ex-governador do Rio, Leonel 
-Brizola; 31 de maio, senador Marco Ma
ciel (PFL-PE); 6 de junho, ex-ministro
'oílson Funaro; 13 de junho, senador
Fernando Henrique Cardoso (PMDB
SP); 20 de junho, vice-governador de
São Paulo, Alroino Affonso, 27 de ju
nho, senador Mário Covas (PMDB-SP).

MUNDO MELHOR 
São Paulo (AGEN) - Lançado no final 

de abril, já está em desenvolvimento o 
Projeto Cooperação Global para um 

Mundo Melhor, iniciativa envolvendo 80 
países, com o objetivo de "encorajar in-
divíduos .ª dissolver barreiras, criar'uni
dade, desenvolver cooperação e fornecer 
a todas as pessoas a oportunidade de par
ticipar na criação de um mundo melhor". 
Entre os patronos do Projeto estão o ator 
Ben "Gandhi" Kings1ey, o ex-presidente 
dos EUA Jiinmy Ca1ter e, no Brasil, o 
rabino Henry Sobe! e 0 publicitário Car
lito Maia. O Escritório Nacional do Pro
jeto no Brasil fica à Rua Dr. Estevam de 

· Almeida, 53 - Perdizes - CEP 05014 -
São Paulo - SP, fone (011) 864 3694.

Movimentos Sociais·---------------�-----
PRoFESsoRF.s PODEM VOLTAR À GREVE NO PARÁ 

Belém (AGEN) - Os professores da 
rede oficial dn ensino do Pará poderão 
voltar à greve, dependendo das assem
bléias que estão · sendo reé:tlizadas em 
Belém. A determinação do governador 

-Hélio Gueiros, do PMDB, de exonerar
62 diretores de escola que teriam apoia-
do a greve, apenas contribuiu para que
os professores retomassem a sua mobili
zação.

Durante um mês, até meados de 
abril,paralisaram suas atividades 50 mil 
professores, de escolas estaduais e muni
cipais, dos 48 municípios paraenses. As 
duas únicas medidas tomadas pelo go
vernador foram o pagamento de cinco 
dias do período em que os professores 
estiveram em greve, e a demissão dos 62 
diretores de escolas. Em protesto contra 
as demissões, passeata pelas ruas cen
trais de Belém reuniu sete mil pessoas, 
no dia 5 de maio. 

Greve de fome - Em protesto contra a 
determinação do governo em não nego
ciar com os grevistas, dois professores, 
Luiz Araújo e Carlos Forte, entraram em 
greve de fome, no dia 10 de abril. No dia 
14, dez religiosos aderiram ao jejum: da' 
Igreja Católica, os padres Savino Mam
belli, João Maria, Possidônio Mata e frei 
Pedro Amen; da Igreja Evangéliça de 
Confissão Luterana no Brasil, os pasto
res Dário Schaffer e Rosa Marga Rothe; 
da Igreja Metodista, o reverendo Fran
cisco Cetrulo; da Pastoral da Juventude, 
Marcos Antônio Pereira de Oliveira; e as 
duas missionárias católicas, Teresa· Petit 
e Helena Calderaro. 

No dia 13 de abril, os religiosos pro
moveram Culto Ecumênico de apoio ao 
movimento grevista, durante manifes
tação em frente ao Paláci_o do Governo. 

A manifestação foi reprimida por um pe
lotão de 400 policiais, que usaram cães e 
cavalaria. Após o culto, uma comissão, 
de religiosos tentou manter audiência 
com o governador Hélio Gueiros, que é , 
presbiteriano. Tanto o governador como 
a Secretária da Educação, Terezinha, que 
é da Igreja Batista, recusaram-se a con
versar com os religiosos. Num último es
forço, os religiosos e uma série de enti- . 
dades populares subscreveram uma Carta 
Aberta entregue ao presidente José Sar
ney, · durante a sua visita ao Projeto Ca
rajás, na segunda semana de abril. 

A greve de fome dos professores e re
ligiosos durou uma semana. A greve ge
ral durou um mês. A mobilização pode 
ser retomada nestes dias, caso o gover
nador Hélio Gueiros não revogue a de
missão dos diretores das escolas esta
duais. AGEN 3 



Terra---------------------------
DIRIGENTE DA CPT CONDENADO POR DENUNCIAR FSCRA VIDÃO 

Curitiba (AGEN-CPT) - O secretário 
da Comissão Pastoral da Terra (CPT) do 
Paraná, Darci Frigo está cumprindo, em 
liberdade, à sentença de seis meses de 
·detenção emitida em fevereiro pelo juiz,
da 7! Vara Criminal de Curitiba, Antô
nio Antunes. Frigo foi condenado com 

'base na Lei de hnprensa (5250/67), in
vocada por Luciano Pizzato, que se sen
tiu caluniado pelo dirigente da CPT. 

No final de 1984, Darci Frigo foi um 
dos autores da denúncia de trabalho es
cravo em Ponta Grossa, que atingia a 
CAAP, empresa de reflorestamento da 
qual Luci.=pio Pizzato é sócio-�e!ente. · 
Em 1986, Luciano Pizzato, diretor do 
Instituto Brasileiro de Defesa Florestal 

'no Paraná, foi agraciado com o Prêmio 
Nacional de Ecologia, concedido pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

Escravidão - Conforme relato da 
CPT-Paraná, a 13 de seiembro de 1984, 
em Ponta Grossa, 10 menores, de idade 
entre 12 e 16 anos, foram contratados 
por "gatos" (subempreiteiros), a serviço 
da CAAP, para trabalharem em desma
tamento de roçada. Aos menores foram 
oferecidos salário, cama e comida, para 
trabalho que seria realizado em local 
próximo a Ponta Grossa. Pelo acordo, os 
menores poderiam retornar à cidade nos 
finais de semana. 

A 27 de setembro, o Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos de Ponta Grossa 
(CDDH-PG) recebeu a denúncia, feita 
por um grupo de mães, de que seus fi
lhos - na maiotja, recrutada nas favelas 
do município - haviam sido contratados 

· por uma empreiteira para trabalh� em 

Itaiacoca, Distrito de Ponta Grossa. Na 
realidade - nota a CPT - o destino dos 
menores foi a Fazenda Guatambu, de 
propriedade da Compet-Agroflorestal 
SI A, na localidade de Pedra Preta, mu
nicípio de Bocaiúva do Sul, próximo a 

· Curitiba, a cerca de 100 Km de Ponta
Grossa.

Para verificar a veracidade da denún
cia, membros do CDDH-PG e do Institu
to de Terras Cartográficas e Florestas
(ITCF-PR) dirigiram-se a Pedra Preta,
onde. encontraram os menores, cuja si
tuação foi relatada à imprensa nestes
termos, dos próprios menores:

"Os meninos contam que foram obri
gados a dormir em acampamentos sem
higiene ou segurança, e trabalhavam das
7 às 18 horas, com meia hora para almo
ço ralo. Os que pretendiam deixar o local
eram ameaçados até de morte. Com a di
ficuldade do roçado, acabavam com
prando comida na venda do acampamen
to. 'Nos dias de chuva, eles descontavam
da gente mil cruzeiros, porque não dava
para roçar. Um dia, fui pedir as contas e
o gato me falou que eu devia na venda'."

Na justiça - Comprovado por testemu- �
nhas, depoimentos dos menores e laudos 
médicos, o caso, amplamente divulgado 
na imprensa de todo o estado, foi levado 
à justiça de Bocaiúva do Sul, que o en
caminhou à Polícia Federal e esta, por 
súa vez, à Justiça Federal. A única me
dida judicial tomada foi uma ação traba
lhista contra a Compet-Agroflorestal e a 
CAAP, que se comprometeram a pagar o. 
que deviam aos menores. O CDDH-PG 
também encaminhou pedido ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Paraná, de enquadramento: 
de Luciano Pizzato no Código de Ética 
Profissional. Este pedido não surtiu 
qualquer efeito concreto até hoje. 

Em outubro de 1986, prossegue a 
· CPT, então candidato a deputado esta
dual, Luciano Pizzato foi à cidade de
Ponta Grossa com o objetivo de fundar
um comitê eleitoral. Visando ·alertar a
opinião pública sobre o episódio em que

. Pizzato havia se envolvido, o CDDH-PG
. e a CPT-PR lançaram nota à imprensa.
Sentindo-se "caluniado e perseguido", o
empresário resolveu processar as duas
entidades.

Denota nas umas - Depois da derrota
nas urnas, em janeiro de 1987, Luciano
Pizzato decidiu impetrar queixa-crime

· contra o secretário da CPT-PR, Darci
Frigo, que havia participado do flagrante
da exploração do trabalho de. menores na
Fazenda Guatambu. O promotor encarre
gado nada aditou à queixa-crime (que
usou como base os artigos 20, 21 e 22 da
Lei de Imprensa), e pediu a absolvição
de Darci Frigo. S Apesar da posição do pr(?motor, o juiz 
Antônio Antunes proferiu a sentença, 
condenando Frigo a seis meses de de
tenção, com o acréscimo das multas e, 
custas do processo, com direito a sursis, 
por dois anos. O advogado Daniel de 
Oliveira Godoi Júnior, da CPT, já entrou 
com recurso de apelação em segunda 
instância. A CPT-PR também está pe
dindo eartas, abaixo-assinados e tele
gramas de apoio para este endereço: 
CPT-PR - Rua Paula· Gomes, 703 - 12 
andar - CEP 80.510 - Caixa Postal 2311 
- Curitiba - PR.

COMISSÃO PREPARA ENCONTRO CONTINENTAL DA PASTORAL DA TERRA 

Goiânia (AGEN-CPT) - Os preparati
vos ao 22 Encontro Latino-Americano 

· sobre Pastoral da Terra, a ser realizado
nas Faculdades Anchieta, em São Paulo,

'de 2 a 7 de outubro próximo, estão sendo
.acelerados pela Comissão Coordenadora
do evento. O objetivo do Encontro é
aprofundar o intercâmbio de experiências,
entre as Pastorais da Terra dos países
onde estão estruturadas.

O J!? Encontro Latino-Americano so
bre Pastoral da Terra foi realizado em

.março de 1987 em Quito, Equador. Na
oportunidade, reuniram-se 25 represen-

tantes de sete países. A Comissão Coor
denadora do 22 Encontro, no Brasil, foi 
fonnada em Roma, e é integrada pelo 
padre Enrique Rosner, do Movimento da 
Paz Leonidas Proafío, Equador; o advo
gado Daniel Rech, da CPT, Brasil; Patrí
cio Asenjo, do histituto de Pastoral Ru
ral, Chile; e Luís Batista O., do Centro 
de Estudos, Promoção e Assessoria So
cial, do Panamá. 

Reunião - Uma primeira reunião pre
parativa ao Encontro no Brasil foi reali
zada a 16 e 17 de abril, em São Paulo, 

corri a participação de d. Augusto Alves 
da Rocha, presidente da CPT; d. Ivo 
Lorscheiter, presidente· do Regional Sul 
3 da CNBB; e _padre Ermano Allegri, •
Secretário Executivo da CPT. A CPT,itP
Brasil é encarregada de organizar o En-· 
contro. 

As Faculdades Anchieta estão locali
zadas no Km 25 da Rodovia Anhangüe
ra, em São Paulo. Os interessados em 
participar do Encontro devem inscrever-: 
se até o dia 30 de junho, na CPT, Caixa 
Postal 749, CEP 74.000 - Goiânia - GO. 

Síntese---------------------------
LA VRADOR MORTO EM GOIÁS 
Nova Olinda, GO (AGEN-CPT) - O 

lavrador José da Silva Gonçalves, 49 
anos, casado, pai de 6 filhos, foi morto a 
21 de abril passado, em Nova Olinda 

. (GO). Além de ter recebido três tiros de 
revólver; o lavrador teve o seu pescoço 
decepado com um profundo corte de fa-. ca. Em ofício ao presidente da República 
e outras autoridades, uma série de enti
dades - CPT de Nova Olinda, PT, Asso
ciação Comunitária de Nova Olinda, 

· CDDH de Araguaína (GO) e Movimento
de Mulheres de Nova Olinda - assinalam
que José da Silva Gonçalves foi morto·
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por Djalma Valente, Luís Paulista e Val
dir, que estariam roubando uma novilha 
da Chácara "Leão de Ouro" e foram fia-

. grados pelo lavrador. As entidades 
também citam o assassinato de outro la
vrador, José Carlos, ocorrido em março. 
O pjstoleiro que o matou, ,;onhecido co-· 
mo Oscar, anda livremente pelas ruas de 
Nova Olinda, acrescentam as entidades . 

EMPRESÁRIA SINDICALISTA 
Florianópolis (AGEN-CPT) - A em

presária ceramista Geraldina Mafra foi 
· eleita com apoio do PMDB local, presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Canelinha, município do V ale 
do Rio Tijucas, litoral catarinense. Se
gundo a CPT-SC, as eleições, a 10 dei 
abril, foram marcadas por uma série de, 
irregularidades, e realizadas na presença 
de membros da UDR e pessoas armadas. 

RURAIS MOBR.IZAIX>S 
Florianópolis (AGEN-CPT) - Nos 

cálculos da CPT-SC, a mobilização dos 
trabalhadores rurais sem terra e pequenos 
e médios proprietários, pela reforma 
agrária e uma nova política agrícola, no 
início de abril, atingh1 59 municípios ca-. 
tarinenses, e envolveu 20 mil lavradores. 

DFSAPROPRIAÇÕFS PODEM AUMENfAR TENSÃO NO PARÁ 

São Paulo (AGEN) - No último dia 12 
de abril, o Ministro da Reforma e Desen
volvimento Agrário, Jáder Barbalho, assi
nou três portarias, relativas à desapro
priàção de 39 áreas na região de Marabá, 
no sudeste do Pará, para efeito de reforma 
agrária. Moram nessas áreas 20 mil famí
lias de lavradores, mas sindicalistas rurais 
acreditam que nelas poderão ser assenta
das 50 mil farru1ias. As lideranças sindi
cais dos trabalhadores rurais admitem que 
os proprietários dessas áreas, a maioria de
las improdutiva, tentarão impedir de todas 
as formas a ãesapropriaçao, apesar ao rtu

. nistro Jáder Barbalho, em razão de seus 
objetivos políticos, estar diretamente inte
ressado na questão. Jáder Barbalho é ex
governador do Pará, e pretende ser reeleito 
em 1990. 

Áreas desapropriadas - Das 39 áreas 
que o Mirad pretende desapropriar, 5 per
tencem à Companhia Industrial do Brasil 
(CIB), e 12 são de propriedade da fanu1ia 
Mutran, de Marabá. Segundo Almir Ferrei
ra Barros, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de São João do Ara-

.,--cpaia e vice-presidente da Federação dos 
._,.rabalhadores na Agricultura do Pará, 

dois dos sócios da CIB, Carlos Chamie e 
Salim Chamie, são acusados de contratar 
pistoleiros para impedir a execução da re
forma agrária no Estado. Do mesmo modo, 

. o ex-deputado Aziz Mutran e Oswaldo 
Reis Mutran foram apontados pelo pisto
leiro "Sebastião da Terezona" (preso em 
Marabá, é acusado de matar dezenas de 
trabalhadores rurais), como outros em
presários que têm contratado pistoleir.os no 
Pará. 

Almir Ferreira Barros e Renilde Santa
na da Silva - diretora do STR de São João 
do Araguaia - estiveram em São Paulo, no 

início de maio, a convite do Programa da 
Terra da PUC/SP, para trocar experiências 
com os sindicalistas rurais e urbanos pau
listas. Almir e Renilde acreditam que os 
fazendeiros que tiveram áreas desapro
priadas na região de Marabá, lutarão por 
todos os meio5 na justiça para impedir a 
execução da medida. Citam, como exem
plo, a desapropriação do Castanhal Araras, 
de propriedade de Lúcio Miranda, no mu
nicípio de Marabá. A desapropriação foi 
decidida em janeiro de 1986, mas apenas 
em janeiro de 1988 saiu a imissão dos ter
mos dé posse sobre os 6. 700 hectares, para 
95 famílias de lavradores. 

Pistolagem - Almir Ferreira Barros con
ta serem várias as firmas de pistolagem no 
Pará, para impedir a execução da reforma 
agrária. Ele mesmo já foi ameaçado de 
morte algumas vezes. Por isto, teve de 
mudar-se de São João do Araguaia para 
Marabá, onde acredita estar mais seguro. 
Segundo ele, em diversas ocasiões, utili
zou-se de proteção policial para não ser 
vítima de atentado. Relata que, em janeiro 
último, durante inauguração de obras em
preendidas pelo sindicato que dirige, em 
São João do A�guaia, em convênio com o 
governo estadual, foi procurado por três 
pistoleiros desconhecidos. 

Renilde Santana da Silva também já foi 
ameaçada de morte algumas vezes. Ela diz 
que foi perseguida de outubro a fevereiro 
último por Hamilton Martinho de Cristo e 
Adolfo Martinho de Cristo, acusados de 
terem matado, a 10 de outubro de 1987, o 
senhor Antônio de Souza Viana, na Vila 
Brejo Grande, município de São João do 
Araguaia. Ofício denunciando essas amea
ças foi remetido em janeiro ao presidente 
José Samey, ao presidente do Congresso 
Constituinte, Ulysses Guimarães, e aos 

ministros da Justiça, Paulo Brossard, e da 
Reforma Agrária, Jáder Barbalho. 

Ameaçados - Além de Renilde Santana 
da Silva e Almir Ferreira Barros, as lide
ranças de trabalhadores rurais mais amea
çadas de morte no momento na região de 
Marabá são a vice-prefeita dessa cidade, 
Maria Adelina Baglia, o presidente do 
STR de Marabá, Antônio Francisco da 
Silva, o dirigente do STR de Xinguara, 
José Gonçalves, e Natal, presidente do 
STR de Santana do Araguaia. 

A Vila Brejo Grande, em São João do 
Araguaia, é um dos locais de maior 
violência rural no país. A 29 de julho de 
1987 foi baleado em sua própria casa 
Francisco Santana da Silva. Cinco dias an
tes havia sido vítima de assassinato o seu 
irmão, Guinário Santana da Silva. A 18 de 
outubro foi morto Antônio de Souza Via
na. No dia 13 de dezembro, outro lavra
dor, sr. Gonzaga, foi morto por pistoleiros 
e, a 31 de dezerobr0, morta D. Maria José. 
O pistoleiro que a matou foi morto dias 
depois por Raimundo "Nego" que, segun
do o ofício encaminhado ao presidente da 
República, serviu como guia do Exército 
na Guerrilha do Araguaia. 

De acordo com o relatório que a CPT 
apresentou, durante a última Assembléia 
Geral da CNBB, em Itaici, o estado do 
Pará contínua sendo o mais violento em 
conflitos pela posse da terra. Em 1987 fo
ram mortos no Pará 21 trabalhadores rurais 
e 3 sindicalistas/agentes pastorais. No 
mesmo estado foram presos 154 lavrado
res, 75 torturados, 6 feridos, 55 foram 
ameaçados de morte e 6 vítimas de tentati
va de assassinato. Foram registrados 56 
conflitos pela posse da terra, abrangendo 
1.017.941 hectares e envolvendo 52.647 
pessoas. 

Ecologia. ------------------------co_N_T-1N _u_A_ÇA ___ o _o_A_1_
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LÍDER SERINGUEIRO DO ACRE SOFRE ATENTADO 

Raimundo Lopes Filho, delegado sindical do Serin
gai Independência, localizado nos arredores de Xapuri, 
disse que durante uma reunião para avaliar a atual si
tuação do sindicato, percebeu a presença de uma pes
soa estranha. Forçada a se identificar, declarou ser 
Ronílson Martins Nogueira, pistoleiro contratado por 
Darli Alves da Silva. Martins confessou que estava ali de 
passagem, foragido da Fazenda Paraná, por não querer 
obedecer à ordem de seu patrão. Teria de se juntar, no 
Seringai Cachoeira, a mais dois pistoleiros e matar o 
sindicalista Francisco Mendes. Pedindo segredo de sua 
fuga, o pistoleiro, nervoso, revelou que poderia ser as
sassinado por Darli Alves, fato acontecido com vários 
empregados do fazendeiro. 

Segundo Francisco Mendes, Darli Alves da Silva é 
paranaense, móra em Xapuri des.::e 75 e é o líder de um 
grupo que vem atuando na área, desde a contratação de 
pistoleiros até a annação dos conflitos. Darli Alves é do
no da Fazenda Paraná, localizada no Seringai Cachoei
ra, de 37 mil ha. Recentemente, comprou mais 6 mil ha. 
O fazendeiro afirmou que mandaria para essa nova área 
pistoleiros para expulsar os seringueiros que morassem 
no local. Diante da ameaça, os seringueiros do Ca
choeira reuniram-se e durante estas duas últimas sema
nas, 180 pessoas permaneceram acámpadas para não 
deixarem os pistoleiros na área. O INCRA foi até o local 
e fez uma vistoria. Prometeu aos seringueiros que em 
meados de maio divulgaria o parecer sobre a desapro
priação da área. Esse grupo, antes intocável, sentiu-se 
atingido e espalhou na região que "poderia perder a 
questão, mas não iria perder a cabeça de algumas lide
ranças sindicais". 

Cima de terror - A cidade de Xapuri, hoje, está mar
cada pelo terror. Durante a comemoração do Dia do 
Trabalhador, no palanque, a todo momento, os organi
zadores pediam calma caso houvesse um tiroteio. Os ja
gunços disseram que assim que Francisco Mendes su
bisse ao palanque para falar seria morto. Na véspera, 
vários bilhetinhos foram espalhados no Sindicato e no 
Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA), entidade 
que assessora o Sindicato, ameaçando o presidente e 
outras lideranças. A ameaça não se concretizou. Lucélia 
Santos, atriz e uma das articuladoras do Partido Verde,· 
que veio a Xapurl para participar do I Encontro de Mu
lheres Seringueiras, em audiência com o governador 
Flaviano Melo, pediu garantias de vida ao líder sindical. 

Atualmente, os pistoleiros andam armados com 
revólveres calibre 38 no centro da cidade e, em uma ati
tude de provocação, cada vez que cruzam com Francis
co Mendes levam a mão à arma. O Juiz de Direito de 
Xapuri, Jerônimo Borges Filho, foi notificado da situação 
e prometeu p9.liciamento em frente ao Sindicato e ao 
CT A. Esse policiamento, por enquanto, não está sendo 
feito. 

Essa Reserva significa o não desmatamento da Floresta 
e a preservação das castanheiras e seringueiras. 

Diante do projeto de asfaltamento da BR-364 (Porto 
·velho - Rio Branco), o desmatamento e a invasão às
áreas indígenas acentuaram-se. O Banco lnteramerica
no de Desenvolvimento (BID), que vinha financiando a 
obra, parou de env,ar recursos, devido às denúncias, 
tanto em âmbito nacional quanto internacional, sobre o
desmatamento. O governo estadual, interessado nessa
estrada, convidou o BID a visitar o Acre, mantendo ne
gociações no sentido de recomeçar a obra 

Francisco Mendes, que recebeu em março do ano 
passado um convite de entidades ambientalistas para 
participar da reunião do BID em Miami, denunciou nessa 
ocasião que a estrada, sem a Reserva Extrativista legali
zada, significaria "a ruína de milhares de trabalhadores 
e índios, em benefício de meia dúzia de latifundiários".

Os seringueiros, através do Conselho Nacional dos
Seringueiros, têm afinnado que não são contra o asfal
tamento, desde que se respeite os povos da Floresta -
Índios e Seringueiros. 

Essa luta em defesa da floresta e de seus povos, le
vou o Presidente do STA de Xapuri a receber dois prê
mios. O primeiro, da ONU, foi o diploma Global 500 e o

Em um tom de desabafo e cansaço, o Presidente do segundo, em Nova York: a medalha da Sociedade Para 
STA de Xapuri disse: "As conseqüências futuras eu não um Mundo Melhor. 
sei. Se houver violência contra lideranças sindicais da "Os fazendeiros querem" - afirma Francisco Mendes 
região, será difícil controlar a situação. Pensam que ma- - "apenas especular com a terra, jogando o índio e o se
lando uma pessoa a situação irá melhorar. Estão enga- ringueiro para fora, numa polllica da substituição do ho
nados". . mem pelo boi e da agricultura pelo capim, com o falso 

Defender a 1lon!Sla - Uma das principais lutas dos argumento de que a Amazônia não está habitada". (Ro-
serlngueiros do Acre tem sido pela Reserva Extrativista. b�rto Garcia de Andrade). AGEN 5 



Política 
CONGRFSSO CONSTITUINTE APROVA OS TERMOS DA REFORMA AGRÁRIA 

tlrasflia (AGEN) - Na sessão .oe 10  de maio, o Congresso Constituinte aprovou, 
finalmente, os tennos da reforma agrária que constarão do futuro texto constitucio
nal. Por apenas 12 votos não foi aprovada a desapropriação de terras produtivas, 
como desejavam os segmentos progressistas. Segundo as entidades populares li
gadas à rJ:lfC>nna agrária, isso constitu i uma signíficativa barreira à efetivação da re
forma agrária, pois os grandes proprietários de terra tentarão, de todas as fonnas, 
sustentar perante a Justiça que suas áreas são produtivas, mesmo que não sejam. 
Com isso, a desapropriação dessas áreas ficará prejudicada. 

O destaque sobre a desapropriação de propriedades produtivas recebeu 268 
votos - 1 2  a menos que os 280 necessários à sua aprovação. Votaram de forma 
contrária à desapropriação das terras produtivas 253 constituintes. A votação foi 
realizad11 sob forte tensão. A União Democrática Ruralista deslocou a Brasília um 

.enorme contingente de mil itantes, para pressionar os deputados. Os constituintes 

COMO VOfARAM 
OS CONS'ITfUINTES 

Destaque sobre a desapropriação 
d� propriedades produtivas 

Abi901I Feitosa (PS8,BA). Aclvol Gome, (PMOB-SE). Ademir Andro<I. (PSII-PA), 
l\(fhofnot d<o 8orros Filho (POT,SPJ. Aé<:lo Neves (PMOB-MGJ. Afton,o Comorgo 
(PTB-PR), Afonso Arinos (PFL,RJ). Agastf1 Àl111eid0 (PMOB,PB), Airton Sondovol 
{PMOB-SP), Albérko Cordeiro (Pfl-AL), Aldo �ntes JPC do B-GO), Almlr Gobriel 
(PMDB-PA), Alo�io Va.cóncelos (PMOB-M�r-",[o-,:olo Teixeira (PMOB-RJ). AluÍzio 
... ....., {PMOB-AC) , Álvoro Anl6�_1o (PMOB,MG);:t,maury Muller (POT-RS), Anna 
Maria llatt•s {PMOB'.RJ), Antero do Bar�PMOB'MT). Anl6nio Br(tto (PMOB-RS), 
Ant6nio· C6moro (PMOB-RN), �nl�nio-<f?'lõ.) Konde< Reis (POS,SC) .. Antonio 
Go.por (PMOB,MA), Antonio Maciz (PM08,PB). Antonio Poroso (PMOB-SP), 
Amólila __ Martins (PMOB-RO), Artur do Tóvolq (PMOB-RJ), AuguJlo Carvalho 
(f'Ctl-Of), S.nedicto Monteiro (PTa.PA), 'Benedita <la SIiva (PT,RJ). 'Be<nardo 
Cabral (PMOB•AM), Beth .-A?iu (PSB,AM),- B<tzerro do /Mio (PMOB,cÉ), Bocoyuvo 

Cunho (PDT-RJ), Brondõo �nteko (fOT-RJ), Carlos Alberto Caó (POT-RJ), Carlos 
Conlinal (�OT-RS), · C0<los Cana (,em portido,MG), Cario, Mo><oni Jsem 
portido-MG). C6nio C.,nha limo (PMOB-PB). Célio de Castro (sem portidcl,MG), 
C.IJO Ooorodo (PMDfl..BA), C'1or _,Moia (POT-RJ), Chagas �odrigue, (PMOB-PI),_ 
Chko Humberto (POT,MG), tid éarvalho (PMOB,MA). Cid 'Sobóio do Carvalho 
(l'MOB-CE), Cristina Tovore, (som partido-PE), Oorcy 0..los (PMOB-PR). Dei Bosco 
Amoral (PMDB-SP), Oirce Tutu Quadros (PTB-SP). Oirctu Gamtiro (PMDB-SC), 
Domingos Juvenil (PM08,PA). Domingos Leonolli (PMOB,BA), Oorolo CÓmponari, 
(PMDB-SP). E<Usio frios (PDT-RJ) . Edme TovorH (PFL,PB),, Edmilson Valentim (PC 
do 8-RJ), Eduardo Bonfim (PC do B-Al), Eduardo Jorge (PT-SP). Egldio ferreiro 
Limo (PMDB-PE). Elios Murod (PTB-MG). Euclides Scolco (PMDB-PR), Evaldo 
�olves (PFL,PB), Fóbio feldmonn (PMOB-SP), forobulinl Júnior (PT8-SP). 
F1,mondo S.zerro Coelho (PMOB-PE). Fernando Gosporion (PMOB,SP). Fernando 
Honriquo Càrdo50 (PMDB-SP), fernondó Lyro (sem.portido-PE). Fernando Sontano 
(PCfl.BA). f""'ondo Velasco {PMOB'.PA), firmo de Castro (PMOfl.CE), flQ<Hlon 
Femandff (PT,SP). floriceno poix&o (PDr·RS), Franço Teixeira (PMDB•BA), 
froncisco Amara\ (PMDB-SP), froncl,co Kuster (PMOB-SC), francisco Pinto 

(PMOB-BA). Francisco Roui (PTB-SP). FronciS<O Soles (PMOB,RO), Gobri.l 
Guerreiro (PMOB-PA). Geneboldo Correio (PMOB-BA). GeroÍdo A\d<min filho 

, (PMOB-SP). Geraldo Bulha<ts (PMOB:Al). Geraldo Compos (PMOB-Of). ve,aJilo 
Melo (PMDB-PE), Ger50n Cometo (PMOé-ES), Gerson Morcondes (PMOB-SP), Gil 
CAI« (PMOB,MG), Goniogo Patriota (PMOB,PE), Guilhermo'Polmeiro (Pfl-AL). 
c;um.rcindo Milhomem (PT,SP), Horoldo Li,no (PC do .B-BA), Horoldo Sabóio 
(PMl?9-MA�; Hél,io Duque (PMOB-PR). H61io Monha.. (PMOll,ES), Henrique 
Córdova · (l'OS·SC), Henriq_ue. Eduardo AIIIM (PMDB-RN), Hermes Zonatll 
(PMOB-RS), Humberto Lucena (PMOB-PBJ, lbsen Pinheiro (PMOB,RS). lroió 
Rodrigu01 (PMDB·RS), Iram Soroivo (PMOB-GO), lrma Pononl (PT-SP). limaol 
Wondorley (PMOB-RN), Israel Pinheiro Filho (PMOB-MG), ltamor Franco (Hm 
portido-MG). 'Ivo Loch (PMOB-RS), Ivo Moinard (PMOB,RS), Jolro Comelro 
{PfL..aA), Jomil Hoddod (PSB-RJ), J9Ym• Sontona (Pl'L-MA), J-i G6e> 
(PMOB,BA), Joõo 'Agriplno (PMOB-P8), Joáo Calmon (PM06,E.S). Joõo Cunha 
(PDT-SP), Joõo Paulo (PT-MG), Jooqulm &.-,llôcqup (PTB-SP), Jooq�lm fronci"o 
(Pfl-PE), Jorge Hoge (PMOB:BA), Jorge /Mdouar ' (PMDB,BA), Jorge Uoqued 
jPMOB,RS), José Cario, Groc:co (PMDB-SP), José Corlos Sobóio (PSB-MA), fosi 
Carlos Vosconcelos {PMOB-PE). José Costa (sem portido-AL). José do Conce�llo 
(PMDB-MG), José Outro (PMDB-AMJ. Jos, Fornoride, (PDT-AM), José Fogaça 
(PMOB,RS), José Genoino (PT-SI'), .losé Guedes (PMOB,RO), José lgnôcio Ferreira 
(PMOB-ES), José Moronhõo (PMOB-PB). José Morio Eyrnoel (PDC-SP), José 
Mourk� (PDT-RJ),.José Paulo Bisol (PMOB-RS), José Qlioiroz (PFL-SE), José Rlcho 
(PMOB-PR), J<1>é Sem, (PMOB,SP), José Tavaro, (PMDB-PR). José Thom01 Non6 
(Pft-AL), José Ul;,<sos de Oliveira (PMOB-MG), J05é Viana (PMDB-RO), Juoroz 
Antun� '(POT,fU), Júlio Costomilon (PM�B-RS), Jut\)hy Mogofhões (PMOB-BA), 
Koyu lho (PMOB,SP). leite Chaw$ (PMOB-PR). Lélio Souza (PMOB-RS), Leopoldo 
Pores (PMOB-AM), léiio Solhler (PMDB·ES), Lldice da Moto (PC do B-BA), LouriYQJ 
lloptisto (PfL,SE). LIÍ<io Brogo (PFL-PB), L,ício Alcõnt�o· (Pfl,CE), luiz Alberto 
Rodrigues (PMÔB-MG), Luiz freire (PMOB,PE). Luiz Gu,hiken (P.Y-SP). Luls lnoclo 
l<ilo do S11va. (PT,SP). Lult Solem&> (POT-RJ), Lult Viana (PMOII-BA), Luiz Viena 
H,lo (PMDB-BA), lysõn- Moclel '(POT-RJ); Manoêl Moreira (PMOB-SP), 
Mon•úeto de Lavor (PMOB-PE), Manuel Viena (PMOB-CE), Marcelo Cordeiro 
(PMOfl.BA); Márcio Brogo (PMÓB-RJ). M\jrcio loce1do (PMOB,MT), Marcos queiroz 
(PMDB-PE), Morio de Lourde, Abadia (PFtJ'.Df), Mória L,ício jPMOB-AC). Mório· 
Aaiod (PfL,MG). Mórlo Covas (PMOB·SP).,Mório �\mo {PMOB-BA), Mórlo Maio 
(PDT-AC), M01Jrklo Correa (POT,Df). Mourklo fruel (PMOB-PR), Mauríllo Ferreiro 
limo (PMOB-PE). Mauro Benevides (PMOB-CE). Mauro Campos (•em portido-MG), 
Mwro Sampaio (PMDB-CE). Mendet Bottlho (PTB-SP). Mendes Canele (PMOB-MS), 
Mendot Ribeiro (PMOB-RS). Miro Tehceiro (PMOB-RJ), Moomo ' S6o Thiogo 
(PDT-CE), Myriom Portollo (POS-PI); Nobor Júnior (PMOB-AC), NolJOn Aguiar 
(PDT·ES). Nelson Carneiro (PMDB-RJ). Nelson Jpbim (PMOB,RS), Nelson Sobr6 
{PFL,RJ). lulson Seixos (POT,SP), Nellon Frledrich (PMOB-PR). Ney Maronh6o 
(PMB-PE), Nilso Sguoreui (PMOB-PR), Noel de (orvalho (POT,RJ), Octóvio Elísio 
. (Hm por1ido,MG), ôdocir Soóres (PFL-RO), Olwjo Outro (PT-RS), Onofre Corréo 
(PMOB-MA)1 Osmir limo (PMOB-AC), O.mundo Rebouças (PMOB,CE). Osvaldo 
Mocodo (PMDB-PR), Poes de Andrade (PMOB-CE), Paulo Delgado (PT-MG), Paulo 
Poim (PT-RS), Paulo Ramos (PMDB-RJ). Poulo Robêrto (PMOB-PA), Pavio Siwa 
(PMOB.PI), Percival Muniz (PMOB,MT). Pimento do Veiga (sem partldo-MG), Plinio 
ele Arruda Sampaio (PT-SP), Plínio Martins (PMOfl.MS), Pompeu de Sousa 
(PMD8,0f). Raimundo Bezerra (PMOfl.CE), Raimundo Lira (PMOB,PB), Raquel 
C6ndido (PFL-RO). Roqu,I Copibêribe (PS8·AP), Raul Belém (PMOB-MG), Raul 
ferrm (PM08,8A), Renon Cialholros (PMDB-Al), Renato Vionno (PM09-SC), Rito 
Colnoto (PMOB·ES), Roberto Brónch (Hm portldo-MG), Roberto O'Ávilo (POT,RJ), 
Roberto freire (PCB-PE), Roberto Rollomberg {PMOB-SP). Robêrto Torres (PTB,AL). 
Robson Marinho (PMOO,SP), Ronoloo Arogllo (PMOB-RO), Ronaldo Corvolho 

"(PMOB,MG). Ronaldo Cézar Coelho {PMOB-RJ), Ronon Tllo (PMOB-MG). RoH de 
Frettos (PMDB-ES),. Rospido Netto (PMOB-RS), Ruy Ba<elor (PMOB-BA). Ruy Nodel 
(PMOII-RS). Sondro Covolcontl {PFL-RJ), Sérgio Spodo (PMDB,PR), Severo Gomes 
(PMÔB-SP), Sigmorlngo Seixos (PMOB-Of), Slm6o Seulm (PFL-RJ). Tadeu Fronço 
(Hm partido-PR), Toot6nlo Vllolo FIiho (PMOB-AL), Ubirolon Aguiar (PMOB-CE). 
Ulêlurléo Pinto (PMOB,BA). Volmlr Campeio (PfL-Df), Voltar Peroiro (PMOB,MS). 
Vasco Alves (Hm portido-ES), Vicent<t Bago (PMOB·R�). Vllson Souza {PMOB-SC). 
Yir9lldll5..io de $enno (PMOll,BA). Virgílio Gulmora.. (PT-MG), Vítor Buolz (PT,ES), 
Vlvoldo Borboso (POT,RJ), Vladimir Palmeiro (PT-RJ). W011nor Logo (PMDB-MA), 
Waldir Pugliesl (PMDB-PR), Wolmot de Luca (PMDB-SC), Wllmo Maio (POS,RN), 
WilJOn Campos (PMOB,PE), Wiloon Mottins (PMOB-MS), Zlzo Valadores (som 
110rtldo-MG) 
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votaram dessa forma na sessão de 1 O de maio, segundo listagem da "Folha de São 
Paulo": 

Adauto PeroJro (�DS-PB), Adolfo · Oliveira (PL-RJ), Adrooldo Slre<k '(POT,RS), 
Adyloon Motto (POS-�S). Aécio ··de Bo� "{PO$-CE), Ali! Domingos (PL-SP), 
Agrlpino de Oliveira limo (PFL,SP), Aitto\l, C!l!d•fro (POT,PR), Alarico Abib 
(PMOB-PR). Albano Franco (PMOB-SE) . ...  ibérico Fi1"9 {IV,IOB-MA). Alceni Guerro 
(PfL-PR), Alércro Dias (PFL-AC), · Aloxo�dre..Co,ta (PFV·MA

. 
). Alexandre Putyno 

-(PMOB-SC), Alfredo Campos (PMOB-M(q. Ãloy,iof.ého�e, (Pfl,PA), Alulzio· 
Campos (PMOB-PB), Álvaro Pacheco (PFL-PI), Alyn_on Poulinalli (PFL-MG). Amoral 
Netto (POS-RJ), Amilcor Morejrb {P,r.oB-tA}. Àngolo M09alhõe1 (PFL-BA). Annibal 
Borcello, (PFL.,AP). ,Ant6niõ• Cprlos Franco (PMDB-SE), "ntônio de Jesus 
(PMDB-GO), Anloni� Ferreiro (Pfl;Al), Anlonlor'Solim Curiali (POS,SP), Antonio 
Veria (Pfl,PR), Arnoldo Moraes (Pl,ID ,PA), Arnàldo Prielo (PFL-RS). Arnold 
fioravonle (PDS-SP). Arolde de Olõ• ira !J'Fl-RJt Artenir W•rner (PDS-SC), 
Asdrubol Bonl"' (PMOB-PA)I Assis ConutoiPFL-RO). Átila Lira_ (Pfl-PI). Bosilio 
Villoni (PMOB,PR). Senilo Gomo PFL-8',.), Bonilócio de Andrade (POS-MG), Basco 
Fronça (PMOB,SE); (ordo50 AlvH (PMOj.SP). Corlos . Alberto (PTB-RN), Carlos 
S.ne•ldos (PMOB-CE), (orlo, GhiorellP"(PFL-RS). Corto, do· Corli (PMOB,AM), 
Co'rlos Sonr1nno (PMDB-9& COflos Vinogré {PM08-PA). Carrol 8enevidos 
(PTB,A'.M), C•1or. Cols Nele �POS,CE). Chego• Duorle (Pfl-RR). ChristóYom 
Chiaradia (PFL-MG), Clóudio Á•ilo . {PFL-SC). Cleonõncio Fon>eco (PFL,SE), Cesto 
ferreiro (PFL-MA). Cunho Bueno (POS-SP.). Oolton Conobrovo (PMOB-MG). Oorcy 
Peno (POS-�S), Qaso Coimbra (PM08-kJ), Da•• Alvas Silvo 'PDS-MA). Delfim 
Nello (POS-SP). Dólio Braz {PMOB,GO), Denioor Arnoiro (PMOB-RJ). Dionísio Dai 
Pró (PFL-PR). Dionísio Hoge (Pfl-PA). Dionol Gonçalves (PMOB-SE), Edivoldo 
Holondo (PFL,MA), Efiel Rodri9uos (PMOB,PA). Enoc Vioiro (ºFL-MA). Eroldo 
Tinoco (PFL-8A). Erico Pegororo {PFl-RS). Ervin Bonkoski {sum porlido-PR), 
Etevaldo Nogueira· (Pfl-CE). Eunice Michiles (PFL-AM), Expodi10 Machado 
(PMOB-CE), t1io Ferreiro (PFL-AM), fóbio Raunheilli (PTB-RJ), fausto Rocha 
_(PFL,SP) . Felipe Mendes (PDS-PI). feres Nodor (POT,RJ), Fernando Cunha 
(PMOB-GO). Flovio Polmier do Veiga (PMOB-RJ). Flóvio Racho (Pfl-RN). Francisco ' 

· a.njomiffl ,(PFl-BÂ}. �roncisco Carneiro (PMOB-DF). Francisco Coelho {PFL-.MA), 
Fr.onc'!Ko Otóge-nes (POS:AC); Fron<tsco Oornelles {PF1.-RJ). F-ran<isco Rollemborg 
(PMOB-SE). Furtado Leite .(PFL-CE), �di Jomil (PFL-MS), Goslone Rlghi' (PTB-SP), 
Gen&sio S.rnordino (PMOB-MG), Geowoni 8orge5 (PFl-AP). Geraldo Fleming 
(PMOB,AC). Gidel Dantes (RMOB,CE): Gilson Machado (PFL-PE� Gu,lovo de Forio 
(PMOB-R:J), Hélio Cpslo (PMOB-MG), Hélio Raso, (P�!'•-SP), Hilório Braun 
{PMOB,RS), Homero Sonta, (PFL,MG), Humbêrto Souto {PFL-MG), lb<,ré Férreiro 
{Pfl-RN). · tnoc6ndo Oliveira {PFL-PE}, lropuon Costa • JUnior (PMDB-GO). Ivo 
Ceuósimo (PMOB-MS), ,;o Vonderlinde'(PMOB-SC). Joôro A,i (Pfl-BA). Jolles 
Fontoura (PFL-GO). Jorbo, Passarinho (POS-PA). Joymo Poliarin (PTB-SP), 
Ja,ualoo Covolconti (Pfl,RJ). Jesus Tajro (PFL-PI), • Joõo AlvH (PFL,BA). João 
Corlos Bacelar (PMOB-BA), Joõo Costeio (POS-MA), Joõo do Mola (Pfl-PB). Joõo 
de Deu, Antune> (POT-RS), Joõo Lobo (Pfl-PI), Joõo Machado Rollemberg 
(PFL,SE). João Notai {PMOB-GO). Joõo Rezak (PMDB-SP). Joaquim · Suceno 
(PTB-MT). Jofrori Frejal (Pfl-OF). Jonas Pinheiro (Pfl-MT), Jorge Arboge 
(POS-PA). Jorge. Bornhousen (Pfl-SC). Jorge Leite (PMOB-RJ). Jorge Vionno 
(PMOfl.BA). José Agrlplno (PFL-RN), José Como,go {PFL-SP). José Carlos Coutinho 

(PL-RJ). José, Corlos Morlinet (PMOB-PR), José Egrojo (PTB-SP), -Josó Elias 
(PTB-MS). José Freire _(PMOB,GO). José Geraldo '(PMOB-MG). José Jorge (PFL-PE). 
José Uns (PFL-CE), José Lourenço (PfL·BA), José Lui, do Só (PL,RJ). José Luiz 
Mola (POS,PI). José Melo (PMOB-AC); José Mendonça Bezerro (PFL-PE). José 
Mouro (PFL-PE). José Sontona de VoKoncellos (Pfl-MG). Jo,é Teixeira (PfL-MA). 
José Tinoco (Pfl-PE), Jovanni Masini (PMOB-PR), Júlio Campos (PFL-MT), Lael 
Vorollo (PFL,MG1, Lavoisier Maio (POS-RN). Leopoldo Bes50ne (PMOB-MG), leur 
lomonto (�Fl-BA), Levy Oios (PFl-MS), Louremberg Nunes Rocha (fTB-MT), Lúcio 
Võnio (PMOB,GO), luis• Eduordo (PFL-BA). Luls Roberto Ponte (PMDB-RS). Luiz 
Marques (PFL-CE), Luiz 'Soyer (PMOB-GO). Mogulto Vilelo (PMOB-GO), Moluly 
Neto (PFL-SP), Manoel Castro (PFL-BA). Manoel Ribeiro (PMOB-PA). Marco Maciel 
(PFL-PE). Mcrcondes Godelho (Pfl-PB). Marcos Limo (PMOB,MG), Mório de 
Oliveira (PMOB-MG). Marluce Pinto (PMOB-RR). Mo1heus lensan (PMOB-PR), 
Mot101, leõo (PMOB-PR). Maurício Campos {PFL-MG), Maurício Nouer (PMOB-PR). 
Mourlcio Póduo (PMDB-MG). Mouro Borges (POC-GO), Mauro Mirondo 
(PMOB,GO). Mox Rosenmonn (PMOB-PR). Meiro Filho (PMOB-DFÍ. Melo freire 
(PMDB-MG), Mello Reis (POS-MG), Messias Góis (PFL-SE). Messias Sooro, 
(PTR-RJ), ·Michel Temer (PMOB-SP). Milton Barbosa (PMOB-BA). Milton Limo 
(PMOB-MG). Milton Reis (PMOB-MG). Miroldo Gomes {PMOB-BA). Mozorildo 
Cavoléonli (PFL-RR). Musso Demes (PFL,PI), Noph1oli Alvos de Sou,a (PMOB,GO), 
Narciso -Mendes (POS-AC). Nestor Duarte (PMOB-BA), Nll,on Gibson (PMOB-PE), 
Nlon Albernat (PMOB,GO), Nyder Barboso (PMOB-ES). OrÍundo Baterro (PFL-CE). 
Orlando Pochoco (Pfl,SC), O.cor Cotréo (Pfl,MG), Osmar Leitclo (PFL.RJ). 
Osvaldo Bendar (POS-RS). Osvaldo Coelho (Pfl•PE). Osvaldo Sobrinho (PTB,MT), 
Oswoldo Almeido (PL,RJ). Oswoldo Trevison {PMOB-PR), Onomor Pin10 
(PMOB-RR), Paa, Londim (Pfl-PI). Paulo Marques (Pfl,PE). Paulo Mincorone 

, (PMOB-RS). Paulo Pimeniel (PFL-PR). Paulo Roberto Cunho (POC-GO). Pedro 
Canedo (PFL,GO). Pedro Coolin (PfL-ES), Rochid Soldonha Cerzi (PMOB,MS), 
Raimundo Rezende (PMOB-MG), Renoto Bernordi (PMOB-PR), Reno1o JohnHon 
(PMOB,PR). Ricardo Fíuzo (Pfl,PE), Ri<ardo ltar (Pfl,SP), Rita Furlodo (PFL,RO), 
Roberto Augusto (PTB-RJ). Roberto Bolestro (POC-GO), Rooerto'Compos (POS,MT), 
Roberto Jefferson (PTB.-RJ). Rodrigues Po,mo (PTfl.MT). Ronaro Corréo (Pfl-MG). 
Rosa Prelo (PMDB-MG). Rubem Bronquõnho (PMOB-AC), Rubem Medina (PFLcRJ), 
Ruben Figueiró (PMOB-MS). Ruberval Pilollo (POS,SC), Sedio Houache (Pfl-AM). 
Solollol Carvalho (PFL-PE). Somir Ach&J (PMOB-SP): Saulo Queiroz (PFL-MS). 
Sórgio Brito (PFl-BA), St!rgio Werneck (PMOB,MG). Siqueira Compos (PDC-GO), 
$6lon Borges dos Rois (PTB-SP), Slêlio Dias (PFL-ES), Telmo �irst (POS-RS),' 
Thoodoro Mendes (PMOB-SP), Tito Cesto (PMOB-SP), Ubiroton Spinelli (POS-MT), 
Vktor Foccioni {POS,RS), Victor Fontano (PFL-!·C), Viciar Trovão (PFL,MA). Vingt 
Ro,odo (PMOB-RN).- Vinicius Consonçclo (PFL-AL), Virgílio Galossi (PDS-MG), 
Walde<k Ornélos (PFL-8Al 

AUSENTFS 
Álvaro Valle (Pl,RJ). Antonio Carlos Mendes lhome (PH-SP). Arnoldo FÔrio de Só 
(P18,SP), Carlos Vôrgllôo (POS-CE). C�ogo, Neto {PMOB-RO), Edison Lobclo 
(PFL-MAJ. Edivoldo M�tto (PMDB,PB)', Elíêu�r Moreira (PFL-MA}. Fouslo Fernondes 
{PMOB-"A). Felípe Cheiddc (P'MOB,SP). Gerson Pero, (PDS-PA). Horlon <;odelho 
IPMOB- P&). Jocy S<ono90110 (Pfl-PR), Jessé Freire {Pfl-RN). Joclo Herrmonn Neto 
(PMOP.,SP), Joõo Ménetes (Pfl,PA), Jonivol Lucas (PFL-BA), Márcio Kubitschek 
(PMOO-Of), Mório 8ouchorde1 (PMOB-MG), Moysés Pimentel (PM08-CE). Nelson 
Wodekin (PM08-SC). Olovo Pires (PMDB-RO). Paulo Mocorini (PMD8-SC), Roberto 
Vital (PMOB,MG). Son1inho Fur1ado (PMOB,PR). Sílvio Abreu (PMDB,MG), Sotcro 
Cunho (POC-RJ), Vieira do SIivo IPOS-MA). Virgilio Tóvoro (PDS-CE). 

Aureo Mello (PMDR-A��.ffi��). Oi11oldo Svruogy (PFL-AL) 
Eduordo More1ro (PMOS-S:;. Eroldo T rindode (PFl,AP), Fernando Gome1 
(PMOB·BA), Geovçih Arno�·orit•. (PMOB-Sé:), Hcrckli10 Fortes (PM08,PI), Jooqu1m 
Hoickel (PMOB,MA). Poulo Zortof (PMOB-SP). Uly.ses Gu1marões (PM08-SP). 

Este é o texto 
que foi aprovado 

a !O de maio 
pelo Congresso 
Constituinte, 

contendo 
os tennos 

da refonna agrária 
que constarão 

da nova 
Constituição brasileira: 
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Da Ord�m E<-on6mlca e Flnancteira 
Capllulo UI 

Da Po
lltka Agrlcola e Fuadlllrl.a 

e da Reforma Agrirla 
rui. 21S. Compete à União desapropriar por interesse 
&ocial, para rins de rerorma agrária, o imóvel nt.ral que 
não esteja cumprindo a si,a funçl!o social, mediante prévia 
e Justa lndeoizaçAo em tltulos "8 divida agrária, com 
cláusula de preservaç!o do valor -1. resgatáveis no 
prazo de até vinte anoo, a partir do segundo ano de sua 
emls$ão, e cuja u�

o será definida em lei. 
��.

1
;m

l\s
dinbe�'.

lorias úteis e necessé.rias serão 

Parégrafo 2• O decreto que declarar o imóvel como de 
interesse socia.1, para fins de reforma agrária, autoriza a 
União a 

�
r a •g!• de desapropriaçAo, 
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o processo judicial de desapr
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de recu,sc,g para atender ao programa de reforma agrária 
no exercfcio. 
Parágrafo s• São isentas de impostos federais, estaduais e 

==.:i =�,!"de�o=�:;�. 
de Imóveis 

rui. 219. São insusceptlveis de desapropriação pata fins de 
reforma auúia: 
1 - a pequena e média propriedade rural. assim definida 
em lei, desde que o seu proprietário não possi,a oulta; 
li - a Pf:Ol)riedade produtiva. 
Pará(i'àfo único. A lei 

t
•rantlrá tratamento especial '1 

1:�=�1/:�:os 'f:!a "/',::� :'.faf. 
c

w
nprimen-

rui. 220. À função social é cumprida quando a propriedade 
rural atende, simultaneamente, segundo crilffios e graus 
de exigência& $belecldos em lei, oo seguintes requisitos: 
1 - aproveitamento n,cional e adequado; 

4'' li - utilização adequada dos recursos naturais disponlve 
JJ 

tF-.,;;:t:.!a �
o
��= que regulam as relaçóes 

cio Lrabalho; 

�.J:i�º!�
º
tra'l::.�i.:�i�� o bem estar dos 

Art. 221. " política agrícola será planejada e execul.ada na 
forma da lei, com a participação efeUva <fOS setores de 
produçlo, envolvendo produtores e Lrabalhaclores rurai.s. 
ile comerciali2'1çãa. do armazen.amento e de Lransportes, 
levando em conta, especialmenlo: 
1 - insl1Umenl"6 crediLl<:ios e !Iscais: 
li -;,,8!%"" coC,::�:'�(���:m os custos de produção e 

ffr - incentivo à P'."5'1UÍS8 e à Lecnologia · 
rv - assistência técnica e extensAo rural; 
V - seguro aJtrfcola i 
VI - cooperaUvismo; 

�li:.·�����%1::1 ��t�; rural. 
Parágralo J • Incluem-se no pi.anojamento açfcola pre-,lsto 
neste artlgo, as alividades agroindustriais, agropecuárias, 
�

ueira e florestais. 

au$i:i� �o�!º.;:rJ:Ubilli.adas as ações de polflica 

rui. 222, A deslinaç!o de terras públicu e devolutas senl 
compatibilizada com a polltlca agrfcola e com o plano 
nacional de reforma agrária. 
Parágrafo 1• A allenaçãa ou coneessAo1 a qualquenllulo, 
de terras l)(lblicas com área supenor a dois mil e 
quinhentos hectares a uma s6 pesi,oa fL<ica ou jur(dita, :inda.� .t°&::'=�·=· dependerá de prévia 

�grafo 2' Excetuam-se do disposto no parágrafo 
aoleriol', as alienaçlles ou � de terras públicas 
para fins de reforma agrária. 
rui, 223. Os beneficiários da dlstribuiç!o de imóveis rurais 
para reforma agrária receberão Ululo,; de dom(nJo ou de 
cooces&ão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos. 
Parágrafo único. O Ululo de domlnio e a concessão de uso 
eerAo conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambo6, 
h>de\)endent.emente estado civil, nos Lermos e condiçóes 
prev&Stos em lei. 
Art. 224. A lei regulará e limitará a aquisição ou o 
arrendamento de propriedade rural por pessoas !lsicas ou 
�i::-
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sos que dependerão de 

Arl. 225. O trabalhador ou trabalhadora não proprietário de 
1.ll'.IÔVel rural ou urbano, que p<JSSua como seu, por cinco 
anos ininterruptos. sem oposlçéo, àrea de terra não 

�ir:bl�i;�":,��!"m'rfià.���a �.:iu:;:.� 
adqulrir-lhé-11 a propriedade. 

América Latina------------------------

CHILENOS CONDENADOS À MORTE 

Santiago (AGEN) - A Justiça Militar 
chilena marcou para a última semana de 
maio, a execução de Jorge Palma Dono
so, Carlos Araneda Miranda e Hugo Ma
chant Moya. Presos desde 7 de setembro 
de 1983, os três chilenos foram conde
nados à morte com base em lei decretada 
pela ditadura militar em 1985. Parentes 
.dos chilenos ameaçados de morte estive
ram no Brasil, solicitando que a opinião 

pública se manifestasse pela libertação 
de Jorge, Carlos e Hugo. Dez países já 
afirmaram que concederão o asilo políti
co aos três chilenos, caso isso seja per
mitido pelo governo do general Augusto 
Pinochet. As chilenas pediram cartas e 
telegramas nesse sentido ao general Pi
nochet, ao presidente José Samey, e ao 
Ministro das Relações Exteriores, Rober
to Abreu Sodré. 

CHE GUEVARA 
Buenos Aires (AGEN) - Será realiza

do na primeira semana de junho, na capi
tal argentina, o Seminário Científico In
ternacional "O pensamento revolucioná
rio do Comandante Ernesto Che Gueva
ra", em homenagem ao 60!? aniversário 
do nascimento de Che, morto em 1967 
na Bolívia. A promoção 'cj.o Seminário é 
da Comissão Nacional de Homenagem a 
Che Guevara, integrada por religiosos, 
parlamentares, um ex-juiz e um coronel 
da reserva. 

Síntese----------------------

TRÁFICO DE CRIANÇAS 
Cidade da Guatemala (AGEN) - De 1 Q 

de outubro de 1985 a 31  de março de 
1986, 166 menores guatemaltecos foram 
exportados para os Estados Unidos, com 
o objetivo de se utilizar os seus órgãos
sãos para transplantes em crianças ame
ricanas e israelenses deficientes. A
denúncia é do CODEHUCA. Estariam 
envolvidos na trama funcionários do Mi
nistério do Bem-Estar Social, além de 
outros oficiais do governo.

PRÊMIO PARA BE'ITO 
O frei dominicano Carlos Alberto 

Libânio Christo (Frei Betto), acaba de 
ser agraciado com um prêmio internacio
nal de direitos humanos, oferecido pela 
Fundação Dout9r Bruno Kreisky (ex
presidente da Austria). É a quinta vez 
que o prêmio é concedido, desde a sua 
criação , em 1976. Assim que soube que 
havia sido escolhido como a personali
dade internacional merecedora do prê
mio, Frei Betto, que se encontrava em 
Chapecó, Santa Catarina, disse por tele
fone à Agência Ecumênica de Notícias 
(AGEN): "O prêmio cabe e é destinado 
à todas as entidades brasileiras que vêm, 
há tantos anos, lutando pelos direitos dos 
empobrecidos, mesmo contra toda sorte 
de calúnias, perseguições e adversida
des" . O prêmio, no valor de um milhão 
de cruzados, será recebido por Frei Betto 
dia 8 de julho, em Viena. Todo o dinhei
ro será entregue às entidades de direitos 

humanos. "Com recibo e tudo", fez 
questão de frisar, a fim de não deixar 
dúvidas quanto ao destino do dinheiro . 

BRASIL-EUA 
Washington (AGEN) - O Ministro do 

Trabalho, Almir Pa.zzianoto, assinou a 
27 de abril, na capital americana, convê
nio com o Departamento do Trabalho 
dos EUA, que pennitirá a líderes sindi
cais brasileiros participarem de treina
mentos nos Estados Unidos. Durante sua 
estadia nos EUA, Pazzianoto também en
trevistou-se com dirigentes da AFL-CIO, 
a mais poderosa organização sindical 
americana e que, ·como líderes da CGT 
brasileira, defende o chamado "sindica
lismo de resultados", em que não entram 
as reivindicações políticas. 

GREVE NO CEARÁ 

Fortal�za (AGEN) - No dia 3 de maio, 
1 .800 tràbalhadores dá indústria têxtil 
FINO BRASA SI A, de Fortaleza, entra
ram em greve, reivindicando o fim do 
trabalho a0s domingos, pagamento de in
salubridade, 30% aos �letricistas por pe
riculosidade, 30% de adicional noturno, 
fim das demissões por justa causa, 65% 
do IPC, já descontados os aumentos an
teriores, e estabilidade de 6 meses para 
os grevistas. A 1 1  de maio , 500 traba
lhadores participaram de ama passeata, 
reprimida por 100 policiais armados de 
revólveres e cassetetes, resultando em 15 

feridos - 4 trabalhadores tiveram suas 
pernas quebractas. 

MACUXI SOLTOS 
Brasília (CIMI-AGEN) - O Desem

bargador Carlos Augusto Faria, do Tri
bunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, deferiu a 10 de maio liminar 
aos habea&-corpus impetrados em favor 
dos 23 makuxi presos pela PM de Ro
raima. Com essa decisão, os indíos de
verão ficar sob custódia do representante 
da Funai em Roraima até que sejam jul
gados os habeas-corpus, impetrados pe
los advogados Felisberto A. Damasceno 
e Paulo Machado Guimarães, da assesso
ria jurídica do CIMI (Conselho lndige
nista Missionário). Os makuxi são acu
sados de "violação de domicílio, roubo 
de madeira, danos à propriedade do fa .. 
zendeiro Jair Alves dos Reis, desobe
diência à ordem legal , desacato à autori
dade, esbulho possessório e tentativa de 
homicídio". 

Os makuxi estão presos na Penitenciá
ria Agrícola de Boa Vista. Sete deles fo .. 
ram detidos no dia 1.) de abril e quatro a 
23 daquele mesmo{mês. Os doze restan
tes foram presos a 5 de maio, juntamente 
com outros 103 makuxi, soltos no dia 
seguinte. As prisões ocorreram enquanto 
os índios reconstruíam um barracão e um 
retiro de gado em local próximo à malo
ca Caraparu II, e reivindicado pelo fa
zendeiro Jair Àlves dos Reis, apesar de 
localizado na Área Indígena Raposa/Ser
ra d0 Sol. 

Opinião----------------------------
13 DE MAIO DE 1988 dias de hoje, onde somos a grande maio-

"A história do povo brasileiro foi 
sempre marcada por pequenos e grandes 
acontecimentos. A população NEGRA, 
desde sua chegada ao Brasil, sofre um 
desrespeito humano incalculável, onde 
os dominadores querem tirar dela a 
memória cultural, religiosa, política, etc . 

A figura do negro nos dias de hoje 
está colocada distante dos seus valores. 
O NEGRO tenta reconquistar seus ver
dadeiros espaços, numa luta incansável, 
enfrentando barreiras, deprimindo-se, ig
norando os descasos e todo tipo de des
respeito. É uma luta árdua, pois todos os 
meios de comunicação são usados pelo 
poder do.minante para servir à burguesia, 
que pretende expandir a epidemia al:ie
natória por todas as camadas oprimidas 
da nossa sociedade, e a RAÇA NEGRA, 
sem dúvida, é a maior dessas camadas. 

Nós, do GRUPO DE UNIÃO E 
CONSCIÊNCIA NEGRA - SP, que pos
suímos um histórico de lutas a partir do 

dado RAÇA, há vário� anos, juntamente 
com a SUBCOMISSAO DO NEGRO 
DA COMISSÃO DE DIREITOS HU
MANOS DA OAB-SP, entidade civil de 
maior peso no cenário nacional, quere
mos DENUNCIAR o massacre que recai 
sobre o POVO NEGRO. Foi com o tra
balho escravo que o Brasil, durante 4 sé
culos, foi Uffi: dos maiores produtores 
mundiais de açúcar, de ouro e de café. O 
BRASIL FOI ERGUIDO COM O TRA
BALHO E O SANGUE DO POVO 
NEGRO. 

Para nós, a Lei Áurea foi assinada em 
13  de maio de 1888, pela Princesa Isa
bel, para atender aos interesses d�,elasse 
domiIJante (governo e ricos). ALEM DA 
LEI E PRF.cJSO HAVER JUSTIÇA. 

O NEGRO foi jogado para as zonas 
urbanas, vivendo de biscates, morani::lo 
em palhoças, côrtiços, nos· arredores das 
cidades, dando origem às favelas dos 

ria. 
A LUl'A DEVE SER, ISTO SIM, 

NOVO MARCO DE UITA DO POVO ' 
NEGRO. 

Trazemos nas ruas, hoje, o nosso car
. taz de denúncia: no olhar do NEGRO, a 
afirmação de CEM ANOS DE MENTI
RA. 

Os que ainda se julgam donos da vida, 
da morte e da falsa verdade, procuram 
mudar o curso da nossa história e. nos ro
tulam de pardos, quando somos NE
GROS; de mulatos, quando somos NE
GROS; morenos escuros, quando somos 
NEGROS, etc, enquanto continuamos 
NEGROS e orgulhosos da NOSSA NE
GRITUDE; vivemos num país NEGRO, 
pois somos maioria neste país, embora 
marginalizados, impedidos de viver com 
decência e desrespeitados em nossa dig
nídade e cidadania(.:.)" 
Grupo de União e Consciência Negra - São Paulo e 
Subcomissão do Negro da Comissão de Direitos Hu
manos da Ordem dos Ad"'.ogados do Brasil - São Pau
lo. 
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Memória------------------.,....------------

GUA1EMALA LEMBRA MASSACRE DE PANZÓS 

São Paulo (AGEN) - No dia 29 de Maio de 1978, 119 indígenas Kekchí foram 
· massacrados com.fogo de fuzis, metralhadoras e granadas de fragmentação, por 22
. so�dados, oito fazendeiros e policiais militares, além de particulares, diante da pre

feitura de Panzós (no vale do rio Polochic, a uns 200 Kms ao norte da capital gua
temalteca), no estado de Alta Verapaz, República da Guatemala. Dentre as vítimas 
encontravam-se homens, mulheres e crianças. Os feridos foram mais de 100. De
zenas morreram feridos por temerem procurar auxílio médico. 

Esse ma_ssa�re, do qual se lembra �es_te ano o 10!? aniversário, aconteceu pelo
fato de os md1genas reclamarem seu d1re1to à terra, ao trabalho, à sua organização 
e à vida. A situação sócio-econômica, política e cultural dos indígenas guatemal
tecos é semelhante à dos índios mexicanos. A concentração da terra na Guatemala 
os reduziu a uma agricultm:a de subsistência, ou a condições de assalariados tem
porários nas plantações de algodão, cana-de-açúcar, banana e cardamomo. Em 
termos de porcentagem, 71 % da terra estão em mãos de 4,8% dos proprietários 
agrícolas (2% da população). No entanto, 50% da terra cultivável não são utiliza
dos, num país de 108.889 Km2 e 7.800.000 habitantes. 

. O Instituto. de, Transformação Agrária (INT A) se negava a dar o título de pro
pnedade aos md1genas-camponeses, o que causou muita revolta, pois os mesmos· 
trabalhavam para o governo há mais de 100 anos. Enquanto isto, os latifundiários 
usavam de todo tipo de pressão para desalojar os índios de suãs terras. O reclamo 
resultou nç m<!,Ssaqre de Panzós, há 10 anos. 

Com esse 1:1assacre, a «:P!essão que começou sendo seletiva num país militari; 
zado, genetahzou-se, ad9µ1r10do fo�as de ge°:ocídio. �omente nos últimos ancf;, 
na Guate�ala, foram_ re�1strados mais de 100 rml assassmatos de indígenas, 38 mil 
?esaparec1dqs, 45 mil viúvas, 250 mil órfãos e mais de 120 mil refugiados (98% 
mdígenas) no sudoeste mexicano, além de 1 milhão de migrantes, 440 aldeias ar
rasadas e mais de 30 mil índios confinados nas aldeias-modelos e pólos de desen
volvimento. Muitos indígenas são também forçosamente recrutados para participa
rem das patrulhas de auto-defesa civil. 

Etn entrevista concedida à AGEN, d. Pedro Casaldáliga disse que "Panzós 
trausformou-se no símbolo do direito à resistência e de martírio do povo da Gua
temala. Por isto, este õia deve ser o Dia Mundial de Solidariedade com o Povo 
Mártir da Guatemala". 

Quero assinar o boletim semanal da AGEN. Por isso envio o cheque ou vale postal no 
valor de Cz$ 2.000,00 (individual) ou Cz$ 2.500,00 (entidades). 
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Paí Número do cheque ou vale postal---------
Telefone -----------------------------
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O Congresso Constituinte aprovou, .finalmente, o manda/o de cinco
anos para o presidente José Samey, frustrando as aspirações 

populares pela r�ão de eleições diretas ainda este ano para 
presidente da República. Política. 

PASTOR AMEAÇADO DE MORTE NA BAIIlA 

Salvador (AGEN) - O reverendo José Moreira Cardoso, pastor da Igreja 
Presbiteriana Unida na Bahia, está recebendo ameaças de morte de grileiros 
na região de Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco. A direção da 
IPU enviou telegrama ao governador Valdir Pires e a vários parlamentares 
evangélicos, como os deputados Lysâoeas Maciel (PDT-RJ), Benedita da 
Silva (PT-RJ) e Celso Dourado (PMDB-BA), denunciando as ameaças é pe-
dindo garantias à vida do pastor José Moreira Cardoso. 

Segundo o pastor Cardoso, tudo começou com a invasão, por parte de gri
leiros, em 1974, de uma área de 3 mil hectares de propriedade da IPU, que 
seria utilizada com fins sociais, no Sítio do Mato, município de Bom Jesus 
da Lapa. Do total, 1.600 ha. já haviam sido divididos, para Gerc,a de 40 fanú
lias de lavradores. De acordo com o religioso, a invasão foi comandada por 
José Carlos Melo Lisboa, Amâncio José Pereira e Antônio Guerra Lima. 

Geisel - Na época, o pastor Cardoso entrou �m contato com o então presi
dente da República, .E;.-;;,esto Geisel, que determinou uma investigação sobre 
se teria ocorrido a grilagem. Constatada a grilagem, e como a 1 justiça local 
determinou a reintegração de posse da área à IPU, 0 então ministro da Justi
ça, Armando Falcão, agilizou providências para que a terra fosse devolvida à 
Igreja Presbiteriana Unida. Os grileiros recorreram ao Tribunal de Justiça do 
Estado, que por sete votos a zero confirmou a reintegração de posse da área 
à IPU. Nova apelação dos grileiros, e o Tribunal Federal de Recursos igual
mente confirmou a devolução da área. 

Haviam se passado sete anos .e, em 1981 - prossegue o pastor José Morei
ra Cardoso -, com a transferência do juiz local, os grileiros conseguiram com 
políticos que o novo juiz acatasse liminar <:los invasores, reabrindo o proces
so. Apesar da decisão anterior favorável à IPU, em todas as instâncias judi
ciais, a terra foi devolvida aos grileiros que, em 19.83, expulsaram 91 fanú
Iias de lavradores que haviam ocupado a área. A IPU impetrou recurso e, 
coroo a justiça demorasse a se pronunciar, �� fanúlias resolveram ocupar a 
área em 1987. 

Neste meio tempo, de acordo com o pastor Cardoso, parte da área em lití
gio foi vendida ao Grupo Aliança, ligado ao Banco Econômico da.Bahia. No 
início de maio, vários homens armados expulsaram as fanu1ias de lavradores. 
O religioso conta que, durante o desenrolar do caso, foi processado várias 
vezes, tendo sido defendido, entre outros, por outro pastor presbiteriano, o 
reverendo João Dias de Araújo. Cardoso diz que há algum tempo vem rece
bendo ameaças de morte, assim como o presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, Argemiro Martins dos Anjos. 

Quando ministro da Previqência Social, em campanha para o governo da 
Bahia, Valdir Pires foi portador de vários ofícios ao ministro da Justiça, Pau
lo Brossard, solicitando a agilização dos vrocessos e garantias à vida dos 
ameaçados. Eleito governador, Valdir Pires nomeou um dos antigos grilei
ros, Antônio Guerra Lima, como procurador geral do Estado. O pastor José 
Moreira Cardoso comenta que o governador tem sistematicamente negado 
uma audiência ao religioso. Na terceira semana de maio, o Conselho Coor
denador da IPU deliberou apelar ao governador V aldir Pires e a parlamenta
res evangélicos, no sentido de que sejam reconhecidos os direitos das fanú
lias de lavradores, e de garantias à vida dos ameaçados de morte. Em tele
grama datado de 28 de maio, remetido à direção da IPU, o governador Val
dir Pires afirma ter solicitado, dos órgãos competentes, "imediatas providên
cias" no sentido de garantir a vida do religioso, e de "apurar as denúncias 
em sua totalidade". 

• 
Boletim W 107 - 9 de Junho de 1988. 

AV. IPIRANGA, 1267 - 142 AND FONE: 229 6734 
01039 - SP - BRASIL - END. TELEGR.: ECUMBNICA 

TELEX: 1125824 AECN-BR 



lgrejas---------------------------

CMI PROMOVE CONSULTA SOBRE MEIO AMBIENTE 

São Paulo (AGEN) - O setor Igreja e 
Sociedade do Conselho Mundial de Igre
jas (CMI) promove, de 26 de junho a 2 
de julho, em São' Paulo, a Consulta In
ternacional "Deus, Humanidade e Natu
reza: uma Comunidade". O objetivo da 
Consulta, segundo seus organizadores, é 
"produzir a informação e o diálogo sobre 
a ação humana no meio ambiente, com
preender as dimensões da crise contem-

porãnea e refletir sobre a perspectiva de 
sua superação por meio do estímulo ao 
desenvolvimento dos projetos existentes 
nas Igrejas, de cooperação intereclesiás
tica e do encontro entre as Igrejas e os 
movimentos organizados da sociedade". 

A Consulta está sendo organizada em 
conjunto com as Igrejas brasileiras afi-

liadas ao CMI - Metodista, Luterana, 
Episcopal, Reformada e Presbiteriana 
Unida. As atividades serão realizadas no 
Centro Missionário Consolata. Estão 
previstas, ainda, visitas a São Bernardo 
do Campo e a Cubatão. Participarão cer
ca de 50 pessoas, entre · membros do 
CMI, representantes de Igrejas brasilei
ras, jornalistas, universitários e ecologis
tas. 

CNBB PRFPARA CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 1989 

Brasília (AGEN) - Reunida de 24 a 26 
de maio, a Presidência e a Comissão 
Episcopal de Pastoral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil iniciaram 
os preparativos à Campanha da Fraterni
dade de 1989, sobre a questão da Comu
nicação Social no país. A CF de 1990 
será sobre o tema "Mulher". Foram estas 
as providências encaminhadas, até a pró
xima reunião sobre a CF-89, marcada pa
ra o período de 21 a 23 de junho: 

1 - Conússão de músicos pastoralistas 
fará a seleção final de 24 músicas das 
402 de 67 compositores de todo o país, 
depois de uma primeira seleção feita pelo 
Setor de Música da CNBB e do voto in
dicativo do.Encontro Nacional de Coor
denadores Regionais da Campanha da 
Fraternidade, escolhendo em média qua
tro cantos para cada parte da celebração 
eucarística. 

2 - Cartazes sobre "Comunicação para 

Síntese 

PASTORAL INDÍGENA 
Bogotá (AGEN) - O I Encontro Epis

,.;opal de Pastoral Indígena da Amazônia 
·será realizado de 23 a 27 de agosto, em
Bogotá, Colômbia. A situação dos povos
indígenas que vivem na região amazôni
ca, sob a ótica da evangelização, é o ob-. 
jetivo do Encontro; que nasceu de uma 
reunião entre os bispos de Puerto Aya
cuého, na Venezuela, d. Miguel Alagna, 
de São Gabriel da Cachoeira (AM), e d. 
Aldo Mongiano, de Boa Vista (RR). O 
Encontro está sendo organizado pelo 
Departamento de Missões (Denús) do 
Conselho Episcopal Latino-Americano· 
(CELAM). 

TEÓLOGOS DFSTITUÍDOS 
Barcelona (AGEN) - Os jesuítas José 

Maria Castillo e Juan Antonio Estrada, 
professores de Teologia Dogmática da 
Faculdade de Granada, conhecidos por 
suas posições progressistas, foram desti
tuídos de seus cargos, no início de maio. 
Segundo o jornal "El País", a exoile-
ração dos religiosos foi forçada pelo pre
sidente da Conferência Episcopal da Es
panha, d. Ángel Suquía, e faz parte da 
"ofensiva restauracionista que se desen-
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a Verdade l: a Paz'· são 31, vindos de 
diversas partl:s do Brasil. A escolha do 
cartaz para a campanha de 1989 será fei
ta, definitivamente, por um grupo de co
municadores. coordenado pelo Setor de 
Comunicação da Conferência, a partir do 
voto indicativo realizado em Brasília. 

3 - Texto-base sobre "Fraternidade e 
Comunicação .. com 82 páginas, proposto 
por uma Comissão de Redação, será cri
ticado nos regionais pelos subsecretários, 
coordenadores da Campanha e agentes 
de comunicação, até 15 de junho próxi
mo, além das emendas e contribuições 
dos bispos da presidêi��:?. e da Comissão 
Episcopal e dos assessores nacionais. O 
projeto é aprovar o texto-base na reunião 
do final de junho, para que seja impresso 
em julho e distribuído a todas as dioce
ses. 

4 - A Editora Salesiana Dom Bosco, 

volve no seio da Igreja espanhola". José 
-Maria Castillo é um dos inspiradores dos
Cadernos de Teologia Popular, que na
opinião da Comissão Episcopal para a
Doutrina da Fé contém "uma visão muito
crítica e demolidora das manifestações,
práticas, instituições, usos e pessoas re
lacionadas com a religião". "El País" in
forma ainda que o claretia.10 Benjamfn
Forcano, diretor da revista bimensal
"Misión Abierta", editada em Madrid,
foi destituído do cargo, a pedido do car
deal Jozef Ratzinger, prefeito da Con
gregação para a Doutrina da Fé do Vati
cano. A linha editorial de "Misión
Abierta" vinha apresentando identifi
cação com a Teologia da Libertação.

SEMINÁRIOS DO CEPTAS 

Salvador (AGEN) - O Centro de Pes
quisa, Ação Social e Teológica 
(CEPTAS) promoverá uma série de se
minários em junho: dias 10 e 11, oficina 
de trabalho sobre as "Nações Indígenas 
ameaçadas de extinção"; dia 19, Dia do 
Migrante, "Migrações e Movimentos So
c1a1s no Campo". O endereço do 
CEPTAS: Rua Capelinha de Tororó, n2 

de São Paulo, substituirá o Centro de 
Pastoral Popular, de Brasília, na edição e 
distribuição do material da Campanha da 
Fraternidade. Os pedidos serão feitos ao 
Secretariado Nacional da Campanha, na 
sede da CNBB em Brasília, diretamente 
pelas dioceses ou através do regional. Oa. 
material será distribuído, também, pela. 
livrarias católicas. 

5 - Tema para a campanha de 1990,a 
partir das sugestões vindas de 12 dos 15 
regionais da CNBB, foi definido pelos 
bispos: será "Fraternidade e a Mulher". 
O outro assunto mais votado, "Juventu
de". 

A grande proposta dos coordenadores 
da Campanha é revitalizar sua organi
zação em todos os níveis, capacitando 
pessoas para o tema do ano seguinte e 
aproveitando o apoio dos grupos exis�n� 
tes (negro, menor) para multiplicar a par
ticipação. 

01 - 12 andar - Tororó - CEP 40.050 -
Salvador - Bahia - fone (071) 321 7184. 

ROMARIA NO MS 

Campo Grande (AGEN) - A 1 !! Roma
ria da Terra do Mato Grosso do Sul será 
realizada dia 24 de julho, no assentamen
to Santo Inácio, município de Dois 
Irmãos, ligado à Diocese de Jardim. A 
coordenação do evento é da Conússão 
Pastoral da Terra - CPT /MS. Maiores in
formações na CPT/MS, pelo telefone 
(067) 624 7729, ou na Diocese de Jardim
- (067) 251 1002.

EMPRESÁRIOS CRISTÃOS
São Paulo (AGEN) - A Associação

dos Dirigentes Cristãos de Empresa 
(ADCE) promo".e, de 14 a 30 deste mês, 
às terças e quintas-feiras, à rua Luiz 
Coelho, 308, esquina com rua Hadock 
Lobo, em São Paulo, o Seminário "A 
Gestão Empresarial e a Doutrina Social 
Cristã". Informações pelo fone (011) 
815 3819, ou 212 1511, ramal 118. O 
Senúnário faz parte da discussão nacio
nal que empresários e políticos cristãos 
têm promovido sobre a crise política e 
econômica (AGEN N2 100). 

Direitos Humanos---------------------

º· PAULO E JAIME WRIGHf RECEBEM .. HONORJS CAUSA" NOS EUA

São Paulo (AGEN) - O cardeal de São 
Paulo, d. Paulo Evaristo Arns, e o pastor 
da Igreja Presbiteriana Unida (IPU), re
verendo Jaime Wright, receberão, no dia 
7 de setembro, o título de doutorado 
"honoris causa" da Universidade de Du
buque, estado de Ioha, nos Estados Uni
dos, em razão de seu trabalho no Projeto 
Brasil Nunca Mais, promovido pela Ar
quidiocese de São Paulo. O Conselho 
Diretor da Universidade de Dubuque, li
gada à Igreja Presbiteriana norte-ameri
cana, decidiu conceder o título a d. Pau
lo e ao pastor Jaime Wright para marcar 
o exemplo do que p0tle ser feito a nível
ecumênico. Jaime Wright é, atual�ente,

secretário-geral da IPU. 
A Universidade de Dubuque foi a 

primeira instituição protestante nos EU A 
a abrigar um Instituto de Teologia dirigi
do por padres dominicanos, com autori
zação do Vaticano. O Instituto funciona 
no próprio campus universitário. 

Brasil Nunca Mais - Os órgãos cole
giados da Universidade decidiram con
ceder o título aos religiosos brasileiros a 
partir de artigo sobre o Projeto Brasil 
Nunca Mais, publicado em duas partes 
na "The New Yorker Magazine". Cópias 
do artigo e exemplares da edição em in-

glês do livro "Brasil Nunca Mais" 
("Torture in Brazil") foram distribuídos 
aos membros dos cplegiados. 

O livro "Brasil Nunca Mais", lançado 
pela Editora Vozes, está em sua 212 

edição, o que significa 220 mil exempla
res vendidos. Nos EUA, "Torture in 
Brazil" foi editado pela Ramdom House, 
uma das maiores editoras norte-america
nas. Recentemente, a Vozes lançou o 
"Perfil dos Atingidos", correspondente 
ao Tomo 3 do Projeto A de Brasil Nunca 
Mais, que inclui uma radiografia dos se
tores sociais atingidos pela repressão, 
como as mais de 40 organizações de es
querda. 

Movimentos Sociais--------------------
EQUIP FORMA LIDERANÇAS SINDICAIS NO NORDFSI'E 

Recife (AGEN) - A Escola de For
mação Quilombo dos Palmares (Equip) 

9 inicia, neste mês, a terceira etapa de seu 
12 Curso de Formação Sindical. A Equip 
é uma entidade autônoma, mas afinada 
política e ideologicamente com a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). Cola
boFar na união das lutas populares no 
campo e na cidade, aprofundar a leitura 
social sobre o Nordeste e apoiar as se
cretarias estaduais de formação da CUT 
estão entre os objetivos da Equip, criada 
no ano passado, a partir de um encontro 

de dirigentes e assessores sindicais de 
Pernambuco, Pa..-aíba e Alagoas. 

A primeira eta'pa do Curso de For
mação Sindical foi desenvolvida em de
zembro passado, em Jaboatão (PE), 
quando se discutiu a história do movi
mento sindical, .centrais e correntes sin
dicais, e as forças políticas presentes no, 
movimento sindical. A segunda etapa foi 
realizada em abril, em Olinda (PE). O 
objeto de discussão foi o capitalismo. A 

terceira etapa, neste mês de junho, enfo
cará o socialismo. A quarta etapa será 
sobre adnúnistração sindical. 

Memória Sindical - Está sendo consti
tuído, em Pernambuco, o Centro de 
Memória Sindical, sob a coordenação do 
Centro Josué de Castro, com apoio da 
Secretaria do Trabalho e Ação Social do 
governo estadual. O Centro tentará recu

. perar a história do movimento sindical 
em Pernambuco, e divulgá-la através de 
palestras, semináries, vídeos e publi
cações. 

Terra----------------____;_ __________ _ 
UDR OFERECE DINHEIRO À IGREJA NO MATO GROSSO 

Rondonópolis (AGEN) - A União 
Democrática Ruralista (UDR) éle Ron
donópolis (MT) está oferecendo dinheiro 
a todas as paróquias da cidade, no senti-

.A do de que a Igreja Católica local cesse as 
� críticas que tem feito contra a entidade 

dos proprietários rurais. A denúncia é do 
padre· Loacir, da Paróquia Nossa Senho
ra Aparecida, que negou o dinheiro que 
lhe foi oferecido e, em missa dominical, 
transnútida pela Rádio Clube de Ron
donópolis, afirmou: "A Igreja não tem o 
papel de limpar dinheiro sujo de san
gue". 

Desde então, a UDR de Rondonópolis 
tem feito seguidas críticas a religiosos da 

·cidade, como o próprio padre Loacir, o
padre Lothar, da Paróquia São José
Operário, e a d. Henrique Froehlich, bis
po da Diocese de Sinop, que abrange o
muni cípio de Rondonópolis. De acordo
com o "Jornal do Dia", a UDR "vem
oferecendo dinheiro para todas as paró
quias de Rondonópolis. O objetivo, se
.gundo um membro da Igreja, é aliciar
seus membros para que não assumam
uma posição crítica contra a entidade.
Além de oferecer dinheiro, a UDR está
doando alimentos para creches e escolas,
na tentativa de conquistar a simpatia da
população".

Simpatizaole da TFP - A UDR e a 

Igreja Católica ele Rondonópolis estão 
travando uma verdadeira· "batalha" 
através de cartas publicadas em um jor
nal local. Numa delas, d. Henrique Froe
hlich afirma que, ·�desde sua organi
zação, a UDR já eliminou mais de 300 
agricultores". Diz ainda que "defender a 
moral da UDR é ignorância". 

Por sua vez, o presidente da UDR de 
Rondonópolis, o médico dermatologista 
Jorge Eduardo Raposo de Medeiros 
que, segundo o "Jornal do Dia", é "de
clarado simpati,zante da TFP'' -, em suas 
declarações, ataca a CNBB e sustenta 
que as ações da UDR "são hoje aplaudi
das pelo povo brasileiro". 

DIRIGENTF.S DA UDR CONDENADOS POR CRIME FLEITORAL 

Rondonópolis (AGEN) - O presidente 
da UDR de Rondonópolis (Mf), o médi
co dermatologista Jorge Eduardo Raposo 
de Medeiros, e o diretor-financeiro e di
retor-administrativo da entidade, fazen
deiro Edelson Vilela e advogado Ednal
do Carvalho Aguiar, foram condenados a 
penas de três anos de reclusão, além de:. 
multas no valor de Cz$ 40 núl, por "cri
me eleitoral e falsidade ideológica", con
forme sentença do juiz eleitoral �uvenal 
Pereira da Silva. 

Os dirigentes da UDR foram acusados 
por membros do Partido Comunista do 

Brasil de terem falsificado panfleto atri
buído ao PC do B, durante a campanha 
eleitoral de 1986. O panfleto falso afir
mava que o PC do B apoiava a candida
tura de Carlos Bezerra, do PMDB, ao 
governo do Estado, "pois sua eleição 
significa um avanço das forças populares 
e uma base sólida do PC do B em Mato 
Grosso, para expulsar deste Estado e do 
Brasil os verdadeiros ladrões do povo, 
que são os latifundiários, padres, bispos, 
freiras e pastores das diversas religiões 
que representam o verdadeiro ópio do 
povo". 

Os panfletos estavam sendo rodados 
na Gráfica União, então de propriedade 
de Vanderlei Ferreira de Matos, quando 
militantes do PC do B souberam e de
nunciaram o fato à justiça. Dizendo-se 

·enganado, Vanderlei de Matos exigiu da
UDR a assinatura do termo de responsa
bilidade pelo material. O documento, as
sinado pelos três dirigentes da UDR, foi
apreendido, junto a 40 mil panfletos pe-·
· los oficiais de justiça, enviados pelo juiz
�leitora! responsável na época, José
Silvério. A sentença do juiz Juvenal Pe
reira da Silva foi pronunciada em maio.
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FAZENDEIROS INVADEM ÁREA DFSAPROPRIADA 

São Luis, MA (AGEN) - No dia 25 de delegacia sindical de São José dos Mou
maio passado, fazendeiros colocaram 327 ras, os responsáveus pela violência foram 
cabeças de gado em uma área na comuni- os fazendeiros Francisco Ferreira Lima. o 
dade de São José dos Mouras, que havia "Chico Messias", e seu genro Elias Fi
sido desapropriada em maio de I 987 pelo gueiredo. Os fazendeiros recorreram várias 
presidente José Sarney, para fins de re- vezes à justiça para impedir a desapro
forma agrária. Conflitos na área ocasiona- priação, perdendo em todas as instâncias. 
ram destruição de casas e benfeitorias, tor- até no Tribunal Federal de Recursos. em 
turas. seqüestros. ameaças de morte e qua- novembro do ano passado. 

gado, colocado em parte da área não desa
propriada, já preocupou os lav!iado:r:es as
sentados. No final de maio, os fazendeiros 
colocaram 327 cabeças de gado na· área. 
"Essa atitude - diz Francisco de Paula Ro
cha - constitui graciosa provocação, urna 
vez que, além das roças existentes na área, 
ela já foi desapropriada e sabem os grilei
ros que foi justamente o gado o maior cau
sador dos últimos conflitos". D clima na 
área é tensa, pois os lavradores não acei
tam qualquer tipo de conciliação. 

tro assassinatos, no ano passado. 
Os fazendeiros decidiram abandonar a 

Segundo Francisco de Paula Rocha, da área, mas, a partir de abril, a compra de 

Síntese-----------------------
sERINGUEIRos FERIDOS 

Xapuri, AC (AGEN) - Os seringuei
ros Raimundo Pereira da Silva, de 17 
anos. e Manuel Santana, de 15, foram fe
ridos a tiros na madrugada d0 dia 26 de 
maio. Eles estavam entre as dezenas de 
seringueiros que haviam ocupado a re
presentação em Xapuri (AC) do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF). O órgão governamental havia 
autorizado o desmatamento do seringal 
Equador, o que foi feito com o reforço 
de policiais a 20 de maio. No dia 24, o 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEAJ 
impetrou ação cautelar contra o IBDF e a 
Construtora Delta, proprietária do serin
gai Equador. Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Xapuri, Francisco Mendes, o atentado 
contra os seringueiros foi praticado a 

Solo Urbano 

Porto Alegre (AGEN) - O Movimento 
Democrático Urbano (MDU), organização 
criada no início do ano, defende na cidade 
o ideário que a União Democrática Rura
lista (UDR) advoga no campo, como os 
princípios da propriedade privada e da 
não-intervenção do Estado na economia, 
Recentemente, observadores do MDU fo
ram enviados aos Estados Unidos para 
acompanhar a campanha presidencial na
quele país e colher subsídios à ação do 
Movimento no Brasil. 

O presidente do MDU, Eduardo da Ro
cha Azevedo, também presidente da Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa), tem 
acompanhado pessoalmente as votações no 
Congresso Constituinte. Azevedo tem feito 
uma média de dez viagens por mês, a mé-

mando do fazendeiro Darli Alves. Fran
cisco Mendes, que em 1987 recebeu o 
Prêmio Global 500 da ONU por sua de
fesa da ecologia, vem recebendo segui
das ameaças de morte (AGEN N!? 104). 

DÍVIDAS PERDOADAS 
Vitória, ES (AGEN) - A mobilização 

dos pequenos proprietários rurais de Bar
ra de São Francisco (ES) impediu que 
fossem leiloadas 27 pequenas proprieda
des, na última semana de maio, em razão 
de dívidas no valor de Cz$ 20 milhões. 
O Banco do Estado do Espírito Santo 
(Banestes) perdoou a dívida, e começou 
a discutir a inaGimplência de outros 15 
pequenos agricui�ores. 

FAZENDA OCUPADA 
Florianópolis (AGEN) - No último dia 

MDU JÁ TEM 19 Mil.. Fll.JADOS 

dias e grandes cidades de todo o país, fa
zendo palestras em associações empresa
riais e entidades como o Rotary e o Lions 
Club. 

Porção UDR - A porção UDR de 
Eduardo da Rocha Azevedo está na fazen
'da Santa Ana do Cuiabano, de sua pro
priedade, na cidade paulista de Valinhos. 
Na fazenda, de 38 alqueires, Azevedo cria 
gado - Nelore e Santa Gertrudes - e um 
conjunto de cavalos puro-sangue - o presi
dente da Bovespa gosta de montai:, e já foi 
um premiado freqüentador do Jockey Club 
de São Paulo. 

Eduardo da Rocha Azevedo, de 39 
anos, integrou o Comando de Caça aos 
Comunistas. Em 1968, atuou corno moto
rista de um veículo utilizado pelo CCC, no 

25 de maio cerca de 400 famílias de tra
balhadores rurais sem terrn ocuparam a 
Fazenda Volta Grande, no município de 
Abelardo Luz (SC). As famílias de sem 
terra estão ameaçadas de despejo, pois o 
proprietário entrou, dia 1 !! de junho, com 
processo de reintegração junto ao juiz da 
Comarca de Xanxerê. As 400 estavam 
entre as 2.500 famílias despejadas por 
força policial em outubro do ano passa
do, de uma fazenda no município de 
Campo Erê (SC). Sem ter para onde ir, 
essas famílias haviam feito três acampa
mentos provisórios nos municípios de 
Quilombo, Campo Erê e lrani. O Movi
mento dos Sem Terra pede manifestações 
de solidariedade aos lavradores, bem 
como pedidos ao Ministério da Reforma 
Agrária, no sentido de que as famílias 
não sejam despejadas novamente. 

roubo das urnas usadas nas eleições para a 
diretoria do Centro Acadêmico XI de 
Agosto, da Faculdade de Direito do Largo 
de São Franciscn. em Sfin Paulo As 
eleições foram claramente l.1vorávcis aos 
grupos de esquerda. 

O líder do MDU não esconde as sua� 
simpatias por Ronaldo Caiado, o presiden-
te licenciado da UDR, ,e por lideranç.is 
comu os governadores Alvaro Dias, Mo
reira Franco e Fernando Collor de Melo,. 
pelo presidente do Sindicato dos Metalúr-' 
gicos de São Paulo, Luis Antônio de Me
deiros e pelo deputado Guilherme Afif 
Domingos. Cita, ainda, como liderança 
emergente, o deputado José Genoíno 
(PT-SP). E admite que poderia votar em 
Antônio Ermírio de Moraes para presiden-
te da República. 

América Latina------------------------
AL: RFIJGIOSOS CONSIDFRAM SITUAÇÃO ºALARMANIB .. 

São Paulo (AGEN) - Três frades da Or
dem dos Dominicanos, presentes no Brasil 
para divulgar a situação da América Lati
na, classificaram de "crucial, alannante e, 
em alguns pontos, intensamente violenta" 
a política de direitos humanos desenvolvi
da pelos governos, "mascarados de demo
cratas, que não pensam duas vezes antes 
de oprimir o povo". 

Lino Dolan (peruano), João Manuel Pe
rez, que trabalha parte do ano no Haiti, e 
Miguel Concha, mexicano, comentaram as 
graves violações dos direitos civis em vá
rios países, dando ênfase a EI Salvador, 
Honduras e Guatemala: nos três, a presen
ça noite-americana se dá de maneira "in
tensa e repressiva", segurido Miguel Con
cha, acrescentando: 

- Os governos "democráticos" dos três
países estão inscritos em uma poderosa es-
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tratégia político-militar de contrainsurgên- !ada Clamor pela Terra, defendendo uma 
eia, levada adiante pelo Departamento de política justa no que se refere à djstri
Estado dos EUA no governo Reagan. É. buição da terra. A Guatemala tem uma si
este o objetivo básico em relação à Améri- tuação fundiária mais grave que os países 
ca Central. Os Estados Unidos os chamam vizinhos tal a concentração de latifúndios. 
de governos amigos, e eles não respon- Menção a Paozós - No documento da 
dem, é evidente, às aspirações, anseios e Conferência Episcopal da Guatemala é 

,lutas do povo. mencionado o massacre de Panzós, ocorri-
Direitos Humanos - A Comissão de OH do há dez anos, quando mais de 100 fudios 

da ONU analisou relatórios de violências camponeses foram assassinados pelás tro
em toda a América Latina e relacionou, pas policiais federais, por reivindicarem a 
lado a lado, os governos do Ciüle e de El terra. 
Salvador como os que praticam o maior Após a divulgação da mensagem, que 
número de violações. Paralelamente, cons- repercutiu negativamente em âmbito do 
tatou que o governo de Honduras tem feito governo, iniciou-se a série de injúrias aos 
crescer quantitativamente os problemas re- membros do Episcopado, conforme relata 
!acionados à dignidade da vida do poyo. frei Miguel Concha: "o governo passou a

Na Guatemala, por exemplo, os bispos, atacar os bispos, classificando-os de trafi
corno há muito não faziam, tomaram po- cantes de bebidas alcoólicas o que é um 
sição e lançaram uma carta pastoral intitu- absurdo". 

SARNEY FICA 5 ANOS: VITÓRIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA 

Brasília (AGEN) - Por 328 votos a favor, 222 contra, 3 abstenções e 5 ausências, foi aprovado, dia 2 de junhq, pelo Congresso 
Constituinte, o mandato de cinco anos para o presidente José Sarney, que ficará no cargo até março de 1990. O texto aprovado re
sultou da fusão das emendas dos deputados Matheus Iensen (PMDB-PR), Bonifácio de Andrada (PDS-MG) e Basílio 'vilani 
(PMDB-PR). Matheus lensen, cantor evangélico, pertence à Assembléia de Deus. 

O rolo compressor do Palácio do Planalto funcionou com maior eficácia do que quando o Congresso Constituinte, a 2-2 de março, 
aprovou, por 304 votos a 213, o mandato de cinco anos para os próximos presidentes da RepúbHca. Entre outros, defendiam um 
mandato de quatro anos e votaram, agora, em cinco anos para Sarney, os constituintes Aécio Neves (PMDB-MG), Aluísio Bezerra 
(PMDB-AC), Messias Soares (PTB-RJ), Acival Gomes (PMDB-SE), Mauro Campos (sem pattido-MG), Darcy Deites (PMDB-P�) 
e Delfim Netto (PDS-SP). Aécio Neves teria mudado de voto, depois que q governo federal confirmou a liberação de.Cz$500 mi- . 
!hõe� para a Universidade de São João Del Rey; Aluísio Bezerra, pelo apoio federal à construção da Estrªda Transcontinental, que 
rrá . hgar o Acre ao Peru; Messias Soares, pela promessa de construção de uma via pública ligando várias indústrias em Duque de 
Caxias (RJ), seu reduto eleitoral. · · 

lntemaciouali7!'ção - � garantia do mandato �e cinco anos para o presidente José Samey não foi urna vitória da vaidáde pessoal, 
como alguns órgaos de imprensa afirmaram. Foi, antes, uma vitória das forças empenhadas em uma maior internacionalização da 
economia br�sileira, através de vários projetos já em curso: a conversão da dívida externa em investimento, a privatização de em
presas estatais e a abertura de Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). O governo Sarney tem, agora. asseeturada a força 
política para acelerar o processo de internacionalização. 0 

Abaixo, o voto de cada constituinte sobre a duração do mandato do presidente José Samey, segundo Iist.!,;..:m da ''Folha de São 
Paulo": 

. .

ACII«cio Dlos (Ph) . ulzlo 8110,ro (PMOIII f10t1<ilco Dlógenn (P&S)Geraldo Fleming (PMOB)JoffMelo (PMOB} Moriolúclo (PMOB)Nobor Júnio< (PMOB} Nartlso Mendes (PDS) O.mlrllmo (PM08) Ru.,..,, Branquinho (P.v.D8) 
ALAOOAIAlbetico Cordeiro (Pfl) 

Ant:>nio Ferreiro (Pfl) 
DMildo Survagy (Pfl} 
Guilherme Pol,,,.lra (Pfl) 
JoM Thomai Non6 (Pfl) 
Vlnklus Can,onç&o (Pfl) 

AMAPÁAnnlbol 8orcelloo (PFL} 
Eroklo Trindade (Pfl) 
Geovanl Bo,gn (Pfl) 

AMAIONAIÁur .. Mello (PMDII) 
Cot�DlCorll (PMDII} 
Correi Benevkl,tt {PTB} 
Eunk• Míchll .. (Pfl} 
&Jo f9treiro (PFL) 
José Outro (PMOB} 
Loopoldo Pern (PMOB} 
Sodlo Houoch<t (Pfl) 

IAMIAAngelo Mogolhlln (PFL) 
ttoGamo (Pfl) 

orlo, Sont' Anna (PMOB} 
Eraldo Tinoco (Pfl) 
ffonclS<O Benjamim (Pfl} 
JolroAzl (Pfl) 
Jolro Carneiro (Pfl) 
JoaoAI.,.. (Pfl) 
Jonlval Luc .. (PFL) 
Joree Viana (PMD6} 
Ja,, Lourenço (Pfl) 
Lour lomonlo (Pfl} 
lul• Eduardo (Pfl} 
lul• Viana NOIO (PMDII) 
Mo,,..ICostro (PFL} 
MIiton 8orbo1a (PMD8) 
Sérgio Brito (PFL) 
Wolc«I< Omélas {PFL) 

aAúA4éio d. Borba (PDS} hnrrodoMelo (PMDB) Cotios Benevldet (PMOII) Coka, Cal, H.lo (POS)C!d Sobolo de Carvalho (PMOB) Et.tvaldo Nogueira (PfL}Expedito Machado (PM06) Furtado leito (Pfl) GldelOantm (PMOII) .loJ4llns (Pfl) luizMo.rQUft (P_Fl)MonoelV.lolla (PM08) Mauro Benevides (PMD8)Mouro Sampaio (PMOB)Moy.41 Plmontel (PMDII}O<lando �t•rra (Pfl)O.mundo il.obouço, (PMD8}Raimundo hierro (P.MOB} Ubiroton Aguior (PMOB} 
DISTIIIYO fmuAL Fron<lsco Carneiro (PMOB)Mórclo Kubltschei. (PMD8)Melro Filho (PMD11) Wolmlr Cómp,,lo (Pfl} 

CONS1TI1JINTES QUE VOTARAM PFLOS 5 ANOS 
IISPilmoUNTO G4non Cometa (PMOB}JoaoColmon (PMOB}Nydot Bori>oso (PMOI}St"loOicn (f'fl)

GOIÁSAnlanlo de J01u1 (PMDI} 0.1lo Braz {PMOB) F-en,ondo Cunho (PMDI)lropuon Costa Júnio< (PM08)JoaoNotol (PMDI} JoMFreir• (PMD8} lúcio Võnlo (PMOB)lult-Soyer (PMDe}Mogulto VIieia (PMOB}Mouro Mirando (PMOB)Nophtall Alv" de Souza (PMOB} Nlon Albernaz (PMOB} Paulo Robena Cunha (PDC;Robeno 8ol01tra (PDC}Siqueira Campos (PDC}
MARANHÃOAlberlco FIiho (PMOB} Alexandre Casto (Pfl) Ant6<,io Gaspar (PMD8} Cid Carvalho (PMOB)Cotto Fe<Tolro (Pfl)Davi AI, .. Silvo (POS)EdiM>n Lobao (Pfl)Edivoldo Holanda (PFL)Elieter Moreira (PFL}EnocVlelro (Pfl)FranciKO Coelho (PFL)Jooqulm Holckel (PMOB)José T olxeira (PFL)Ooolr• C0<rlo. (PMD8)VictarTrovõo (PFL) Vieira do Silvo (PDS)Wagner logo (PM08}

MA10GROSSOJoaquim Suc4H\o (PT8l Jonos Pinh•lro (Pfl) Júlio Campos (PFt)louremberg NunH Rocha (PTBI Osvaldo Sobrinho (PTS) Roberto Campos (PDS)Rodrlgue, Palmo (PT8}Ubirotan Splnelll (PDS)

MA100IIOISO DOIUL GandiJomll (PFL}Ivo Gonóslmo (PMOII}Joff Elicn (PT&)l..y Oicn (PR)Rochld Saldanha Dertl (PMDI) Rubon Figueira (PMD8) 
MINAS-AISA4clo-OI (PMD8} AHredo Compoa (PMD8} Alolslo Vaoconcelot (PMD8) ÁlvoraA.,16<>lo (PMD8) Alyuon Poulinelli (Pfl) eonacx1o c1e Androdo (PDS) Ctl1tóvam Chiarodla (PFL)Dalton C<lf\abrova (PMD8) lllotMurod (Plllt GoMslo 8emardlna (PMOB) Glltftor (PMOB) H.iloCo,ta (PMOB) �Scmtas (PFL) 

Hurnbena Souto (Pfl} ltrool Pinheiro FIiho (PMD8)JoM do Conceiçõo (PMD8)JoMGeroldo (PMDI)

.loM Santana de Vaocoacelloo (Pfl)JoM Ulinn de Oliveira (PMOB}lotlVare!la (Pfl}L .. paldo llnt<>n• (P.Wll)Mo.l'COllimo (PMDI} MórloAIIOd (Pfl)Mórlo 8oucllord<-t (PMOB)Mórlo de Oliveira (PMOI} Mourklo Compoa (Pfl} Mourklo Póduo (PMOB}Mouro Comp01 (umportldo}Melo freire (PMDB}MelloRel1 (PDS}Milton limo (PMDtl) Milton Rol, (PM08)Ôl<or C«rlo (Pfl)Raimundo Reunci. (PMOB)Rau1Be14m (PMD8) Roberto Vital (PMOB} 
Ronaldo Carvalho (PMDtl)RonaroCon� (PFL}RosoPrO!a (PM08)S..-glo Wtmeck (PMDtl) Virgílio Galm,I 1POSJ 

PAÚ.Aloy,loChovfl (P�t) Amlkar l,lofeiro (PMD8} AmokloMorot, (PMOB}Aadrubol Bentn (PMOB)11.nedlcla Monteiro (PTB}Corlot Vinagre (PMOB}Olonltlo Hoge (Pfl) Domln901 Juvenil (PMOB} Eliel Rodrigun {PMOB} Fausto ftmonde, (PMOB) Fomondo Velosto (PMOB}Gob<ktl Guerreiro (PMOB}GononPern (PDS) 
Jorbos Ponorinho (PDS)Jo6o#Moetfl (Pfl)
Joree Arbogo ( l'OS) blonool Ribeiro (PMD8) Paulo Robeno (PMI08) 

P.41Alu Adauto Pereira (PDS)A9(111lr AlrMldo (PMOB) Alulzlo Campos (PMOBJEdlvoldo Moita (PMDI}Ed,,,.Tavorn (PFL}Eva!do Go,,,;alvfl (PFL)Hurnborlo Lucena (PMD8}Joao Ai1rlplno (PMD8)JoaodoMota (PFL)JoMMoronhaa (PMOB} Marwndn GadeJho (l'Fl)Raimundo lira (PMOB}

PAUNÁAlorlco Abib (PMDB} Antonio Ueno (Pftll!mOio Vlllonl (PMD9)Oar(YO.itoo (PMDII)Olani1lo Ool Pró (PFL)Er,ln 8onkoski (Mm partido)Jocy Sconogotto (Pfl}Jo,• Cario, Martinez (PMOB}Jovanl"li Moilnl (PMOB)
Motti.ua leriten (PMOB}Mottot leõo (PMOB}Mourklo Nouor (PMDB)Max Roi.nmonn (PMDB)Oswoldo Trevlsan (PMD8)Paulo Plmontol (Pfl)

Ren01o Bemordi (PMDII)R-,oto Johnsson (PMOB)So<,tinho Furtado (PMDI)S..-9lo Spoda (PMDI}
,_AMIUCO femondo Beierro Coelho (PMDI}GIi'°" Machado (Pfl}Harlon Godelho (PMDtl}1.noc6ncio Oltveiro (Pfl)Jo,, Carlos Vasconcelos (PMOB} JoMJorge (PFL)JoM � Aen6�·· leterro (Pfl}JoM�Aoun (PfllJoMri.- {Pfl) NII-.Gblon (PMOBJOswJdoCoelho (Pfl}PooloMorqu.,. (Pfl)Ricordofklr.a (Pfl}Solotlol c;or,,,.,lho (Pfl) 

PIAUIÁl-o Pocheco (Pfl) Atilollra {Pfl} "-lipeMondn (PDS)Hetcxllto Fonn (PMOB)Jeoualdo Cavai<ontl {Pfl}Jnu,Tojro (l'fl}Joaol.obo (PFL}JoMlulzMolo (PDS}Mu,soO.- (Pfl} P-londlm (PfL) 

IIOOUNOI DO NOITI Ant6<>1o C6moro Carlos Alborlo fkMc,Rocho Honrl9u• Eduardo�lbertFerreiro llm04II Wonde<lty �tsl4F1elr• Vlngl Rosodo

IIOCIUNDI DO SULAmoldo Priolo Oar(YPor.zo Erlco PtgororoHilórlo lkoun l\'OMolnord Joao dt o..., AnlvnnJúlio Co1tamllon Lult Roberto Ponto O.voido 8ender Poulo Mincorono Roopido NottoRuyNedtl TolmoKlnt
IIO DI JANIIIOAfon,oArlnos Aloy,lo l•lulro Amoral Netto Aroldo de Ollwln,Doso Coimbra Deni-Amelro Fóblo �aunhelttl FernNodtr Ravlo Palmlor do Voi90Gu.to.o de Fatio Jorge l•II• JoMLvl,cleS6 Mn11osSoo ....Neli011Sobró 0.-Lell!lc>

(PMOB)(PTI}(PfL}(PMDI} (PfL}(PMOB}
(!'fl} (PMDI) 

(PR.)(POS)(PFL)(PMDI)(PMlll) (POT)(PMDI)(PMDI)(PI>!}(PMOe}(PMDI)(PMOB) (POS} 

(PR} (PMDI} (POS)(PFL}(PMOB) (PMD8} 
(Pll} (PDT) (PMlll) (PMDI} 

(PMOB) (PL)(PTlt)(l'fl.}(l'fl.)

lob«to AU9Ut10 
r,Rob.rio Jeff__, PTI} RubemMecllno (Pfl} Slmllo Seulm (PFL} SoteroCunha (PDC) 

IIONDOliA Amoldo"""1ln1 (PMDI}M1i1 Cc,nu1o (Pfl}Cl,ogotNeto (PMOI) Froncllco Sai.. (PMOI)JoMVlano (PMDI} OdoclrS-.. (fifi.)OkwoPitft .. (PMDI) Rttc,furtado (l'fl.} 

IIOIAIMA0,...0uorto (l'fl) Morluce Pinto (P�) Molarlldo Cavolcoriil (PR} �Pinto (PMDI) 

UNTACATAntAAiexondNPuzyno (PMDI) EduardoMo<elra (PMOB)O.O.Oh Amoronto (PMOB)Ivo Vondo<llnde (PMDI)
Orlondo Pacheco (l'fl.)RonO!o Vlonno (PMDI}•ube<vol Pliotto (PI)$}Vlctot Fontano (PfL)

IÃO,AUIO AQrlplno de Oliwlra limo (PR)Alrlon Sclndo.ol (PMDI} Antonio Sollm Curlotl (POS)Amokl Flo(ovontt (1'0$)CordoeoA'- (Pt.\08)O.lttmNotto (POS}Fou1lo Rocha (PA.)
Fell� CIMtldde (PMDI)ffoncll<O Amoral (PMD8) Gq,lono Rlghl (PTI) Geno,,Morcondn .(PMDI) l!flloR_- (PM08)
.1o11o•oztk (PMDI) JoM COfflOrgo (PA.) Jol4Egr.fo (PTI) MolulyNeto (Pfl) Manoel Mo<elro (PMDIJ Micl,elT- (PMDI) Pauio?onur (PMDI) Rico,do lzor (Pfl} Roberto Rollerni,.,v (PMDli Sornlrhhõo (PMCI)
n-cloroMendtt (PM08)TltoCotto (PMDI}

IDOIN AclvolGofMI (PMDI} Albano franco (PM08) Ant6nlo Cotloo Franco (PMO&} 
loKOf- (PMOI} Cl.on6ncio Fon1tco (Pfl)Djenol Go,,,;olvM (PMOB) F<on<laço Rollerni,.,v (PMOB) JoaoMochoc!cRallomberg (PFI.} Jo•6 Outlrot (P�),laurlvol BoRll;to .,. jPFI.)!-MnsicnGól, (Pfl) 
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Opinião 

NA IGREJA CATÓUCA: 
A lula dos negros desafia as Igrejas. 

Neste maio de 1988, há cem anos da 
abolição legal da escravidão no Brasil, 
a questão negra voltou a ser tema cen
tral, recolocando a nu as desigualdades 
gritantes da sociedade brasileira, não só 
em termos econômicos, políticos e so
ciais, mas também raciais. Trouxe no
vamente à tona as contradições do Esta
do, das Igrejas, da Universidade e dos 
movimentos populares e partidos em re
lação à escravidão e às suas seqüelas na 
socieaade brasileira. 

A Igreja Católica, marcadamente ne
gra nas suas comunidades de base, nos 
seus romeiros e manifestações populares 
de massa, é ainda hegemonicamente 
branca na sua hierarquia. São apenas 
seis bispos. num total de 378 e 200 pa
dres em perto de 13 .000, ou seja, 1,5% 
dos bispos e 1,53% dos padres, quando 
a proporção da população negra e mes
tiça alcança 45% no conjunto da popu
lação brasileira. Entre as religiosas o 
processo de enegrecimento dos seus 
quadros vem se processando muito mais 
rapidamente do que nas congregações 
religiosas masculinas e entre o clero se
cular. O grande número de dirigentes 
negros nas organizações de base da 
Igreja Católica, os encontros e depois a 
articulação dos negros no Movimento 
União e Consciência Negra e mais tarde 
no grupo dos Agentes de Pastoral Ne
gros, a conversão de importantes setores 
da Igreja para as lutas dos- mais pobres, 
tornou poss(vel o tema "O Negro e a 
Fraternidade'' na Campanha da Frater
nidade de 88. 

O fato mais importante é a escolha do 
tema em si e que a Igreja Católica reco
nhecesse publicamente seu envolvimento 
histórico com a escravidão; que a Cam
panha tomasse um tom penitencial e as
sumisse a reconstrução das comunida
des, da liturgia, da prática Pastoral e 
teol6gica num compromisso com as lutas 
e os val.ores da comunidade negra cató
lica, evangélica e presente nos cultos 
afro-brasileiros. As contradições inter
nas ficaram expostas na proposta dos 
lemas: "Negro, um clamor de justiça", 
apresentado pela comunidade negra, 
"Muitas raças, um só povo", veiculado 
pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e 
"Ouvi o clamor deste povo", escolhido 
pela CNBB. Pela primeira vez houve um 
racha público na organização da Cam
panha, com a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro preparando cartazes, texto-base 
e subsfdios próprios, sendo seguida por 
várias outras dioceses. A Rede Gl.obo de 
Televisão veicul.ou as "chamadas" pre
paradas pela Arquidiocese do Rio de 
Janeiro e boicotou as da CNBB. O tema 
tocou problema central no cotidiano das 
camadas populares, teve acolhida cal.o-

rosa em certas áreas, suscitou perplexi
dçzde e mal-estar em outras, foi margi
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natizado em algumas paróquias. No dia 
12 de maio, nos Arcos da I.Apa no Rio 
de Janeiro, 300 artistas negros apresen
taram a Missa dos Quilombos, de auto
ria de Pedro Casaldáliga, Pedro Tierra 
e música de Milton Nascimento. Em 
1982 a Missa fora proibida pela Con
gregação para o Culto Divino. Nesse 
mesmo dia. o Exército reprimiu passeata 
de 10.000 negros, sob "suspeita" de 
que ir;am desrespeitar o Duque de Ca
xias. patrono do Exército. Os discursos 
no Congresso foram vaiados e boa parte 
das comemorações oficiais do /3 de 
Maio foi boicotada pela comunidade ne
gra, que continua insistindo em celebrar 
a 20 de Novembro. dia da morte de 
Zumbi, o último chefe dos Quilombos 
dos Palmares. como o dia da Cqnsciên
cia Negra. Silenâo.mmente, pela base. 
multiplicaram-se os contatos ecumêni
cos, as celebrações em comum. e passou 
a aflorar, na liturgia católica. elementos 
culturais das tradições afrfrwl(ls. Mais 
de um milhão de exemplare., do texto
base da Campanha foram distributdos, 
sem contar os outros subsfdios. cartilhas 
e livretos preparados pelo movimento· 
negro. Só a longo prazo será possível 
avaliar todos os efeitos e conseqüências 
desta CF-88. 

Os desafios no campo da polltica - No 
plano político, a Igreja Católica esteve 
sob cerrada campanha dos principais 
órgãos de imprensa acionados pelos 
lobbies de mineradores, madeireiras, 
companhias de terras, por conta do seu 
apoio na Constituinte à demarcação e 
preservação das terras ind(genas e à 
viabilização da Reforma AgráHa. Den
tro da Igreja, o C/MI e a CPT foram os 
alvos mais diretos da campanJ:,a que se 
desdobrou em atentado à vida de d. Er
win Kriiutler, presidente do CIMI, na 
chacina dos (ndios Tikunas e na multi
plicação dos assassinatos de /(deres sin
dicais e dirigentes de comunidades ru
rais, na acusação irresponsável do bispo 
d. Boaventura Kloppenburg de que a
CPT estaria incentivando a luta armada
no campo. No sul do pa(s, no centro
oeste, norte e nordeste, vários bispos
condenaram publicamente a UDR e sua 
política de violência no campo e de in
transigência frente à Reforma Agrária. 

A declaração da presi<Mncia da 
CNBB sobre a corrupção no Governo, o 
abandono dos compromissos de cunho 
social e político assumidos na transição 
democrática, criou impacto, gerando 
uma resposta imediata do presidente e 
dando alento à CP I da corrupção no 
Congresso. 

À vitória na Constituinte acerca da 
maior protenção das terras ind(genas, 
correspondeu um forte entrave na 
questão da reforma agrária, onde a 
UDR conseguiu subtrair à desapro
priação para fins de refonna agrária as 
assim chamadas "terras produtivas". 

As relações com Roma - Nas relações 
entre a CNBB e a Santa Sé subsistem 
áreas impenneáveis ao diálogo, como a 
de nomeação de bispos e outras, onde 
vai se implantando lentamente um pro
cesso de consulta e cooperação. Na no
meação de bispos, deu-se colno certa a 
ida de d. Luciano Mendes de Almeida 
para a Sé primaz do Brasil, Salvador da 
Bahia. E o nomeado foi d. Lucas Morei
ra Neves. D. Luciano já fora preterido: 
para a Sé de Manaus, onde todos os 
bispos do regional indicaram seu nome, 
com exceção apenas do bispo de Parin
tins, que acabou sendo o escolhido, pela 
Nunciatura, para administrador apostó
lico, durante a Sé vacante. Foi com sur
presa e constrangimento que se recebeu 
a transferência de d. Luciano, de São 
Paulo, para Mariana, cidade que parou 
no século XVIII e é considerada das 
mais conservadoras do país. Maisíllfli 
cem bispos solicitaram na última ass9
hléia da CNBB uma discussão aberta 
sobre os processos de nomeação de bis
pos. mas faltaram dez votos para que o 
assunto entrasse em pauta. Muitos dei
xaram de votar a favor por desânimo. O 
tema já fora discutido em outras oca
siões e sugestões enviadas à Santa Sé, 
com resultados aparentemente inversos 
ao esperado. O povo de Deus, o clero 
das dioceses, a Igreja local, o coMgio 
de bispos da prov(ncia eclesiástica, dos 
regionais e a própria CNBB vêm sendo 
mantidos totalmente à margem de esco
lhas que são determinantes para a vida 
das igrejas particulares e para o futuro 
da Igreja. 

Noutros campos, vai se instaurando 
um processo de consulta e negociação. 
Para a visita aos seminários, onde -a
giram tantos impasses e conflitos, co• 
vinda inclusive de um cardeal alemão, 
acompanhado de um bispo argentino e 
outro português para visitarem a Facul
dade de Teologia de São Paulo, em 
1985, a CNBB está apresentando uma 
ou mais ternas de bispos por regionais. 
Dessas ternas será escolhido por Roma 
o visitador para cada área.

A refle:xiio teológica - Também no re
ferente à coleção Teologia e Libertação, 
onde o acordo alcançado em abril de 
1986 entre o Comitê Editorial e a pre
sidência da CNBB fora inviabilizado pe
la indicação, sem prévia discussão, de 
três outros bispos saídos do CEI.AM º 

(Argentina, Colômbia e México) e de um 
quarto diretamente da Congregação pa
ra o Culto da Fé, chegou-se novamente 
a um entendimento: a Comissão de Dou
trina da CNBB passa a acompanhar o 
Comitê Editorial, no que tange à orto
doxia dos textos, permanecendo o im
primatur sob a responsabilidade do Bis
po do autor da sede da Casa Editorial. 
A vigiUincia da CED da CNBB estende
se ao conjunto da obra, e não apenas 
aos textos de autores brasileiros. + · 

+ 
A divisão da Arquidiocese de São 

Paulo - Finalmente, na momentosa 
questão da divisão da Arquidiocese de 
São Paul.o, que se estava processando 
contra a vontade das comunidades, con
tra o desejo do clero e contra o parecer 
do coMgio episcopal da cidade, a As
sembl,éia da CNBB discutiu o assunto, 
propondo que a questão de São Paulo 
não fosse resolvida isoladamente e sim 
no âmbito de problemas semelhantes de 
todas as regiões metropolitanas do pa(s. 
A discussão do assunto a n(vel de CNBB 
e também de opinião pública, abriu pro
vavelmente um espaço para a reconside
ração da decisão já tomada de retalhar 
a Arquidiocese de São Paul.o. Recortar 
novas dioceses no próprio tecido urbano 
traz o risco de inviabilizar qualquer pas
toral de conjunto não só para a região 
metropolitana, mas pura a própria cida
de, já que se cogitava da criação de 
dioceses tanto nus municípios de Osasco 
e ltapecirica, como nos bairros de Santo 

Aaro e São Miguel Paulista. Sintoma
Yamente, a população de Santo Amaro 
rej�itou há pouco, em plebiscito, por 
larga maioria, a sua separação do mu
nicípio de São Paulo. Um pouco mais de 
consulta e de democracia interna na 
Igreja ajudariam a arejar o ambiente e a 
diminuir a dose de arbítrio e de erro em 
decisões que são finalmente pastorais e 
afetam a vida e o destino das comunida
des. 

NAS IGREJAS EVANGÉLICAS: 
li Assembléia Gemi do CLAI - Conti

nuam em rítmo intenso os preparativos 
para a li Assembl,éia do Conselho Lati
no-Americano de Igrejas, a realizar-se 
em Itaici no final de outubro e princípio 
de novembro. O tema geral do evento é 
"Igreja - a caminho de uma esperança 
solidária··. Espera-se uma assemb!,éia de 

- pessoas. com a JXUticipação de mais

de 100 igrejas das diversas denomi
nações evangélicas. 

Antecedendo a Assembl,éia haverá, em 
Quito, no mês de julho, o Encontro Lati
no-Americano e Caribenho de Organis
mos Ecumênicos que reunirá cerca de 90 
instituições ecumênicas <ÚJ Continente. O 
aprofundamento dos iaçvs de solidarie
dade, debates sobre o sentido do ecume
nismo hóje e perspectivas de um projeto 
ecumênico para a próxima década serão 
os remas principais. Do Brasil partici
parão 13 grupos ecumênicos. 

Há uma expectativa muito grande so
bre esses acontecimentos que poderão s,� 
constituir em grande impulso para o mo
vimento ecumênico. 

Crise na Igreja Eletrônica - No mo
mento em que se anuncia a inaugu
ração, no Rio, da TV-RIO, do Pastor 
Fanini, vem a público mais um escânda
lo produzido pelos tele-evangelistas nor
te-americanos. Desta vez o protagonista 
foi um dos mais afamados pastores ele
trônicos, Jimmy Swagart, acusado de 
atos de perversão sexual. Ele possu(a 
um verdadeiro império econômico, man
tinha posições políticas reacionárias, 
inclusive de apoio aos "contras" e ao 
regime de Pinochet e defendia uma 
perspectiva teológica fundamentalista 
contrária à teologia da libertação. A sua 
queda, que foi a continuidade de escân
dalos anteriores de outros tele-evange
listas, veio mostrar a fragilidade desse 
tipo de movimento, que não tem vincu
lação orgânica com nenhuma igreja 
evangélica e qiAe usa os meios de comu
nicação de massa como a sua arma po
derosa. 

Of parlamentares evangélicos 
Também nos últimos meses esteve em 
destaque a atuação da chamada banca
da evangélica na Assembl,éia Constituin
te. A grande maioria votou sempre a fa-

vor das propostas antipopulares, coor
denadas pel.o Centrão. Houve, entretan
to exceções de alguns parlamentares 
evangélicos combativos, que se posicio
naram com finneza a favor <ÚJs interes
ses populares. Um elemento positivo é 
que muitos membros das comunidades 
locais evangélicas e da própria hierar
quia, vieram a público repudiar esse 
comportamento da maioria dos deputa
dos evangélicos, afirmando que eles não 
têm legitimidade para representar o 
pensamento das ígrejas. O jornal "O 
Dia" do Rio de Janeiro fez uma entre
vista com participantes das diversas de
nominações (Batista, Luterana, Metodis
ta, Congregacional, Assemb!,éia de 
Deus) que se mostraram revoltados com 
a posição política da maioria da chama
da bancada evangélica. 

O avanço das Igrejas Pentecostais -
Esse fenômeno continua chamando 
atenção dos meios eclesiais de forma ge
ral. Não resta dúvida que essas igrejas 
vão se fortalecendo na zona rural e nas 
periferias das cidades, atingindo predo
minantemente as camadas mais pobres 
da população. Há muitos tipos de igre-

jas pentecostais: algumas mais institu
. cionalizadas, outras mais autônomas. A 
aceitação de sua mensagem e do seu es
tilo do culto por amplos setores popula
res está exigindo uma interpretação 
mais aprofundada e estudada. Os pente
costais já se constituem em força social 
e política considerável e não podem ser 
julgados com simplismos. Estão sendo 
alvo de atenção forte dos políticos con
servadores e de atenções governamen
tais. É fato para reflexã.o urgente por 
parte de todas as igrejas. 

* José Oscar Beozzo - sacerdote católi
co, historiador.
* Jether Pereira Ramalho - evangélico,
sociólogo.

Síntese------------------------

ATENTADO CONTRA CARDEAL 
Fortaleza (AGEN - CNBB) - A re

sidência de d. Aloísio Lorscheider, car
deal de Fortaleza (CE), foi invadida às 
3 horas da madrugada de 28 para 29 de 
maio, por dois homens que renderam o 
vigia, entraram no jardim e forçaram a 
janela do quarto do arcebispo. Mas ele 
estava no sul do país, para onde viajara 
naquela noite. É a terceira vez que a 
violência ronda a casa do arcebispo do 
Ceará, sempre de madrugada, com 
bomba explodindo no jardim e matança 
sucessiva dos cães de guarda, além de 
insistentes telefonemas anônimos de 
ameaça. Este atentado, informou o Re
gional Nordeste-! da Conferência dos 
Bispos, está ligado a duas posições to
madas pelo cardeal recentemente: 

1 - Com mensagem ao povo cearen
se, dia 13 de maio, apoiando a greve 
dos têxteis e dos metalúrgicos, que se 
'protelava há 20 dias, com omissão da 

imprensa e repressão da polícia. 
2 - Com entrevista coletiva, dia 25 

de maio, em que d. Aloísio Lorscheider 
defendeu a terra dos índios Tapeba, de 
Calcaia, na periferia de Fortaleza, que 
está sendo invadida por políticos do 
Ceará. A entrevista foi dada porque 
uma comissão da FUNAI esteve em 
Fortaleza de 23 a 25 de maio, fazendo o 
jogo dos políticos contra os interesses 
indígenas. D. Alofsio já recebeu quase 
4 mil cartões com assinatura da Suíça e 
da Alemanha se solidarizando com ele 
pela sua "luta pacífica por mais justiça 
social e preservação dos direitos huma
nos no Brasil". A invasão à residência 
de d. Aloísio ainda não foi esclarecida 
pela polícia do Ceará. 

SENADOR DA UDR 

Fortaleza (AGEN) - José Afonso 
Sancho, que assumiu a vaga no Senado 
Federal de Virgílio Távora, morto a 3 

de junho de câncer em São Paulo, é 
membro da União Democrática Ruralis
ta (UDR) do Ceará. Além de agrope
cuarista, José Afonso Sancho é pro
prietário do jornal "Tribuna do Ceará" 
e do Banco Popular de Fortaleza (Ban
fort). 

DEPUI'ADO MORTO 

Porto Alegre (AGEN) - Prosse
guem as investigações em tomo do as
sassinato do deputado estadual José 
Antônio Daudt, ocorrido a 4 de junho. 
Dias antes, a Assembléia Legislativa 
gaúcha havia aprovado projeto de sua 
autoria, proibindo a produção e venda, 
no Rio Grande do Sul, de qualquer 
substância "spray", que contenha ele
mentos que ajudem na destruição da 
camada de ozônio. 

AGEN7 
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São Paulo, junho de 1988. 

Prezado amigo assinante: 

Você, que já tem contribuído com a sua parte para b fortalecimento da 
imprensa democrática em nosso país, através da assinatura do boletim semanal da 
AGEN, está sendo convidado a fazer um novo esforço, a fün de impulsionarmos 
ainda mais o trabalho d�senvolvido pela Agência Ecumênica de Notícias. 

Estamos iniciando uma grande e massiva campanha de assinaturas. 
Queremos, em quatro meses, dobrar o número de assinantes. Sabemos que a tarefa 
não será fácil. De maneira alguma, ainda mais se nos dermos conta da grave si
tuação fin·anceira do Brasil, obrigando as pessoas a dar um novo aperto no cinto. 

Mas, por isto mesmo, temos de acreditar, com força redobrada, na tare
fa da imprensa não comprometida com os grandes grupos econômicos, como é o 
caso da AGEN. A sua ajuda é fundamental. Veja por que: 

• a sugestão é que cada assinante consiga novos assinantes do boletim.
Para cada assinante novo, você � como estímulo, um mês grátis quando da 
renovação de sua assioalura. Assim, por exemplo, se você fizer propaganda do 
trabalho da AGEN, e conseguir convencer três pessoas a fazerem a assinatura, 
quando for renovar a sua ganhará três meses grátis. E assim por diante ... 

Para isto, manteremos um arquivo específico, contendo o número de 
assinantes que você conseguiu. Solicitamos, somente, que o novo assinante nos 
informe quem o convenceu a fazer a assinatura. Isto é simples. 

. Com a campanha sendo iniciada agora, em fins de maio, princípio de 
Junho, esperamos ter, no final de setembro, boas e agradáveis notícias para lhe 
enviar. No nosso endereço (ou pelo telefone) continuamos sempre às ordens para 
quaisquer dúvidas e ouér.as informações. A AGEN é um esforço coletivo, em nome 
da construção da democracia através da boa informação, a serviço da verdade e da 
justiça. 

Um d�safüi para todos nós, agora, é abraçar a tarefa de solidificar a 
AGEN. Está disposto? 

Um abraço amigo e fraterno, 
---

Padre José Domingos Bragheto 
Responsável pelo setor de_ �ontatos e divulgação. 

r�-
-.. ----------

1 

1 

Quero assillllr o bQlet-m semanal .da AGEN.Por isso envio o cheque 
ou vale posaal DO va)of deCz$ 2.000,.00{iodividual) ou Cz$ 2.500,00 
(entidades). · -· 

1 Nome_ .. __________ .-._�-_., __ .... __ , _______ _

1 
Endereço_-______________________ _ 

1 
Bairro __ ....;.. ___________ CEP ________ _ 

1 
Cidade ____________ Estado _______ _ 

I 
País _______ Número do cheque ou vale postal _____ _ 

I 
Telefone��---------------".-..... -... -. .,-. ._

-----

Assinatura ______________ EDhlart!ar· �==�::.:::::::::=::::..._ 
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O arcebispo 
sul-4,{ricano Desmond 
Tutu, Prêmio Nobel da 
Paz,continua 
recebendo muitas 
pressões e ameaças por 
pari'! do regime racista 
da África do Sul, 
patrono do opartheid. 
Essa situaçfío opressiva, 
simbolú.ada por Tutu. 
exige uma soli.dariedade 
cada vez maior dos 
homens e mulheres de 
boa vontade no Brasil. 

ASSASSINATO DE SINDICALISTA GFRA CLIMA DE TENSÃO 

Cabo Frio, RJ(CPT-AGEN) - Depois de ter passado quase 5 dias em esta
do de coma no Hospital Santa Isabel, em Cabo Frio-RJ, faleceu no dia 11 de 
junho, às 12 horas, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Cabo Frio, Sebastião Lan. Sebastiãó, de 45 anos, pai de 9 filhos, foi baleado 
no dia 6 de junho, por pistoleiros, quando estava esperando ônibus no Km 
123,5 da rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio. 

Ele integrava uma Comissão de trabalhadores rurais que tinha audiência 
marcada com o Ministro da Reforma Agrária, Jáder Barbalho, no dia 7 de 
junho, em Brasília. Ia levando documentos que denunciavam violências con
tra posseiros na zona rural do município. A pasta em que levava essa docu
mentação foi roubada pelos assassinos durante a emboscada. 

Sebastião Lan era posseiro na Fazenda Campos Novos, onde, desde 1968 , 
os lavradores vinham lutando pela desapropriação e seu assentamento na 
área. 

Em 1 983, o governo federal desapropriou 2 .500 hectares dessa área para 
assentamento das 30 0 famílias de posseiros. Mesmo tendo sido conc�dida 
pelo INCRA, imissão de posse aos lavradores, até hoje as autoridades não 
deram nenhum passo efetivo para assentá-los. Uma outra parte da fazenda 
(1 .800 ha) também foi desapropriada, mas sem imissão de posse. 

Grilagem - Com isso, a área vem sendo objeto de grilagens constantes. A 
justiça federal determinou a retirada dos grileiros, mas não tomou nenhuma 
medida para que fosse cumprida a determinação. Os grileiros continuaram na 
área, aumentaram em número e intensificaram a violência contra os possei
ros. 

Há mais de cinco meses, Tião Lan vinha denunciando às autoridades es
taduais e federais as ameaças de morte contra a sua pessoa por parte dos gri
leiros. Ele mesmo já tinha comentado entre familiares e companheiros - se
gundo o Jornal do Brasil/Cidade, de 8/6/88 - que sua morte tinha sido tra
mada há mais de um mês pela UDR local, numa reunião realizada em Bota
fogo, lugarejo do distrito de Búzios, município de Cabo Frio. D�ssa reunião 
participaram os grileiros conhecidos como "Zé Florzinha", Evaldo Ferreira 
de Freitas ("2.é Maciel") e o administrador da Fazenda Campos Novos, 
Hermes Benite Vicente. 

O delegado Hélio Luz, do gabinete do Secretário de Polícia Civil do Rio, 
Hélio Saboya, que foi a Cabo Frio para fazer investigações, disse que as 
únicas pessoas que ganhariam com a morte de Tião seriam Jamil Curi Mi
ziarca, dono da Fazenda Campos Novos, seu administrador, Hermes Benite 
Vicente, e outros grileiros. 

Logo após o. atentado, enquanto Sebastião ainda se debatia no hospital, 
entre a vida e a morte, várias entidades do Rio de Janeiro emitiram uma nota 
assinada pela CPT-RJ, FETAG-RJ, MST, ABRA-RJ, !BASE, CEDAC, 
CNRA, CPT-SC, Diocese de Chapec6, Bloco Parlaunentar PT, PV, CPI da 
Terra, CEDI, FAMERJ, SERPAJ-RJ, CDDH-RJ, FASE Nacional e CUT� 
RJ. 
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Igrejas

ATENTAOO CONTRA MISSIONÁRIOS EM RORAIMA 

Boa Vista (AGEN) - A Diocese de 
Roraima repudiou o atentado à vida de 
dois missionários da Consolata, que es
tavam exercendo seu ministério sacerdo
tal, dias 28 e 29 de maio, nas capelas de 
Uiramutan, Willimon e Camararé. Os pa-· 
dres são italianos que defendem a terra 
dos índios: Luciano Stefanini, que está 
há 21 anos no Brasil, e Tiago Mena, que 
está há um ano no _país. O sr, Dibernis 
Mota perturbou a missa do padre Lucia
no, às 19: 15 horas, na Vila do Uiramu
tan, fumando e falando o tempo todo, a 

ponto. de ser convidado a se retirar por 
alguns líderes, que foram informados de 
que ele estava ali com revólver e facão 
para matar o padre, a mando do fazen
deiro Jair Alves dos Reis. O padre foi in
formado, sentiu o perigo e no dia 29, 
domingo, foi a pé até Willimon, onde es
tava o padre Tiago, onde foram informa
dos, na segunda-feira, que Diberrús Mota 
e mais quatro jagunços estavam de em
boscada na ponte do Caximirim, desde 
domingo, dizendo aos índios que iam 

"fazer o padre". Em contato por rádio 
com o provincial dos missionários em 
Boa .Vista, foram resgatados na terça-fei
ra, 31 de maio, por um táxi aéreo. "A 
Igreja em Roraima repudia todo tipo de 
violência e renova seu compromisso na 
defesa dos direitos humanos, especial
mente dos mais fracos", diz o "Comuni
cado ao Povo de Roraima" de 2 de junho 
de 1988, assinado pelo Vigário Geral da 
Diocese, padre Luis Palumbo. D. Aldo 
Mongiano, bispo da diocese, encontra-se 
na Europa. 

CAMPANHA SOBRE ARMAMENTISMO PREOCUPA RATZINGER 

Roma (AGEN) - A campanha defla
grada em várias dioceses católicas italia
nas contra a utilização do imposto de 
renda para financiamento da corrida ar
mamentista, está preocupando o prefeito 
da Congregação para a Doutrina da Fé 
do Vaticano, cardeal Joseph Ratzinger. 
Os católicos italianos "objetores de 
consciência" desejam que, no formulário 
de declaração do imposto de rep.da, haja 
um espaço onde possam declarar ·sua po
sição contrária ao uso dos recursos pú
blicos para a produção de armamento. 

Em carta dirigida aos bispos italianos, 
o cardeal Ratzinger solicita, referindo-se
à campanha dos "objetores de consciên
cia", ·que os membros do episcopado
"não animem, a partir das instâncias 

eclesiais, posições doutrinárias ou práti
cas que possam parecer privadas de um 
sério fundamento doutrinârio". 

Nos bastidores do Vaticano, informa
se que o cardeal Ratzinger teme um vir
tual rompimento da Concordata, acordo 
firmado entre o governo italiano e a San
ta Sé nos anos 40, em razão da campa
nha desencadeada nas dioceses católicas. 
O presidente do Senado, Giovani Spado
lini, ex-Ministro da Defesa, já afirmou 
publicamen_te que a campanha contra a 
corrida nuclear pode gerar a ruptura do 
acordo entre o Vaticano e o Estado ita
liano. 

Brasil - A campanha antiarmamentista 
dos católicos italianos pode afetar a 
construção do caça-bonbardeiro AMX, a 

partir de projeto entre duas empresas ita
lianas e a brasileira Embraer. Acredita-
se, ainda, que a campanha na Itália pode 
repercutir em outros países,. especialmen-
te do Terceiro Mundo, no sentido de que 
os bispos católicos de outras nações 
igualmente possam executar pres·sões via, 
sando o fim da corrida armamentista. W 

Após o documento assinado pelo car
deal Ratzinger, os bispos italianos assu
miram uma posição mais cautelosa em 
relação à campanha. Ainda assim, o car-. 
deal-arcebispo de Florença, d. Silvano 
Piovanelli, doou o seu anel episcopal pa
ra um fundo pacifista, que objetiva a re
conversão das indústrias bélicas italia
nas, para que possam fabricar outros ti
pos de produtos. 

MISSIONÁRIOS ITALIANOS DEBATEM ATUAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Mar,aus (AGEN) - Agentes de pasto
ral e missionários italianos que trabalham 
na Amazônia debatem sua atuação na re
gião, de 13 a 17 de junho, em Manaus 
(AM). O encontro, sob o tema geral "Os 
desafios da An:!azônia hoje, a Igreja local 
e as alternativas encontradas pelo povo", 
reúne missionários e leigos que traba

.lham na Amazônia, ecologistas, jomalis-

São Paulo EAGEN) - Esteve no Brasil, 
na primeira semana de junho, a convite 
do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(CONIC), a equipe da Sub-Unidade de 
Renovação e Vida Congregacional do 
Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Foi 
integrada pelo seu diretor, o ortodoxo 
romero Ion Bria; o reverendo Malcolm 
Hanson, reformado da Inglaterra, o frei 
italiano Marco Gnavi, Joann Russel, da 
Igreja Episcopal dos Estados Unidos, 
Arpie Tcheboukdjian, da Igreja Ortodo
xa Annênia, Evelyn Appiah, Metodista 
de Ghana, e o Pastor Godofredo Boll, 
Luterano do Brasil. 

A equipe veio conhecer a realidade 
dos trabalhos realizados pelas Igrejas nas 
comunidades de base, entre os operários, 
camponeses e marginalizados das perife-
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tas e representantes de organizações de 
direitos humanos, além de representantes 
de entidades como Pax Christi Interna
cional e Cáritas Internacional da Itália. 

Os efeitos do desmatamento, a 
questão indígena, a problemática da pos
se da terra e do solo urbano e a presença 
de empresas italianas na Amazônia, são 
alguns dos pontos em discussão no en-

EQUIPE DO CMI VISITA O BRASH.. 

rias das cidades, assim como saber da 
sua contribuição para a renovação das 
Igrejas na sua missão pastoral, em nível 
internacional. Quais os problemas levan
tados nessa nova forma de ser Igreja e 
quais as respostas encontradas para esses 
problemas, ao longo da caminhada, fo
ram preocupações da equipe. 

Durante sua estada no Brasil, os reli
giosos visitaram o Sul do País, Salvador 
e Feira de Santana, na Bahia, onde co
nheceram diversos trabaihos realizados 
entre o povo humilde. No Rio de Janei
ro, visitaram a Baixada Fluminense; em 
São Paulo, estiveram com o cardeal d. 
Paulo Evaristo Ams, e visitaram a Pasto
ral Operária no ABC. Em Goiânia, co
nheceram a Pastoral da Terra e, em 

contra de Manaus. A reunião dá- seqüên
cia a uma série de eventos semelhantes 
realizados na Europa, sob a perspectiva 
da solidariedade internacional com os 
países subdesenvolvidos, no contexto d
incremento do diálogo Norte-Sul e das 
atividades organizadas para marcar os 
500 anos da colonização européia na 
América, em 1992. 

Brasília, reuniram-se com a liderança da 
CNBB. 

Em entrevista concedida à AGEN, a 
equipe falou do interesse em despertar a 
solidariedade das Igrejas no mundo para 
os problemas que afetam os povos do 
Terceiro Mundo. "Dentro deste com
promisso ecumênico, o CMI tem uma 
grande responsabilidade, no sentido de 
promover o ecumenismo não em nível 
abstrato, mas a partir dos trabalhos con
cretos que são realizados junto às popu
lações carentes", afmnaram os religio
sos. No enteódimento da equipe, há ne
cessidade de uma nova espiritualidade e 
um novo estilo de vida, não bastando pa
ra isso mudar as estruturas deste mundo, 
mas desenvolver uma nova espiritualida
de. 

Síntese-----------------------
CEBs: ENCONTRO LATINO

AMERICANO NO MÉXICO 
Cidade do México (AGEN) - Um en

contro latino-americano de Comunidades 
Eclesiais de Base será realizado na Ci
dade do México, de 9 a 11 de outubro 
deste ano. O Brasil terá dois representan
tes: um da equipe central de preparação 
do 72 Encontro lntereclesial das CEBs, 
marcado para julho do próximo ano em 
Duque de Caxias (RJ), e outro do regio
nal dessas comunidades no Norte e Nor
deste. No Brasil, a próxima reunião da 
comissão ampliada do 72 Intereclesial 
está marcada para os dias 31 de março � 
2 de abril de 1989, em Duque de Caxias. 

CNBB E COMUNICAÇÃO 
Indaiatuba (AGEN) - "O tratamento 

dado à Igreja pelos grandes meios de 
comunicação visa neutralizar sua credibi
lidade". A afirmação consta de doeu-

mento que serviu como subsídio às dis
cussões na assembléia dos bispos do Re
gional Sul-1 da CNBB, realizada de 6 a 
8 deste mês em Itaici, município de In
daiatuba (SP). Uma das conclusões da 
assembléia, que debateu o tema da Cam
panha da Fraternidade de 1989 (Frater
nidade e Comunicação), foi a de que a 
Igreja Católica não tem conseguido inte
grar a sua própria rede de comunicação, 
formada por 110 emissoras de rádio, 4 
grandes editoras, centenas de jornais e 
boletins e uma emissora de TV em Pato 
Branco (PR). 

COMUNICAÇÃO LIBERTA.DORA 
Porto Alegre (AGEN) - "Anos 90 -

Comunicação e Testemunho", foi o tema 
do Congresso Luterano de Comunicação, 
realizado no final de maio em Joinville 
(SC), pela Igreja Evangélica de Con:. 
fissão Luterana no Brasil (IECLB). Entre 
outras conclusões, o documento aprova-

do afmna que a comunicação promovida 
pela Igreja deve ser libertadora, profética 
e participativa. Incluir a comi.ipicação 
entre as prioridades da IECLB para a dé
cada de 90 e desenvolver projetos de 
comunicação em caráter ecumênico no 
Brasil e engajar-se naqueles já existentes 
são algumas das sugestões levantadas. 

MARCINKUS LIVRE 
Roma (AGEN) - O processo relativo 

ao envolvimento do arcebispo Paul Mar
cinkus no escândalo do Banco Ambro
siano foi arquivado, por d�cisão da Su
prema Corte da Itália, anunciada a 8 de 
junho. A 20 de fevereiro de 1987, os juí
. zes de Milão chegaram a expedir manda
do de prisão contra Marcinkus, por 
"cumplicidade na falência fraudulenta" 
do Banco Ambrosiano, em 1982. Em 
1984, o Vaticano pagou aos credores do 
Ambrosiano US$ 241 milhões, num ges
to de "boa vontade". 

Movimentos Sociais----------------------
19 MOPS DENUNCIA AUfORITARISMO NA DFSCENnALJZAÇÃO DA SAÚDE 

Cuiabá (AGEN) - A implantação do 
Sistema Unificado e Descentralizado de 
Saúde (SUDS) em Mato Grosso vem 
sendo encaminhada de forma autoritária, 
sem a participação da sociedade civil na 
elaboração, execução e avaliação das 
políticas de saúde. A afrrmação é do 
Movimento Popular de Saúde (MOPS) 
de Mato Grosso. 

Segundo o MOPS, a Comissão Inte
rinstitucional de Saúde (CIS), que seria 
apenas uma instância executara, também 
tem assumido o papel de planejar, execu
tar e avaliar a implementação dos servi
ços de saúde, sem ouvir os segmentos da 
s�ciedade matogrossense. O MOPS re
conhece, porém, que os movimentos e 
entidades ·populares "não estão suficien
temente articulados para exigir e ocupar 

.iispaços já conquistados". 1• O Movimento Pópular de Saúde co
menta, nesse sentido, que tem diri�ido 

seus esforços · para provocar aquela arti
culação, além de desenvolver um traba
lho de base em bairros da periferia de 
Cuiabá e cidades do interior, objetivando 
a participação consciente das organi
zações populares nos Conselhos de Saú
de Municipal e Estadual, previstos no 
projeto de implantação do Sistema Unifi-. 
cado e Descentralizado de Saúde. 

Para debater a implantação do SUDS 
no Mato Grosso,o MOPS realiza, dias 25 
e 26 deste mês, um Encontro de Coorde
nadores Municipais (delegados) do Mo
vimento. O Encontro do Regional Nortão 
do MOPS-Mf foi realizado dias 9 e 10 
de junho, em Guarantá do Norte. Partici
param representantes do MOPS nos mu
nicípios de Peixoto, Terra Nova, Colíder 
e Alta Floresta, entre outros. 

DescentnJi:zação- O SUDS foi criado 
por intermédio de decreto assinado pelo 
presidente José Samey, em julho de 

1987. O novo Sistema Unificado e Des
centralizado de Saúde prevê que o mu
nicípio toma-se responsável direto pelo 
atendimento à saúde na abrangência mu
nicipal. Pelo decreto, os recursos finan
ceiros do INAMPS serão repassados ao 
SUDS; o INAMPS não prestará.mais as
sistência médica. 

O decreto que criou o SUDS prevê, 
ainda, que todos os profissionais na área 
de saúde devem receber salários 
iguais.Garante, também, a participação 
de sindicatos, associações, movimentos e 
entidades populares na execução das 
políticas de saúde, através dos Conselhos 
Municipais e Estaduais de Saúde. A Co
ordenação dos trabálhos fica por conta 
da Comissão Interinstitucional de Saúde. 
De acordo com o Movimento Popular cie 

· Saúde do Mato Grosso e outros estados,
os termos do decreto que criou o SUDS 
não vêm sendo respeitados na íntegra. 

DNOCS DF.SCUMPRE ACORDO E TRABAUIAOORES PARAM BARRAGEM 

Serra Talhada (AGEN) - No dia 2 de 
junho, trabalhadores paralisaram a cons
trução da Barragem de Serrinha. Cerca 
de 300 trabalhadores rurais de várias lo
calidades a serem atingidas pelo reser
vatório de Serrinha ocuparam pacifica
mente o canteiro de obras antes que os 
operários retomassem para o segundo 
turno de trabalho do dia, que se inicia às 
treze horas. Todos os serviços foram pa
ralisados no canteiro de obras e nas ofi-. 
cinas de manutenção. A construtora 
Mende Júnior, encarregada da cons
trução da obra, dispensou os operários, 
escolheu os veículos de serviços e 
mantém sob vfgilancia os locais de peri
go. Duas explosões tiveram que ser fei
tas, mesmo depois da ocupação dos cam
ponese�, devido às rochas já se encontra
rem carregadas de dinamite no momento 
da ocupação. No entanto, todas as medi
das de precaução foram tomadas por par
te da empresa e os grevistas foram aler
tados de modo que não se verificou 

qualquer incidente. A barragem de Serri
nha fica no município de Serra Talhada 
(PE). 

Descumprimento -A paralisação, se
gundo os dirigentes sindicais à frente do 
mo:vimento, deve-se ao fato de que o 
DNOCS passou ultims.-nente a descum
prir o acordo assinado em julho do ano 
passado, durante a primeira parada da 
obra, prevendo a correção da tabela de 
preços para indenização de benfeitorias, 
com base nos indíces da OTN. Segundo· Manoel José dos Santos, secretário do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Serra Talhada, o DNOCS inexplicavel
mente descumpre um acordo assinado·
por representantes do órgão e das enti
dades sindicais. Inicialmente, prossegqe 
o sindicalista, o DNOCS agiu correta
mente, pagou quase a metade dos pro
prietários com valores devidamente cor
rigidos pela variação da OfN, conforme 
previsto no acordo. A partir do mês de 
abril último, "passou a enganar os traba-

lhadores e alguns chegaram a ser iludi
dos e receberam sem a correção dos va
lores". 

Diante disso - · concluiu Raimundo 
Aquino, presidente do Sindicato - os tra
balhadores se revoltaram e decidiram 
promover a segunda paralisação da obra, 
exatamente um ano após a primeira, e o 
Sindicato está de pleno acordo. "Esta
mos aqui, junto com os trabalhadores, à 
espera dos representantes do DNOCS· 
para dar início aos entendimentos, só que 
desta vez - al�rtam os dirigentes sindi
cais - queremos convocar o Conselho de 
Administração do DNOCS, para garantir 
o cumprimento do que for acertado".

Apoio - O Movimento dos Trabalha
dores Ocupantes do Canteiro de Obras 
de Serrinha, solicitou ap<>io dos sindica
tos da região do Pajeú, Petrolândia e Fe
tape, além de diversas entidades, que fa
çam pressões ao DNOCS para que aten
da às reivindicações das 700 famílias que
serão atingidas. 
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Terra------------------------------------------

ENTIDADFS EXIGEM APURAÇÃO DE ASSASSINATO 

Cabo Frio, RJ (AGEN-CPT) - Esta é a 
íntegra da nota das entidades, sobre o as
sassinato de Sebastião Lan: 

"Mais uma vez a brutalidade se abate 
fulminante sobre um trabalhador rural que 
luta desarmado para defender o direito à 
terra para os seus companheiros. Este cri
me planejado contra uma liderança sindi
cal rural vem somar-se à lon_ga lista .de 
agressões, crimes e violências cometidos 
contra a classe trabalhadora, que luta por 
coµdições dignas' de vida: a violência pri
vada dos grileiros e latifundiários, a 
violência oficial dos agentes policiais, a 
violência silenciosa de um Judiciário que, 
surdo a seus apelos, tem compactuado com 
a impunidade dos criminosos. 

No caso de Sebastião Lan, as responsa
bilidades das autoridades são imensas: o 
governo federal é responsável por ter as
sistido passivamente os grileiros invadirem 
terras. desapropriadas para fins de reforma 
agrária desde 1983, por decreto do Presi-

dente da República. A justiça federal, por 
não ter executado a µminar despejando os 
grileiros. O governo estadual é responsá
vel _por ter-se mantido omisso, sobretudo a 
Secretaria de Polícia Civil frente às suces
sivas denúncias de que a vida de Sebastião 
Lan corria perigo. Sempre ágeis quando se 
trata de defender a propriedade dos lati
fundiários, essas autoridades são res
ponsáveis pela apuração deste crime e pu
nição severa dos criminosos. Tanto os 
mandantes como as razões do crime são 
conhecidos. 

Por tudo isto exigimos justiça, e mani
festamos nossa decisão de acompanhar as 
providências qi.Je serão tomadas pelas au
toridades govex:namentais e judiciárias. Se 
os que ordenaram e executaram o assassi
nato de Sebastião Lan permanecerem im
punes, consideraremos o .fato como sinal 
de cumplicidade da parte das autoridades, 
as que devem zelar pela defesa da vida dos 
cidadãos. 

O que acab�· de ocorrer em Cabo Frio 
sirva de um último alerta aos constituintes 
que,. em B!asília,_ ainda têµ1 a possibilidade 
de criar condiçôes favoráveis à realização 
de uina reforma. ágrária que distribua a ter
ra e recursos para milhões de brasileiros e 
que dê uma solução definitiva para a 
violência no campo". 

Manifestação - Representantes de deze
nas de entidades sindicais e de apoio 
promove·ram uma carreata, na tarde do diu 
10/6, repudiando o assassinato de Sebas-. 
tião Lan, exigindo apuração do crime, pu
nição dos culpados, assistência à fanu1ia 
do líder sindical, além de providências pa
ra regularizar a situação dos lavradores 
nas terras desapropriadas e expulsão dos 
grileiros. 

A manifestação começou no centro de 
Cabo Frio e finalizou no Km 123,5 da 
RJ-106, próximo a Búzios. O enterro de 
Sebastião Lan foi realizado às 9 horas do 
dia 11. 

DENUNCIADO 1RABALHO FSCRA VO NO PARÁ 

Beiém (AGEN) - Antônio Alves c!e 
Macedo Filho, 41, trabalhador rural, natu
ral do Piauí, denunciou a 12 de junho, nes
ta capital, que a Fazenda Belauta, do Gru-, 
po Belauto do Pará, localizada na gleba 
Maguari, em São Félix do Xingu, emprega 
força de trabalho escrava, em atividades 
de extração de madeira, inclusive de cas
tanheiras. 

Macedo revelou, em entrevista coletiva, 
que veio ao Pará à procura de terra para 
trabalhar, prometida pelo Plano de Refor
ma Agrária, deixando sua família no Ma
ranhão, onde reside atualmente. Como não 
achasse a terra prometida, resolveu empre
gar-se. Através de um irmão do "gato" 
Luiz Carlos Machado, conhecido por Luiz 
"Bang.:.Bang", foi aliciado para trabalhar 
na Fazenda Belauta, contra um pagamento 
de Cz$ 15 mil por alqueire de mata derru
bada. 
30 a 50 dias, dependendo do trecho a ser 
desmatado. 

Desencanto - Quando chegou na fazen
da, juntamente com outros 35 trabalhado
res, levados num caminhão, ficou sabendo 
que a quantia a ser paga seria de apenas 
Cz$ 12 mil e 500. Resolveu então não 
aceitar o trabalho. O encarregado exigiu, 
porém, que lhe pagasse a passagem e as 
despesas de viagem. Como Macedo não ti
nha dinheiro, não lhe restou alternativa 

senão ficar e trabalhar. Foi forçado a acei
tar o "emprego". 

As ferramentas de trabalho, bem como 
toda a alimentação, segundo ele, tinham de· 
ser compradas na "cantina" da fazenda, de 
propriedade do mesmo dono das terras. 
Poderia pagar um preço exorbitante no fi
nal do mês. Somente de passagem e ferra
mentas, Macedo já devia, no primeiro dia 
de trabalho, mais do que receberia por um 
mês de trabalho duro. 

Durante o segundo mês, resolveu desis
tir do trabalho e sair da fazenda. Segundo 
ele, não o deixaram, pois devia- à "canti
na". Como concluiu que não conseguiria 
nunca pagar o que devia, resolveu fugir. 

No entanto, os companheiros qtre já ha
viam tentado a fuga antes, desesperados 
diante da situação sem saída, foram recap
turados pelos "fiscais"; na realidade pisto
leiros e jagunços que andam armados de 
pistolas e carabinas, de acordo com Antô
nio Alves. Os fugitivos, conta Macedo, fo
ram levados de volta à sede da fazenda e 
espancados barbaramente. Além de sofre
rem maus tratos, ficaram obrigados a pagar 
Cz$ 5 mil de multa e mais Cz$ 5 mil de 
despesas com combustível gasto na captu
ra.· Com isto, segundo Macedo, ficou pa
tente o trabalho escravo, sem condições de 
saída da fazenda. A fuga é a única alterna-

tiva, mesmo difícil, pois a fazenda é ·cer
cada de densas matas. 

Jabuti - Desesperado, Macedo resolveu, 
com outro companheiro, tentar a fuga. 
"Achamos o mato- conta ele-e mesmo 
doentes de malária e passando fome, não 
desistimos. Comemos jabuti -:ostado no fo
go e palmito de açaí. Depois de 12 dias de 
intensas privações e de medo de serem 
achados pelos "fiscais", varamos numa 
ocupação de posseiros, que nos abrigaram 
e protegeram." 

Macedo procurou então a CPT de Ma
rabá para denunciar o que tinha vivido. 
Enviado a Belém, foi apoiado em seu in-
tento de denúncia e de procura de soluçã<a_
pela CPT e pela Sociedade Paraense dl!..'9
Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH)� 
que encaminharam o assunto à Secretaria 
de Segurança do Estado do Pará. 

Na coletiva à imprensa, afirmou que 
mais de 600 trabalhadores são escravos 
como ele na Fazenda Belauta. Diz-se mui
to receoso de que poderá ser assássinado. 
Os proprietários da Fazenda Belauta foram 
financiadores da campanha do atual Minis
tro da Reforma Agrária, Jáder Barb�ho, 
para governador do Pará, em 1982. 

REABERTO PROCF.SSO SOBRE MOR1E DE WILSON PINHEIRO 

Rio Branco, AC (AGEN-CPT) - Em 
1980, no município de Brasiléia, a 232Km 
de Rio Branco, foi assassinado o presiden
te do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Brasiléia, Wilson Pinheiro. 

Posteriormente (28/Q7 /80), em um con
flito de tex:ra. morreu o fazendeiro Nilo 
Sérgio de Oliveira. Foi aberto, então, o 
processo âé número 367180, que hoje tra
·mita no fórum daquele município.

O mencionado processo, que já possui 
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dois grandes volumes, foi dirigido no sen
tido de apurar através de depoimentos, 
quem matou o fazendeiro Nilo Sérgio de 
Oliveira. O mesmo esforço, porém, não 
vem acontecendo para responsabilizar os 
mandantes e o assassino de Wilson Pinhei
ro, segundo a CPT-AC. 

O processo permaneceu parado durante 
sete anos, desde 19 de março de 81 até a 
sua reabertura, em 11 de maio de ô8, pelo 
atual juiz de direito, Dr. Heitor Andrade 
Macedo. 

Em 1 g de junho, das 30 pessoas envol
vidas, foram interr:ogados: José Frota de 
Souza, Nilo Rabelo, Francisco Antônio 
Pimenta, Elias Ramos- de Lima, Lucídio 
dos Santos Cavalcànte, José Diás da Silva 
e Alcides Nogueira Cavalcante. 

A GPT Regional Acre vem acompa
nhando de perto os desdobramentos do 
processo, juntamente com os componentes 
da oposição sindica! daquele munkípio-. 

POÚCIA REPRIME CORTADORES DE CANA� GOIÁS 

Goiânia, (CPT-AGEN) - Mais de dois 
mil cortadores de cana do município de 
Maurilândia, Goiás, estão �m gx:eve des
de ô dia 30 de maio, reivindicando um 
aumento de 100% no pagamento pelo 
metro linear de cana cortada. Os traba-

_ lhadore.s da Usina Vale do Verdão (A
creuna), por exemplo,. recebem de Cz$ 
5,00 a Cz$ 8,00 pelo m�trq de cana. 

No dia 12 de junho, o Sindicato dos 
Cortadores de Cana e Representantes da 
Fetaeg (Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura de Goiás) reuniram-se com 

os usineiros para tentar um acordo, mas 
não foi possível porque os usineiros não 
apresentaram nenhuma proposta concre
ta. Participaram da frustrada tentativa de 
negociação o Secretário de Justiça do 
Estado, Jonathas Silva, e o comandante 
geral da Polícia Militar de Goiás, Wal
tervan Luiz Vieira. 

Os usineiros querem fazer acordo com 
os trabalhadores no iocal de trabalho e 
seI)J a interferência do Sindicato. 

No dia 2 de junho, quando os traba
lhadores organizavam uma mobilizaç�o 

marcando o seu terceiro dia de greve, fo
ram violentamente reprimidos por um 
destacamento de mais de 200 policiais 
militares. No conflito, os policiais atira
vam bombas de gás lacrimogêneo e es
pancavam os grevistas. 

A Fetaeg denunciou à imprensa a 
prisão, pela PM, de várias pessoas, in
clusive de seu advogado Ismar Pires, e 
acusou a polícia de difundir na cidade 
um verdadeiro "clima de terror'. 

Os cortadores de cana anunciaram que 
continuariam em greve, pelo menos até 
que houvesse uma proposta patronal 
concreta. 

Solo Urbano-------=----:-------..:_--------,-,----

OCUPAÇÕFS EM SÃO PAULO ATINGEM 22 MIL FAMÍI.JAS 

São Paulo (AGEN) - De janeiro a 
liaio deste ano, foi de 22.673 o número 
�de famílias que promoveram ocupações 
de áreas urbanas no estado de São Paulo, 
de acordo ·com dados coletados pelo 
Centro de Estudos Migratórios-Serviço 
Pastoral dos Migrantes. A maior ocu
pação ocorreu em março, no Parque Fer
na.i:ida, em Campinas, onde 13 mil famí-

lias tomaram uma área de 1 milhão de 
metros quadraáos, pertencente à Caixa 
Econômica Federal. 

A segunda maior ocupação aconteceu 
a 16 de janeiro, por 5.500 fanu1ias, em 
i.lma área de 750 mil metros quadrados 
na Fazenda da Juta, Zona Leste de São 

Paulo. A área é reivindicada por José 
Marim de Carvalho. A terceira maior 
ocupação foi promovida por 4 mil famí
lias, em abril, numa área da FEP ASA em 
Cubatão. 

As ocupações atingiram, ainda, nesse 
período, áreas em Osasco, Guarulhos 
e São Vicente. A extensão total das áreas 
ocupadas foi de 2.411.430 m2

. 

Pacifismo-------------------------

sARNEY FALA PELA PAZ E BRASIL VENDE ARMAS 

Nova York (AGEN) - A 7 de junho, o 
presidente José Samey fez um discurso 
na assembléia da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre o desarma
mento. Sarney falou que "a paz jamais 
será fruto da força". No dia seguinte, em 

•ntrevista coletiva, o presidente negou
�ue o Brasil venda armas para países em

guerra, dissimulando uma realidade co
nhecida em todo o mundo. 

O Brasil é, hoje, o sexto maior país 
exportador de armamentos no planeta. 
Apenas a Embraer exporta US$ 1 bilhão 

Povos Indígenas 

por ano em armas. Entre outros clientes, 
compram armas do Brasil a Líbia e o 
Iraque, há anos em guerra, respectiva
mente, contra o Chade e o Irã. A guerra 
Irã-Iraque, de acordo com a imprensa in
ternacional, já causou cerca de um mi
lhão de mortes. A Avibrás também já 
vendeu foguetes ár-terra para países da 
América Central e a Embraer exportou 
aviões monomotores Tucano para Hon
duras, que igualmente mantém-se em 
litígio com a Nicarágua. 

Computadores - Não foi apenas essa 

"gafe" que o presidente José Samey 
cometeu em sua rápida passagem pelos 
EUA. Alguns jornalistas brasileiros que 
acompanhavam a visita do presidente vi
ram o transporte de um microcomputador 
para a suíte onde estava a comitiva pre
sidencial. O carregador confirmou a 
existência de computadores na bagagem 
da comitiva. Indagado sobre o caso dos 
computadores durante a entrevista con
cedida aos jornalistas brasileiros, o pre
sidente José Sarney recusou-se a respon
der. 

CONDENAÇÃO DE ÍNDIOS PROVOCA REVOLTA 

Recife (AGEN) - A condenação dos 
índios Lourival José Mariano, Lindalvo 
Bernardino da Silva e do cacique Antô
nio José Monteiro, em Buique (PE), pelo 
assassinato dos pistoleiros Luís José Si
queira e Josué Albuquerque Cavalcante, 
gerou um clima de revolta na tribo Kapi
nawa. Os índios brigam contra a grila
gem e acusam o fazendeiro Zuza Tavares 
de invadir as suas terras. 

Os pistoleiros foram acusados pelos 
índios de estarem a serviço do fazendeiro 

Zuza Tavares, que os teria proibido de 
entrar na feira livre daquele povoado, 
próximo à comunidade indígena Kapi
nawa e onde compravam e comercializa
vam o excedente de sua cultura de sub
sistência. De acordo com a advogada do 
Conselho Indigenista Missionário - CIMI 
- Regional Nordeste, Rosane Freire La
cerda, o fazendeiro Zu;z;a Tavares é um 
antigo invasor de terras indígenas, tendo
se apoderado de 500 hectares dos Kapi-.
µawa desde 1970 e promovida várias

agressões àquele povc. 
Condenação - A condenação dos três 

índios Kapinawa foi decidida por um júri 
popular da comarca de Buique, no dia 25 
de maio. Sete jurados votaram. Quatro 
pediram a condenação, enquanto três 
queriam a absolvição. O cacique Antônio 
José Monteiro foi condenado a 21 anos 
'de prisão. Lourival José Mariano a 19 e 
Lindalvo Bernardino da Silva a 16 anos. 
Eles irão· cumprir pena ·no presídio Bar
reto Campeio. 
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CIMI VÊ AVANÇOS NO CAPÍTULO SOBRE OS ÍNDIOS 
Presença indígena garante vitória na Constituinte 

Brasllia (AGEN) - O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) divulgou comunicado analisando a aprovação, dia Jr? de junho, 
do texto sobre os direitos indígenas que será incluído na nova Constituição brasileira. O texto foi aprovado por 497 votos, contra 
5 e 10 abstenções. No geral, o _CIMI vê avanços nos tennos aprovados. Esta é a íntegra do comunicado do CIMI: 

"Pelà primeira vez em toda sua história, 
· o Brasil terá uma Constituição que deverá
tratar os povos indígenas sem o intuito de 
incorporá-los coercitivamente à sociedade 
envolvente. Conforme o texto do Capítulo 
dos Índios aprovado a 1 2  de junho pela 
Assembléia Nacional Constituinte, com 
497 votos favoráveis, cinco contra e dez 
abstenções, caberá à União não mais "in
corporá-los à comunhão nacional", como 
em Constituições anteriores, mas simples
mente ·protegê-los. 

Vitória dos índios que, se não consegui
ram que a nova Carta os reconhecesse co
mo nações, pelo menos lograram ver fora 
o artigo 271 do Projeto de Constituição
que os distinguia entre aculturados e não
aculturados. O texto aprovado foi resulta
do de longas negociações entre lideranças 
partidária.,;, e só se garantiram as conquis
tas· em virtude da presença, durante as ne
gociações, de quase 200 lideranças de
aproximadamente 30. nações indígenas de 
todo o país. O texto aprovado mostrou
também que o resultado seria diferente se, 
no decorrer do processo constituinte, não
tivessem sido apresentadas propostas bem 

mais avançadas do que foi possível apro
var. 

Com a nova Constituição, a própria 
política governamental para com os povos 
indígenas deixa de ser determinada exclu
sivamente pelo Executivo, como reza a le
gislação atual, exigindo agora a partici
pação ativa do Poder Legislativo. A cons
trução em áreas indígenas, por exemplo, 
de usinas hidrelétricas, ocorrerá somente 
após a autorização do Congresso Nacional 
e a comunidade a ser atingida ter sido ou
vida. Igualmente, será o Congresso Nacio
nal que aprovará ou não a pesquisa e lavra 
de riquezas minerais localizadas em terras 
indígenas. No dia 28 de abril, a Assem
bléia Nacional Constituipte já havia na
cionalizado a mineração em todo o territó
rio nacional, estipulando ainda que a lei 
deverá regulamentar a atividade minerária 
em terras indígenas e na faixa de fronteira. 

Quanto à remoção de grupos indígenas 
de suas terras, seja qual for o motivo, só 
poderá ocorrer também com a aprovação 
do Congresso Nacional e garantido à _co
munidade o retomo à área. 

Um outro dispositivo aprovado, artigo 

270, faz com que o Ministério Público as
suma uma responsabilidade até então iné
dita: o acompanhamento em todos os pro
cessos no Judiciário que envolvam interes
ses indígenas. O que não impede que 
qualquer comunidade ou organização indí
gena ingresse em juízo sem a participaçãq 
obrigatória de um órgão federal e do Mi
nistério Público, como constava do Projeto 
de Constituição. 

Em relação à terra, reconheceu-se que 
são originários os direitos dos índios sobre 
ela, incluídas aquelas necessárias à sua re
produção física e cultural. 

Mas a luta dos índios não termina com a 
nova Constituição. Vários dos dispositivos 
aprovados deverão ainda ser regulamenta
dos em leis posteriores, exigindo nova
mente a presença deles em Brasília. Até lá, 
há o que se comemorar. Afinal, há tempos 
os povos indígenas no país não obtinh� 
uma vitória como essa, tantos eram os deW 
eretos, portarias e decisões do governo · 
que em nada os ajudavam;· pelo contrário, 
os empurravam para a extinção." 

Brasília, 2 de junho de 1988 
Conselho Indigenista Missionário 

O QUE FOI APROVADO PELA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSlTfUINTE, EM 1� DE JUNHO DE 1988 
Título VIII da Oldem � Capítulo VIII dos índios 

Art. 268 - São reconhecidos aos índios padas pelos índios as por eles habitadas 
sua organização social, costumes, línguas, em caráter _permanente, as utilizadas para 
crenças e tradições, e os direitos originá- suas atividades produtivas, incluídas aque
rios sobre as terras que· tradicionalmente ·1as imprescindíveis à preservação dos re
ocupam, competindo à União demarcá-las, cursos ambientais necessários ao seu 
proteger e fazer respeitar todos os seus bem-estar, e as áreas necessárias à sua re
bens. · produção física e cultural, segundo seus 

� Único - O aproveitamento dos recur- usos, costumes e tradições. 
sos hídricos, inclusive dos potenciais· § 22 - As terras tradicionalmente ocu
energéticos, a pesquisa e a lavra das ri- padas pelos índios são inalienáveis e in
quezas minerais em terras indígenas só disponíveis, e os direitos sobre elas são 
podem ser efetivados com autorização do .imprescritíveis. 
Congresso Nacional, ouvidas as comuni- , § 32 - Fica vedada a remoção dos gru- · dades afetadas, ficando-lhes assegurada a pos indígenas das terras que tradicional
participação nos resultados da lavra, na mente ocupam, salvo, "ad referendum" do 
forma da lei. Congresso Nacional, nos casos ·de catás-. 

Art. 269 - As terras tradicionalmente trofes ou de epidemias que ponham em 
ocupadas pelos índios são destinadas à sua risco sua população e nos casos de interes
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto se da soberania nacional, após deliberação 
exclusivo das riquezas do solo, fluviais e �o Congresso Nacional, garantindo, em 
laciJstres nelas existentes. qualquer caso, o retomo imediato tão logo 

§ 12 - São terras. tradicionalmente ocu- cesse o risco.

§ 42 - São nulos e extintos, e não pro
duzirão efeitos jurídicos, os atos que te
nham por objeto a ocupação, o domínio e 
a posse das terras de que trata o parágrafo 
primeiro deste artigo, ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, fluviais e lacus
tres nelas existentes, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar. A nulidade e 
extinção de que trata este parágrafo, não 
dão direito de ação ou indenização contr� 
a União, salvo quanto às benfeitorias de� vadas da ocupação de boa fé, na forma da 
lei. 

§ 52 - Não se aplica nas terras indígenas
o disposto no§ 3!?, do art. 203.

Art. 270 - Os índios, suas comunidades
.e organizações, são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa dos seus in
teresses e direit'.)S, intervindo o Ministério 
Público em to�os os atos do processo. 

Política-------------------------
VEREAOORF.S BRASILEIROS VISITAM A URSS 

São Paulo (Novopress) - Uma dele
gação da União dos Vereadores do Brã·sil (UVB), chefiada por Paulo Silas Al
varenga de Mello, presidente da entida
de, viajou a Moscou no início de junho, 
atendendo a convite do Conselho de Mi
nistros da Federação Russa, para conhe
cer de perto as atividades de seus cole
gas soviéticos, informa a Nóvosti. 

Vladimir Vinogradov, Ministro das 
Relações Exteriores da Federação Russa, 
:que recebeu os vereadores brasileiros, 
afirmou que a visita é um passo impor
tante para reforçar o entendimento entre 
os dois países. "É uma oportunidade de 
nos conhecermos melhor, de trocarmos 
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experiências na resolução de vários pro
blemas que ultrapassam as fronteiras na
cionais no contexto do mundo moderno 
interdependente", disse Vinogradov. O 
ministro recomendou aos políticos brasi
leiros que of?servem as transformações 
revolucionárias atualmente em curso em 
todas as esferas da vida soviética e con
firmem como elas se realizam na prática. 

Democratização - Paulo Silas comen- · 
tou que a democratização da vida social 
contribui para a destruição dos estereóti
pos sobre a Rússia que até então dificul
tavam uma cooperação maior, fora do 
campo estritamente econômico. A retira-

da das tropas soviéticas do Afeganistão, 
segundo ele, é mais um exemplo de apli
cação internacional da nova mentalidade 
política e demonstra que a solução dos 
conflitos só pode ser encontrada na mesa 
de negociações. 

Uma delegação de deputados de so
vietes locais (equivalente ao cargo de ve
reador) de várias cidades russas, esteve 
recentemente no Brasil e levou para seu 
país a imagem de um povo "alegre, hos
pitaleiro e trabalhador, capaz de criar 
desde obras-primas de arquitetura de im
portância mundial a modernos computa
dores". 

Ecologia 

São Paulo (AGEN) - A repressão po
licial a manifestações de grupos ecológi
cos marcou o Dia Mundial do Meio Am
biente no Brasil, a 5 de junho. As ações 
policiais mais violentas ocorreram no dia 
4, em São Paulo e Florianópolis. 

Em São Paulo, manifestantes tentavam 
bloquear a Via Anchieta, que liga a capi
tal à Baixada Santista. O ato tinha como 
objetivo denunciar a poluiçã9 na Represa 
Billings, que abastece a capital e outros 
6 municípios da Grande São Paulo, num 
total de 25 milhões de habitântes. A re
presa recebe 80% do esgoto produzido 
na região metropolitana. 

Manifestantes foram retirados de for
ma violenta por uma tropa de choque da 
PM, no quilômetro 39 da Anchieta, dis
'trito de �iacho Grande, município de 
São Bernardo do Campo. Antônio Carlos 
Della Brava, do Partido Verde, foi ferido 
com golpes de cassetete na cabeça. Wag
·oer Lino Alves, vereador pelo PT em

-o Bernardo, chegou a ser preso sob a

Bíblia 

Água Viva - Vuia Livre - O povo de 
Deus nasce em meio à casa da escra
vidão. Suas nascentes se situam nas sen
zalas egípcias. Terrível foi a opressão 
faraônica. Chegou às raias do genocí
dio. Contudo, essas escravas tonuradas 
e esses escravos humilhados formam a 
manjedoura do povo escolhido. São as 
primícias dos libertos. A libertação de 
hebréias e hebreus escravizados não é 
evento padrão. É experiênciafun.dan.te e 

llfllilp1dam.ental. O núcleo paradigmático 
W,O povo eleito é formado por escravos a 

caminho da liberdade. Este é· o cerne 
programático da história de Deus co
nosco. Tal libertação está conectada à 
própria identidade de Deus. Ele "é o 
que I'' como libertador de mulheres, 
crianças, homens submetidos a trabalho 
escravo. A rigor não há como entender 
Deus sem partilhar do caminho dos es
cravos rumo à terra livre. Efetivamente, 
a revelação de Deus e a libertação do 
povo escravizado são dois lados de um 
ú,;ico. Um pertence ao outro. Âi do dia 
em que se intentou fragmentar essa indi
visível unidade entre nosso Deus e sua 
prática de libertador de gente escrava. 

Nadp de particularismos - Hebreus 
não são uma raça, no mundo antigo.
Representam uma categoria social. Vêm
a ser os sem ten'a, os endividados, en
fim os pobres, independente de sua ra
ça. Aqueles hebreus libertos por Moisés
da escravidão egípcia eram, pois, uma
pequena parcela entre os pobres de
então. Neste sentido, não surpreende
que o livro do Gênesis seja tão devotado
à memória de Hagar. É escrava de ori
gem.egípcia. Sara era sua proprietária.

RFPRESSÃO NO DIA DO MEIO AMBIEN1E 

acusação de ter agredido o tenente-coro
nel Niveo Marcelino, da Polícia Rodo
viária Estadual. 

A manifestação na Via Anchieta foi 
promovida pelo Movimento de Defesa da 
Vida do Grande ABCD, com apoio de 
cerca de 30 entidades. Além do esgoto, a 
Represa Billings foi poluída·pelo desma
tamento em seu entorno, onde estão loca
.lizadas muitas favelas. Os ecologistas 
temem que, em razão do desmatamento, 
possa ocorrer tragédia semelhante à do 
Rio de Janeiro, se acontecer uma grande 
enchente na Billings. 

Lixão - Manifestantes foram impedi
dos, também a 4 de junho, de fechar o 
"lixão" de Florianópolis. O "lixão" está 
a apenas 7 quilômetros do centro da ci
dade, no bairro Itacorubi, e é responsá
vel pela poluição na zona do mangue. 
Nele, são depositadas diariamente 250 
toneladas de lixo. 

Leis - A Semana do Meio Ambiente 
foi comemorada no Rio de Janeiro com 

ESCRAVIDÃO NA BÍBLIA 
Milton Schwantes 

Essa egípcia fora deportada de sua terra 
natal, o Egito, para a Palestina. Aí foi 
negada .. Sara adquiriu-a. E como não 
tivesse filhos, valeu-se de sua "peça", 
de sua escrava, como reprodutora. Foi 
engravidada, humilhada, surrada. En
fim foi enjeitada, em pleno deserto, jun
to com seu filho. Abraão e Sara foram 
às últimas conseqüências em seu despre- · 
zo por sua escrava. Contudo, Deus vai 
pela contromiio. Não avaliza ditames de 
escravocratas, ainda que esses se cha
mem Abraão e Sara. Resg�ta Hagar e 
seu filho Ismael. Não os restitui a seus 
verdugos. Destina-os a uma terra livre. 
Os quilombos cabem em seus propósi
tos. O projeto de tJ;us abarca a escrava 
e o escravo, sejam eles israelitas ou 
egípcios. A opção de Deus pelos fracos 
implica em internacionalismo. 

Dinheiro por gente - Por esse trilho
também andam os profetas. Não admi
tem que se circunscreva Deus à visão es
treita dos poderosos. Bem que os reis te
riam gostado se fosse possível reduzir 
Deus ao tamanho de seus territórios, se 
fosse viável assimilá-lo à sua mesqui
nhez monárquica. Outros foram os ca
minhos dos profetas. Seus olhos estavam 
postos nos povos. ''E te constituí profeta 
das nações". Em meio a esses povos, 
Israel aflora como paradigma. E o que 
se vê em Amós. Israel é a menina de 
seus olhos. Contudo, não o é à parte dos 
povos, mas em meio a eles. Neste con
texto maior, discute o destino do povo 
eleito. Em que se decide seu futuro? 
Junto aos pobres. Só se esses tiverem 
amanhã, haverá futuro para o povo elei
to, enfim para os povos. Para a utopia, 

uma série de atividades. Nesses dias, o 
governador Moreira Franco sancionou lei 
de autoria do deputado Carlos Mine, do 
.pv, equiparando a moto-serra à arma de 
fogo. Os usuários da moto-serra terão, 
agora, de apresentar licença e porte, o 
que pode diminuir o desmatamento no 
estado, conforme acreditam os ecologis
tas. 

Outra lei de autoria de Carlos Mine 
determina que, dentro de 3 anos, o Esta
do deve efetuar um macrozoneamento no 
litoral do Rio de Janeíro, onde está sen
do proibida a instalação de indústrias po
luidoras. A 13 de junho, ecologistas e 
cientistas lançaram o Instituto Augusto 
Ruschi, de apoio aos movimentos ecoló
gicos. Os ecologistas cariocas também 
conseguiram que a Prefeitura do Rio de 
Janeiro assinasse termo de compromisso 
pela criação de uma comissão de alto ní
vel, para estudar a adaptação dos moto
res da frota de ônibus da cidade de óleo 
para gás natural, o que diminuiria a po
luição urbana. 

pobres não são marginais. São critério. 
São berço. Um Israel que espolia e es
craviza não pode ter futuro. Devorando 
os fracos, desvanece seu porvir. Des
trói-se a si. Dentre esses pobres, Amós 
realça escravas e escravos. Condena 
que se seqüestre pessoas para comercia
lizá-1.as. Denuncia abusos sexuais contra 
meninas escravas. Detesta que P,Obres 
sejam. vendidos por dinheiro. Quándo o 
dinheiro é capaz de comprar gente, o 
povo vira defunto. Povos viram vales de 
ossos, para falar a línguagem de Eze
quiel. Nações se tornam prostitutas para 
recorrer aos tennos de Oséias. O povo 
eleito não é povo de escravos, nem em 
Israel nem em lugar algum. Infeliz do 
dia em que a verdade deixar de ser as
sim concreta. 

"A.uraniu a condição de escr,avo" 
Não é, pois, nenhum acaso que Deus 
mesmo tenha assumido a condição de 
escravo, como o expressa um dos pri
meiros cdnticos cristãos. Em seu como
vente achego a escravos e escravas, em 
sua arrebatadora paixão pelas ''Hagar'' 
e pelos hebreus, o próprio Deus foi 
criando contornos de servo. Nasceu feito 
hebrl!U sem terra e sem teto na manje
dourt;z da vila de Belém. Foi convivendo 
com doentes e famintos. Foi morto qual 
servo sofredor; "qual cordeiro foi leva
do ao matadouro'' . E mesmo como res

.surreto passa por jardineiro, gente hu
milde e escrava. 

Deus mesmo assume a condição � 
escravo para acabar com a casa da es
cravidãc. Crer neste Deus e manter gen
te escravizada são, pois, práticas exclu
dentes. 
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Memória----------------

RAFAFL PALACIOS, 
MÁRTIR EM EL SALVADOR 

São Paulo (AGEN) - No dia 20 de junho de 1979 foi assassinado, em plena 
rua, Rafael Palacios, sacerdote salvadorenho de 38 anos. Ele havia ocupado o lu
gar do Pe. Octávio Ortiz, na paroquia de São Francisco Mexicanos, de San Salva
dor. Pe. Otávio havia sido assassinado em janeiro. Rafel perdeu a vida pelo .traba
lho junto aos operários, especialmente dos bairros de Santa Tecla e de Santa Lu
zia. Foi morto enquanto se dirigia para uma reunião na igreja de EI Calvario. Ao 
grupo de extrema-direita '.'Unión Guerrera Bianca" é atribuído o crime. 

Pe. Rafael nasceu em San Luís Taipa, no dia 16 de outubro de 1938, sendo or
denado sacerdote no dia 26 de maio de 1963. A principal obra de Pe. Rafael foi a 
formação de comunidades eclesiais de base. Nisso reside também a causa de sua 
morte. 

Dom Oscar Romero, em homilia, assim se referiu a ele: 
"Posso dizer com as comunidades de base que tão bem o conheceram que ele 

estava longe de provocar qualquer violência, ou de semear ódio ... Ele pregava 
amor, era homem de profunda meditação ... Seria triste em um país onde o assas
sinato é cometido tão horrivelmente contra o povo, não encontrássemos também 
· sacerdotes entre as vítimas. Eles são testemunhas de uma Igreja encarnada nos
p!()plemas do seu povo".
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40 mil trabalhadores no-ais participaram da 4} Romaria da Te"a do 
Paraná, dia 25 de julho, em São João do lvaí. Três bispos participaram 

da Romaria, uma das maiores já realirndos ,w pais. Terra. Foto 
Douglas Mansur. 

MOBILIZAÇÃO LEVA À CONQUISTA DE TERRA NO SUL 

Santo Ângelo, RS (AGEN-CPT) - Mobilizadas em tomo do Dia do Traba
lhador Rural, a 25 de julho, 700 famílias de sem terra conquistaram o seu as
sentamento em área de 600 hectares, de propriedade do Instituto de Carnes 
do Rio Grande do Sul, no município de Tupanciretã. Apesar de convocar os 
grandes fazendeiros de todo estado, e de contar com apoio logístico que in
cluiu três aviões e dezenas de pistoleiros, a União Democrática Ruralista do 
Rio Grande do Sul não conseguiu impedir a vitória dos trabalhadores sem 
�� 

As 700 farm1ias de sem terra ocupavam há mais de oito meses a Fazepda 
da Barra, localizada na Região Missioneira do Rio Grande. A ocupação, de 
caráter provisório, era fruto de acordo mantido no início do ano com o então 
ministro da Reforma Agrária e Desenvolvimento, Jáder Barbalho, que se 
comprometeu a assentar as farm1ias em 30 dias. Esgotado o prazo, os sem 
terra tentaram, sem sucesso, empreender negociações em Brasília Os traba
lhadores decidiram, então, sair da Fazenda da Barra na madrugada de 25 de 
julho, uma das mais frias do ano, e ocupar uma área de 16 mil hectares, loca
lizada no recém-criado município de São Miguel das Missões, chamada Fa
zenda Burity, de propriedade da Agro-Pecuária Pereira Zago. 

Ocupação - De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), imediatamente após a ocupação, a UDR mobilizou os grandes 
fazendeiros do estado a ir ao local. O presidente regional da organização, 
Gilberto Scopel de Moraes, veiculou diversos anúncios neste sentido nas 
principais emissoras de rádio do estado, como a Guaíba, de Porto Alegre. 
Junto à Brigada Militar, cerca de 150 pistoleiros e jagunços cercaram a área 
ocupada.pelos agricultores, onde deixavam entrar apenas a imprensa. Duran
� os dias que durou a ocupação, os sem terra (entre eles, 600 crianças) fo
ram intimidados com tiros e pelo sobrevôo rasante feito por três aviões de 
fazendeiros. Um desses aviões acabou batendo contra uma cerca, após levan
tar vôo do campo de pouso da Fazenda Burity. Ao todo, entre brigadistas e 
jagunços, cerca de 400·homens participaram do cerco à área ocupada pelos. 
sem terrás. O bloqueio apenas foi "furado" quando assentados da Fazenda 
Annoni foram prestar a solidariedade aos ocupantes da Fazenda Burity. O 
padre Otavio Klein, membro da_CPT, chegou a reçeber ameaça de morte. 

Negociações - No dia 26, o f6rtlm de Santo Angelo recebia o pedido de 
reintegração de posse. concedido no dia seguinte pelo juiz da 1� Vara Cível, 
Nei Pires Mitiviero. O prazo para a desocupação era de 24 horas. Os oficiais 
de justiça encarregados de cumprir a ordem, entretanto, defrontaram-se com 
a presença, entre os ocupantes, de um técnico da Delegacia Regional do Mi
rad, Claro Freitas, o que os fez recuar a cancelar o despejo de forma imedia
ta. Os brigadistas permitiram, então, que o vice-presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura, Emi Knorst, e o deputado estadual Adão Pret
to (PT) entrassem na área de ocupação 

Na tarde de 28 de julhç,, o secretário estadual da Agricultura, Odacir 
Klein, foi até o acampamento e, após cinco horas de reunião com os agricul
tores, decidiu atender às reivindicações dos trabalhadores, que eram basica
mente as seguintes: assentamento imediato, liberação de Cz$12 milhões para 
alimentação e verificação da produtividade da Fazenda Burity. A família Za
go sustenta manter, na fazenda, 1.223 cabeças de gado bovino, 650 cabeças 
de ovinos e 32 eqüinos. Segundo o Movimento dos Sem Terra, alguns dos 
ocupantes, no entanto, afirmaram que a Burity "só produz barba de bode e 
meia dúzia de gado magro". Os Mricultores foram transferidos para uma fa-. · e_s do.Rio Gxande do..S.uL 

aoletim � 115 - 11 de agosto de 1988. 
AV IPI RANGA, 1267 - 142 AND. FONE: 229 6734

01039 - SP - BRASIL - END TEl,.EGR.: ECUMÊNICA 
TEI.E:X: J 125824 AECN-BR 



lgrejas--------------------------

ROMARIA DO TRABALHADOR NO DIA DA INDEPENDÊNCIA 

São Paulo (AGEN) - No dia 7 de se- ça que Maria traz ao homem do campo e 
tembro, quando oficialmente comemora- da cidade, que peregrinam pelo Brasil, 
se a Independência do Brasil, trabalha- acreditando na força de seu trabalho e de 
dotes de vários estados realizam uma sua organização. Também, refletindo o 
romaria denunciando a dependência do tema da Campanha da fraternidade, será 
país, a opressão contra os trabalhadores dado destaque ao trabalhador negro, 
e a discriminação do negro. A "Romaria simbolizado pela Mãe Negra Apareci-
do trabalhador" ocorrerá na cidade de da", afirmam os organizadores da mani-
Aparecida do Norte. Dela, participarão festação. 

Basílica, presidida por Dom Luciano 
Mendes de Almeidã, Presidente da 
CNBB. Os organizadores pedem "o 
apoio de padres, bispos e leigos na orga
nização das caravanas; e aos participan
tes, solicitamos que levem faixas com os 
temas das lutas dos trabalhadores e dos 
objetivos da romaria, priorizando o tema 
central: Mãe este povo passa fome! ". 

caravanas do estado de São Paulo, Rio Concentração - A chegada das cara-
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do vanas à Aparecida do Norte está prevista Maiores informações e contatos a Pas-
Sul, Paraná e outro estados brasileiros. para às 9 horas. J;;laverá uma eoncen- torai Operária Estadual em São Paulo, 

tração no pátio da Basílica às 10 horas e, pelo telefone (011) 36.5531 ou na Pasto-"A Romaria nasce da fé e da esperan- às 11:30 horas, uma celebração dentro da ral Operária das dioceses. 
Síntese--------------------------

PF INVFSTIGA 
Rio de Janeiro (AGEN) - A Polícia 

Federal está investigando a denúncia -
veiculada pelo Jomal do Brasil - de que 
a Igreja Universal do Reino de Deus está 
promovendo uma "corrente" entre os 
fiéis, para pagar as três parcelas de US$2 
milhões correspondentes à compra de 10
emissoras de rádio em vários estados. A 
Igreja Universal do Reino de Deus tem, 
em todo o país, 157 templos, 68 deles no. 
Rio de Janeiro. 

A P-2 E O A'IENTADO 
Madrid (AGEN) - O jornal espanhol 

El País informou que o general Ambro
gio Viviani, que por 4 anos foi o res
ponsável pelos serviços de contra - es
pionagem na Itália, e concorre a uma va
ga no Senado pelo Partido Radical, des
confia de uma possível vinculação da lo
ja maçônica Propaganda-2 (P-2) ao aten
tado cometido pelo turco Ali Agca con
tra o papa João Paulo II, no dia 13 de 

maio de 1981. A P-2 protagonizou o 
.escândalo financeiro em que esteve en
volvido o Banco Ambrosiano e o Institu
to de Obras Religiosas (Banco do Vati
cano). 

PAPA NA ÁFRICA DO SUL 
Roma (AGEN) - O papa João Paulo II

foi convidado pelo governo racista do 
presidente Pieter Botha a visitar a África 
do Sul. Ao confirmar o convite, o car
deal Roger Etchegaray negou que o papa 
vá à África do Sul em setembro próximo, 
quando estará em viagem por vários paí
ses africanos. 

CRISE NO BENE'IT 
Rio de Janeiro (AGEN) - O Instituto 

Metodista Benett, do Rio de· Janeiro, 
viu-se envolvido em uma crise, no final 
de julho, em razão das demissões da di- · 
retora geral Ester Cardoso e do diretor 
adtninistrativo, Emilio Tamancoldi. Em 
protesto contra a medida, um grupo de 
alunos, professores e funcionários ocu-

pou por alguns dias as salas da direção 
As atividades no Benett estiveram parali
sadas por mais de uma semana A 22 de 
julho, as demissões de Ester Cardoso e 
Elio Tamancoldi foram revogadas. Em 
contrapartida, durante ato público no dia 
25, membros da comunidade acadêmica 
solicitaram o afastamento de Antonio Fa
leiro da presidência do ·Conselho Diretor 
do Benett. Os manifestantes também são 
contrários à nomeação de um dire 
acadêmico, figura extinta há cinco an 1/ 

do regimento interno da instituição. O 
presidente do Colégio Episcopal Meto
dista, Adriel de Souza Maia, comentando 
o episódio, afirmou que as crises cíclicas
em instituições de. ensino da Igreja (co
mo no Instituto Metodista Superior, de
São Bernardo do Campo, e na Universi
dade Metodista de Piracicaba), são moti
vos para, que a denominação reflita mais
profundamente sobre a forma como vêm
sendo geridas essas instituições.

Direitos Humanos-----------------------

DEFICJENTFS PROTF.sTAM CONI'RA DECISÃO DE JÂNIO 

São Paulo (AGEN) - De que maneira 
vivem hoje os vendedores ambulantes re
tirados do centro de São Paulo por de
cisão pessoal do prefeito Jânio Quadros, 
há cerca de quatro meses, e transferidos 
para locais onde o "comércio é fraco, o 
movimento escasso e as vendas não atin
gem o mínimo indispensável à sobre
vivência?" 

Como um grande número de seus as
sociados é vendedor ambulante, a Asso
ciação Brasileira de Deficientes Físicos 
(Abradef) decidiu empregar esforços a 
fim de tentar criar outras fontes de traba
lho, dando curso à série de reclamações 
que à Associação chegam diariamente, 
partidas de vendedores ambulantes às 
.voltas com inúmeras dificuldades de so
brevivência. 

Dráusio Correia da Cruz, de 47 anos, 
teve paralisia cerebral quando nasceu, e 

seus músculos são atrofiados. Vive em 
uma cadeira de rodas e vendia frutas e 
doces no Largo de São Francisco. Com o 
que ganhava, conseguia até pagar a pres
tação de uma casa própria, adquirida jun
to à Cohab, ero Guaianazes, zona leste. 
Arrastando um pouco a voz, comenta 
que seu sobrinho, com quem mora, teve 
de assumir o pagamento das prestações, 
após o decreto do prefeito Jânio Qua
dros. "Além do mais, os fiscais da Pre
feitura são desumanos. Quebram nossas· 
barracas, misturam o que vendemos, es
tragam as coisas. E tudo com ajuda da 
Guarda Civil". 

Cadastramento - A Abradef funciona 
.à rua Major Sertório, 691, 12 andar, e vai 
começar a trabalhar em duas frentes: na 
primeira, os deficientes físicos venderão, 
às entidades espalhadas na cidade, um 

fichário contendo tudo o que existe de 
promoção social em São Paulo. Assim, 
se uma sociedade de amigos de bairro ou 
semelhante, é procurada, sabe a quem 
recorrer. E, além disto, iniciará, a méAi:: 
prazo, um trabalho mais específico de11!P-1 
nado à colocação da mão-de-obra defi
ciente, voltada sistematicamente às em
presas. 

"Tudo is�o até que entre outro prefei
to", lembra Vinícius Gaspar Viana de 
An:irade, presidente da Abradef. Com
pleta Dráusio: "as pessoas têm de enten
der que não estamos nas ruas por decisão 
própria, mas por uma contingência da 
vida. Hoje, para você, pode estar bom, 
mas amanhã ninguém sabe. Queremos, 
,pelo menos, respeito". A entidade atende' 
nos telefones 255.0444 e 204.5465. 
(Guilherme Salgado Rocha) 

SERPAJ REALIZA ENCONTRO DEPOIS DE GANHAR PRÊMIO DA UNESCO

Brasília (AGEN) - O Serviço Paz e 
Justiça, seção brasileira, realizou mais 
uma assembléia geral entre os dias 21 e 
24 de julho, na cidade satélite de Gama, 
DF, onde fica a sede do SERPAJ no 
Brasil. Neste encontro foi eleita a nova 
diretoria do Serviço, composta de nove 
pessoas, e uma executiva 'de três mem
bros (Altemir Labes, São Leopoldo, RS; 
Marialva Bezerra, Fortaleza, CE; e Mar
co Antonio Gonçalves, São Paulo, SP) 
que serão responsáveis pela implemen
AGEN 2 

tação das novas linhas de ação do SER
p AJ aprOY;l.das no encontro de Gama. 
São elas: 

Lutar pela reforma agrária e urbana; 
pela educação para a paz e os direitos 
humanos e pela integração latino-ameri
cana. 

Rosalvo Salgueiro, secretário executi
vo do SERP AJ na América Latina, com 
sede no Rio de Janeiro, informou à 
AGEN que o Serviço Paz e Justi�a está 
organizado atualmente em 13 países lati-

no-americanos, e que programa novos 
encontros para os próximos meses. O 
primeiro é um encontro de mulheres em 
Quito, capital do Equador, de 5 a 10 de 
setembro próximo. Logo depois, de 12 a 
17 do mesmo mês, o SERPAJ reúne seu 
Conselho Geral para a América Latina 
na cidade de La Paz, Bolívia. Rosalvo 
informou também que o SERP AJ ganhou 
o ptêmio .Educação para a Paz e os Di
reitos Humanos concedido pela UNES
CO no ano passado.

LIVRO RESGATA IDSTÓRIA DOS �llA VOS EM SÃO BERNARDO 

São Bernardo do Campo (AGEN) -
" A escravidão em São Bernardo, na 
Col0nia e no Império". Este é o título do 
livro em que o sociólogo José de Souza 
Martins, da Universidade de São Paulo, 
resgata a história da escravidão em São 
Bernardo do Campo (SP), vértice do no
vo movimento sindical no Brasil, nascido 
com os movimentos grevistas no final da 
àécada de 70. O livro de José de Souza 
Martins., conselheiro da Comissão Pasto
ral da Terra, do Conselho Indigenista 
Missionário e da Fundação Internacional 
Lelio Basso, da Itália, se,rá lançado dia 3 
de setembro, às 18 horas, no salão da 
Igreja Matriz de São Bernardo do Cam
po. 

tndios e negros - No livro, Souza 
Martins traça o panorama do povoamento 
e formação do município de São Bernar
do, que na época da abolição, em 1888, 
abrangia o que é hoje São Caetano do 

Sul, Santo André, São Bernardo do 
Campo, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Gran
de da Serra e Diadema. O autor destaca a 
presença na região de povos indígenas, 
como os tupi e os pMesí. O mais antigo 
registro de escravos na Borda do Campo 
é de 1597. 

Souza Martins destaca, em particular, 
a luta dos negros e índios da região de 
São Bernardo pela sua libertação Em 
1836, a população da cidade, de 1 407 
pessoas, incluía 406 escravos (28,9%): 
Em 1874, entre a população de 2.568 
habitantes, 119 (4,4%) eram negros. Em 
1838, apenas 43,8% da população era 
branca; o restante era composto de ne
gros, pardos e mestiços, livres e brancos. 

Repressão - A ação libertária dos es
cravos eµi São Bernardo foi reprimida 
com violência. No dia 27 de agosto de 
1807, afirma Souza Martins, "o gover
nador da Capitania de São Paulo, o ca-

pitão-general Antônio José da Franêa e 
Horta, determinara ao capitão de orde
nanças de S. Bernardo e aos capitães de 
outros bairros do leste da cidade, que or
ganizassem uma grande repressão militar 
contra os negros fugidos e os quiiombos 
da região" 

Um fato que simboliza a opressão 
êontra a população negra de São Bernar
do, citado por Souza Martins, é a exe
cução do mulato Caetano José da Costa, 
o Caetaninho, corneteiro do Corpo de
Voluntários Reais, que, a 16 de setembro
de 1781, reagiu a uma agressão cometida
· por seu protetvr, o filho do governador
·da Capitania de S�o Pauio. O corneteiro
foi inicialmente julgado inocente por um 
conselho de guerra, dissolvido depois 
pelo capitão-general. Um novo conselho, 
integrado por oficiais subservientes, 
condenou o mulato à morte na forca. O 
livro de José de Souza Martins é dedica
do à memória de Caetaninho. 

Movimentos Sociais-------------------..-.:...:..:...::......:.:..!.

• 
MULHERES NEGRAS CAPIXABAS REALIZAM ENCONTRO 

"W' Linhares (A.G'EN) - De 2 a 4 de se- Movimento, . acrescentando que, c9mo lher negra sofre discriminação, não ape-
tembro, na Universidade Federal do forma de preparativos, estão sendo reali- nas pelo branco mas também pelo ne-
Espírito Santo, será realizado o I Encon- zadas reuniões no interior e bairros pe- gro" 
tro_ E_stadual de M_ulh�res Negras, com o riféricos da Grande Vitória. Conforme explicou, "um negro quan-
obJettvo de consc1enttzá-las sobre o es- do ascende social e profissionalmente 

·paço que ocupam na sociedade e a ne- Para Edileuza, o Movimento das Mu- prefere se relacionar com uma branca. 
cessidade de lutarem contra a discrimi- lheres Negras Capixabas precisa ser for- Por isso, nosso objetivo maior é fortale-
nação racial. . talecido para que elas não continuem cer a unificação das mulheres negras pa-

0 Encontro debaterá temas como edu- marginalizadas em termos de mercado de ra que descubram sua própria identída-
cação, saúde, conjuntura política e mer- trabalho ou obrigadas a aceitar subem- de", salientou Edileuza, estimando que 
cado de trabalho, revelou Edileuza Pe- pregos. "Nossa situação social é péssi- cerca de 200 mulheres deverão participar 
nha de Souza, uma das organizadoras do ma. Até mesmo na relação afetiva a mu- do Encontro. (José Anchieta Feqeira) 

Terra 
ROMARIA REÚNE 40 MIL PESSOAS NO PARANÁ 

São João do Ivaí (AGE�-CPT) - Cer- início à R0maria, rçalizada todos os anos sos irmãos agricultores e assalariados do 
ca de 40 mil pessoas, a maioria trabalha- nesta data (25 de julho) em comemo- campo e da cidade". 
dores assalariados e pequenos proprietá- ração ao dia do trabalhador rural, e que Documento - Um documento apontan-
rios rurais, participaram da 4!! Romaria este ano teve como tema central o pro- do as dificuldades e apresentando algu-
da Terra realizada em São João do lvaí, blema do bóia-fria. Segundo a Pastoral mas soluções para melhorar as condições 

",aorte do Paraná, no dia 25 de julho. A da Terra do Paraná, ··uma população es- das fanu1ias rurais do Paraná foi entre-
1aanifestação foi organizada pela Co- timada em 500 mil trabalhadores no es- gue aos bispos por um grupo de sindica-

�ssão Pastoral da Terra (CPTj do Pa- tado e que vivem em condições desuma� listas da região. O documento será estu-
raná e contou com a presença de cinco nas". dado pelos bispos paranaenses que terão 
bispos paranaenses, uma centena de pa- A pastoral destacou também que este uma reunião com as entidades rurais no 
dres e pastores evangélicos, representan- �o a Romaria teve o objetivo de "di- dia 22 de setembro. A reunião deve 
tes de organizações populares, sindicalis- fundir a solidariedade da Igreja com o apontar propostas concretas para uma 
tas, delegações de vários estados e uma sofrimento·, lutas e esperanças do homem ação conjunta da igreja e do movimento 
da Argentina. do campo". Segundo o padre Luiz Anto- sindical em tomo da luta pela terra, polí-

Desde as primeiras horas da manhã os nio Borin. da paróquia de São João do tica agrícola, salários dos bóias-frias e

romeiros ocuparam as ruas da pequena lvaí, "a Romaria deste ano foi bastante saúde do trabalhador rural.

cidade, concentrando-se na Praça da Bí- '.identificada com temas sociais da re- "A Romaria tem conseqüências políti-
blia, onde houve um culto ecumênico às -gião". Dom Domingos, bispo de Apuca- cas. É uma celebração, mas também é um 
8h30 concelebrado pelos bispos Domin- rana, ressaltou em sua homiiia que a "4!! espaço de denúncias da situação desu-
gos Wieneswski, de Apucarana, Virgílio Romaria da Terra significa um confiante mana em que vive o bóia-fria", resume 
de Pauli, de Campo Mourão e Olivio e clamoroso protesto contra a escandaJo- Darci Frigo, secretário da CPT do Pa-
Fazza, de Foz do Iguaçu. O culto deu sa, insustentável e cruel situação de nos- raná 

POSSEIROS DA GLEBA MAGUARI, PARÁ, SOFREM PRESSÕFS 

São F.élix do Xingo (AGEN-CPT) -
Cerca de 23 fanu1ias de posseiros da 
Gleba Maguari, município de São Félix 
do Xingu, sul do Pará, vivem uma si
tuação dramática segundo informações 
transmitidas à AGEN por um agente do 
Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM), 
com sede em São Paulo, que esteve visi
tando a região do início do mês passado. 

O caso mais típico das injustiças so
fridas pelos lavradores da Gleba Maguari 
é o da posseira Carmelita Gomes de 
Souza, seis filhos, que teve o marido, 

Raimundo, 40 anos, assassinado por dois 
pistoleiros no dia 21 de junho passado 
enquanto dormia numa rede em sua casa. 

Carmelita acompanhada de outros 
posseiros da Gleba, informou as autori
dades policiais do município sobre o as
sassinato de seu marido e exigiu que a 
polícia investigasse o crime. Depois de 
muita insistência da lavradora os poli
ciais foram até o local do assassinato, a 
própria casa de Carmelita, mas nada apu
raram. Os pistoleiros apontados pelos 
posseiros como os assassinos de Rai-

·mundo continuam em liberdade e amea
çando as demais fanu1ias da Gleba. Por
essa "investigação" a polícia de São Fé
lix está cobrando 18 mil cruzados da
viúva "para cobrir os custos decorrentes
da busca efetuada'', informa o SPM.

As outras fanu1ias moradoras da Gle-.
ba também estão sendo ameaçadas pelos· 
pistoleiros qúe assassinaram Raimundo,
identificados pelos posseiros da região
apenas pelos nomes de Raimundo e
Vanderlei, e que trabalham para um fa

zendeiro de Goiás, proprietário de uma
fazenda ao lado da Gleba Maguari.
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PROCESSO SOBRE ASSASSINATO DE FRANCISCO RAMOS ESTÁ PARADO
Pancas, ES (AGEN-CPT) - O proces

so judicial sobre o assassinato do presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Pancas (ES), Francisco· Ra
mos, não avançou depois do interrogató
-rio de 29 de junho passado, em que fo
ram ouvidos três dos acusados de envol
vimente na morte do sindicalista. Fran. cisco Ramos foi morto a 5 de fevereiro. 

A 20 de abril, o promotor Durval Al
bert Barbosa Lima denunciou, como en
volvidos na morte de Francisco Ramos, o 
fazendeiro José Milton Breda, o ex-sub
delegado de Alto Ri,:, Novo, João Nas
cimento Ramos, o JR, o cabo PM Waldir 
do Canno Freitas, o sargento PM Sebas
tião FemancJes de Souza, o Nenê, e o 
pistoleiro Sebastião Barbosa Rodrigues, 

o Tião Delfino. O promotor pediu a 
. prisão preventiva dos acusados. 

lntetro_gatório - O pnmerro mterr�� 
gatório dos acusados de envolvimento nó 
assassinato de Francisco Ramos foi .rea
lizado a 29 de junbo passado. Apenas 
compareceram ao fórum de Pancas, en
tretanto, Sebastião Fernandes de Souza, 
Waldir do Carme Freitas e João Nasci
mento Ramos, que negaram qualquer 
participação no episódio. O fazendeiro 
José Milton Breda não compareceu , ale
gando estar doente. O pistoleiro Sebas
tião Barbosa Rodrigues foi retirado do 
processo, uma vez que o Tribunal de 
Justiça aceitou o trancamento da ação 

penal. 
A audiência foi realizada num clima· 

tenso. Além de familiares de Franci$co 
Ratl).OS, trabalhadores rurais, represen
tant�s 'de entidades populares e partidos 
polític.os, estavam presentes cerca de 30

policiais e ·20 fazendeiros e pistoleiros. 
Uma pessoa de apelido "Soquim" (sogro 
de Antonio Breda, irmão de· José Milton 
Breda), que segundo a Comissão Pasto
ral da Terra de São Mateus é o chefe dos 
·pistoleiros da região, estava armado e
vestido com o uniforme da Sociedade
Tradição, Familia e Propriedade (TFP).
O processo parou após esse interrogató
rio. Não foi mar-cada. ainda, uma data 
para que o fazendeiro José Milton Breda 
seja ouvido. 

ATINGIDOS IMPEDIRÃO BARRAGEM MACHADINHO
Erexim (AGEN-CPT) - A Comissão 

Regional de Atingidos por Barragens 
(CRAB), informou, em nota à imprensa, 
dataàa de 26 de julho, que a população 
potencialmente atingida impedirá a cons
trução da Barragem de l\1achadinho, no 
município de Erexim (RS), em razão do 
rompimento ôe acordo fumado entre a 
CRAB e a Eletrosul. A nota da CRAB, 
na íntegra: 

"Após a comunicação verbal da Ele
trosul no dia 01 de junho de 1988, de 
adiamento da construção da Barragem de 
Machadinha, e portanto o rompimento do 
acordo firmado entre CRAB e Eletrosul 
no dia 29/1011987, que previa o assen
tamento e indenização dos atingidos com 
início previsto para o mês de junho de 
1988, as lideranças se reuniram dia 04 de 
julho e nesta reunião tiraram um docu
mento que foi entregue à Eletrosul com 

prazo até dia 25n para trazer propos� 
de negociação. . No dia 22/07, a Eletrosul apresentou à 
executiva da CRAB um documento, no 
qual dava conta que não era de sua res
ponsabilidade o cancelamento definitivo 
,da obra. Que quando firmado, o acordo 
previa recursos para as questões sociais. 
A crise econômica obrigou o governo a 
cortar os orçamentos da empresa, por is
so não tem condições de cumprir o acor
do. 

Mais de 2.500 pessoas atingidas, com 
a presença e apoio da Igreja Católica, 
IECLB, CUT, FETAG, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, MST, OMA, reu
nidas em assembléia, a 25/07188, sem 
proposta de negociação por parte da em

_presa e do governo, tomaram as seguin
tes posições: 
01. Cancelamento definitivo da Barra
gem Machadinho. 
02. Não será permitida a entrada de fun-

cionários de empresas ligadas à cons
trução. da barragem nas propriedades 
atingidàs. 
03. Arrancação de marcos na primeira
semana de agosto em toda a região. líiiiil04. No dia 07 /08, fincar placas com ,ri
frase: "Barragem de Machadinha, nunca 
mais". 

0.§. Que o canteiro de obras desta barra
gem e outras propriedades adquiridas 
sirvam para fins de reassentamento da 
população atingida pela Barragem de Itá. 
06. Sugerimos que o escritório da Eletro
sul de Erexim-RS seja retirado em vista
de que não terá mais função a cumprir. 
No final da assembléia os atingidos fize
ram um ato público, no qual aconteceu a 
queima dos marcos, cronograma, mapa 
da barragem e foi colocada uma grande 
placa com a. frase: "Barragem de Macha
dmho, nunca mais", em frente ao es
critório da Eletrosul de Er�xim-RS". 

PARA SEM TERRA, BARBAUIO SARJ TARDE DO M1RAD
São Paulo (AGEN) ·_ Em nota de 29.de ju

lho, a Executiva Nacional do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra comenta a 
·reforma ministerial que levou Jáder Barbalho
-a deixar o Ministério da Reforma Agrária e
Desenvolvimento, e assumir a pasta da Pre
vidência Social, com a demissão de Renato
Archer. O Mirad foi assumido, interinamente,
pelo ministro da Agricultura, Íris Rezende. A
'íntegra da nota da Executiva Nacional do Mo
vimento dos Sem Terra:

"O ministro Jáder Barbalho foi o quar,t.6
mirústro da Reforma Agrária. Ficou muito
tempo, e no tempo que ficou fez muitos estra
gos contra a reforma agrária e contra os tra
balhadores. Sem dúvida foj o pior dos quatro,
e foi embora tarde demais.

Na verdade, ele somente aceitou se transfe
rir para o Ministério da Previdência, para dar
uma mãozinha pro seu amigo Samey, e porque
já tinha feito tudo o que queria no Mirad. Ve-·
jamos as suas principais medidas contra a re
forma agrária e contra os trabalhadores.
1. Conseguiu devolver para o governo do Es
tado do Pará a administração de mais de 200
milhões de hectares de tenas públic;as, que por
lei .eram administradas pelo Mirad, e que com
a anulação do decreto 1164 de 14/04/71, feita
em 25 de novembro de l981, passám a ser dfs
tribufdas a bel ·prazer do governador do Esta-
· do. Que certamente vai utilizar.�se dessé esto
que de terras públicas p1,1:ra,apadrinhar seus fa-.
zendeiros e ganhar mais uma eleição.
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Note-se que esse decreto havia sido feito pelo 
general Médici, justamente para combater a 
corrupção da entrega de terras públicas esta
duais, que foram feitas pelo então governador 
do Maranhão, Sr. José Samey. 
2. Fez a maior negociata de terras do mundo,
ao desapropriar um castanha:J de 700 mil hec
tares, que eram terras públicas, portanto sem 
dono. Mas o ministro atribuiu a propriedade a 
seus amigos da família Mutram, e os indeni
zou. Além disso, pagou um preço pela terra, 
três vezes superior ao preço de mercado da 
região. 
Todo mundo sabe, no Pará, que esse dinheiro 
terá fins políticos e não de reforma agrária. 
Porque de qualquer maneira os trabalhadores 
já ocupam_ e vivem há muitos anos nessas ter
ras óe castanhais, que os Mutram se diziam 
proprietários. 
f O fuinistro Jáder Barbalho conseguiu apro
var um decreto, o de n2 2365/87, que inviabi
liza qualquer processo de reforma agrária, e 
que é tão esdrúxufo, que o próprio Procurador· 
Geral da República dr. Sepulveda Pertence, 
arguiu como inconstitucional. 
4; O ministro da Reforma Agrária não foz re
forma agrária. É contra reforma agrária. Foi 
no seu governo do Pará que aconteceu a maior 
violência no campo. Ele apenas estava utili
zando do ministério, para,süa.carreira pessoal, 
e para garantir a vitória na.'s próximas eleições 
do Pará, onde quer recandi'datar-se a governa
dor em 1990.

Afinal, é como o povo do Pará diz: "Jáde� .e Passarinho são do mesmo ninho". �,ét:r Para nós, do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra o ex-ministrn Jáder Barba
lho foi um grande capataz da Nova República 
que impediu e enterrou qualquer processo de 
reforma agrária no país. 

De nosso lado, existem mais de 10 mil
famílias acampadas, em áreas provisórias, es
perando as soluções governamentais, que nun
ca passam de promessas. Alem dos 4,8 milhões 
de famílias de trabalhad0res rurais que conti
nuam apenas sonhandq com reforma agrária. 

E agora. o que será do Mirad?-0 govemo 
está anunciando que além de colocar como mi

nistro inter,ino o sr. Íris Resende, provavel
mente irá fechar o Mirad e transformá-lo sim
plesmente como um departamento do Ministé
rio da Agricultui::a. 

A se concretizar esses anúncios, será real
mente o ente'rro efetivo de qualquer possibili
dade de reforma agrária no país. O enterro 
político já fizeram com o abandono de qual
quer proposta e com a emissão de uma série de 
decretos e com a proposta aprovada na Cons
tituinte. Agora, vão enterrar .de f11to .. fechar o 
Mirústério e transformar como um assunto de 
terceira prioridade, dentro de um ministério de, 
terceira prioridade, com um ministro total
mente identificado com os fazendeiros e os la
tifundiários, como ele mesmo é. 

A Nova República nunca foi 'tão velha." 

s·o10 Urbano----------------------

-· MANWFSI'AÇÕF.S NO DIA DE LUTA PFLA MORADIA

Belo Horiznnte (AGEN) - O Dia Na
cional de, Luta pela Moradia, a 14 de ju
lho, em Belo Horizonte GMG) foi marca
do com várias manifestações. Milhares 
de pessoas saíram às· ruas da Capital mi
neira para exigir o respeito ao direito à 
moradia e protestar as atitudes do Go
verno Estadual. 

As manifestações começaram a acon-
· tecer na véspera do dia Nacional Ante
cedendo ao protesto do Dia de Luta, o
Movimento dos Sem-Casa de Luzia reu
niu-se em frente à Agência Central da
Minas Caixa para denunciar a manobra
em que se envolveram.

Há mais de um aho os sem-casa de
Santa Luzia vêm propondo negociações
de um terreno que pertencia à Minas
Caixa, no bairro Boa Esperança, naquele
Município. Em agosto de 1987, mais de
mil fanu1ias ocuparam esta área e uma
semana depois foram despejados por or
dem judicial.

Este terreno estava abandonado bá 
mais de dez anos e já tinha sido urbani

,a1do, sendo que os asfaltos das ruas es-
· wrvam quebrando e os postes estavam

sem tios, mostrando a situação de aban
dono. O Movimento dos Sem-Casa, após 
ser expulso do terreno, continuou nego
ciando com o Prefeito de Santa Luzia, 
Rui Avelar, para que esta área fosse 
comprada e repassada às famílias que 
pagariam prestaçõe·s fixas de 10% do va
lor do salário mínimo, em prazo de cinco 
anos. 

Lotes vendidos - Para a compra de 
terrenos, a Prefeitura recebeu do Gover
no Federal a verba de Cz$ 12 milhões, 
·conforme afirmam os sem-casa no mani
festo que distribuíram à população. No 
entanto, no mês de maio, a Minas Càixa 
vendeu lotes pelo preço de Cz$ 
50.000,00 (lote de 600 metros quadra
dos) e Cz$ 142,000,00 (pequenas cháca
ras) Os sem-casa só souberam desta si
tuação recentemente, quando os lotes já 
haviam sido vendidos e estão sendo co
mercializados por seus novos donos (que 
compraratl) mais de dez) por preços altís
simos. 

Foram feitas manifestações em frente 
à Câmara dos vereadores de Santa Luzia 

e à Minas Caixa, em Belo Horizonte. Em 
conversa com representantes da Minas 
Caixa, os sem-casa· souberam que nada· 
mais se pode fazer, uma vez que os letes 
foraD\ anunciados pelo jornal e estão to
dos vendidos. 

Esta resposta não satisfez os sem-casa 
que lembraram que eles não têm acesso 
aos meios de comunicação, principal
mente notícias sobre especulação imobi
liária que, normalmente, não lêem. E 
afirmavam que esta foi uma demons
tração da falta de interesse tanto do Go-· 
vemo Municipal quanto Estadual peÍO 
problema dos "sem-casa". Afinal, eles 
também já haviam conversado com o go
vernador Newton Cardoso e a vice-go
vernadora Júnia Marise que, pelo visto,. 
·não se interessaram pelo caso.

Além desta manifestação, foi reaiizada
a caminhada da Associação dos Morado
res de Aluguel de Belo Honzonte e, �o
Dia Nacional de Luta pela Moradia, a:
passeata da Federação de Moradores de·
Bairros, Vilas e Favelas de Belo Hori
zonte.(Por Xico Assis) 

Povos lndígenas--------------,----,----------

ÁREA TAPEBA NÃO DEMARCADA POR INFLUÊNCIA DO CSN
Brasília (CIMI-AGEN) - Contrariando presença indígena no local. Os 4 675 Na realidade, a decisã9 de 'interromper 

decisões anteriores do próprio órgão tu- hectares delimitados são reconhecidos o processo de demarcação da área indí:
tor, Romero Jucá Filho, presidente da ainda como de ocupação indígena pela· gena Tapeba é do órgão de segurança, 
FUNAI, determinou durante a última Prefeitura Municipal de Ca\,lcaia, que quem , de fato, tem determinado as dire-
reunião do Grupo de Trabalho lntemu- considera aquelas terras como Area de trizes da política indigenista govema-
nisterial (GTI) o arquivamento do pro- Proteção Ambiental (AP�). mental. Um dos argumentos apresentados 
cesso de demarcação da área indígena pelo coronel Antonio Carlos Carneiro da 
Tapeba, localizada no município de Cau- Silva, tentando justificar o arquivamento 
caia (CE). Alegou Jucá que não existe A reunião do GTI ocorreu no dia 20 do processo, foi a conversa que ele ma,n-
nenhum laudo antropológico produzido último na FUN AI. Participaram, além de teve com quatro pessoas de Caucaia que:, 
_pela FUNAI que comprove a existência representantes do órgão tutor, do Mi- lhe afirmaram não existir índio no mu-
de índios naquele município, apesar de a nistério do Interior, do Mirad e do órgão nicípio. E foi esse o argumento conside-
a área já estar identificada e delimitada, ,fundiário do estado do C�ará, o coronel rado, mas só aparentemente, pois a de-
e a antropóloga Jussara Vieira Gomes, Antonio Carlos Carneiro da Silva, repre- cisão de arquivar o processo já havia si-
do Museu do Indio, ligado ao órgão tu- sentante do Conselho de Segurança Na- do tomada. A reuniãe serviu ape;;,.as para 

--tor, ter produzido extenso estudo sobre a cional (CSN). formalizá-la. 
• ÁREA ARARA VENDIDA PELO GOVERNO DE MT

Brasília (CIMI-AGEN) - Última famí
lia de índios Arara a ser expulsa da área 
indígena, Arara do Beiradão, no municí
pio de Aripuanã (MT), o cacique José 
Rodrigues com a mulher Ana Anita e 
uma filha veio a Brasília para solicitar à
FUNAI a retirada dos invasores de suas 
terras e déscobriu que a área foi teda lo
teada e vendida pelo Instituto de Terras 
do Mato Grosso (lntennat) em março 
do ano passado, últimos dias do governo 
de Wilmar Peres. O que é área indígena 

Política 

Arara do Beiradão foi dividida pélo go
verno daquele estado em 68 propriedades 
particulares A FUNAI interditou a área 
no dia 20 de novembro do ano passado, 
mas nem isso impediu que todas as famí

lias fossem expulsas. Em qualquer tenta
tiva de retorno ao território, os Arara são 
ameaçados de morte, especialmente pelo 
jagunço conhecido como Joaquinzão 

O casal descobriu também que treze 
dos pretensos proprietários daquelas ter
ras impetraram em junno último ma.naado 

.de segurança, em tramitação na oitav!l_ 
vara federal do D F., visando anular a 
interdição da área. 

Conforme afirmam José Rodrigues e 
Ana Anita, os Arara só conseguirão rc�· 
tomar ao antigo território após a retirada 
dos invasores. Segundo a FUNAI, entre
tanto, providências nesse sentido só po
derão ser tomadas após a conclusão do 
levantamento fundiário da área, por uma 
comissão técnica composta por membros 
do órgão tutor, Mir�d e lntennat. 

APATIA DO POVO É APARENTE, DIZ DFPUTADO

São Paulo (AGEN) - "Há quem diga 
que o povo está apático, mas esta apatia 
é aparente. Há um fermentar no movi
mento sindical. Os pessimistas ignoram 
que os processos históricos são prolon
gadôs e as oscilações do movimento po
p_ular não significam o fim do processo. 
O decüp.io da combatividade é limitado e 
perigoso, daí o medo da burguesia". Es
tas declarações foram feitas pelo deputa-

do Florestan Fernandes (PT-SP), na 
abertura do Congresso dos Bancários de 
São Paulo, realizado na capital paulista 
no período de 22 a 24 de julho. 

No plano político, o deputado, anali
sando a conjuntura, disse que a "Nova 
República é uma ditadura militar disfar
çada" e que "as Forças Armadas detêm 
na realidade o poder de decisão em 
questões -cruciais para a Nação". Após 

analisar o atual momento constituinte, 
Florestan Fernandes salientou que muitas 
constituições não nascem para sempre, e 
que "se a atual não corresponder, deve
se defender a elaboração de uma nova 
Carta, não sujelta a manipulações". 

"Que se mobilizem as .forças popula
res para que a direita sinta mais medo no 
22 turno, pois as classes trabalhadoras 
estão em ascenção histórica", ·finalizou. 
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GOVERNO ACELERA INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA 

São Paulo (AGEN) - Boatos de golpe,um duro pronunciamento do presidenteJosé Samey contra o Congresso Constituinte e uma resposta não menos enfáticado deputado Ulysses Guimarães, foramos ingredientes que tornaram a últimasemana de julho a mais movimentada emtermos políticos neste ano, pelo menosaté o momento. Como pano de fundo, oprojeto de desenvolvimento das elitespolíticas . e econômicas, no contexto deuma maior internacionalização da economia brasileira. 
Os sucessivos fatos da agenda políticae econômica naqueles dias evidenciaram,de uma vez por todas, o arco de aliançascom que conta o governo Sarney, tornando nítido o futuro arquitetado para opaís pelas bases de sustentação do presidente. Se a chamada Aliança Democrática, que teoricamente coroaria o processode transição, ainda não havia terminado,de forma definitiva ela foi para o espaçonaquela semana. 
Internacionalização - O governo dopresidente José Sarney tem sido norteadopelo projeto das elites políticas e econômicas em aprofundar a internacionalização da economia brasileira. Este projeto tem sido acionado de diversas maneiras, como a conversão da dívida extemaem investimento e a privatização de empresas estatais. Para pôr em prática essasmedidas, o governo não tem hesitado emdesrespeitar o poder maior em vigor nopaís, que é o Congresso Constituinte Assim, uma decisão da Comissão de Sistematização, de regulamentar em termossoberanos para o país o processo de conversão da dívida externa em capital derisco (pelo qual o controle acionário demuitas empresas tem passado para mãos estrarígeirasj, foi solenemente minada'pelos fatos concretos de consecutivos·leilões de papéis da dívida. 
Outros empreendimentos promovidospelo governo Sarney inserem-se na óticada. internacionalização da economia brasileira, como a construção das FerroviasNorte-Sul e Leste-Oeste, da rodoviaTranscontinental (ligando o Acre ao Peru, como as ferrovias, para facilitar o. corredor de exportações para o Japão eLeste europeu e asiático), o projeto Ca-:lha Norte, a criação de pólos de turismoe implantação de cerca de 100 novasusinas hidrelétricas até o ano 2.000. Um·plano acalentado desde o início de 1987'pelas forças pró-internacionalização, e que tem sofrido oposição sistemática inclusive entre parcelas do empresariadonacional, foi finalmente oficializada naquela "semana quente" do mais rigorosoinverno brasileiro nos últimos anos: acriação, por decreto-lei, das Zonas deProcessamep.to de Exportação (ZPEs). 
Constituinte - O projeto de maior internacionalização da economia brasileiraf?XÍ$e, contudo, que sejam extintos osavanços em termos de direitos trabalhistas obtidos até agora uo CongressoConstituinte, particularmente a jornadade 44 horas, o turno diáno de seis horas,o direito de greve, a licença-paternidade por oito dias e a licença-maternidade de 120 dias. Também preoeupam os setores, pró-internacionalização o conceito de 
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empresa nacional aprovado em primeiroturno pelos constituintes, bem como omonopólio da pesquisa e lavra de mmerais JDela União. 
Para combater esses ítens- asseguradospor ora, a base de apoio do governo Sarney - em última análise, as forças pró-internacionalização - montaram uma estratégia que consistia em acenar a possibilidade de "zerar" o processo constituinte - ou seja, que tudo voltasse aocomeço; do contrário, poderia haver umgolpe "branco", em que os militares,ainda que de forma velada, assunúriam _ de vez o controle da situação. 
A ameaça de "zerar" os trabalhadosconstituintes foi anunciada pelo líder doPFL, deputado José Lourenço, porta-vozdos segmentos conservadores (leia-se Antonio Carlos Magalhães e RobertoMarinho, por exemplo) no Congresso Aguerra aos direitos trabalhistas conquistados continuaria, de modo concomitante, através da propaganda veiculada naimprensa e televisão, saudando a presença do capital estrangeiro.no país. O lancedefinitivo dessa estratégia seria um pro,nunciamento do presidente José Sarney;em cadeia nacional de rádio e TV, às vésperas da votação do texto integral. da nova Constituição aprovado em primeiroturno 
Discursos - A decisão de atacar oCongresso Constituinte foi tomada pelopresidente José Samey, após reuniãocom os militares, na noite de 24 de julho,domingo. No mesmo dia, chegava àspressas em Brasília, o jornalista Said Farhat, ex-ministro das Comunicações nogoverno João Figueiredo. Farhat, proprietário de um dos mais eficientes escritórios de lobby em Brasília, tem uma coluna semanal na revista "Isto é Senhor", onde, sistematicamente, tembombardeado as restrições ao capital estrangeiro aprovadas em primeiro turno no Congresso Constituinte. Com esse know-how, Farhat foi incumbido de alinhavar os principais pontos do discurso do presidente Jose Sarney. 
Inicialmente, o discurso seria pronunciado na segunda-feira, 25 de julho, masSarney resolveu adiá-lo para a terça, 26.E foi direto: disse que a nova Constituição, aprovada até aquele momento,deixaria o país ingovernável. Como argumento, exibiu alguns números que, em''sua opinião, agravariam o déficit ·público, principal motor da escalada inflacionária. Atacou, principalmente, os benefícios que teriam de ser pagos pelaPrevidência Social, a anistia fiscal aospequenos e médios empresários e a descentralização da arrecadação de impostos. Os números relacionados pelo presidente seriam, depois, desmontados por insuspeitos parlamentares, como os de-·putados José Serra (PSDB-SP) e Francisco Dornelles (PFL-RJ), que foi o primeiro ministro da Fazenda no govemoda "Nova República". Na manhã de 27 de julho, o presidentedo Congresso Constituinte, UlyssesGuimarães, telefonou ao ministro doExército, Leônidas Pires Gonçalves,consultando sobre a oportunidade de uma resposta. De carta branca na mão, 

Ulysses redigiu, de próprio punho, umdiscurso-defesa dos trabalhos constituintes, na abertura da sessão em que seriavotado o texto aprovado em primeiroturno. Usando frases de efeito, Ulyssesdisse, com todas as letras, que será a nova Constituição que tomará o país governável, pois ingovernável ele está. Resultado: contra as orientações do governo, que preconizava a não-aprovação dotexto, ele recebeu o voto favorável de403 constituintes, contra 13 e 55 abstenções, todas de membros do Centrão. Nova correlação de forças - O embateSarney-Ulysses se refletiria na composição ministerial. Atacado indiretamenteno discurso de presidente, primeiro saiuo ministro Renato Arcne1 da PrevidênciaSocial. O gesto foi seguido, a 28 de julho, pelos outros dois ministros ligados aUlysses: Celso Furtado, da Cultura, eLuiz Henrique, da Ciência e Tecnologia.A pasta da Previdência foi assumida porJáder Barbalho, que deixou o Ministério da Reforma Agrária, por sua vez assumifii"'ldo, de form� interina, pelo titular dAel ·Agricultura, Iris Rezende. O míni.,,tério da Cultura foi também acumulado peloministro da Educação, Hugo Napoleão. 
A reforma ministerial de 28 de Julhoresponde à soma de forças que sustentamo governo Sarney, voltadas para a internacionalização da economia. Assim, deixa o ministério Renato Archer, que épraticamente o "pai" da lei de reserva demercado na Informática, primeiro motivodas retaliações do governo norte-americano contra produtos brasileiros, e quê levaram ao "abrandamento" da Lei do Software Do mesmo modo, cogitou-sena extinção do Ministério da ReformaAgrária, criado por Tancredo Neves nobojo dos compromissos assumidos namontagem da Nova República. No caso,compromisso com a CNBB e os segmentos conscientes que desejavam a reformaagrária. A extinção também cogitada do L Ministério da Ciência e Tecnologia res-fponderia aos interesses das gran.ies potências, de dominar o campo das neotecnologias. O Brasil das multis e da UDR - OBrasil projetado pelas elites políticas eeconômicas, que ficou claro com os acontecimentos da última semana de ju ...lho, é este: internacionalização da economia, através do combate aos direitostrabalhistas, e nada de reforma agrária,ao contrário, do que desejam inclusivesetores industriais .modernos que, atébem pouco tempo, figuravam no governoSarney. Não por acaso, um dos principais artjculadores das manobras contra oprojeto de Constituição aprovado emprimeiro turno, o deputado Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), é o primeiro.porta-voz da UDR no Congresso. A garantia dos direitos trabalhistas aprovados em primeiro turno dependem,agora, de ampla negociação no Congresso Constituinte, ao lado de intensa mobilização popular. Por parte do governo,para compensar a derrota de 27 de julho,o presidente, Se.rney criou as ZPEs e liberou uma verba suplementar de Cz$11,820 bilhões para a Ferrovia NorteSul As duas medidas, tomadas por decreto do presidente, no dia 29. (Por José.Pedro S. Martins) 

Movimento Operário--------------------

GREVE DA ELETROSUL ACABA COM ACORDO 

Florianópolis (AGEN) - A greve doseletricitários da região sul do país, iniciada dia 26 de julho, encerrou com umacordo estabelecido entre a direção daEletrosul e o Sindicato dos Eletricitáriosno dia 4 de agosto O acordo foi assinado também pelo ministro do Trabalho,.Almir Pazzianotto, que esteve em Florianópolis (SC) negociando diretamente com os grevistas. Ficou acertado o pagamento da.URP (Unidade de Referênciade Preços) para tqdos os'funci9nários até 
América Latina 

novembro e o pagamento das URPs congeladas de abril e maio pãra aqueles queainda não haviam recebido. Além disso,os grevistas obtiveram a promessa de quenão haverá punições e o pagamento dosdias parados será feito através de horasextras, descontos nas férias ou o pagamento desses dias parados durante avigência do futuro acordo que deve ser estabelecido em novembro . Tensão - A greve viveu seu momento de maior tensão na véspera do acordo,

quando o ministro das Mmas e Energia,Aureliano Chaves, ameaçou chamar asForças Armadas para intervir na UsinaTermelétrica Jorge Lacerda, em Tubarão, SC. Devido a paralisação a usina acabousendo desligada. O movimento grevistaafetou ainda os principais centros industriais de todos os estados alimentados pela Eletrosul: se, PR, RS e MS. Um dospontos mais afetados foi a região deBlumenau, o segundo mais importantecentro industrial de Santa Catarina. 

EL SAL V A.DOR: EVIDENTE O DUPLO PODER 

São Paulo - O comandante da FrenteFarabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), Joaqu.ín Villalobos, disse em recente entrevista à rádio Venceremos que o maior fracassado na atualaconjuntura política no se.u país é o proje'W,to contra-insurgente impulsionado pelaadministração Reagan. 
Acrescentou que a abstenção de 65 por cento nas passadas eleições legislativas mostrou a dualidade de poderes aténa própria capital, onde o povo não confiou em eleições que só lhe ofereciamopções de direita e afundou a tentativade continuar encobrindo com demagogiao projeto repressivo da classe dominantee dos Estados Unidos. 
O dirigente guerrilheiro afirmou que a'FMLN saiu fortalecida, criou novos destacamentos e incorporou centenas decombatentes na realização de sabotagens,ações de agressão e variadas fomias degreves, com resultados que superaram asprevisões; todos esses elementos são deuma importância estratégica, de peso decisi vo, sublinhou Villalobos. 
Economia - Paralelamente, um balan-

W
ço dos quatro anos de governo democrata-cristão, feito pela União Nacional dosTrabalhadores Salvadorenhos (UNTS),_que agrupa a maioria dos assalariados dopaís, revela que nesse período a produção de café caiu 60 por cento, a decana de açúcar 90 por cento e os grãos75 por cento; a dívida externa aumentou
Memória 

São Paulo (AGEN) - Foi oficialmenteaberta pelo Papa Paulo VI, no dia 24 deagosto de 1968, na cidade de Medellfn,Colômbia, a Assembleia dos bispos daAmérica Latina. Esta Assembléia marcouprofundamente a pastoral neste continente, pois transmitiu o Concílio VaticanoII, promoveu as Comunidades Eclesiaisde Base e possibilitou o despertar deuma nova época, a partir da qual começaram os primeiros ensaios da Teologiada Libertação A Assembléia, que terminou no dia 6de setembro _e que contou com a presença, entre outros bispos brasileiros, de D Helder Câmara, produziu 17 documentossobre justiça, comunicação social, juventude, familia, as massas e os responsáveis pela organização da sociedade, a 

de 1,8 bilhões de dólares para três bilhões. O documento assinala que a situaçãono campo carateriza-se pelas expulsõesde camponeses das suas terras, realizadaspelos latifundiários da ARENA (partidode ultradireita): Continuam as demissõesmassivas dos trabalhadores dos Ministérios e a soma de desempregados e subempregados abrange 80 por cento dapopulação economicamente ativa. Ressalta a publicação que ao mesmotempo que 52 por cento do orçamentonacional é empregado na guerra contra opovo, o analfabetismo supera 70 por cento da população, os hospitais públicosexigem pagamento pelo atendimento, eum milhão 200 mil camponeses deslocados pelos bombardeios e operações militares vivem na pior miséria. E:U.A - Por outro lalo, o secretáriode Estado norte-americano, GeorgesShultz, em apressada visita à região nomês passado, garantiu que o seu país nãopermitirá a destruição das "democracias"centro-americanas. O diplomata disse aosjornalistas que o regime salvadorenho"tem todo o apoio dos Estados Unidosporque foi o povo q!le escolheu essaforma de viver em liberdade e justiça social". Shultz viajava acompanhado· pelo secretário de 11.ssuntos interamericanos, Elliot Abrams, e o embaixador especialpara a América Central, Morris Busby. O embaixador Busby foi acusado pelosenador da Guatemala, Edmond Mulet,

,, 
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pobreza e a união dentro da lgrej ... Após vinte anos, quais os frutos que se poderiam apontar? O Cardeal D. Paulo Evaristo Ams, de São Paulo, indica a queda de vários regim�s militares na América Latina, apesar dos anos durosquando "tanta gente chorou e ainda cho-ra seus entes queridos que desapareceram,,. 
Um outro resultado importante, segundo D. Paulo, foi a realização da Assembléia de Bispos em Puebla no ano de 1979, no México, quando se consagrou a importante "opção preferencial pelos.pobres" 
Embora estes frutos sejam palpáveis,estamos ainda longe de celebrarmos transformações profundas como as que já. 

de pressionar o governo de seu país; disse Mulet que Busby "ameaçou com quese a Guatemala não abandonasse sua.. política de neutralidade ativa, os Estados.Unidos vão adotar severas medidas con-.tra ela". Similares denúncias fizeram altos funcionários de Honduras e da Cos� ta Rica, depois da digressão de Busbypela América Central no mês passado. Soube-se que a Guatemala e a Costa Rica negaram-se a assinar um documentoproposto por Shultz onde se acusava aNicarágua de ser "uma inadmissível manifesta.ção de intervencionismo soviético,na região", o que segundo os funcionários sena "uma declaração de guerra". Ajuda - Segundo análise da agênciaIPS constata-se que o exército local re·cebe 2,5 milhões de dólares diários de assistência norte-americana, e que em oito anos · de guerra infrutífera o total da"ajuda" atinge os três bilhões de dó�ares, n'o financiamento de uma guerrasanguenta com mais de 60.000 vítimas,sete mil desaparecidos e um milhão deexilados. Apesar desse record de financiamento,as forças salvadorenhas não conseguiram.os 25.000 reforços previstos até 1987. Arazão está na i=npossibilidade de recrutarcamponeses como fazia no passado. AFMLN saiu do cerco em que estava em 1981, passou a ter comprovada presença.ativa em 13 das 14 províncias do país.e sólido controle de um terço do território nacional. (A. Pezzutto) 

eram requeridas em Medellín, e em muitos casos houve até retrocesso, como certas "democracias" com civis à frente, mas no fundo controladas pelos militares. Justiça e Esperança foram uma constante trazidas nos docúmePtos de Medellín, que deram também uma atenção especial à Juventude, sendo esta últimaconsagrada também em Puebla na"opção preferencial pelos jovens". Na celebração destes 20 anos, quepossamos reler o documento final deMedellfn, pois ele contínua atuai e nos anima na caminhada pela construção da"civilização do amor" porquanto nos diz nestes termos: "Apesar de estarmos rodeados de imperfeições, somos homens de esperança". (Por José D. Bragheto). AGEN 7



Terceiro Mundo 

PROSSEGUEM NEGOCIAÇÕFS SOBRE ÁFRICA AUSTRAL 

Genebra (AJ.'JGOP-AGEN) - Prosseguem erp Genebra as negociações quadriparti
tes, entre Cuba, Angola, Es�dos Unidos e Africa do Sul, visando a uma solução 
pacífica para os conflitos na Africa Austral. Princípios de paz foram divulgados a 13 
de julho, em Nova York, pelos governos desses países. 

A 27 de julho, o presidente Fidel Castro, falou pela primeira vez publicamente so
bre a questão da retirada das tropas cubanas - estimadas em 40 mil homens - de ter
ritório angolano. Cuba calcula que suas tropas poderiam ser retiradas em quatro 
anos. A 3 de agosto, o vice-ministro das Relações Exteriores de f,\ngola, Venancio 
de Moura, qualificou de "inaceitáveis" as propostas feitas . pela Africa do Sul, em 
tomo do calendário de retirada das tropas cubanas. A 2 de agosto, o ministro dos 
Negócios Estrangeiros sul-africano, Roelof "Pik" Botha, havia anunciado, em Pretó
ria, que o seu país estava disposto a retirar-se da Namtbia a partir de 12 de novem
·bro, se Angola retirasse seu apoio à Swapo (que luta pela independência da Namíbia)
e ao Congresso Nacional Africano (ANC), organização que lidera a oposição ao go
verno do apartheid. O dirigente sul-africano também exigiu a retirada das tropas cu
banas em Angola até 12 de junho de 1989 (data sugerida por Pretória para as eleições
na Nannbia). As propostas sul-africanas surpreenderam os círculos diplomáticos de
Genebra, sendo consideradas antiéticas, por quebrarem o compromisso de sigilo
.finnado em Nova York.

Ecologia-------------
VRSs FECHA EMPRESAS POR DANOS À ECOLOGIA 

Moscou (Novopress) - Mais de 137 mil empresas, grandes e pequenas, foram fe
chadas âefinitiva e temporariamente na União Soviética em 1987 por representarem 
perigo para a sal.ide ou para o meio ambiente. Segundo informação da Nóvosti, a 
maioria delas foi projetada e construída no "período de estagnação" (governo de 
Brezhnev), no qual os interesses dos departamentos prevaleciam sobre a utilidade so
cial. 

Uma delas, a Fábrica de Concreto Annado e Asfalto da Região de Moscou, por 
exemplo, há vários anos era visitada por fiscais da inspeção regional de proteção ao 
ar atmosférico sem receber nenhuma punição ·além de pequenas multas - pagas com 
os fundos de reserva da fábrica � ou advertências sem maiores conseqüências. Este 
ano, por exigência popular, a Inspeção Sanitária Estatal fechou o estabelecimento. 

O maior nl.imero de reckmações é dirigido ao Ministério de Melhoramento do So
fo e da Economia Hidráulica, que projeta construir dois grandes canais de irrigação 
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O Plano 2.010, do gover
no federal, prevê a cons
trução de cerca de 100 
novas lµdrelétricas até o 
início do próximo século. 
As populações potencial
mente atingidas estão se 
mobilizando, para evitar 
despejos de surpresa. No 
rmal de julho, agriculto
res de Erexim (RS) pro
moveram manifestação, 
para denunciar o rompi
mento do acordo firmado 
pela Eletrosul em tomo
da construção da _barra
gem de Machadinho. Fo
to Douglas Mansur. 

DEMISSÃO DE AGENTES Pt\$10RAIS GERA CRISE NO NORDESTE 

Recife (AGEN) - O arcebispo de Olinda e Recife, d .. José Cardoso Sobrinho, que 
substitui no cargo a d. Helder Câmara, pode ser processado por "injúria, calúnia e di
famação", se não provar as acusações de "desvio de verbas" contra o padre Hemúnio 
Canova e o agente de pastoral Flávio Lira de Andrade. Canova e Andrade foram demi
tidos da Pastoral Rural,junto com os agentes pastorais Angelo Zanré_e Lenivaldo Mar
que�. 

As 16 horas do dia 3 de agosto, os quatro agentes pastorais, que trabalhavam na 
Comissão Regional da Pastoral Rural da CNBB Nordeste II (abrangendo os estados do. 
Rio Grande do Norte, Parafba, Pernambuco e Alagoas), foram comunicados da de
missão por d. José Cardoso Sobrinho, e instados a deixar as instalações do organismo 
até às 18 horas. No dia 5, o arcebispo de Olinda e Recife publicou nota acusando a Pas
toral Rural de "insubordinação aos 'bispos e uso indevido de verbas". A acusação de
via-se à contribuição de Cz$5 mil que a Pastoral Rural destinou à realização de um 
Seminário lnteramericano sobre a Questão Agrária, desenvolvido de 20 a 23 de março 
no Seminário de Olinda. 

Reação - No dia 9 de agosto, 70 agentes pàstorais, reunidos no escritório da Ação 
Católica Operária, divulgaram uma nota à imprensa e oun documento aos bispos do 
Nordeste, comentando o episódio. Os agentes pertenciam a comunidades eclesiais de 
base, Pastoi:al da Juventude, Instituto Teológico do Recife, Departamento de Pesquisas 
e Assessoria, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, Centro de 
Defesa dos Direitos Humaoos, Pastoral da Comunicação, Conselhc Indigenista Mis
sionário, ACO e Ação Católica Rural, entre outros organismos. 

Na nota, os signatários expressam ter recebido com "profunda dor e indignação" o 
comunicado de d. José Cardoso Sobrinho, pois ele "deu margem às injustas e calunio
sas suspeitas de corrupção" sobre os agentes da Pastoral Rural, amplamente veículadas 
pela imprensa. Do mesmo modo, lamentam que o arcebispo "não tenha se sentido com 
o dever ético de retificar com urgência" aquelas acusações. "Em caso dessa natureza,
calar é um claro sinal de conivência", acrescenta a nota, sublinhando que "corrupção 
mesmo seria não colaborar com a realização do Seminário, e usar o dinheiro para ou
tros fins não previstos no Plano Pastoral do Regional Nordes.te II da CNBB". 

Quanto à acusação de "insubordinação aos bispos", a nota das. entidades assinala 
que a Pastoral Rural "sempre foi fiel à Igreja comprometida com o Cristo sofredor no 
campo do Nordeste". Salientando que esses fatos não se restrigem aos meios eclesiásti-. 
cos, os signatários afirmam que as acusações contra os agentes pastorais têm como ob
jetivo "desestabilizar a caminhada da Igreja comprometida com a evangelização e liber
tação real desse povo sofrido", bem como denotam um "recuo conservador, debilitan
do entidades e organizacões comprometidas com a libertação do povo". 

Bispos - No óocumento aos füspos do Nordeste, os agentes de pastoral lembram da 
caminhada do Regional Nordeste II, quando foi dirigido por d. Helder Câmara, d. José 
Maria Pit:es (arcebispo da Paraíba), e d. Antonio Soares Costa (bispo- auxiliar de Na
tal-RN), época em que a Igreja "se caracterizava pelo compromisso evangelizador e li
bertador". A partir de 1985, com a nomeação de d. José Cardoso Sobrinho e outros 
bispos para a região-, assinala o documento entregue aos bispos- o trabalho pastoral 
passou a conviver com '-'um clima de repressão" semelhante ao instalado em 1964. Os 
signatários do documento citam três fatos para ilustrar essa afirmação: a tentativa de d. 
Cardoso de impedir a publicação do documento final da Assembléia do Regional Nor
deste II, realizad· em Campina Qrande em março passado, com 130 participantes; a 
demissã_o, em abril, do padre Hermínio Canova como subsecretário do Regional Nor
deste II, sob a r -::usação de dar "demasiada independência" às pastorais; e o envio de 
cartas, em julho, pelo arcebispo de Olinda e Recife, a todos os agentes de pastoral soli
citando que revelassem, com urgência, o cargo que ocupavam e o nome de quem os 
nomeou. . 

A AGEN apurou que, além de d. José Cardoso Sobrinho, foram nomeados para a 
região, a partir de 1985, d. Jorge Tobias, de Nazaré da Mata (PE);d. Edvaldo Amaral, 
.arcebispo ,de Maceió (AL); d. Fernando Iório, de Palmeira dos Indios (AL); d. Alair 
Vilar, arcebispo de Natal (RN); e d. Paulo Cardoso, de Petrolina (PE), irmão de d. José 
Cardoso Sobrinho. (continua na última página) 
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Igrejas 
ORDENAÇÃO DE MULHERF.S POLARIZA, CONFERÊNCIA DE LAMBETII 

Londres (AGEN) - A aprovação da 
ordenação de mulheres na Igreja Angli
cana foi o tema mais polênúco da 12!! 
Conferência de Lambeth, realizada de 16 
de julho a 7 de agosto, na Universidade 
de Kent, na Inglaterra. A Conferência de 
Lambeth, realizada a cada dez anos, des
de 1867 (exceto durante as guerras mun
diais), não tem caráter deliberativo, mas 
suas discussões exercem profunda in
fluência na vida da comunidade anglica
na. 

A 12!! Conferência de Lambeth refle
tiu o esforço da Igreja Anglicana em 
adaptar-se aos novos tempos. Dos 76 
bispos que participaram da primeira reu
nião, em 1867, apenas um não era an
glo-saxão; da 12!!, participaram 175 bis
pos africanos. Além da ordenação da 
mulher, a 12!! Conferência de Lambeth 
discutiu o racismo, sexualidade, AIDS,. 
Oriente Médio, questões sociais e da 
família, entre outros temas. 

Unidade - O arcebispo da Cantuária, 
Robert Runcie; abriu a Conferência com 
a mensagem "A Unidade que busca
mos". Na exposição, Runci� fez um ape-. 
lo à unidade na Igreja, apesar das diver
·sidades na comunidade anglicana. O ar
cebispo acentuou, ainda, qué " a Igreja 
-não aprenderá com seus erros, se não es
tiver disposta a correr o risco de cometer 
alguns". 

No dia 19, representantes do Conse
lho Mundial de Igrejas e outras tradições 
cristãs que participaram da Conferência, 

responderam a mensagem de Robert 
Runcie. O secretário-geral do CMI, Emí
lio Castro, não pôde participar da reu
nião, pois teve de viajar à última hora 
·para o Uruguai, em razão da morte de
sua mãe. Seu representante na Conferên
cia, John Pobee, diretor associado do _
Programa de Educação Teológica do
Conselho, afirmou que "a única justifi
.cativa" para uma "unidade confessio
nal" estaria na busca de uma melhor
contribuição para a missão total e a uni
dade da Igreja Universal. Destacou, ain
da, que as questões de estrutura, particu
larmente da autoridade na vida da Igreja,
constituem um sério obstáculo à unidade.

O representante da Igreja Ortodoxa
Oriental, John Zizioulas, solicitou à co
munidade anglicana e às outras igrejas
envolvidas no movimento ecumênico,
para 'que "levem seriamente em conta os
pontos de vista dos outros em questões
como ordenação fenúnina. Não é segredo
que os ortodoxos se opõem oficialmente
a qualquer decisão anglicana de ordenar
mulheres para qualquer uma das três or
dens da Igreja"

Por sua vez, o secretário do Secreta
riado para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos do Vaticano, Pierre Duprey, re
ferindo-se às d.Íf erenças entre anglicanos 
e cató�cos romanos, rlisse que "a natu
reza universal do papado e a natureza da 
unidade que buscamos não são questões 
isoladas umas das outras". Pelas igrejas 
reformadas, Elizabetll Templeton, dizen-
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· do-se sentir como alguém que está do la
do de fora da Conferência, salientou que,
"a unidade da Igreja não pode ser a uni
dade de uin clube grande e exclusivo,
que exclui cada vez mais os que já estão
do lado de fora".· Mulheres - O debate formal sobre a 

· ordenação de mulheres foi iniciado a 22
de julho. Das cinco manifestações, ape
nas uma, a do bi,spo de Londres, Graham
Leonard, foi assumidamente contrária à
ordenação feminina na Igreja. De forma·
favorável à ordenação, falaram o bispo
primaz do Canadá, Michael Peers (para
quem a mulher no sacerdócio "enriquece·
o ministério da Igreja"); Sarnir Kafity,
arcebispo de Jerusalém e Oriente Médio;
a reverenda negra Nan Peete, dos Esta
dos Unidos; e o bispo John Grindrod,
primaz da Austrália e coordenador do
grupo de trabalho dos primazes sobre or
denação feminina e episcopado.

Participaram da Conferência de Lam
beth cerca de 1.200 pessoas, represen
tando a comúnidade anglicana de todo o
mundo, incluindo 525 bispos, dos quais
seis brasileiros. A populaçãb anglic;A
em todo mundo é es.ir.::.:?da em 70 8f/t
lhões de pessoas.

Aprovação - A ordenação de mulheres
foi aprovada a 1 !? de agosto, por 432 vo
tos a favor, 28 contra e 19 abstenções. 
·Até o momento, cinco províncias, inclu
sive a do Brasil, já aprovaram a orde
nação de mulheres. As províncias· dos 
Estados Unidos e C?.ri.itdá devem, . em 
breve, sagrar as primeiras mulµeres para 
o episcopado anglicano.

DEFINIDO O TEMA PARA ASSEMBLÉIA MtJNDIAL LUI'FRANA 

P9rto Alegre (AGEN-IECLB) - Ape
sar de procurada e insistida, de parte da 
Igreja no Brasil, não houve sintonia na 
escolha do tema para a 8!! Assembléia 
,Geral da Federação Luterana Mundial 
(FLM) e o tema da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB) 
para o biênio 198�/90. A FLM se reunirá 
em Curitiba, na Assembléia Geral de 
1990, sob o tema "Ouvi o clamor do 
meu povo" - praticamente o mesmo da 
Campanha da Fraternidade de 1988 da 
Conferência Nactonal dos Bispos do 
Brasil (CNBB) - e as comunidades 
evangélicas luteranas de todo o país vão· 
se ocupar, no próximo biênio, com "O 
pão nosso de cada dia". 

Como Igreja anfitriã, a IECLB aguar
dou a definição do tema da Ass.émbléia 
Geral da FLM, pois queria adotá-lo 
também no biênio 1989/90, assim que 

- · 

suas comunidades e concílios se envol
vessem na preparação teológica do even
to maior do luteranismo internacional. A 
·IECLB sugeriu "O pão nosso", ao invés
de "Ouvi o clamor do meu povo", já
proposto na FLM, para não vir a reboque
da Campanha da Fraternidade da Igreja
Católica. O Conútê Executivo da Fede
ração, reunido em junho na cidade de·
Adis Abeba, manteve o tema proposto e.
desconsiderou os argumentos da IECLB.

Abrangência maior - "Respeitamos a 
escolha e vamos trabalhá-lho como tema. 
da Assembléia", reagiu o pastor presi
dente da IECLB, Gottfried Brakemeier. 
Explicou que a IECLB não viu con-· 
dições de acolher "Ouvi o clamor" como 
seu tema para o biênio 1989/90, já que a 
Campanha da Fraternidade de 1988, com 
"Ouvi o clamor deste povo", deu um en-

foque específico ao povo negro, no ano 
da abolição da escravatura no Brasil, en
.quanto a FLM busca uma abrangência 
maior. "Seria. difícil para a IECLB redi
recionar o terr.a dentro de horizontes bem 
mais amplos do que os enfocados pela 
Campanha da Fraternidade", alega o 
pastor presidente. 

"O pão nosso de cada dia" foi es. 
lhido pelo Conselho Diretor da IECL1'P' 
reunido em São Leopoldo, nos dias 24 e 
25 de junho. Nesta reunião foram homo
logadas novas Paróquias, nomeada a 
Conússão de Projetos, avaliados e apro
·vados projetos de desenvolvimento no.
âmbito da Igreja e escolhidos os repre
sentantes evangélicos-luteranos para o II 
Encontro Latino-Americano Sobre Expe
riências de Pastoral da Terra, que se reu
nirá em São Paulo; de 2 a 7 de outubro 
deste ano. 

JORNAIS E REVJSI'AS CATÓLICOS DEBA'IEM COMUNICAÇÃO 

Bel.o Horizonte (AGEN) - Quarenta pes
soas, entre padres, religiosos e leigos, repre
sentando 14 revistas e 17 jornais católicos, es
tiveram reunidas em Belo Horizonte, no. 
período de 1 a 4 de agosto, para discutir diver
sos aspectos ligados à comunicação e à Igreja 
católica no país, que já escolheu como tema da 
próxima Campanha da Fraternidade a questão 
da Comunicação. 

Presentes ao encontro, que já é o segundo, 
sem contar o realizado em 1910, estiveram1d. 
Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo de 
Belo Horizonte. e responsável pelo setor de 
comunicação da CNBB, e d. Luciano Mendes 
de Almeida, atual presidente desta entidade. O 
primeiro, na celebração eucarística de abertu
ra, destacou o fato de a Igreja católica estar se 
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despertando cada vez mais para o âmbito da·
comunicação, enquanto d. Luciano enumerou 
os diversos desafios que a imprensa católica 
vem enfrentando hoje no Brasil. 

Perfil- Durante os quatro dias de encontro, 
os participantes conheceram, com a ajuda de 
profissionais, o perfil da imprensa católica no 
país. Um destes profissionais, o publicitário: 
Luiz Cláudio Henrique, afirmou que a impren
sa católica é "atuante, persistente e heróica, 
mas ao mesmo tempo abaixo da crítica, inope
. rante, incapaz de formar opinião pública". 

As críticas não pararam por aí, pois num 
dos debates o jornalista Itamar José de Olivei- . 
ra disse que a Igreja católica "está vivendo o 
tempo da pedra polida em termos de tecnolo
gia da informação". Ele sugeriu a criação de 

um centro de formação de Jomal.lstas e a cons
tituição de um centro de documentação e co
municação social. 

Um dos pontos mais discutidos no encontro 
foi ·a criação do jornal semanário da CNBB, 
tendo-se sugerido que a publicação não saia 
inicialmente com uma grande tiragem, mas fa
ça uma "experiência" de alguns meses com 
pouca tiragem como teste. 

O próximo encontro deverá acontecer no 
segundo semestré do próximo ano, possível
mente em ltai<>i, município de ldaiatuba (SP), 
quando se fará uma avaliação da próxima 
Campanha da Fraternidade. Presente ao en
contro de Belo Horizonte, a AGEN detalhou e 
ofereceu aos participantes os seus serviços 
jomalístic(?s.(J.D.B.) 

IGREJAS DO CONIC SE DISTANCIAM DA CONFEDERAÇÃO EVANGÉLICA 

Porto Alegre (AGEN) - A.s denomi
nações integradas no Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs (CONIC) têm manifes
tado, de forma unânime, seu distanciamen
to da Confederação Evangélica do Brasil 
(CEB), pela forma como foi rearticulada, 
por constituintes evangélicos afinados com 
o Palácio do Planalto, que têm demonstra
do forte vocação fisiológica. Apenas a
Igreja Católica, representada no CONIC,

Síntese 
INFORMATIZAÇÃO DACNBB 

Brasília (AGEN) - Esteve no Brasil, na úl
tima semana de julho, o gerente da agência de 
notícias "Event", sediada em Milão, Franco 
.Gugliemelli, encarregado pelo Vaticano de 
contatar empresários e a direção da CNBB, 
.com vistas à informatização das dioceses cató
,licas no continente, em projeto orçado inicial
mente em US$30 núlhões. Entre outros, Gu-. 
gliemelli encontrou:.se com o presidente das 
Organ.izações Globo, Roberto Matj.nho, e o 
presidente da Confederação Nacional das· 
Indústrias, senador Albano Franco (PMDB
SE). O projeto de informatização das dioceses 
atólicas, segundo disse aos dirigentes da 
NBB, inclui a estruturação de um Banco de 

Dados e de uma Agência Internacional de 
Notícias. Representando o Pontifício Conselho 
para Comunicação Social, Franco Gugliemelli 
esteve no Brasil como parte de viagem a 10 
países latino-americanos. O destaque ao conti-

não se manifestou sobre o assunto, por 
motivos éticos. 

As representações das Igrejas Episco
pal, Metodista, Presbiteriana Unida e 
Evangélica de Confissão Luterana no Bra
sil (IECLB) salientam que a CEB "não re
presenta mais os interesses legítimos do 
povo evangélico brasileiro", de acordo 
com mensagem da Comissão Central do 
CONIC. Do mesmo modo, essas Igrejas 

gente deve-se ao fato de aqui estar o maior 
continente de católicos em todo mundo. 

APELO A THATCHER 
Londres (AGEN) - 1'.1ll.iS de 200 esposas de. 

bispos anglicanos de todo mundo reunidas du
rante a 12� Conferência de Lambeth, enviaram 
à primeira-ministra Margaret Thatcher apelo 
no sentido de ·que ela "se disponha a conversar 
com os representantes da maioria da popu
lação negra da África do Sul". 

BISPO DEFENDE FREI 
Propriá (AGEN) - Em nome da diocese 

católica de Propriá (SE), o bispo d. José Pal
meira Lessa publicou nota de solidariedade ao 
frei Enoque Salvador de Melo, que tem sido 
atacado pelos grandes fazendeiros da região, 
em particular em razão do projeto Bax:ra da 
Onça, no município d� Poço Redondo._ 

COMUNICAÇAOEEDUCAÇAO 
São Paulo (AGEN) - A colaboração das 

escolas de comunicação com a Campanha da 

constatam que a CEB, "que foi onússa du
rante os 21 anos da .�=e:n.te ditadura mili
tar, jamais levantando sua voz contra as 
crueldades praticadas, agora volta favore
cida e carregada por uma onda de interes
ses políticos. Sua reabertura e seus objeti
vos atuais não foram discutidos com as 
igrejas que a compunham e sobre a antiga. 
CEB pairam ainda dúvidas nos âmbitos 
administrativos e jurídico" 

Fraterni9ade de 1989 é o tema do 1 Simpósio 
Brasileiro sobre a Comunicação e Educação, 
promovido de 18 a 20 de agosto, pela União 
Cristã Brasileira de Comunicação Social 
(UCBC), que inaugurou sua nova: sede, à av. 
Jabaquara, 2.400, Loja 3, CEP 04.046 - São 
Paulo, fone (011) 275.9242. 

MORRE D. ALBERTI 
Ribeirão Preto (AGEN) - Faleceu, às 11:30 

hs de 6 de agosto, o .arcebispo de Ribeirão 
Preto (SP), d. Romeu Alberti. Com diabete e 
anemia profunda, d. Romeu ficou em coma 
por vários dias. A 4 de agosto, o papa João 
Paulo II procedeu à benção apostólica ao ar
cebispo de Ribeirão Preto. Um dos pioneiros 
na liturgia em rádio e televisão. no Brasil, d. 

:Romeu coordenou a última reunião do regio
nal-Sul 1 da CNBB sobre a questão da comu
nicação, tema_da Campanha da Fraternidade 
de 1989. 

Direitos Humanos--------------------,;._ 
CONSTITUINTE APROVA DIREITOS INDIVIDUAIS 

Brasília (AGEN) - Na sessão de 9 de 
agosto, o Congresso Constituinte apro
vou, de forma definitiva, um elenco de 
direitos individuais que irão figurar no 
novo texto constitucional. Vários deles, 
como o � serão incluídos pela 
primeira vez na Constituição brasileira. 
Foram estes os principais pontos aprova
dos a 9 de agosto: 

Anistia - A tortura, o tráfico de drogas 
,a o terrorismo são considerados crimes 
'Wafiançáveis e insuscetíveis de graça e 

anistia. 

Pena de morte - Foi rejeitada, apesar 
do esforço do deputado Amara1 Neto 
(PSD-RJ). Entretanto, pode ser solicita
da, pelo presidente da República ao 
Congresso Nacional, "em caso de guerra 
declarada". Esforçaram-se contra esse 
mecanismo o INESC, CNBB, Anistia In
ternacional e Movimento Nacional de 
Defesa dos D�eitos Humanos. 

Racismo - Considerado crime ina
fiançável e i.mP,rescri�vel. 

Habeas-datâ - Aprovàdo o mecanis
mo, pelo qual todo cidadão terá direito a 

levantar as informações sobre sua pes
soa, armaz.enadas em bancos de dados 
oficiais e de caráter público. 

Injunção - A provado o mandado de 
injunção, figura que garante ao cidadão 
questionar os fatos que considere aten
tatórios às liberdades constitucionais e às 
prerrogativas de nacionalidade, sobera
nia e cidadania. 

Direito autoral - Foi considerado ex
tensivo aÔs intérpretes, assim como pro
tegidas as participações individuais em 
obras coletivas e a reproduç·ão da ima
gem e da voz humana. 

Síntese----------------------------, 
EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Genebra (AGEN) - O padre Roger 
Schutz-Marsauche, de 73 anos, fundador da 
comunidade ecumênica de Taizé, na França, 
foi agraciado com o Prêmio Unesco de 1988 
de Educação para a Paz, em "reconhecimento 
de sua obra a favor da paz da reconciliação e 

da confiança entre os seres humanos". A co
munidade ecumênica de Taizé foi criada em 
1940. O educador brasileiro Paulo Freire já 
recebeu o Prêmio Educação para a Paz Unes-· 
co. 

PAZ PARA EL SALV AOOR 
Brasília (AGEN) - A partir de contato$ da 

Comissão Política Diplomática da Frente Fa
rabundo Martí para ,a Libertação Nacional 

(FMLN) e Frente Democrática Revolucionária 
(FOR), foi criada no Congresso Nacional bra
sileiro uma Comissão Parlamentar de Paz para 
EI Salvador, com o objetivo de apoiar as 
gestões da FMLN-FDR junto ao Executivo e 
Legislativo. Intermediou as negociações o 
INESC. Os representantes da FMLN-FDR 
encontraram-se, entre outros, com a CNBB, 
OAB e UnB. 

Movime,itos Sociais ____ ...:..,._.....;.,.. _________ ----:;'------
DISCUTINDO A COMUNICAÇÃO POPULAR 

Belo Horizonte (AGEN) - Nos dias 19, 20, 
21 de agosto, será realizado em Belo Horizonte 
o I Encontro de Comunicação Popular da Gran
de BH. O Encontro é uma iniciativa do Depar
tamento de Comunicação da Pontifícia Univer
sidade Católica de Minas Gerais, Sindicato dos
·Jornalistas de Mú e Centro de Comunicação
Padre Massote, com o apoio de outras entidades
como Comissão Pastoral de Direitos Humanos
da Arquidiocese de Belo Horizonte, Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva, GETEC
e Jornal "Pelejando".
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O objetivo do Encontro que acol')tecerá na 
PUC/MG é c1iar espaço para troca de experiên
cia entre as entidades populares que desenvol
vem atividades de Comunicação Popular na re
gião da Grande BH. O que se percebe hoje é a 
falta de interação entre os diversos grupos que 
têm experiências de Comunicação ·que, normal
mente, não são registradas, sistematizadas e di
vulgadas. 

O evento reunirá diversos movimentos popu
lares, associações comunitárias, sindicatos, e ins-

tituições engajadas na luta pela nova sociedade. 
O início es'rá previsto para o dia 19 de agosto às 
19:30 horas, com mesa-redonda apresentando 
um "Panorama da Comunicação Popular e Mo
vimentos Sociais do Brasil". No sábado de ma
nhã, serão discutidas "As limitações e possibili
dades de comunicação popular em Belo Hori
zonte". Os mome'ntos seguintes serão distribuí
dos em reuniões de grupo e apresentações de 
trabalhos e espetáculos teatrais. Estarão presen
tes, também, grupo de teatro popular. (Xico 
Assis) 



Terra--------------�--------------

PAX CHRISTI IRÁ DENUNCIAR VIOLÊNCIA NO CAMPO 

Brasília (AGEN-CPT) - Os integran
tes da delegação da Pax C}µisti, que es
teve em julho visitando várias regi�s 
do Brasil, irão denunciar o que viram em 
:termos de violência no campo e contra os 
povos indígenas e a natureza. Um relatório nestes termos será apresentado à 
ONU, entre outros organismos interna
cionais. A Pax Christi, instituição católi
ca holandesa, é muito respeitada nos fó
runs internacionais em direitos humanos. 

A delegação conheceu in locu a si
tuação fundiária, dos povos indígenas e 
das agressões ao meio ambiente no país.· 
Além disso manteve contato com uma sé
rie de entidades, como CPT, CIMI, 
CNBB, Contag, parlamentares, Supremo 

Síntese 
GRILAGEM APURADA 

Florianópolis (AGEN-CPT) - Por iniciati
va da deputada Luci Choinaski (P1), a Assem
bléia Legislativa de Santa Catarina constituiu 
uma Comissão Especial Externa para acompa
nhar o inquérito policial em tomo de um caso 
de grilagem no município de Garuva, a 200 km 
da capital catarinense. São acusados de grila
gem, sobre um;i área de 30 milhões de metrosquadrados, Adernar Ribas do Vale, Hélio
Valrnor Correa, o italiano Mario Cocchieri e oargentino de ascendência alemã Herman Ralf
Piper. Proprietário da empresa de refloresta
mento e topografia Geosul Engenharia Rural 
Ltda, Ralf Piper responde a processo por ho
micídio na cidade de Castro, no Paraná. 

POSSEIROS COBRAM VERBAS 
Salvador (AGEN-CPT) - As 131 famíliasde trabalhadores rurais assentadas há um ano 

na Fazenda Amaralina, em Vitória da Con·quista (BA), estão denunciando que ainda não receberam assistência _necessária por parte do

·Tribunal Federal, ministros da Justiça e
Reforma Agrária, representante do Banco Mundial e da UDR. A visita foi orga
nizada pela CPT e, em Brasília, os con_tatos foram agendados pelo INESC. 

Integrantes - Chefiou a delegação da 
Pax Christi a ex-primeira-ministra de 
Portugal, Maria de Lourdes Pintasilgo, 
hoje deputada no Parlamento Europeu. 
Integraram a comitiva: Eveline Herfkens, 
;deputada do Parlamento holandês; frei: 
Peter Amendt (Alemanha), da Missão 
Central da Ordem dos Franciscanos; Luc 
Delangue (Bélgica), presidente do De
partamento de Solidariedade ao Terceiro 
,Mundo do Movimento de TrabalhadoresCatóli�os Flamengos; Chris B.uinden

Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvi
mento (Mirad). Para cobrar as obras de in
fraestrutura e as cinco cotas de crédito-ali
mentação prometidas, no valor de Cz$50 mil 
por família, representantes dos lavradores 
acamparam por um dia na delegacia-regional 
do Mirad em Salvador. O delegado do Mirad, 
Geraldo Portela, prometeu atender às exigên
cias dos trabalhadores rurais, que retornaram à 
Fazenda Amaralina a 9 de agosto. 

POSSEIROS RESISTEM 
Januária (AGEN-CPT) - Os 52 posseiros 

da Fazenda Picos, 96 posseiros da Fazenda 
Casa de Telhas e 60 posseiros da Fazenda Ca
pivara, todas no município de Januária (MG), 
estão resistindo às ameaças de . invai;ão dasáreas que estão ocupando. Na Fazenda Pal
meirinha, no mesmo município, a área ocupada 
pelos posseiros foi tomada pelo gado do fa
zendeiro Roberto Durrente. Os posseiros 
estão sendo apoiados pelo Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Januária. 

(Holanda), secretário da Organização 
Holandesa de Ajuda ao Trabalho de Ba
se do Terceiro Mundo; Padre Agostinho 
Jardim (Portugal), jornalista de larga experiência em organizações. católicas de 
ajuda ao desenvolvimento e especialista 
em América Latina; padre lan Ter Laak (Holanda), secretário da seção l_lolandesa
da Pax Christi; sr. Gianni Novello (Itá
lia), membro do Comitê Executivo Inter
nacional da Pax Christi; sra. Sally 
O'Neill (Irlanda), coordenadora do Setor
de Projetos da Trç,caire, Agência Católi
ca Irlandesa para o Desenvolvimento no 
Mundo; sra Rika Steyaert (Bélgica), exSecretária de Estado pelo Partido Demo
crata Cristão Flamengo. 

GRILAGEM EM MINAS 
São Francisco (AGEN-CPT) - É tensa a 

situação na F�enda Morrinhos, de aproxima
damente 900 hectares, localizada no município 
de São Francisco, norte de Minas Gerais. Asplantações de famílias de posseiros, que estão
na área há 20 anos, estão _sendo destruídas pelo 
madeireiro Antonio Luciano. '/-

STI1JAÇÂO TENSA Inácio Martins (AGEN-CPT) - Também é 
tensa a situação na região centro-sul do Pa
raná, após a decisão do juiz da comarca de Iti
rati, Wolny Furtado de Andrade, pela reinte
gração de posse de uma área ocupada desde 5 
de agosto por trabalhadores rurais sem-terra 
de todo estado. Até 10 de agosto, estin1a-seem duas mil famílias o número de sem -terra na
área, reivindicada pela Companhia Pinheiros. 
Naquela data, a Assembléia Legislativa para
naense aprovou projeto de lei que torna a área 
ocupada pelos sem -terra prioritária para efeito 
de reforma agi::ária. 

·Política---------------;:-�----,---;-;---;:------

GOVERNO SARNEY FICA MAIS À DIREITA 

Brasília (AGEN) - Os novos ministros 
nomeados pelo presidente José Sarney, na 
primeira semana de agosto, assinalam o 
processo de "direitização" do governo fe-·dera!, indicando as linhas do desenvolvimento econômico projetadas pela corre
lação de forças conservadoras que susten
tam o Palácio do Planalto. Ao contrário do 
que se cogitava, não foram extintos os Mi
nistérios da Reforma Agrária e Desenvol
vimento e da Ciência e Tecnologia. Entre
tanto, os novos nomes dos titulares dessa 
pasta coroam as posturas assumidas pelo 
governo Samey: nada de reforma agrária e 
desenvolvimento industrial dependente das 
potências econômicas. 

MlC - Para o Ministério da Indústria e 
Comércio, nc 1ugar de José Hugo Castelo 
Branco, recém-falecido, o presidente José 
Sarney indicou o deputado Roberto Car
doso Alves (PMDB-SP), principal porta
voz no Congresso Nacional da União De
mocrática Ruralista (UDR). Fazendeiro,
Robertiio, como é conhecido, prestou relevantes serviços ao Centrão, responsávelpelo mandato de cinco anos para o presidente José Sarney e pelo retrocesso naaplicação da reforma agrária. Cardoso Alves nunca escondeu suas posições de direita, desde que foi eleito vereador 
AGEN4 

(1958-1962) e deputado estadual 
{1962-1966) em São Paulo. Originário do 
PDC, foi, curiosamente, cassado em 1969 
pelo regime militar. Exercia o quarto man
dato na Câmara Federal, quando convidado pelo presidente José Samey para assu
mir o MIC. Sua nomeação para esse mi
nistério não é uma contradição com sua, 
condição de fazendeiro; antes, denota a

determinação do governo em não fazer a 
reforma agrária, privilegiando uma política 
industrial dependente, como fonna de nãocriar "atritos" com a elite latifundiária.
Robertão só foi confirmado no cargo em
função da tática da UDR, em criar o fato 
consumado. O governo Orestes Quércia e 
o empresariado paulista não gostaram da
nomeação, entre outros motivos, porque o deputado fazendeiro assumiu com o com
promisso de pôr em prática as Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPEs). 

Mírad - O novo ministro da Reforma 
Agrária, deputado Leopoldo Bessone 
(PMDB-MG), já confessou que conhecepouco a situação fundiária do país. No
primeiro turno de votação do projeto de 
Constituição, votou conforme as orien
tações do Centrão e UDR, contra a desapropriação em propriedades produtivas. Essa medida, para as forças progressistas, 

representa o principal obstáculo à apa 
cação do Plano Nacional de Reforma 
Agrária, pois não é difícil aos grandes fa
zendeiros provar que suas propriedades 
são produtivas, mesmo que não sejam. 

Advogado e empresário no ramo imobi
liário, Leopoldo Bessone era amigo parti
cular de Tancredo Neves, de quem foi se
cretário estadual de Esportes, Lazer e Turismo, cargo que manteve quando Hélio. Garcia assumiu o governo em Minas Ge- · rais. Será homem do governador Newton 
Cardoso· no ministério José Sarney. Bessone, quinto titular do Mirad em pouco 
mais de três anos, toma o lugar que era deJáder Barbalho, nomeado no Ministério da
Previdência Social. 

MCT - A indicação do deputado Ralph 
Biasi para o Ministério da Ciência e Tec
nologia reforça a posição do governador 
de São Paulo, Orestes Quércia, na máqui
na administrativa federal. Biasi sempre foi
cogitado para integrar o ministério José 
Samey, mas seu nome foi preterido em 
função das composições políticas regio
nais. Como prêmio de consolação, Quércia 
o nomeou secretário estadual de Ciência e· 
Tecnologia, cargo que ocupou até a indi
cação para o MCT, que acabou não sendo 
extinto pela pressão dos ramos industriais 
ligados às neotecnologias. (JPSMartins)

Movimento Operário 
CONSTITUINTE MANTÉM MAIORIA DOS DIREITOS SOCIAIS 

São Paulo (AGEN) - Sob ameaças coorde
nadas pelo Palácio do Planalto, o Congresso 
Constituinte iniciou as votações do segundo 
turno, aprovando praticamente todos os dispo
sitivos do capítulo II, relativos aos direitos so
ciais. São esses pontos que interessam direta
mente aos trabaJhadores brasileiros. 

Somente o direito de greve, um dos pontos 
que mais polemizou a votação do dia 11 de agosto, na qual foi votada a quase totalidade 
aos dispositivos que tratam dos direitos so
.ciais, não conseguiu acordo das lideranças par
tidárias e foi adiado para uma nova ses_!>ão de negociação. O PT impediu o acordo, porque 
considerou que a formulação do texto, como 
estava, restringiria o direito de greve a "razões 
trabalhistas". O PT quer estabelecer o direito do trabalhador fazer greve por "motivação
política". 

Polêmica - Outros pontos também polêmi
cos, como a jornada de seis horas, foram apro
vados depois de muita dfacussão na mais longa 
·sessão da história da Constituinte. O ex-me
talúrgico e deputado pelo PT de Minas Gerais, 
João Paulo, foi o autor da emenda aprovada 
por acordo de lideranças. O novo texto vai be-

.,,;;,1f ficiar perto de dois milhões de operários que 
y:iderão negociar com as empresas sobre a 

atual jornada de oito horas. Segundo o depu
tado petista, a redução da jornada proporcio
nará o aumento da produtividade, evitando 
danos à saúde do operário e ao próprio equi
pamento. 

Walter Barelli, diretor presidente do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos), disse que a apro
vação da jornada de seis horas criará novos 
empregos e implicará na melhoria das con-· 
<lições de trabalho. A produtividade pode 
êrescer, segundo Barelli, porque estudos de
monstram que a partir da sexta hora de traba
lho o fudice de acidentes aumenta e, conseqüentemente, os custos operacionais. 

Sindicatos - O sindíêalismo, tanto urbano 
como rural, fica livre da tutela do Estado, im
posta pela legislação trabalhista de Getúlio V argas (CL T), inspirada na legislação italiana
fascista de Benito Mussolini. Pelas decisões do, 
Congresso Constituinte, os sindicatos passarão 
-

a ter ampla autononúa para sua criação e fun
cionamento. Os constituintes aprovaram, ain
da, os seguintes temas de interesse do movi
mento sindical: Autonomia - a lei não pode 
exigir a autorização do Estado para a for
mação de sindicato e o poder público não po
derá mais intervir nas organizações sindicais. 
Assim, nenhuma diretoria poderá ser deposta; 
Imposto - fica mantido o imposto sindical e a
assembléia geral dos sindicatos fixará a contri
buição da categoria para o custeio das fede
rações e confederações. Alguns parlamentares 
acham que a cota de 20% que vai para o Ministério do Trabalho poderá passar as fede
rações, porque o Estado não poderá ter maisqualquer tipo de interferência nos sindicatos;
Defesa - os sindicatos poderão defender os di
reitos e interesses coletivos ou indivjduais dos 
trabalhadores; Unicidade - fica assegurado o 
princípio da unicidade sindical, conforme de
cisão do primeiro turno. Ficou mantido o texto 
que proíbe a criação de mais de um sindicaro 
·representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base · territorial; Ações 
trabalhistas - a Constituinte decidiu manter a
.ampliação, aprovada no primeiro turno, do 
prazo de prescrição dos direitos trabalhistas 
urbanos d� dois para cinco anos. 

Trabalhador roraJ - alguns importantes di
reitos dos trabalhadores rurais estarão assegurados na nova Constituição. O prazo de prescrição das ações trabalhistas dos empregados 
-rurais ficou estabelecido também em cinco'anos, como os urbanos. Os direitos aprovados
oeneficiam ainda os "bóias-frias" e todos os 
trabalhadores rurais sem vínculo empregatício, 
cerca de 3 milhões de trabaJhadores. A nova 
lei vai garantir também igualdade de direito · dos trabaJhadores rurais com os urbanos. A 
partir da nova Constituição, torna-se obri
gatório no campo: a) fundo de garantia por 
tempo de serviço; b) remuneração do trabaJho 
noturno mais do que o diurno; c) participação 
nos lucros; d) jornada de 44 horas semanais e 
seis horas para trabalho ininterrupto; e) licença 
gestante de 120 dias; g) licença paternidade e 
proteção ao trabalho da mulher; h) adicional 
de insalubridade; i) assistência gratuita aos fi--
lhos e dependentes até seis anos de idade. 

O que já foi aprovado - Em pouco mais dedez dias do segundo turno de votações, a Assembléia Constituinte já aprovou definitiva
mente os seguintes temas relacionados aos di
reitos sociais: Estabilidade - foi em vão a ten
tativa de alguns constituintes introduzirem na; 
futura Constituição o princípio de g.u-a,::'•a: :� 
emprego contra a :;,.;P<'"1êt-. im!}�ivi-:.:a. O Con
gresso manteve o ·texto � r.,vado no primeiro 
twíio, remetenóo r. questão para a lei com-.plemeiltar, gue preverá a indenização compen
satória. r.ue é a novidade com relação a atual 
lei vige:.te na qual o demitido tem apenas o di
reito ao FGTS. 

LiceI!.'.tll gestante - Ficou garantido o perío
do de 120 dias de licença-maternidade, sem 
prejuízo do emprego e salário. O assunto che
gou a ser polêmico nas primeiras rodadas de negociações, mas .foi votadà apenas uma pro
posta. A licença do pai passou a ser princípio 
constitucional. A duração da licença será defi
_nida em lei. Provisoriamente vai vigorar a li
cença de cinco dias. Jornada de trabalho -
mantida em 44 horas, conforme aprovada em 
primeiro turno, A tentativa de reduzir a jorna
da para 40 horas, como queriam os deputados 
de esquerda, foi frustrada. O curioso é que a 
maioria das empresas, na prática, já adota a
jornada de 44 horas. Em alguns países mais 
-desenvolvipos_ da Europa, a jornada está limi
tada em 36 horas semanais. 

Férias - Ficou garantido o gozo de férias 
anuais remuneradas em pelo menos um terço a 
mais que o salário normal. Hora extra - a re
muneração da hora extra será superior, no mí
nimo, em cinquenta por cento à normal. Igual
dade de direitos - Garantida a igualdade de di
reitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
Trabalho da mulher - Foi aprovado no texto 
constitucional dispositivo que visa a proteção 
do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos. A viso prévio - Será 
propo.rcional ao tempo de serviço, com míni

mó de 30 dias. A lei é qu� definirá a duração 
do período de aviso prévio. Atualmente, é de 
-�O dias, se�a qual for o tempo de serviço.

METALÚRGICOS EM NOVA PASSEATA PARA GARANflR DIREITOS 

Santo André (AGEN) - Cerca de mil 
metalúrgicos realizaram uma passeata no 
centro de Santo André, região do ABC 
paulista, dia 6 de agosto, para reivindicar 
a manutenção das conquistas obtidas pe
los trabalhadores no projeto da nova 
Constituição, e que podem ser suprimi
dos durante as votações do segundo tur·no iniciadas no dia 27 de julho. A pas
seata, organizada pelo Sü1dicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Santo 
·André, estava repleta de faixas e cartazes
exigindo a manutenção de pontos como a 
jornada de seis horas para turnos de tra
balho ininterruptos, direito de greve, fé
rias, licença paternidade, entre outros. 
Segundo o presidente do sindicato, João 
Avamileno, "os pontos de interesse dos 

, trabalhadores", aprovados no primeiro 
turno de votação da Constituinte, "não 
serão negociados em hipótese alguma". 

A passeata de Santo André ocorreu 
dez dias após a realização de uma mani
festação semelhante, organizada pelo· 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber
nardo do Campo, que reuniu 10 mil pes
soas e paralisou trechos da Rodovia An
chieta entre São· Bemardo e São Paulo. 

Os metalúrgicos- reivindicam ainda a 

reposição das perdas salariais acumula
das no último trimestre, e consideraram 
muito pequena a oferta de 10% de repo
sição nós salários de agosto feita por al
gumas empresas do ABC paulista. 

PROFF...SSORFS DA REDE FSTADUAL EM GREVE NO PARANÁ 

Curitiba (AGEN) - Os professores de 
12 e 22 graus da rede de ensino estadual 
do Paraná estão em greve por melhoria 
salarial desde o dia 5 de agosto. A greve 
já atinge 75% das escolas públicas e 
90% dos professores estão parados, se
gundo informações que chegaram à 
AGEN no dia 12. Os professores querem 
passar a receber oito salários, com base 

no Piso Nacional de Salários (Cz$ 
15.552,00 em agosto). 

O governo do Paraná manifestou sua 
pbsição de não negociar com os grevistas 
e está atacando o movimento dos profes
sores pela imprensa, inclusive, com 
ameaças de dep::iissões nos próximos 
d.ias. AGEN5 



São Paulo (AGEN) - A proposta de 
pacto entre empresários, trabalhadores e 
governo, articulada pela Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), evoluiu muito pouco desde o 
seu lançamento, em meados de julho. A 
idéia surgiu com o crescimento da in
flação e o agravamento da crise econô
mica, que sempre levam a estas tentati
vas de acordo. As lideranças sindicais 
reagiram rejeitando imediatamente a pa
lavra "pacto", e preferiram enquadrar as 
negociações nos limites de um acordo 
para combater a inflação. O raciocínio 
dos trabalhadores é que "pacto saciai 
significa troca" entre as partes envolvi
das, e eles não têm mais nada para dar. 

.Enquanto empresários e trabalhadores 
negociam, numa sucessão de re1.miões, o 
governo se mantém afastado aguardando 
os primeiros entendimentos para depois 
tomar as suas medidas. Nas negociações, 
com as posições se tornando cada vez 
mais claras, é inevitável o aparecimento 
das divergências_. A mais séria delas, tal
vez, seja a reposição salarial. A CUT co
loca a cláusula como premissa para par-

C ONVERSASSOBREPACfOPOUCOEVOLUEM 

ticipar nas discussões sobre o acordo an
tiinflação. O movimento sindical faz, 
ainda, outras exigências para continuar 
nas negociações. De um modo geral, as 
principais propostas para o acordo são as 
seguintes, conforme quadro publicado 
pela Folha de S. Paulo no dia oito de 
agosto: 

Mario Amato (FJESP): sugeriu repor· 
perdas salariais - de acordo com as da
tas-base - e reajustar preços e tarifas pú
blicas defasadas no início de setembro. 

.A partir de então acaba a URP (Unidade 
de Referência de Preços) e os novos rea
justes passam a ser negociados. Amato 
propôs também que, a partir de setembro, 
os trabalhadores tenham garantia de em
prego por 90 dias. 

Federação do Comêtcio do Estado de 
São Paulo: quer que todos os preços se
jam reajustados pela lJRP a partir de se
tembro, e não só os salários. Só que quer 
o congelamento da URP atual, de
17.68%.

CUT: quer colocar a discussão sobre 
o contrato coletivo de trabalho no meio

dos debates sobre o acordo antiinfla
cionário. O contrato coletivo acaba com 
a mediação da Justiça nas negociações e 
anexa ao contrato de cada trabalhador 
suas conquistas sociais. A F1ESP .disse 
aceitar discutir o contrato. 

Sindicalistas: Metalúrgicos e eletri
citários de São Paulo e a União Sindical 
Independente (USI) querem a recompo
sição e manutenção do poder de compra; 
moralização do setor público; redução do 
déficit público; retomada do crescimento 
. e garantia de emprego por seis meses, a 
partir de setembro. 

CNI - A Confederação Nacional da 
Indústria quer a aplicação do redutor à 
'inflação, mas adverte que este mecanis
mo só reduz a expectativa inflacionária. 
Sem controle do déficit público e sem ar
rocho na política monetária o redutor 

. pode levar à hiperinflação. 
Outros: o sindicalista Antonio Rogé

rio Magri e o presidente da CGT, Joa
quim dos Sar1tos Andrade, apóiam a 
idéia de uma greve geral para pressionar 
o governo a reduzir seus gastos.

TFR ANULA ELEIÇÃO EM SINDICATO DA CGT 

São Caetano do Su1 (AGEN) - O Tri
bunal Federal de Recursos anulou, no 
dia 9 de agosto, a eleição no Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, 
principal base da Central Geral dos Tra_- · 
ibalhadores (CGT) na região do ABC 
paulista. A eleição foi realizada em maio 
do ano passado, sem a participação da 
chapa de oposição, encabeçada pelo sin
dicalista, Angelo Benedito Ribeiro, da 
Central Unica dos Trabalhadores (CUT), 
cassada por uma liminar concedida pela 
justiça de São Paulo em favor da chapa 

Economia 

da situação. 
Agora, depois de conseguir a sus

_pensão da liminar pelos ministros do 
TFR, em Brasília, a oposição quer a in
tervenção do ministério do Trabalho em 
São Caetano, para apurar as diversas ir
regularidades praticadas pelo grupo de 
Aparecido Inácio da Silva, líder da si
tuação, e seu companheiro João Luis Pe
reira, que dominam o sindicato há 15 
anos, "através de artifícios jurídicos", 
denuncia o advogado Horácio Perdiz Pi
nheiro Júnior, da chapa da CUT. Entre 

as denúncias feitas pela oposição, está o 
desvio de recursos do sindicato, forne
cimento de carteiras "frias" e até mesmo 
o assassinato do sindicalista Antonio
Ubirajara, em 1987.

A oposição considera a intervenção· 
necessária para impedir que o novo pro
cesso eleitoral, que virá com a anulação 
da eleição anterior, seja coordenado no
vamente pela antiga diretoria do sindica
to, acusada de corrupção em números 
processos judic�s em andamento. 

ECONOMISTAS CONDENAM ELlIBS BRASILEIRAS 

Campinas (AGEN) - As elites brasi
leiras foram duramente criticadas durante 
os debates do seminário "Brasil, Sécql� 
21 '', que reuniu alguns dos ·principais 
economistas brasileiros, no começo de 
agosto, no Centro de Convenções da 
Universidade de Campinas (Unicamp). 

"O Brasil tem uma elite de bolso 
cheio e cabeça vazia que projeta uma 
opção pela pobreza", afinnou o econo-

mista Wilson Cano. Para ele, o projeto 
dessa elite é manter a situação como 
está, às custas dos investimentos que po
deriam mudàr o futum do país. A ex
pressão disso, segundo o economista, é a 
política do ministro Mailson da Nóbrega, 
da Fazenda, (!Ue corta investimentos e 
mantém subsídios. 

Outro debatedor do seminário, profes-

sor João Manoel Cardoso de Mello, d� 
Unicamp, disse que o "desejo de mudan
ças não é geral. As elites querem matar o 
atual condomínio, onde todos os parasi
tas têm campo para exercer seu parasi
tismo". Para ele, este projeto conserva
dor das elites brasileiras é que mantém o 
Brasil atrasado. O seminário da Unicamp 
discutiu; durante uma semana, as pers
pectivas da economia brasileira. 

Memória------------------------

UMA ROSA PARA A PAZ 

São Paulo (AGEN-CDHAL) - Sebas
tião Rosa da Paz, lavrador, 54 anos, ca
sado, pai de 8 filhos, e residente em 
Uruaçú, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais deste município no 
estado de Goiás, e agente de pastoral das 
comunidades eclesiais de base, foi assas
sinado no dia 28 de agosto de 1984. O 
motivo de sua morte é o mesmo que vi
tima centenas de trabalhadores rurais 
neste país: a luta em favor dos direitos 
dos trabalhadores e da paz. 

Por ocasião de seu assassinato, Tião, 
como era popularmente conhecido, de
fendia a causa trabalhista do lavrador 
Isaias, contra os fazendeiros Vadjon 
Quintino e José Alves de Oliveira, pro-· 
prietários da Fazenda Lavinha de Baixo. 
Na hora do crime, coincidentemente, fal
tou energia na cidade, o que facilitou a 
fuga dos assassinos que tentaram ainda 
matar a esposa de Tião. 

Foi aberto inqu�rito acompanhado pe-

lo delegado regional Dr. Gerson de Sou
za, mas até o momento não se tem notí
cia nenhuma a respeito dos resultados e 
possíveis punições de mandantes e pisto
leiros A família de Tião sofreu recente
mente várias ameaças. 

Sua filha mais velha, Nely, diz ter si
do agredida na cidade de Anápolis, com 
dois tiros de revólver próximos aos pés. 
por um dos homens que rondava sua ca
sa, logo após o assassinl:'.to. (J. D.�.) . 
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América Latina 

NICARÁGUA.: REAGAN REFORÇA APOSTA NA GUERRA 

São Paulo - O presidente nicaragüen
se, Daniel Ortega, declarou no mês pas
sado que ficou.em evidência o plano nor
te-americano de sabotar as negociações 
entre o governo sandinista e os contras, 
ao acusar a Nicarágua do fracasso para 
"justificar" novas verbas para os mer
cenários. Na quinta rodada das conver
sações, os contras rejeitaram até suas 
·próprias exigências anteriores e, na prá
tica, pediram ·a renúncia do governo de 
Manágua.
· Ortega assinalou que, apesar desses
irrealismos, o seu regime continua dis
posto a prosseguir com as negociações.

Antecedentes do cessar-fogo - Em 
março passado o isolamento político e a
derrota· militar levaram os contras a· assi
nar com os sandinistas o acordo de Sa
po�: �es�ar-fogo por 90 dias, concen-·
tração das suas forças em quatro áreas de
cinco mil kilômetros quadrados cada
uma, desarme e envio de delegados ao

�iálogo Nacional que o governo desen
,..olve com os 14 partidos da oposição 

Os sandinistas libertaram 1 Oó contras 
.( os restantes seriam libertados com o 
cessar-fogo definitivo), indicaram a Cruz 
Vermelha para intermediar o fornecimen
to alimentar, autorizaram �ncontros dos, 

Síntese 
BALANÇO DA GUFRRA NA 

AMÉRICA CENfRAL 

São Paulo- A agência IPS fez, recen
temente, uma análise da situação dos 
aliados c1.,ntro-americanos dos Estados 
Unidos. El Salvador recebeu ajuda mili
tar norte-americana por valor de três bi
lhões de dólares nos últimos anos; apesar 
disso, o desemprego atinge 65 por cento 
da população eêonomicamente fti va e a 
economia retrocedeu 20 anos. Na guerra 
civil já morreram 60 ·mil pessoas, outras 
70 mil foram executadas pelos esqua
drões da morte, há 7 mil "desapareci
dos" e 500 mil refugiados. 

Na Guatemala, segundo a agência, o 
·exército multiplicou cinco vezes suas:
forças nos últimos anos, além de enqua-·
drar .600 mil indígenas nos batalhões de
"auto-defesa". Em 30 anos de repressão,
140 mil pessoas morreram ou desapare
ceram, além dos 35 mil mortos em com
bate. As condições de vida da população
retrocederam 25 anos. Honduras, por su'a·
vez, é um país ocupado por três exérci
tos: o próprio, os assessores norte-ameri-.
canos e as forças contra-revolucionárias·
nicaragüenses.

No mês passado, o secretário de Esta
do George Shultz orgulhou-se destes "e
xemplos de democracia" e atacou dura-, · 
mente o governo popular da Nicarágua. 
(Juan Pezzutto) 

JOVEM QUEIMADA 
VOLTA AOCHILE 

Santiago · (AGEN) - Carmem Quinta
na, a jovem queimada por militares dois. 

contras com os bispos nicaragüenses e 
com a direção de "La Prensa" (jornal de 
Manágua que apóia a intervenção norte-
americana), e criaram comissões biparti
tes para planificar a inserção dos oposi
tores na sociedade. 

A administração Reagan reagiu com 
nova ajuda "humanitária" aprovada no 
Congresso _e nomeou como intermediária 
sua agência AIO, violando a neutralida
de sublinhada nos acordos . 

Recuos- Em abril, a pressão norte
americana refletiu-se nas novas exigên
cias dos contras: o recebimento em 
Manágua dos contras deveria ser feito 
com honras oficiais, o alojamento no me
lhor hotel, devia-se aumegtar o forneci
mento de papel ao "La Prensa", assegu
rado o direito a manter.e continuar rece
bendo armas nas áreas de concentração, 
ao mesmo tempo que o exército sandinis
ta teria que congelar o seu armamento. 

Numa amostra de seriedade, o gover
·no nicaragüense apresentou, na reunião
de Manágua, uma proposta de 32 pontos
incluindo várias exigências dos contras,
o que levou a um acordo inicial de 16
pontos, logo rejeitado pelos mercenários.

Ainda em abril, nos acampamentos
dos contras em· Honduras, 28 "coman-

anqs _atrás, regressou ao Chile para lutar 
pelo castigo dos violadores dos direitos 
humanos e pelo "Não" no próximo ple
biscito·. Cannem, 20 anos, lembrou o jo
vem fotógrafo Rodrigo Rojas, que mor
reu queimado, depois que soldados o 
molharam com combustível. Ela ficou 
com queimaduras no rosto e em 65% do 
corpo; o médico que lhe salvou a vida 
foi demitido no ano passado. 

A antiga estudante de engenharia 
convocou os setores da oposição a lutar 
por justiça contra os violadores dos di
reitos humanos: "Que não aconteça no 
Chile o mesmo que na Argentina, com a 
lei do ponto final", afirmou. 

Receperam Carmem no aeroporto o 
escritor .uruguaio Eduardo Galeano,o co
ordenador da Comissão dos Direitos 
Humanos, Andrés- Dominguez, a vice
presi�nte do Comitê dos Direitos Juve
nis, Rosa Eitel (ínnã da esportista Karin 
Eitel, e presa desde 1987), e dezenas de 
ativistas _dos direitos humanos. 

FMLN ANUNCIA 
NOVAS VITÓRIAS 
EM FL SALVADOR 

San Salvador (RS-AGEN) - A rádio 
"Venceremos". da Frente Farabundo 
Martí para a Libertação Nacional (F
MLN), informou que as guerrilhas causa
ram 420 baixas ao exército salvadorenho 
no mês de junh9. A emissora disse ainda 
que as ações desenvolveram-se em todo
o país e especifica que entre as baixas
figuram oito oficiais. 

dantes" exigem a demissão do antigo co
ronel somozista Enrique Bermúdez: os 
rebeldes comandam metade das forças 
contra-revolucionárias. Há tiroteios, 
mortos e feridos. Com apoio do exército. 
hondurenho, Bermúdez captura sete che
fes insurretos e os deporta para Miami e 
demite três dos assinan�es dos acordos de 
Sapoá: Adolfo Calero e os "comandan
tes" Tonho e Fernando. 

Novas reuniões - Em maio o governo 
.nicaragüense prorroga unilateralmente a 
trégua por mais 30 dias, do mesmo modo 
que denuncia que durante o cessar-fogo 
os contras seqüestraram 276 civis e maJ 
taram outros 44. Em Honduras, começa a 
-a chegar a ajuda "humanitária" norte
americana e a AID paga os salários dos
·mercenários. O próprio Bermúdez enca
beça as conversações em Manágua e exi
ge a- anulação de Sapoá, com o que con
segue que a reunião termine sem acordo.

Em junho, na quinta rodada eoi 
Manágua, os contras rejeitam o plano 
sandinista (que incorporam exigências
dos contras) e praticamente pedem a 
renúncia do governo, e a ruptura das 
·conversações, por enquanto. Reagan re
força a aposta nos seus "cães de guer
ra". (A. Pezzutto)

No mesmo período, a FMLN derrubou 
um helicóptero, atingiu outros quatro, 
destruiu oito caminhões militares, um 
blindado e três quartéis. A organização 

· guerrilheira destruiu 170 torres de eletri
cidade, descarrilhou três trens e destruiu
duas estações de telecomunicações.. O
exército respondeu que o seu número de
mortos é menor ao reivindicado pelos
guerrilheiros.

MILITARF.S JULGADOS 

San Salvador (IPS-AGEN) - Treze 
soldados estão sendo julgados pelo as
sassinato de 12 crianças e sete adultos, 
ocorrido há seis anos, informou a Procu
radoria Qeral da República. Os fatos 
aconteceram em março de 1982, em 
Cuzcatlan, a 21 kilômetros da capital. O 
caso é conqecido como "o massacre de 
San Agustín" e todas as meninas e mu
lheres envolvidas foram estupradas antes 
de morrer. Cada uma das vítimas teve o 
rosto destroçado. 

\· Segundo consta no processo, os ·sol-
dados chegaram pela noite e seqüestra
ram três famílias completas que depois 
foram mortas a machadadas por "colabo
rar com a subversão" . 

A guerra· civil em El Salvador, que 
enfrenta as forças populares da FMLN 
contra o exército nacional financiado pe
los Estados Unidos, atingiu o seu oitavo 
ano e causou 60 mil mortos, na sua 
maioria civís. Organismos humanitários 
não governamentais denunciaram que 12 
mil civís foram mortos pelo exército por 
colaborar com os guerrilheiros. 
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DEMISSÃO DE AGENTES PASTORAIS GFRA CRISE NO NORDFSIE 

A crise envolvendo a Pastoral Rural de Pernambuco coincide com uma série de· 
denúncias que têm sido veiculadas, de que estaria ocorrendo uma "caça às bruxas" 
na Universidade Católica do estado. O jornal "Informe Sindical", por exemplo, reve
la que pelo menos três professores - Maurício Figueiredo, Noêmia Nogueira e Vera 
Lúcia Scheidegger - foram demitidos nos últimos meses, pela chefe do Departamento 
de Educação da instituição, professora Lúcia Galindo, por sua atuação nos movimen
tos da categoria. 

Solidariedade - A Pastoral Rural passou a funcionar, em caráter provisório, à rua 
Gervásio Pires, 404, Boa Vista, CEP 50.060, Recife-PE, onde seus integrantes estão 
recebendo manifestações de solidariedade de todo o país. O secretário-executivo da 
Comissão Pastoral da Terra, padre Ermanno Alegri, viajou a Recife para se solidari
zar com os agentes_de pastoral afastados.

O cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, d. Eugênio de Araújo Salles, enviou tele
grama a d. José Cardoso Sobrinho, cumprimentando-o por "sua coragem pelas medi
das tomadas em defesa da identidade católica e organismos eclesiais confiados pelo 
·episcopado a seu discernimento, inteligência e zelo pastoral".
Mulher----,.--------------

CRF.SCE O NÚMERO DE MULHERES MORTAS EM CONFLITOS DE TERRA 

São Paulo (AGEN) - O conflito entre posseiros e latifundiários fez mais uma vítima. Dia 11 
de agosto, quinta-feira, a lavradora Marta de Araújo Azevedo, 33 anos, foi sepultada no municí
pio de Tanque Novo, cerca de 700 quilômetros de Salvador (BA). No dia anterior, um grupo en
tre os 300 posseiros da Fazenda Umburanas, no recém-criado município, depois de fazer uma
romaria, construía um barracão para abrigar e guardar ferramentas. Na ocasião, os posseiros fo
Iam atacados por cerca de 20 jagunços. A agricultora Marta foi atingida com.um tiro de fuzil na 
cabeça, morrendo imediatamente e deixando seis filhos. Os jagunços fizeram o cerco a mando do
fazendeiro Aprígio Abre-;; ?-.fagalhães, conhecido como Sinhozão, mo;:ador de Paramirim.

A morte de Marta vem juntar-se ao quadro que se esboça nos conflitos pela terra. Em 1987, 
segundo dados da Secretaria Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os 
conflitos chegaram a 782, envolvendo, no geral, 1.363.729 pessoas. Os conflitos não poupam 
mulheres nem crianças. 

As vítimas - O relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Conflitos no Campo - Bra

siJ/87, aponta o nome das mulheres mortas, dos prováveis responsá veis, data e município onde 
foram vitimadas. No município de Araguacema (GO), Juraci Sena Feitosa morreu no dia 18 de 
agosto, no conflito da Faz. Grota Funda/St'? André. Os responsáveis, segundo a CPT, foram 
ç_lo�jazen<1�ir,ps da região: Evaldo Pinto da Cruz e Marcos Alves. --� -....--

No município de Ribas do Rio Pardo (MS), as duas vítimas eram menores: Cristina e Luci
mar. Foram mortas no mês de janeiro, pelos mesmos responsáveis: Clineu Canovas da Cruz Fi
lho e pelo capataz Zé Carlos. A garimpeira Izabete Gomes dos Santos morreu em Marabá (P A), 
no dia 2 de outubro, no conflito de Serra Dourada. Vários são os responsáveis, de acordo com a 
CPT: Oliveira Neto e Ivan A. Silva - PM. Denis Sampaio - Comissário, Ubaldino Andrade -
Delegado, Cícero Silva - Comissário e o motorista José Pereira da Silva. 

Em Conceição do Araguaia (PA), a menor Maria G. de Souza foi morta, no dia 9 de maio, no 
conflito da Fazenda Bela Vista. São responsáveis, conforme o relatório: Jurandir Gonçalves Si
queira - fazendeiro, a Polícia Militar e gerente Bulhões. Cenilda L. R. Richem, trabalhadora ru
ral do município de Rolim de Moura (RO), morreu, dia 3 de março, no conflito de Miguel Ro
chembach. Não se sabe quem são os responsáveis. 

Roseli Correa da Silva, pequena proprietária, moradora em Sarandi- Passo Fundo (RS), mor
reu a 31 de março, quando participava de uma manifestação de agricultores. Sabe-se que ores
ponsável foi um motorista. O relatório da Comissão Pastoral da Terra chega à seguinte con
clusão: "A ação direta dos proprietários, de seus capatazes e de jagunços contratados foi res
ponsável por 96 dos 109 assassinatos em conflitos de terra, pela quase totalidade das ameaças de 
mortes, tentativas de assassinato,Jesõ�s corporais e 60% dos c-asos de tortura e maus tratos". 
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PEDIDA UMA CPI PARA APURAR 

AÇÃO DE CQNSTITUINTES EV ANGFLTCOS 
Rio de Janeiro (AGEN) - Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), 

para investigar as denúncias de corrupção envolvenclo membms da bancada 
evangélica no Congresso Constituinte. A medida foi reivindicada, dia 15 de 
agosto, no Rio de Janeiro, pelo pastor Mozart Noronha de Melo, da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), durante ato em que 
religiosos protestantes e entidades ecumênicas repudiaram a ação dos consti
tuintes evangélicos envolvidos em trocas de favores. 

Na prática, o ato ecumênico foi uma forma de protesto de grupos evangé
licos considerados progressistas, pela forma como foi reestruturada a Confe
deração Evangélica do Brasil (CEB). A CEB, criada em 1932 , por inspi
ração do· reverendo Erasmo Braga, prestou significativos serviços às Igre
jas-membro, por um período de 30 anos. Após o golpe militar de 1964, as 
suas atividades foram diminuindo de impacto, pois algumas lideranças 
evangélicas passaram a colaborar com o governo militar. 

A volta - Em meados de 1987 , a CEB ressurgiu, pelas mãos de constituifü 
tes evangélicos afinados com o governo clo presidente José Samey e com 
grupos conservadores. O presidente da CEB, deputado Gidel Dantas 
(PDC-CE), é o principal articulador do segmento evangélico conservador no 
Congresso Constituinte, cuja atuação foi decisiva, por exemplo, no episódio 
da votação da reforma agrária em primeiro turno. A emenda que permitia a 
desapropriação de teqas produtivas que não estivessem cumprindo uma 
função social (única fórmula que, para as entidades componentes da Campa
nha Nacional pela Reforma Agrária, garantiria a efetiva aplicação do Plano 
Nacional de Reforma Agrária), acabou não sendo aprovada, por escassos 12  
votos, sendo que a maioria do bloco parlamentar evangélico no Congresso 
Constituinte votou, no caso , com as orientações da União Dem0crática Rura
lista (UDR) e do Centrão. 

Do mesmo modo, a atuação dos constituintes evangélicos conservadores 
foi destacada na votação que garantiu um mandato de cinco anos para o pre
sidente José Sarney. O autor da emenda dos cinco anos, deputado Matheus 
Iensen (PMDB-CE), membro da Assembléia de Deus, receberia uma semana 
depois, como recompensa, a concessão de mais uma emissora de rádi0 no 
Paraná, conforme foi publicado no "Diário Oficjal da União" de 10 de ju
nho último. 

Favores - Outras denúncias de trocas de favores envolvendo constituintes 
evangélicos foram tomadas públicas nos últimos meses. O 32 vice-presidente 
da CEB, deputado Fausto Rocha (PFL-SP), diácono da Igreja Batista e um 
dos eiementos de ligação no Brasil do movimento protestante de direi:ta nor
te-americano Maioria Moral, igualmente foi contemplado, com uma emissora 
de televisão, na região de Bauru (SP). Emissoras de rádio foram concedidas, 
ainda, ao deputado João de Deus (PTB-RS), da Assembléia de Deus, e ao 
deputado Mário de Oliveira (PMDB-MG), da Igreja do Evangelho Quadran-
�� .

. 

· Cargos na administração federal foram também distribuídos aos consti
tuintes evangélicos afinados com o Palácio do PlanaltQ, .como a chefia da 
Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (Sudepe). Na Bahia, o 
coordenador da F:undação Educar no estado foi nomeado pelo deputado Mil
ton Barbosa (PMDB-BA), membro da Assembléia de Deus e 22 tesoureiro da 
Confederação Evangélica do Brasil. (continua na última pági'na) 
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LAMBETH DISCU1E QUE.5TÃO PALFSTINA E DJREITOS HUMANOS 

Londres (AGEN)- A questão palesti
na, a guerra Irã-Iraque, AIDS e direitos 
humanos foram 9bjeto de resoluções dos 
525 bispos reunidos na 12:! Conferência 
de Lambeth, da Igreja Anglicana, réali
zada de 16 de julho a 7 de agosto, na 
Universidade de Kent, Inglaterra. A 
principal deliberação da Conferência foi 
a aprovação da ordenação de mulheres, 
prática já adotada pelas comunidades an
glicanas do Canadá e Brasil, entre outras 
(AGEN n2 116). 

AIDS- A resolução sobre AIDS reite
ra "o tradicional ensino bíblico de que as 
relações sexuais são atos de total com
prometimento que pertence exclusiva
mente a uma relação matrimonial perma
nente", apelando às dioceses que pro
movam programas educacionais sobre o 
problema e a prevenção da AIDS; 1 'não 
com critérios de julgamento". O debate 
sobre esse tema gerou polêmic,.a, em par
ticular quando se discutia a tese "direitos 
humanos de orientação aos homosse
·xuais", apresentada pelo bispo Paul Mo
ore, de Nova York. A resolução dos bis
·pos anglicanos aprovada afirma, ainda,
que a AIDS não é "um castigo de 
Deus". 

Áúica do Sul- A Conferência de 
Lambeth manifestou sua solidariedade
com os opositores ao apartheid, solici
tando ao governo da África do Sul que 
revogue as leis de obrigatoriedade do 
serviço militar e crie. serviços não-milita
res alternativos por questões de cons
ciência.

Armamentismo- Uma resolução apela 
às grandes potências para que cessem a 
fabricação de armas nucleares e iniciem 
urgentes programas internacionais de de
sativação desses artefatos bélicos. 

Perestroika- Os bispos anglicanos ex
pressaram, também, sua simpatia com a 
"política de abertura da União Soviéti
ca", através das reestruturações políticas 
(perestroika) e econômicas (glasnost). 

Direitos Humanos- Sugeriu-se que as 
Igrejas reiterem o apoio aós direitos hu
manos e condenem a tortura, a pena de 
morte, a situação dos "prisioneiro!. de 
consciência" e a condenação sem julga
mento. 

Pacífico Sul- Os conferencistas apoia
ram as Igrejas do Pacífico Sul em sua lu
ta pela autodeterminação, sua oposição 
aos testes nucleares e sua resistência 
"contra todas aquelas nações poderosas 
e corporações multinacionais que explo
ram, roubam e destroem as florestas, os 
mares e os solos na região". 

Palestinos- A resolução sobre a 
questão palestina reconhece a existência 
do Estado de Israel, e reafirma o direito 
de autodeterminação do povo palestino, 
"incluindo a escolha de seus próprios 
representantes e o estabelecimento de 
seu próprio estado". 

Ecwnenismo- Uma das principais re
soluções da Conferência de Lambeth diz 
respeito à promoção do diálogo entre ju- · 
deus, muçulmanos e cristãos e, ainda, o 

aprofundamento das conversações com 
as várias Igrejas e organismos cristãos. 

Áúica- Cerca de 50 bispos africanos 
que participaram da Conferência de 
Lambeth reuniram-se, de 14 a 16 de ju
lho, em Cambridge, e. divu�garam docu
mento, em que repudiam "o papel dos 
poderosos em fomentar a discórdia entre 
várias nações do Terceiro Mundo". Du-, 
rante a Conferência propriamente dita, a· 
questão africana voltou à tona com mani
festações como a do bispo da Província 
do Kenya, David M. Gitari, que conde
nou os métodos evangelísticos tradicio
nais dos missionários ocidentais, e solici
tou que o evangelho e a cultura africana 
encontrem-se em um mesmo patamar. 

Cisma- O jornal espanhol "E! País" 
informou que um grupo de 60 pastores e 
outros 60 fiéis da Igreja Anglicana pro
testaram contra a ordenação de mulheres, 
aprovada pela Conferência de Lambeth. 
Os pastores chegaram a ameaçar a uniJA 
se à Igreja Católica, aceitando a infalib
lidade do papa. Os "cismáticos" estas 
riam dispostos a aceitar uma prelatura 
nullius, espécie de diocese mundial 
autônoma, status concedido pelo papa 
João Paulo II à Opus Dei. Não seria a 
primeira vez que sacerdotes anglicanos 
se integrariam aos cânones católicos. Vá
rios anglicanos, inclusive casados, que 
se converteram ao catolicismo exercem, 
em suas paróquias, as mesmas funções 
de um sacerdote católico que está impe
dido de se casar. 

LUMEN 2000 DF.spNVOL VIDO EM EL SALVADOR 

San Salvador (AGEN)- Como em ou
tros países da América Latina, setores da 
Igreja Católica estão levando a cabo o 
plano Lumen 2000. No caso salvadore
nho, os objetivos são "desenvolver pro
gramas de evangelização e catequese" 
para que "os salvadorenhos tenhamos 
uma vida plena de satisfações espirituais, 
mediante a prática do autêntico cristia
nismo". Explicitamente, o pFograma visa 
também "combater o materialismo e o 
ateísmo que tentam invadir nossa socie
dade", de acordo com um dos seus líde
res e porta-vozes no país, Monsenhor 
Romeo Tovar Astorga, bispo de z.acate
coluca. 

No caso salvadorenho, "Lumen 
2000" iniciou-se com a apresentação 
diária de programas de rádios transmiti
dos por quase todas as emissoras do país. 
Para isto, "Lumen 2000" negociou e ob
teve acesso à cadeia diária de rádios da 
ASDER, Associação Salvadorenha de 
Radiodifusores, que transmite durante 
meia hora todos os dias, ao meio dia, a 
hora de maior audiência na rádio no país. 
Da mesma forma, o Canal 2 de Tele
visão, o de maior audiência no país, 
abriu um espaço semanal, aos domingos. 

Na apresentação pública de "Lumen 
2000", monsenhor Tovar Astorga foi 
acompanhado por outros participantes do 
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programa em El Salvador. Entre estes, 
contam-se importantes membros da em
presa privada, de notórias raízes uitra
conservacjoras. 

Saída Política- A miciati va de imple
mentação de "Lumen 2000" em El Sal

vador ocorre num momento em que ou
tros líderes da Igreja Católica, especial
mente os da arquidiocese de San Salva
dor, estão dedicados a propiciar um 
"diálogo nacional" para atingir alguma 
forma de "consenso nacional" para uma 
solução política à guerra civil entre for
ças insurgentes da Frente Farabundo 
Martí para a Libertação Nacional (F
MLN) e o governo democrata-cristão de 
Napoleon Duarte, apoiado e financiado 
pelos Estados Unidos. 

Duarte, nos últimos meses de sua vida 
devido ao câncer, apenas consegue man
ter a coesão de seu governo, mas o pen
samento dos bispos Ri vera Damas e Ro
sa ,Chavez, arcebispo e auxi.liar da arqui
diocese de San Salvador, é que o mais 
provável na eleição presidencial de mar
ço de 1989 é uma vitória da ultradireita, 
o que tornaria muito mais difícil uma
saída política. 

Estes mesmos bispos foram um apoio 
fundamental para cimentar a legitimidade 
do governo democrata-cristão desde sua 
eleição em 1984, mas com o fracasso 

quase total do projeto político e econô
mica de Duarte, a hierarquia catóhca de 
San Salvador também sente a necessida
de de voltar a convocar as forças pro-

. gressistas do país, para nãó ficar tota
mente isolada, enfrentando a extrema-di
reita que já controla os poderes Legisla
tivo e Judiciário, e 3/4 das prefeituras do 
país. 

Neste processo de convocação das 
forças nacionais, a resposta tem sido 
evidentemente seletiva, de acordo éom a 
posição política e ideológica: quase to
dos os grupos conservadores rejeitaram a 
proposta dos bispos católicos, e os acu
saram de "favorecer os comunistas" com 
sua proposta. Já os grupos populares e 
progressistas aceitaram participar, e for
mularam suas posições preparando-se pa
ra a fase pública do diálogo, prevista pa
ra os dias 28 e 29 de agosto. 

Neste contexto, "Lumen 2000" apa
rece como uma resposta tácita de um se
tor da Igreja Católica que não gosta de 
ver seus líderes "envolvidos em políti
ca" quando isto significar opções não 
exatamente adequadas à defesa do sta
tus-quo. As acusações dos grupos con
servadores, quase todos ligados à empre
sa privada, contra a iniciativa de "diálo
go nacional" sempre concluíram com um 
chamado para que a Igreja se dedicasse 
"exclusivamente a questões espirituais". 

Síntese--------------------------
NOVOS BISPOS 

�ecife (AGJ;:N)- O Vaticano anunciou, dia 
·J 7 de agosto, a nomeação dos dois novos bis
pos-auxiliadores da arquidiocese de Olinda e
Recife: o padre jesuíta. João Evangelista Mar
tins Terra e o salesiano Hilario Moser, ambos
considerados conservadores. A nomeação
ocorreu poucos dias depois da crise desenca
deada com a denússão, pelo arcebispo d. José
Cardoso Sobrinho, dos agentes pastorais Flá
vio Lira de Andrade, Angelo Zanré e Lanival
do Marques, e do padre Hemúnio Canova, da
Pastoral Rural. O padre Canova já havia sido
demitido, em abril, do cargo de subsecretário 
do Regional Nordeste II da CNBB. Em seu
lugar, d. José Cardoso Sobrinho nomeou o pa
dre Giovanni Damiliano. 

SEMANA TEOLÓGICA 
Campinas (AGEN)- De 24 a 27 de outu

bro, será realizada, em Campinas, a Semana 
sobre Teologia Latino-Americana. Maiores 

informações no Centro Evangélico Brasileiro 
de Estudos Pastorais (CEBEP), Caixa Postal
6, CEP 13.100- Campinas- SP. 

IGREJA ORTOIXlXA 
Moscou (Novopress)- O museu histórico

arquitetônico da Iaroslavl, porto na costa do 
mar Negro, devolveu à eparquia local 70 íco
nes antigos da Catedral de São Fiódor e os 
restos mortais do príncipe Fiódor Cherni e 
seus filhos, sepultados na cidade nos séculos
XIII e XIV. Há cerca de 20 anos, os especia
listas do museu iniciaram a restauração dos
ícones da Catedral, considerados obras-primas
da pintura russa do· século XVII. As peças fi
caram guardadas até a devolução do templo à
Igreja Ortodoxa e a reconstrução da antiga
icon�tMt

Ç{JLM�NOS SOVIÉilCOS 
Moscou(Novop1ess)- Fiéis muçuhnanos de 

regiões como a Asia Central, o Cáucaso do 
Norte, a Transcaucásia, a Sibéria e a parte eu-

ropéia da URSS organizaram uma romaria à
cidade sagrada da religião islâmica, Meca, na
Arábia .Saudita. A peregrinação atendeu à data 
do "kurbán-bairamu", festa de sacrifício dos
muçulmanos. Segundo declarou à Nóvosti o
mufti Shamsutdinkhan ibn Ziautdinkhan, pre
sjdente da Coordena�ão dos Muçulmanos da
Asia Central, a maior parte dos peregrinos é
formada por seguidores do culto (ímanes, ha
tibes e muedzines), mas também há membros
dos organismos executivos das comunidades
religiosas muçuhnanas. 

VISTOS PARA C.'UBA 
Havana (AGEN)- Três nússionários do

Verbo Divino receberam o visto do governo 
de Cuba, para atuar na diocese cubana de
Honguin. São eles os padres Mauro Batista, do 
Brasil, o argentino Sergio Bertram e o mexi
cano Germano Rodriguez. Outros 25 mis
sionários receberam o visto de entrada do go
verno cubano. 

INTELECTUAIS PEDEM FIM DA DITADURA NO CHirn 

Santiago (AGEN)- O "Encontro Inter- em bairros populares da capital. vidades. 
nacional da Arte, Ciência e Cultura pela O escritor Eduardo Galeano disse, na Jornalistas- A Federação Latino-Ameri-
Democracia no Chile" foi realizado em ju- ocasião: "Viemos de diversos países para cana de Trabalhadores da Imprensa (FE
lho em várias cidades chilenas, com a par- nos reunir à sombra de Pablo Neruda (poe- LA TRAP) sediou a sua terceira conferên-

1?.cipação de 200 intelectuais de 25 nações ta chileno, Prêmio Nobel da Literatura de eia, em Santiago, para respaldar "a luta 
aa América e Europa, em seminários, pa- 1971), e nos juntar ao povo chileno, que permanente pela liberdade de expressão" 
lestras, recitaiS. de dança, música e poesia diz Não" (em alusão ao próximo pi_ebisci- dos jornalistas chilenos. No encontro, de 
e mostras de cinema, teatro e artes plásti- to). julho passado participaram 60 jornalistas; 
cas. A atividade foi organizada pela opo- de 20 países do continente. 
sição ao governo militar. Enviaram a sua solidariedade os artistas Em julho o Colégio dos Jornalistas lo-

Entre os visitantes estavam os uru- Juan Manuel Serrat, Geraldine Chaplin, cal havia organizado uma paralisação par
guaios Daniel Viglietti e Eduardo Galea- Ettore Scola, Bernardo Bertoiucci, Gian cial de atividades e comícios-relâmpago 
no, o músico sueco Jan Hammarlund, os María Volonté, Marcelo Mastroiani, Clau- em protesto "pela perseguição aos profis
dirigentes europeus Francis Wurtz e Jac- dia Cardinale, Michel Piccoli, Graham sionais e aos meios de comunicação inde
ques Ralite, e o matemático José Luis Greene, Evgueni Bvtuschenko e Serguei pendentes, por parte do regime militar". 
Massera. O governo proibiu a entrada no Bondarchuk. O Comando Nacional dos Trinta redatores de diversas publicações
país da dirigente do Partido Verde alemão, Trabalhadores (CNT), a principal organi-· estão sob processos judiciários e vários
Gaby Gotwald, e reprimiu· duas atividades zação sindical do país, participou das ati- outros receberam ameaças de morte. ·Sí�te_se------------------------------

PRÊMIO HERZOG 
São Paulo (AGEN)- Encerra-se a 15 de se

tembro o prazo de inscrições ao 102 Prêmio 
Herzog de Anistia e Direitos Humanos, cate
goria jornalismo, promovido por uma série de
entidades. Neste ano, o Prêmio também será
concedido na categoria Concurso Literário,
para contos e poesias em torno dos direitos
humanos (prazo de entrega: 30 de setembro). 
O prêmio em jornalismo será concedido em 12
áreas. Podem concorrer trabalhos veiculados
entre 30 de setembro de 1987 a 10 de setem
bro de 1988. M.úores informações no Sindica
td dos Jornalistas do Estado de São Paulo, rua 
Rego Freitas, 530, Sobreloja, São Paulo - SP, 
fone (011) 257.1633

CURSODEDH 
Curitiba (AGEN)- O 12 Curso de Direitos

Humanos, promovido pela Igreja Católica no 
Paraná, será encerrado neste dia 26. O Curso,
dirigido a agentes de pastoral e lideranças co
munitárias, contou com a participação, entre
outros, de Dalmo de �breu Dallari. 

F.SQUADRAO DA MORTE 
São Paulo (AGEN)- O jurista Hélio Bicudo 

lança, dia 3 de setembro, a partir das 18 horas,
na X Bienal Internacional do Livro (Pavilbão
da Bienal, Parque lbirapuera, São Paulo- SP),
o seu livro "Do Esquadrão da Morte aos Justi
ceiros", pelas Edições Paulinas. 

FOLHA DA JUSTIÇA 
Rio de Janeiro (AGEN)- A Secretaria de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, diriJ.tida 

por Técio Lins e Silva, lançou a "Folhã da
Justiça", para divulgar as atividades da pasta. 

BIOTECNOLOGIA 
Londres (AGEN) · - A produção de 

substâncias animais a partir de técnicas de en
genharia genética recebeu o veto do Parla
mento Europeu, que deseja auferir quais os 
danos ecológicos e sociais causados por essa' 
substância. O veto partiu, de forma particúlar, 
da denúncia da Sociedade Real Britânica para 
a Prevenção da Crueldade aos Animais, de que 
a somatotropina, um hormônio bovino desti
nado ao aumento da produção do leite, vem 
causando efeitos colaterais maléficos aos ani- · 
mais. 

·Movimentos Sociais-----='--�....:..;__ __ ...:;.._ _____________ _

GREVE ATINGE 90% � PROFESSORES DO PARANÁ 

Curitiba (AGEN)- Os professores da 
rede estadual do ensino do Paraná inicia
ram greve por melhores salários e con
dições de !pibalho a 5 dé agosto. Em pou
cos dias, 90% da categoria - 65 mil pro
fessores - estava paralisada, ficando sem 
aula 740 mil estudantes.. Até 18 de agosto, o governador Álvaro
Dias (PMDB) se negava a negociar com os 
professores, a ·menos que eles voltassem às· 
aulas, condição que os docentes não acei
tavam. Uma comissão de deputados ten
tou, sem sucesso, convencer o governador 

. a abrir os canais de negociação; 
Um convite do governador Alvaro Dias, 

para que os professores participassem de 
um debate na ·televisão, foi recusado pela 
categoria. Os meios de comunicação do 

Paraná estavam destinando uma mínima 
cobertura ao movimento grevista. A mídia 
recusava-se, inclusive, a aceitar matérias 
pagas pelas entidades representat!-v<1s. 

No dia 8 de agosto, a União Metropoli
na dos Estudantes Secundaristas (UMES) 
de Curitiba manifestou o seu apoio ao mo
vimento dos professores. O mesmo gesto 
foi tomado em reunião de Associações de 
Pais e Mestres. 

Greves- O movimento dos professores é 
uma das mais sérias crises enfrentadas pe
lo governador Álvaro Dias. Em julho, o 
governador declarou à "Folha de São Pa 
lo" que o estado do Paraná era um dos 
únicos onde não estava ocorrendo parali-

.sações de trabalhadores. Entretanto, de 
acordo com o levantamento do Departa
mento Intersindical de Estatísticas e Estu
dos Sócio-Econômicos (DIEESE), foi de 
25 o número de greves no Paraná, apenas 
de março a junho. 

Na segunda semana de agosto, além dos 
professores, estavam em greve no Paraná 
os trabalhadores da construção civil, da 
saúde e em processamento de dados. Do 
mesmo modo, o Paraná é um dos estados 
em que a luta pela reforma agrária mais 
tem se destacado. A 25 de julho, 40 mil 
trabalhadores participaram da 4!! Romaria 
da Terra do Paraná, em São João do lvaí. 
No início de agosto, cerca de 10 mil famí
lias de sem-terra participaram de ocu
pações no estado. 
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Terra1------------------------------
0CUPAçõES NO PARANÁ MOBll.IZAM 10 MIL FAMÍLIAS 

Francisco Beltrão (AGEN-CPT)- As
ocupações na região central do Paraná,
no início de agosto, mobilizaram mais de
10 mil famílias de trabalhadores rurais
sem terra. A decisão do Conselho de
Magistratura do estado, a 12 de agosto,
de reintegração de posse da área ocupa
da, reivindicada pela Empresa Paulista
de Reflorestamento, acabou sendo susta
da. A partir do dia 22, começaram as ne
gociações visando ao assentamento dos
sem terr�-

A ocupação da área, entre os municí-

Chapecó (AGEN-CPT)- Várias ocu
pações ocorreram em Santa Catarina, na
segunda semana de agosto. No dia 11,
42 farm1ias oriundas do acampamento da
Linha Trevisan, em Campo Erê (SC),
ocuparam a fazenda Rio dos Patos, no
município de Lebon Regis. A fazenda,
de 1.278 hectares, foi desapropriada a 25
de junho de 1986 para efeitos de reforma
agrária, mas ainda não tem emissão de
posse. 

No dia 14, 148 famílias provenientes 
dos acampamentos Linha Trevisan e 
Volta Grande, em Abelardo Luz, ocupa-

pios de Prudentópolis e ·Inácio Martins,
ocorreu a 8 de agosto, segunda-feira Em
pouco tempo, mais de 1 O mil famíiias de
sem terra chegaram ao local. Grande par
te delas havia sido despejada, poucos 
dias antes, de áreas em Vituruna e Ron
cador, onde ainda permanecem centenas 
de fanu1ias de trabalhadores, à espera de
uma decisão judicial. 

Imediatamente após o Conselho de
Magistratura ter decidido pela reinte
gração de posse, um forte aparato poli
cial cercou a área reivindicada pela Em-

presa Paulista de Reflorestamento. Uma'
comissão de cinco deputados estaduais 
esteve na área. O Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra apelou para
que fossem enviados telegramas ao go
vernador Álvaro Dias, e ao secretário de 
Segurança Pública, Antonio Lopes de 
Noronha, protestando contra as ameaças 
de despejo e solicitando o assentamento
imediato das famílias. Vários alqueires
da área ocupada já foram roçados. Por 
isso, os sem terra também pedem ajuda 
em sementes, além de alimentos e remé
dios. 

NOVAS OCUPAÇÕES EM SANTA CATARINA 

raro a fazenda Taitalo, de i .586 ha, no
município de Caçador. A fazenda, de
Taitalo Coelho de Souza, está sendo ne
gociada em Brasília com o Mirad, se
gundo a Secretaria Estadual do Movi
mento dos Sem Terra. A 15 de agosto, os
ocupantes receberam ordem de despejo,
que seria cumprida em L5 dias. 

Violências - Ainda no dia 15, por vol
ta das 16 horas, o ônibus que fazia o tra
jeto de Abelardo Luz ao acampamento 
dos sem terra foi barrado por três poli
ciais que montam guarda da fazenda 
Palmeiras, da família Hamilton. Os poh-

ciais desejavam, sem ordem judicial, re
vistar os passageiros, a maioria deles
trabalhadores acampados, que decidrram 
romper a barreira. Os policiais reagiram
à bala, furando o pneu do ônibus e atin
gindo a Jatarina. 

O Movimento dos Sem Terra pede
manifestações de solidariedade aos
acampados e de repúdio às arbitrarieda
des, ao superintendente regional do M
rad, Jacó Anderlle (telex 482-189-IN
CRA), ao governador Pedro Ivo (telex
482-641-SFSC) e ao presidente José
Samey (telex 61 l-451-PRDFSC). 

TRABAUIAOORA RURAL ACIONA PROPRIETÁRIO 

Alagoa Grande, PB (AGEN-CPT)- A
trabalhadora rural 'Maria José Tereza da
Conceição, 30 anos, mãe de seis filhos
menores, promoveu na Comarca de Di
reito desta cidade, junto com seu advo
gado Haroldo Serrano de Andrade, per
tencente ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Alagoa Grande, processo con
tra o proprietário rural Edigar Vieira da
Rocha, filho do usineiro Agnaldo Veloso 
Borges, e dono d_p Sftio Barra Nova, lo
calizado na zona n·1ral. do município. No 
processo, a trabalhadora e seu advogado 
alegam Ação de Ressarcimento de Danos
contra o proprietário, que teria mandado 
incendiar a casa onde ela residia com seu
pai, João Joaquim da Silva, de 84 anos, e

'seus filhos. O fato ocorreu no dia 10 de
dezembro de 1987, às 22:30 horas apro
x imadamente, quando um elemento co
nhecido por "Chico Pecado" ateou fogo 

na casa, quando Maria José, seu pai e as
crianças estavam dormindo. 

Há vários anos o pai de Maria José 
construiu, à suas expensas, no Sítio Bar
ra Nova, uma casa de taipa coberta de 
olho-de-cana para morar com sua famí
lia, pois trabalhava para aquele pro
prietário na cana-de-açúcar. [gualmente,
Maria Jo�é prestava seus serviços ao
proprietário. Em maio de 1987, já mãe
de seis filhos e não t�ndo como prestar
serviços de graça a Agnaldó Veloso
Borges, resolveu prestá-los a quem lhe 
pagasse. O patrão não permitia a nin
guém residir em suas terras, sem que pa
ra ele trabalhasse. 

No dia 9 de dezembro de 1987, Maria
José recebeu, através da vizinha Maria
Angelina, um recado do Sr. &ligar Viei
ra da Rocha, que exigia a imediata deso-

cupação da casa onde residia. Do contrá
rio, poria fogo na casa. O que no outro
dia ocorreu, justamente na hora em que
estavam dormindo. 

A filha de Maria José Tereza da Con
ceição, Elisângela (de sete anos), acor
dou gritando," sufocada pela fumaça e pe
lo calor das chamas. A intensidade do
fogo, ajudado pela brisa, tomou por in
teiro toda a casa, só havendo tempo para
a retirada das crianças e do velho pai. 

Agora, enquanto espera pela audiên
cia do júri, quando o Poder Judiciário de
A lagoa Grande decidirá se terá direito 0"1 
não à indenização, calculada na época 
em aproximadamente 66 mil cruzados,
Maria José permanece morando, junto

com seus seis filhos menores e seu pai,
no Alto do Cruzeiro, periferia da cidade, 
numa casa pertencente à matriz da Igreja
Católica. 

CNRA REUNIDA COM ULYSSES GUIMARÃES 

Brasília (AGEN-INESC)- A Campa
nha Nacional pela Reforma Agrária
(CNRA) esteve, dia 4 de agosto com o
presidente do Congresso Constituinte,
deputado Uly:;ses Guimarães. Represen
tando a CNRA, estiveram presentes a 
CONTAG, CUT, ABRA, CNBB,·
INESC e Comissão Agrária do PT. 

A ABRA mostrou ao presidente do
Congresso Constituinte os atrasos verifi
cados na questão agrária, o que é uma
injustificável contradição com os signifi
cativos avanços (direitos sociais) obti
dos, até então, no texto constitucional. 
Parafraseando Ulysses, José Gomes da
Silva, referindo-se ao latifúndio, afirmou
que "a hora é de não ter medo". Reivin-
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dicou a supressão do termo "propriedade
produtiva" ou, pelo menos, uma ade
quação do texto que lhe permita um tra
tamento especial, sem se tornar, no en
tanto, insusceptível de desapropriação.
Do jeito que está, segundo José Gomes,
presidente da ABRA, a reforma agtána
terá uma legíslação pior do que a da di
tadura. 

A CONT AG protestou contra a dis
criminação aos trabalhadores rurais que,
pelo "caput'' do art. sétimo, teriam os 
mesmos direitos dos trabalhadores urba
nos, mas que no parágrafo primeiro do 
mesmo artigo, muitos dos direitos previs
tos e auto-aplicáveis para os trabalhado
res urbanos, terão que ser regulados em 

lei complementar para valer aos traba
lhadores rurais, o que toma o artigo con
traditório. Para sanar a discriminação no 
segundo turno, o correto seria suprimir o
parágrafo primeiro do artigo sétimo,
igualando-se, assim, os trabalhadores,
não os transformando em cidadãos de
primeira e segunda classe. Ulysses pon
derou que não se consegue mudar o Bra
sil, de um dia para o outro mas aceitou a
sugestão. Com relação à "propriedade
produtiva", concordou que o texto está 
ruim e disse apoiar e ser favorável à po
sição do acordo (defendido no primeiro·;
turno pela liderança do PMDB e pelos 
partidos de esquerda) que, em resumo,
nada mais é do que a supressão que se 
pretende. 

Síntese __________________________ __, 
LAVRADOR SOFRE ATENTADO 

São Félix do Araguaia (AGEN-CPT)- O
lavrador João Gonçalves de Brito sofreu um
atentado, dia 12 de agosto, cometido por pisto
leiros da Fazenda Berrante, no município de
Ribeira da Casca Alheia (MT), de propriedade
de Estevão Júlio Vargas. O lavrador apenas
não foi atingido porque, no momento, havia se 
abaixado,para fazer suas necessidades fisioló
gicas. A denúncia é do STR de Cascalheiras,
Prelazia de São Félix do Araguaia e Igreja de
Ribeirão de Cascalheiras. 

Vargas adquiriu a Fazenda Berrante em 
1982, de Leonardo Furlan, de Limeira- (SP).
Algumas famílias de lavradores moram há 
mais de 20 anos no local. Queixa policial sobre
o atentado contra Brito foi feita em São Félix
do Araguaia. O bispo da Prelazia de São Félix,

d. Pedro Casaldáliga, tem recebido ameaças de 
morte por parte de fazendeiros da região. 

AGRESSÕES A SEM-TERRA 
Prudentópolis (AGEN-CPT) - Na região

dos municípios de Prudentópolis, Roncado,r e
Bituruna, no Paraná, acampamentos de sem
terra estão sendo fustigados por policiais e ja
gunços. O Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra pede solidariedade aos lavra-·
dores. 

TRABALHO ESCRAVO 
Paragominas (AGEN-CPT) - Dois traba

lhadores que fugiram da Fazenda São Judas
Tadeu, no município de Paragominas (P A),
denunciaram que o seu p.::o!)rietário, o portu
guês Joaquim Lourenço de Matos, mantém

mais de 80 trabalhadÓres em regime de escra
vidão. A denúncia originou uma diligência po
licial à fazenda, onde Joaquim Lourenço de 
Matos não foi encontrado. Os trabalhadores,
que conseguiram fugir, os maranhenses Fran
cisco de Oliveira, de 32  anos, e Paulino Alves·
Cardoso, de 33, exibiam sinais de tortura. Na 
fazenda, agentes da Polícia Federal apreende
ram instrumentos utilizados para tortura, co
mo correntes, cadeados, açoites e ferrões. 
Joaquim Lourenço de Matos, afinal preso pela
Polícia Federal a 12 de agosto, confessou a
prática de tortura e assassinatos em sua fazen
da. A PF procura, agora, os pistoleiros "Man
teiga" e "Rei do Brega", que trabalham para o
fazendeiro. 

Ecologia,.,.,.....,....__,.-..,,.--------------�--,--------,.-
RESERVA F.COLOGICA-INV ADIDA EM RONDÔNIA 

Rolim de Moura (AGEN)- A Reserva Bioló
gica do Guaporé está sendo invadida por colo
nos e perdendo suas madeiras nobres, roubadas
por grupos madereiros. Nisso há cumplicidade e 
omissão por parte do Estado. 

A dênúncia parte da - Ecopore - Ação 
Ecológica Vale do Guaporé, fundada em Rolim 
de Moura - RO, que pela proximidade tem mais

úA°formações do que ocorre na Reserva Biológica
9'lo Guaporé. Esta reserva, de 600.000 hectares,

localiza-se a sudoeste do Estado. É formada na
parte leste p.or terras altas com grande ocorrên
cia de mogno, madeira nobre de exportação, e
na parte oeste por área pantanosa próxima ao 
Rio Guaporé. 

A reserva biológica começou a sofrer in
vasões danosas há 5 anos e a gota d'água foi a
criação há dois anos do Distrito de Isidolândia a
2 kilômetros da área da reserva. Este Distrito foi
criado pelo atual prefeito de Alta Floresta
D'Oeste - RO, Isidoro Stedile, que vendeu os
lotes do projeto de Distrito e incentivou a in
vasão da reserva, sob promessa de conseguir 
diminuir seu tamanho. Existem duas serrarias 
que trabalh.µn no Distrito e uma delas é do pre-

feito. Ele tem trabalhado no sentido de empurrar
para o oeste a divisa atual da reserva e conse
guiu, em julho, a remoção do engenheiro flores
tal de Alta Floresta, simplesmente por este ter
tentado cumprir os objetivos do Instituto Esta
dual de Floresta. 

Invasores - Há estimativas de que existam
hoje acima de 500 pessoas do interior da reserva
e há muitas marcações mantidas por pessoas de
poder econômico, sendo que já devastaram
grandes áreas para plantio de capim. 

Devido à exploração e desperdício com que 
Sf! efetua a exploração madereira' em Rondônia,
as árvores de mogno (swieteniaapp), a ma
deira mais valorizada e de expoi:tação, estão 
praticamente esgotadas, fora das áreas de reser
vas. Considerando o valor da cobiçada madeira e
o fato das reservas biológicas e indígenas esta
rem quase desguarnecidas, torna-se fácil retirá
las com apoio da corrupção, omi'ssão e politica
gem. "A omissão do governo é inquestionável,
pois as autoridades estão cientes das operações
gigantescas que os grandes grupos estão fazendo 

para roubar da sociedade o que resta de madeira
nobre", diz comunicado da Ecopore. 

Batida- O I.B.D.F e a Polícia Federal deram
uma "batida surpresa" na Reserva Biológica no:
início de julho e da ação dos ,madereiro� só en-. 
contraram toras. Curiosamente, uma semana an
tes da operação os grupos . madereiros saíram da
área com seus tratores e caminhões, retornando
.após o final desta operação "surpresa". 

Uma outra ameaça grave à reserva biológica
é o fato de haver um projeto de estrada ligando
Pedras Negras, às margens do Rio Guaporé, e a
cidade de Alta Floresta (RO 384), cortando a
reserva ao meio. Isto foi projetado por governos
anteriores, consta em mapas e deve ser grande a
tentação de executá-la. 

"Acreditamos que a devastação somente não
tem sido maior pela pressão de entidades estran
geiras, como Banco Mundial, que tem condicio
nado a liberação de recursos à proteção ambien
tal", acrescenta Ecopore. 

A Ecopore, presidida pelo engenheiro João 
Alberto Ribeiro, pode ser contatada na Caixa
Postal 161, CEP 78.965 - Rolim de Moura -
RO, fone (069) 444-1068/442-16. 

Pacif ismo·-------------------------� 

USF PROMOVE SIMPÓSIO PELA VIDA E PELA PAZ 

São Paulo (AGEN)- O Projeto Justiça, Paz e

.
cologia, da Universidade de São Francisco,

u• romove, dias 5, 6, 7 de outubro, dentro da Se
mana Franciscana, o I Simpósio pela Vida e pela
Paz. Participam da organização do evento o 

Ecumênico de Documentação e Informação Clóvis Brigagão, secretário da Associação ln:
(CEDI). ternacional de Pesquisas da Paz (IPRA). ForaIJ\.

No dia 5, será debatida "A questão nuclear e convidadas, entre outras entidades; o Intematio-:
a indústria armamentista no Brasil". No dia 6, nal Peace Bureau e o grupo ecológico ftfgentinór
"O pacifismo no mundo". No dia 7 de outubro, Promundo Internacional. 

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos (SP), a Assembléia Permanente de En-

"As. Igrejas e o pacifismo". Entre outros exposi- As atividades do I Simpósio pela Vida e pela 
tores, foram convidados o cardeal-arcebispo de Paz terão início sempre às 20 horas. A Universi-· 
São Paulo, d. Paulo Evaristo Arns, o rabino dade de São Francisco fica na rua Tbiers,. 

tidades de Defesa do Meio Ambiente (Apede- Henry Sobe!, o Prêmio Nobel da Paz Adolfo 310/312, Pari, CEP 03031, São Paulo - SP, fone 
ma), o Grupo Seiva de Ecologia e o Centro Perez Esquivei, o físico Luiz Carlos Menezes ·e (011) 227 .0255. · · 

PROIBIDA A FABRICAÇÃO DE BOMBA ATÔ�CA 

Brasília (AGEN)- "Toda atividade nuclear Do mesmo modo, o Congresso Nacional pássa a
em território nacional somente serâadmitida pa- ter poder decisório sobre qualquer projeto nu
r� fins pacíficos e mediante aprovação do Con- clear, prerrogativa que pela atual legislação é
gresso Nacional". Esse mecanismo, aprovado na e-xclusiva da Presidência da República (leia-se
sessão de 17 de agosto do Congresso Consti- cúpula militar). 
tuinte, impedirá a fabricação de bomba atômica A vitória dos movimentos pacifistas, contu
no Brasil, após promulgada a nova Constituição. do, não foj completa, pois não foi aprovada a

emenda integral do deputado Fábio· Feldmán·
(PSDB-SP), que proibia a fabricação, transpora 
te, armazenamento e importação de artefatos 
bélicos em território ·brasileiro. Tnµisporte, ar-·
mazenamento e importação de artefatos bélicos, 
inclusive nucleares, será possível pela nova 
Constituição brasileira. 

Políticá----------------------..;._-

voro AOS 16 E INICIATIVA POPULAR CONSTITUINTE APROVADOS 
Brasília (AGEN)- Na sessão de 16 de agosto,

o Congresso Constituinte confümou o que já
havia sido aprovado em primeiro turno, ao con
sagrar o direito de voto aos 16 anos de idade e a
garantia da Iniciativa Popular Constituinte, pela
qual 700 mil eleitores poderão apresentar uma 
emenda .à futura Constituição brasileira. 

O direito de voto aos 16  anos recebeu a
aprovação de 316 constituintes, contra 99 e 6
abstenções. A confirmação do mecanismo signi-

fica um acréscimo de 6 milhões de novos eleito
res que, no entanto, apenas poderão votar nas
eleições presidenciais p.rP-vistas para 1989. As
sim, um jovem que está hoje com 15 anos poderá
votar para presidente da República no próximo
ano. A última eleição direta para o cargo foi em
1960, quando Jânio Quadros foi eleito. 

Iniciativa - A Iniciativa Popular Constituinte
acabou sendo confirmada, apesar dos esforços
dos grupos de direita. O mecanismo é uma vitó-

ria do Plenário Pró-Participação Popular na
Constituinte, que reúne as entidades que lutam 
pela participação direta dos cidadãos no proces-.
so de elaboração legislativa. 

Partidos - Pela nova legislação partidária 
aprovada- dependente, ainda, da legislação or
dinária - será mais fácil a criação de partidos
políticos. Os militares poderão ser elegíveis, ca
so contem com menos de 1 O .anos de servi.ço e
afastem-se espontaneamente_ da atiyldade. 

'ÃaEN·s 



UDR DEFINE QUEM IRÁ APOIAR NAS FJ..EIÇÕF.S 

São Paulo (AGEN)- A União Demo
crática Ruralista já definiu os candidatos 
que irá apoiar nas eleições municipais _de 
novembro, pelo menos na região oeste 
do estado de São Paulo. Na região de 
Bauru, a UDR, dirigida por Luiz Lucio 
Paccola, pretende apoiar 25 candidatos a 
prefeito. 

Presidente Prudente - A UDR apóia a 
candidatura à Prefeitura do empresáriq e 

· pecuarista Paulo Constantino, pela coli
gação PTB-PFL-PSD-PL-PSD, que tem 
como candidato a vice-prefeito o deputa
do federal Agripino Oliveira Lima Filho 
(PFL). Na região de Presidente Prudente, 
a UDR está estruturada em 23 núcleos 
municipais, tem 1.200 associados e é di
rigida por José Jair Martins da Costa, 
que é candidato a vereador pelo PL. Ou
tro candidato a vereador apoiado pela

UDR na cidade é João Altino Cremonezi 
(PTB), presidente do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais local. 

Presidente Venceslau - Na terra do 
seu vice-presidente nacional, Roosevelt 
Roque dos Santos, a UDR apóia a can
didatura a prefeito do advogado Tufi Ni
colau, pela coligação PFL-PDT-PL-PTB. 

Araçatuba - O presidente regional da 
UDR, Vilobaldo Peres, já confirmou que 
a entidade tem simpatia por três postu
lantes à Prefeitura: João Jorge Rezek 
(PMDB-PTB), o empresário Domingos 
Martin Andorfato (PFL) e a professora 
Germinia Dolce Venturolli (PDT). Em 
Araçatuba, a UDR-Jovem estará empe
nhada em fazer campanha para os candi
datos apoiados pela entidade. Trinta dias 
antes das eleições, um instituto de pes
quisas fará uma enquete para apontar o 

candidato com maiores chances de ven
cer. O primeiro colocado terá o apoio 
especial da UDR. Se o candidato pelo 
PT, Hélio Consolaro, liderar a pesquisa, 
a UDR irá priorizar o segundo colocado 
na lista. Em Araçatuba, a UDR dará o 
apoio a pelo menos 20 candidatos a ve
reador, pelo PTB, PMDB, PFL, PDS e 
PDT. A regional da UDR em Araçatuba, 
com 900 assocíados, tem coordenadorias 
em Birigui, Penápolis, Guararapes, Mi
randópolis, Lins e Andradma, além de 
representações nos 39 municípios da re
gião. No ano passado, a entidade levan
tou cerca de Cz$8 milhões em leilão de 
gado. A UDR pretende conseguir Cz$30 
milhões em leilão marcado para setem
bro, verba que será em parte destjnada 
ao apoio às candidaturas a prefeito e ve
readores. 

Síntese-----------------------'-, 

TELECOMUNICAÇÕFS 
Brasília (AGEN) - O lobby das gran

des empresas de comunicação, liderado 
pela Rede Globo, não impediu que, na 
sessão de 17 de agosto do Congresso 
Constituinte, por 370 a 20 votos, fosse 
aprovado dispositivo que mantém com a 
União a competência para explorar os 
serviços telefônicos, telegráficos, de 
transmissão de dados e demais serviços 
públicos de telecomunicações. Com isso, 
ficou prejudicado o projeto da Rede 
Globo e do Grupo Bradesco de explorar 
os satélites Brasilsat I e II, cuja fabri
cação está orçada em US$200 milhões, 
pagos pelos cofres públicos. Lideraram o 
grupo pró-privatização os deputados 
Eraldo Tinoco (PFL-BA) e Luís Eduardo 
Magalhães (PFL-BA), filho do ministro 

das Comunicações, Antonio Carlos Ma
galhães. 

MILITAR PRESO 

Porto Alegre (AGEN) - O tenente-co
ronel da reserva, Péricles Cunha, teve 
sua prisão determinada dia 17 de agosto, 
pelo general Clóvis Borges de Azambu
ja, por ter feito declarações políticas de 
crítica ao governo José Samey, em arti
gos publicados nos jornais "O Estado de 
São Paulo" e "Jornal do Comércio", 
veiculado na capital gaúcha. No "Es
tadão", o militar da reserva, no artigo 
"Ingovernabilidade ou incapacidade para 
governar?", afirmou que, "governar, pa
ra Sarney e seus ministros, significa re
cursos na mão para conseguir votos e 
distribuir verbas generosas para amigos e 

correligionários". A ·pena foi a pnsao, 
por 15 dias, no quartel da Polícia do 
Exército em Porto Alegre. 

PADRES CANDIDATOS 
Porto Alegre (AGEN) - O candidato 

pela coligação PT-PCB à Prefeitura de 
Caxias do Sul (RS) é o padre Roque 
Grazziotin. Em Bagé, outro padre, Fre
dolin Braumer, é o candidato do PMDB 
a prefeito nas próximas eleições. Para 
candidatar-se, padres Grazziotin e Brau
mer conseguiram licença das atividades 
sacerdotais, concedidas pelos bispos de 
suas dioceses. Os bispos têm autonomia 
para decidir sobre a questão. A última 
assembléia geral da CNBB, realizada em 
abril, em Itaici, município de lndaiatuba 
(SP), havia recomendado que os padres 
não participassem da política-partidária. 

Movimento Operário--------------------'---
CONSTITUINTE SURPREENDE E APROVA DIREITO DE GREVE IRRF.STRITO 

São Paulo (AGEN) - Quando a nova 
Constituição entrar em vigor, os traba
lhadores brasileiros serão livres para de
cidir quando e por que devem fazer gre
ve, e as para1isaçõés não poderão mais 
ser declaradas ilegais pelos tribunais, 
como ocorre hoje. Somente a negociação 
entre empregados e empregadores poderá 
impedir ou pôr fim a uma greve A lei 
não será mais empecilho para a decre
tação de greve; ao conp-ário, irá respal
dar qualquer decisão tomada neste senti
do, inclusive, em casos de paralisações 
por motivos políticos. 

Estas são algumas das inovações que 
o novo texto aprovado pelo Congresso 
Constituinte, no dia 16 de agosto, trará à
legislação trabalhista brasileira, sacra
mentando uma prática já utilizada pelos 
trabalhadores desde as históricas parali
sações do ABC paulista, no final da dé
cada de 70. Embora a lei nunca tenha 
conseguido, de fato, impedir greves -
que se sucederam ao longo desses anos,
apesar da repressão e de serem conside
radas ilegais ou não pelos tribunais -, as 
lideranças sindicais e deputados consti
ruintes favoráveis à nova lei considera
ram importante sua aprovação, pois o di
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reito de greve tornou-se irrestrito e com 
o respaldo da lei.

Restrições - A única restrição ao di
reito pleno de greve recaiu sobre os tra
balhadores dos serviços essenciais -
transporte, telecomunicações, água, luz, 
bancários, serviços hospitalares e públi
cos. A lei ordinária definirá futuramente 
quais serão exatamente estes serviços e 
como as necessidades da comunidade 
serão atendidas em caso de paralisação 
destes setores, que serão os únicos sujei
tos às penas de lei, caso venham a come
ter "abusos" no exercício do direito de 
greve. Este ponto frustrou as expectati
vas de alguns parlamentares, como o de
putado Paulo Paim (PT-RS), que consi
derou as restrições um impedimento para 
o exercício do direito de greve "na sua
forma mais ampla". 

Um estudo que circulava entre os de
putados, feito pelo ministério do Traba
lho, mostra que, dos cerca de 3 milhões e 
600 mil trabalhadores que paralisaram 
suas atividades no prim1:,iro semestre des
te ano, 64,93% eram funcionários públi
cos, que por lei são proibidos de fazer 
greve. 

Vitória - Com restrições ou não, o no-
vo texto foi considerado pelos seus d4' 
fensores uma das maiores vitórias da 
história dos trabalhadores brasileiros. 
Todos procuravam salientar este aspecto, 
ao mesmo tempo em que se preocupavam 
em mostrar que o direito irrestrito de 
greve não incentivará paralisações sem 
motivos, tipo "greve pela greve", como 
afirmavam durante a votação setores das 
classes patronais. "O trabalhador não vai 
fazer greve irresponsavelmente", afir
mou o deputado Luis Inácio Luia da Sil-
va (PT-SP). 

A restrição mais surpreendente, porém 
- pois a dos setores empresariais é natu
ral -, estava nas declarações de dirigen
tes da Organização Internacional do Tra
balho (OIT), que consideraram excessivo 
o direito de greve aprovado pdo Con
gresso Constituinte brasileiro, que, se
gundo eles, "não existe em qualquer país 
do mundo". Os deputados consideraram 
sem fundamento a preocupação da OIT. 

A Constituinte aprovou também a es
tabilidade dos dirigentes e dos represen
tantes sindicais, mesmo em cargos de su
plência, que não poderão ser demitidos 
antes de um ano após o final do manda
to. 

SINDICALISTA IMPEDIDO DE TOMAR POSSE NO ACRE 

Rio Branco (AGEN) - Osmarino 
Amâncio Rodrigues, presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais de Bra
siléia, cidade localizada a 300 quilôme
tros de Rio Branco, capital do Acre, ins
talou a nova diretoria da entidade, eleita 
no dia 16 de junho, em sua própria casa. 
O sindicalísta tomou a iniciativa depois 
de ver mais uma tentativa de tomar pos
se, no dia 24 de julho, negada pela De
legacia Regional do Trabalho (DRT), 

que acatou recurso da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Fetacre), 
alegando irregularidades na candidatura 
do sindicalista. 

O grupo liderado por Osmarino entrou 
com um recurso no Ministério do Traba
lho, em Brasília, comprovando que a si
tuação do sindicaiista é perfeitamente le
gal, e que ele estava em condições de 
concorrer à eieição. O Instituto de Estu
dos Amazônicos (IEA), qúe assessora a 

diretoria eleita, também entrou com re
curso junto a própria DRT do Acre, mas 
não obteve resposta. 

Enquanto isso a antiga diretoria se 
mantém no sindicato. Nem a queixa de 
Osmarino à Polícia Federal, pedindo a 
intervenção ·no sindicato, foi acatada. 
Neste caso,· s�gundo o IEA, a Polícia 
Federal é obrigada por lei a intervir na 
entidade sindical, até a justiça definir o 
caso. 

CONS1ITUINTE F.STENDE DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO AO RJNCIONÁRIO PÚBLICO 

São Paulo (AGEN) : O Congresso 
Constituinte aprovou, na seção do dia 18, 
o direito do servidoi: público civil à "livre
associação sindical", e confirmou a vo
tação que já havia feito garantindo também 
ao funcionalismo o direito de greve, proi
bido atualmente pelo Estatuto do Servidor 
Público. O texto aprovado diz que o direi
to de greve "será exercido nos termos e 

•mites definidos em lei complementar",
.ue será feita posteriormente pelo Con

gresso Nacional. 
Na verdade, a nova Constituição vai 

apenas oficializar uma situação que já está 
consolidada na prática, pois, nos últimos 
meses, os funcionários públicos têm feito 
mais greve que os empregados nos setores 
privados. Nos primeiros seis. meses deste 

ano, 3,6 milhões de trabalhadores paralisa
ram suas atividades. Destes, 1,9 milhão 
eram funcionários públicos, uma parcela 
de 64,93 dos grevistas. O Brasil tem cerca 
de 5 milhões de servidores públicos, espa
lhados pelas administrações federal, esta
dual e municipal. 

O tema não foi polêmico como outros 
ítens dos direitos sociais, aprovados dois 
dias antes, pois já havia um acordo prévio 
entre as lideranças partidárias, afinnou o 
deputado Olivio Outra (PT-RS). Segundo 
o deputado, os partidos de esquerda gosta
riam de ter aprovado um texto mais avan
çado, mas, por tática, ficaram quietos, não 
querendo despertar a reação dos conserva
dores. Mesmo assim, para o deputado pe
tista, a votação não deixou de ter o "sabor 
de uma das grandes vitórias do trabalhado�' 
brasileiro_'· 

América Latina-----------------------.,,..--

PLEBISCITO NO CfDLE: PARA ENCOBRIR OS CRIMES 

São Paulo - O regime militar chileno 
está para completar 15 anos e festeja com 
o plebiscito sob Estado de Sítio e controle
militar da sociedade. Como não tem certe
za da eficácia da fraude, face à rejeição 
maciça ao plebiscito, o governo divulga 
dados da suposta prosperidade econômica 
do país e adota repentin·as (e efêmeras) 
medidas populistas. 

Segundo dados do Banco Interamerica
no de Desenvolvimento (BID), insuspeita 
de ser oposicionista, só em 1987 o PIB 
chileno por pessoa ati�gm os níveis de 
1970, e ainda continua inforior aos índices 

-e 1972, época do governo popular do as
sassinado presidente Salvador Allende. 

A alardeada "diversificação das expor
tações" impulsionada pelo regime se tra
duz em produções de baixa elaboração in
dustrial: farinha de peixe, madeira, celulo
se, papel, fruta, minério de cobre. Nada 
que se pareça com a implantação da in
fra-estrutura necessária ao desenvolvimen
to. Tem mais: as exportações crescem, mas 
também é maior o desvio dos seus resulta
dos para pagamento de juros da dívida ex
terna. Exemplo: em 1986 destinou-se à dí
vida, 3,100 milhões de dólares, ou seja, 
72% do valor das exportações. 

O resultado da política econômica ·do 
governo militar significou a concentração 
do poder econômico nos grupos ligados ao 
capital transnacional, pvr um lado e, pelo 
outro, elevação dos índices de. marginali
dade, desemprego, subemprego, trabalhp 
temporário, superexploração. O valor real 
dos salários atuais e 50% dos salários de 
1972 e a jornada média de trabalho no 
"paraíso" pinochetista é de 10,5 horas, in
cluindo muitas vezes sábados e domingos. 

Assassinatos - O certo é que a ditadura 
atingiu tragicamente o movimento popular 
(fala-se em 30 mil assassinados) para res
truturar o funcionamento do capitalismo 
no Chile e adaptá-lo ao paladar do capital 
transnacional. 

Mesmo em ditadura, eleições têm em 
conta o "marketing" político e o governo 
anunciou um plano de construção de mo
radias populares de 35 metros .quadrados e 
a redução do Imposto ao Valor Acrescen
tado (IVA) nos produtos alimentícios, me
didas que beneficiarão mais aos empresá
rios e comerciantes, e cujo indisfarçável 
conteúdo "eleitoral" não engana à popu-
lação. 

Segundo dados das Caixas de Seguro 
social, 39% dos trabalhadores ganham 

menos de 55 Jólares (no caso das mulhe
res o índice é 65%), e os números segura
mente são menores porque os trabalhad.o
res de baixos ingressos não têm como pa
gar as .cotas que assegura a aposentadoria 

Ao mesmo tempo, o regime continua 
priva�izando as empresas estatais de maior 
renda, o _que lhe vale aliados internacio
nais e campanhas de imprensa favoráveis. 
Os trabalhadores chilenos não pensam as
sim, e o governo teve ·que enfrentar uma 
greve geral por tempo indefinido antipri
vatização nas ferrovias e outra no setor da 
saúde . 

Uma pesquisa realizada pelo Centro de 
Estudos do Trabalho (CETRA) reve1ou 
que 64,5% das pessoas entrevistadas sim
patizam com os governos anteriores ao 
golpe e só 5% mostraram-se partidárias do 
continuismo do atual A maioria das res
postas identifica o governo militar como 
"abuso". 

Quinze anos de repressão e miséria não 
se apagam com manipulações de dados 
que encobrem o aumento dos lucros dos 
grandes capitalistas e o empobrecimento 
das maiorias. Não surpreende que o único 
apoio reconhecido pelo regime seja do in
terior das forças armadas. (A.Pezzutto) 

Memória----------------------------

São Paulo (AGEN/CDHAL) - Motoris
tas inabilitados, muitos inexperientes, 
transitando pelas estradas em grande velo
cidade, veículos velhos ou com vários 
problemas mecânicos, superlotação, são 
alguns dos fatores que têm causado inúme
ros acidentes com transportes de bóias
frias, principalment� no estado de São 
Paulo, onde só na região de Ribeir�o Preto 
(norte), calcula-se, existem mais de 100 
mil assalariados rurais. 

Apesar dos vários acordos conseguidos 

ACIDENTE VTI1MA 15 BÓIAS-FRIAS 
pela categoria, sob pressão dos movimen
tos reivindic·atórios, a situação ainda é 
preocupante. Desta forma, no dia 2 de se
tembro de 1985, um acidente ocorrido no 
município paulista de Pederneiras causou a 
morte de 15 trabalhadores bóias-frias. O 
caminh.ão da usina São José de Macatuba, 
conduzido por Maurício Santana, foi des
truído por um trem da FEPASA (Ferrovias 
Paulistas S.A.), na passagem de nível. O 
trem era dirigido por José Franciscati. 
Dentre os bóias-frias, vários eram meno
res. 

Eis os nomes das vítimas fatais: Deside
rato B. Silvestrini, Maurício Santana, 
Claudinéia A. Francisco (menor), Luzia de 
Fátima Paderes, Jurandir Saraiva de Sou
za, Paulo Joaquim Souza Afonso, Marli 
Correa Andrade (menor), Maria Aparecida 
Ramos, Claudinei Generoso (menor), Luis 
Carlos Dias Prado (menor), Natalina Va
lentim da Silva, Dora Maria P. Martinu
cho, Gesuel ·R. da Silva (menor), Sirlei da 
Silva e Wilson José da Silva (menor). (Por 
José D. Bragheto) 
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PEDIDA UMA CPI PARA APURAR 

AÇÃO DE CONS� EVANGÉLICOS 

CONIC - As crescentes denúncias de troca de· favores envolvendo os constituintes 
evangélicos reunidos na CEB levaram a manifestações críticas por parte de grupos 
evangélicos progressistas e entidades ecumênicas. O Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (CONIC) publicou um documento criticando o fisiologismo que estaria mar
cando a atuação da CEB (na época, noticiou-se que sua reestruturação devia-se a 
uma ajuda de Cz$108 milhões por parte do governo federal). 

A maior expressão do descontentamento da comunidade evangélica com os fatos 
envolvendo a CEB e a atuação de constituintes evangélicos foi o ato de 15 de agos
to, no Rio de Janeiro, que reuniu cerca de 50 pastores protestantes e o bispo católico 
de Caxias, d. Mauro Morelli, além de representantes de entidades como o CONIC e o 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI). 

Os constituintes evangélicos ligados ao Centrão ou reunidos na CEB são: Antonio 
de Jesus (PMDB-GO), Arolde de Oliveira (PFL-RJ), Costa Ferreira (PFL-MA), Daso 
Coimbra (PMDB-RJ), Edvaldo Holanda (PFL-MA), Eliel Rodrigues (PMDB-PA), 
Enoch Vieira (PFL-MA), Eraldo Tinoco (PFL-BA), Eunice Michiles (PFL-AM), 
Fausto Rocha (PFL-SP), Gidel Dantas (PDC-CE), Jaime Paliarin (PTB-SP), João de 
Deus (PTB-I'-.S), José Viana (PMDB-RO), Levy Dias (PFL-MS), Manoel Moreira 
(PMDB-SP), Mário de Ohveira (PMDB-MG), Matheus Iensen (PMDB-PR), Milton 
Barbosa (PMDB-BA), Naphtali Alves (PMDB-GO), Orlando Pacheco (PFL-SC), 
Roberto Augusto (PTB-RJ), Roberto Vital (PMDB-MG), Rubem Branquinho 
(PMDB-AC), Salatiel Carvalho (PFL-PE) e Sotero Cunha (PDC-RJ). Os constituin
tes evangélicos progressistas, liderados pelo de;mtado Lysâneas Maciel (PDT-RJ), 
são: Benedita da Silva (PT-RJ), Celso Dourado (PMDB-BA), Edesio Frias (PDT
RJ), José Fernandes (PDT-AM), Lézio Sathler (PMDB-ES) e Nelson Aguiar 
(PMDB-ES). 

Mulher---------------

TRIBUNAL ANALISA SITUAÇÃO DA MULHER NEGRÁ 
São l?aulo (AGEN) - Tiveram início no últimÕ'"'dia 22, na sede da OAB em São 

Paulo, as programações referentes à instalaç�Q'.:dt>-Tribunal "Winnie Mandela", pre
vista para o próximo dia 5 de novembro. Participaram da iniciativa da Ordem dos

- Advogados do Brasil - secç.&_o <:fe São-f>ãulõ,'ecfo Conseltfo Nacional aos Direitos da 
Mulher, mais de cem pessoas, rrii.litantes de entidades dos movimentos negros, co-
mitês de solidariedade, entre outras entidades. . 

O primeiro debate do Tribunal teve como tema as "péssimas condições de traba
lho a que as mulheres negras estão submetidas em nosso país", desde o século XIX. 
Neste sentido, historiando os fatos, Leila Mesan, pesquisadora da UNICAMP (SP), 
relatou que já na época da escravidão, segundo dados'da po1ícia, dos 5 mil casos de 
prisões, 1 % referia-se a mulheres, sendo que destas 80% eram negras. 

Já Luiza Barrios, do Movimento Negro Unificado da Bahia, no final de sua expo
sição, lançou um apelo de solidariedade às mulheres brancas para com as neg�as, en
quanto Maria Aparecida Teixeira, da Secretaria das Relações do Trabalho, lançou 
propostas para sindicalistas no sentido que se consiga, nas empresas, a efetivação de 
concursos nas provas de seleção e recrutamento interno nas promoções. As dificul
dades de organização da mulher negra tâinbém foram abordadas, por Penha Gui
marães.,...da OABLSE,-Para quem "a mulher negra é-ml:li-kH,abmissa, e não tem ne
nhuma direção sindical". (Por José Domingos Bragheto) 
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Em dois relatórios sobre o Brasil, publicados dia 8 passado, a 
Aaislia Inlll::macionaldenuncia que há uma violência 

consentida, progressiva e seletiva contra os trabalhadores 
.rurais, indígenas, �res �e sindicalistas no meio 

rural brasileiro. A nu: dessa si� é a injnsliça. Milhões de 
trabalbadon:s rurais sem terra (como os cõoceiltrados nes1a 

imembléia) e poucos latifundiários com m.ilbares de hecran:s. 

�e�Ntur 
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Os delegados ao P Concut. divididos entre as três principais correntes que 
compõem a Central., discutiram durante quatro dias temas como a 

conjuntura do pais. os problemas e propostas do movimenlo sindical. 
ouviram atentamente os discursos dos representantes internacionais e 

elegeram uma nova direção para a entidade. 

CUT REALIZA 3� CONGRESSO COM MAIS DE 

OITO MIL 1RABALHADORF.S I E REPRFSENTANTFS DE �2 PAÍS� 

Belo Horizonte (AGEN) - "Tenho certeza de que hoje estamos construin
·do as mais belas páginas da história da classe trabalhadora· brasileira". Com
-estas palavras, Jair Meneguelli, presidente da Central Única dos Trabalhado
res (CUT), abriu o 32 Congresso Nacional da entidade, realizado em Belo
Horizonte, capital de Minas Gerais, entre os dias 7 e 11 de setembro. Mais
de oito mil trabalhadores de todo o Brasil, delegações de 32 países e dezenas
de convidados estavam presentes à abertura do Congresso, na noite do dia
sete.

Além das três centrais sindicais internacionais, FSM (Federação Sindical
Mundial), representada por Mário Navarro, secretário da entidade; CIOSL
(Confederação Internacional de Organizações Sindlcais Livres), representada
pelo sindicalista Fernando Serrano e CMT (Confederação Mundial do Traba
lho), representada por Mitil Ferreira, mereceu destaque a presença dos repre
sentantes da OLP (Organização para a Libertação da Palestina) no Brasil,
Fawli El-Mashni, vice-representante da entidade, e Ali Al-Khatib, assessor
cultural, e dos representantes de El Salvador, Guillermo Rojas, dirigente da
Unidade Nacional dos Trabalhadores Salvadorenhos (UNTS), e da Nicará
gua, Socorro Galán Calero, da Central Sandinista de Tr�balhadores (CST).
Durante solenidade realizada no Congresso, a CUT e a CST assinaram do
cumento que prevê o intercâmbio e a colaboração entre as duas centrais.

Entre os convidados especiais, estiveram presentes Luis Inácio Lula da
Silva, deputado federal do Partido dos Trabalhadores (PT), de São Paulo;
Benedita da Silva, deputada federal (PT-RJ); Olivio Dutra, Presidente Na
cional do PT; Maria Luiza Fontenelle, prefeita de Fortaleza -e Serafim Godi
nho, secretário do governo de Minas Gerais.

Internacionalismo - Ao abrir o 32 Congresso, o presidente da CUT, Jair
Meneguelli, lembrou que no congresso de fundação da CUT, em 1983, ape
nas duas centrais sindicais internacionais, a CISL (Confederação Italiana dos
Sindicatos dos Trabalhadores) da Itália, e a CFDT (Confederação Francesa

.do Trabalho) da França, reconheceram imediatamente a central brasileira.
"Hoje, são mais de 40 organizações sindicais internacionais presentes ao 32
Congresso, e que, a exemplo da CUT, também lutam pela liberdade e auto
nomia sindical", enfatizou Meneguelli. O vice-presidente da CUT (eleito du
rante o Congresso), Avelino Ganzer, também destacou a importância da
CUT no sindicalismo internacional. Falando à AGEN, Ganzer disse que "a
presença das centrais mundiais explica a importância que a CUT está assu
mindo no sindicalismo internacional, como uma central independente e que
procura se relacionar com todas as correntes do sindicalismo mundial" - a
-CUT não é filiada a nenhuma central internacional. "Isto nos possibilita dia
logar com a classe trabalhadora do mundo inteiro, no sentido de buscar uma .
. unidade política maior do sindicalismo internacional'\ afirmou o vice-presi
_dente da CUT. \(continua na última página)

• 

,,-,, 

Boletim W 120 - 15 de setembro de 1988. 
A V. IPIRANGA, 1267 - 142 AND. FONE: 229-6734 

01039 - SP - BRASIL - END. TELEGR.: ECUMÊNICA 
TELEX: 1125824 AECN-BR 



Igrejas---------------------------

São Paulo (AGEN) - As novas dioce
ses da Grande São Paulo já estão sendo 
delimitadas e os decretos pontifícios, di
vidindo a Arquidiocese paulistana po
derão ser assinados, a qualquer momen
to, a partir de outubro próximo, pelo pa
pa João Paulo 22. As novas dioceses 
abrangerão os municípios de Osasco e 
Itapecirica da Serra e os bairros de Santo 
Amaro e São Miguel Paulista. 

A decisão de dividir a Arquidiocese 
de São Paulo foi comunicada ao cardeal 
arcebispo paulistano, q. Paulo Evaristo 
Aros, ·pelo Núnci<> Apostólico em Brasí-

ARQUIDIOCESE DE S. PAUW DMDIDA· 
lia, d. Cario Fumo, no final do mês pas
sado, durante a reunião do Conselho 
Permanente da CNBB, em Brasília. Des-
de o pontificado de Paulo 62, o próprio 
cardeal Aros vinha propondo uma reor-· 
ganização territorial da Arquidiocese, 
mantendo a colegialidade e a unidade 
pastoral. 

Transferências - No entanto, a forma 
adotada para a· atual divisão é motivo de· 
preocupação geral, por não resultar de 
ampla consulta aos bispos, ao clero, reli
giosos e aos leigos. Além disso, existe o· 
risco de que o Vaticano promova a trans-

ferência de alguns ou de todos os atuais 
bispos auxiliares de Osasco (d. Francisco 
Vieira), ltapecirica (d. Fernando Pentea
do), Santo Amaro (d. Antônio Gaspar) e 
de S. Miguel (d. Angélico 'Bernardino). 
A medida não seria adotada de imediato, 
mas viria a médio prazo. 

Para o ex-bispo de Santo Amaro, d. 
Mauro Morelli, a divisão passa por me
diações nem sempre cristalinas e partici
pativas da Cúria Romana. Já d. Pedro 
Casaldáliga acha difícil não ver "politi
cagem e intervencionismo" na medida 
romana. (DA) 

LUTERANOS DO TERCEIRO MUNDO DEBATEM TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 
São Leopoldo (AGEN) - Delegados pastor Nelson Kirst, os 50 especialistas Latma. A IECLB vive um mtenso pro-

de 17 países participaram em São Leo- presentes analisaram a Teologia da Li- cesso de renovação e participa da luta 
poldo (RS), de 5 a 8 deste mês, da con- bertação como instrumento de denúncia pela reforma agrária no Brasil ao lado da 
ferência de professores luteranos de Teo- dos desequilíbrios e injustiças sociais, a Igreja Católica Romana e de setores sig-
logia do Terceiro Mundo, sobre a Teolo- serem enfrentados com a efetiva partici- nificativos das Igrejas Presbiteriana Uni-
gia da Libertação, promovida pela Fede- pação dos cristãos. Um dos objetivos da e Metodista, entre outras. A Igreja 
ração Luterana Mundial (FLM). Os de- centrais da conferência foi o de adaptar o Evangélica de Confissão Luterana no 
bates foram realizados na Faculdade de pens�ento do reformador Martinho Lu- Brasil enfrenta problemas para exercer 
Teologia da Igreja Evangélica de Con- tero ao contexto dos países terceiro- seu ministério na África do Sul, por lu� 
fissão Luterana no Brasil, pertencente à mundistas. contra o apartheid. Luta também contraW 
IECLB e a maior dessa confissão no Outros temas em pauta foram os no- opressão a que são submetidos os pales-
Terceiro Mundo, com mais de 300 alu- vos movimentos religiosos, o racismo na tinos. Os luteranos participam, também, 
nos. África do Sul e na Namíbia, alé� dos ativamente, dos trabalhos da Comissão 

Segun�o o coordenador do seminário, movimentos d� libertação na América Pastoral da Terra (CPT). 
CONSELHO DE IGREJAS SOFRE ATENTADO EM PREfÓRIA 

Pretória (AGEN) - A sede do Conse
lho das Igrejas da África do Sul (SACC) 
- conhecida corno Khotso House - sofreu
um atentado a bomba nas primeiras horas
do dia 31 de agosto· último. A explosão
atingiu, também, a sede ·de outras orga
nizações que funcionam ao lado do Con
selho, tais como o grupo de mulheres
·"Tarja Negra", o Comitê de Ação Rural
do Transvaal e o Conselho de Igrejas de
Witts. Algumas dessas entidades traba
lham diretamente com presos políticos.

O atentado foi mais uma ação dos or
ganismos repressivos do regime racista

do apartheid. A conferência episcopal 
católica sul-africana enviou uma mensa
gem ao secretário geral do SAAC, reve
rendo Frank Chitane e aos funcionários 
das outras entidades Referiado-se ao 
atentado, os bispos afirmam que unem 
seus corações "em profunda simpatia por 
todos os que foram feridos pela explosão 
e pelas organizações que usavam a Khot
so House como seu local de trabalho, 
agora seriamente prejudicado". 

"Os estragos provocados pela bomba 
representam um golpe terrível - diz a 
mensagem - mas vocês certamente vão 

encará-lo com base ná afirmação de Je
sus de que há uma bênção especial asso
ciada àqueles que sofrem perseguição 
por causa de seu compromisso com a jus
tiça". 

As mensagens de apoio ao Conselho 
das Igrejas da Àfrica do Sul e às demais 
entidades co-irrnãs podem ser enviadas 
para o seguinte endereço: Soutbem Afii
can Catbolic Bishops Confereoce 
(SACBC), aos cuidados de Tbe Southem 
Çross, P.O. Box 23n, Cape Town, 
Africa do Sul ou pelo telex 32Dn6 
SACBCSA. ·-e·

Síntese-------------------------

PROTESTANITSMo EM DEBA 1E 
São Bernardo do Campo (AGEN) -

Teve início dia 11 de agosto o ciclo de 
palestras "Protestantismo: participação e 
repressão, Brasil 1964-1975", promovi
do pelo Programa Ecumênico de Pós
Graduação em Ciências da Religião, do 
Instituto Metodista de Ensino Superior, 
em São Bernardo do Campo (SP). O 
contexto social mundial, O contexto 
teológico mundial, latino-americano e 
brasileiro, A teologia da repressão e O 
corpo como pretexto da repressão, são 
alguns dos temas das palestras. Julio de 
Santa Ana, Jether Pereira Ramalho, João 
Dias de Ataújo e Jaci Maraschin são al
guns dos expositores. Maiores infor
mações_pelo telefone (011) 457.3733. 

PELA VIDA 
Bogotá (AGEN) - Um conjunto de en

tidades ecumênicas e populares promove, 
dias 15, 16 e 17 de outubro, na capital 
colombiana, o Encontro Ecumênico Na
cional de Cristãos pela Vida, para refleti.e 
sobre a situação de violência política vi
vida nela C.olômnia 

AGEN 2 

LIVROS LANÇADOS 
São Paulo (AGEN) - A Associação de 

Seminários Teológicos Evangélicos 
(ASTE) promoveu, dia 26 de agosto, o 
lançamento dos livros "Educação Teoló
gica em Debate" e "História do Pensa
mento Cristão". O primeiro, editado por 
Odair Pedroso Mateus, reúne artigos es
critos, entre outros, pelo secretário-re
gional do CLAI para o Brasil, Sérgio 
Marcus Pinto Lopes, e pelo bispo angli
cano d. Sumio Takatsu, presidente da 
AGEN. "História do Pensamento 
Cristão", de Paul Tillich, foi traduzido 
por Jaci Maraschin. A ASTE fica na rua 
Rego Freitas, 530 F-13, fone (011) 
256-9896.

TEOLOGIA POPULAR 
Belém (AGEN) - O Núcleo de Estu

dos Ecumênicos, do Instituto Universi
dade Popular (UNIPOP), de Belém, está 
realizando, desde 10 de agosto, um Cur
so Ecumênico de Teologia Popular. O 
reverendo Joã•) Dias Araújo, da Igreja 
Presbi�eriana Unida, abriu o Curso, com 

o tema "Teologia com Povo". O Curso
irá até final de novembro, com a con
clusão da Vlll Unidade. Maiores infor
mações na secretaria da UNIPOP, av.
Serzedelo Correa, 514, fone (091)
222-1929, ramal 25, CEP 66.000 -
Belém - PA. 

CARTILHA DA ARQUIDIOCESE 
São Paulo (AGEN) - A Comissão Ar

quidiocesana de Pastoral dos Direitos 
Humanos e Marginalizados de São Paulo 
lançou uma cartilha sobre as eleições 
municipais de novembro próximo. Na 
cartilha, a Comissão Arquidiocesana 
afirma que a Câmara Municipal de São 
Paulo, "que já estava bastante desacredi
tada junto 'a população, foi completamen
te desmoralizada no governo janista", 
através do decurso de prazo, possibilita
do pela sistemática retirada do plenário 
da bancada janista. A cartilha também 
sustenta que, em São Paulo, a partici
pação popular na definição das políticas 
públicas "tem sido impedida de várias 
maneiras e em vários assuntos importan
tes''. 

Direitos Hurna.nos---------------------

BRASll..EIRos PR� PFLA POÚCIA DO PARAGUAI 

Assunção (AGEN) - Um gmpo de seis 
agricultores, membros representantes das 
450 famílias de brasileiros da Colônia 
Zampiere, próxima ao município de 
Puerto Adelia, no departamento de Ca
nendiyu, no Paraguai, está sendo procu
rado pela polícia paraguaia desde o dia 
17 de julho, quando o juiz Pedro Farias 
assinou a ordem de captura. A ação con
tra os agricultores foi em atendimento ao 
pedido do latifundiário Heins Martins 
Guthz, de Assis Chateaubriand - Paraná, 
proprietário de títulos falsos da Colônia 
e detentor de grandes áreas de terras ao 
redor das fam.füas. 

A medida forçou os agricultores a fu
gir da captura, se ausentando da região e 
deixando suas famfüas e toda a Colônia 
em estado de medo e tensão. Segl.lndo 
eles, se forem presos não poderão provar 
sua inocência e muito menos defender a 
comunidade contra os ataques e ameaças 
de Martins Guthz. 

Caso 2.amieres - O caso Zamieres, 
como é conhecido no Paraguai, atinge 

�ais de 4 mil pessoas, (cerca de 450 
famílias), distribuídas em mais de 27 mil 
hectares há mais de 20 anos. A região, 
próxima à divisa com o estado do Pa
raná, foi colonizada por Hugo Zampiere 
(brasileiro da região de Presidente Pru
dente - SP) que vendeu as terras para os 
colonos. Posteriormente, Martins Guths e 
outros 9 fazendeiros' falsificaram vários 
títulos de terras da_ Colônia com a ajuda 
do ex-juiz de paz de Ipejú, Abrahan Ro
lon, que falsificou assinaturas e ex�diu 
os títulos, segundo informações contidas 
no processo de demanda contra os falsi
ficadores no juizado de primeira instân
cia de oitavo turno em Assuncion, impe
trado pela fanu1ia Zampiere, para anular 
os documentos falsificados. 

De posse dos títulos, os fazendeiros 
Martins Guthz, Alcides Dias de Oliveira, 
Emegidio Villejos Galar, Alberto Gur
goin e outros passaram a ameaçar as 
famílias da Colônia, para que abando-

�assem suas terras. Estas ações, em sua 
maioria, têm a conivência de alguns co
missários e juízes. Estes aceitam denún
cias falsas contra os colonos que são 
presos freqüentemente e submetidos a 
maus tratos nas mãos da polícia, além de 
terem suas_ plantações destruídas pelos 

gados das fazendas vizinhas, soltos pro
positadamente em época de desenvolvi
mento de safra. Ultimamente as perse
guições e ameaças e�tão atingindo as li
·deranças das regiões da Colônia, San
Sebastian, Cristo Rei, Aparecida e Po
zuelo.

As lideranças perseguidas são: Pauli
no Pancera, paranaense, possuidor de 20
hectares; Santos Grassi, 29 anos, para:
naense, tem 20 hectares; Otávio Ramos
de -Souza, 49 anos, catarinense, 8 filhos,
possui lOQ hectares, esteve 32 dias preso
a mando dos fazendeiros com acusações
falsas em Presidente Stroessner; José
Augusto Felício, 51 anos, 8 filhos, para
naense, tem 50 hectares; Adolfo Bastian,
28 anos, 3 filhos, catarinense, está na
Colônia há 26 anos (ele é um dos 10 fi-·
lhos de Frederico Bastian, um dos pio
neiros da região). Pedro Ayala, 48 anos,
3 filhos, paraguaio e tem 20 hectares, já
esteve preso 8 vezes.

"Sabemos como é a prisão. Estamos
cansados de sermos humilhados, perse�
guidos e vermos- nossas famíl,ias sem se
gurança", afirmou Sebastian. Segundo
ele, "se formos presos a Colônia vai fi
car indefesa e os fazendeiros terão mais
força para perseguir os companheiros e
obrigá-los a· sair da terra. Agora vamos
ficar foragidos e buscar apoio das auto
ridades brasileiras e de entidades que nos
possam defender," completou.

Falsificação - O problema com os fa
zendeiros falsificadores de títulos come
çou em 1982 e de lá para cá a Colônia 
sofreu um forte êxodo, que possibilitou o 
aumento dos latifúndios ao redor dos sí
tios. "Aqui não importa se é brasileiro 
ou paraguaio, nós, os pequenos agricul
tores que produzimos para o consumo da 
população, estamos sendo invadidos por 
latifundiários brasileiros, principalmente, 
e paraguaios. Eles usam de todas as ar
mas e força de influência sobre a justi
ça" afirmou Pedro Ayala. Para ele a saí
da é resistir, pois não vão se entregar 
·"para sermos torturados novamente".

No dia 27 de maio, a comissão _pediu 
·apoio ao governador do Paraná, Alvaro
Dias, e aos deputados Gernote Kirinos,
Antonio Belmate, ao bispo auxiliar d.
-Ladislau Biemaski e à CPT do Paraná.
Álvaro Dias, na época, prometeu interfe-

rir junto ao governo paraguaio e na em
baixada brasileira em Assunção e aos 
consulados em•Salto Guaíra e Presidente 
Stroessner. "Só que até agora não tive
mos nenhuma resposta", afinnam os co
lonos. 

O ministro consular do Brasil, Jadiel 
Ferreira de Oliveira, também foi procu
rado pelos colonos e de concreto não deu 
nenhuma solução. Os colonos receberam 
apenas o telefone "do ministro em Brasí
lia, se a gente precisasse". O programa 
de Ayuda Cristina - PAC de Hernanda
rias, através do advogado Eriberto Ale
gre, tem prestado assistência jurídica aos 
colonos ameaçados. 

Segundo Alegre, o caso depende de 
uma ação política das autoridades brasi
leiras em defesa das fanu1ias, como 
também da classe política. São milhares 
de emigrantes com cerca de 7 mil crian
ças que estão produzindo riquezas não só 
para o Paraguai, e se o Brasil não ajudar 
a resolver este problema, poderá ter ou
tro maior ainda com o retomo forçado 
destes brasileiros para sua pátria. O PAC 
tem gerido também junto ao Instituto de 
Bien Estar Rural - IBR, (órgão equiva
.Jente ao Mirad) que reconhece a legiti
midade da comissão vicinal, atualmente 
foragida. E também junto ao Ministério 
da Agricultura, ao Itamaratv e alguns 
parlamentares constituintes! brasileiros. O 
Comitê de Iglesias do Paraguai também 
tem prestado apoio aos colonos através 
de seus advogados e religiosos, assim 
como a Assembléia Permanente pelo Di
reito à Terra - composta de entidades, es
·tudantes, advogados e partidos políticos.
Estas entidades iniciaram no final de
agosto uma campanha de apoio popular
aos colonos e de denúncia contra as
violências cometidas pelos latifundiários
contra as famílias. Estas entidades estão
solicitando assistência médico-psicológi
ca às famílias das lideranças perseguidas
e também uma vigília religiosa em favor
da Colônia. Por outro lado, os campone
ses brasileiros, que reclamam estarem
sem notícias do Brasil, pedem o apoio
das entidades de classe, religiosas e _polí
ticas, para que intercedam em seu favor
junto às autoridades brasileiras e para
guaias. (Cássia Cortez).

OUfROS COLONOS ESTÃO.SENDO AMEAÇADOS 

Assunção (AGEN) - Na Colônia Santa 
Tereza, no Departamento de Alto Paraná, 
divisa com Foz do Iguaçú, 100 farm1ias 
também estão ameaçadas pelo colonizador 
Eutimio Ioannidis, dono da Colonizadora 
Greco Paraguaia. A Colônia Santa Tereza 
foi iniciada em 1968, quando 2 mil fam(
lias de brasileiros emigraram para lá, com
prando pequenas áreas. 

Em 1971, começaram os problemas com 
a Colonizadora, que se negou a passar es
crituras definitivas aos colon9s que iam li
quidando suas dívidas. A. partir daí, inicia
ram as pressões violentas para forçar as 
famílias a abandonarem suas terras. Hoje 
são apenas 100 fanu1ias e muitas delas fo
ram obrigadas a comprar várias vezes a 
mesma terra. 

Acenio Emilio Kuffel, natural de Santa 
Catarina, pai de 11 filhos, está há 20 anos 
em Santa Tereza. Ele teve todos os seus 

bens embargados para pagar uma nota 
promissória falsa (os chamadps pagares} 
no valor de 12 mil cruzados, apresentado 
pelo dono da Colonizadora com sua assi
natura falsificada. "Para pagar esta dívida 
que nunca tive, me tiraram 60 hectares de 
terra, 200 cabeças de porcos, 20 cabeças 
de gado, um trator com implementos com
pletos, um caminhão Mercedes semi-novo, 
a casa do sítio e 25 hectares de lavoura de 
soja e milho pronta para colher", denun
ciou Acenio. 

Para sobreviver, suas filhas estão traba
lhando como empregadas domésticas, os 
filhos em pequenos serviços e ele está ten
tando junto à justiça de Assunção rever 
seus bens, sem muit<:t�ucesso. 

Da mesma forma outros colonos estão 
sendo pressionados para deixar a Colônia, 
conforme afipn.am Clemente I Kucbis.ki, há 

18 anos em Santa Tereza, Ilário José Bo
gomy, que está com sua plantação invadi
da pelo gado do fazendeiro, e José Gomes, 
baiano há mais de 18 anos na Colônia. Se
gundo eles, a Colônia está se esvaziando. 

"Antes tínhamos uma comunidade ati
va, uma igreja onde aos domingos a gente 
discutia os problemas, tínhamos escolas 
cheias de crianças e agorà estamos cerca
dos de pasto com nossas terras, sendo in
vadidas pelo gado e cercados de arame. 
Para sair de suas· -terras, tem companheiros 
que são obrigados a pedir permissão para 
atravessar a cerca e passar nas terras dos 
fazendeiros", afumam os agricultores, sa
lientando que muitas familias já nem re

clamam mais e:om medo de rep�ália. 
Situação semelhante estão vivendo 200 

famílias da Colônia Nova Marangatu, no 
Departamento de Canendiyu. (Cássia Cor
tez) 
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Assunção (AGEN) - Em uma pro-· 
moção da Coordenação de Entidades de' 
Direitos Humanos, realizou-se, de 12 a 3: 
de setembro, em Assunção, no Paraguai, 
um encontro sobre "Educaçãó nos Direi-· 
tos Humanos". A Coordenação reúne a· 
Comissão de Defesa dos Direitos Huma
nos do Paraguai, o Comitê de Igrejas, 
Prodemos e Missão de Amizade. 

Cinqüenta pessoas participaram do 

ENIIDADFS DEBATEM DH NO PARAGUAI 

evento, representando a Argentina, o 
Chile e o Brasil, que mandou um delega
do pelo Clamor, entidade ligada à Ar
quidiocese de São Paulo. 

Como resultado concreto do evento 
foi publicada a "Carta <le Asunción", 
constatando "a violação dos Direitos 
Humanos no Paraguai, principalmente no 
que se refere à situação dos indígenas e 
camponeses sem terra". O documento 
também se refere aos "salários insufi-

cientes dos trabalhadores, às. detenções 
ilegais e torturas de presos, e à falta de 
liberdade". 

Finalizando, a "Carta de Asunción", 
após condenar a recente expulsão do 
missionário espanhol, padre Juan Anto
nio de la Vega, exige o seu "imediato re
tomo". O encontro contou com a pre
sença de d. Melanio Medina e foi encer
rado eom um culto ecumênico. (Por José 
Domingos Bragheto) 

Movimentos Sociais·------,�-=----------,--------,-----�----:-

uoR AMPLIA ARTICULAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS 

São Paulo (AGEN) - A União Demo
crática Ruralista (UDR) decidiu aplicar 
dinheiro nas campanhas do PDS, PMDB, 
PDT, PFL e PL, nas próximas eleições, 
além de continuar a financiar 290 consti
tuintes que votaram contra a reforma 
agrária durante os trabalhos do Congres
so Constituinte. Já com três ministérios 
"aliados" no governo Samey (Indústria 
e Comércio, Refonna Agrária e Agricul
tura), a UDR reivindica, agora, represen
tação própria no Ministério da Fazenda, 
Banco Central e Conselho Monetário. 

Nacional. Entre os partidos, está excluí
da qualquer ajuda ao PT, PSB, PCB, PC 

· do B e PSDB.

A UDR está cuidando, também, de
organizar o seu primeiro estado na 
República Federativa do Brasil - o do 
Tocantins -, definindo os seus candidatos 
·a prefeitos; este ano e a governador, em·
1990. No próximo ano, a UDR terá, 
igualmente, uma atuação decisiva no fi
nanciamento dos candidatos de direita 
para a Presidência da República. Os 

principais aliados da entidade, nessa 
ofensiva política, são o Movimento De
mocrático Urbano (MDU), as entidad

41' dos fazendeiros e pecuaristas e a Aç i

Cívica de Recuperação Nacional (A
CRN), dirigida por Herbert Levy. 

Outras prioridades· da UDR, a partir 
de agora, serão as constituintes estaduais 
e o processo de elabo;-ação das leis orgâ
nicas municipais. A posição de Ronaldo 
Caiado, líder da UDR, é a de infiltrar 
uderristas em todos os espaços possíveis. 

FSTES PARLAMENTARFS UNIRAM-SE À UDR, 
CONTRA A REFORMA AGRÁRIA 

Brasília (AGEN) - Esta é a bancada 
que se aliou à UDR e votou contra a re
fonna agrária no Congresso Nacional: 
Alércio Dias,· Aloysio Chaves, Amílcar 
Moreira, Adauto Pereira, Antônio Ueno, 
Álvaro Pacheco, Agripino de Oliveira, 
Antônio Salim Curiati, Arnold Fioravan-· 
ti, Adolpho de Oliveira, Adroaldo 
Streck, Adylson Motta, Aécio de Borba, 
Afonso Sancho, Airton Cordeiro, Alari
co Abib, Albano Franco, Alberico Filho, 
Alceni Guerra, Alexandre Costa, Alfredo 
Campos, Aloísio Vasconcelos·, Aloysio 
Teixeira, Aluizio Campos, Alysson Pau
linelli, Amaral Netto, Angelo Magalhães, 
Annibal Barcellos, Antônio Carlos Fran
co, Antônio Carlos Konder Reis, Antô
nio Carlos Mendes Thame, Antônio de 
Jesus, Antônio Ferreira, Arnaldo Mar
tins, Arnaldo Moraes, Arnaldo Prieto, 
Arolde de Oliveira, Artenir Werner, As
drúbal .Bentes, Assis Canuto, Átila Lira, 
Alexandre Puzyna. 

Bosco França, Basílio Villani, Benito 
Gama, Bezerra de Melo, Bonifácio de 
Andrada; Carlos de Carli, César Cals 
Neto, Carlos Vinagre, Cardoso Alves, 
Cleonâncio Fonseca, Carlos Alberto, 
Carlos Benevides, Carlos Chiarelli, Car
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los Sant' Anna, Chico Humberto, Cristo
vam Chiaradia, Cláudio Ávila, Costa 
Ferreira, Cunha Bueno. 
. Davi Alves, Dalton Canabrava, Darcy 

Deitos, Darcy Pozza, Daso Coimbra, 
Delfim Netto, Délio Brás, Denisard Ar
neiro, Dionísio dal Prá, Dionísio Hage, 
Divaldo Suruagy, Djenal Gonçalves, 
Domingos Juvenil. 

Edvaldo Holanda, Edson Lobão, Ed
me Tavares, Eduardo Moreira, Elias Mu
rad, Eliel Rodrigues, Eliezer Moreira, 
Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Érico Pego
raro, Erwin Bonkoski, Etevaldo Noguei
ra, Eunice Michiles, Evaldo Gonçalves, 
Expedito Machado, Ézio Ferreira. 

Fernando Cunha, Feres Nader, Fábio 
Raunheitti, Fausto Fernandes, Fausto 
Rocha, Felippe Mendes, Flávio Palmier, 
Flávio Rocha, Francisco Benjamin, 
Francisco- Carneiro, Francisco Coelho, 
Francisco Dias, Francisco Diógenes, 
Francisco Domelles, Francisco Rollem
berg, Fnµicisco Sales, Furtado Leite. 

Geraldo Fleming, Guilhenne Afif 
Domingos, Gjdel Dantas, Genésio Ber
nardino, Gustavo de Faria, Gandhi J&mil, 
Gastone Righi, Geovani Bulhóes, Gilson 
Machado, Hélio Costa, Hilário .Braun, 

Homero Santos, Humberto Souto, Ivo 
Cersosino, Iberê Ferreira, Inocêncio de 
Oliveira, Irapuan Costa Jr., Ivo Vandef

& 

1inde. •1 

Jairo Azi, João Alves, Jovanni Masi
ni, José Mendonça, Jesus Tajra, Jorge 
Leite, José Camargo, João Rollemberg, 
Jacy Scanagatta, Jairo Carneiro, Jalle 
Fontoura, Jarbas Passarinho, Jayme Pa
gliarin, Jesualdo Cavalcanti, João Cal
mon, João Carlos Bacellar, João Castel
lo, João da Mata, João de Deus Antunes, 
João Lobo, João Menezes, João Natal, 
João Rezek, Joaqu� Haickel, Joaquim 
Sucena, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, 
Jorge Arbage, Jorge Bornhausen, Jorge 
Vianna, José Agripino, José Carlc1s Çou-

. tinho, José Carlos Martinez, José Egreja, 
José Elias, José Fre.ire, José Geraldo, 
José Ignácio Ferreira, José Jorge, José 
Lins, José Lourenço, José Luís de Sá, 
José Luís Maia, José Melo, José Moura, 
José Santana de Vasconcellos, José Ta
vares, José Teixeira, José Tinoco, José 
Yunes, Júlio Campos.· 

Leopoldo Bessone, Lael V arella, La
voisier Maia, Leur Loll!anto, Levy Dias, 

Louremberg Rocha, Lourival Baptisla, 
Lúcia. Vânia, Luís Eduardo, Luís RQber
to Ponte, Luís Marcos, Luís Soyer, 'Luís 
Vianna, Maguito Vilela, Maluli Netto, 
Manuel Castrç, Marco Maciel, Marcon
des Gadelha, Marluce Pinto, Matheus 
Iensen, Maurício Nasser, Maurício Pá
dua, Mauro Borges, Mauro Miranda, 
Max Rosseman, Meira Filho, Mello Reis, 
Mello Freire, Messias Goes, Messias 
Soares, Michel Temer, Naftali Alves, 
Narciso Mendes, Nilson Gibson, Nion 
Albernaz, Nider Barbosa, Orlando Be
zerra, Orl_ando Pacheco, Oscru- Correia, 

Osmar Leitão, Osvaluo Bender, Osvaldó 
Sobrinho, Osvaldo Almeida, Oswaldo 
Trevisan, Ottomar Pinto. 

Paes. Landim, Paulo Almada, Paulo 
Macarini, Paulo Minçarone, Paulo Pi
mentel, Paulo Roberto eu·nha, Pedro Ca
nedo, Pedro Ceolin, Rachid Saldanha 
Derzi, Raimundo Lira, Raimundo Re
sende, Renato Johnson, Ricardo Fiuza, 
Ricardo Izar, Rita Furtado, Roberto Au
gusto, Roberto Balestra, Roberto Cam
pos, Roberto Torres, Roberto Vital, Ro-

drigues Palma, Ronaro Correia, Rosa 
Prata, Rosário Congronetto, Róspide 
Netto, Rubem Branquinho, Rubem Me
dina, Rubem Figueiredo, Ruberval Pilo-
to, Sandra Cavalcanti, Santinho Furtado, 
Sérgio Naya, Sílv.io .Abreu, Siqueira 
Campos, . Solon . Borges, Stélio Dias, 
Telmo Kirst, Theodoro Mendes, Tito 
Costa, Ubiratan Spinelli, Victor Faccio
ni, Victor Fontana, Victor Trovão, Viní
cius Cansanção, Virgílio Galassi, Wal
deck Oniellas, Vingt Rosado. (Fontes: 0
INESC e Folha de S. Paulo). 

Terra-,-,----------------------�:--�---;
ANISTIA DENUNCIA MASSACRE DE CAMPONESES NO BRASil. 

São Paulo (AGEN) - A Anistia Inter
nacional, organização de direitos huma
nos ·com sede em Lo.odres, divulgou dois
relatórios no último dia 8 afirmando que,

�sde 1980, mais de 1000 camponeses,
(.sessores, agentes pastorais e sindicalis

tas rurais foram assassinados no meio ru
ral brasileiro. Os documentos dizem, de
pois, que a violência no campo torná-se
cada vez mais seletiva e que os latifun
diários organizam milícias de pistoleiros
e policiais para executarem os campone
ses e seus aliados.

Na mesma data, a Anistia enviou um
apelo' ao presidente José Samey pedin
do-lhe que adote medidas urgentes "para
que cesse a onda de terror e as exe
cuções de camponeses", sobretudo no
Norte do país. A Anistia enviou duas de
legações ao Brasil em 1986 e 1987. Des
de 1980, vem recebendo denúncias sobre
a violência contra camponeses no campo
brasileiro.

"A maior parte dás vítimas - diz a
Anistia - tem sido formada por campone-

:ses e índios. Porém, nos últimos anos,:
.sindicalistas, padres, freiras, agentes pas-/
.torais e advogados também têm sido se
.letivamente assassinados e ameaçados de
morte por trabalharem em favor de cam
_poneses e índios".

A Anistia afirma que só tem conheci
·mento de três casos em que alguns dos
culpados foram condenados e punidos.
Os relatórios citam a UDR entre as enti
dades acusadas de patrocinar o extermí
nio de lavradores.

DE JANEIRO A AGOSTO, 47 ASSASSINATOS NO CAMPO 

Goiânia (AGEN-CPT) - De acordo
com os liltimos dados computados pela
Comissão Pastoral da Terra (C.PT), 47
pessoas foram assassinadas no meio rural
brasileiro, de janeiro .tté 10 de agosto úl-_
itimo, em conflitos hgados ao uso e à' . :posse da terra. Desse �<?tal, 14 foram ín--
,dios ticuna assassinados p(?r latifunàiá--

c;;/1ºs no município· de Benjamin Constant, -
� Amazonas, em 28 de março último ..

As demais vítimas foram 13 lavrado
res no Pará, 3 em Minas Gerais, 3 na
Bahia, 4 no Maranhão, 2 no Mato Gros
so e 2 no Ceará, além de um ém Pernam
buco, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Acre, Goiás e Roraima. A CPT conside
ra, também, como vítimas de assassinatos
(pela omissão das autoridades) os 27 tra
balhadores rurais bóias-frias que morre
ram em acidentes de trânsito, de janeiro
a 19 de abril dest� ano, quando iam ou

voltavam do trabalho.
É importante déstacar que as infor

mações sobre assassinatos de lavradores
chegam com demora à sed.e nacional da
CPT em Goiânia. Dados sobre violência
no campo são, também, recolhidos pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra e por órgãos do próprio go
verno, como o Ministério da Reforma �
Desenvolvimento Agrário.

INJUSTIÇA É A RAIZ DA VIOLÊNCIA, DIZ D. GREGORY 

Imperatriz, Goiânia e São Paulo
(AGEN) - "Enquanto a estrutura agrária
'brasileira continuar como está - com 1 %
dos proprietários acumulando ao redor
da metade das terras ocupadas, enquanto
milhões de lavradores não têm terra, num
·país tão grande como este, a violência
fundiária só tende a aumentar". A afir
mação é do bispo de Imperatriz (MA), d.
Afonso Felipe Gregory, responsável pela
Pastoral Social da Conferência Nacion_al

dos Bispos do Brasil (ÇNBB).

Comentando o dossiê da Anistia In
ternacional sobre a violência no campo
brasileiro, d. Afonso afumou, no último
dia 8, que "é difícil pensar em paz no
meio rural do Brasil, enquanto a terra
continuar distribuída de forma injusta".

Já o secretário executivo da CPT, pa
dre Ermano Allegri, disse que os relató
rios da Anistia "colocam em crise a es
trutura da Justiça brasileira e confirmam

.as ôenúncias que a Pastoral da Terra, o

.Movimento dos Sem Terra e outras enti
_dades da sociedade civil, vêm fazendo
sobre a violência no campo". Destacou o
"absurdo" do capftulo da nova Consti
tuição que impede uma verdadeira re. forma agrária. E observou que os dados
· da Anistia "impõem, sobretudo às lide-
· ranças dos trabaÍhadores rurais, a obri
gação de pensarem em como defender as
·suas vidas"

DIRIGENTE DOS SEM TERRA APONTA CAUSAS DA VIOLÊNCIA 

São Paulo (AGEN) - A violência fim
diária no Brasil tem pelo menos quatro
causas principais, na epinião do lavrador
Egídio Brunetto, 29, catarinense, da exe
cutiva nacional do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra (MTS'f). A
primeira, segundo Brunetto, "é. a injusta
concentração de terras, usadas apenas
para a especulação e não para a pro
dução". A segunda é "a organização dos

latifundiários, em verdadeiros esquemas
paramilitares (reunindo -a UDR, os sindi
catos dos crimes, os pistoleiros) que fim
cionam livre e abertamente".

A terceira causa, na opinião do diri
gente dos Sem Terra, "é a impunidade·
total que os. assassinos e, principalmente,
os mandantes dos crimes, ·pessuem diante
das autoridades policiais e judiciárias".

E a quarta causa "é a total omissão e co
nivência dos governos, dos militares até
o atual, da 'nova república', com esses ·
responsáveis pela violência".

Para Egídio Brunetto, "enquanto es
sas causas não forem atacadas e enquan
to não for feita a refonna agrária", a
violência "continuará e aumentará em
todo o país".
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Especial 
MOMFNl'O 'ECLF,S/AL BRASIIBRO 

REFLEXÃO PREPARADA PFJ...O CIMI, ACO, CPT. JOC E SPM 
RFLATIV A AO PFRÍOOO JUNHO-AGOSTO DE 1988 

Leigos exigem maior participação -
Ao encerrar o Concílio Vaticano II 
abriu-se a nível de Igreja, um espaço que 
possibilitaria uma participação efetiva 
dos leigos em seu interior .. Ao mesmo 
tempo, os espaços de participação na or
ganização da .sociedade brasileira foram 
trancados. 

Neste contexto, a Igreja desempenhou 
um papel de singular importância, tradu
zindo-se ela mesma, num espaço privile
giado de participação, quer em seu cam
po específic'o (CEB's); quer no âmbito
da sociedade (movimentos populares, as-· 
sociações, etc). 

Hoje entretanto, o processo .tende a 
ser inverso: enquanto o avanço da orga
nização da sociedade possibilita uma 
maior participação, no interior da Igreja 
ocorreram fatos que apontam numa outra 
direção. 

Leigos fazem 
abaixo-assinado 

e revelam suas preocupações· 

Por isso, os leigos, conscientes de seu 
papel e responsabilidade na caminhada 
da Igreja, através do CNL (Conselho 
Nacional de Leigos), julgaram urgente e 
necessário manifestar com um abaixo-as
sinado sua preocupação frente a fatos, 
tais como: 

- o processo unilateral como ocorrem
as nomeaçõe� e transferências de bispos; 

- a-formação de religiosos nem sempre
voltada a contemplar o clamor do povo; 

- as restrições freqüentes contra a
Teologia da Libertação; e 

- os estudos em andamento no Vatica
no para a divisão da Arquidiocese de

São Paulo sem prévia consulta às comu
nidades envolvidas. 

Ressalta-se que tais acontecimentos 
não correspondem à orientação e à prá}i
ca da CNBB. Este abaixo-assinado foi 
um meio para levar propostas e desper
tou o interesse e a consciência dos leigos 
para renovar a perspectiva da sua pre
sença e da sua atividade na igreja. Â 
postura da CNL mostra a convieção _de 
que a participação dos leigos. à vida da 
igreja deve avançar para o interior das 
discussões e decisões da própria igreja. 

O governo contra a evangeli7.ação dos 
povos indígenas - De dezembro de 1986 
até hoje, vinte missionários foram ofi
cialmente expulsos ou proibidos de in
gressarem nas áreas indígenas onde 
atuavam. Ao mesm<? tempo, permite-se a 
entrada em terras indígenas de garimpei
ros, empresas- de mineração, madeireiras, 
grileiros e jagunços. Os missinários ex
pulsos tem sido vítimas das mais diversas 
acusações, nenhuma das quais, porém, 
jamais foi comprovada. 

Tudo leva a crer que o afastamento 
dos missionáJ.ios tem por o�ietivo permi
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tir a invasão de terras dos índios, sem 
testemunhas que incomodem. 

Restrições aos missionários 
querem facilitar 

invasão das terras dos índios 

Desde o início do atual Governo, a 
Igreja Missionária vem constatando a 
continuidade de práticas autoritárias na 
política indigenista oficial e vem denun
ciando o roubo das riquezas das terras 
indígenas, a cooptação de lideranças e o 
atrelamento da questão indígena ao Con
selho de Segurança Nacional, que fron�. 
talmente vem se· opondo ao trabalho ·da 
Igreja em tais áreas. 

Este procedimento, obviamente, é fru
to também da articulação de grupos 
econômicos ligados à exploração de 
minérios. 

Mais recentemente, no dia 06 de julho 
último, a presidência da FUNAI assinou 
uma portaria regulamentando o ingresso 
de pesquisadores, missionários e docu
mentaristas em áreas indígenas: mis
sionários que atuavam no Vale do Javari 
(AM), Missão Catrimâni (RR), Áre.a 
Indígena Waimiri - Atroari, der..tre ou
tros, foram impedidos de. realizar seu 
trabalho. 

Não é por acaso que muitos niissioná-. 
rios foram mortos nos últimos anos e tan
tos outros vem sendo perseguidos. 

Este governo que tem a pretenção de 
ser democrático, deve ser questionado 
sobre, a restrição do direito de ir e vir. 

Questiona-se ainda a proibição à Igre
ja, de realizar livremente seu trabalho· 
Pastoral. O compromisso da Igreja é com 
os Povos Indígenas e a eles deve servir, 
independente de portarias autoritárias, ou 
de medidas repressivas. 

Neste sentido, o caminho a ser segui
do pela Igreja, para garantir seu trabalho 
pastoral, é o de oposição às arbitrarieda
des da FUNAI, do Conselho de Segu
rança Nacional e do Governo, mas, ao 
mesmo tempo, ela deve criar novas alter
nativas para o trabalho de evangelização 
nas áreas onde tem sua entrada proibida. 

Mudanças no regional nordeste Il (PE, 
PB, AL, RN.) - Anos atrás, "a Igreja do 
Nordeste" era sinônimo de Igreja presen
te no sofrimento e na luta do povo. Ao 
longo desses anos a situação econômica, 
as secas e a falta de reformas sociais; le
varam as pastorais a descobrir novos ca-. 
minhos de evangelização. 

A nível de hierarquia alguns bispos, 
nomeados nos liltimos anos, não conhe
ceram este amadurecimento da Igreja do 
Nordeste e, em outubro de 87 a eleição 
da nova presidência do Regional NE II 
da CNBB, marcou uma mudança profun
da. 

Os bispos da "nova gestão" foram 
tomando uma série de medidas repressi
vas: 

- em abril afastaram do cargo o sub
secretário do Regional; 

- em maio saiu uma carta aberta contra
as pastorais que se manifestaram em fa
vor do sub-secretário demitido; 

No Nordeste, 
tentaJiva de rdrocesso 

na caminhada 
da Igreja com o povo 

- na mesma carta, há uma forte inves..:
tida contra o assessor das CEBs; 

- em ji;lho, os membros da assessoria
e de outras pastorais foram intimadas, 
por carta, a responder a uma série de 
perguntas; 

- no dia 3 de agosto. os 4 membros da
coordenação da Pastoral Rural foxe 
demitidos com a ordem de desalojar a sa
la em 20 minutos. As causas dessas de
missões foram: a sonegação de infor
mação aos bispos, o engajamento com 
entidades de cla�se e a pastoral indepen
dente; 

- dois dias depois,. D. José Cardoso,
presidente do Regional, entregou uma 
"nota explicativa" à imprensa acusando 
a Pastoral Rural de desvio de verbas e 
insubordinação; 

- nos dias sucessivos, houve mais de-·
missões de agentes e assessores. 

Estes fatos - entre outros - mostram 
que, a nova presidência do NE II só to
mou medidas repressivas em relação a 
pessoas e pastorais. O resultado foi de se 
isolarem dentro do conjunto do regional 
e dos setores populares mais sofridos. 

Um fato positivo, porém, está acont
ceildo: para não deixar as coisas acon 
cerem, as pastorais e os assessores o 
NE II assumiram juntos este difícil mo
mento da vida da Igreja. Divulgaram um 
documento onde, com profundo espírito 
eclesial, deram uma explicação dos acon- · 

· tecimentos às Igrejas e à opinião pública: 
nele convidaram a igreja toda a refletir e 
a renovar a comunhão na mesma fé,. para 
continuar a servir o povo oprimido. Ao 
mesmo tempo fortaleceram a unidade en
tre si e com outros bispos do regional pa
ra garantir a continuidade do trabalho, 
para construir relações mais evangélicas 
na igreja e evitar desânimo e vitimismo 
sem saída. 

Analisando a vida interna da Igreja, 
nos perguntamos: "Como o exercício da 
autoridade deve se renovar para ser um 
serviço à unidade e à verdade?" E ainda: 
"Qual a instância a que pastorais ou co
munidades podem apelar para debater e, 
eventualmente, julgar situações tão so
fridas?" 

Há situações hoje ,na lgreja que exi
gem algum mecanismo novo que ajude a 
procurar o caminho da comunhão. Por
que, como a caridade é superior, mas 
pressupõe a justiça, assim a comunhão 

(continuação da página anterior) -----------------------------------

não pode prescindir de uma participação 
mais ampla. 

As mudanças e os acontecimentos do 
regional NE II são espelho do que po
derá acontecer com outros regionais. 
Como evitar isso? Das respostas a esta 
pergunta vai depender a ESPERANÇA 
de muita gente. 

NAS IGREJAS EVANGÉUCAS 

Protesto contra atuação de parlamen
tares evangélicos - Está crescendo de 
forma salutar a reação das igrejas 
evangélicas contra as posições que a 
maioria dos chamados deputados evangé
licos. tem assumido na Assembléia Cons
tituinte, votando coµtra os interesses po
pulares e em troca de favores pessoais. 
No Rio de Janeiro, a liderança evangéli
ca convocou uma entrevista coletiva à 
imprensa, no dia 15 de agosto, na sede 
da ABI, para expressar seu repúdio a es-

. sas posições. Representantes das igrejas
ltterana, metodista, episcopal, presbite

nana, batista, congregacional, pentecos
tal afirmaram que esse comportamento 
fisiológico dos deputados não corres
ponde, nem aos ideais, nem a ética dos 
princípios dos evangélicos e que não 
consideram legítimo o ressurgimento da 
Confederação Evangélica do Brasil, da 
forma como foi constituída. Comparece-. 
ram à entrevista mais de 50 pas�ores, que 
refletiam a opinião de suas congre
gações. Dom Mauro Morelli, bispo de 
Caxias, comp.areceu ao encontro pres
tando sua solidariedade às igrejas 
evangélicas. A imprensa do Rio e São 
Paulo deu boa cobertura ao evento. 

Anglicanos e ordenação feminina -
Tendo a ordenação feminina como o as
sunto mais polêmico, realizou-se na In
glaterra, de 16 de julho a 7 de agosto, a 

621! Conferência de Lambeth. Reunindo 
Wspos da Comunhão Anglicana do mun

do inteiro, ela desenvolveu-se através de 
quatro linhas temáticas: Missão e mi
nistério. Dogmática e questões pastorais, 
F.cumenismo e cristianismo e Ordem so-

Política 

cial. Com base nessas linhas, vários as
suntos foram discutidos, entre eles, Aids, 
África do Sul e Oriente Médio e, sobre
tudo, a questão da ordenação feminina. 

Até o momento, cinco das 29 provin:. · 
cias da Comunhão Anglicana já ordenam 
mulheres. Entre as cinco está . a Igreja 
Episcopal do Brasil, que reúne ·os ángli� 
canos brasileiros. Isso é possível porque 
as províncias são autônomas para decidir 
sobre questões canônicas, tendo como 
princípio "a unidade na diversidade". 
Embora não tenham poder legislativo, as. 
resoluções da Conferência de Lambeth 
exercem grande influência na vida das 
províncias. 

Na discussão sobre a ordenação femi
nina, havia inclusive a possibilidade de 
um cisma. Após duas concorridas 
sessões plenárias, a resolução que permi
te às províncias ordenarem ou não mu
lheres ao presbiterado e ao episcopado 
'foi aprovada por 432 votos a favor, 28 
contra e 19 abstenções. Foi também de
cidido que o arcebispo de Cantuária, 
Robert R uncie, forme uma comissão para 
estudar o relacionamento entre as 
províncias que ordenam e as que não or
denam mulheres, com a finalidade de su
perar os problemas surgidos com essa 
prática. 

Evangélicos reagem 
contra conchavos 

entreaCEB 
e a "nova república" 

O bispo de Londres, d. Graham Leo
nard, um conhecido oponente da orde
nação feminina, disse que, não obstante· 
sua posição contrária, podia aplicar a re
solução, porque ela mantém a autonomia 
das províncias e reconhece que a Comu
nhão Anglicana pode conviver com 
·suas diferenças. O arcebispo sul-africano
Desmond Tutu falou que a não apro
vação da resolução seria "uma injusti
·ça". E exortou as mulheres, dizendo:

"Precisamos de vocês, irmãs, para nos 
ajudar" 

Para o teóiogo brasileiro Jaci Maras
chin, que participou da conferência como 
assessor, a resolução "está dentro da ex
periência anglicana de conviver com di
ferentes linhas teológicas e pastbrais" 
Embora não traga nenhuma novidade à 
Igreja brasileira, ela reforça, contudo, a 
necessidade de nos entendermos, como 
família eclesiástica, à luz desse "plura
lismo''. Para o teólogo brasileiro, a reso
lução "deixa, no plano ecumênico, mais 
claro quem cte fato são os anglicanos e 
como devem ser encarados pelas outras 
Igrejas". 

Avanço do movimento ecumênico - O 
Comitê Central do Conselho Mundial de 
Igrejas reuniu-se, no mês de

0 
agosto, em 

Hanover, Alemanha Ocidental, para tra
çar as linhas das suas atividades nos 
próximos anos. A temática principal do 
Conselho se éonsubstancia na proposta 
"Justiça, Paz e Integridade da Criação". 
Foi recentemente eleito para o Comitê 
Central do CMI o jovem pastor metodista 
brasileiro Jorge Luiz Domingues, que in
tegra com o pastor luterano Meinhard 
Piskie a representação brasileira. A 
temática principal da prõxima assembléia 
geral do Conselho, que se vai realizar na 
Austrália, em 1992, vai ser o "Espírito 
Santo". 

Realizou-se em Quito, de 19 a 23 de 
julho, o Encontro Latino-Americano e 
Caribenho de· Organismos Ecumênicos. 
Estiveram representantes qe mais de 90 
grupos de 19 países. Discutiu-se a pers
pectiva ecumênica para os· próximos· 
anos. Do Brasil, participaram 14 entida
des. 

"Igreja. a caminho- de uma esperança 
solidária" é o lema da II Assembléia Ge
ral do Conselho Latino-Americano de 
Igrejas (28 de outubro a 2 de novembro) 
a realizar-se em Itaici - São Paulo. Serão 
mais de 400 participantes de toda a Amé
rica Latina que �starão juntos refletindo 
sobre o papel das Igrejas na América La
tina. 

NOVA CONS1TIUIÇÃO BRASll..EIRA SERÁ PROMULGADA DIA 5 DE OUTUBRO 

Brasília (AGEN) - A nova Consti
tuição brasileira será promulgada no dia 
5 de outubro próximo, no Congresso Na
cional, em Brasília, na presença de auto
ridades brasileiras e estrangeiras. A nova 
Carta contém avanços significativos no 
çampo dos direitos individuais, sociais, 
econômicos e políticos. Mas a sua falha 
mais grave refere-se à questão da terra, 
impedindo a reforma agrária em latifún
dios considerados "produtivos". 

Quanto aos direitos do cidadão, a no
va Constituição inclui a prisão apenas 
em flagrante delito ou por ordem judicial 
escrita e fundamentada de autoridade 
competente; o racismo, a tortura� o tráfi
co de entorpecentes, o terrorismo e cri
mes hediondos como. crim�� inafiançá-

veis; o fim da censura; o habeas data 
(garantindo ao cidad�o conhecer dados a 
seu respeito nos bancos de dados gover
namentais ou de caráter público); o man
dado de injução (a ser impetrado sempre 
que, por falta de norma regulamentadora, 
um direito constitucional não possa s�r 
exercido) e o mandado de segurança co
letivo (a ser impetrado por partidos polí
ticos, organização sindical, entidades de 
classe ou assç,ciações, quando se senti
rem lesadas em seus direitos). 

Na legislação trabalhista, a Carta 
impõe grandes mudanças: jornada sema
nal de 44 h�ras; hora extra paga,no mí
nimo, 50% acima da normal; licença à 
gestante de 120 dias; multa de 40% so
bre o FGTS nas demissões; direito irres-

' trito de greve, inclusive nos setores es-

senciais e no serviço público. A partir de 
agora, os sindicatos passam a ser autô
nomos com relação ao Estado. Manteve
se, também, o princípio da unicidade 
sindical. 

Os jovens votarão aos 16 anos, a par
tir de 1989, quando deverá ser eleito o 
próximo Presidente da República. A des
tacar, também, a _participação direta dos 
eleitores no processo legislativo. Sem 
esperar pela iniciativa dos parlamentares, 
um conjunto de 700 mil eleitores, em pe
lo menos cinco estados, pode propor pro
jetos de lei diretamente ao Congresso 
Nacional. A criação de partidos políticos 
será livre, desde que sejam garantidas a 
soberania nacional, o pluripartidarismo e 
os direitos humanos. 
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(continuação da primeira página) --------------------

Divergências - No primeiro dia de discussões, as divergências entre as várias cor
rentes que compõem a CUT ficou evidente e chegou a preocupar alguns líderes sin
dicais, que faziam apelos à unidade do Congresso. A discussão do regimento interno 
e a escolha da tese guia (foi escolhida a tese n2 10, da corrente "Articulação"), que 
teve como objetivo nortear as discussões dos deÍegados âutante· os trabalhos, foram 
os pontos mais polêmicos do início do 32 Concut, só superados mais tarde pela dis
cussão dos estatutos e a eleição da nova diretoria. Entre as decisões importantes do 
·32 Concut, os sindicalistas decidiram denunciar o caráter conservador da nova Cons- ·
ttituição, em alguns aspectos, como a reforma agrária, e sê manifestaram contrário·s a
participação da CUT nas negociações do pacto social. Foi aprovada, ainda, a mudan
ça dos esta_tutos da CUT, conforme proposta d9 grupo "Articulação", que, entre ou
tras coisas, aumentou o mandato da direção de dois para três anos.

Eleições - Com os votos de 3 mil 557 (60%) dos 5 mil 961 delegados votantes no
32 Concut, o líder sin�ical Jair Menegu,elli foi eleito par� se_u terpeiro mandato con
secutivo como presidente da Central Unica dos Traball)àdbres (CUT). Meneguelli
encabeçou a cbapa 2, da corrente "Articulação", que fez 50 dos 83 integrantes do
Diretório Nacional e ocupará 9 dos 15 cargos da, executiva da CUT. Disputaram,
ainda, as eleições, outras duas chapas. A chapa 1, "Cut é pra lutar", que conseguiu
961 votos (16%), elegendo 14 representantes para a Direção Nacional e 2 para a
executiva da entidade. � terceira chapa era formada por membros da corrente "Cut
pela Base'\ e teve 1 mil 368 votos (23%), conseguindo 19 membros na Direção Na
cional e 4 cargos na executiva da CUT. Os _principais cargos da executiva da Central
serão ocupados por representantes da corrente "Articulação": Avelino Ganzer, vi
ce-presidente; Gilmar Carneiro, secretário geral; Oswaldo Bargas, secretário de Re
lações Internacionais e Jorge Lorenzetti, secretário de Forma'çãô Política da Central.
A composição da nova direção da CUT, como explicou o próprio Jair Meneguelli, é
praticamente a mesma da executiva anterior, e só deve mudar em 1991 (Flademir
Araújo, de Belo Horizonte). Leia mais sobre o 32 Concut nas próximas edições deste
Boletim.
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F.sPECIAL 

A finne7.a de d.Pedro C4saldóliga e a 
repercussão nocional, e imemacional dian
te da tentativa de setores conservadores do 
Vaticano de silenciá-lo, conseguiram pôr 
um freio a uma medida autoritária contra o 
bispo-profeta de SFélix. A partir da pági
na 4 a AGEN publica o testemunho de 
d.Casaldóliga sobre sua visita "ad limi
na••, ena junho úkinw. 

Recife (AGl:N) - Campanhas nacionais a 
favor da Paz na América Central, contra o 
intervencionismo norte-americano, foram 

prioridades escolhidas no sétimo Encontro de. 
Solidariedade encerrado no último dia 2 de 

outubro, por diversos comitês de 
solidariedade, em Recife (PE). 

Os povos indígenas. organimdos. pressionaram o Congresso Constituinte e 
obtiveram importantes avanços em sua luta pela autodetenninaçã. Foto 

ADIRP!Gui/herme Rangel. 

REAÇÃO DE CASALDÁLIGA E APOIO 

DA OPINIÃO PÚBLICA FRUSTRAM TENTATIVA DE "SILÊNCIO" 

São Paulo (AGEN) - A recente tentativa das .congregações vaticanas para 
a Doutrina da Fé e para os Bispos de silenciar, através de uma "Intimação", 
o bispo de S.Félix do Araguaia, d.Pedro Casaldáliga, foi frustrada por dois
fatores principais: a reação firme do bispo-poeta dos índios e lavradores e a
repercussão obtida pelo caso na opinião pública nacional e internacional. Os
cardeais Ratzinger e Gantin e o Núncio Apostólico (embaixador do papa) em
Brasília, d.Cario Fumo (além de todos os personagens, dentro e fora da Igre
ja, que queriam ver Pedro silenciado) não contavam com esses dados.

O esquema punitivo era simples: d.Pedro assinaria a "Intimação" e ficaria 
limitado na sua liberdade de atuação pastoral. Ao mesmo tempo, o mundo 
todo já saberia, através da Rede Globo, que ele havia sido castigado. Houve 
até cardeais, como d.Eugênio Sales, do Rio e d.José Falcão, de Brasília, que 
deram o fato como consull!ado. A Folha de S.Paulo publicou a notícia sobre. 
a punição na mesma data em que O Globo a deu, por um motivo: a reporta
gem da Folha também tem suas fontes nas Organizações Globo. Mas o plano 
original era o de que a notícia saísse somente nos meios de comunicação de 
Roberto Marinho. 

Versão da CNBB - Segundo o presidente da CNBB, d.Luciano Mendes, a 
Santa Sé "advertiu" d.Pedro "lembrando suas obrigações no exercício sa
cerdotal e episcopal: ao fazer pronunciamentos, atenha-se às orientações da
das pela Santa Sé; ao aprovar textos catequéticos para publicação, evite 
aprovar escritos que tragam dano à ortodoxia da fé e aos bons costumes; ao 
fazer celebrações litúrgicas, que essas celebrações não tenham fins sócio
políticos; não viajar sem entrar em contato com os bispos do lugar, sobretu
do na Nunciatura e na América Central". 

Quando d.Pedro esteve em Roma, há três meses, foi advertido por um dos 
monsenhores da Cúria Romana de que deve, ainda, aguardar os resultados de 
um relatório sobre uma inspeção feita à sua prelazia, há nove anos, por· 
d.José Freire Falcão. Parece evidente que há setores curiais querendo silen-
-ciar Casaldáliga. Os principais motivos são estes: seu apoio à causa centro
americana e nicaragüense e sua fidelidade à Teologia da Libertação. Ambos
os compromissos de d.Pedro ferem os interesses imperiais. (DA)
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Igrejas-------------------------

INJUSTIÇA FAZ SOFRER. A AMÉRICA LATINA, DIZ BRAKEMEIER 

Porto Alegre (AGEN-IECLB) - As 
três prioridades da JECLB até 1990 -
"Nossa identidade luterana", "Edificar 
comunidade na área rural e urbana" e 
"Justiça e responsabilidade social" -
ocupam amplo espaço no relatório do 
pastor presidente Gottfried Brakemeier 
ao XVI Concílio Geral. "Uma das maio
res fontes de sofrimento em nosso conti
nente latino-americano é a injustiça", es
creve Brakemeier, acrescentando que 
"Deus quer a convivência das pessoas 
numa ordem social justa, condição im
prescindível da paz". Por isso, a Igreja 
se envolve em questões políticas. 

Admite, contudo, que é precisõ traba
lhar o conceito de justiça com o fim de 
obter critérios, assim como é preciso 
perguntar se o empenho por justiça inclui 
obrigatoriamente determinada opção 
ideológica. "Que o capitalismo brasileiro 
é injusto, é óbvio e facilmente demons
trável. Faltam, porém, análises críticas 
do socialismo: A identificação de capita
lismo com injustiça e de socialismo com 
justiça corre o risco de perigosas ilusões. 
Justiça deve ser o critério de todos os 
sistemas e de todas as ideologias", defi
ne o pastor presidente. 

Esta prioridade coloca em pauta o 
compromisso diaconal da Igreja. "Cuidar 
do bem do próximo e servir-lhe com os 
recursos disponíveis é dever do amor 
inerente à fé. Mais do que nunca, porém, 
exige-se do amor não só o sentimento 
misericordioso, exige-se, também, o ra-

ciocínio crítico capaz de detectar· os me
canismos produtores de sofrimento em 
nossa sociedade", analisa o relatório. Is
to não significa, contudo, que a assistên
cia caritativa fosse obsoleta. "Há fonnas 
de sofrimento que somente mediante as
sistência pessoal e mlltua podem ser su
peradas ou atenuadas:·, assinala. 

Refonna permanente - A identidade 
luterana, a primeira prioridade, busca 
uma definição mais precisa do que é 
próprio da IECLB. "Ter a identidade de
finida é condição de saúde de toda pes
soa. Também o é de uma Igreja", destaca 
o pastor presidente. Esta busca não leva
a um enclausuramento doutrinal. "O que
buscamos é ser Igreja realmente evangé
lica - � isto na comunhão de todos os
imbuídos 'tio mesmo propósito". o enga
jamento ecumênico da IECLB, portanto,
não sofre prejuízo.

Espera-se que o exame das bases con
fessionais brinde a IECLB com critérios 
orientadores do seu discurso e de sua 
práxis. Brakemeier vê a necessidade de 
uma verdadeira avaliação luterana da 
Teologia da Libertação, também uma 
averiguação, confessionalmente, da tra
dição pietista, das influências batistas, 
carismáticas e outras que se fazem sentir 
na Igreja. A pergunta pela identidade, 
em todos os casos, não cabe ser respon
dida apenas por teólogos, direção da 
Igreja ou especialistas. Requer "o esfor
ço conjunto e é uma implicação da per-

manente refoITI1a, da qual a Igreja de Je
sus Cristo está .incumbida". 

bis� necessárias - Refletir sobre 
a natureza da comunidade cristã é o que 
vem implícito na segunda prioridade, -
"Edificar comunidade na área urbana e 
rural" - urgente na IECLB. Em que as
pectos urna comunidade cristã se distin
gue de um clube ou de um partido políti
co? "A 'igreja clube' - analisa o pastor 
presidente no seu relatório - exclui os 
membros incapazes de saldar a contri
buição; a 'igreja decidida' exclui os 
membros considerados não convertidos; 
a 'igreja povo' exclui os membros tidos 
como burgueses. Isto, graças a Deus, não 
é realidade geral na IECLB, mas algo 
disto existe", admite. 

Para Brakemeier, a comunidade de fa
to é necessária. "A tendência à privati
zação de todos os setores da vida viti
mou também o Evangelho, reduzindo-lhe 
a função, nãe raro, ao mero atendimen.1a..
de necessidades religiosas individuais t9 
moralização das pessoas. É bom não es
quecer que o Evangelho transfoITI1a in
divíduos em irmãs e irmãos, respectiva
mente em membros do mesmo corpo. Da 
mesma foITI1a, a comunidade sofre pre
juízo sempre que se constituir como clas
se social, unida por interesses conver
gentes �u objetivos ideologicamente co
muns. E privilégio do Evangelho romper 
condicionamentos sociais, fazendo as 
pessoas viverem da graça de Deus e en
sinando-as a se servirem mu(uamente". 

IECLB PREPARA PLANO DE MISSÃO PÁRA O ANO 2000 

Porto Alegre (AGEN-IECLB) - Ela
borar um plane glebal de missão da 
IECLB para o ano 2000 é o grande desa
fio que õ secretário de Missão, pastor· 
Rui Bernhard, vislumbra para os próxi
mos anos. Esta seria, escreve ele no re
latório para o XVI Concílio Geral, uma 
tentativa de responder as perguntas "que 
Igreja somos?" e "que Igreja devemos 
ser?". Ele sugere a reunião, num seminá
rio, de todos os setores de trabalho, gru
pos, movimentos, comunidades e depar
tamentos da Igreja para, reunidos os vá
rios fragmentos, se elaborar em conjunto 
a proposta global. 

De 1986 a meados deste ano, foram 
criados 53 novos campos de trabalho 
_(paróquias, pastorados, campos mis
sionários, pastorados especiais) na 
JECLB, quase a metade deles dependen
tes de auxílios do exterior. Apesar da 
expansão, preocupa o aumento da de
pendência financeira do exterior. O nú
mero cada vez maior de desdobramentos 
de paróquias, analisa, reforça o sistema 
lerical vigente na IECLB. "Isso mostra 
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que ainda somos uma Igreja que procura 
centrar no pastor a responsabilidade do 
trabalho missionário", avalia. 

Bernhard detecta que a IECLB não 
conseguiu desenvolver, ainda, um traba
lho de formação de liderança leiga. Mas 
já é motivo de alegria, salienta o pastor 
presidente Gottfried Brakemeier, consta
tar que o membro leigo está conquistan
do, mais e mais, o seu espaço na Igreja. 
Brakemeier também admite que "somos 
uma Igreja ainda por demais centrada na 
figura do pastor e da pastora". No re-· 
latório ao Concílio, ele destaca a atuação 
da malher, a quem é "indispensável re
servar mais espaço nos grêmios decisó
rios da IECLB em todos os níveis". 

Déficit de pastores - Também a falta 
de pastores e pastoras na IECLB preocu
pa a presidência. A foITI1ação de pastores 
não conseguiu acompanhar o ritmo de 
criação de novas paróquias, pastorados e 
campos de trabalho, escreve Brak�meier. 
Nos dois semestres de 1987 e no primei
ro semestre deste ano, a Faculdade de 
Teologia teve 52 foITI1andos. No período 

de outubro de 1986 a julho de 19§i.. 
ocorreram nove licenciamentos de pa
res, seis appsentadorias e quatro desli
gamentos. De momente, a IECLB conta 
com 493 pastores e pastoras; 64 estão em 
funções especiais e 14 encontram-se no 
exterior, a serviço. Do total de obreiros 
pastores, 441 são brasileiros, cem idade 
média de 34 anos. Existem 73 obreiros: 
diaconais, 153 catequistas e 62 diaconi
sas. 

O Curso Redescoberta do Evangelho 
(CRE), agora com um coordenador de 
tempo .integral, pastor Ulrico Sperb, bus
ca o aprofundamento teológico e o cres
cimento espiritual dos membros, nas co
munidades da Igreja. Para a catequese e 
a ed:t cação cristã das crianças foram di
vulgados o Manual do Culto Infantil, o 
jornal "O Amigo das Crianças", além da 
realização de cursos, seminários e a rea
lização de Semanas de Criatividade, a 
cargo do Departamento de Catequese. 
Para março de 1989 deverá ser publicado 
um novo material de. ensino confirmató
rio. 

Direitos Humanos---------------------

ANISTIA VÊ ''P�ORAMA LAMENTÁVEL" NO RFLATÓRIO DE 1987 
Londres (AGEN) - A Anistia Interna

cional afirma, em seu relatório anual de 
1987, divulgado nesta semana, em Lon
dres, que, embora todos os estados mem
bros das Nações Unidas apóiem fonnal
.mente a Declaração Universal dos Direi
tos Humanos, são muito os que conside
ram "subversivos" os ideais nela consa
.grados e prendem, torturam e matam as 
pessoas que os defendem. No seu Infor
me, a Anistia documenta o que define 
como "um panorama lamentável" do que 
os Estados continuam a fazer com os 
seus cidadãos, 40 anos depois da pro
clamação da Declaração Universal. 

No Infonne, a Anistia afirma que em_ 
pelo menos a metade dos países do mun
do, as pessoas são presas por externare.m! 
as suas opiniões, "freqüentemente depois 
de julgamentos que não passam de far
sas" e que em mais de um terço das 
nações, funcionários públicos torturam 

�mens, mulheres e até crianç�; diz, 
""!épois, que, em numerosos países, as au

toridades, para conseguirem seus objeti
vos, não hesitam em seqüestrar e assas-· 
·sinar seus próprios cidadãos; em mais de 
120 Estados, há leis que estabelecem o 
direito de se executar pessoas declaradas 
culpadas de certos delitôs e mais de um 
terço deles, realizam, todos os anos, este 

tipo dê "homicídio premeditado". 
Avanços - Apesar destes fatos, a 

Anistia repudia qualquer ceticismo com 
respeito à Declaração Universal e assina-' 

la os avanços registrados., desde a sua 
proclamação, em 1948, no campo do Di
reito Internacional, em relação aos direi
tos humanos. A 0rganização afirma que 
agora existe, também, um movimento de 
direitos humanos de caráter autentica
mente mundial, integrado por mais de 
1000 organizações que expõem os Esta
dos ao olhar crítico da opinião pública 
internacional. 

"Hoje em dia - diz o lnfomle - uma só 
morte pode provocar ondas de indig-· 
nàção e protesto, em todo o mundo. A 
tortura e a morte, em 1987, de um estu
dante, Park Chong-Chol, na Coréia do 
Sul, gerou uma publicidade que foi se
guida pela detenção de funcionários da 
polícia e pela demissão de ministros. Isto 
nem sempre acontece, mas pode aconte
cer". 

O Infomle anual, com 352 páginas, 
inclui artigos detalhados sobre 135 paí
ses - o maior número desde que se ini
ciou a sua publicação -. e atinge todo o 
ano de 1987, resumindo os esforços da 
Anistia para pôr fim à detenção de pes
soas, por causa de suas idéias ou origem. 

Destaca, também, suas atividades contra 
os julgamentos políticos sem as devidas 
garantias e contra a tortura e a pena de 
morte. 

No ano passado, segundo o documen
to, haviam presos de consciência em na
da menos de 80 países e em, pelo menos 
90 registraram-se notícias de torturas e 
maus tratos contra os detidos. Milhares 
de pessoas caíram vítimas de graves vio
lações de direitos humanos, cometidas 
por grupos clandestinos vinculados à 
forças governamentais. Na América La
tina, tiveram uma presença especialmente 
ativa os "esquadrões da morte". Eles fo
ram responsáveis por assassinatos, desa
parecimentos ou torturas no Brasil, 
Colômbia, El Salvador, Guatemala e . 
Chile. 
760 presos, em 39 países e se teve co
nhecimento da imposição de quase 1200 
penas de morte em 62 países. Segundo o 
lnfomle, estas cifras são parciais e, com 
certeza, as cifras reais são bem maiores._ 
Teve-se notícia de pelo menos 132 exe
cuções na China; 164 na África do Sul e 
158 no Irã. Entre os países que apresen
tam um elevado número de condenados à 
morte figuram os Estados Unidos - com 
1982 reclusos à espera da execução - e o 
Paquistão, com quase 1500 condenados à 
pena capital na Provfucia do Punjab. 

ITABIRA REFLETE SOBRE A PASTORAL CARCERÁRIA 

Itabira (AGEN) - Nos dias 2 a 4 de, 
setembro último, realizou-se em Itabira 
(MG), com assessoria do padre Alfonso 
Pastore, o 1 !? Encontro de Pastoral Car
cerária da diocese de Itabira - Fabricia
no. Foi feito o levantamento da realidade 
de violência nas cidades da diocese: mui
tas prisões ilegais, espancamentos, tortu-

,.s, mortes; policiais arbitrários, mal 
preparados, doentes mentais, pessoas que 
sentem prazer em ver o outro sofrer; ca
deias com muitas ilegalidades: celas 
·cheias e sem direito a benefícios, total
mente trancafiadas; doentes - mentais e
físicos ·_ presos em celas fasalubres e
quase sempre na maior promiscuidade.

Um mal - A cadeia é. um mal. Ao
invés de reeducar, deforma ainda mais a
pessoa. Interessante: as vítimas são sem
pre pobres, e, na maioria, jovens."E isto
acontece porque somos medrosos. O mal
cresce em cima do medo. Alguns pontos
refletidos: a vida é dom de Deus; é sa-

grada e muit� importante; a opção de Je
sus por aqueles que têm a vida ameaça
da, diminuída, é clara e decidida. Os 
bispos, em Puebla, reafirmaram a opção 
preferencial pelos pobres e pelos jovens. 
· No documento "Por uma nova ordem
constitucion�l", os bispos brasileiros de
fendem o direito de que todo cidadão
tem à assistência religiosa. Quando pre-
. sa, a pessoa só perde o direito de ir e vir
livremente; os demais lhes são garanti
dos. O preso tem o direito de ser visitado

· e o dever do cristão é visitá-lo (cf. Ma
teus, 25,31-46). A prisão tem em vista a
· reeducação da pessoa que errou; não é
para lhe infligir castigos nem maltratos.

Pela lei 7.210, em cada comarca deve
haver um conselho da comunidade. Sua
função é ajudar, fiscalizar e exigir o
cumprimento da lei·-das execuções pe
nais, verificando sempre se se busca a
reeducação dos presos. Cabe aos cristãos

defender sempre a vida e lutar por con
dições mais dignas de vida para todos. 
Por isso, é dever da comunidade cristã: 
visitar os presos, denunciar .o que há de 
errado e exigir que a lei seja cumprida e 
a dignidade do preso seja respeitada. 

Visitar as vítimas de assaltos, estupros 
e outras violências. Assistir às famílias 
dos assassinados, ser solidário com os 
sofrimentos alheios, amar os que sofrem, 
para que o ódio não impere no coração 
das pessoas. Ajudar o egresso, isto é, t
pessoa que sai da cadeia, a providenciar
documentos, encontrar trabalho e se rein
tegrar na fanu1ia, na comunidade e na' 
sociedade. Visitar a familia dos presos, 
despertar na vizinhança a solidariedade 
para com aqueles em cujas famílias há 
alguém que errou. Trabalhar para a so
ciedade conscientizar-se de que o preso é 
um irmão; de que ninguém pode bater no 
outro ou matá-lo: este é o trabalho da 
Pastoral Carcerária. 

· ESQUIVFJ... É PROIBIDO DE ENTRAR NO CHILE

São Paulo (AGEN-SERPAJ) - O prêmio 
Nobel da Paz, o argentino Adolfo Perez Esqui
vei, foi impedido de embarcar para o Chile, para 
onde se dirigiria como observador internacional 
no plebiscito convocado pelo general Augusto 
Pinochet, no último dia 5. 

Já com sua passagem comprada na empresa 
Lan Chile, Esquivei recebeu a notícia por parte 
do gerente da __ empresa em Buenos Aires, que 

não se identificou. O porta-voz da empresa de 
aviação chilena disse tiunbém a Esquivei que 
"nada adiantaria você tentar viajar por meio de 
outra empresa aérea, porque não lhe será permi
tido entrar no país, segundo ordens diretas de 
Pinochet". 

Convém destacar que Adolfo seguiria para o 

Chile representando o SERP AJ (Serviço de Paz 
e Justiça) que participa junto às Nações Uni� 
com "status'' de órgão consultivo (categoria 2). 
Entretanto, nem esse respaldo foi respeitado pe
lo governo chileno. Como se recorda, o prêmio 
Nobel Esquivei foi impedido de entrar recente
mente no Paraguai, conforme ele mesmo denun
ciou à AGEN quru:ido de sua estada no Brasil no 
mês de agosto. 
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Especial 

ENTRE ROMA E ASSIS, COM A F.sPIGA DE MILHO 

Cronica de minha visita "ad limina" 

Até agora, ainda não havia realizado a 
visita "ad limina", que nós bispos temos 
obrigação de fazer, indo a Roma, cada 
cinco anos. E eu já tinha 17 anos de bis
po. Da Congregação dos Bispos, recebi 
duas cartas bastante duras, me cobrando 
essa visita e me recordando - 9 anos de
pois - supostas "contas" pendentes da 
Visita Apostólica que recebemos na Pre
lazia, em conseqüência das acusações de 
um bispo ultraconservador. Decidi apelar 
ao papa - do bispo de São Félix para o 
bispo de Roma - e lhe escrevi, dia 22 de 
fevereiro de 1986; uma longa carta de · 
desabafos eclesiais. "Se o Sr. crê opor
tuno, lhe dizia na carta, pode fazer-me 
indicar uma data para que eu vá visitá-lo 
pessoalmente". 

Essa data foi agora, no mês de junho. 
Viajei para Roma em Alitalia, cercado 

de buliçosos ítalo-argentinos que também 
regressavam à suas raízes. Viajavam no 
mesmo avião 40 Innãs de São José - en
tre elas a nossa Irmã Irene - que iam para 
um curso-peregrinação às fontes de sua 
Congregação religiosa. Sentia-me cerca
do, também, de muitas orações, conse
lhos amigos, promessas de apoio. Por 
sua parte, a Cúria e a Nunciatura me ha
viam pedido a máxima reserva em re
lação a essa viagem. 

Em meu roais do que intermitente diá
rio, anotara: "Vou a Roma em romaria. 
"Videre Petcum, videre Martyres, videre 
Franciscom". Roma e Assis. A pedra, o 
sangue e a pomba, da América Latina, 
com a espiga de milho fecundada por 
tanto sangue mártir e coesamente frater -
na em sua vontade de Libertação". 

Depois de ·20 anos de distâncias, me 
esperavam em Roma, na Itália, ·as pedras 
históricas, as basílicas , as catacumbas, 
os obeliscos trazidos de outros Povos; as 
ruínas escoltadas por gatos sagrados; as 
"piazze" ensolaradas e seus desmazela
dos turistas; as colinas e suas casas de 
campo; os trigais e amapolas; as cerejas 
e o bom vinho; as oliveiras; a giesta na
cional - minha "ginesta". catalã. Também
os "gelati", é claro, e aquele tráfego ro
mano, atropeladamente caseiro; os carta
zes nos muros gritando Ecologia, Políti
ca, Arte; os meios de comunicação, so
bretudo da Espanha e da Catalunha, com 
um acompanhamento mais do que solíci
to; comunidades cristãs de compromisso 
radical; velhos amigos; meus companhei
'ros claretianos que se desdobraram em 
disponibilidade fraterna, de modo parti
cul� José Fernando Tobón e Aogel Cal
vo, da Prefeitura Geral de Apostolado; e 
minha fanu1ia... Reencontras, saudades, 
raízes. No final das contas, europeu ain
da, além de latino-americano. 

E, como disse, a Pedra apostólica, se
lada com o sangue dos primeiros márti
res: 

Algo temos, Roma, de romanos 
todos os que herdam.os 
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o leite do làtim, afé de Pedro.
Apesar do Império, por trás do Vatica-
no, 

na Pedra e no Sangue partilhados 
todos muito temos de romanos. 

No dia 16, de jaqueta emprestada, fui 
recebido em ante-sala por monsenhor Re, 
secretário da Congregação dos Bispos, 
que já estivera na Nunciatura do Pa
namá. "Curo Petro et sub Petro'', me 
aconselhava ele, persistente. E "um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo", 
acrescentava eu para que a confissão 
fosse mais plena. Lembrou-me também 
que, no sábado, na entrevista conjunta 
com os cardeais Gantin e Ratzinger, eu 
deveria comparecer com vestimenta 
apropriada, (no caso, seria a batina e a 
"faixa claretianas, cedidas muito gentil
mente pelo veterano padre Garde, o colar 
indígena de tucum e a cruz franciscana). 

O cardeal Gantin, prefeito da Congre
gação, me antecipava: "Será um encon
tro de plena sinceridade, com plena li
berdade, em plena fraternidade". 

Senti logo - caçoava eu depois deste 
prólogo - que seda submetido a um ves
tibular eclesiástico: de disciplina, por 
parte da Congregação dos Bispos; de 
teologia, por parte da Congregação da 
Doutrina da Fé. 

Foi no sábado, dia 18. Durante hora e 
meia. Também na Congregação dos Bis
pos. Com o cardeal Gantin, seu secretá
rio Re e um subsecretário; com o cardeal 
Ratzinger e seu secretário monsenhor 
Bovone e monsenhor Américo, portu
guês, da Secretaria de Estado. Os mon
senhores anotavam tudo e tinham em 
mãos fotocópias de textos meus. 

Expectativa, seriedade e jeito. Sem 
agressões. Pessoalmente, creio que falei 
•com liberdade. Ratzinger sorria com
freqüência. Eu fiz questão de declarar
que, graças a Deus, não tenho problemas
de fé embora tenha discrepâncias teoló
gicas; como tão pouco tenho problemas
de comunhão embora divergindo em as
pectos relativos de disciplina.

O cardeal Gantin começou lendo um 
texto que me recordava a solenidade do 
momento e de toda visita "ad liminà� Re
conhecia nossos sofrimentos e nossa de
dicação ao Povo. {Às vezes, eu me sentia 
como um interpelado coletivo, quem sa
be pelo pluriforme "voi" italiano). "O 
cardeal Ratzinger e eu lhe faremos algu
mas advertências", dizia ele. E citou, 
angustiado, o caso Lefebvre, que, naque
les dias, estava em sua máxima tensão. 

Primeira pergunta de Ratzinger, - O 
Sr. aceita os documentos da Santa Sé so
bre a Teologia da Libertação? 

Minha resposta: Os dois, complemen
tarmente e junto com a carta que o papa 
enviou aos bispos do Brasil, na qual 
afirma que a Teologia da Libertação 
"não somente é oportuna, mas também 
útil e necessária" ... , complementarménte 

os 3 textos, e em substância, os aceito. 
Minha divergência se refere a alguns as
pectos de Teologia e de Sociologia e a 
algumas afirmações que o primeiro do
cumento faz a respeito de nossos teólo
gos. Aliás, trata-se de "instruções". O 
próprio papa, recordei-lhes eu, exigiu 
que à primeira instrução, tão negativa, se 
acrescentassem os 5 títulos introdutórios. 
Mais ainda, o papa declinou a paternida
de sobre essa instrução, dizendo: "É do 
cardeal Ratzinger". "Brincadeiras que se 
fazem", replicou o cardeal. 

Segunda pergunta - O Sr. escreveu 
que a Opção pelos Pobres deve ser en
tendida "classistamente". Nós preferi
mos falar de amor preferençial pelos po
bres. "Classistamente" é uma palavra 
carregada de sentido, que não se pode 
eludir. 

Minha resposta: Efetivameate, a pala
vra está carregada de sentido e de sent);;,. 
do válido, a meu ver. Se não se quer 4"' 
lar de "luta de classes", que se fale de 
"conflito de classes", como o fazem as 
instruções. Mas o conflito está aí. Nós, 
na América Latina, queremos evitar que 
se pense nos pobres como espontanea
mente pobres, ilhados, fora de uma estru
tura que os explora e marginaliza; por is
so, falamos dos "empobrecidos". O pró
prio papa disse várias vezes, precisamen
te na América Latina, que "os rico·s são 
cada vez mais ricos a custa dos pobres' 
cada vez mais pobres". Esse "a custa 
de1

' é estrutural e, se me permite a ex
pressão escandalosa, "dialético", 

Tetceira pergunta - O Sr., os Srs., fa
lam de pecado social. E o pecado pes
soal? 

Minha resposta: Tenho como prática 
recordar sempre simultaneamente as duas 
vertentes do pecado. Na Romaria dár\
Mártires, em Ribeirão Bonito, que:in:39 · · 
mos, na fogueira penitencial, tanto os 
pec;ados sociais como os pessoais, enu
merados explicitamente, uns e outros. O 
Novo Testamento denuncia "o pecado 
do mundo". Algo havia d� estrutura so

.cial nesse pecado: a sinagoga, o império,. 
a escravidão ... São as pessoas as que pe
cam, evidentemente, mas dentro de estru
turas que elas fazem pecaminosas e que, 
de certo modo, fazem a essas pessoas. 
Somos ao mesmo tempo estruturantes e 
estruturados. 

Quarta _pergunta - Os Srs. celebram a 
Eucaristia como um ritual social ... 

Minha resposta: Duvido muito que 
possam me acusar de reducionismo nesse 
caso. Eu, precisamente, tenho o costume, 
de explicitar que a Missa é "a Páscoa de 
Jesus, nossa Páscoa, a Páscoa do Mun
do". Morte e Vida, Paixão e Ressur
reição. Ao apresentar a Hóstia à assem
bléia eucarística costumo dizer: "Este é 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a
escravidão e a morte do mundo". Fala-·
mos também da paixão, morte e ressur
reição de cada um de nós e do Povo, issq_
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claro que sim. Para isso também existe a 
Eucé:!-fistia. Para que tenhamos vida, Cris
to deu a sua. Tradicionalmente, a Igreja 
nos faz repetir no ofertório: "fruto da 
terra e do trabalho do bo.mem". Algo há 
de social nessa terra e nesse trabalho. 
Lembrei aos eardeais a Missa da Terra 
sem Males e a Missa dos Quilombos, que 
o Vaticano proibiu e aproveitei para de
fendê-las. Ao cardeal Gantin, africano,
citei com ênfase especial a Missa dos
Quilombos, oração pela Causa do Negro.
Observei o quanto custa à Igreja incultu
rar-se e reivindiquei o direito das outras
culturas de nosso Terceiro Mundo.

Quinta pergunta - Os Srs. facilmente 
chamam de mártires a Monsenhor Rome
ro, a Camilo Torres ... É bom recordar 
certas pessoas que se dedicaram ao Po
vo, mas chamá-las de mártires! 

Minha resposta: Nó� sabemos dis
tinguir entre os mártires "canônicos", 
oficialmente, reconhecidos pela Igreja, e 
esses muitos outros mártires que chama
mos mártires do Reino, que deram sua 
vida pela justiça, pela libertação; a maio-

�ª deles cristãos e que também morreram 
explicitamente. pela causa do Evangelho. 
Sim, eu ·escrevi um poema a "São Rome
ro da América" e assim o considero: san
to·, mártir, nosso. 

Sexta pergunta- O Sr. falou de "revo
lucionar" a Igreja. 

Minha resposta: A frase completa sur
giu por ocasião da "InsmTeição evangé
licá" da Nicarágua: "Importa revolucio
nar-se constantemente, na própria vida 
pessoal, pela metanóia ou conversão; 
importa revolucionar constantemente a 
Sociedade, seja qual for o sistema ou re
gime; e importa também revolucionar 
constantemente a própria Igreja, para que 
seja sempre mais evangélica". Eu falava 
para setores menos "eclesiásticos", Po
deria ter dito que a Igreja é "sempre re
novanda". Mencionamos, na conversa, o 

�,luralismo, a nossa Teologia, as CQn
�rências Episcopais, a nomeação de bis

pos. 
• O Sr. tem se referido ao Pretório e

ao Sinédrio, me disse Ratzinger, goza
dor. E eu consenti, no mesmo tom. 

Monsenhor Bovone me leu o telegra
ma que 10 bispos brasileiros enviaram a 
Roma, na ocasião da primeira censura 
pública contra Leonardo Boff. Consenti 
também. Ele acrescentou: 

• O Sr. escreveu que o segundo do
cumento sobre a Teologia da Libertação 
corrige o primeiro. 

Respçmdi que sim, que é verdade. 
Corrige-o porque o completa. Se o pri
merro fosse completo, não teria sido ne
cessário o segundo. 

Em determinado momento, o cardeal 
Ratzinger observou que todas as palavras 
podem ser justificadas, como que suge
rindo que é fácil dar interpretações pos
teriores corretas a anteriores incorreções. · 

O cardeal Gantin referiu-se, sério, ao 
problema _de minhas visitas à Nicarágua. 
"Isso já é um 'fatto', sublinha, um 'fat
to' ! Deixar a própria diocese para ir a 
outro _país, interferir em outro episcopa-

do ... " Tentei explicar-me. Mas, ao longo 
desses encontros vaticanos, vi que a Ni
carágua é o que menos se pode "expli
car" ali. 

Conto para ele, pa{a eles, que fui à 
Nicarágua durante o jejum contra a 
agressão, e com o respaldo de 23 com
panheiros bispos; cito minha anterior 
amizade com os nicaragüenses, minhas 
cartas aos bispos do país, minhas idas a 
outros países centro-americanos e a boa 
acolhida de innãos bispos desses países. 
Falo da solidariedade, do que significa 
Nicarágua para toda a América Latina. 
Recordo que há cristãos, católicos mais 
concretamente, em ambos os lados da
quela Igreja e que a Igreja, como jerar
quia, tem a obrigação de atender ao ou
tro lado também. Cito o escândalo que 
esse outro lado sofre. Não nos "conven
cemos"! 

• O Sr. disse que a visita"ad limina"
era inútil, me aborda Gantin. 

Disse que era "quase" inútil, brinco 
eu. E repito a queixa de tantos, no mun
do inteiro, sobre esse particular. Reco
nheço que houve uma nova forma, na úl
tima visita do episcopado brasileiro, com 
a ida a Roma dos 21 bispos, nos três dias 
em que eles e os dicastérios discutiram 
abertamente diante do papa. Recordo que 
o próprio João Paulo II, na carta que di
rigiu à CNBB, reconhecia essa nova
forma de visita como mais colegial e que
serviria de modelo para outros episcopa
dos.

• O Sr. é utilizado; sua palavra, seus
escritos, sua atuação. 

Todos somos utilizados, respondo. Os 
Srs. também e também o papa. Além do 
mais, devemos ver quem e como nos uti
liz�. Falo da comunicação, da opinião 
pública - também dentro da Igreja -, da 
colegialidade e da corresponsabilidadê. 
Lamento que �ultivemos um secretismo 
excessivo. 

Desde o início da entrevista, eles ti
nham insinuado um possível texto com 
proposições, que eu deveria assinar. 
Nesse momento me formularam mais 
concretamente essa proposta. Respondi
lhes que não assinaria nada sem tempo 
suficiente para pensar e consuitar. Que 
eu mesmo jamais pediria a alguém um ti
po de assinatura assim. Reagiram: 

• Não se trata de um tribunal, não. O
Sr. terá tempo de pensar sobre isso. 

Relembro ao cardeal Gantin que, em 
sua carta, ele me prometia um encontro. 
com o papa. Ele me confirma isso. Na
quela mesma tarde se encontraria com 
João Paulo II. Entendi que era para co-
locá-lo a par de nossa entrevista. • 

Levantamo-nos. Ped_i para rezarmos 
juntos. Para que fossemos sempre fiéis 
ao Reino, para ajudar a Igreja a ser sem
pre mais evangélica. "Para revolucioná
la, não é?", intervém Ratzinger, sorrin
do. Sim, para revolucioná-la evangeli
camente, completo. 

Conto-lhes a recente ameaça de que 
estou sendo alvo pela UDR e lhes asse

.. guro que, se caio, será pelo Reino e pela 
_Igreja também ... Rezamos o Pai Nosso, 

em latim, e uma invocação à Maria, Mãe 
da Igreja. 

Quando eu já estava na escada, um 
dos monsenhores veio ao roeu encontro 
para pedir-me que não transmitisse nada 
da nossa conversa ao� jornalistas. Res
pondi que só falaria à imprensa depois 
de minha audiência com o papa; e que, 
se não contan1os aos jornalistas a verda
de, eles se vêem obrigados a inventar, 
talvez mentiras. Insisto no direito e no 
dever da comunicação. Soube, depois, 
que a Rádio Vaticana recebeu ordens 
superiores de nada comunicar sobre mi
nha passagem por Roma. 

Na sala de espera, antes da audiência, 
havia um calendário de ACNUR dedica
do aos refugiados. Recordei com espe
cial carinho os refugiados guatemaltecos. 
A legenda do calendário dizia assim: "É 
mµito fácil ser um refugiado; tua raça e 
tuas opiniões diferentes podem.bastar". 

Na sala de espera, depois da entrevis
ta, havia três belos desenhos à tinta, com 
pavões reais, leões devorando um cordei
ro e serpentes enroscadas numa coluna; 
um quadro de Nossa Senhora de Guada-
lupe e um Crucifixo. Fellini faria uma 
festa maliciosa. 

A audiência particular com João Paulo 
.Il foi no dia 21. E durou aproximada
mente 15 minutos. Depois de passar por 
uns 8 guardas, apresentar 4 vezes o "bi
·glietto'·' "della Prefettura della Casa 
Pontifícia" e atravessar pátios, corredo
res e salões.

O papa, com um gesto, me convidou a
falar, sentados os dois em tomo a uma
mesa.

• Tive a entrevista com os cardeais
Gantin e Ratzinger e eles me fizeram
uma série de advertências. O Sr. já leu a
carta que lhe enviei, com minhas preo
cupações e explicando-lhe porque não 
havia feito a visita ad limina.

O papa concordou. 
• Estou aqui' para o que lhe pareça

oportuno comunicar-me, acrescentei. 
Ele quis que falássemos em português. 

Fala com soltura, poliglota de verdade. 
Pondera a importância da unidade na 

Igreja; da comunhão e também i::Ja comu
nicação não só com o papa mas também 
com seus colaboradores. Recorda-me que 
a visita"ad limina" não é uma simples bu
rocracia. Eu concordo. Insisto no bem da 
comunhão de ambos os lados; nas vanta
gens desse novo modo de visitaºad 1imi
na1 que a CNBB iniciou, de acordo com 
ele; vantagens que ele mesmo reconhe

. eia, depois, na carta que nos escreveu e 

. que foi tão efusivamente acolhida por 
nós. Ele elogia a fidelidade da CNBB em 

, comunicar-lhe tudo prontamente. 
Explico-lhe como a realidade diferen

te de nossas latitudes e as situações que 
nos toca viver nos obrigam a adotar po

. sições quem sabe não compreendidas por 
· outros na Igreja. Ele o reconhece e afir
ma, várias vezes, que "a Igreja deve as
sumir a problemática social". "São pro
blemas dos homens", explicita. Muitos,

. lhe digo, dentro e fora da Igreja, lhe 

. agrad�cernos sua encíclica "SollicitudQ
AGENS 
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rei socialis", que nos parece muito preci
sa e lúcida. Ele, satisfei�o, completa:

- "Até a chamam de Carta do Terceiro
Mundo".

Manifesta que, sabe dos nossos sofri
mentos e repete, várias vezes, que co-
· nhece a grande injustiça que acClntece no
Brasil, sobretudq nas regiões do Norte
do país.

- Pareceu-nos muito oportuno, lhe di
go, o Sr. ter recordado ao presidente
Sarney que, sem Reforma Agrária, não
haverá Democracia no Brasil. Infeliz
mente, a Assembléia Nacional Consti
tuinte já nos proibiu a Reforma Agrária
no texto, votado até agora, da nova
Constituição.

Sobre a mesa havia um dossiê com
meu nome na capa. E um mapa de nossa
região. O papa se inclinou sobre ele. Fa
lamos da Prelazia, da situação do Povo -
índios, posseiros, peões, ·colonos; da,
equipe de pastoral - sacerdotes, religio_
sas, leigos, seminaristas. Ele me pergun
ta se os leigos sabem ler. Explico-lhe os
vários tipos de leigos que trabalham na
equipe e nas comunidades e os muitos
cursos de alfabetização e as escolas que
na região vêm funcion�do há tempos. E
lhe sugiro:

• O Sr. pensa voltar ao Brasil, possi
velmente no próximo ano, não _é verda
de?

• Quero sim. Espero que o Sr. me
permita essa viagem.

• Seria muito bom se visitasse essas
regiões do interior; o santuário de Trin
dade, por exemplo, perto de Goiânia, se
ria um lugar muito oportuno; é um san
tuário muito popular,. muito freqüentado.

• Trindade, Trindade! Repete ele,
como para gravar o nome.

Rep.ro-lhe a proposta dos cardeais em
relação a certas proposições que eu de
veria assinar e lhe confesso que, no meu
entender, isso me parece falta de con
fiança.

• Também pode ser uma prova de
confiança, replica ele. O cardeal Ams
quando vem aqui, gosta das coisas por
escrito.
. Depois senta-se, abre os braços e, en
tre admoestador e brincalhão, me diz: 

• Para que veja que não sou nenhuma
fera ... !

No primeiro momento quase me es
panto, depoi$. achei engraçado o gesto. 

- Nunca pensei isso., eu sorri.
(Mas na verdade sentia, naqueles dias

mais de perto, como aquele Vaticàno· tem
muito de jaula, quiçá dourada. 'Diante da
estátua de São Pedro, em bronze, recor
dei - como não? - os versos de Alberti,
as ganas de Pedro de ver-se, livremente,
pescador .. ..) .

Peço a João Paulo II sua bênçãq para
a Prelazia toda e vamos enumerando
grupos de pessoas. Peço-lhe, sobretudo,
que abençoe os perseguidos.

• Sobretudo os perseguidos, repete.
Na quinta feira, dia 27, pela manhã,

meu último dia de estadia em Roma, tive
outro encontro com o canleal Gantin e
seu secretário, monsenhor Re.
AGEN6

O cardeal mostrava-se tenso:
• O Sr. esteve com o papa, não?"
• Sim, estive com ele uns 15 minutos.
• Inúteis!
Diante de minha expressão de assom

bro, ele me cobra duramente o fato de,
na Espanha, terem sido publicados frag
mentos de minha carta a João Paulo II.
Todo o mundo, acrescenta ele, verá suas
discrepâncias com o Santo Padre e, ele e
o secretário, insinuam que nessa carta há
falta de respeito.

•A carta·, replicÕ eu, parece-me muito
respeitosa e muito eclesial. Foi pensada,
rezada, consultada. Expressa, isso sim,
preocupações e até divergências que
muitos de nós, católicos, sentimos e que
temos o direito de sentir e de expressar,
como Igreja que somos. A carta não trata
de assuntos privados.

Depois, muito energicamente e, em
nome da Congregação dos Bispos, o car
deal me recrimina, outra vez, minhas
idas à Nicarágua.

• Vou rezar, vou pensar, vou consul
tar meus companheiros, respondi.

Ele pede ainda que examine minha
consciência no que se refere a meu modo
de relacionar-me com a opinião pública.

• Eu também sou bispo da Igreja,
afirmo. E me sinto com o dever da cor
responsabilidade. O próprio papa insistiu
na comunicação. Creio que devemos
possibilitar o diálogo, o pluralismo, o
bem maior da Igreja, obra de todos nós.

. Vem à tona o tema de Lefebvre. E
lhes digo que me parece até muito
evangélico que a ·Ctíria tenha tido tanta
compreensão com o bispo idoso, mas que
gostaria que houvesse a qiesma compre
ensão com outros setores da Igreja. O
cardeal me replica dizendo que eles tra
tam igualmente todos os bispos.

• O Sr. cardeal Ratzinger lhe escre
verá, conclui ele.

Tive também - fora do programa ofi
cial - um encontro sumamente efusivo
com·o latino-americano cardeal Pironio.

E�ses dias, pensei muitas vezes; na fé,
com pena, com esperança, na obrigação
irrenunciável que temos de comunhão
comunicação entre as Igrejas locais e a
·Igreja de Roma; entre o papa e sua Cúria
e os bispos. e suas conferências; entre
nossa Igreja � as Igrejas, falando ecume-·
nicamente; entre as Igrejas e o Mundo.
Sonhei, metido naquelas pedras e veran�
do tanta tradição, em outro tipo deCiíria
Romana_,para outro tipo de ministério pa
pal. Senti, com um pouco de culpabili
dade também, as distâncias· que nos co
locam em contradição quando nos deve
riam situar em catolicidade, una e plural,
fiel e livre, evangélica e histórica.

E reassumi a vetdade do Terceiro
Mondo com uma certa indignação impo
tente porém comprometida. Somente re
conhecendo essa verdade, o Primeiro
Mundo poderá salvar-se como humano e
como cristão.

Quanto ao mais, esses dias foram mui
to fmniliares, deliciosamente caseiros.. Os
meus foram a Roma, de Balsareny, de
V alencia, levando-me fotos, recordações,

ajuda, do resto da família. E :vivemos
juntos, superada de repente a distância
de 20 anos, um lindo reencontro. Três
sobrinhos-netos - Edgar, Meritxell, Eli
senda - receberam de minhas mãos a
primeira Comunhão n:;t. Eucaristia - lite
ralmente doméstica - que celebramos nas
catacumbas de Priscilla. (Meritxell cho�
rou, depois, diante de umas reproduções
dos Mistérios de Cristo, na cripta cordi
mariana de Parioli, porque não entendia·
a Santíssima Trindade. E, no dia seguin
te, um psic�alista romano me expôs
seus projetos de confrontar as relações
humanas com as relações trinitárias. De
tudo isso, deduzi que não estava tão per
dida aquela velha Europa, quando suas
crianças e seus cientistas se desvivem
por aproximar-se da mesma inefável
Trindade. Ainda há fé em Israel!).

Hospedei-me na Cúria generalícia de
meus irmãos claretianos, agasalhado co
mo um bispo mesmo. No Claretianum
concelebrei com antigos companheiros
de estudos, agora espalhados missiona
riamente pelo mundo. Celebrei a Eucaa,
ristia em Tre Fontane, com as IrmãzinhaW'
de Jesus, sempre tão universais e ágeis
de espírito. Com a comunidade "brasi
liana" - de Roma e de Assis - que me
presenteou com um grão de mostarda do
Cenáculo de Jerusalém. Com as Irmãs de
São José de Chambery. Com as "Adora
trices". Reuni-me com latino-america
nos, dei algumas entrevistas e descobri
maravilhosas comunidades novas, grupos
de solidariedade, fé, militância. Regres
sando de Assis, jantei com Ôs Irmãozi
nhos do Evangelho. Conversei também
com religiosos, comprometidos com os
Direitos Humanos e estive com os Mis
sionários do Verbo Divino, reunidos em
capítulo geral. .E visitei o Pe. Arrupe,
cravado numa longa cruz de anos de im-1
possibilidade e silêncio, que me sorria e
chorava, enquanto eu lhe ponderava o
bem que se.us jesuítas fazem, sobretud.
em nossa América Central.

No domingo, dia 19, assisti com meus
familiares, entre cantos em latim, em
vietnamita e ·em basco, à canonização
dós Ü7 mártires do Vietnã. Um deles,
Pere Almató� dominicano, meu conterrâ
neo, de San ·Feliu Saserra. E Teófano
Venard, o jovem mi�sionário francês que
eu tanto invocara em minha juventude
missioneira

Uma tarde, me visitou um homem mo
ço, ex-vendedór, um novo lµDÍgo solidá
rio, para entregar-me uns objetos familia
res, de ouro, em favor da Causa Indíge
na. Tinha. lido em "La Repubblica"
umas declarações. minhas e me dizia,
emocionado, que estava convencido de
que os Povos Indígenas só se poderão
salvar com o apoio internacional.

· Reencontrei-me com ·tantos amigos do
meu Sabadell, . de Barbastro, de Madri,
de Manresa, de Sallent, de Vic, da Euro
pa, da América, que aquele verso do co
ração "cheio de nomes" floresceu de·

. atualidade.
Fui a Assis - Assis era outro lugar

obrigatório dessa romaria eclesial. Fui,
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com os incondicionais companheiros
Fernando e Angel e com toda essa mul
tidão de "Pé na Caminhada", que não
me deixou sozinho, um só momento, por
aqueles lugares do Poverello.

Em Assis tudo foi luminoso, como a
Umbria, como a alma de Francisco, As
pedras desnudas, os gerânios encendi
dos, as pombas, os "cárceres", os afres
cos, os sepulcros, o "piccolo giardino
della sorella Chiara", onde o irmão
Francisco se desfez doxologicamente no

seu "Cantico delle creature". Tudo, fi
nalme�te, convidava à pobreza, à liber
dade, à paz. À "fraternura". Em São
Damião, e precisamente no dia do Voto
da cidade à Santa Clara, celebramos a
Eucaristia. · .

Ah! Francisco das flores respeitadas e
do Evangelho "sem glosa" e da crucifi
cada Perfeita Alegria, que bem e que fal
ta nos fazes a todos os seguidores do Se
nhor Jesus!

E es_tou, de volta, em São Félix do

Araguaia, mais eclesial, espero, e mais
latino-americano também. Para a glória
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Pedro Casaldáliga 
bispo de 
São Félix do Araguaia, MT 

agosto de 1988 

• Os amigos, a quem devo carta, sintam-se res
pondidos e ab�pcssoalmeot.e.

O tempo e até o preço obrigam a apelar aos im
pressos coletivos ... 

América Latina-------------,.-------------
ESTUDANIES URUGUAIOO QUFBEM DEMISSÃO DE MINISTRO 

Montevidéu (AGEN) - A· Federação
de Estudantes do Uruguai exige a de-·
missão dos ministros da Economia e da·
Defesa; acusados de atentar contra a de
mocracia. A declaração pública da
FEUU afirma que o ministro da Defesa
atemoriza a população, diante da possibi
lidade da realização do plebiscitó (para
anular a anistia aos militares), demitindo

aro éapitão naval que assinou um docu
.riento em favor do referendo popular.

A outra face da moeda, diz o doeu-

mento, é a quebra do modelo econômico
"que está sendo esfacelado pela inflação
e -0 déficit fiscal, enquanto o ministro só
oferece aumento de impostos e preços,
esvaziando, assim, o orçamento da Uni
versidade".

A FEUU considera que o titular da
Defesa "não pode conp,nuar mais um se
gundo no Ministério, porque ofende esta
democracia que o nosso povo resgatou".
Segundo a Federação dos Estudantes, o
governo faz manobras para não respeitar
a decisão dos cidadãos e desconhece o

direito constitucional dos militares que
defendem o plebiscito.

A FBUU cita declarações do ministro
da Defesa nas quais ele duvida do que
acontecerá se for anulada a anistia aos
militares. O governo põe em perigo a
consolidação ' democrática, afinnam os
estudantes. Responsabilizam-no pela di
minuição do orçamento e pela queda de
90% do atendimento nos refeitórios Ull!
versitários. Um dia de juros da dívida
externa dá para dobrar o número de bol
sisU4s, declaram os estudantes.

DIRIGENTES DE CEBS ANALISAM LUTA EM EL SAL V A.DOR 

São Paulo (AGEN) - Um camponês da
zona libertada de Morazán, Guillermo
Cuéllar, e um enc�egado de relações
internacionais das Comunidades Ecle
siais de Base salyadorenhas (CEBs), Ce
lestinQ Arguetta, concederam recente en
trevista à AGEN. Eles disseram que "as
CEBs não são neutras no enfrentamerito
entre a guerrilha· popular e o governo

"democrata-cristão, que é o componente
político do projeto militar integral dos
Estados Unidos", e acrescentou que "es
se projeto, que combina a repressão com
populismo, fracassou. A democracia
cristã perdeu a base social que tinha em

e>s4. Existe um vazio no poder central e
uma dualidade de poderes de fato na so
ciedade: entre o Exército e a Frente Fa
rabundo Martí de Libertação Nacional
(FMLN).

"Quem tem perspectiva de poder h.oje
é o movimento das massas, encabeçado
pela União Nacional dos Trabalhadores
Salvadorenhos (UNTS), que fez seu o

programa da FMLN, o que explica a in
tensificação da repressão por parte do
regime", afirmaram.

"Em Morazán, somos bombardeados
diariamente pela aviação militar; ali tra
balhamos, alfabetizamos e lutamos junto

. com os membros da Frente. O poder da
guerrilha reflete-se, também, no regres-
so, a El Salvador, de Guillermo Ungo e

'Rubén Zamora (da Frente Democrática
Revoiucionária, aliada à FMLN) e no fa
to de vários partidos assumirem, hoje, as
antigas propostas da Farabundo Martí,
como a solução negociada sem a inter
venção estrangeira e a indispensável par
ticipação da Frente nessas conver
sações". Destacaram os salvadorenhos que .. a
Nicarágua é um exemplo de revolução
popular e nós, salvadorenhos, temos as
esperanças depositadas na Revolução
Sandinista, independentemente das dife
renças dos dois processos".

Os visitantes afirmaram que "as CEBs

organizam-se no campo e nas cidades,
integradas por estudantes, feirantes, reli
giosos e camponeses. Porém, a Igreja,
coroo instituição, só vê com bons olhos a
atividade evangelizadora das Comunida
des de Base, mas não o seu Último rela
cionamento com o movimento popular". .Os representantes das CEBs desen
volvem "boas relações com as Igrejas
Luterana, Batista, Episcopal, q.ue.
mantêm posturas progressistas. Trabalha
ram, também, com adventistas, membros
das Assembléias de Deus e carismáticos,
na área de Morazán".

As CEBs participaram na criação .da
organização "Cristãos pela Paz", que
organizou comícios no aniversário do as
sassinato, por paramilitares, de d.Oscar
Romero.

Os visitantes destacaram a im_t=>ortân-.
eia decisiva da solidariedade internacio
nal com a luta do povo salvadorenho, a
fim de frear a intervenção norte-america
qa.

Síntese------------------------, 
DOCUMENTO DOS .EXÉRCITOS

Buenos Aires (AGEN-�L) - Dirigen
tes políticos argentinos divulgaram um
documento secreto, aprovado na última
Conferência de Exércitos Americanos,.
impulsionada pelos Estados Unidos, que
contém aspectos da Doutrina da Segu
rança Nacional. O movimento "Todos
pela Pátria" denunciou que as resoluções.
adotadas em 1987, na reunião de Mar del
Plata, incluem operações conjuntas dos
exércitos contra organizações políticas,
sindicais e profissionais da América La
tina.

O documento militar afirma que existe
"infiltração comunista'' nas forças arma-

das,· Igrejas, sindicatos e organizações
·estudantis da América do Sul e considera
a sociedade como objetivo de uma ofen
siva contra essa situação. O movimento
"Todos pela Pátria" reclama do governo
um esclareeimento sobre o documento,
pois considera que ele é um atentado
contra a soberania nacional.

001.ÔMBIA: DESAPARECIDOS
Bogotá (AGEN-AFP) - Cerca de 15

denúncias por desaparecimento de pes
soas chegam todos os dias à Procurado
ria dos Direitos Humanos da Colômbia,
afirmou recentemente o diretor da orga-

nização, Bernardo Echeverri. O fun
cionário tem em seu poder três mil quei- ·
xas por desaparecimentos, não obstante o
número "oficial" ser de 964, dos que �Ê
responsabilizam os órgãos de segurança
do Estado.

Echeverri recebeu 80 cartas de orga
nizações internacionais interessadas nos
resultados das investigações sobre os de
saparecidos. Revelou que, nos primeiros
sete meses do ano, seu gabinete recebeu
131 de�úncias. Qualificou como terrível
o problema dos desaparecidos e �isse
que só na provfucia de Antioquia há 110
C�QS.

AGEN7



Memória---------------

NAnvo FOI ASSASSINADO HÁ 3 ANOO

São Paulo (AGEN) - Tendo como causa os constantes conflitos de terra em Carmo 
do Rio Verde, Estado de Goiás e, principalmente, problemas enfrentados pelos traba
lhadores rurais provocados pela Agroálcool, uma cooperativa de usinas de álcool,_foi 
assassinado no dia 23 de' outubro, de 1985, ó lavrador, dirigente sindical e secretá
rio rural da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Nativo da Natividade de Oli
veira. 

O crime aconteceu por volta das 19h, na porta do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e foi praticado por dois homens que ocupavam um fusca bege, que dispararam 
cinco tiros de revólver calibre 38, sem sequer descer do carro em que estavam e em 
que acabavam de chegar. . . Nativo foi velado por dois dias na sede do Sindicato e por lá passaram mais de m1l
trabalhadores rurais e urbanos. Entre os presentes ao velório, estiveram Jair Mene
guelli, presidente nacional da CUT e o bispo de Goiás, d.Tomás Balduíno, além de 
diretores da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e da 
Fetaeg (Federação dos Trabalhadores do Estado de Goiás) e representantes de dez 
diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores (PT) e várias entidades. 

Após a cerimônia religiosa, oficiada por d.Tomás Balduíno, houve uma passeata 
até o forum e lá foi escolhida uma comissão que entregou um documento ao juiz Luiz 
Rodrigues, exigindo urgência na punição dos assassinos de Nativo. 

De volta à sede do Sindicato, foi realizado um ato público por mais de quatro ho
ras, quando se denunciou a complacência das autoridades diante da violência e se 
manifestou ?Ouca esperança num rápido esclarecimento da morte do líder sindical. 

Como suspeitos de autoria intelectual do assassinato, figuram o prefeito da cidade, 
Roberto Pascoal Liégio, o advogado Geraldo Reis, presidente do Sindicato Rural 
(patronal) e o presidente da destilaria Agroálcool, Anestar Clemente Silva. Como 
executores, os pistoleiros João José Magalhães, Genival Flores do Nascimento e 
Francisco Diogo de Oliveira ("Neném"). 

O pistoleiro João José Magalhães foi preso no dia 31 de dezembro de 1985 e con
fessou a morte do presidente do Sindicato e mais, confirmou que o crime foi execu
tado a mando do prefeito Roberto Pascoal Liégio e do advogado Geraldo Reis. O 
processo de apuração foi parado no dia 23 de abril de 1986. 

Quero assinar o boletim semanal da. AGEN. Por isso envio o cheque ou yale 
postal. no valor de Cz$ 2 500,00 ( individual) ou Cz$ 3 .000,00 (entidades). 

Nome---------------------,----
Endereço-----------------------
Bairro __ __:_ _________ CEP------------

Cida.de Estado----------

País Número do cheque ou vale postal-------
Telefone ----------------------
Assinatura----------- Data-----------
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liga 
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da 
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pág 2 

pág2 

pág 3 

pág 3 
pág 3 

pág 4 
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A estratégia da UDR nas eleições mu-
nicipais pág 5

.ECOLOGIA 
A e�rgência ecológica pág 6 

MULHER 
32 Concut e o avanço da mulher traba
lhadora 
Seminário sobre os direitos da mulher 
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POVOS INDÍGENAS 
CQndenados pela morte dos Xacriabás pág 7 

SOi.D URBANO 
ANSUR e a luta pela reforma urbana pág 7 

POÚTICA 
Dirigente partidário é assassinado em 
Santo André pág 8 

MOVIMENTO OPERÁRIO 
CUT ganha eleição dos químicos do 
ABC pág 8 

ECONOMIA 
A crise econômica internacional e o 
Brasil pág 9 

AMFRICA LATINA 
Recife sedia 72 Encontro de Solida-
riedade pág 10 

TF.RCHIRO MUNDO 
Negociações de paz no Sudoeste afri-
cano 

MEMÓRIA 
Santo Dias, o mártir operário 

pág 11 

pág 12 

Nota da Redaçiio: não é sem alegria que a 
Agen informa a seus leitores e/ou amigos que 
o seu boletim, a partir desta semana, passa a
ter 12 pá,ginas. Assim, serão ampliados o nú
mero de matérias e os assuntos abrangidos a
cada sete dias. Esperamos estar, destafomza,
ratificando nosso compromisso de informar
cada vez melhor, sem haver omissão. E isto
não seria possível sem � efetiva colaboração e
o integral apoio de tantos que. como você,
acreditam no projeto Agen.

Os trabalhadores sem casa, na periferia de São Paulo, _enjrenJam, quase 
diariamente, a repressão policial. Na foto, de Luiz Carlos Murauskas, 

soldados da Guarda Municipal de São Paulo, criada pelo prefeito Jânio 
Quadros, apontam suas armas para os homens, mulheres e crianças sem 

casa da Z.Ona Leste paulistana. 

EVANGÉLICOS APÓIAM IGREJA PROORFSSISTA 

Salvador (AGEN) - Não poderia ter sido mais claro o apoio da CICARWS (uma 
das 16 comissões do Conselho Mundial de Igrejas) à realização concreta e urgente da 
Reforma Agrária e ao trabalho da igreja progressista no Brasil: assim que d.Paulo Eva
risto Aros, cardeal arcebispo de São Paulo, terminou seu emocionado discurso, os 50 
participantes, de pé, aplaudiram-no demoradamente. D.Paulo condenou a tortura, a 
miséria, o terrorismo no campo e o latifúndio: "a falta de terra sangra. A maior derrota 
do povo brasileiro foi a não aprovação da Reforma Agrária na Constituinte". 

Mais que carinho e respeito, os aplausos representaram, na prática, a preocupação 
das igrejas em relação "à desumana, inacreditável e assustadora situação da terra no 
Brasil", conforme frisou Klaus Poser, diretor da CICARWS, alemão, luterano. 

A Comissão - CICARWS é uma sigla em inglês, e significa Comissão de Ajuda In
tereclesiástica, serviço mundial e refugiados. Reúne-se anualmente sempre no país de 
origem de um de seus membros. No caso brasileiro, pertence à comissão Enilson Rocha 
Souza, evangélico, secretário executivo da Coordenadoria Ecumênica de Serviço -
CESE. 

Durante 5 dias (de 4 a 8 de outubro) pessoas de 30 países, das mais diversas deno
minações religiosas dos cinco cont.inentes, analisaram a situação da Comissão e dos 
projetos de solidariecjade aos quais ela presta ajuda em todo o mundo, além de ouvir 
dados sobre a realidade fundiária no Brasil. Houve traduções simultâneas em alemão, 
inglês e espimhol. 

A temperatura agr.adável e a beleza natural de Salvador, aliadas à perfeita acolhida
da CESE, entidade com sede nesta cidade, que repassa as verbas entregues pelo ICMI, 
tornaram o .encontro um profundo momento de oração e compromisso fraternos. 

Nas manhãs,antes de serem iniciados os trabalhos propriamente ditos, foram apre
sentadas reflexões sobre os menores, os negros, as mulheres e os índios, com a presen
ça dos envolvidos. Dos índios, por exemplo, estiveram no encontro membros dos Pata
xó, Kiriri e Pataxó Ha-Ha-Hãe, tribos da BahiaJAlémde um painel sobre a terra coor
denado por Milton Schwantes, luterano, João lDias, presbiteriano e Ermano Allegri, 
católico. Ermano, secretário geral da Comissão Pastoral da Terra, apresentou dados 
que deixaram estarrecidos os participantes: "diariamente o latifúndio toma, no Brasil, 
45 mil hectares de terra. Isto daria para serem assentadas, a cada 24 horas,1.000 famí

lias. E são dados oficiais, do governo". 
Milton Schwantes acrescentou que a terra está "corrompida". E completou: "não há 

homem livre sem terra livre". (Por Guilherme Salgado Rocha, de Salvador). 

• 
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lgrejas---------------------------

IECLB ANGUSTIADA COM A S([UAÇÃO 00 BRASll.. 

Porto Alegre (AGEN) - Inserida mais 
e mais na realidade brasileira, a Igreja 
Evangélica de . Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB), assim como a maioria 
do povo brasileiro, passa por momentos 
angustiantes. Ela sente os efeitos catas
tróficos da gigantesca onda de migração 
interna no país, a crescente urbanização 
e o violento empobrecimento da classe 
média e pobre. Os ganhos dos assalaria
dos não acompanham a explosão da in
flação e respondem em boa p_arte pela re
cessão econômica e a retração do merca
do interno. 

A IECLB é hoje uma Igreja mais po
bre, mais dispersa e mais peregrina. Mas 
também mais solidária, uma exigência do 
Evangelho. Ela se empenha na defesa 
dos direitos dos injustiçados. "Solidarie
dade com os necessitados pode ser desti
no. Jamais ! porém, deixa de ser missão". 
A análise é do pastor presidente, Gott
fried Brakemeier, no relatório que apre
sentará durante o XVI Concílio Geral, 
que terá lugar em Brusque (SC), de 18 a 
23 de outubro. Brakemeier apresenta 
uma reflexão sobre a caminhada da 
IECLB. 

Expansão explosiva - Esta Igreja re
conhece as exigências políticas do Evan
gelho. "Crises sócio-políticas não são fa
talidade. Podem e devem ser superadas. 
Não cabe à Igr�ja assumir os negócios 
do Estado. Tampouco pode identificar-se 
com um determinado pro.tido político, · 
submetendo-se sem reservas à respectiva 
ideológica. Cabe-lhe, isto sim, levantar 
sua voz e insistir na necessidade da jus
tiça, da paz e da proteção ao meioam
biente, com o fim de ver assegurado o 
bem da Nação", escreve o pastor presi
dente no seu relatório. 

A Igreja se tornaria culpada diante de 
seu Senhor, caso se conformasse com a 
injustiça. Preocupa, pois, à Igreja a si
tuação agrária no país. "Não adianta le-

vantar a bandeira da reforma agrária, en
quanto, ano por ano, for desalojado de 
suas terras um contingente de agriculto
res várias vezes superior ao dos reassen
tados. Reforma agrária deve ter na polí
tica agrária, não em litigiosas desapro
priações, seu principal instrumento", lê
se no relatório. 

A migração está levando a IECLB, no 
acompanhamento de seus membros para 
as novas fronteiras agrícolas, a uma ex
pansão geográfica de forma explosiva. 
Segundo a análise do pastor presidente, a 
migração destrói o tradicional "habitat" 
das comunidades evangélicas luteranas, 
"esvaziando o interior e transportando 
nosso membro às periferias das cidades 
ou às novas fronteiras agrícolas de colo
nização". Vê, também, o processo mi
gratório, em última instância, como um 
grande processo de urbanização. "A 
IECLB do futuro será predominantemen
te Igreja na cidade e metrópole". 

Também é motivo de preocupação da 
presidência, e protesto, o arrocho sala
rial. E à semelhança do que ocorre na 
sociedade, cresce também na IECLB a 
diferença entre membrns em melhores e 
outros em piores condições de vida. "A 
IECLB deixou de ser uma Igreja social
mente homogênea como o era tempos 
atrás. Cresce o número de pobres, viti
mados não de preguiça, mas de cruéis 
mecanismos econômicos, levando à ruína 
também e justamente os honestos", ava
lia o pastor presidente. Nos últimos anos, 
voltou a crescer o volume da ajuda fi
nanceira à IECLB por parte de Igrejas 
irmãs do exterior, "motivo de gratidão 
de um lado, mas de preocupação de ou
tro". 

Sinal da graça - Quanto ao processo 
constituinte, no qual a IECLB esteve 
empenhado na coleta de assinaturas para 
cinco emendas populares (reforma agrá
ria, questão indígena, serviço civil pa-

triótico, liberdade religiosa e educação), 
Brakemeier constata que este processo 
registrou avanços e recuos. "Como 
cristãos devemos deplorar o jogo de for
ças a que a Assembléia Nacional Consti
tuinte estava exposta". Afirma que o 
bem do povo deve ser a suprema lei. Não· 
deixa de ser esta também a exigência 
política do Evangelho. 

O relatório, de 56 páginas, está colo
cado sob a senha para a semana em que 
se realiza o XVI Concílio Geral. Diz a 
senha, extraída de Miquéias 6.8: "Ele te 
declarou, ó homem, o que é bom, e o que 
o Senhor pede de ti: que pratiques a jus
tiça, ames a misericórdia, e an�es humil
demente com o teu Deus". E sinal da ,
graça de Deus, constata o pastor presi
dente, que Ele não desiste de insistir no
cumprimento de sua vontade. E Jesus
Cristo dá o exemplo dessa vontade.

-
"É justo, defendendo a causa dos fra

cos e reservando a todos seu espaço de 
vida. É misericordioso, _perdoando a cul
pa e acolhendo gente indigna. É humil
de, não se gabando de suas conquistas e 
proezas, mas agradecendo pelas dádivas 
divinas. Em Jesus, a vontade de Deus se 
fez carne. Ele é, a um só tempo, o pro
testo de Deus contra a perdição humana: 
e a demonstração de seu amor a um 
mundo profundamente imerso na injusti
ça, violência e presunção", escreve o 
pastor presidente. 

Por isso, a Igreja não pode se limitar a 
falar do que Deus pede e a missão não se 
resume em ser porta-voz. Ela é testemu
nha. Isto significa que a IECLB, com.a.. 
Igreja de Jesus Cristo no Brasil, tem• 
privilégio e o dever de louvar e agrade
cer a Deus pelos seus feitos, de lembrar 
às pessoas a vontade de Deus de promo
ver a aprendizagem dessa vontade e o 
privilégio e o dever de colocar sinais de 
justiça, misericórdia e humildade. 

RFLIGIOSOS NORTE-AMERICANOS VISITAM A URSS 

Moscou (Novopress-AGEN) - Na Ca
tedral da Assunção de Odessa, uma de
legação do Conselho Nacional de Igrejas 
de Cristo dos Estados Unidos orou pela 
paz, juntamente com religiosos soviéti
cos. Com essa cerimônia, encerrou-se a 
visita da comitiva norte-americana à 
Ucrânia, tendo em vista as comemo
rações do milênio de cristianização · da 
Rússia. 

"O processo de renovação atinge to-. 
dos os aspectos da vida da sociedade so
viética, inclusive o religioso. Estamos 
AGEN2 

convencidos de que os religiosos 
dispõem de todas as condições para 
exercer seu direito à liberdade de cons
ciência", declarou Q professor Donald 
Need, do Centro Norte-Americano para a 
Reconciliação EUA-URSS John Conner. 
O professor Donald também foi o chefe 
da delegação. 

Ele acrescentou que o programa da 
viagem incluía, além de Odessa ( cidade
irmã de Baltimore), onde se encontra a 
residência de verão do Patriarca Pímen, 

Patriarca de Moscou e de toda a Rússia, 
Moscou, Zagorsk, Kiev e Leningrado. 
"Encontrei na União Soviética, onde es
tou pela primeira vez, pessoas abertas e 
cordiais", assinalou Constance Erickson, 
pastor da Igreja protestante do estado de 
Indiana. Jamis Di Martino, pintor de No
va Iorque, outro integrante da comitiva, 
considera um bom sinal a atenção de
monstrada pelo Estado soviético na res
tauração e conservação das igrejas, parte 
das quais é considerada patrimônio cul
tural. 

CNBB DIVULGA NOTA SOBRE D.CASAIDÁUGA 

Brasília (CNBB-AGEN) ,_ De acordo 
com o boletim à imprensa divulgado pela 
.presidência da CNBB, o Vaticano não 
teria punido d.Pedro Casaldáliga, bispo 
de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, 
mas, "à luz de dados já tratados por oca
sião da visita 'ad limina', teria requerido 
assinaturas a quatro proposições referen
tes ao exercício do Ministério Episco
pal". 

O comunicado da CNBB foi entregue 
aos jornalistas após a reunião da pre
sidência da entidade e da Comissão 
Episcopal de Pastoral, realizada de 27 a 
29 de setembro nesta cidade, com 54 
participantes: 45 assessores nacionais e 
nove bispos. 

Esclarecimentos - D.Luciano Mendes 

de Almeida, presidente da CNBB, ba
seou sua nota em cinco pontos, a saber: 
"1) Ao fazer pronunciamento sobre a 
Teologia da Libertação, que d.Pedro se 
atenha às orientações dadas pela Santa 
Sé; 2) Ao aprovar textos, especialmente 

. catequéticos, para publicação, evite o 
que traz danos à ortodoxia e aos bons 
costumes; 3) Que as celebrações litúrgi
cas não tenham fins sócio-políticos; 4) 
Ao viajar para fora da Diocese, a fim de 
exercer seu ministério, entrar em contato 
com os bispos do lugar, sobretudo na 
Nicarágua e na América Central. O que 
se pediu na carta enviada a d.Pedro é 
que tenha presente e aceite essas obri
gações episcopais; 5) O diálogo com 
Roma deve continuar, e faz parte do Mi
nistério Episcopal, dentro do espírito 

evangélico, es�larecer posições, corrigir 
equívocos e encontrar respostas para 
eventuais questionamentos. D.Pedro terá 
oportunidade de pedir e conceder as ex
plicações adequadas, em um diálogo 
aberto com as Congregações romanas, 
até o plano entendimento" . 

• Especificamente sobre d.Pedro Ca
saldáliga, o presidente da CNBB frisou: 
"é um irmão, que sempre falou do seu 
amor ao Santo Padre, da sua vontade de 
fidelidade à Igreja e de inteira dedicação 
aos mais pobres. A carta que recebeu 
não questiona sua ·vida e nem sua virtu
de. A valia fatos já apresentados em sua 
visita 'ad limina ' ". :O.Luciano assina
lou, ainda, que deseja ver "essa situação 
delicada o quanto antes superada". 

JAIME WRIGHf E D.PAULO RECORRERÃO AO HABEAS DATA 

Salvador (AGEN) - O reverend9 Jai
me Wright, secretário geral da Igreja 
Presbiteriana Unida, e o cardeal arcebis
po de São Paulo, d.Paulo Evaristo Arns, 
vão entrar nos próximos dias com pedi
dos de Habeas Data junto ao SNI, utili
zando o instrumento jurídico incluído na 
Constituição. A informação foi prestada 
na sexta-feira, dia 7 de outubro, com ex
clusividade, à AGEN, �m Salvador, pelo 
próprio Jaime Wright. 

O secretário geral da IPU foi um dos 
coordenadores do prcjeto Brasil Nunca 
Mais, que já tem 220.000 exemplares 

São Paulo (AGBN) - Deverá ser lan
çado no próximo dia 29 de outubro, no 
Instituto "Sedes Sapientiae", em São 
Paulo o livro "Na procura do Reino", de 
autoria de d.Pedro Casaldáliga, pela edi
tora FfD dos irmãos maristas. Ao ato de 
lançamento, que deverá se iniciar por 
volta das 19h, deverão acorrer várias en
tidades defensoras dos Direitos Humanos 
e que trabalham com os movimentos po
. pulare:5, além de inúmeros amigos de 

vendidos. Jaime Wrigth, também assinará 
outro pedido de Habeas Data: o de seu 
irmão Paulo Stuart Wright, preso político 

·desaparecido desde setembro de 1973,
então deputado estadual de Santa Catari
na e líder da Ação Popular. A partir daí,
através dos mais diversos meios, o reve
rendo tem tentado obter informações ofi
ciais sobre o destino de seu irmão, em
uma busca incansável. Sem nada conse
guir.

Paulo Stuart Wright ficou detido nas 
dependências do DOI-CODI (rua Tutóia, 

CASALDÁUGA LANÇARÁ LIVRO DIA 'l9 

d.Pedro, que aproveitarão a oportunidade
para manifestar solidariedade ao bispo de
S.Félix do Araguaia, que vem receben
.do pressões por parte do Vaticano, por
sua atuação junto aos empobrecidos em
toda América Latina.

Urna entrevista coletiva à imprensa 
deverá ocorrer no dia 28 por volta das 14 
hs na AGBN. Na oportunidade, d.Pedro 
exporá as idéias básicas de sua obra . 

São· Paulo). Jaime Wright acredita que 
seu irmão tenha sido torturado e morto 
nas 48 horas seguintes à sua prisão. O 
pedido de Habeas Data está dependendo 
apenas das assinaturas de Leila e João 
Paulo, filhos de Paulo Stuart, que vivem 
em Curitiba, o que será concretizado na 
próxima semana. 

A decisão sobre o Habeas Data foi 
tomada por d.Paulo e Jaime Wright em 
Salvador, a fim de saberem o que contra 
ambos existe nos órgãos de informação 
do Governo Federal. (Guilherme Salgado 
Rocha, de Salvador-BA). 

Neste mesmo dia, às 20 h, ele poderá re
ceber na Câmara Municipal de São Paulo 
a medalha Anchieta, por iniciativa do ve
reador Claudio Barroso (PT-SP). 

Por outro lado, no auditório do JU
CA, da Pontifícia Universidade Católica, 
o bispo fará uma palestra no dia 26 às 20
h, discorrendo sobre o tema "A caminho
do ano 2.000, passando por Santo Do
mingo", numa promoção do CESBP e do 
departamento de teologia da PUC.

BISPO Cllll..ENO É AMEAÇADO DE MOR1E 

Linares (AGEN) - Em princípios do 
mês de outubro, o Bispado de Linares 
(300 kms ao sul de Santiag0), divulgou o 
conteúdo de uma carta anônima que aler
ta sobre .um plano de morte dirigido ao 
bispo desta diocese, d.Carlos Camus La
renas. 

Camus é considerado um dos bispos 
da ala progressista: do Episcopado católi
co no Chile e sua postura antigoverna
·_mental é niuito conhecida� bem como sua

luta a favor dos Direitos Humanos. Jun
tamente com o bispo, foram ameaçados 
vários de seus colaboradores mais diretos 
como Félix A viles, encarregado da Cate
quese e Jaime Naranjo, encarregado do 
Departamento de Leigos e presidente da 
Comissão Chilena de Direitos Humanos 
dessa cidade. 

A carta anônima revela que existe um 
plano cujo autor é ó "Comitê Cívico" 
. que. conta com inúmeros recursos e ar-

mas de fogo para operar. Segundo este 
plano, existem dois tipos de ações a se
rem efetuadas: "aos pequenos comunis
tas" aos quais lhes será tirada a carteira 
de identidade a fim de que não possam 
votar no plebiscito do dia cinco de outu
bro; aos "grandes comunistas" aos quais 
se lhes preparará pequenos golpes e 
incêndios de suas residências. No que 
diz ao bispo:, especifica que "sua casa 
será queimada com ele dentro". 
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Direitos Humanos---------------------
A MISÉRIA E A FOME NO BANQUETE DA VIDA 

Car:deal d.Paulo Evaristo Ams 

A vida humana pode ser comparada a 
um grande ba1UJ,uete. Todos os dons e 
riquezas que ela oferece, todos os recur-. 

· sos que a sustentam, são como que igua
rias postas à mesa. Os seres humanos,
somos convivas que rodeiam ou se as
sentam à mesa e se regalam com as
iguarias e usufruem do prazer de viver.
Mas nesse ba1UJ,uete da humanidade, ·al
go de estranho acontece·: não obstante a
riqueza dos recursos para um banquete
de festa, estima-se que dois terços da
humanidade passa fome e amarga a vida
com o gosto da miséria. Vejamos de per
to o que se passa.

Não obstante a rique7Jl dos recursos 
para um banquete de fes� estima-se 
que dois 1eIÇOS da .. mrumidade passa 
fome e amarga a vida com o gosto da 

miséria. 

Riquezas e recursos para wna vida na 
abundlincia. - Há muitas formas de co
meçar a pensar as bases de uma vida na 
abundância, mas talvez a mais concreta 
seja começar pela alimentação. Sem 
alimento, morremos. Em tennos mun
diais modernos, a humanidade conta 
com enormes recursos na produção de 
alimentos. A tecTJOlogia moderna cria as 
máquinas..que economizam, em tempo e 
esforço, o empenho dos braços huma
nos, produz fertilizantes químicos, agro
defensivos ·e sementes selecionadas que 
nos levam a supersafras;J pesquisas 
genéticas a nível vegetal e animal ga- · 
rantem uma produção mais eficiente e 
qualitativamente superior. Chegamos, 
assim, a uma produção anual no mundo, 
em termos de grãos, superior a 1,5 bi
lhões de tonel.adas, o que teoricamente 
daria para atribuir 300 quilos para cada 
habitante da terra. Existem, além disso, 
cereais estocados no mundo numa quan
tidade superior a 250 milhões de tonela
das. Algo semelhante poderíamos dizer 
da produção de carne para a alimen
tação, cujos estoques, s6 na Europa, 
superam as 6oo mil toneladas. 

A abundância da vida se aprecia 
também pela saúde. Os avanços da me
dicina de hoje são incríveis. Não se pen
se apenas nos sofisticados recursos de 
uma medicina curativa, mas, talvez, 
principalmente na medicina preventiva. 
As ciências vão mostrando com precisão 
o que faz bem e o que faz mal à saúde;
quais as necessidades básicas; qual o
conteúdo nutritivo dos alimentos; quais
as condições ideais de salubridade. As
sim, a expectativa de vida para cada ser
humano pode, teoricamente, ser pensa
da em termos de 70-80 anos.

A vida se mostra também abundante 
no mundo das relações, uma vez que 
somos seres . constitutivamente sociais. 
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Desde o campo afetivo até ao intercâm
bio humano fundado na justiça, encon
tramos fontes indispensáveis para que a 
vida ganhe intensidade e tenha caráter 
de festa. Os recursos da humanidade 
nesse sentido são múltiplos. A tecnolo
gia, com seus avanços, nos coloca à 
disposição meios de criar o aconchego 
para as pessoas, a partir de condições 
básicas como a habitação e o vestuário. 
Cria também condições menos desgas
tantes de trabalho, através das máqui
nas, e possibilita a diminuição das �ras 
de trabalho e aumento do tempo de lazer 
de relações amplamente afetivas. Temos 
recursos, através d� ciências, para te
conhecer, na diversidade dos povos e 
nas diferenças sexuais, a força de vida 
que há na reciprocidade de nossos dons. 
E temos, particularmente através dos 
grandes meios de comunicação social, 
recursos ingentes para a educação, a in
formação e para a intensificação da par
ticipação política nos destinos de nossa 
vida. 

Aqui estão algumas indicações que 
podem esboçar o quadro de recursos 
que temos para viver. Outros aspectos 
ainda podem ser completados pela re
flexão de quem pensa no lado otimista 
da vida de hoje. Em nossa parábola 
diríàmos: a mesa está posta; façamos 
agora uin brinde aos convivas. 

Pobres e famintos ao lado da 
abundfJncia. - O quadro de riquezas e re
cursos de que dispõe a humanidade é 
indispensável para se compreender a 
miséria e a fome. De fato, no contraste 
da distribuição desses recursos é que se 
evidencia o mundo dos pobres. O que se 
passa hoje na humanidade é de estarre
cer. 

Quanto aos alimentos, as estatísticas 
revelam que cerca de 15% da população 
mundial consome 60% de toda a pro
dução alimentícia, e1UJ.uanto que 85% da 
humanidade rateia os restantes 40%. O 
resultado disso é a fome que tem uma 
estruturação com raízes não s6 na falta 
de alimentos, mas também na desinfor
mação sobre o valor nutritivo dos ali
mentos, na carência de poder aquisitivo 
diante deles, e numa espiral de fatores 
que impedem o pobre de os produzirem. 
O resultado é a morte. Indicam-se 120 
mil mortes diárias no mundo, relaciona
dàs

. 
com a fome. Gere� de 100 milhões 

de crianças, com menos de 5 anos, so
frem carência. aiirne'n.tar no n:z1tndo. 

Cezca de 100 milhões de�. 
com menos de 5 anos, sofrem de 

carência alimentar no muodo. 

Mas a miséria não pode ser medida 
apenas pela fome. A exclusão do ban
quete da vida nos faz lembrar também o 

A mortalidade infantil atinge taxas 
incríveis de 8 a 10% em regiões do 

Tm:eiro Mundo. 

despojamento da saµde e dos cuidados 
que mantêm·a vida. As doenças endêmi
cas tomam conta do povo, vendo a me
dicina se voltar, quase totalmente, para 
a cura e não para a prevenção. A mor
talidade infantil atinge taxas incríveis de 
8 a 10% em regiões do Terceiro Mundo. 
No Brasil, 34% do total de 6bitos são 
crianças com menos de um ano de ida
de. 

Assim, o afastamento e marginaÍi
zação dos convivas do banquete da vida 
se reproduz nas outras áreas de riquezas 
como a habitação, o vestuário, a terra· 
para cultivo e mo.radia. E1UJ,uanto uns 
poucos têm mansões e grandes latifún. 

, dios, a maioria fica sem te_rra e desabriy.
. gada, ou mal acomodada. Os recursó.l 

técnicos que serviriam para a educação, 
informação e promoção de formas p{lrti
cipativas de vida. social, se transformam 
em mecanismos de garantia a ampliação 
do ganho de alguns. 

Só entre 1981 e 1985 os países 
endividados pagar.un de juros 

US$ 133 bilhões a seus credores. 

Desse modo, se percebe que a miséria 
e a fome' têm uma l6gica que as expli
cam: o poder transformado em força de 
exploração de alguns sobre a vida dos 
outros. Criam-se ''mundos'' diferentes, 
um explorando o outro. É assim que cer
tos mecanismos como a dívida exter15,,a eternizam a dependência. S6 entre 19lS·,· 
e 1985 os países endividados pagaram 
de juros US$ 133 bilhões a seus credo
res; soma que corresponde ao dobro do 
total da dívida em 1975, que era de US$ 
68,5 bilhões. Países famintos têm que 
aumentar suas exportações para pagar 
uma dívida infinda. E a mesma l6giea se 
reproduz dentro dos próprios países já. 
pobres. No Brasil, por exemplo, o ma
gro salário mínimo de US$ 40,00 por 
mês é insultado por salá.rios dos mais al
tos do mundo. 

Tudo isso nos fala da vida como um 
grande ba1UJ.Uf!te, no qual, porém, são 
poucos os que podem se assentar à me
sa. Na fé cristã, incomodados, lutamos 
para mudar as regras desta sociedade 
que transforma a festa da vida em jogo 
fú.nebre de fome e morte. E mantemos ao 
mesmo tempo a finne confiança de que. 
do alto Céu, Deus sustenta o plano· de 
fazer . da vida um grande ba1UJ,uete: 

"Bem-aventurados v6s, que agora ten
des fome, porque sereis s.aciados". (Lc 
6,21). 

Terra 

São Paulo (AGEN/MST) - Mais de 
180 pessoas, inclusive crianças, ocupa
ram no último dia 26 de setembro a sede 
do Mirad de Maceió, Alagoas, como 
forma de conseguir uma audiência com o 
governador estadual, Fernando Collor de 
Mello, e exigir a desapropriaçjio da Fa
zenda Peba, situada no município de 
Delmiro Gouveia, Alagoas. 

Em nota distribuída à imprensa, via 
telex, os sem terra justificam a desapro
priação, dizendo que em 1984 o suposto 
proprietário daquela área, Miguel Gandu 
Dacach, com medo que a fazenda fosse 
desapropriada, uma vez que estava "to
talmente improdutiva", convidou 66 

SEM TERRA OCUPAM SEDE 00 M1RAD 

famílias para trabalhar na terra. 
Dois anos após, diz a nota, o mesmo 

latifundiário largou o gado na plantação 
dessas fami1ias e passou a fazer intimi
dações aos trabalhadores. A partir daí, 
houve vários conflitos na área para se 
.expulsar os trabalhadores com pistoleiros 
e polícia. 

No dia 26 de fevereiro, mais de no
venta farm1ias ocuparam a área, e, em 
seguida, foram despejadas para continua
rem acampadas no outro lado da cerca, 
dentro da mesma terra. 

Passados 7 meses, dizem os lavrado
res, "o governo não mostrou nenhum in-

teresse em solucionar o caso, ao contrá
rio, sempre tein mostrado uma impres
sionante agilidade quando é para fazer 
uma ação contra os trabalhadores''. 

No dia 27 .de setembro último, o ·Mi
rad/Brasília autorizou o pedido de foi:ças 
federais para desalojar as famílias que se 
encontram no Mirad de Alagoas. 

O Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra pede a todo� os que 
apóiam a luta dos lavradores, que man
dem telegramas para as autoridades pe
dindo a desapropriação da área ocupada, 
o assentamento definitivo das farru.1ias e
a assistência necessária para que possam
produzir.

A ES'mATÉGJA DA UDR NAS ELBÇÕES MUMCIPAJS 
Feira de Santana, BA (AGEN) - A 

partir de um levantamento dos consti
tuintes que se . engajaram na defesa da 
terra produtiva durante a elaboração da 
nova Constituição, a União Democrática 
Ruralista (UDR) está fazendo uma arti-

liiulação nacional para apoiar candidatos 
\., prefeito e vereador que se identificam 

com as causas da entidade. O apoio está 
sendo qado preferencialmente aos candi
datos ligados aos parlamentares que tra
balham em favor da "livre iniciativa" as. 
quais ajudaram a UDR a vencer a bata
lha da Reforma Agrária. 

O presidente nacional da UDR, Ro
naldo ,Caiado, começou, esta semana, a 
visitar 14 estados para definir com as re
gionais da entidade a forma de ajuda. 
Mas, em algumas- regiões, a UDR está 
econtrando dificuldades localizadas, co
mo é o caso de Feira de Santana, onde 
expõe a entidacle uma grave crise inte-

na por causa da discussão sobre a su
cessão municipal. 

Na UDR de Feira de Santana existem 
quatro correntes, cada uma delas traba
lhando para um candidato a prefeito dife
rente. O presidente da regional, Zorcas
tro Azevedo, ajuda o candidato do 
PFL-PDS, Sérgio Carneiro, filho do ex
govemador João Durval, contrariando 
outras facções que defendem as candida
turas de Colbert Martins (PMDB), Hum
berto Cedraz (PFL-SC) ou Antônio Na
varro (PTB). 

Ronaldo Caiado promoveu uma reu
nião fechada com a diretoria da UDR lo
cal e principais lideranças rurais da re
gião para resolver o impasse e definir 
qual o candidato que receberia a ajuda. 
Hov.e muito "bate-boca" e, no final, não 
se chegou a um acordo. Um diretor da 
UDR, o pecuarista Afrânio Boaventura, 
não gostou quando Caiado pediu aos ru-

ralistas que não votassem em candidatos 
.que fizeram aliança com partidos comu
nistas. Como ele apóia o candidato cio. 
PMDB, que se coligou com o PC do B, 
apresentou sua renúncia verbal no mo-

. mento da reunião. 
Hoje, Caiado tentou superar o cons

trangimento e aparar as arestas, fazendo 
,uma nova reunião na Cooperativa Re
.gional Pecuária de Feira (COOPERFEI
.RA), quando minimizou a crise na UDR 
e pediu aos produtores que não se dis
persassem por causa desse conflito polí
tico. O presidente do Sindicato Rural, 
Luiz Alberto Falcão, que também é dire
tor da UDR, ameaçou renúncia por causa 
do apoio aberto dado pelo presidente lo
cal da entidade ao candidato Sérgio Car
neiro, que se encontrou com Caiado por 
uma hora. Alberto Falcão é o candidato a 
vice-prefeito na chapa de Humberto Ce-· 
draz, do PFL-PSC. 

CARTAS DE PORTIJGAL CONm.A A VIOLÊNCIA AGRÁRIA NO BRASa 

Lisboa (AGEN) - O grupo 'Portugal-6 
da Anistia Internacional, sediado no Por

fâ, lançou uma campanha de cartas diri
�da ao governo brasileiro para que in

tervenha nos conflitos pela posse da ter
ra, exigindo que "acabe com a morte de 
camponeses nas mãos de pistoleiros con
tratados". Uma notícia publicada recen
temente em um jornal do Porto, sob o tí
tulo "Brasil: autoridades consentem 
violência", assinada pela Anistia, de
nuncia a violência por parte dos grandes 
proprietários de terra e a inoperância das 
autoridades perante os assassinatos, as 
torturas e os maltratas. A notícia lembra 
que o relatório da Anistia Internacional 
foi enviado para as autoridades de Brasí
lia em abril deste ano, e que as autorida
des federais reconheceram que a atuação 

dos Estados não têm sido ade
.
quada, mas

não tomaram nenhuma providência. 

Segundo a notícia, mais de mil pes-
· soas foram mortas em disputas pela terra
desde 1980, principalmente camponeses
proprietários de pequenas propriedades e
_índios, mas também padres, freiras e sin
dicalistas. Cita informações da Ordem
dos Advogados do Brasil, que revela a
existência de um "sindicato da morte",
em Imperatriz, no Maranhão, onde po-

. de-se contratar pistoleiros. 

Entre os casos apresentados está o da 
execução de Sebastião de Souza e de seu 

,filho de três anos, ocorrida em outubro 
de 1987, que quando a viúva foi tentar 
registrar a queixa numa delegacia de 
Goiânia, o delegado afirmou não poder 

anotar a ocorrência por falta de papel e 
caneta. Outro caso relatado, ocorrido em 
fevereiro de 1987 em São Geraldo do 
Araguaia, implica a Polícia Militar, que 
teria detido cerca de cinqüenta campone
ses, incluindo crianças, levando-as 
ameaçadas por espingardas para o rancho 
de um grande proprietário, onde duas 
mulheres teriam sido violentadas e os 
camponeses torturados, sendo obrigados 
a engolir escrementos, espinhos e até ci
garros acesos, como ameaça para não 
voltar às suas terras. Por outro lado, os 
camponeses detidos após a morte de pis
toleiros e de grandes proprietários teriam 
sido mantidos incomunicáveis sem ordem 
judicial, sujeitos a torturas para que con
fessassem e incriminassem outros cam
poneses. 

DIOCESE DE ITAGUAÍ PRF.OCUPADA COM TRABALHADOR RURAL 

Itaguaí, RJ (AGEN-CPT) - Tendo 
como tema as .eleições sindicais que 
acontecerão em dezembro deste ano, 
além das ·eleições para prefeitos e verea:.. 
dores do próximo mês e as de presidente 
da República de novembro de 89, a Dio
cese de ltaguaí realizou um eneontro pa
ra todos os trabalhadores rurais nos dias 
7, 8 e 9 de outubro, no Centro Diocesa-

no âe Formação, em Mangaratiba. 

Estiveram presentes os trabalhadores 
rurais de Paraty, Angra dos Reis, Man
garatiba e Itaguaí. Ainda em Itaguaí, a 
Comissão Pastoral da Terra informa que 
o Mutirão Sol da Manhã conseguiu outra
conquista: foi desapropriada mais uma 
gleba pelo governo, ocupada por traba-

lhadores rurais sem terra. 

A formação política dos trabalhado
res, sem dúvida, inscreve-se entre as 
grandes preocupações das Igrejas pro
gressistas, insatisfeitas com o tratamento 
desumano dado aos trabalhadores, prin
cipalmente no 9.ue se refere aos fazendei
ros agrupados em tomo da UDR. 
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Ecologia-------------------------�

A EMERGÊNCIA ECOLÓGICA 

Rio Branco (AGEN-CPT) - O calor 
insuportável, o céu carregado e o aumen
to das doenças respiratórias são as mar
cas das futuras gerações. Acabou o mito 
das ·calamidades naturais: secas, enchen
tes, malária e febre negra são frutos da· 
devastação florestal. Um novo deserto,_ o 
aumento dos conflitos (Belo Horiwnte,. 
Novo Destino, Paraíso, etc) e das ex
pulsões dos seringueiros são novas· 
urgências da emergência ecológica da 
Amazônia. 

Nunca o homem esteve tão perto do 
tão falado "progresso", mas, tambéJll, 
nunca ele esteve tão próximo de sua au
todestruição. A ·consolidação da ocu
paçã_o do Acre e o desenvolvimento capi
talista implica uma destruição sempre 
maior do meio ambiente (estradas, hi
drelétricas etc). Os trabalhadores acrea
nos não são contrários ao desenvolvi
mento, mas entendem que este tipo de 
progresso é feito nos gabinetes, sem a 
participação do povo. Este tipo de pro
gresso valorizará ainda mais as terras, 
favorecerá a especulação e aumentará 

· ainda mais a expulsão de seringueiros,. 

ribeirinhos, colonos e o aniquilamento
das últimas tribos· de fudios. Enfim, este
progresso favorecerá urna pequena ca-:
mada de latifundiários e empresários.

A decisão de rasgar a floresta e de
converter centenas de árvores em toras
para a comercialização e a opção de der
rubar milhares de castanheiras e serin
gueiras para substituí-las com capim não
leva em conta os custos sociais do de
senvolvimento, mas somente os interes
ses do capital que está abrindo um corre
dor de exportação das nossas riquezas,
rumo ao Pacífico.

A destruição da mata (20 milhões de 

hectares, em 1987, com um acrescimo de 
-30% este ano) é um tipo de agressão que
não pode ser qualificada, em termos de
conseqüências e de extensão. Ela é diária
e progressiva. A agressão ao meio am
biente se traduz em violência à vida hu
mana. As vítimas não são indenizadas
pelas suas perdas em termos de con
dições de trabalho, alimentação, saúde
etc. Não só as árvores estão sendo des
truídas pela ganância dos fazendeiros.
Não só os rios estão sendo poluídos pe
los agentes químicos proibidos nos Esta
dos Unidos e na Europa. Não só o regi
me das chuvas está sendo alterado pelos
modelos predatórios da ocupação da
Amazônia. Mas é a ordem da Criação
que está sendo rompida. É a vida dos Fi
lhos de Deus que está sendo ameaçada.

O avanço do capital sobre o Acre (e a
Amazônia em geral) rompe uma relação
amorosa e milenar com a terra, rompe
com a concepção da terra como espaço
sagrado e de uso coletivo. Cria novas re
lações de trabalho e de poder e atropela
as relações sociais. A terra não vale mais
pelo trabalho dos homens, das mulheres
e de tantos menores, mas pela especu�
lação que os grandes fazem. A natureza
não é mais a mãe e a fonte da vida, tam
pouco é explorada para o uso e o ne
cessário; ela é destruída e transformada
em mercadoria para a acumulação (mais
de 60.000m3 de mogno saiu do Acre em
1987). 

Acre, hoje, não é mais "terra sem qo
mens para homens sem terra": ele é vio
lação çotidiana dos mais fundamentais 
direitos humanos. Acre, hoje, não é mais 
"a terra prometida onde corre látex e 
mel": ele é etnocídio de seringueiros, ri
beirinhos e fudios, legítimos donos deste 

Obs.: 

Brasµ. Acre, não é mais aventura tropi-
. cal de um Eldorado tão sonhado: ele é 
ecocídio planejado e financiado pelos 
Bancos Multinacionais, enquanto, todo 
ano, metade da dívida externa brasileira 
é consumida pelas queimadas ( 60 bilhões 
de dólares ·é o valor da madeira perdida 
anualmente no fogo da Amazônia). 

Neste contexto de lucros imediatos, de 
dependência e de morte, todos se tomam 
ecologi�tas: a direita para preservar seus 
interesses, as esquerdas para suas con
versas de botequim ("Casarão") e até o 
governo para ter aprovado os seus proje
tos financeiros do BID, ITIO etc, e 
manter seus currais eleitorais em vista do · 
próximo dia 15 de novembro! 

Mas ecologia, hoje, aqui no Acre, !_}ão 
é um modismo que todos podem vestir e 
trocar. Não é poesia de intelectua9
"bohémiens". Não é cultura preserva
cionista de burgueses arrependidos ... 
Ecologia, hoje, aqui na Amazônia, é 
opção concreta para uma Reforma Agrá
ria que este des-governo negou. É luta 
contra uma dívida externa que o povo 

· não fez, mas que administra a nossa polí
tica e as nossas relações. É confronto di
reto com a força das armas e com o po
der dos meios de comunicação. É, sobre
tudo, educação permanente a salvar o
ambiente. e o povo que nele mora. É en
fim, organização dos trabalhadores e �o
lidariedade com suas reivindicações de
Reservas Extrativistas.

O futuro corre a passos de gigante� 
está engolindo todos os que não se atr•
vem a ousar, a sonhar e a lutar em favor
·da Amazônia� sua floresta e sua .gente.

Rio Branco - AC, 01.09.88.

CPT - ACRE 

Pedimos telegramas de apoio e solidariedade com o seguinte texto: "SOLICITAMOS URGENTE DESAPROPRIAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS COM PLENA GARANTIA DE INFRA-ESTRUTURAS, 
SERVIÇOS E POLÍ11CAS AGRÍCOLAS, RESPEITANDO CULTURA, HABITANTES DA FLORESTA, DOS 

SEGUINTES SERINGAIS: PARAÍSO, BELO HORl7.0NI'E. BOM DESTINO. IRJMAITÁ, UNIÃO"

Para: 

1. Governador do Estado
Sr. FbA VIANO MELO
Palácio .Rio Branco
69.900 Rio Branco - A.e

2. Delegada Regional do Mirad
Sra. OTHÍLIA MELO DE SAMPAIO
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Estrada do São Francisco S/N 
69.900 Rio Branco .: Ac 

3. Delegado Regional do IBDF
Sr. JOÃO MAIA

.R. Milton Matos, 320 
69.900 Rio Branco'- Ac 

4. Ministro do Mirad

Sr. LEOPOLDO P. BESSONE 
Palácio do Desenvolvimento 
18� andar S.B.N. 
70.057 - Brasília - DF 

5. Presidente da República
Sr. JOSÉ SARNEY 
Palácio do Planalto 
70.150 - Brasília - DF 

Mulher------------------------
3!! CONCUf E O AVANÇO DA MULIIFR TRABAUIADORA 

São Paulo (AGEN) - Contando com a 
participação de 66 delegadas de 14 esta-

. dos, a Associação Nacional de Assisten
tes Sociais, 5 observadoras e entidades 
convidadas (Cedi, Instituto Cajamar, en
tre outras) realizou-se, nos dias 1, 2 e 3 
de julho último, o 12 Encontro Nacionai 
da CUT sobre a Questão da Mulher Tra
balhadora. 

O 12 Encontro aconteceu na Praia 
Grande (SP) e teve por objetivo analisar 
a situação da trabalhadora brasileini no 
mercado de trabalho urbano e rural, fazer 
um balanço da Comissão Nacional da 
Questão da Mulher Trabalhadora 
(CNQMT) do 22 Concut até o momento 
e traçar perspectivas para o próximo 
período. 

As deliberações do Encontro, foram 
indicadas ao 32 Concut, discutidas e in
corporadas às resoluções do Congresso, 
ocorrido, entre os dias 7 e 11 de setem
-bro, na cidade de Belo Horizonte (MG). 

Bandeiras prioritárias - Três questões 
�ram consideradas como bandeiras de 

uta prioritárias pelo 32 Concut: manter a 
creche como reivindicação ímpar,- indi
cando o dia 12 de outubro como o Dia 
Nacional de Luta por Creche; desenvol
ver uma luta contra todas as formas de 

discriminação à mulher tanto no trabalho 
como na sociedade e lutar em defesa do 
trabalho para as mulheres, ameaçado pe
los patrões em função da extensão da li
cença-maternidade para 120 dias. 

Outras lutas - Várias são as demais lu. tas encabeçadas. Entre outras, encontra
se a igualdade de direitos entre as traba
lhadoras urbanas e rurais, garantindo-se 
as condições mais vantajosas já conquis
tadas. 

A extensão de todos os direitos traba
lhistas às trabalhadoras domésticas, a 
questão do aborto no Brasil (segundo es
timativa do Banco Mundial, são realiza
dos anualmente quatro milhões de abor
tos, morrendo, em conseqüência, 400 mil 
-mulheres) e o planejamento familiar,
também foram consideradas como ban
·deiras de luta. 

Fortalecimento - Decidiu-se que a
CUT e suas instâncias estaduais atuarão 
-no sentido de fortalecer a CNQMT, in
.crementando-a nos estados onde não 
existe. Outra forma, será o trabalho dos 
departamentos profissionais da CUT na 
elaboração de estudos sobre as situações 
das trabalhadoras dos respectivos ramos 

. de produção, visando incluir as reivindi-

cações específicas das mulheres nas suas 
pautas de negociação. 

Conscientização - A CUT Nacional e 
CUTs estaduais, através das Secretarias 
de Formação, em conjunto com a 
CNQMT, desenvolverão atividades de 
formação sobre a questão da mulher tra
balhadora para o conjunto de seus mili
tantes. Com estas atividades, pretende-se 
ampliar a compreensão desta problemáti
·ca como parte integrante das lutas da
classe trabalhadora dirigida pela CUT. 

A CNQMT foi· criada a partir do 22
Concut (agosto/86), que deliberou pela 
necessidade da CUT assumir a dire�ão 
das lutas das mulheres trabalhadoras 
contra as discriminações enfrentadas no 
mercado de trabalho e pela ampliação da 
presença feminina nas lutas gerais da 
classe trabalhadora. 

Nos dois anos que se seguiram, a
CNQMT viveu o processo de implemen
tação, destacando-se algumas dificulda
des como: estruturação, dificuldades fi
nanceiras para realizar reuniões nacio
.nais e dificuldades de assimilação e 
compreensão, pelas militantes cutistas e 
direções, da importância da CUT desen
volver uma política para a mulher traba
lhadora. 

SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DA MULHF.R 
São Paulo (AGÉN) - Dando prosse

guimento ao trabalho que vem desenvol
vendo em todo o país com grupos de mu
lherés ligadas ao movimento popular, a 
Rede Mulher realiza, de seis a 10 de ou
tubro, nas dependências da Universidade 

Metodista de Piracicaba (Unimep), um 
seminário sobre os Direitos da Mulher 
conquistados na nova Constituição. 

O encontro baseia-se em cinco eixos 
fundamentais: saúde, direito à vida, terra 
e moradia, trabalho e _educação e direito 

à organização. As informações sobre o
que faz a Rede Mulher, que tem 800 
grupos de mulheres catalogados, podem 
ser obtidas no seguinte endereço: rua 
João Ramalho, 991, Perdizes, São Paulo, 
SP. O CEP é 05008.

Povos Indígenas----------------------
CONDENADOS PELA MORTE DOS XACRIABÁS 

Belo Horizonte (AGEN) - No mais 
longo julgamento da história de Minas 

1'2áierais, e na primeira vez que um júri 
�pular da Justiça Federal se reuniu no 

estado, os cinco acusados da morte de 
três índios Xacriabás, e de terem ferido 
outros quatro, foram condenados a penas 
entre dois anos e meio a 27 anos. O jul
gamento durou 7 4 horas e ao final dos 
trabalhos, as entidades mineiras e de to
do o Brasil que acolllpanharam o traba
lho, festejaram a condenação dos acusa
dos, frisando que talvez "surja uma nova 
consciência na Justiça brasileira, impe
dindo que isto fique impune em outras 

áreas. Será um exemplo", lembrou o 
criminalista Décio Fulgêncio, assistente 
de acusação. 

Francisco de Assis Amaro foi conde
nado a 27 anos. O júri, de forma unâni
me, decidiu que ele havia praticado 
"homicídio qualificado" contra o caci
que Rosalino Gomes de Oliveira, os ín
dios Manuel Fiúza da Silva e José Perei
.ra de Santana. Agravou sua situação o 
. fato de ter impedido a defesa das víti-
mas. 

Outra� condenações pesaram contra o 
grileiro: acabou condenado por lesões 
corporais na mulher do cacique, Anísia 

Nunes de Oliveira, na época grávida de 
seis meses. Além disto, o júri decidiu pe
la condenação por violação de domicílio 
e formação de bando. 

· O posseiro Germano Gonçalves da
Silva acabou condenado a 20 anos por 
ter ajudado na morte de Rosalino e do 
índio José de Santana. E mais: Roberto 
Freire de Alkinµn, também posseiro, le
vou 20 anos e seis meses de condenação, 
ajudante que foi na morte dos índios . 
Outros dois envolvidos, os irmãos Sebas
tião de Oliveira Vidoca e Claudomiro de 
Oliveira Vidoca, receberam penas de 12 
e dois anos e meio, respectivamente. 

Solo Urbano---------------------
ANsUR E A LUTA PELA REFORMA URBANA

São Paulo (AGEN) - Os desafios da 
Articulação Nacional do Solo Urbano 
(ANSUR) para manter e ampliar as con
quistas conseguidas na nova Consti
tuição são vários, mas como prioritários 
a ANSUR coloca dois: capitalização das 
vitórias e uma ampla massificação da 
Campanha pela Reforma Urbana. 

Para chegar a esses objetivos, é im
prescindível a união de todas as entida
des, organizações e de toda a população 

para que a unificação fique mais sólida e 
as conquistas sejam maiores. A ANSUR 
reconhece ser esse um dos pontos mais 
dif-íceis, porém não impossível de ser al
cançado, já que a proposta dos vários 
movimentos é uma só - luta por moradia, 
mudando somente a forma de reivindi
cação. 

Segundo a ANSUR, também, é impor
tante ter claro as propostas para cada 
problema específico, a fim de poder aju-

dar os movimentos a se capacitarem e 
organizarem melhor suas lutas. 

Propostas - Algumas das propostas da 
ANSUR: mapear desde já as áreas, cujos 
os ocupantes tenham mais de cinco anos 
de moradia; nas áreas onde não é possí
vel a utilização do usucapião, continuar 
com a luta pela concessão de direito real 
de uso e lutar para que o FGTS venha 
diretamente _para os trabalhadores, sendo 
destinado à construção de casas popula
res. AGEN 7 



Política--------------------------

.r,IRIGENIE PARTIDÁRIO É ASSASSINADO EM SANrO ANDRÉ 

Santo André (AGEN) - Centenas de 
. pessoas compareceram ao ato público 
realizado nesta cidade de São Paulo em 
Rrotesto· contra o assassinato de Miguel 

.-·Ângelo dos Santos·, dirigente partidário, , 
morto com um tiro à queima-roupa, efe
tuado, segundo testemunhas, por Josti 
Pereira, cabo eleitoral de um candidato a 
vereador do PTB, Carlos Raposo. O ato 
aconteceu domingo, dois de·outubro. 

Miguel Ângelo tinha 56 anos,. foi fun
dador do PT de Santo André, era mem
bro do diretório e antigo militante das lu
tas operárias da região do ABC. Sua 
morte ocorreu em circunstâncias ainda 
não esclarecidas pela polícia, junto a um 
bar, ao lado do comitê do partido que se
ria inaugurado no dia seguinte, dois , de 
outubro. 

Agressões constantes - O diretório 
municipal do PT de Santo André divul
gou uma nota oficial lembrando que a 

- morte de Miguel Ângelo vem somar-se a
outros fatos que já ocorreram há algum
tempo. Exemplifica:

"Na madrugada de 16 de setembro, 
Antônio Carlos Granado, vereador do PT 
de Santo André, e presidente da Co
missão que está apurando a ação da 
Guarda Municipal de Santo André, foi 
agredido com uma coronhada na cabe.ça. 
Teve de se submeter a uma intervenção 
cirúrgica. Antônio Carlos saía da sede do 
Sindicato dos Metalúr_gicos desta cidade, 
onde estava sendo velado Migu�l 
Guillén, sindicalista histórico do ABC, 

que morreu há cerca de um mês·: 
Mais adiante, o diretório do PT acusa 

o recebimento de uma denúncia de que
pessoas ligadas à campanha de um can
didato de outro partido político estavam
sendo instruídas para desestabilizar a
campanha do partido de Santo André e
afinna: "em diversos bairros têm ocorri
do agressões a militantes do nosso parti
do".

Josti havia saído recentemente da ca
. deia, após cumprir pena por tráfico de 
entorpecentes. O presidente do diretório 
do PTB, Luís Olivieri, disse que nada 
sabia acerca da acusação contra seu par
tido. "Não tomei conhecimento de nada. 
Para mim, tudo é novidade", limitou-se a 
dizer. 

OS CRISTÃOS E A POLÍflCA PARTIDÁRIA 

Petrópolis, RJ (AGEN) - O Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos de Petró
polis (CDDH) coordenou dois seminá
rios entre militantes cristãos, com a pre
sença de intelectuais comprometidos COlll 
as lutas populares e suas implicações 
com a fé, exatamente sobre o assunto 
política partidária e envolvimento dos 
cristãos. 

O texto pode ser adquirido em qual
quer loja da Vozes, espalhadas pelo Bra-

sil, ou então ser pedido diretamente ao 
CDDH-Petrópolis. Pedidos maiores po
derão ser feitos diretamente ao CDDH, 
no seguinte endereço: Caixa Postal 
90581, CEP 25600, Petrópolis, RJ. Ou 
telefone (0242) 422462. Para pedidos 
maiores será dado um desconto. O preço 
unitário fica nos 400 cruzados. 

No livro são abordados alguns pro
blemas básicos, como: que implicações a 
militância traz para a fé e vice-versa? 

Como avançar eficazmente a combinação 
fé-polítiça? Que tipo de acompanhame� 
to deve ser feito aos militantes? Como-
alimentar a fé e crescer no compromisso 
com a vida? O que esperar da Igreja?, 

O livro é uma contribuição, das mui
tas que vêm surgindo em todos os cantos 
do país, às eleições municipais deste 
anq, quando' estarão começando a ser de
finidas as eleições presidenciais de no

. vembro de 89. 

Movimento Operário----------------�--:--------,-

arr GANHA ELEIÇÃO DOS QUÍMICOS DO ABC 

Santo André (AGEN) - Com mais de 
70% dos votos válidos, Agenor Narciso, 
atual presidente do Sindicato dos Quími
cos do ABC, foi reeleito para mais um 
mandato, o terceiro consecutivo. Agenor 
teve 5553 yotos, enquanto a chapa 2 ob
tev� 2216. Em branco 108 e nulos 296. 

�genor, ligado à CUT, defendeu, em 

sua plataforma âe campanfia, uma maior 
participação dos químicos na vida sindi
cal, o fortalecimento da entidade e apoio 
integral às reivindicações dos trabalha
dores, insistindo no trabalho junto aos 
associados e não associados, impedindo 
que haja uma vinculação assistencialista 
entre a entidade sindical e os trabalh;:ido
res. 

A chapa 2, encabeçada por Clóvis 
Nogueira, foi acusada, durante toda a 
campanha, de estar organicamente ligada, 
à classe patronal. As eleições e as apu
rações correram sem incidentes. A posse 
será dia 27 de novembro. O sindicat� 
tem hoje cerca de 11 mil filiados e� 
condições de voto, e o comparecimento 
foi considerado bom. 

EMPRFSA AMEAÇA DE DEMISSÃO OS SINDICALlZADOS 

Rio de Janeiro (CPO Infonna-AGEN) 
- O diretor do Sind�cato <ios Trabalhado
res nas Indústrias de Laticínios, Carnes,
Sorvetes e Produtos do Frio do municí
pio do Rio de Janeiro, Vicente Rodri
gues, denunciou que a Cooperativa Cen
tral dos Produtores de Leite (CCPL) está
obrigando seus 850 empregados a cance
larem suas fichas de sindicalização, sob
a ameaça de dercissão, caso não cum-

pram a obrigação. A _notícia chegou a ser 
divulgada, inclusive, no jornal O Dia, do: 
Rio. 

"Não queremos ninguém trabalhando 
na CCPL que participe de sindicato ou
possa procurá-lo". Esta é a justificativa
que a empresa dá aos trabalhadores, ex
plicou Vicente. 

Além disso, a CCPL, desde agosto do 

EMPREGADOS DA CEF AGRADECEM POVO 

São Paulo (AGEN) - Os empregados 
dâ Caixa Ec�nômica Federal e o Sindictt
to dos Bancários de São Paulo estão dis
tribuindo um comunicado aos clientes do 
banco, agradecendo a maneira como a 
greve· de cinco dias foi recebida pelo pú
blico. "Sabemos que· você, trabalha.ilor 
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como nós, entendeq a nossa luta", diz o 
texto. 

Mais adiante, acrescenta: "nossa vitó
ria é sua também, pois com ela fortale
cemos a disposição de luta de toda a 
classe trabalhadora, na busca de melho
res condições de yida e trabalho". 

ano passado, vem reduzindo o seu qua
dro de funcionários. Até agora já foram 
dispensados 125 profissionais por justa 
causa. Porém, todos eles ingressaram na 
Justiça do Trabalho e 72 deles tiveram 
ganho de causa na I !! Junta de Conci
liação e Julgamento e,posterionnente, na 
2!! Instância do Tribunal Regional do 
Trabalho. Agora aguardam o julgamento 
do Supremo Tribunal Federal. 

A nota acusa a diretoria da CEF de 
tentar colocar a população contra os tra
balhadores, "atribuindo aos empregados 
a responsabilidade pela greve e pelos 
transtornos que ela trouxe aos nossos 
clientes". Para lembrar,. em seguida, que 
os clientes, também trabalhádores, �poia
ram a greve. 

Economia 
A CRISE ECONÔMICA INTERNACIONAL E O BRASIL 

São Paulo (AGEN-13 de Maio) - An
tes de falarmos dos efeitos de uma nova 
crise econômica internacional sobre a 
economia brasileira, devemos resumir al
gumas importantes mudanças ocorridas 
na economia mundial nos últimos 1 O 
anos, aproximadamente. 

A mais importante das mudanças foi 
na própria base produtiva e tecnológica 
mundial . Se no período que se estende 
até o início dos anos 70, .a intervenção 
do Estado na economia mundial permitiu 
uma certa continuidade do crescimento, a 
partir da segunda metade dos anos 70 as
sistimos a dois fenômenos simultâneos: o 
primeiro foi um enfraquecimento daquela 
tradicional intervenção e regulação do 
Estado sobre a economia. A forma deste 
afastamento foi uma liberalização maior 
da economia, no sentido de se transferir 
para o setor privado da economia maior 
autonomia e poder de decisão sobre os 
rumos da acumulação. 

� 
O segundo fenômeno foi um grande 

impulso de acumulação e cresc_mento 
industrial nos Estados Unidos, Europa e 
Japão. 

Tudo isto acoriteceu de forma máis 
clara a partir de 1983, quando se iniciou 
o atual ciclo de expansão da economia
mundial. Neste período as taxas de in
vestimentos naquelas economias centrais
foram as maiores do pós-guerra. Ao
mesmo tempo, introdu:úu-se no processo
produtivo novos processos tecnológicos.

É o caso do desenvolvimento da in
formática, que revolucionou a engenha
ria da produção - com a introdução de 
·máquinas de controle numerico, automa
tização e robotização, etc - o desenvol-

�mento de novos produtos, a velocid�de 
"'lfe informações, comunicações, etc. E o 

caso, também, do desenvolvimento da 
química fina e de novos materiais, que 
mudaram radicalmente a estrutura de 
matérias-primas e insumos na fabricação 
dos produtos. Quem colocar lado-a-lado 
um automóvel fabricado nos anos 60 e 
outro fabricado em 1988, perceberá fa
cilmente estas mudanças. A grande quan
t'idade de aço, borracha vegetal, vidros, 

madeiras,. couro animal, etc que predo-· 
minam nos automóveis antigos, agora fo
ram quase que totalmente substituídos
por novos compostos químicos e novos 
materiais. 

A somatória destes ·novos processos 
tecnológicos, que invadiram todas as es.
feras da produção social-indústria, agri
cultura, transportes - e da circulação de
mercadorias - comércio, bancos, setor de 
serviços em geral - provocaram con

sequencias importantes. Aumentou-se 
brutalmente as possibilidades de explo
ração da força de trabalho, o que se ma
terializa um grande aumento da sua pro
dutividade e capacidade produtiva. Co
mo resultado, temos uma grande massa 
de desempregos e uma inundação de 
mercadorias no comércio internacional. 
A composição do capital deslocou-se em' 
grande medida para o capital constante 
(máquinas, matérias-primas, etc), dimi
nuindo relativamente a participação do 
capital variável (força de trabalho). Isto 
resulta em uma diminuição do preço das 
mercadorias, devido ao aumento da pro
dutividade, e a uma desvalorização da 
força de trabalho. Ao mesmo tempo em 
que se aumenta a taxa de mais-valia, di
minue-se a taxa de lucro e aumenta-se a 
massa de lucro. Tem-se portanto um au
mento da concorrência, um diminuição 
dos preços unitários e úma aumento da 
quantidade das mercadorias produzidas. 

Aumentou-se a concorrência e a con
centração de capital entre as maiores 
corpoq1ções industriais do mundo. Assis
timos nos últimos anos um abalo nas po
sições de· lideranças de grandes empresas 
multinacionais como a IBM, a GM, a 
General Electric, a Philips, etc, que até 
10 anos atrás dominavam a cena da eco
nomia mundial. Hoje estas grandes em
presas já começaram a se fundir com ou
tras grandes empresas do Japão, princi
palmente, para sobreviverem no novo 
quadro de concorrência internacional. 

As · fronteiras econômicas nacionais, 
frente àquele processo de concentração 
do capital, assim como ao grande desen
volvimento das comunicações e infor
mações, passam também por um grande 

processo de abertura e adaptação às no
vas condições de expansão da produção 
mundial. Este é um processo que já atin
giu a Europa do leste, a China, etc. Para 
não serem marginalizados no mercado 
mundial e para acompanharem as mu
danças produtivas e teconológicas, as es
tratégias econômicas nacionais têm que 
ser reformuladas. Estes movimentos pro
vocarão, nos pr6xin1os anos; grandes 
tremores de terra na tradicional estrutura 
geo-política internacional. Os blocos 
econômicos terão que sofrer grandes 
mudanças, com consequências sobre os 
movimentos políticos e de repartição do 
poder herdado no pós-guerra. 

As economias do Terceiro Mundo, 
marginalizadas deste ciclo de expansão 
dos anos 80, como é o caso do Brasil, 
sofrem o peso destas mudanças. De um 
lado o Estado se mantém como o grande 
regulador da produção e do desenvolvi
mento tecno.lógico. Para isto mantém
ainda a antiga estrutura de subsídios e 
proteção ao mercado interno e suas em
presas. De outro lado, ainda procura 
concorrer no comércio internacional com 
mão-de-obra barata e grande dose de 
matérias-primas tradicionais na compo
sição dos seus produtos. Mas tudo isto 
são fatores de concorrência cada vez 
menos importantes na formação dos pre
ços das mercadorias. 

A1gumas economias subdesenvolvi
das, como o Chile, a Argentina, Uruguai, 
etc, já entregaram os pontos nesta nova 
ordem econômica internacional. Fora dé 
qualquer reformulação regional de novos 
blocos econômicos,- como é caso de Por
tugal, Espanha, Grécia, etc, na reorgani
zação do bloco Europeu, aquelas econo
mias latino-americanas optaram pela saí
da mais fácil, de sucatear a indústria na
cional a abrir passivamente seus portos 
para o capital internacional. Veremos 
nos próximos boletins como o Brasil 
·ainda se encontra a meio caminho desta
aventura e quais as suas dificuldades pa
ra chegar lá. Mas antes, devemos verifi
car as grandes mudanças ocorridas no
.capital financeiro internacional, paralelas
.às mudanças na estrutura produtiva e
_tecnológica mundial.

O BRASll.. FAZ ACORDO COM O CLUBE DE PARIS 

Brasília (AGEN - Informativo da Dí-
.. vida Externa) - O ministro Maílson da 
Nóbrega, acaba de fazer acordo com o 
Clube de Paris. Segundo ele foi o melhor 
acordo firmado de 1 bilhão e 136 mi
lhões de dólares de juros e 3 bilhões de 
dólares do principal. A dívida total com 
o Clube é de 17 bilhões e 50 milhões de
dólares (FSP dos dias 30/7/88 e 3/8/88).

Apesar das declarações entusiasmadas 

do ministro esse acordo implicará no 
aumento dos juros da parte negociada. 
Pe1ª_s notícias, o país também terá que 
pagar os juros atrasados correspondentes 
a 1987 e primeiro semestre de 1988 · 
Mas, o mais grave é que o acordo feito 
compromete desde já o futuro governo 
brasileiro. O presidente que assumir o 
país em 1990, no dia 12 de abril, terá que 
efetuar o pagento de 15% dos juros rees
calonados e um ano depois outros 15%, 

o restante será distribuído pelo prazo de
dez anos.

Em resumo, o que está acontecendo 
com esses acordos é um aumento da dí
vida e dos juros que teremos que pagar 
no futuro, perpetuando a dívida e com
prometendo os próximos governos. 

Para conseguir esse tipo de acordo, de 
quebra, o governo está submetendo, ver
gonhosamente, todo o país à política 
econômica definida pelos banqueiros. 

AGEN9 



GOVERNO RECONHF.CE·fRACASSO NO COMBATE À INFLAÇ�O
Brasília (Luiz FeneJon, AGEN - Informativo da Dívida Externa) - Nos últi-

- mos dias, quem acompanha de perto apolítica econômic_a do governo, foi surpreendido por duas declarações. A primeira foi o reconhecimento do ministroMai1son da Nóbrega de que o esforçoque está sendo feito este ano para pagar·os juros da dívida externa, remetendo US$ 9,5 bilhões ao exterior, provoca efeitos inflacionários. A segunda foi do presidente Samey, dando prioridade con
tra o "dragão da inflação", ameaçando,inclusive, importar alimentos, veículos eeletrodomésticos, para tentar reduzir a
velocidade dos aumentos dos preços. Afirmações como estas significam oreconhecimento oficial do fracasso dapolítica econômica de arrocho salarial,adotada desde o fim do Plano Cruzado.Segundo as autoridades econômicas naépoca, o gatilho �alaria! era altamente in-
América Latina 

flacionário e, por isso, foi adotado um dos maiores, ou o maior, arrocho já so
frido pelos trabalhadores ·· brasileiros.Através deste arrocho ao consumo, foram conseguidos, desde a metade de
· 1987, saldos crescentes de exportações,chegando a vários recordes. O que o povo brasileiro deixa de consumir é exportado. 

Tudo foi justificado como necessário para conter a inflação e recuperar as·condições de pagamento aos credores internacionais. Esperava-se, pagando pon
tualmente aos banqueiros, receber novos empréstimos que financiasseqi o cresci
mento da nossa economia. A custa dafome e do sacrifício da maioria dos trabalhadores, estão sendo pagos os juros da dívida, mas a inflação já está se transform�do em hiperinflação e não chega
ram e, também, não há perspectiva de

chegarem novos recursos para financiaro crescimento. 
Agora, depois da política do "feijãocom arroz", responsabilizar a dívida ex

terna pela inflação e pelo estancamentosignifica:, a) ou que o governo, premeditadamente, tentou enganar toda a população, sabendo que o pagamento dos juros era inflacionário, adotando a políticade reduzir a inflação, atravé's da contenção da demanda (arrocho salarial); b)ou que atuou de forma honesta e bem intencionada, mas totalmente incompetentee só agora está descobrindo o óbv:io, queo pagamento da dívida compromete todaa economia brasileira. 
Por qualquer das duas alternativas, ogoverno deveria ser responsabilizado e

ter a obrigação de reparar os danos sociais ocasionados pela política adotadaaté o momento. 

MDP R>I OFICIALMENTE CONSTITUÍDO NO PARAGUAI
Assunção (AGEN) - Com a participação de um numeroso público, realizou-se no último dia 23 de setembro, o ato formal de constituição da mais nova ·agremiação política do Paraguai, o Mo

vimento Democrático Popular (MDP). Acerimônia foi realizada na Casa do Povoe contou com à participação de vários setores políticos e de várias entidades que· lutam pela democracia no país. Mercedes Soler foi encarregada de delinear a linha política do movimento quequalificou como "democrático, popular eantiimperialista". 
A seguir os presentes assinaram a atade constituição. O evento contou tambémcom a participação artística do conjunto"Terceto Namandú". 
Vários convidados fizeram uso da palavra. Dentre eles, destacaram-se AlanFlores, �o Mõvimento Intersindical de 

Guatemala (IPS-AGEN) - Com objetivo de conseguir um compromisso dosmandatários centro-americanos de reunir-se no próximo dia 15 de novembro, achancelaria guàtemalteca deseja desenvolver uma ofensiva diplomática nestesdias nas Nações Unidas, oferecendo umafórmula reativa do. processo de paz regional. 
Com uma delegação de 30 pessoas ftAssembléia Geral, presidida por AlfonsoCabrera, ministro das Relações Exterio-

res, o governo guatemalco pretende ote-

Trabalhadores, dr. Domingo Laíno, presidente do Partido Liberal RadicalAutêntico e José Carlos Ramos, do Partido Justialista argentino. 
Do Brasil se fez representar o deputado Ivan Valente, membro da direção nacional ·do Partido dos Trabalhadores. Naoportunidade prestou-se solidariedadeaos presos políticos: Roque Vera, AlvoVera, Luis Sciacca, Cira Novara e Reinaldo Peralta. 
Laíno é espancado - Segundo denúncias do Comitê do Partido Liberal Radi

cal Autêntico de Foz do Iguaçú, e publicadas no jornal "Nosso Tempo" daquelacidade, Domingo Laíno, presidente doPartido Liberal Radical Autêntico, foiespancado recentemente pelas forças paramilitares da ditadura do generalStroessner. 

A repressão aconteceu na cidade a.Caacupé, quando Laíno e outros corre�gionários se encontravam reunidos numa casa.
Os agentes da ditadura entraram nacasa fortemente armados. Não respeitando as mulheres e crianças da farm1ia querecebiam as visitas, nem os visinhos que

estavam na casa, os stroessnistas apontaram armas para todos e golpearam fortemente tanto Laíno quanto os demais dirigentes do PLRA. No local estavam Juan 
Carlos 2:aldivar, Carlos Caballero Royg,Daniel Ponce Almada e Adelaido Martinez.

Segundo os membros do Comitê iguaçuense do PLRA, os agentes usaram carros possivelmente roubados do Brasil para praticar mjl.Ís este ato repressivo. 

GUA1EMALA MEDIA GESTÕFS PFLA PAZ
recer à ONU novos testemunhos de sua,vçmtade em favor da paz. 

O conteúdo da proposta, porém, não foi. detalhado pelo chanceler da Guatemala, por "razões estratégicas", mas fontes de alto nível do governo relevaram que a proposta tem como pontos fortes os êxitos alcançados pelo presidente-· Cerezo em sua recente viagem pelo continente centro-americano. 
As dificuldades existentes entre Honduras e Nicarágua e Nicarágua com Cos

ta Rica, podem ter sido -suavizadas pela

gestão mediadora do presidente guatemalteco. Assim, o presidente hondurenho, anunciou que estava disposto a participar da cúpula, independentemente dofato de que a Nicarágua retire ou não suademanda junto à Corte Internacional deJustiça de Haia, pelo uso que os "con
.!ra" fazem de território hondurenho. Este anúncio da disposição de Hondu-.ras, representou uma mudança de 180graus na posição deste . país, que desde· junho estava bloqueando as reuniões doschanceleres e dos presidentes da América Central. 

RECIFE SEDIA r- ENCONTRO DE SOLIDARIEDADE
Recife (AGEN)- Encerrou-se dia 2 deoutubro, por volta das 18 horas no seminário de Olinda (PE), o 7'2 Encontro Nacional de Solidaried�de aos Povos da América Latina que contou com a presença de aproximadamente 70 pessoas de diversos estados, ligadas a vários comi

tês de solidariedade; reunidas desde o
dia 30 de setembro. O evento, realizado pela primeira vez
no Nordeste, contou com a participação
AGEN l0

de diversas delegações estrangeiras, den_tre as quais, da Guatemala, Paraguai, Colômbia e El Salvador, que tiveram oportunidade de debater com os participantes a realidade de seus países. Após terem feito um balanço de suas atividades desde a realização do último encontro em Brasília (agosto de 1987),
os diversos comitês estabeleceram várias
prioridades para o trabalho solidário até
a realização do próximo encontro Ga11ei-

ro de 1990). Dentre as prioridades destacam-se várias campanhas a nível nacional de apoioa EI Salvador, Nicarágua e Chile. Ampliar a análise de conjuntura atual e intensificar o apoio ao jornal Barricada emportuguês, foram outras prioridades definidas. Foi criada também urna secretarianacional do movimento para poder acompanhar a operacionalização das diversas prioridades. 

Terceiro Mundo----------------------

NEGOCIAçõES DE PAZ NO SUDOESTE AFRICANO
Brazzaville (AGEN-ANGOP) - As cubanas encontram-se legalmente em ter- "estão dispostos a alcançar um acordonegoc�ações quadripartites entre Angola, ritório angolano", disse. O enviado es- que beneficie a todas as partes e não umCuba e África do Sul, sob a mediação pecial da Angop soube que Angola e acordo qualquer". Reiterou que a retira-dos Estados Unidos, encontram-se num Cuba reduziram de quatro anos para 36 da das tropas cubanas de Angola, além_ponto crítico, . disse, em Brazzaville, o meses o prazo total para a retirada com- de ser uma questão que diz respeito àporta-voz da delegação cubana, Alcibía- pleta das tropas cubanas, mas, até agora, soberania dos dois países, deverá ser fei-des Hidalgo. Nesta capital africana, os Estados Unidos e a África do Sul não ta de forma organizada. "Trata-se de umestão centralizadas as negociações sobrt demonstraram igual flexibilidade. processo complexo que envolye aspectos a solução do conflito no sudoeste da Ao fazer uma "relação fixa" entre a políticos, militares e logísticos", afir- .África. Alcibíades declarou que esi:a si- independência da Namíbia e a saída dos mou, acrescentando que esta retiradatuação foi criada pela atitude tomada pe- cubanos, Pretória quer que os dois pro- "deverá ser feita de forma organizadala África do Sul de relacionar a inde- cessos corram paralelamente. Contudo, para a garantia da segurança que convémpendência da Namíbia com a retirada das esse paralelismo não consta da Reso- a um Exército que cumpriu cabalmente atropas cubanas de Angola. lução 435 das Nações Unidas, aceita pe- ·sua tarefa".
Hidalgo qualificou esta atitude como la África do Sul em reuniões anteriores. Já O chefe da delegação sul-africana,

"imoral" e "de violação" dos princípios De acordo com esse documento, o pro- Van Neil Haarden, disse que o seu paísde Nova Iorque. "É francamente imoral cesso de independência da Namfüia de- entende agora que a retirada das tropasestabelecer uma relação fixa entre a in- verá levar apenas um ano. · cubanas "é uma questão complexa" pe-
dependência da Namíbia e a retirada das Processo complexo - O porta-voz cu- las razões que Angola e Cuba apresenta-
tropas cubanas de Angola, pois.as tropas bano salientou ainda que Angola·e Cuba ram.

• NA ÁFRICA DO SUL, A FIRM&A DE MANDELA
Lusaka (AGEN-IPS) - O Congresso

Nacional Africano (ANC) emitiu um
comunicado na capital tle Zâmbia, há
umas semanas, acusando o governo ra
cista sul-africano de tentar liquidar len
tamente o líder popular Nelson Mandela;
os pedidos iniciais dos familiares para
que ele recebesse atenção de médicos de

confiança, não foram ouvidos pelas auto-
1ridades. A tuberculose surgiu das con
dições carcerárias subumanas em que o
líder foi mantido durante 25 anos, e só a
denúncia do seu advogado obrigou a
hospitalização, diz a declaração.

Nelson Mandela, 70 anos, está conde-

nado a prisão perpétua pela sua luta con
tra o apartheid. O secretário geral das
Nações Unidas pediu recentemente a li
bertação do chefe popular. No ano pas
sado o governo sul-africano propôs a
Mandela sua soltura, se ele renunciasse à
luta; o líder africano respondeu que pri
meiro devia ser liquidado o apartheid.

ANGOLA: UNITA RECEBE APOIO DOS .. CONTRA"
Londres (AGEN-ANGOP) - O chefe

do bando terrorista Unita, Jonas Savim
bi, "não pa�sa de um ambicioso doentio
e tirano", disse a revista inglesa "Afri
can Concord" no seu último número. No

e,tigo "Reguiem para a Unita", qualifi-
ca-se Savimbi de aventureiro, que, aliado
ao governo colonial português, recebeu
armas e dhheiro para combate� o MPLA

(Movimento Popular para a Libertação
de Angola).

"Com o colapso do regime colonial,
Savimbi teve de procurar novos promo
tores"; a revista sustenta que os sul-afri
canos sempre usaram à Unita como
"carne de canhão" na guerra de agressão·
contra Angola e nas investidas contra a
SW APO (Organização do Povo do Su
doeste Africano).

A "African Concord" refere-se ao
"espírito sanguinárjo" do chefe da Uni
ta, que assassinou vários dos seus mais
próximos colaboradores. "A medida que
cresce a resistência contra Savimbi, au
menta também a repressão organizada
pelos seus seguranças, alguns deles trei
nados junto aos contra-revolucionários
nicaragüenses", conclui a revista.

ONU QUER ACABAR GUERRA NO SAARA OCIDENTAL
Nova Iorque (AGEN-DPA) - Uma

proposta para pôr fim ao conflito do Saa
ra Ocidental, antiga colônia espanhola
ocupada por Marrocos, está sendo apre
sentada pelo secretário geral das Nações
Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar.

Pérez de Cuéllar reuniu-se c.om o mi
nistro marroquino do Exterior, dois re
presentantes da Frente Polisário (organi
zação do povo saharauí) e com os repre
sentantes argelino e manuquino na ONU.

A Frente Polisário luta, há doze anos,

contra as tropas marroquinas pela inde
pendência do Saara Ocidental· (150.000
habitantes, 266.000 quilômetros quadra
dos e importantes reservas de fosfatos) e
proclamou a República Democrática
Árabe do Saara.

CÁRIT AS LANÇA CAMPANHA BANGLADF.SH
Brasília (AGEN) - A Conta-Cáritas

passou a existir em 86, com os objetivos
de "criar um fundo de recursos para so
correr prontamente as populações em si. tuações de emergência, educar as comu

. nidades para a partilha fraterna, dar a to
das as pessoas de boa vontade condições
de ajudar os mais necessitados e buscar
recursos no país, a fim de não haver
sempre a dependênda e tão só d&s insti-

tuições estrangeiras".
Uesde então a Conta-Cáritas ajudou

as vítimas do terremoto de outubro de 86

em EI Salvador, enviando ao arcebispo
de San Salvador, d.Arturo Rivera e Da
mas Cz$ 740 mil. Logo a seguir vieram
ajudas ao povo turco (deslizamentos de 
terras e inundações)-, aos moçambicanos
(fome, morte e sofrimento) e agora está

lançando a campanha em favor ·de Ban
gladesh. 

Segundo a Cáritas, as inundações cau
saram mais de 800 mortes e milhões de
desabrigados. É grande a propagação de 
doenças. As contribuições podem ser en
viadas por cheque ou ordem de paga
mento para Conta-Cáritas n2 66.000/0, 
agência 484-7, Brasília, DF, em qualquer
agência do Bràdesco. AGEN 11



Memória---------------
sANI'O DIAS, O MÁRTIR OPERÁRIO 

São Paulo (AGEN) - Santo Dias da Silva, leigo participante das comunidades eclesiais de base e da pastoral operária de São Paulo, foi assassinado pela Polícia Militar no dia 30 de outubro de 1979 na cidade de São Paulo. Santo Dias trabalhou muito tempo na roça na pequena cidade de Terra Roxa, na região de Ribeirão Preto. Foi bóia-fria. Já naquela época participava do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e de várias outras lutas, mostrando sempre o seu inconformismo diante da injustiça social. No ano de 1962, veio para São Paulo tentar a vida e se empregou numa fábrica. Santo começou a participar desde logo das lutas operárias naquela época. Mesmo com o advento do golpe militar em 1964, o operário Santo não desistiu da luta, tendo sofrido como coµseqüência inúmeras perseguições. Foi muitas vezes despedido de várias fábricas conseguindo granjear muita admiração, por parte .de seus companheiros de luta. Em 1978 foi candidato a vice-presidente da chapa de oposição do seu sindicato, ao mesmo tempo em que se engajava nas CEBs. Participou ativamente da comunidade de base de Santa Margarida. No seu bairro, era uma força e no mundo do trabalho era como uma ponte que ligava os trabalhadores entre si, fortalecendo a classe daqueles que são os mais explorados. Santo costumada dizer: "Eu, dentro da minha concepção de· porque viver, acho que a gente vive para transform� ·alguma coisa. Quer dizer, ter uma atuação num processo de transformação da vida". Por ocasião da repressão policial de 30 de outubro de 1979, ele estava com os metalúrgicos em frente à fábrica Silvania. Um dos soldados, Herculano Leonel, se aproximou de Santo e desferiu o tiro mortal. Milhares de trabalhadores e amigos de Santo compareceriam no dia �eguinte para prestar-lhe a última homenagem e cobrar das autoridades justiça na apuração .dos fatos. Herculano foi absolvido por ser "réu primário" em primeiro julgamento no dia 7 de abril de 1982 e após marchas e contramarchas o processo foi arquivado em 31 de julho de 1985 pelo juiz Antônio Augusto Neves, de São Paulo. O Centro Santo Dias da Arquidiocese de São Paulo entrou com um processo _de indenização para a viúva Ana Maria do Carmo e Silva e seus filhos, contra a Fazenda do Estado. Segundo informações obtidas junto ao Centro Santo Dias, a Fazenda do Estado, reconheceu a indenização e pagará, com efeito retroativo, o equiv.alente a aproximadamente 2 ou 3 salários mínimos a Ana Maria do Carmo por tempo indeterminado. 
Quero assinar o boletim semanal da AGF.N. Por isso envio o cheque Oll vale 
postal no valor de Cz$ 2500,00 (individual) ou Cz$ 3.000,00 (entidades). 

Nome---------------------------
E�reço----------------------
Bairro ------------ CEP------------
Cidade Estado----------
País Número do cheque ou vale postal-------
Telefone----------------------
Assinatura-----------Data-----------
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anos de luta 
Dia Internacional contra a Dívida Ex
terna 

MULHER 

Rede Mulher acusa crescimento da 
violência 
Lançado o Jornal da Mulher, em Ca
bo, Pernambuco 

AMÉ.RICA LATINA 
Bispo é discriminado pela Igreja e 
exila-se 
Nicarágua melhora saúde no Atlântico 
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Frrmcisco Domingos Ramos, e:x-presideme do Sindicato dos Trabalhadons 

Rurais de Pancas (ES). 

JUSTIÇA DO E.5PÍRITO SANID INOCENTA FAZENDERO DA UDR 

Linhares, ES (AGEN) - O fazendeiro e membro da UDR, José Mílton 
Breda, acusado de ser o mandante do assassinato do presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Pancas, Francisco Domingos Ramos, foi retira
do do processc, por decisão da Segunda Câmara Criminal de Vitória. O líder 
rural foi morto durante uma emboscada, em cinco de fevereiro, entre Pancas 
e a localidade de Montes Claros, norte do Espírito Santo, recebendo vários 
tiros pelas costas 

Mílton Breda é o segundo envolvido no assassinato a obter isenção da 
Justiça, "por falta de provas", conforme os desembargadores Osly da Silva 
Pereira, Geraldo Correia Lima e José Eduardo Grandi Ribeiro. O pistoleiro 
Sebastião Barbosa Rodrigues, o Tião Delfina, também obteve medida seme
lhante. O promotor de Justiça Durval Albert Lima vai recorrer da decisão da 
Segunda Câmara Criminal de Vitória. 

Três envolvidos - Com a retirada do processo de Mílton Breda e. Tião 
Delfina, restam, ainda, três envolvidos: .o ex-subdelegado de Alto Rio Novo, 
João Nascimento Ramos, o JR, o sargento da PM Sebastião Fernandes de 
Souza, o Nenê, e o cabo Waldir do Carmo Freitas. 

O Ministério Público denunciou todos os envolvidos por homicídio quali
ficado,· com o argumento de que os criminosos agiram de "maneira torpe"; 
não permitindo a menor chance de defesa à vítima. Mílton Breda por várias 
vezes ameaçou Doµúngos Ramos de morte, assim como o ex-policial civil 
JR, que também odiava o líder rural por ter mobilizado a comunidade com o 
objetivo de conseguir o afastamento do cargo do subdelegado, temido na re
gião por seus métodos violentos. 

No dia em que foi morto, Francisco Domingos Ramos saíra de uma reu
nião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pancas e 15 minutos depois, 
na estrada que liga a sede do município ao distrito de Lajinha, foi morto com 
vários tiros de revólver, quando seguia para casa, de motocicleta. 

Domingos Ramos levava uma bolsa contendo um abaixo-assinado solici
tando à Secretaria de Segurança Pública o afastamento do subdelegado. Esse 
documento foi destruído pelo ex-policial para encobrir as provas do crime. A 
Justiça de Pancas determinou a prisão dos envolvidos, mas logo foi revoga
da. (José Anchieta Ferreira) 
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Igrejas 
É GRANDE A SOLIDARJEDADE A D.PEDRO CASALDÁUGA 

São Paulo, SP (AGEN) - O Conselho 
Nacional de Leigos, a Comissão Justiça 
e Paz de São Paulo e um grupo de lei
gos, religiosos e religiosas reunidos para 
estudar a Palavra de Deus, foram, entre 
muitos, os que mandaram mensagens de 
solidariedade a d.Pedro Casaldáliga, bis
po de São Félix do Araguaia, ameaçado 
com medidas punitivas pelo Vaticano. 

Em textos curtos, mas carregados de 
sinceridade, os remetentes expressaram 
seus desagrados frente à questão. O 
Conselho Nacional de Leigos, por exem
plo, em carta datada de 30 de setembro, 
afirmava: "é de causar· estranheza e in
dignação assistir a fatos como esse que 

Rio de Janeiro, RJ (AGEN) - O Insti
tuto de Estudos da Religião (ISER) está 
providenciando a publicação de material 
dos painéis e a edição de um vídeo sobre 
a realização da Consulta Latino-Ameri
cana das Igrejas sobre a Sida-Aids, reali
zada no Rio, de 25 a 27 de agosto. Quem 
desejar maiores informações pode escre
ver para Largo do Machado, 21, Cober
tura, CEP 22221, Rio de Janeiro, RJ, aos 
cuidados do ISER. Ou pelo telefone 
(021) 2655747.

A Consulta reuniu 41 participantes, 
com igrejas representadas oficialmente 
por indicação de suas lideranças. As 
igrejas bi:asileiras participantes foram: 
IECLB, Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil, Igreja Presbiteriana Unida, Pres
biteriana Independente, Presbiteriana do 

ora atinge d.Pedro Casaldáliga dentro da 
própria Igreja. Isso revela o grande dis
tanciamento de alguns membros da Igreja 
em relação à pessoa humana, ao processo 
de libertação do povo e, por que não di
zer, em relação ao próprio Evangelho de 
Jesus Cristo". 

Subversão - Eis o texto da carta da 
Comissão Justiça e Paz: "o episódio da 
disputa processual entre o bispo de São 
Félix do Araguaia e o Vaticano, em seu 
aspecto jurídico, ameaça abafar algo de 
muito importank para a comunidade 
cristã universal. Trata-se de saber se o 
Evangelho nos obriga a superar, a todo 
momento, os convencionalismos da or-

. dem estabdecida, para darmos o nosso 
ISER ORGANIZA MATERIAL SOBRE AIDS

Brasil, Metodista, Congregacional, Epis
copal. A CNBB esteve presente como 
observadora. Apesar do convite, a As
sembléia de Deus, Batista e Brasil para 
Cristo não comp�ceram. 

Vieram membros das Igrejas Luterana, 
Batista, Católica e Metodista da Argenti
na, Chile, Equador, Panamá, Costa Rica, 
Trinidad, Barbados e C.M. Cristã, de 
Genebra. 

No final dos debates, que contaram 
com assessorias bíblico-teológica e éti
co-pastoral, os participantes tomaram al
gumas decisões, em nível de sugestões e 
encaminhamentos: em direção à vida in
terna das Igrejas, resolveram aprofundar 
a fundamentação bíblico-teológica, reo
rientar sua prática pastoral, desafiar as 

apoio aos pobres de Deus, aos excluídos 
desse mundo e aos desprezados, ou se, 
em qualquer circunstância, é precis9 se
guir os mandamentos das autoridades es
tabelecidas e abdicar da liherdade dos 
justos. 

Jesus foi, em seu tempo e no seu 
meio, o mais notável adversário da or
dem oficial. Os cristãos, já no século 22, 
eram taxados por Tácito de subversivos 
(eversores ordinis). A Comissão Justiça e 
Paz de São Paulo saúda em d.Pedro Ca
saldáliga o chefe espiritual que sacode, a 
tempo e a contratempo, a tibieza e a dis
simulação da comunidade cristã, para 
salvar a Vida e o Amor". 

iniciativas de solidariedade e apoio, evi
tando fazer a obrigação do poder públi
co. 

E mais: intercambiar as experiênciaa
treinar pessoal para assistência médic• 
psicológica, publicar material de apoio e 
envolver a juventude no problema, ou
vindo-a sempre. Externamente, os parti
cipantes decidiram denunciar a situação, 
lutar pela qualidade do sangue, exigir 
melhor atendimento hospitalar, maior e 
melhor verba governamental, conqenar e 
evitar a propaganda discriminadorá. A 
promoção do encontro ficou a cargo do 
Conselho Mundial de Igrejas (CMI), Co
ordenadoria Ecumênica de Serviço (CE
SE) e Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (CONIC). 

CLAI FAZ ASSEMBLÉIA GERAL EM SÃO PAULO 

São Paulo (AGEN) - A segunda as
sembléia geral do Conselho Latino-Ame
ricano de Igrejas (CLAI) será realizada 
em Itaici, São Paulo, de 28 de outubro a 
2 de novembro. Deverão estar presentes 
delegados de aproximadamente 30 igre
jas evangélicas e organismos ecumênicos 
da América Latina e do Caribe. 

O CLAI foi fundado em 1982 no Pe
ru. A Igreja Católica deverá estar presen
te, mas somente como observadora, pois 

não faz parte oficialmente da entidade. 
"Igreja: a caminho de uma esp�rança so
lidária". Este é o tema do encontro, e os 
25 representantes dos organismos brasi
leiros já fizeram suas miniassembléias 
preparatórias: na sede geral da Igreja 
Metodista, em. São Paulo, foi realizada a 
primeira, e no dia 12 de outubro, em Por
to Alegre, a segunda. 

O CLAI tem sede em Quito, capital 
do E.quador, e é presidido pelo bispo me-

todista da Argentina, Federico Pagura, 
tendo como �ecretário geral o pastor F.ii.. 
lipe Adolf. E importante frisar que a -
sembléia geral prevista para o final deste 
mês terá caráter eletivo e definirá' os ru
mos do Conselho para os próximos anos. 

O tema central terá subtemas: "missão 
evangelizadora da Igreja", "a solidarie
dade com os movimentos sociais e popu
lares" e "a comunidade de fé e o encon
tro fraternal". 

METODISTAS LAMENTAM SITUAÇÃO INSUPORTÁVEL DOS TRABALHADORFS 

Rio de Janeiro, RJ (AGEN) - Os pas
tores e pastoras da 1 !! Região Eclesiásti
ca da Igreja Metodista, no Rio de Janei
ro, enviaram um manifesto ao presidente 
José Samey, "repudiando a atual política 
do governo que estabelece constantes e 
sucessivos aumentos, causando o alto 
custo de vida, os salários defasados, o 
empobrecimento das classes médias e 
baixas e a luta no campo e agora no solo 
urbano". 
AGEN2 

Em seguida, o texto afinna: "a si
tuação da classe trab�adora assalariada 
�stá insuportável". O manifesto enviado 
ao presÍdente da República frisa: "a 
Igreja Metodista não só deplora os pro
blemas sociais que aniquilam as comuni
dades e os valores. humanos, mas orienta 
seus membros no tratamento dos proble
mas, propugnando por mudanças estrutu-

rais da sociedade que pennitam a des
marginalização social dos indivíduos, 
grupos e das populações". 

A Igreja Metodista do Rio de Janeiro 
lembra ainda que essa insatisfação está 
presente nas "45 igrejas locais, com 
20500 membros, duas Instituições Edu
cacionais e cinco Instituições Sociais. 
No Brasil somos cerca de 80 mil mem
bros". 

APARIÇÕFS NO RIO GRANDE SÃO DFSAUTOIUZADAS 

Erexim, RS (C.NBB-AOEN) - Um es
clarecimento sobre supostas- aparições de 
Nos·sa Senhora no Lajeado Paca, Rio. 
Grande do Sul

t 
foi dado pelos bispos de 

Erexim, d.Aloysio Hoffmann e d.Gerô
nimo Zanandrea, em documento assinado 
a 18. de setembro. Em primeiro lugar, 
eles apresentam a doutrina da Igreja so
bre o Magistério, que busca entender os 
sinais dos tempos, dando respostas novas 

às novas situações, à luz da Sagrada Es
critura e da Tradição. 

O documento discorre sobre as 
"possíveis aparições ocorridas no mesmo 

.local em 1954", lembrando que o bispo 
de Passo Fundo, à época, não reconhe
ceu tais "aparições" e desautorizou toda 
prática religiosa em tomo do fenômeno. 

· "Não tem aprovação dos bispos de Ere

xim os atos de culto público realizados
no local, nem a campanha para a cons
trução de monumento e santuário, com 
interesses questionáveis". E finaliza o 
documento, em tom enérgico: "ordena
mos, enfim, terminantemente, que nin
guém mais promova qualquer iniciativa
em tomo do fenômeno e se dê o assunto
por encerrado".

Direitos Humanos---------------------

ooNAnvos DA ENCHENTE SAO USADOS F.M CAMPANHA Fl.EITORAL

Rio Branco, AC (AGEN) - Após 
denúncias na imprensa local, o juiz da 1 !! 
Zona Eleitoral, que abrange todo o mu-
· nicípio de Rio Branco, Arquilau de Cas
tro Melo, autorizou a Polícia Federal, 
através de um mandado de "busca e 
apreensão", ir à fazenda do presidente 
da Assembléia Legislativa do Acre, de
putado Manoel Machado, do PMDB, 

•ender 30 toneladas de alimentos que,
eram de todo o Brasil para os flagela

dos, nos primeiros meses do ano e que, 
agora, estão sendo distribuídos para fins 
eleitoreiros. 

O deputado Manoel Machado, o mais 
votado nas últimas eleições, ao participar 
de um conúcio em Tarauacah, município 
do V ale do Jurua, distante 400 km da 
capital, em apoio ao candidato a prefeito 
pelo PMDB, Esperidião Menezes Júnior, 
seu sobrinho, afirmou que tinha estoca
do, em sua. fazenda, 30 toneladas de ali
mentos, fruto dos donativos do país in
teiro, para distribuir durante a campanha· 
eleitoral. 

Enchente no Acre - A última enchente 
no Acre, iniciada em princípios de 88, 

fez mais de 40 mil desabrigados, inun
dando 16 bairros populare's em Rio 
Branco. Neste período, através de cam
panha na televisão, chegaram dezenas de 
toneladas de donativos para os flagela
dos que estavam abrigados em barracas da LBA (Legião Brasileira de Assistên
cia) e colégios públicos. O governo fede
ral liberou para o estado 160 milhões de 
cruzados, a LBA 20 milhões e o BASA 
10 milhões, mais o apoio de outros paí
ses em dólares. Durante toda a primeira 
semana de março, os flagelados fizeram 
manifestações em frente à LBA e ao 
Palácio do Governo, reivindicando os 
sacolões que de direito eram seus. Nos 
acampamentos os desabrigados começa
vam a passar fome. o governo respondia 
que o estoque de donativos estava aca--
bando. 

As entídades - populares :. . Centro de 
Defesa dos Direitos Humànos dq Acre, 
Federação de Moradores do Acre (F A
MAC), Associação dos Professores da 
Universidade e Igreja - tentaram, em 
vão, marcar uma audiência com o gover
nador do estado, Flaviano Melo, do 

PMDB, para que fosse apresentada uma 
prestação de conta dos donativos e do 
dinheiro. 

Crime contra a humanidade - A Polí
cia Federal apreendeu na fazenda de 

.Manoel Machado vários donativos desti-
1nados aos flagelados. O gerente da fa
zenda, Carlos Neves Juca, disse à polícia 
,que os alimentos estavam estocados des-· 
de o dia 2 de setembro, 

Diante
. 
das irregularidãdes verificadas, 

o segundo secretário geral da FAMAC,
Francisco Nepomuceno, disse que isto 
representa um "crime·contra a humani
dade, um critne contra aquelas 40 mil 
pessoas que durante a enchente, desabri. �adas e com fome, ficaram nas mãos do. governo. É preciso que se cobre isto do 
,governo; afinal de contas, isto é um cri
:me ou não é?", sentenciou. 

A Polícia Federal apreendeu na fa
zenda 200 fardos de 30 quilos de arroz 
(seis toneladas), 100 fardos de 30 quilos 
de feijão (três toneladas), 60 caixas de. 
24 litros de óleo de cozinha e duas mil 
caixas de alimentos .para gestantes. (Ro
berto Garcia de Andrade, do Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos do Acre) 

COMUNICAÇÃO DEVE SER CRÍI1CA, ANALISAM 17 DIOCF.SFS 

• Curitiba, PR (CNBB-AGEN) - Doze
pontos foram levantados na Décima As
sembléia Regional do Povo de Deus, rea
lizada nesta cidade, sobre a Comuni
cação. Estavam presentes 19 bispos, no
ve coordenadores diocesanos de pastoral, 
17 assessores do Regional Sul 2 da. 
CNBB, 58 agentes de comunicação (pa
dres, religiosos e leigos), além de nove 
convidados. Estavam representadas 17 
dioceses. 

Os grupos, divididos em áreas de inte
resse (impre�sa, rádio, televisão e comu-· 

nicação alternativa) fizeram as seguintes 
propostas: fazer da Comunicação um 
processo de diálogo que leve à comu
nhão e libertação; conscientizar toda a 
Igreja sobre a importância da Comuni
cação Social para a Evangelização, 
através da CF/89; questionar a visão ins
trumental dos meios de comunicação so
cial, que sobrepõem a mensagem ao 
meio; comunicar a partir do lugar social 
do povo; promover cursos de leitura crí
tica da Comunicação; criar, organizar e 
dinamizar as equipes de Pastoral da Co-

municação; usar a linguagem própria ao 
meio, à área, ao receptor e à fonte da 
Comunicação; formar equipe de reflexão 
com representantes das dioceses; fortnaf. equipes de capacitação com professores 
e profissionais da Comunicação; estudar 
a possibilidade do jornal Atualidade se 
tornar semanário do Regional Sul 2 da 
CNBB; questionar o aspecto evangeliza
dor da atual programação religiosa das 
emissoras católicas e destinar verbas da 
CF/89 ao serviço da Pastoral da Comu
nicação. 

MNDDH CONFIRMA DENÚNCIAS CONTRA A BIC 

São Paulo (AGEN) - O secretário do 
Movimento Nacional de Direi.tos Huma
nos, Augustino Veit, declarou à AGEN 
que confirma as denúncias feitas recen
temente contra a indústria de Canetas 
Bic, no sentido de que existe um envol
vimento desta empresa na doação de mi
lhões de dólares para o projeto interna
cional de recristianização "Lumen 
2.000". 

A confirmação da denúncia deve-se 
ao fato de que a empresa, por intermédio 
de Esdras Maciel, assessor de comuni-

cação da Bic, reagiu à denúncia decla
rando ao jornal "Estado de São Paulo" 
no dia 3 de outubro, que "irá interpelar 
judicialmente a Augustino Veit". 

O secretário do MNDDH, (Jisse que 
"será uma ótima oportunidade, pois, as
sim, terei chance de provar o que denun
ciei". Augustino relata que no dia .6 de 
junho de 1987, a empresa ajudou a fi
nanciar um programa do prójeto citado, 
denominado "Rosário universal pela paz 
mundial", que teve uma audiência de 1,5 

milhão de pessoas. As transmissões fo
ram feitas a partir do Vaticano e atingi
ram vários países, como Portugal, Irlan-

• da, França, Alemanha, Austrália e Ca
nadá. A Global Media, outra multinacio
nal, ajudou a Bic Pen Corporation nas 
despesas. 

Como se recorda, o projeto "Lumen
2000" é parte do projeto "Evangelização 
2.000", idealizado na Europa em 1985 
pelos dirigentes da Renovação Carismá� 
tica Católica entre outros. 

AGEN3 



Terra------------------------------

UDR QUER. PARTICIPAR DA DIREÇÃO 00 BANCO CENTRAL 

Brasilia, DF (AGEN) - Segundo o 
jornal Santuário de Aparecida, editado 
em Aparecida do Norte, SP, a direção 
nacional da União Democrática Ruralista 
(UDR) quer recompensar os constituintes 
que votar� contra a implantação da Re
forma Agrária no Brasil. O apoio que a 
UDR oferecerá a cerca de 290 consti-
· tuintes, que defenderam a não-desapro
priação das terras produtivas, na campa
nha para as eleições deste ano, constitui 
a primei!a etapa da estratégia da entidade 
rumo às eleições presidenciais de 89. A' 
informação foi dada em Brasília pelo 
presidente da entidade

? 
Ronaldo Caiado, 

e divulgada pelo jornal. 
Caiado frisou "que os produtores ru

rais desejam influir nas decisões go_ver
namentais" e ter representatividade em 
-0rgãos como o Ministério da Fazenda,
.Conselho Monetário Nacional e Banco 
Central. "Como é que você vai dirigir o 
cavalo se não pega na rédea?", pergun
·tou ele.

Presidência da República - Caiado 
não quis adiantar qual candidato os pro
dutores rurais apoiarão para a Presidên
cia da República e excluiu seu próprio 
nome, pois, segundo ele, a "classe" quer 

mantê-lo como presidente da UDR. Ape
sar de dizer que falar de presidência ago' 
ra é suprimir etapas, Caiado esboçou o 
perfil do candidato que deverá ter o 
apoio da UDR na sucessão presidencial. 

A UDR tem muita simpatia por candi; 
datas que decolam da base popular. E 
preciso que seja um homem comprometi
do com as teses da livre iniciativa e com 
a limitação da participação do Estado na 
economia. 

Caiado citou quatro capitais onde a 
UDR tem maior poder de fogo: Campo 
Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia 
(GO) e Belém (PA). 

SmJAÇÃO DE 1ENSÃO EM IPIRÁ E PINTADAS, NA BAIHA 

Ipirá e Pintadas, BA (AGEN
CNBB-CPT) - A tensa situação vivida 
por 90 farru1ias acampadas na Bahia está 
preocupando a CPT da diocese de Rui 
Barbosa, e obrigou as entidades envolvi
das a lançarem um manifesto público, a 
fim de envolver outras organizações na 
tentativa de sensibilizar e pressionar o 
governo federal, através do Ministério da 
Reforma Agrária, a concretizar, na práti
ca, o objeti:vo para o qual foi criado: a 
implantação da RA no país. 

Com isto, o texto está sendo distribuí
do e diz assim: "os trabalhadores rurais, 
lideranças sindicais e agente da CPT, 
que representam 90 famílias de lavrado
res acampados na fazenda Santo Antô
nio, no município de Ipirá, vêm a públi
co esclarecer e denunciar os seguintes 
fatos: 

- "nos municípios de Ipirá e Pintadas,
na Bahia, o povo vive da agricultura. O 
grande número de sem terra é forçado à 
migração sazonal ou a vender o dia como 
assalariado dos fazendeiros, sob forte. 
exploração. 

- a fazenda Santo Antõnio é uma área
de 2111 hectares não explorados, que te
ve p�cer favorável à desapropriação 
por parte da Comissão Agrária Estadual 

há um ano e quatro meses (junho de 87). 
O Sindicato das Trabalhadores Rurais já 
tem mais de trezentas familias cadastra
das com interesse nessa área. 

- o proprietário aproveitou a morosi
dade do Mirad e em julho de 88 retalhou 
o imóvel e o vendeu a outros cinco fa

zendeiros para fugir da desapropriação. 
Os novos compradores iniciaram imedia,
tamente o desmatamento indiscriminado,
tentando assim dar uma feição produtiva
à área.

- os sem terra, como última alternati
va, se viram forçados a ocupar a fazenda 
no dia 5 de setembro de 88, a fim de ga
rantirem seu direito à terra. A partir de 9 
de setembro, as 90 fanu1ias vêm sendo 
alvo de violentos ataques por parte de 
jagunços e fazendeiros. Diariamente ja
gunços se 'exibem na área, cavalgando 
entre os barracos de lona e palha, pisan-' 
do nos utensílios domésticos, portando 
armas pesadas à vista de todos. Um dos 
jagunços é André Lucas Lacerda, advo
gado (OAB-BA, n2 9060), filho do com
prador José Lucas Lacerda. 

- André comanda e acompanha os ata
ques, promovendo tiroteios durante o dia 
e pela madrugada, jogando bombas de 
grande explosão no acampamento e 

usando cães policiais, para dificultar a 
entrada de água no acampamento. Estão 
sendo usados todos os recursos para 
desmobilizar e intimidar a população. Há 
duas semanas um trabalhador de 60 anos 
foi arrastado para o meio da caatin4) 
sob a mira de armas, forçado a apontar 
lideranças dos trabalhadores". 

Padre ªrneaçaM - Mais adiante, a no
ta, extensa e detalhada, leqibra ainda que 
o padre Ricardo Camellini e a CPT estão
proibidos de entrar na área por determi
nação da juíza de. Ipirá. D.Mathias 
Shmidt, bispo de Rui Barbosa, em tra
tamento de saúde nos EUA, enviou tele
grama ao governador Waldir Pires, da 
Bahia, solicitando intervenção pessoal 
no caso a fim de evitar o derramamento 
de sangue. 

A Comissão de Apoio está em Brasílía. 
desde o dia 5 de outubro, onde acompa
nha junto ao Mirad o encaminhamento 
do processo. "Solicitamos todas as enti
dades, comprometidas com o povo, a E4ll'I 
viarem telex ao Ministério da Reforrilf · 
Agrária pedindo providências urgentes a. 
fim de agilizar a desapropriação da fa
zenda Santo Antônio e pôr fim ao clima 
de tensão e violênçia que ameaça os tra
balhadores". 

CEN"IRÃO E FSQUERDA FAZEM JOOO DE FUTEBOL NO F.s 

Linhares, ES (AGEN) - O assenta
mento 27 de Outubro, situado no quilô
metro 41 da estrada São Mateus-Nova 
Venécia, norte do Espírito Santo, come
mora, no próximo dia 27, a 3!! Festa dos 
Assentados. O assentamento é o mais an
tigo do estado, e sua regularização ocor
reu em 1985 pelo Ministério da Reforma 
Agrária (Mirad), à época ainda existente 
o Incra.

A Festa dos Assentados está sendo 
apoiada pelo Movimento Nacional dos 
Sem Terra, CUT Noite II, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de São Mateus, di
retório regional do Partido dos Trabalha
dores (PT), Paróquia de São Mateus, 
Igrejas Metodistas, Luterana e Comissão 
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Pastoral da Terra no Espírito Santo 
(CPT-ES). 

O programa - O programa será aberto 
. dia 26, às 20 horas, com show de calou

ros e grupos sertanejos. No dia 27 ha
verá alvorada às seis horas, seguida de 
recepção aos convidados (deputados es
taduais de partidos progressistas, líderes 
comunitários, religiosos e estudantis), às 
nove horas. Em seguida, às 9h30m, está 
programada uma caminhada pelo assen
tamento e, às 10, teatro com montagem 
dos próprios assentados. 

Pela manhã, ainda, será feita uma ce
lebração ecumênica e ao meio-dia o pro
grama será interrompido para lanche co-

munitário. A tarde serão feitas avaliações 
do Movimento dos Sem Terra no estado, 

· histórico dos assentamentos e denúncias
de pressões da União Democrática Rura
lista (UDR) contra famílias de lavrado
res.

Às 14 horas haverá um bingo e, meia 
hora deppis, a grande atração do dia: 
uma partida de futebol entre o Centrão 
Futebol Clube e a Esquerda Revolu
cionária Durante o jogo uma barraca re
colherá doações às famílias dos lavrado
res, já assentados, que passam por difi
culdades em conseqüência da estiagem 
que atinge o norte capixaba. (Por José 
Anchieta Ferreira) 

ENTIDADFS DENUNCIAM ATIJAÇÃO DA PM NO MARANHÃO 

São Paulo (AGEN) - Preocupadas 
com a tensa situaçãó no distrito mara
nhense de Buriticupu, onde diversas 
familias de sem terra ocuparam recente
mente a f�enda Terra Bela, algumas en
tidades, dentre as quais o CIMI, a CPT, 
a CUT, lançaram uma nota ao governa
dor do Maranhão, Epitácio Cafeteira. A 
seguir publicamos na íntegra esta nota: 

"As entidades signatárias · denunciam 
a V .Excia, o clima de terror implantado 
no distrito de Buriticupu por parte da 
Polícia Militar do Estado do Maranhão, 
que há mais de 20 dias sitia mais de 300 
farm1ias de lavradores que se encontram 
acampados no imóvel denominado Terra 
Bela. 

A polícia de Buriticupu, não deixa 
nenhum cidadão de Buriticupu e da área 
ocupada, entrar e sair. Não permite a en
trada de alimentação a não ser através da 

.eja. Mediante variados constrangi
mentos, a polícia ameaça de prisão todos 
os lavradores da ocupação e aqueles que 
lhes dão apoio. Mesmo morando em Bu
riticupu, vários lavradores já foram pre
&os em suas residências e submetidos a 

tortura, como foi o caso do lavrador Gui
lherme Rodrigues, preso em sua residên
cia às 4 horas da manhã pelo sargento 
'Silveira e Santos. 

A atitude da polícia contraria as nor
mas constitucionais previstas no artigo 
52, 152 e 612 da nova Constituição. A si
tuação não pode persistir. Os trabalhado
res não estão precisando de polícia, pre-. 
cisam sim d� terra, trabalho e liberdade. 
O governo de � Excia pode muito con
tribuir com a paz na região, agilizando o 
processo de desapropriação, que se en
contra desde 1986 dormindo na burocra
cia do Mirad. O governo de V. Excia, 
pode contribuir com a Justiça encami
n�ando para os lavradores, remédio, co
mida, roupas, sementes e instrumentos de 
trabalho. Em nenhum lugar do mundo a 
polícia foi instrumento de Paz e da Justi
.ça, ao· contrário, especialmente naquela 
região, a polícia tem se constituído fator 
principal de perturbação e intranqüilida
de. 

No instante em que o Brasil ganha 
uma nova Constituição, em que os dis
cursos oficiais alardeiam que o país mu
dou, em Buriticupu lavradores famintos, 

nus, descalços e doentes, que há anos 
sonham com um peda� de terra, são tra
tados como marginais, encurralados co
mo cães. Esta situação desmente na prá
tica e em pouco tempo que não adianta 
mudar a Constituição se o Estado, o Po
der Público e os governantes continuam 
insensíveis aos apelos dos oprimidos e 
. voltados apenas para os interesses dos 
poderosos. 

Apesar disto, ainda acreditamos que a 
Justiça vencerá. Solicitamos providên

'cias urgentes, antes que seja tarde". 

Assinam: CIMI, Pastoral da Criança, 
Comissão Pastoral da Terra, Comissão 
Pastoral dos Pescadores, Comissão Justi-
lça e Paz, Pastoral da Juventude no Meio 
Popular, Grupo União e'· Consciência 
Negra, Sociedade Maranhense de Defe
sa dos Direitos Humanos, Central Única 
dos Trabalhadores, Associação de Saúde 
da Periferia, Partido dos Trabalhadores, 
Sindicato dos Urbanitários, Sindicato 

. dos Comerciários, DESACATO - Es
critório Jurídico Popular, Ordem dos 
Advogados do Brasil/MA, Centro de 
Cultura Negra/MA. 

Solo Urbano--------------------

sEMINÁRio NACIONAL PELA RFFORMA URBANA 

São Paulo, SP (ANSUR-AGEN) - A 
conscientização por Qma Refonna Urba
na nacional se faz cada vez mais presen
te na vida do povo brasileiro. Uma mos
tra disso é o Seminário Nacional pela 
Refonna Urbana - Avaliação e Perspec
tivas, que acontecerá nos dias 22 e 23 de 

Aitubro, sábado e domingo próximos, na 
�aculdade de Arquitetura e Urbanismo

F AU - à rua Maranhão, 88, Higienópo
lis. 

O Seminário destina-se prioritaria
mente a quatro pontos, sendo dois deles 
ligados à avaliação: no primeiro, uma 
análise do texto constitucional recém-

aprovado .e suas implicações para a polí
tica urbana, e avaliar, ainda, a elabo
ração e tramitação da emenda popular 
constitucional da Refonna Urbana. 

Diretrizes e � - Debater dire
trizes e propostas para a elaboração de 
leis ordinárias e complementares, consti
tuinte estadual e lei orgânica municipal e 
o debate das condições para a articulação
de entidades e setores da sociedade, vi
sando uma campanha pela Refonna Ur
bana, com conteúdo político e ideológi
co, são os dois outros itens. 

No sábado, �2, duas exposições: Re-

forma Urbana e Constituinte (balanço e 
avaliação), por Nélson Saule Júnior e 
Propostas e Perspectivas da Refonna Ur
bana, por Cândido Malta. Após as expo
sições, outro debate. 

No domingo, 23, o tema Campanha 
Nacional pela Reforma Urbana e, em se

. guida, a plenária discutirá as conclusões 
e encaminhamentos. 

Maiores contatos podem ser obtidos 
através dos seguintes telefones: (011)

668144, com Denise Capelo, (011) 
2297989 ou 2294953, com Terezinha ou 
Roseane, no Sindicato. 

DEBATE COM CANDIDATOS DISCUfE MORADIA 

São Paulo, SP (AGEN) - Seis candi
datos a prefeito de São Paulo foram con
vidados a um debate sobre a moradia, no 
próximo dia 20, a partir das 19h30m, no 
Salão Nobre da Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco. A moradia é hoje 
um dos grandes dramas vividos pelo po
vo de São Paulo e são conflitantes, cer
tamente, as propostas dos candidatos so
bre o assunto. Foram convidados João 
Leiva (PMDB-PFL-PSB), Paulo Maluf 
(PDS-PJ), João Melão (PL), Luiza Erun
dina (PT-PCB-PC do B), Aúton Soares 

(PDT) e José Serra (PSDB). 
Na cidade a situação é de angústia: 

818 mil pessoas moram em favelas, 3 mi
lhões vivem em cortiços e 3 milhões em· 
terrenos clandestinos. Estão organizando. 
o debate três entidades: Pastoral da Mo
radia da Arquidiocese,· Sindicato dos Ar
quitetos e Centro Acadêmico 11 de 
Agosto, da própria Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco. 

Apoiando a iniciativa encontram-se 
nove entidades, tal a importância e a 

atualidade do assunto: Articulação Na
cional do Solo Urbano, Comissão Jus
tiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU), Regional Sul 1 do Movimento 
Nacional de Direitos Humanos, Centro 
Santo Dias de Direitos Humanos, Facul
dade de Direito São Francisco de Assis, 
Pastoral Universitária Arquidiocesana, 
União dos Movimentos de Moradia de 
São Paulo: Sem Terra, Favelas e Corti

ços, e Pastoral do Mundo do Trabalho da 
Arquidiocese. AGEN5 
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º PRIMEIRO PEDIDO DE INFORMAÇÕF.S DA BAHIA AO SNI 
A história registrada por quem a sofreu 

Salvador, BA (AGEN) - O deputado estadual do PMDB; Emiliano José da Silva Fillw, 42 anos, entrou com um pedido de 
informações junto ao SNI afim de obter dados e registros sobre sua vida. Foi o primeiro baiano a ter essa iniciativa, um 
dia depois da Constituição ter sido promulgada. A AGEN abre seu espaço, no boletim, para publicar o pedi.do, certa de 
que contribui, desta forma, para o registro da história recente de nosso país, que esperamos todos não mais se repita. 

Emiliano José, junto com outro jornalista, Oldack Miranda, é autor do livro Lamarca, o Capitão da Guerrilha, lançado 
pela Editora Global, já em sua J2<: edição. Eis o seu pedido de informações, na íntegra. É bom lembrar que esse não é o 
habeas data propriamente dito. Faz-se antes um pedido de informações. Caso ele não seja atendido, aí entra-se com o 

habeas data. 

"Exm2 Sr. 
GENERAL IVAN DE SOUZA MEN
DES 
DO. Ministro Chefe do Serviço Nacional 
de Informações 
BRASÍLIA - DF 

EMILIANO JOSÉ DA SILVA FI
LHO, brasileiro, casado, maior, nascido 
aos 5/02/1946, em Jacareí, estado de São 
Paulo, carteira de identidade 1833358, 
fornecida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia em 
27/1/1976, CPF n2 097279495-68, jor
nalista, professor de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia, atual- · 
mente licenciado para exercer o mandato 
de deputado estadual na Assembléia Le
gislativa do Estado da Bahia pelo 
PMDB, ex-repórter da Tribuna da Bahia, 
do Jornal da Bahia, de O Estado de São 
Paulo, de O Globo, da revista Afinal, 
vem, mui respeitosamente, considerando: 

que o signatário foi opositor declarado 
do regime militar imposto ao país em 
1964; 

que, como decorrência disso, exerceu 
militância política ativa visando o fim do 
autoritarismo; 

que, integrado -às lutas do povo brasi
leiro, foi vice-presidente da União Brasi
leira dos Estudantes Secundaristas 
(UBES) entre os anos de 1968 e 1969; 

que, também como conseqüência des
sa militância política contra a ditadura, 
foi preso durante três dias em São Paulo, 
por ocasião do desfile de Sete de Setem
bro naquela capital, em 1968; 

que, fugindo à perseguição policial de 
organismos semiclandestinos da re
pressão política existentes àquela época, 
como a OBAN (Operação Bandeirantes, 
de São Paulo), saiu do Estado de São 
Paulo dirigindo-se à Bahia; 

que neste Estado foi preso arbitraria
mente, sem qualquer mandado, e violen
tamente, no dia 23 de novembro de 
1970; 
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que no momento mesmo da prisão já 
começou a ser espancado pela equipe da 
Polícia Federal enviada pelo coronel 
Luiz Arthur de Carvalho, então superin
tendente da Polícia Federal da Bahia; 

que às 1 lhs daquele dia 23 de no
vembro de 1970 já chegou sangrando à 
Delegacia da Polícia Federal em Salva
dor; 

que, indagando do coronel Luiz Ar
thur de Carvalho sobre as causas da sua 
prisão ouviu dele que saberia dali a pou
co, sob tortura ("no pau") as razões exa
tas da prisão; 

que, de fato, após ficar algumas horas 
na Polícia Federal sem ser submetido a 
qualquer espécie de interrogatório, foi 
levado ao Quartel do Barbalho, no Bair
ro do Barbalho, em Salvador, ao lado do 
Colégio Estadual Isaías Alves,. onde fi
cava a Polícia do Exército (PE), cum
priu-se a ameaça do coronel; 

que, recebido pelo então tenente Trin
dade, foi encaminhado a uma sala ampla, 
com um encerado marrom claro no chão, 
onde teve os olhos vendados com espa-· 
radrapo grande, onde esperou por algum 
tempo; 

que, pouco depois, foi conduzido a 
um outro compartimento, que depois 
soube ser uma saleta contígua à sala do 
Comandante da PE, capitão Hemetério 
Chaves Filho, que conduziu as torturas a 
que o signatário foi submetido; 

que, vendado, foi submetido à tortura 
conhecida como pau-de-arara, que con
siste numa barra de ferro que é atraves
sada entre os punhos amarrados e a do
bra do joelho, sendo o "conjunto" colo
cado entre duas mesas, ficando o corpo 
do torturado pendurado a cerca de 20 ou 
30 cm do solo, por um tempo· que ele não 
domina, durante a noite; 

que, terminada a "sessão" de pau
de-arara, o signatário foi submetido, na 
parte externa da saleta, ao processo co
nhecido como "afogamento", que con
sistiu, neste caso, a empurrar o signatário 

repetidas vezes núm tanque d'água dei
xando-o com a cabeça debaixo d'água 
durante muito tempo, quase no limite do 
afogamento; 

que, na seqüência, sofreu pancadas de 
toda natureza, inclusive com a barra de 
ferro que servia como pau-de-arara 1)
método anterior; 

que toda essa violência era feita com 
o signatário completamente nu;

que tal violência tinha o objetivo de
clarado por parte dos torturadores de ob
ter informações do signatário sobre o pa
radeiro de companheiros dele e da estru
tura da organização política à qual di
ziam ele pertencer; 

que, não obtendo tais informações, o 
levaram à cela, de maca, jogando-o no 
cimento frio, não sem antes tirar-lhe a 
venda e apresentá-lo a Paulo Pontes, 
também prisioneiro político, que havia 
desocupado a cela para o signatário ali 
ser depositado, perguntando-lhe, os tor
turadores, se o conhecia, ouvindo delW, 
resposta, verdadeira, de que não; .,, 

que, no dia seguinte, pela tarde, com 
o corpo ainda esmagado pelas torturas,
sem poder andar devido à inércia das
pernas, provocada pelo pau-de-arara, foi 
novamente retirado da cela, e levado à
nova sessão, desta vez bem mais requin
tada;

que, agora, o pau-de-arara era com
plementado pelo choque elétrico, nor
malmente dado por um telefone de cam
panha do Exército que possui dois fios 
longos que, no caso do signatário, foram 
utilizados no corpo todo, sendo possível 
imaginar o volume d(? sofrimento impin
gido; 

que, após horas, foi novamente levado 
carregado à cela, onde poucas horas de
pois veio a ter febre; 

que, após ficar pouco mais de dois 
meses, foi transferido para a Penitenciá
ria "Lemos de Brito", em Salvador, jun
tamente com Teodomiro Romeiro dos 

Santos, Paulo Pontes e Dirceu Régis, en
tr� outros que estavam também no Quar
tel do Barbalho; 

que o signatário foi condenado a cin
co anos, em 21.09.71, na 2!! Auditoria 
Militar de São Paulo, sob a acusação de 
tentativa de organização do XXI Con
gresso da União Brasileira dos Estudan
tes Secundaristas; 

que o signatário foi condenado em 
primeira instância ironicamente no dia 
23.11.70, à revelia, exato dia da prisão 
dele, na 1 !! Auditoria Militar de São Pau
lo, a 1 ano de prisão sob a acusação de 
agitação estudantil por ocasião da visita 
de Nelson Rockefeller ao Brasil, em 
1969; 

que o signatário foi condenado a 2 
anos na Auditoria da Sexta Circuns
crição Judiciária Militar, na Bahia, sob a 

ftcusação de filiação partidária à Ação 
Popular Marxista-Leninista do Brasil; 

que, em instância superior, no Supe
rior Tribunal Militar, foi absolvido da 
condenação de 1 ano, ficando com a pe- · 
na final de 7 anos; 

que cumpriu pena até o dia 23 de se
tembro de 1974, tendo sido libertado sob 
regime de liberdade condicional pelo fa
to de ter cumprido mais da metade da 

Pacifismo 

pena que lhe havia sido cominada, e co
mo conseqüência da dedicação e com
petência do Dr. José Borba Pedreira La
pa, a�vogado do signatário; 

que, nos ínterrogatórios a que foi 
submetido, seja durante as sessões de 
tortura, seja fora delas, sempre ouviu dos 
órgãos de segurança sobre a existência 
de uma longa "ficha" de infol"II)ações 
sobre sua vjda, "ficha" que servia de 
subsídio àquele�. interrogatórios,

que, tais informações, nos anos de di-
tadura, eram consideradas sigilosas �u-
ma afronta ao direito de cada cida� ;.er 
conhecimento do que o Estado conliece 
dele; • 

que tais informações eram concentra
das principalmente no Serviço Nacional 
de �ormações; 

que, sobretudo, a nova Carta Consti
tucional do país, promulgada ontem, 
inaugura uma nova fase da vida brasilei
ra no que se refere particulannente aos 
direitos e deveres individuais e coletivos; 

que, especialmente, a nova Consti-· 
tuição estabeleceu o . instituto do ha
beas-data 

''para assegurar o conhecimerzto 
de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governa
mentais ou de caráter público", con
forme parágrafo LJOUI ao Artigo 5g, do 
Título II da nova Carta, referente aos 
Direitos e Garantias Fundamentais. 

com o objetivo específico, confonne 
disposição constitucional referida, de ob-

. ter desse Serviço Nacional de Infor
mações todas as informações sobre a 
pessoa do signatário até aqui considera
das sigilosas. 

Termos em que encaminha a presente 
a V.Ex!!, requerendo, após atendidas as 
for:malidades legais, lhe sejam dadas a 
conhecer todas as informações, regístros, 
anotações ou o que mais existe nos as
sentos e ou arquivos do SNI, e ou da re
partição militar que os detenha, indepen
dentemente de nova solici�ção adicional 
ou complementar. Se por alguma razão -
"�d argumentadum'". - não se dê V.Ex!! 

por competente, que encaminhe esta a 
quem o seja. Aguardando deferimento, e, 
antes mesmo preliminarmente, o número 
que haja recebido está no protocolo para 
o necessário acompanhamento.

Salvador, 06 de outubro de 1988 
EMILIANO JOSÉ DA SILVA FILHO" 

COMUNICAÇÃO, MEMÓRIA E RF.SISTÊNCIA É TEMA 00 CONGRESSO 

Londrina, PR (AGEN-UCBC) - O ar-
4tcebispo emérito de Olinda e Recife, 

d.Hélder Câmara, abrirá, dia 28 de outu
bro, nesta cidade do Paraná, o 162 Con
gresso da União Cristã Brasileira de
Comunicação Social, promovido anual
mente pela entidade em cidades distintas.
O de 87 aconteceu nas dependências do
Instituto Metodista, em São Bemardp do
Campo, SP.

Este ano o Congresso será realizado_ 
na Universidade Estadual de Londrina, 
de 28 a 31 de outubro, às 20 horas, 
abordando o tema Comunicação, Memó-

ria e Resistência. D.Hélder fará a Con
ferência principal de abertura. 

Participarão membros do Movimento 
Sem Terra, abordando o problema da 
Comunicação dos Sem Terra e membros 
do Conselho lndigenista Missionário, 
com o tema A Resistência Cultural do 
Índio. O Congresso será organizado em 
três mesas-redondas (uma em cada ma
nhã), discutindo os seguintes assuntp!.: 
"Comunicação - Práticas e Conceitos; 
Comunicação e Memória e Comunicação 
e Resistência". À tarde serão desenvol
vidos diversos painéis explicitando e 

aprofundando os temas da manhã. 
Todas as informações poderão ser oh-

tidas junto à sede da UCBC, à avenida 
Jabaquara, 2400, loja 3, São Paulo, SP, 
CEP 05046, ou pelo telefone 
(011)5792050.

A convite da UCBC, a AGEN partici
pará de dois debates, um no sábado e ou
tro no domingo, ambos às 18 horas, rela
tando sua experiência como agência al
ternativa de notícias, e ecumênica, além 
de coordenar um debate sobre comuni
cação alternativa com outros órgãos de 
informação. 

DF.SARMAMENTO E PAZ SÃO DEBATIDOS EM CUBA 

Havana (AGEN-IPS) - Representantes 
de 22 países da América Latina e tio Ca
ribe realizaram em princípios de outubro, 
em Havana, uma Conferência Continen
tal sobre o Desarmamento e o Desen:vol
vimento para a Paz, assuntos básicos pe
lo direito à vida. 

A reunião organizada pelo Conselho 
Mundial da Paz (CMP), sob os auspícios 
de ·cuba, �euníu mais de 30 delegados da 

América Latina e Caribe, além de convi
dados especiais dos Estados Unidos e 
uma delegação do CMP, presidida por 
Romesh Chandra. 

Na abertura, o presidente do Movi
mento Pela Paz de Cuba, Orlando Fun
dora, disse que a corrida armamentista 
rouba à humanidade o direito à vida, e 
que enquanto milhões de latino-america-

nos não possuem um pedaço de pão, têm 
no entanto uma dotação "per capita" de 
15 toneladas de materiais explosivos 

Fundora acrescentou que a paz no 
Terceiro Mundo não é concebível, "pois 
é no Terceiro Mundo onde morrem de 
fome 43 milhões de pessoas, 530 milhões 
padecem de subnutrição e existem 800 
milhões de desempregados e subempre
gados". 
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Povoslndígenas---------------------

PATAXó HÃ-HÃ-HÃE ACUSAM FAZENDEIRO DA BAIIlA 

Salvador, BA (AGEN) - Os índios Pa
taxó-Hã-Hã- Hãe, que vivem no extre
mo-sul da Bahia, aproveitaram a presen
ça do governador Waldir Pires à reunião 
da Cicarws (pertencente ao Conselho 
Mundial de Igrejas) e entregaram a ele 
um documento no qual pedem a demar
cação de suas terras em uma área muito 
mais ampla que a atual, de apenas 1079 
hectares, onde moram 1300 índios. 

"Pouco dá para criar galinha, não so
bra. Ainda tem a área da casa, sopra 
_pouco pra nós", disseram os índios à 
AGEN. O governador, após ter discursa
do aos participantes da reunião, conver
sou com a imprensa, e à AGEN disse 
que tentará intervir junto ao governo fe
deral, "a fim de acertarmos a situação. 

Isto é praxe no meu governo". 
Expulsão e � - Apesar do 

reduzido tamanho de suas terras, os Pa
taxó vêm sofrendo sucessivos e constan
tes ataques de fazendeiros da região, que 
tentam, a todo custo, tomar-lhes a terra. 
O cacique Tuyá (que significa muriçoca, 
em guarani) e Naílton Kãnay (comigo) 
falaram sobre o assunto. 

- Queremos 36 mil hectares de terra.
Não podemos mais viver com as ex
pulsões, os assassinatos, o latifúndio que 
quer tomar nossas terras. 
� Os índios referiam-se ao assassinato, 

em março deste ano, do índio Djalma Pa
taxó, de 21 anos, encontrado sem dentes, 
sem unhas, sem o couro da cabeça, cas
trado, com o corpo queimado. "Eles sa-

pecaram o corpo do nôsso índio pra fugir 
da polícia, despistando. Eram 35 pisto
leiros com escopetas e rifles. Os outros· 
índios conseguiram correr. Djalma foi 
encontrado oito dias depois". 

Acusações - Os índios que estavam 
em Salvador e moram nos municípios de 
Pau-Brasil e Itaju-do-Colônia denuncia
ram, como mandante do assassinato, e de 
todas as outras violências praticadas na 
área, o fazendeiro Pedro Alexandre Lei
te. "É fazendeiro e invasor". 

Vestidos a caráter, com cocares e lan
ças, os Pataxó Hã-:-Hã-Hãe, acompanha
dos de mais duas náções, os Pataxó e os. 
Kiriri, não pretendem deixar de pressio
nar, de todas as formas, até conseguirem 
a terra desejada. "Queremos que acabe a 
nossa destruição", falaram, em coro. 

ÍNDIOS TAPEBA NÃO F.STÃO EXTINTOS E QUFREM VIVER • 

Brasília, DF (AGEN-Inesc) - Está 
sendo enviado às mais diversas entidades 
preocupadas ·com a questão indígena 4m· 
dossiê-denúncia, preparado pela Asses
soria Jurídica dos Trabalhadores Urba
nos e Rurais do Ceará, sobre os povos 
indígenas eme.rgentes no estado, contra
dizendo o pensamento divulgado pelos 
representantes oficiais do governo, que 
insistem em negar a existência dos ín
dios. 

Na introdução do documento enviado 
à Funai são feitas várias afirmações, 
comprovando a existência dos índios, até· 
mesmo reportagens de jornais, em con
traposição ao parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, que frisou não mais 

haver os índios Tapeba entre 1862 e 
1986, "por não mais ter se ouvido falar 
deles". 

Aiquivamento - O Comitê das Entida
. des de Apoio à Questão Ambiental e 
Indígena do estado do Ceará, criado há 
três anos com o objetivo de apoiar as lu
tas dos povos indígenas do estado, e de
fender o ambiente, discordou da decisão 
tomada em Brasília pelo Grupo de Tra
balho Interministerial. 

Esse grupo, em reunião realizada a 20
de julho deste ano, apreciou um processo 
administrativo, número 1986/85, da 
Funai, sobre a demarcação administrativa 
da área indígena Tapeba, no município 

de Caucaia, Ceará, concluiu pelo arqui
vamento do processo, sob a alegàç-ão de. 
falta de comprovação de identidade indí
gena. 

Após citar obras, artigos e depoimen
tos de diversas pessoas sobre os índios, o 
Comitê, composto por 18 entidades, de
nuncia: "desta forma, solicitamos a ime
diata reconsideração da decisão proferida 
pelo Grupo de Trabalho Interministerial, 
que tem como objetivo o resguardo dos 
interesses econômicos e políticos de uma 
minoria, que inteligente e cruelmente 
consegue destruir os elos da História pa
ra impor uma visão de mundo totalmente 
voltada para a cumulação egoística de • 
quezas materiais". 

NAÇÃO Y ANOMAMI RECEBE APOIO INTERNACIONAL 

São Paulo, SP (AGEN-CCPY) - A 
coordenadora da Comissão pela Çriação 
do Parque Yanomami (CCPY), Cláudia 
Andujar, esteve recentemente em Wa
shington, na sede da Organização dos 
Estados Americanos (OBA), testemu
nhando em favor dos índios\ e conde
nando a ação do governo federal, através 
da Funai, que demarcou as terras indíge
nas, em Roraima, sem respeitar o desejo 
das tribos. Da maneira como foi feita, a 
demarcação tende a exterminar os índios 
a médio prazo. 

Por outro lado, as entidades ligadas à 
· questão indígena questionam, a todo ins
tante, por que nada é feito contra os mais
de 30 mil garimpeiros que invadiram as,
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terras dos Y anomami, sein que qualquer 
providência tenha sido tomada. 

Segunda vez - Em sua história, é a se
gunda vez que a .OBA destina pessoal e 
preocupação à situação de povos indíge
nas. A primeira vez aconteceu com ín
dios paraguaios. Junto à CCPY, partici
param do testemunho de Cláudia mem
bros da Survival Internacional, organi
zação internacional de defesa dos índios. 

Luke Holland, porta-voz da entidade, 
disse que "o governo brasileiro faria um 
enorme favor à sua imagem internacional 
se passasse 'da retórica à prática, pondo 
fim ao genocídio e ã ocupação dos ter
ritórios dos índios no país". 

Fazendo coro aos que se manifestam 
contra as recentes atitudes do governo 
federal, a Survival realizou qma manifes
tação em frente a 13 embaixadas brasilei
ras em 13 çidades distintas, a fim de pro
testar contra o governo federal. Especifi
camente, referiam-se à portaria intermi
nisterial 160, de 13 de agosto, que divide 
a área Yanomarni em 19 áreas descontí
nuas, ameaçando os índios de extinção. 

Além da oposição sistemática da 
Funai, na pessoa do seu ex-presidente, 
Romero Jucá Filho, os índios sofrem ·a 
ação dos garimpeiros e das doenças que 
os invasores carregam para dentro das 
aldeias. É bom lembrar que uma gripe, 
para os índios, pode ser fatal. 

Política--------------------------
LYSÁNEAS VOLTA A CONDENAR AÇÃO DE EVANGÉLICOS 

. Salvador, BA (AGEN) - O deputado 
federal Lysâneas Macial (PDT-RJ), pre
sente como convidado à reunião da Ci
carws, uma das 16 comissões do Conse
lho Mundial de Igrejas, em Salvador, en
tre 4 e 8 de outubro, falou às mais de 60 
pessoas participantes, de 30 países, dos 
cinco continentes, sobre a atuação dos 
parlamentares evangélicos na elaboração 
da Constituição que passou a vigorar em 
cinco de outubro. 

Dizendo-se "profundamente indigna
do", o deputado comentou: "escondemos 
a Reforma Agrária na Constituiçã_o sob a 
expressão 'terra produtiva'. Essas terras 
não · podem ser tocadas. Mas o mais 

tframátíco é que somente 9% das terras 
produtivas são realmente aproveitadas" 

Wolk.svagen - Pedindo desculpas aos 
alemães .presentes pelo ataque, criticou 
duramente a empresa Wolksvagen por ter 
ateado fogo em terras próximas à ex
tensão da Dinamarca. E isto tem muito a 
ver com as Igrejas. Se não trabalhannos 
globalmente essa dramática situação, de 
nada adiantará ... " 

Específicamente sobre a ação dos ·de
putados evangélicos, Lysâneas lembrou 
que esses preocupavam-se mais com "as 
questões espirituais". Falavam muito em 
comportamento, moral, aborto, censura. 

"Mas evitavam, por exemplo, tratar de 
assuntos como a legislação trabalhista. 
Os evangélicos não querem entender que 
os problemas vitais do povo brasileiro 
são os do Evangelho." O deputado ca
rioca disse isto em tom violento, acres
centando: "começa agora uma violenta e 
massiva onda de conservadorismo. Os 
progressistas vão ter as baterias aponta
das em sua direção. Mas todos se esque
cem de que não há como trabalhar sem 
ser cristão em tempo integral". 

No final, frisou: "o Brasil teve a se
gunda maior colheita de todos os tempos, 
e quanta gente, meu Deus, vai para cama 
com fome?!" 

PROIESTO CONIRA O ACORDO DA DÍVIDA EXTERNA 

Brasília, DF (lnesc-AGEN) - O Insti
tuto de Estudos Sócio-Econômicos, 
Inesc, enviou a todos os deputados fede
rais e senadores um protesto formal pela 
assinatura do acordo da dívida externa, 

!Jllirmado pelo Ministro Mai1son da N6-
,.ega, da Fazenda. 

Afirma o texto: "o acordo da dívida 
externa firmado pelo Ministro Maílson 
da Nóbrega, na semana passada, foi as
sinado de forma apressada para evitar 
que o Congresso examinasse em detalhe, 
tomando públicos os compromissos nele 
incluídos. 

Deve ser uma exigência de toda a po
pulação que os contratos internacionais 
envolvendo a política econômica do país, 
fator determinante nas condições de vida 
de milhões de brasileiros, sejam debati
dos publicamente e efetuados com a 
maior transparência possível. 

Manifestamos que o respeito à nova 
Constituição e à Assembléia Constituinte 
exige que os termos do atual acordo se
jam aprovados pelo Congresso Nacional. 
Apoiamos a iniciativa tomada por vários 
parlamentares de apresentar um projeto 

de decreto-legislativo suspendendo a 
vigência, a partir de seis de outubro, de 
todos os atos internacionais que não te
nham sido aprovados pelo Legislativo 
até aquela data. 

O esforço dos senhores deputados e 
senadores em ·fortalecer o Legislativo, a 
partir dessa iniciativa, conta com nossa 
total solidariedade. A oposição e 
omissão serão, justamente, consideradas 
conivência com a perpetuação da sangria 
de recursos e estancamento econômico a 
que estamos submetidos". 

IMPORTÂNCIA DOS NOVOS VEREADORES É LEMBRADA 

São Paulo (AGEN) - A exemplo da 
Comissão Arquidiocesana de Defesa de 
Direitos Humanos, de São Paulo, 
também o Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral da Arquidiocese de Campinas 
lançou ,recentemente ao público um do
cumento sobre·as próximas eleições. 

O texto intitulado "Eleições: Ferra-. 
.enta e Caminho de Libertação", após 

na sua introdução dizer do momento de 
"extrema gravidade em que vive o povo 
brasileiro e da conseqüente "crise e des
crédito generalizados", chama a atenção 
·para a necessidade da participação dos
cristãos no sentido de transformarem esta

sociedade para uma "sociedade justa e 
fraterna, sinal e anúncio do Reino de 
Deus por Jesus de Nazaré". 

O documento critica ainda diversos 
aspectos da vida nacional, dentre os 
quais a saúde do povo que "vai mal", as 
condições de moradia, o transporte cole
tivo, sempre· ,·,deficiente", salários avil
tados, o desemprego "assustador" e a 
fome. Mais: critica a postura da Nova 
República que "tem assumido, ultima
mente, o discurso da libertação", no sen
tido de que sua prática está "distante das 
reais necessidades dos pobres". 

O Conselho Arquidiocesano de Pasto-

ral, após dar alguns fundamentos bíbli
co-teológicos a respeito da política, diz 
que "neste ano, as eleições municipais 
podem ser um não aos representantes do 
período militar que hoje reaparecem co
.mo democratas", e ainda "legitimação 
ou não da atual política econômica". 

A seguir define alguns critérios para a 
escolha de eandidatos, entre os quais a 
analise da capacidade, competência e 
propostas dos candidatos. · 

Finalmente, o documento recorda que 
os vereadores a serem eleitos deverão, 
votar a nova Lei Orgânica dos municí
pios, ou seja, a "Constituição" da cida
de. 

' , 
-

�uncos PROMETEM MUDANÇAS NA TFLEVISAO 

São Paulo, SP (AGEN) - A menos de 
um mês das eleições, a briga começa a 
ficar mais acirrada para a conquista do 
voto dos "indecisos", através do horário 
político gratuito. Mais uma vez os eleito
res servem de cobaias para os coordena
dores das campanhas dos candidatos a 
prefeito de São Paulo. A palavra mudan
ça faz parte do vocabulário de todos os 
partidos. 

João Oswaldo Leiva (PMDB-PFL
PSB), o recordista de tempo, com seus 
38 minutos, afirma que seu programa fi
cará mais alegre, pois está de olho na fa
tia jovem do eleitorado. Porém, como es
tratégia, prefere não revelar como se 
dará a transformação. 

A campanha de José Serra (PSDB) so
frerá mudança em todos os sentidos, indo 

desde u�maior investimento no material 
de campànha até a frisar bem o apoio dos 
senadores Mário Covas e Fernando Hen
rique Cardoso; em favor de sua candida
tura. Segundo seus coordenadores, os 
eleitores não assimilaram bem este fator. 
Ainda. 

O candidato do PDS, Paulo Maluf, 
não promete mudanças; caso elas ocor
ram, será um fato natural. Mas está con
tente, pois acredita que seu programa 
está melhor, em razão do narrador Lom
bardi, cuja· voz é conhecida de cor e sal
teado pela população. 

Com seus parcos qu:ttro minutos, Lui
za Erundina, do PT-PCB-PC do B, fará 
uma programação mais "agressiva", re
velando a verdadeira face de Maluf e 
Leiva. Agirá assim por acreditar que são 

eles os responsáveis pelo agravamento 
dos problemas da cidade. 

Mudanças - Todos sabem do poder do 
horário político gratuito frente os eleito
res, e as mudanças podem acontecer. o
quadro, até agora, está assim: Maluf, 
Leiva, Erundina e Serra. O preocupante 
é o desigual período de tempo para os 
partidos. 

Como, em quatro minutos, o PT po
derá mostrar suas propostas? Mesmo 
tendo as idéias mais criativas, nada pode 
superar a falta de tempo. Dessa forma, os 
partidos com mais tempo tendem, desde 
o começo, a uma grande vantagem. Mais
uma vez os eleitores se vêem sem saída,
pelo menos a priori, sendo obrigados a
assistir, �Imitas vezes, o que não querem.
(Regina Santos, da AGEN)
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Movimento Operário 
JUVENIUDE OPERÁRIA CATÓLICA FAZ 40 ANOS DE LUTA 

São Paulo, SP (AGEN) - A Juventude 
Operária Católica (JOC) está completando 40 
anos de vida. Um momento histórico que será 
celebrado nos dias 26 e 27 de novembro, em 
Belo Horizonte, marcando a passagem da data, 
desde a realização da Semana Nacional de Es
tudos, de cindo a 10 de outubro de 48, em São 
Paulo, quando a JOC foi oficialmente criada. 
Nesse evento, esteve presente o padre Joseph 
Cardijn, que fazia sua primeira visita ao Brasil, 
e é o fundador da JOC. 

A Coordenação Nacional assinala: "e de lá 
até hoje foram muitos anos, muitos esforços, 
muita gente humilde, trabalhadora, muitos 
braços e muitas cabeças vivendo intensamente 
. uma experiência singular de organização de 
trabalhadores com sua especificidade para a 
Juventude Trabalhadora". 

Regime militar - E a direção nacional com-

pleta: "mesmo nos duros anos do regime mili
tar, com astúcia e coragem, os jovens, padres e 
bispos, convictos da proposta da JOC, conti
nuaram essa tarefa. Chegamos até 88, vivos, 
ansiosos por participar e construir junto com 
toda a classe trabalhadora a sociedade sonha
da". 

Grande parte desses sonhos e realizações a 
JOC deve a um belga nascido em 1882,e fale
cido em 13 de novembro de 1967, ardoroso 
defensor do Vaticano II. Conta a história da 
Igreja: "tamanha era a sua inteligência que 
mesmo como padre teve significativa influên
cia no Concilio Vaticano II. Tanto assim que 
dois anos antes de sua morte, em 65, de padre 
foi nomeado diretamente Cardeal, sem passar 
pelos escalões intermediários". 

De 1930, quando a JOC chega ao Brasil, a 
48, ano de sua criação oficial, rapazes e moças 

já trabalhavam pela sua estruturação. A casa 
onde hoje funciona a Coordenação Nacional, à 
rua Condessa de São Joaquim, 215, no bairro 
Bela Vista, em São Paulo, abrigou, inicialmen
te, a Associação da Juventude Feminina Cató
lica, criada em 38, abrangendo, à época, a Ju
ventude Operária Feminina, a Juventude Es
tudantil Feminina e a Juventude Universitária 
Feminina. 

Oito mil jovens - Participando efetivamen
te dos trabalhos em grupo, pertencem à JOC 
hoje, no Brasil, cerca de mil jovens. Outros se
te mil marcam presença em trabalhos não sis
temáticos, totalizando em oito mil o universo 
atingido pelos ideais de Cardijn. 

No 4!? Congresso Nacional de Jovens Tra
balhadores, realizado em Osasco, São Paulo, 
em setembro de 87, participaram 800 delega
dos de 15 estados. 

DIA INTFRNACIONAL CONI'RA A DÍVIDA EXTF.RNA 

São Paulo, SP (AGEN) - A Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), de SP, 
marca para hoje, 20 de outubro, o Dia 
Nacional de Luta, em protesto contra a 
política econômiqa do governo brasilei
ro, e promove, a partir das 18 horas, na 
Praça da Sé, um ato público pela passa
gem do Dia Internacional contra o Pa
gamento da Dívida Externa. 

Foram convidados partidos políticos, 
Igreja, entidades e outros setores do mo
vimento popular. Diz o texto distribuído 
pela Central Sindical: "a submissãç, do 
governo da Nova República ao Fundo 

Monetário Internacional - FMI, detemú
nada pelos interesses de empresários, 
banqueiros e latifundiános, com a 
benção de Sarney, vem jogando na misé
ria milhões de trabalhadores brasileiros. 

Os acordos com o FMI, estabelecidos 
ao arrepio da classe trabalhadora, e o 
pagamento da Dívida Externa, vêm com
prometendo os salários e os empregos de 
todas as categorias. O salário que rece
bemos no fim do mês é consumido pela 
carestia, pela intlação e pela especulação 
dos poderosos. 

Por isto, a COT busca a unidade de 

todas as categorias no sentido de fortale
cer a luta pela conquista da reposição 
imediata das perdas salariais, pelo rea
juste mensal de salários de acordo com o 
índice do Dieese e pela garantia do e!IJ. 
prego. Queremos dar um basta e prote9 
tar: contra a política econômica do go
verno Sarney, contra o pagamento da dí
vida externa, pela reposição imediata das 
perdas salariais, pelo reajuste mensal de 
salários de acordo com o índice do 
Dieese, pela garantia do emprego, pelo 
fim da violência no campo e pela Refor
ma Agrária". 

Mulher-----------------------
REDE MULHER ACUSA CRESCIMENfO DA VIOLÊNCIA 

São Paulo, SP (AGEN-Rede Mulher) 
- A Rede Mulher do Brasil, que tem con
tato com cerca de 800 grupos de mulhe
res espalhados em todo o país, mantém
se preocupada com o crescente grau de
violência contra as mulheres, principal
mente em direção às camadas populares, 
onde a violência é mais gritante.

Afirmam membros da Rede Mulher: 
"o direito de sermos pessoas respeitadas 
e de podermos crescer, pensar, julgar e 

decidir, livres de todos os estereótipos e 
preconceitos que nos pressionam a ser o 
que não queremos, é um direito funda
mental". 

E acrescentam: "às vezes ficamos 
mais angustiadas, mas com maior dispo
sição de trabalho, quando percebemos 
que esse direito não é reconhecido, ou 
mesmo desconhecido, de muitas mulhe
res". 

Propriedade do homem - "Nossa so-

cie'dade", continua a Rede Mulher em 
suas afirmações sobre a relação ho
mem-mulher, "nos faz crer que a mulher 
é propriedade do homem, e ele dispõe 
como quiser de nossas vontades, desejos 
e até do nosso corpo. Muitas mulheres 
ainda aceitam esse fato como algo nor
mal. Segundo elas, a natureza fez o ho
mem forte, agressivo e dominador, en
quanto nós somos frágeis, dóceis e su• 
missas". W 

LANÇADO O JORNAL DA MUIJIER_. EM CABO, PERNAMBUCO 

Cabo, PE (AGEN) - O Centro das 
Mulheres do t:abo acaba de lançar o 
"Jornal da Mulher", de quatro páginas, a 
fim de divulgar seu trabalho e ajudar às 
'mulheres na luta pela conquista de seus 
aireitos, além de contribuir para levantar 
pontos importantes sobre o assunto. Em 
seu primeiro número, por exemplo, bem 
impresso e redigido, a questão da saúde 

da mulher é assunto de destaque na pri
meira página. 

O Centro das Mulheres é uma asso
ciação fundada dia 25 de março de 84, 
reunindo mulheres da periferia urbana e 
da zona rural. Atualmente estão agrega
das ao Centro cerca de 5100 mulheres, 
organizadas em núcleos, sede do municí
pio, bairros da periferia, distritos, praias 

e engenhos, desenvolvendo várias ativi
dades. 

Além disto, o Centro orienta seu tra
balho nas áreas de educação, saúde, jurí
dico e artesanal. No início desde ano o 
Centro, após muita luta, inaugurou uma 
creche no bairro mais carente da cidade e 
no momento está implantando um projeto· 
agrícola na zona rural, mais exatamente 
em Juçaral. 

PASTORAS ANALISAM PARTICIPAÇÃO DA MULHER NAS IGREJAS 

Campinas, SP (AGEN) - O Centro 
Evangélico Brasileiro de Es�dos Pasto
rais promove, de 24 a 27 deste mês um 
Encontro de Atualização Teológica sobre 
Teologia Latino-Americana, com a parti
cipação de teólogos e teólogas compro
metjdos com a prática pastoral na Améri
ca Latina. Dos cinco temas abordados, 
três dizem respeito à mulher. 

Ana Langerak, da Costa Rica, falará 
sobra a Toologia Feminina na América 
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Latina. Blanqui Otaiio, de Porto Rico, 
teóloga e pastora presbiteriana, trabalhou 
em Porto Rico, Estados Unidos e Ni
carágua. É assessora da Pastoral da Mu
lher, em Campinas, e falará sobre A Mu
lher na Igreja: Virtude ou Contradição? 

A teóloga e pastora metodista Nellie 
Ritchie, da Argentina, falará sobre Ctis
tologia em uma Pe,:spectiva Feminina. 
Além das três, também estarão no En
contro outros dois pastores: Carlos Cam-

ps, de Cuba, presbiteriano, sobre Contri
buição das Igrejas Cristãs ao Processo 
Revolucionário Cubano e Samuel Arbo
leda, do Peru, pentecostal, sobre Teolo
gia no Contexto Peruano: uma Contri
buição Pentecostal. 

Outros assuntos e participantes 
também estarão presentes, e existem 
apenas 60 vagas. Todas as informações 
podem ser obtidas pelo telefone (0192) 
315604, em Campinas. 

América Latina 
BISPO É DISCRIMINADO PELA IGREJA E EXILA-SE 

Santiago, Chile (AGEN) - "Lamenta
velmente para mim tem prevalecido a 
minha imagem de social e político. e 
esta é a razão pela qual, segundo me foi 
dado a saber expressamente, estou priva
do de todo cargo pastoral na Arquidioce
se de Santiago". Assim se expressou 
Monsenhor Jorge Hourton, bispo auxiliar 
de Santiago que adotou a determinação 
de auto-exilar-se na França, e que comu
nicou a seus "bons amigos" em uma car-
ta pública. 

Mons.Hourton (62 anos, 39 de sacer
dote e 19 de bispo) foi sagrado à ordem 
episcopal e designado à diocese de Puer
to Montt em 1969. Em 1974 Paulo VI o 
designou bispo auxiliar de Santiago en-

quanto· estava à frente da diocese o Car
deal Raúl Silva Henríquez, que o no
meou seu vigário geral. Desde 83, quan
do assumiu em Santiago como titular o 
atual Cardeal Juan Francisco Fresno, foi 
progressivamente marginalizado das 
principais responsabilidades pastorais, o 
que se concretizou definitivamente 
quando foi alijado do Vicariato da Zona 
Centro de Santiago. em 87. 

Carinho de lodos - O bispo católico 
Jorge Hourton tem o carinho e o reco
nhecimento das comunidades cristãs de 
base e dos agentes de pastoral compro
metidos com os setores populares, por 
seu estilo direto e o decidido apoio à 
causa dos mais pobres, aos que. tem ani-

mado em seu trabalho pastoral e tem de
fendido public- em entrevistas, de
clarações e po1611icas com autoridades e 
outras hienuqui9S eclesiásticas Ele 
também sempre se destacou por seu espí
rito ecumênico e pelo diálogo com os 
não-crentes. 

Centenas de pessoas - religiosos e lei
gos do movimento popular - enviaram a 
ele uma carta da 10lidariedade na qual 
reclamam e � "como os direitos 
humanos tambb\ s1r, violentados no in
terior da Igreja Católica, reprimindo-se o 
pensamento e o compromisso de cristãos 
como você. É isto o que nos escandali
za", frisaram. (Por Aníbal Pastor Nínéz, 
de Santiago, especialmente para a Agen) 

NICARÁGUA MELHORA SAÚDE NO An.ÃNTICO SUL 

Bluefields, Nicarágua (AGEN-ANN) 
- A partir do triunfo da Revolução San
dinista se conseguiu na região do Atlân
tico Sul reduzir o índice de mortalidade

.anti!, de 150 mil nascidos vivos a 50 
por mil, e controlar doenças como o sa
rampo, a difteria e a poliomielite. 

Ernesto Sequeira, delegado de Saúde 

Guatemala (AGEN-IPS) - Nove pes
soas que foram seqüestradas nos primei
ros dias de outubro na Guatemala apare
ceram assassinadas numa área de 30 
quilômetros quadrados, na província de 
Peten, tradicional cenário de combates 
entre o exército regular e guerrilheiros 
esquerdistas. 

Um relatório policial, divulgado na 

na região autônoma Atlântico Sul, mani
festou que segundo estudos realizados 
pelo Ministério da Saúde (MINSA) a 
respeito da situação sanitária do país, as 
doenças respiratórias, diarréicas, malária 
e "parasitosis endêmicas" são as que 
mais afetam os nicaragüenses. 

Antes do 19 de julho de 1979, a saúde 

CRF.SCE A VIOLÊNCIA NA GUATEMALA 

semana passada, indicou que os cadáve
res de duas mulheres e sete homens, en
tre 19 e 33 anos de idade, apareceram 
criv�dos de balas e com vários sinais de 
torturas. 

O múltiplo assassinato foi seguido de 
uma onda de crimes similares perpetra
dos nas últimas semanas na zona rural do 

somente se concentrava em Bluefields e 
de modo esporádico essa atenção chega
va a outras regiões da área por meio de 
organismos. reliaiosos estadunidenses. 

A infra-estrutura de saúde tem sido 
particularmente golpeada pela guerra de 
agressão. Os "contra" destruítam mais 
de 80 postos de saúde em todo o país. 

país. O fato deu continuidade a uma 
"espiral de violência" que teve início em 
maio passado, quando uma aliança de 
extremistas de direita (oficiais do Exérci
to, políticos e empresários), tentou der
rubar o governo do presidente Vinicio 
Cerezo. Um relaldrio da Polícia Nacional 
dá conta d.e que, em agosto, 320 pessoas 
morreram vítimas de· violência. 

JOVENS PARAGUAIOS SÃO DETIDOS SOB ACUSAÇÕF.S V AZJ.AS 

São Paulo (AGEN) - Continuam deti
.-1.os em prisões de Assunção, capital do 
9hraguai, os jovens Luis Sciacca, Aldo 

Vera, Reinaldo Peralta e Cira Novara. 
Essas quatro pessoas foram presas na 
noite de 21 de setembro, por sua "simpa
tia aos movimentos sociais". 

A prisão se deu enquanto estavam 
reunidas em uma casa na rua 15 de 

Agosto, por volta das 19 horas. A casa 
foi revistada no dia seguinte à prisão e 
dela retirados 50 livros até agora não de
volvidos No dia 26 de setembro os cin
co detidos não foram apresentados ao 
Poder Judiciário e comunicaram a seus 
familiares que haviam sido transferidos 
às penitenciárias, acusados de trans
gressão da lei 209 - "da Paz Pública e 

Liberdade das Pessoas'' - a Lei de Segu
rança Nacional. 

Os comitês de solidariedade ao povo 
paraguaio solicitam que sejam enviados 
telegramas de solidariedade aos presos 
no seguinte endereço: Comitê de Igle
sias-Calle General Diaz, 429, Assunción, 
Paraguay, e telegramas de protesto à 
Embaixada do Paraguai no Brasil. 

ÍNDIOS DEMARCAM SUA PRÓPRIA THIRA NO EQU.ADal 

Quito, F,quador (IPS-AGEN) - Os ín
dios amazônicos do F,quador adotaram 
medidas para defender seus últimos ter
ritórios e assegurar sua sobrevivência 
cultural à ação das companhias petrolífe
ras, afirmaram seus representantes. A 
Confederação das !'lações Indígenas da 
Amazônia, que reúne as seis nações que 
moram na região, anunciou ter começado 

a demarcar seus territórios, a partir das 
terras dos Huaorani. 

A autodemarcação Huaorani, nação na 
qual sobrevivem apenas três mil pessoas, 
se realiza sobre uma extensão de 650 mil 
hectares, onde trabalham várias compa
nhias petrolíferas transnacionais. A área 
foi ratificada aos índios em 1983, e re-

presenta apenas 35% do total que contro
lavam há 20 anos. 

"A delimitação pretende determinar 
um espaço .físico para esse povo, onde 
poderão reproduza-se sem a ameaça das 
companhias", di .. à agência IPS Leo
nardo Viteri, vice-presidente da Confe
deração. 

AUMENTA O DÉFICIT HABITACIONAL NA GUATEMALA 

São Paulo (AGEN-IPS) - O déficit 
habitacional da Guatemala, atualmente, 
de 725 mil moradias, aumenta a cada ano 
em 20 mil unidades, sem que o cresci 
mento que a indústria de construção civil 
registra desde 1986 reduza esta brecha. 

indica um recente informe oficial. 

Segundo a secretaria geral do Conse
lho de Planejamento Econômico (SEGE
PLAN). do governo, o crescimento po
pulacional anual de 266 mil habitantes. 
que representam ao todo 53 mil novas 

fanu1ias, demanda 31 mil moradias por 
ano. 

Essa demanda se soma ao "déficit" 
habitacional aclalllado de 725 mil uni
dades, para concretizar o panorama deso
lador neste setor, num país de nove mi
lhões de habitantes. 

AGENU 



Memória 

CAMILO CIENFUF.GOS, HERÓI I..F.GENDÁRIO 

São Paulo (AGEN) - Na manhã do dia 30 de outubro de 1959 o matutino "Revo
lução" veiculava uma notícia dramática, que os cubanos receber� consternados. O 
departamento de ÍJ?prensa e rádio do Exército Rebelde informou o seguinte: 

"Faz-se saber à opinião pública que no dia de ontem, 28 de outubro, às 6:0lhs, 
saiu do aeroporto de Camagüei o avião bimotor das Forças Armadas Rebeldes 
(FAR), marca CESSNA 310 n2 53, em direção a Havana, conduzindo o chefe do Es
tado Maior do Exército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos, acompanhado pelo 
12 tenente Luciano Farifia Rodriguez, os quais infelizmente não chegaram ao seu 
destino". 

A nota continuava dizendo da infrutífera busca e indicava o local onde possível
mente havia caído o avião. {!avia, assim, desaparecido um dos vitoriosos guerrilhei
ros da Revolução Cubana. A busca se incorporou todo o povo convencido de que 
perdera algo que lhe pertencia. Foram onze dias ininterruptos de trabalhos, pessoal
mente dirigidos por Fidel Castro. Por que Camilo ganhou tanta admiração? 

Apesar de sua fugaz vida revolucionária (desapareceu aos 28 anos), esse "humilde 
filho do povo", alcançou no seu pensamento e em sua ação o desenvolvimento polí
tico e ideológico mais profundo e completo. 

·Cresceu num lar onde se ensinavam os princípios da Justiça social, a solidariedade
internacionalista, o patriotismo e o repúdio ao fascismo e a toda forma de tirania. Ao 
que consta, cursou o primário, tendo se matriculado a seguir na escola anexa a San 
Alejand.ro (de artes plásticas). Entretanto, devido à difícil situação econômica da 
família, teve que abandonar seus estudos e trabalhar., Nâo parece ter estudado litera
tura marxista, mas levou a cabo o seu profundo amor à causa dos humildes e explo
rados. 

A incorporação de Camilo ao grupo expedicionário Granma não foi tão fácil. Mas 
sua lealdade e valentia à causa da Revolução, o levaram a fazer parte e a destacar-se 
na ação combativa. "Alegría de Pio, La Plata, Arroyo del Infierno, Alto de Espinosa, 
E! Uvero, Pino dei Agua" e outras ações de menor envergadura lhe deram a patente 
de tenente, tendo passado a seguir às ordens de Che Guevara. São estas as palavras 
de Che: "Camilo, o precursor, criou sua legenda nas planícies do Oriente, consti
tuindo-se o terror das forças que se mobilizavam a partir de Bayamo". De Fidel se 
ouviu: "Camilo continuará vivendo em homens iguais a ele e em homens que se ins
pirem nele". 

========Especial�=====�= 
O Centro Ecu�ênico de S�r�ços à Evange_lização e Educação Popular (CESEP) e o Depar

tamento de Teologia da PUC 1.rao promover dia 25 de outubro, às 19:30 na Igreja São Domin-
gos (rua Caiubi, 126 - Perdizes). 

Homenagem aos fJO anos de Gustavo Gutiérrez 
Programa: 

P�tra: A caminhad� �a Teologia da Li�ertação de Medellín até hoje; Apresentação: D.Pau
lo Evaristo Arns; ExposlÇélO: Gustavo Gut1érrez; No dia 26 de outubro, às 19:30 na Igreja de 
Saó Domingos (rua Caiubi, 126 - Perdizes). 

Homenagem aos 20 anos de Brasil de D.Pedro Casaldáliga
Programa: 

Palestra: A caminho _do ano 2000 passando por São Domingos (1992); Apresentação: Luiz
Eduardo Wanderley (reitor da PUC - SP); Exposição: D.Pedro Casaldáliga e D.Samuel Ruiz
(bispo de Chiapas, México). 

-�stã0-eon-vidados a_ p�rticipar as _comunidades de base, entidades, organismos ecumêni"cos,
I,greJas, grupos e assoc1açoes do movunento popular, centros dos direitos humanos e demais en
tidades que desejam homenagear e solidarizar-se com Gustavo Gutiérrez e D.Pedro Casaldáliga. 
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A situação é das mais graves rw suJ do Maranhão: acampamentos de sem 
terra foram cercados pela polícia, que chegou a ameaçar com bombardeio. 
Edvalào Ferreira da Silva, da executiva nacional do Movimento dos Sem 
Terra, foi seqüestrado e ameo,çodo de morte. No dia 18 de outubro, José 

Rainha Júnior, Mazoel SOIIZ.O de França e Edvaldo (foto) relataram o 
panorama em entrevista coletiva na AGEN. Terra. 

Foto Roberto Parizotti 

CASAIDÁÍ..J.GA CONfINUARÁ VISITANDO A NICARÁGUA 

São Paulo (AGEN) - O bispo de São Félix do Araguaia (MT), d.Pedro 
Casaldáliga, já decidiu que continuará visitando periodicamente a Nicarágua 
e outros países centro-americanos, apesar das pressões em sentido contrário 
que vem recebendo dos setores conservadores da Cúria Romana. A decisão 
de d.Pedro é a de visitar a América Central, mesmo que na condição de pe
regrino, sem oficiar celebrações nos templos locais. Nesse país, o povo cató
lico vive como um conjunto de ovelhas sem pastores, na maioria das dioce
ses. 

Essa realidade é ainda mais visível na Arquidiocese de Manágua, onde o 
cardeal Miguel Obando y Bravo atua como líder civil da contra-revolução. 
Há quinze dias, d.Obando recusou-se, pela décima quinta vez, a receber as 
mães dos desaparecidos e seqüestrados pela contra Dias depois, recebeu 
uma polpuda doação ·em dólares da Agência para o Desenvolvimento (AIO), 
organismo do governo norte-americano. 

Não interessa, deste modo, ao cardeal Obando e demais bispos da mesma 
linha, que d.Pedro vá à Nicarágua e à América Central, dar seqüência ao 
pastoreio de d.Oscar Arnulfo Romero. 

Nas mãos do Papa - Do ponto de vista eclesiástico, a definição sobre o 
caso Casaldáliga (que inclui todo um conjunto de episódios, remontando à 
época da ditadura militar, quando - acusado de "comunista" por d.Geraldo 
Sigaud - d.Pedro recebeu uma "visita apostólica" do Vaticano) caberá ao 

: Papa. Se ouvir as recomendações de alguns de seus mais próximos assesso
res - os cardeais Joseph Ratzinger e Bernardin Gantin -, João Paulo 29 po
derá exigir de d.Pedro que limite seus passos na América Central e siga re
gras mais "ortodoxas" na pastoral de São Félix. Se ouvir o Evangelho, o 
Papa confirmará o trabalho de Casaldáliga, todo voltado à missão de anun
ciar a boa notícia da libertação aos empobrecidos. 

Desserviço - Nas entrelinhas dos acontecimentos sobre o bispo de São Fé
lix, registram-se os comentários, verdadeiros reflexos dos vários modelos de 
Igreja que se superpõem no Cristianismo. Alguns bispos consideram, por 
exemplo, como um "desserviço" à Igryja o conjunto do noticiário da grande 
imprensa e dos meios de comunicação alternativos sobre o caso Casaldáliga. 

Essa avaliação está, paradoxalmente, pennitindo aos profissionais que co
brem a Igreja e a muitos grupos de cristãos anônimos que reflitam sobre o 
que é servir e desservir à Igreja. A discutirem sobre o ser e o significado da 
Igreja de Jesus Cristo. A colaboração do cardeal Obando com os contras, 
serve a Deus ou ao dinheiro? E a solidariedade de Casaldáliga - até os últi
mos limites - com os lavradores e os indígenas, é ou não um serviço à Igre
ja? São questões que surgem, ·entre um e outro momento do caso Casaldáli
ga. (DA� 
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Igrejas 
LUMEN 2000 ACELERA FSIRUfURAÇÃO DA TV VATICANA 

Roma (AGEN) - Estão avançados os 
trabalhos de estruturação da TV Vatica
na, pela qual a Santa Sé pretende agilizar 
os seus serviços de evangelização via 
tevê. A TV Vaticana está incluída no 
projeto Lumen 2000, desenvolvido por 
movimentos como a Renovação Carismá
tica Católica. A informatização das dio
ceses na América Latina, distribuição de 
vídeos e organização de retiros mundiais 
para bispos e padres são outras das ativi
dades previstas no projeto Lumen 2000. 
(AGEN nQ 97) 

O projeto global para a América Lati
na está orçado inicialmente em US$ 30 
milhões. Em grande parte, os recursos 
são provenientes da fun<iação holandesa 
"Witnessing to God's Love" (Testemu
nhas do Amor de Deus). Outra insti
tuição financiadora do projeto é a Bene
volentia, mantida pela fanu1ia Brennink
meyer, proprietária da rede de lojas 
C&A. Há pouco, o megamilionário ho
landês Piet Derksen foi nomeado conse-

lheiro da TV Vaticana. 
Outra figura de destaque na dotação 

financeira para Lumen 2000 é Jean-Loup 
Dherse, conselheiro da organização fi
nanceira Eurotunnel. Dherse foi um dos 
convidados especiais do papa João Paulo 
II ao Sínodo Mundial dos Leigos reali
zado em 1987 no Vaticano, o que na 
época gerou muita controvérsia no âmbi
to católico. 

Mísseis e orações - O centro interna
cional de produção de programas de rá
dio e televisão para Lumen 2000 está lo
calizado na ultraconservadora cidade de 
Dallas, Texas, onde foi morto o então 
presidente dos Estados Unidos, John 
Kennedy. Pelo Centro Carismático de 
Dallas "God is the Light" têm passado 
técnicos de vários países latino-america
nos, como brasileiros saídos da Pontifí
cia Universidade Católica (PUC) de 
Campinas. 

Um dos personagens citados como 
ponte de ligação de Lumen 2000 em Dai-

las é o ex-coropel da aviação norte-ame
ricana Bobbie G. Cavnar, segundo in
formou no início de outubro o jornal es
panhol "El País". De acordo com a pu
blicação, o militar, que trabalhou em 
projetos de mísseis nucleares interconti-

. nentais e no avião de espionagem U2, re
'tirou-se da carreira militar e se converteu 
em líder da Comunidade da Alegria de 
Deus, em Dallas, que segue uma orien
tação carismática. 

Na última semana de julho, esteve no 
Brasil o editor da agência de notícias 
"Event", de Milão, Franco Gugliemelli, 
encarregado pelo Vaticano de tratar da 
informatização das dioceses brasileiras, 
dentro do projeto Lumen 2000. Entre 
seus interlocutores no Brasil, Gugliemel
li manteve contatos com o presidente das 
Organizações Globo, Roberto Marinho, e 
o presidente da Confederação Nacional
das Indústrias (CNI), senador Albano
Franco, cuja família monopoliza os seg
mentos de rádio e televisão em Sergipe.

SEITAS PRF.OCUPAM PARLAMENTO E POÚCIA DA FSPANHA 
• 

Madrid (AGEN) - As seitas religiosas 
não constituem fenômeno exclusivo do 
Terceiro Mundo. Uma Comissão de In
quérito foi criada recentemente no Par
lamento da Espanha, para averiguar a 
atividade dos cerca de 4.500 grupos ca
racterizados como seitas religiosas exis
tentes no país. A polícia também está 
acompanhando de perto a atuação dessas 
organizações, a que estariam ligadas em 
tomo de 300 mil pessoas, segundo esti
mativas iniciais. 

As autoridades policiais espanholas, 
seguindo normas internacionais, classifi
cam como "seitas destrutivas" 40 desses 
grupos. "Seita destrutiva", na linguagem 
especializada, seria "um movimento tota
litário, apresentado sob a forma de asso
ciação ou grupo de caráter religioso ou 
cultural, que exige de seus membros uma 
absoluta submissão ao líder, cuja atuação 
está sempre animada pelo enriquecimen
to". 

Os "fiéis" de tais seitas, conforme 
apurou a polícia espanhola em suas pri
meiras investigações, são geralmente jo
vens com problemas psíquicos de auto
afirmação, com tendências místicas e 
esotéricas. Suspeitam os encarregados 
das investigações que muitas das seitas 
têm ligações com o crime organizado, 
como quadrilhas internacionais de tráfico 
de menores. 

Familia espanhola - Uma das organi-

zações religiosas que mais tem suscitado 
polêmicas na Espanha é a Fundação 
Família Espanhola, que professa um ca
tolicismo ultraconservador. Criada pelo 
jesuíta Tomás Morales, Família Espanho
la guarda muitas semelhanças com a bra
sileira Sociedade Tradição, Família e 
Propriedade (fFP), pelo caráter de se
gredo que cerca suas atividades e pelos 
dogmas religiosos que segue. 

Fanu1ia Espanhola foi a protagonista 
das manifestações contrárias à exibição, 
em território espanhol, do filme "A últi
ma tentação de Cristo", de Martin Scor
cese. Anteriormente, a organização já 
havia liderado atos de protesto contra os 
filmes "Jesus Cristo Superstar" e "Je 
vous salue, Marie", de Jean Luc-Godard. 

Rezam os cânones da Família Espa
nhola que seus fiéis, vocacionados para a 
santidade, devem lutar contra o espúito 
diabólico que rege os meios de comuni
cação e a sociedade moderna como um 
todo. Como a 'IFP, Fami.1ia Espanhola 
apresenta-se como adoradora da Virgem 
Maria. Com razoável freqüência, o pre
sidente da Conferência Episcopal espa
nhola, cardeal Ángel Suquía, participa 
das cerimônias dedicadas à Virgem pro
movidas pela Famfüa Espanhola. 

Negócios imobiliários - Os fiéis da 
Fanu1ia Espanhola dividem-se em cate
gorias: os militantes, que cumprem um 

estágio inicial e de quem é exigida a par
ticipação nas atividades realizadas pela 
organização; os cadetes, mais antigos e 
que se encarregam de arregimentar novos 
adeptos; e os cruzados, correspondentes 
a um nível superior, que fazem votos 
perpétuos de pobreza, castidade e obe
diência, informa a revista espanhola "El 
Globo". 

As instalações da Fundação Fanu1ia 
Espanhola e de seus vários braços - co
mo as Milícias de Santa Maria e as Cru
zadas de Santa Maria, que reúnem o se
tor feminino da organização - compreen
dem imóveis extremamente valorizados, 
nas regiões nobres de Madrid e <;)as prin
cipais cidades da Espanha. Muitos dos 
imóveis foram cedidos, a preços baixos, 
pelos bispados. . 

A reportagem de "El Globo" ci� 
ainda, os testemunhos de vários "cade
tes" arrependidos, que denunciaram ti
pos de castigo e, até mesmo, lavagem ce
rebral, contra membros da Fanu1ia Espa-. 
nhola. A revista também informa que a 
base de operações internacionais da ,,;t 
Familia Espanhola está localizada em 
Tacna, no Peru. Um dos dirigentes da 
organização, Carlos Salínas, teria manti-
do avançadas conversações com a dita
dura do general Augusto Pinochet, como 
forma de contrabalançar "os males que 
envolvem a Igreja chilena desde a época 
de Salvador Allende". 

Síntese---------------------------, 
TEOLOGIA LATINO-AMERICANA 
São Paulo (AGEN) - Numa iniciativa do 

Centro Evangélico Brasileiro de Estudos Pas
torais (CEBEP), realiza-se no período de 24 a 
27 de outubro um Encontro de Atualização 
Teológica sobre a Teologia Latino-Americana. 
A iniciativa contará com a participação de teó
logas e teólogos "comprometidos com a práti
ca pastoral na América Latina". 

Oferecer oportunidade de convívio e diálo
go com aproximadamente 1 O teólogos da 
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América Latina, procurar entender o trabalho 
da Igreja protestante na América Latina e 
aprofundar uma interação do Brasil com ou
tros países, são alguns dos objetivos desta 
promoção do CEBEP. 

Teólogos como Blanqui Otafío, de Porto 
Rico; Samuel Arboleda, Peru; e Ana Alnge
rak, Costa Rica, já confirmaram as suas pre
senças para debater temas como a "Teologia 
Feminina na América Latina", e "Teologia no 
contexto peruano: uma contribuição pentecos-

tal". 

VISITA ECUMÊNICA 
Genebra (AGEN) - Cristãos do Japão, In

donésia, Tchecoslováquia, Holanda e Alema
nha Oriental estão em visita a estes dois últi
mos países, de 7 a 24 de outubro, em prepa
ração à Conferência Mundial de Missão e 
Evangelização, a. ser realizada em maio de 
1989 pelo Conselho Mundial de Igrejas. Os 
aspectos ambientais constituem a principal 
preocupação da delegação. 

CONCÍLIO DA IECLB REl.1F.RA APFLO POR SOCIEDADE JUSTA 

Brusque (AGEN-IECLB) - Uma das 
maiores fontes de sofrimento no continente 
latino-americano é a injustiça. Deus quer a 
convivência das pessoas numa ordem so
cial justa, condição imprescindível da paz. 
Por isso a Igreja se envolve em questões 
políticas, pois reconhece as exigências 
políticas do Evangelho. "Não cabe à Igre
ja assumir os negócios do Estado. Cabe
lhe, isto sim, levantar sua voz e insistir na 
necessidade da justiça, da paz e da pro
teção ao meio ambiente com o fim de ver 
assegurado o bem da nação". 

A análise é do pastor presidente da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB) em relatório de ativida
des da Igreja nos últimos dois anos, apre
sentado ao Concílio Geral, reunido em 
Brusque (SC), de 18 a 23 de outubro. Esta 
mesma preocupação de inserir-se mais. e 
mais na realidade brasileira ficou patente 
no relato dos painelistas, que apresentaram 
os desafios do tema "E sereis minhas tes
temunhas", estudado durante o biênio 
87 /88 nas cinco Regiões Eclesiásticas em 

taiue a IECLB está dividida. 

W 
Migração - O pastor Rosemar Ah1ert, de 

Alta Floresta do Oeste (RO), conclamou 
aos pequenos agricultores para que não 

saíam de suas terras e migrem para o norte 
do país. "Muita gente que está por lá vive 
por teimosia. Naquela realidade de sofri
mento e miséria, não são raros os cadáve
res ambulantes, perambulando pelas estra
das à procura de terra", admoestou. O 
apoio da Igreja na região, que tem procu
rado sempre mais a cooperação ecumênica, 
tem sido o de fortalecer a união dos pe
quenos agricultores na busca de melhoria 
das condições de vida. No campo da saú
de, preocupa a grande incidência da malá
ria. 

Uma educação escolar comprometida 
com a vida, o chamamento ao zelo do Es
tado para com a saúde do povo e a prática 
de uma agricultura alternativa são ênfases 
da Igreja no Espírito Santo. No Rio Gran
de do Sul, o Centro de Apoio aos Peque
nos Agricultores (CAPA) está capacitando 
colonos a resistirem na terra, recuperando 
as propriedades descapitalizadas, incenti
vando a adubação orgânica, a apicultura e 
a medicina caseira. 

A IECLB admite, contudo, que ela ain
da não sabe como chegar, na sua tarefa 
missionária, junto aos moradores das peri
ferias. A missão urbana será uma de suas 
prioridades. "Ainda somos Igreja fechada 

e tímida", alertou o pastor Waldim Utech, 
de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. 

Igreja .Missionária - O tema "E sereis 
minhas testemunhas" aponta para uma 
Igreja missionária. Ou ela é missionária ou 
não é Igreja, destacou no culto de abertura 
do Concílio o pastor Meinrad Piske, de 
Joinville (SC). Daí que ela busca, cada 
vez mais, a formação de lideranças leigas, 
incentivando o trabalho com Jtvens e 
crianças, desde o jardim da infância até a 
faixa escolar. O conceito de justiça, desta
cou o pastor presidente no seu relatório, 
precisa ser trabalhado com o fim de obter 
critérios, assim como é preciso perguntar 
se o empenho por justiça inclui obrigato
riamente determinada opção ideológica. 

O Concílio Geral, órgão máximo de de
cisão da IECLB, reúne-se de dois em dois 
anos, congregando delegados de seus 40 
distritos eclesiásticos espalhados por todo 
país. Entre convidados, jornalistas e dele
gados, mais de 200 pessoas participaram 
deste Concílio em Brusque, que se mani
festou, dura.nte os trabalhos, sobre a de
vastação da Amazônia, sobre orçamento 
da Igreja para o próximo ano e sobre 
questões administrativas. 

CULTO ECUMÊNICO DE SOLIDARIEDADE EM SANI'O ANDRÉ 

Santo André, SP (AGEN-P ACOM) -
Um pastor da Igreja Luterana de El Sal:va
dor e uma freira nicaragüense estarão par:
ticipando do culto ecumênico em solida
riedade à América Central, marcatlo para 
as 16h30m do próximo dia 6 de novembro, 

na Igreja do Bonfim, Parque das Nações, 
em Santo André, na região do ABC pau
lista. 

A Pastora1 da Comunicação (Pacom) de 
Santo André está programando a ceie-

:; 
bração, ao lado de membros da Igreja· Me
todista de São Bernardo do Campo e de 
frades dominicanos. O convite está sendo 
distribuído em todas as cidades da região e 
outras informações podem ser obtidas no 
telefone 415 5282. 

Direitos Humano$--------------------:---
GRUPO DE EXTERMÍNIO VOLTA A .t\TUAR EM OSASCO 

Osasco (AGEN) - O pedreiro Sebastião 
Marinho de Sousa Filho, de 22 anos, foi 
morto a 18 de outubro na porta da casa de 
um amigo, no Jardim Novo Horizonte, em 
Osasco, na Grande São Paulo, por um 

arupo de 20 policiais militares, alguns de
�s em trajes civis e com máscaras no ros

to. 
Segundo o jornal "O Estado de São 

Paulo", os poliêiais militares estavam em 
quatro viaturas da Polícia, enquanto os en-

capuzados saíram de uma Brasília Bege. 
Depois da morte do pedreiro, os policiais 
tentaram registrar o caso como legítima 
defesa, o que foi negado por várias teste
munhas. 

Parentes e amigos de Sebastião· Marinho 
de Souza Filho acreditam que ele possa ter 
sido vítima de uma vingança dos policiais, 
que o acusam de ter matado um policial. A 
acusação, no entanto, não foi comprovada, 

pois, na hora em que o policial foi morto, 
o pedreiro - que não tem qualquer passa
gem pela Polícia - participava de uma festa 
de casamento. Outra hipótese é a de que o 
grupo de policiais confundiu Sebastião 
com outra pessoa. 

"Como pode acontecer isso com um ra
paz honesto e trabalhador?", pe.rguntava 
no velório, realizado em uma garagem, o 
tio e patrão de Sebastião, Raimundo Mari
nho de Souza. 

Síntese---------------------------, 
DIREITOS HUMAl'ii)S JÁ 

São Paulo (AGEN) - Mais de 50 mil 
pessoas, segundo os organizadores, par
ticiparam do show promovido pela Anis
tia Internacional, dia 12 de outubr0, no 
Parque Antártica, em São Paulo, dentro 
da campanha Direitos Humanos Já. Par
ticiparam do show, entre outros, Sting, 
Peter Gabriel e o brasileiro Milton Nas
cimento. Um dos momentos de destaque 
da promoção foi quando o cacique Raoni 
pintou o rosto de Sting de preto e verm.e-

lho. Ao final de sua apresentação, o ex
líder do Toe Police pediu que os direitos 
dos povos indígenas sejam de fato res
peitados no Brasil. Na Argentina, duran
te o show da Anistia, foi lembrada a luta 
das Mães da Praça de Maio, que ainda 
perguntam pelos seus filhos desapareci
dos. 

O IDOSO NA SOCIEDADE 

Piracicaba (AGEN) - O Idoso no Con-

texto Social Brasileiro é o tema do I Se
minário de Cultura e Gerações, que será 
realizado de 16 a 18 de novembro na 
Universidade Metodista de Piracicaba 
(Unimep), interior de São Paulo. Segun
do o reitor da Unimep, Almir de Souza 
Maia, o tema foi escolhido porque o ido
so tem sido visto pela sociedade brasilei
ra "como aquele que nada mais produz 
para essa mesma sociedade e um estorvo 
para o Estado, que não lhe dá os recur
sos próprios para sua sobrevivência". 

Movimentos Sociais---------------------:
TRIBUNAL "WJNNIE MANDELA" 

São Paulo (AGEN) - A Ordem dos Advogados do Brasil -
secção de São Paulo, e o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher - programa da Mulher Negra - encerrando o ciclo de 
seminários que integram as programações do Tribu·nal Winnie 
Mandela, promoveram no dia 17 de outubro, às 20 hs, em São 

i:»aulo, o debate "Mulher Negra e violência". 

O Tribunal "Winnie Mandela" será encerrado no dia 5 de 
novembro, no auditório da OAB/SP, à Praça da Sé, 385, 
1 Q andar, local onde s� realizaram todos os debates. 
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Terra------------------------------

AGRA VA-SE SITUAÇÃO DOS SEM 1ERRA NO MARANHÃO 

São Paulo (AGEN) - A escalada de 
violência contra os trabalhadores sem 
terra do Maranhão agravou-se a partir de 
agosto. Um trabalhador, Edvaldo Ferrei
ra da Silva, membro da executiva nacio
nal do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, que já havia sofrido 
uma tentativa de assassinato em agosto, 
foi seqüestrado no início de outubro por 
homens mascarados, que o interrogaram 
e reno�am as ameaças de morte. 

A situação é particularmente tensa em 
duas áreas ocupadas pelos sem terra: Fa
zenda Gameleira, no município de Impe
ratriz, e Fazenda União, povoado de Bu
riticupu, município de Santa Luzia. Ed
valdo dos Santos Ferreira, acompanhado 
de Mazoel Souza de França, da executi
va estudal do Movimento dos Sem Terra 
do Maranhão; José Rainha Júnior, da 
executiva nacional do Movimento dos 
Sem Terra; e Avelino Ganzer,, vice-pre
sidente nacional da Central Unica dos 
Trabalhadores (CUT), concederam en
trevista coletiva à imprensa, dia 18 de 
outubro, na sede da AGEN, para relatar 
a situação nas duas áreas ocupadas pelos 
sem terra. 

Fazenda Gameleira - A Fazenda Ga
meleira, de propriedade da latifundiária 
mineira Eugeni Rangel, foi ocupada em 
julho por 450 famfüas de sem terra. A 
Fazenda, de 700 alqueires, é "totalmente 
improdutiva" na versão dos sem terra. 
Eugeni Rangel já estaria propensa a ne
gociar a desapropriação da área com o 
Ministério da Reforma Agrária e Desen
volvimento (Mirad), mas, pressionada 
"pelas forças retrógradas da região, 
UDR, PM e justiça local", voltou atrás e 
requereu o despejo. De acordo com os 
Sem Terra, Eugeni possui titulação sobre 
apenas metade da Fazenda Gameleira. 

Um primeiro despejo foi realizado em 
agosto. Os lavradores decidiram, então, 
acampar na sede do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Imperatriz, de onde 
foram novamente despejados, a 19 de 
agosto, por 40 efetivos da Polícia Mili
tar, que apreenderam documentos, e re
vistaram todos os arquivos da entidade, e 
prenderam Edvaldo Ferreira da Silva, 
Maria da Penha, Luis Marajuba, Maria 
Pereira Lima e José Mendez Filho Os 
trabalhadores foram interrogados e soltos 

no mesmo dia, menos Edvaldo, que ficou 
preso até o dia seguinte à tarde, tendo 
sido apreendidos seus documentos e 
agenda. Os sem terra resolveram ocupar 
de novo a Fazenda Gameleira no início 
de setembro, de onde voltaram a ser des
pejados a 7 de outubro por policiais mili
tares, de posse de mandado judicial ex
pedido pelo juiz Stelio Muniz. 

Fazenda União - De propriedade de 
um grupo de usineiros de Pernambuco, a 
Fazenda União, de 50 mil hectares -
2.400 dos quais já foram desapropriados 
pelo Mirad - também foi ocupada em ju
lho por 500 farru1ias de sem terra. Os la
vradores passaram a sofrer vários tipos 
de ameaça e, no final de setembro, a área 
foi cercada por cerca de 200 soldados da 
Polícia Militar, sob o comando do Major 
Silva. Em declarações à imprensa, o Ma
jor Silva admitiu que, se necessário, uti
lizaria helicópteros para bombardear o 
acampamento dos sem terra. As fa1TI11ias 
dos lavradores passaram a receber ali
mentos apenas por intermédio de um pa
dre, única pessoa permitida a entrar ia

, área. W, 

AMEAÇAS DE MORTE SÃO CONSTANfFS NO F.STADO 

São Paulo (AGEN) - As ameaças de 
morte contra lideranças dos sem terra vi
raram moeda corrente no Maranhão. Nos 
últimos meses, as ameaças recaem prin
cipalmente sobre Edvaldo Ferreira da 
Silva, Valdinar (presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz) 
e Luís Vilanova, lavrador em Buriticupu, 
município de Santa Luzia, onde é candi
dato a prefeito pelo Partido dos Traba
lhadores nas próximas eleições. Os no
mes das três lideranças foram escritos, na 
agenda de Edvaldo, quando este foi 
seqüestrado no início de outubro por 
mascarados. 

Edvaldo Ferreira da Silva sofreu uma 
tentativa de- assassinato no início de 
agosto, em Imperatriz, por desconheci
dos que atiraram de um automóvel FlAT. 
Luís Soares Filho, o Luís Vilanova, já 
recebeu várias ameaças de morte, e ape
nas neste ano escapou de dois atentados 
à bala. Vilanova foi acusado de res
ponsável pela morte de um pistoleiro, 
mas, no início de outubro, recebeu ha
beas corpus, podendo então participar da 
campanha eleitoral como candidato a 
prefeito de Santa Luzia. O Movimento 
dos Sem Terra teme que, por ter chances 
de vencer a eleição, Luís Vilanova pode 

voltar a sofrer tentativas de morte até o 
dia 15 de novembro. 

Apoio da PM - O Movimento dos Sem 
Terra destaca o apoio da PM do Mara
nhão à escalada de violência contra os 
trabalhadores rurais do estado. A 2 de 
setembro, o lavrador Simar de Souza 
Pinto, da executiva nacional do Movi
mento dos Sem Terra, foi detido na cida
de de Santa Inês, quando se dirigia de 
Santa Luzia para São Luiz, onde iria 
apresentar os processos de registro das 
candidaturas do PT para as eleições de 
novembro. Simar foi preso por um tenen
te e quatro soldados, sem alegação for
mal, e levado à delegacia local, onde foi 
interrogado e ameaçado, sendo solto às 
duas horas da madrugada, pór força da 
pressão de 20 lavradores que ocuparam o 
prédio. 

No dia 8 de setembro, a sede do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais foi no
vamente ocupada por 100 soldados da 
PM, que retiraram 220 lavradores que ti
nham sido despejados na semana anterior 
de uma fazenda no povoado de Bananal. 
Foram espancados cerca de 30 trabalha
dores, entre eles o presidente do Sindica
to dos Bancários e um diretor do Centro 
de Professores. Na ocasião, Edvaldo Fer-

reira da Silva foi novamente preso. No 
mesmo dia, a PM ocupou a sede do Mo
vimento dos Sem Terra em Imperatriz, 
levando documentos, livros, livro-caixa, 
máquina fotográfica e máquina filmado
ra, material que não foi devolvido. 

Paulo Brossard - Na entrevista coleti
va na AGEN, Avelino Ganzer acentuou 
que as autoridades do governo brasileiro 
também passam a ser cúmplices de sua 
violência contra os sem terra no Mara
nhão, na medida em que não procedem 
às necessárias investigações e punição 
dos responsáveis. Avelino observou que 
o ministro da Justiça Paulo Brossard ata
cou como inidônea a Anistia Internacio
nal, organização que, recentemente, p. 
blicou relatório denunciando a violência
contra os trabalhadores sem terra no Bra
sil. "Ao (azer isso,.o ministro passa-a fi
car do lado da UDR, acusada pela Anis
tia de responsável pela violência", disse 
o dirigente da CUT.

Os dirigentes dos sem terra acusam
ainda o de�ltado Davi Alves Silva, can
didato a prefeito de Imperatriz pelo PDS, 
como uma das lideranças do esquema re
pressivo contra os trabalhadores rurais 
na região sul do estado. 

VIOLÊNCIA PARA IMPEDIR ORGANIZAÇÃO NAS ÁREAS DOS G�FS PROJEI'OS 

São Paulo (AGEN) - A violência con
tra os trabalhadores rurais do Maranhão 
não é gratuita. "Numa região onde estão 
sendo desenvolvidos grandes projetos, 
qualquer tipo de organização não é J;em 
vinda", afirma Avelino Ganzer, vice
presidente nacional da CUT. 

No norte do estado, a ferrovia de Ca
rajás liga o Programa Grande Garajás ao 
.Porto de Itaqui, em São Luiz. Movimen
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tos populares e ecológicos têm denun
ciado que, para produzir o carvão desti
nado à fabricação de aço e ferro gusa pe
las 23 siderúrgicas projetadas para Ca
rajás, seria acelerado o ritmo do desma
tamento na região nordeste do Pará, afe
tando a vida dos povos nativos, como se
ringueiros e indígenas, e contribuindo 
para a devastação da Amazônia. 

Próximo às áreas da Fazenda Game
leira e Fazenda União, onde os focos de 

violência aumentaram nos últimos meses, 
está o traçado inicial da Ferrovia Norte 
Sul, projetada pelo governo do presiden
te José Sarney para facilitar a exportação 
de grãos produzidos na região Centro 
Oeste. As lideranças do Movimento dos 
Sem Terra notam que o estado do Mara

.nhão foi retalhado na época em que José 
Sarney era governador, e a maioria do 
território entregue para latifundiários que 
continuam mantendo o poder político e 
econômico em suas mãos. 

CUT TEM SETOR DE COMBATE À VIOLÊNCIA NO CAMPO 

São Paulo (AGEN) - Reunida no 32 
Congresso Nacional, a Central Única dos 
Trabalhadores ratificou o compromisso 
com os trabalhadores · do campo "pela 
conquista da terra e da democracia, lu
tando contra a concentração da terra, do 
poder e da riqueza" (32 CONCUT - re
soluções - pág. 41 e seguintes). 

Avaliando a crescente escalada de re
pressão contra os lavradores e líderes ru
rais, a CUT vem empenhando-se nas 
denúncias dos crimes e impunidade dos 
criminosos. 

Para que sua ação seja eficaz, o de-· 
·partamento dos trabalhadores rurais da 
CUT criou, com o apoio de outros mo
vimentos, o setor de combate à violência 
no campo. 

O seto,r, que funciona junto à sede da 
Central Unica dos Trabalhadores, conta 
com o trabalho de uma advogada, uma 
jornalista e uma secretária. Seu ob3etivo 
geral compreende: "buscar rodos os es
forços para evitar e prevenir a continui
dade da violência ; denunciar e exigir a 
punição dos mandantes e responsáveis 

JAPelas violações e contribuir para o forta
�ecimento da CUT como articuladora e 

direção dos trabalhadores contra a domi
nação capitalista. Ao integrar organismos 
como o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra em sua estrutura, o se
tor de combate à violência no campo 

Goiás Velho (AGEN) - O processo 
sobre o caso do atentado ao pe. Francis
co Cavazzuti J ocorrido no · dia 27 de 
agosto de 1987 está parado, ou seja, no 
dizer dos técnicos, tramitando. 

O advogado de defesa do pistoleiro 
Eurípedes Ferreira Gomes, acusado pela 
comunidade como mandante, pediu ao 
tribunal estadual habeas corpus, que não 
foi concedido. Acerca de dois meses ele 
recorreu da decisão no STF, por isso o 
processo ainda está em Brasília. Além 

Afisso, ele está agindo por o�tro ângulo: 
9f>ediu exame psiquiátrico para, ao mesmo 

tempo, soltar o pistoleiro e invalidar suas 
declarações na justi�a. 

E importânte Iembrar·que quem pren
deu o pistoleiro foram integrantes das 
comunidades, enquanto a polícia seguia 
uma pista totalmente oposta ao crime. 
Esse mesmo "agente" continua acusando 
três pessoas como mandantes: Eurípedes, 
vereador do PMDB; assessor do deputa
do estadual Vitor Ricardo e tido como 
agenciador de pistoleiros no estado; o 
prefeito de Sanclerlândia, Onildo Laga
res de Faria, único prefeito da região a 
comparecer numa reunião de . fundação 
da regional Rio dos Bois da UDR; e o 

ajudará na consolidação e fortalecimento 
das lutas pela terra no Brasil". 

Para alcançar seu objetivo geral, o se
tor delimitou como sendo objetivos es
pecíficos: 

1. centralizar as informações sobre as 
violações contra os direitos humanos dos 
trabalhadores rurais, especialmente os 
casos de violência; 

2. centralizar as informações e acom
panhar processos jurídicos e legais de 
trabalhadores rurais, em questões de 
violência; 

3. organizar um cadastro e uma rede
nacional de advogados do movimento 
popular; 

4. coordenar a ação dos advogados
que trabalham nesses processos; 

5. elaborar informes e relatórios para
a divulgação na imprensa nacional e in
ternacional, autoridades, partidos, enti
dades da área da questão agrária, movi
mento sindical mundial, entidades e 
órgãos de defesa dos direitos humanos a 
níveis nacional e internacional; 

6. articular a solidariedade e denún
cias a níveis nacional e internacional 
frente aos casos de violações dos direitos 
humanos no campo; 

7. manter as entidades da ·sociedade
civil brasileira atentas para todos os ca
sos e situações de viol�ncia no campo; 

8. desenvolver um trabalho pedagógi
co contra a violência no campo, incenti
vando os trabalhadores a desenvolverem 
formas de autodefesa para garantir seu 
patrimônio (casas, instrumentos de traba
lho, lavouras, etc.), o trabalho na roça, o 
direito de reunião e impedir a agressão 
dos inimigos contra os trabalhadores ru
rais e seus dirigentes; 

9. incentivar a troca de experiências
entre trabalhadores de áreas de conflitos 
e também entre dirigentes e 

10. coletar informações sobre man
dantes, assassinos e também daqueles 
que fazem ameaças de violências, para 
que sejam denunciados e, se for o caso, 
levados aos tribunais. 

Descrevemos, a seguir, quadro de vio
lações mais recentes: 
• janeiro de 1985 a junho de 1987: 458
trabalhadores rurais, índios e seus apoia
dores foram assassinados. (Fonte: MST) 
• janeiro a dezembro de 1987: 582 con
flitos de terra documentados, 109 pes
soas assassinados, 143 receberam amea
ças de morte, 37 foram vítimas de aten
tados, 276 sofreram prisões ilegais, 132 
tiveram lesões corporais e 88 foram tor
turadas e receberam maus tratos. Soman
do-se outros tipos de conflitos no campo, 
chega-se a 785 situações de conflitos nos 
quais aconteceram 154 assassinatos. 
(Fonte: CPT) 

PROCESSO DE CAV AZZUTI FSTÁ PARAOO 

fazendeiro Sebastião Miranda. Corre 
"nos ouvidos e nas bocas" na região que 
esse crime tem ramificações es�duais 
indo da UDR até a políticos ligados ao 
PMDB. 

Além do advogado mandante, Eurípe
des, foi contratado para auxiliá-lo o ex
presidente da OAB-GO, Vanderlei de· 
Medeiros, que num júri anterior, ocorri
do na Comarca de Mossâmedes, agiram 
para "testar" o corpo de jurados. Tem
pqs atrás o preço de "uma defesa" desse 
advogado era cerca de 1 milhão de cru
zados. 

As comunidades continuam cobrando 
das autoridades mais agilidade e princi
palmente que seja feita a justiça. Tive
mos aqui o Mutirão em favor da justiça, 
onde houve uma grande manifestação da 
população, por ocasião da 1 ano do aten
tado. (AGEN n2 121) 

Na <;,adeia o pistoleiro está muito bem, 
tem todo o conforto: geladeira, TV, etc_. 
Sua esposa foi trazida para morar na ci
dade em casa alugada. O pistoleiro con
tinua negando que haja mandantes. Uma 
pergunta: de onde sai o dinheiro? E o pe. 
Chico? Ele está reassumindo todos os 

trabalhos possíveis, continua morando 
em Sanclerlândia e acompanha o traba
lho pastoral em Mossâmedes. Além disso 
está celebrando nas festas das outras 
paróquias da diocese. Assim ele se rea
nima e dá aos trabalhos diocesanos.espe
rança e exemplo na -busca do Reino de 
Deus que deve acontecer aqui e agora. 

Todo apoio necessário por parte dos 
cristãos do Brasil é necessário a ele, por 
meio de cartas, telegramas etc. Para se 
escrever ao pe. Chico o endereço é o se
guinte: 

Pe.Francisco Cavazzuti 
Casa Paroq ial - Praça Damiana, 125 

76 620 - Mossâmedes - GO 
Pedimos também telegramas e cartas 

para o juiz de Mossâmedes, exigindo 
agilidade no andamento do processo e 
prisão não só para o pistoleiro, mas 
também que se processe e prenda o man
dante. 

Endereço: 
Juiz de comarca de Mossâmedes 

Forum local 
76 620 - Mossâmedes - GO 

(Sebastião Donizete, Dorival de 
Aquino, Luismar Ribeiro Pinto e Lorival 
da Silva Abreu) 

MISFRIA NO BRASIL EXPOSTA NO CENfRO ECUMÊNICO DE GENEBRA 

Genebra (AGEN) - Uma coletânea de 
fotos sobre a miséria no Nordeste brasi-

. leiro, de autoria de Sebastião Salgado, 
está exposta nos corredores da Federação 
Luterana Mundial (LWF), uma das várias 
organizações abrigadas nos edifícios do 
Centro Ecumênico, em Genebra, na Suí
ça. A exposição fotográfica integra a sé
rie de eventos preparatórios à Oitava As
sembléia Geral da L WF, que será reali-

zada em Curitiba (PR), no Brasil, entre 
30 de janeiro a 8 de fevereiro de l 99Q. 

Mineiro de Aimoré, Sebastião Salgado 
nasceu em 1944. Estudou nas U,iiversi
dades de São Paulo e Vitória (ES). Em 
Paris, doutorou-se em economia, tendo 
trabalhado em várias organizações inter
nacionais, como o Banco Mundial. Inte
ressou-se pela fotografia em 1970, dedi-

cando tempo integral a esse traQalho a 
partir do ano seguinte. Trabalhou por 
dois anos para o Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI) e, em 1976, foi convidado 
pela agência GAMMA para iniciar um 
trabalho sobre as co!!rficões sociais dos 
povos indígenas na América Latina. Por 
seu trabalho na área social, ganhou em 
1982 o Prêmio W.Eugene Smith. 
(J.P.S.Martins) AGEN5 



Ecologia-------------------------
ooVFRNo LANÇA PAC01E PARA ATENDER EX.lGÊNCIAS DO BIRD 

São Paulo (AGEN) - O "pacoteecológico" anunciado a 12 de outubropelo presidente José Sarney tem comoobjetivo essencial atender às expectativas de órgãos internacionais de financiamentos, como o Banco Mundial(BIRD), que estão exigindo uma maiorpreocupação do governo brasileiro com omeio ambiente, como pressuposto para aliberação de recursos destinados aoschamados projetos de desenvolvimento. O governo José Sarney está particularmente interessado em acelerar as negociações em torno da liberação, peloBIRD, de uma verba de US$ 500 milhões, designada ao Plano 2010, queprevê a construção de cerca de 100 novas usj,nas hidrelétricas no país, em especial na região da Amazônia. As negociações para a liberação dessa verba estendem-se bá dois anos. Respondendo àpressão de organizações ecológicas daEuropa e Estados Unidos, que consegui-

José Pedro S. Martins 

ram sensibilizar o Congresso norte-americano, o BIRD tem sustado a liberação dos US$ 500 milhões, uma vez que o governo brasileiro ainda não havia cumprido as cláusulas ambientais fixadas noacordo assinado com o Banco Mundialno início da década.
Índios Kaiapó - Neste sentido, nãoprocede a acusação dirigida aos índiosKube-I-Kaiapó e Paulo Paiakan, de quesuas declarações nos Estados Unidos, arespeito dos perigos dos novos projetosde desenvolvimento na Amazônia para asnações indígenas, foram fundamentaispara a decisão do BIRD em atrasar a liberação da verba para a construção dasnovas hidrelétricas na região do RioXingu. Declarações negando que asafirmações dos índios Kaiapó interferiram na posição do BIRD foram formuladas por membros do staff do próprioBanco Mundial, como o brasileiro Anto-

nio Pimenta Neves. Além do cumprimento das cláusulasambientais, o BIRD tem negociado, como governo brasileiro, a reabilitação financeira do setor energético. O BancoMundial - novamente pressionado pelas organizações ecológicas tem questionadoa política de subsídios do governo federal, que beneficia às grandes empresasusuárias da energia produzida pelas hidrelétricas da Amazônia, como a de Tucuruí, no Pará. Do mesmo modo, as organizações .ecológicas têm reivindi<:ado uma revisão nas peças orçamentárias do Plano 2010.·Ao todo, o projeto estaria orçado emUS$ 40 bilhões, mas, de acordo com osecologistas, as mesmas hidrelétricas poderiam ser construídas com US$ 1 O bilhões. O BIRD tem se recusado, igualmente, a incluir na verba solicitada pelogoverno brasileiro uma cota para o Programa Nuclear. 
QUEIMADAS TAMBÉM PREOCUPAM NO FSPÍRITO SANro 

Linhares (AGEN) - Após revelar que há 30 anos a cobertura florestal no Norte do Espírito Santo se comparava à Amazônia,o secretário geral do Instituto Brasileiro deDesenvolvimento Florestal (IBDF), João Carlos Carvalho, declarou que a região não suporta mais desmatamento ou queimadas para implantação de projetos agropecuários. 

res, a 130 quilômetros de Vitória, possuía.reserva florestal de Socretama, uma mancha da Mata Atlântica no estado, e a Floresta Rio Doce, controladas pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

em outubro, por queimadas em suas mata,já ralas. Para João Carlos Carvalho, a degradação dos recursos naturais do país ultrapassou "os limites da lei" por causa daexpansão da agricultura e também ao pro-lucêodio criminoso - No município de cesso especulativo desenvolvido por latiPinheiros, 280 quilômetros ao norte de fundiários, na região Centro-Oeste e naVitória, a reserva biológica de Córrego do Amazônia (especialmente em Rondônia),Veado foi sacrificada, no ano passado, por com a finalidade de fugir da reforma agrá-Em todo estado restam apenas 6% dos incêndio criminoso praticado por agricul- ria. Pessimista, o secretário calcula que,recursos florestais dos 20% que deveriam tores da região. Aproximadamente 3 mil em 88, 20 milhões de hectares de florestasser preservados, conforme a legislação flo- hectares foram dizimados pelo fogo. A sejam destruídos P.ºr queimadas ou atingirestai em vigor. O- sul capixaba está prati- área pode levar meio século para recupe- dos por desmatamento em todo país, sicamente devastado. No norte existem ain- rar-se da tragédia ecológica. Em 87, o nor- tuação idêntica à do ano passado. (Porda algumas reservas particulares e Linha- te capixaba foi atingido, principalmente José Anchieta Ferreira) 
Síntese-----------.---------------

NoBEL ALTERNATIVOSão Paulo (AGEN) - O agrônomogaúcho José Lutzenberger foi um doscontemplados de 1988 com o PrêmioNobel Alternativo, concedido anualmente pela The Right Livelihood Foundation. Lutzenberger é um dos pioneirosdas lutas ecológicas no Brasil. A 23 desetembro último, ele partiéipou do Congresso Ecológico realizado em BerlimOcidental, uma das várias atividades paralelas à reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e BancoMundial (BIRD). Em sua exposição ,Lutzenberger denunciou que um relatóriointerno da própria Companhia V ale doRio Doce (CVRD), assinado pelo seuSuperintendente para o Meio Ambiente,sustenta que os projetos sidenírgicos emCarajás apenas serão viáveis economicamente, se não houver gastos com o reflorestamento. O ecologista lembrou aresponsabilidade dos órgãos internacionais de financiamento no ProgramaGrande Carajás: a Comunidade Européialiberou US$ 250 milhões e o BIRD US$300 milhões para a construção da Ferrovia de Carajás, destinada ao transporte do aço e ferro gusa ao Porto de Itaqui,em São Luís, no Maranhão. Como propostas, sugeriu a moratória por 4 mesesde todos os projetos nocivos ao meioambiente na Amazônia, a mudança na filosofia da política energ�tica do governo
AGEN6 

brasileiro (através do incentivo à produção de energia solar e eólica, entre outras), a liberação de verbas pelo BIRDpara a recuperação dos solos devastadose o desenvolvimento de projetos de agricultura alternativa, incentivo aos pequenos agricultores e a execução da reformaagrária como meios de evitar o êxodo rural e a migração intensiva para a regiãoamazônica. COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE Brasília (AGEN) - O deputado FábioFeldmann (PSDB-SP) está lutando pelacriação, na Câmara Federal, da Comissãodo Meio Ambiente. Na opinião do parlamentar, a criação desse organismo éfundamental para a fiscalização dos preceitos sobre o meio ambiente incluído na nova Constituição brasileira. Fábio Feldmann manteve reuniões, dia 17 de outubro, com técnicos da Universidade deSão Paulo (USP), no sentido da participação da comunidade científica no trabalho da virtual Comissão do Meio Ambiente. 
PACOlE F.COLÓGICO Brasília (AGEN) - Batizado de NossaNatureza, o "pacote ecológico" anunciado a 12 de outubro pelo presidenteJosé Sarney prevê, entre outras medidas,a fusão da Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto Brasileirode Desenvolvimento Florestal (IBDF),como embrião de um provável futuro

Ministério do Meio Ambiente. O "pacote" também prevê o estímulo à educaçãoe pesquisa ambiental, a proibição da exportação de toras de madeira com 7 ,6 cmde espessu.ra, o ordenamento territorial da Amazônia e o veto a incentivos fiscais para projetos agropecuários nas regiões de floresta na Amazônia e MataAtlântica. GRANDE CARAJÁS Brasília (AGEN) - Um conjunto de 16organizações não-governamentais entregou, dia 12 de outubro, ao procuradorCláudio Fontelles, pedido de abertura deinquérito civil, com o objetivo de instruiração pública contra a União, pelos danosao meio ambiente causados pelo Programa Grande Carajás. Os 26 projetos previstos em Carajás, se concretizados, levariam ao ·desmatamento de cerca de 90mil a 220 mil hectares por ano, comoforma de fabricar carvão destinado às usinas siderúrgicas, que produziriam 2,5milhões de toneladas de ferro gusa porano. O despacho de Cláudio Fontelles,do mesmo dia 12, determina o prazo de 20 dias para que o Conselho lnterrninisterial do Programa Grande Carajás responda às indagações das entidades signatárias do pedido de inquérito civil.Uma das conseqüências de Grande Carajás, segundo as organizações não-governamentais, seria a ex�inção de 23nações indígenas da região. 

Povoslndígenas----------------------

KAIAPÓ PROCESSADO NÃO FOI OUVIDO POR JUIZ

Belém (AGEN) - O juiz federal lran Velasco do Nascimento recusou-se, dia14 de outubro, a ouvir em audiência aocacique Kube-1-Kaiapó, pois este trajavasuas roupas indígenas habituais. Reagindo à negativa do juiz em recebê-lo emseus trajes de cacique, Kube-I-Xaiapódeclarou que, agora, falará à Justiça apenas em sua aldeia. O advogado José Carlos Castro, que defende o líder Kaiapó,disse que irá processar o juiz lran Velasco pela prática de racismo. 
Kube-I-Kaiapó e Paulo Paiakan foram enquadrados no Estatuto dos Estrangeiros, sob a acusação de denegrir a ima-

gem do país no exterior. A acusação deve-se às declarações feitas pelos líderesindígenas no início do ano, nos EstadosUnidos, a respeito das virtuais conseqüências dos projetos de desenvolvimento para os povos indígenas na 
Amazônia. O governo brasileiro sustentaque as declarações dos dois indígenas foram determinantes para a decisão do Banco Mundial (BIRD) em atrasar a liberação de uma verba de US$ 500 milhões, destinada ao Plano 2010, queprevê a çonstrução de cerca de 100 novas hidrelétricas no país, em especial na Amazônia. 

Segundo o juiz Iran Velasco Nascimento, os dois índios Kaiapó não estãoameaçados de expulsão do Brasil. Elesforam indiciados como co-autores deçrime contra os interesses nacionais, emque está sendo acusado o antropólogo norte-americano Darrel Posey, responsá-.vel pela viagem dos lideres indígenas aos Estados Unidos. O antropólogo, que trabalha há 11 anos no Projeto Kaiapó, do Museu Emílio Goeldi, do Pará, pode ser expulso do país, se provadas as acusações. Já as lideranças Kaiapó, se consideradas culpadas, poderão receber penas de até 3 anos de prisão. (Ver Ecologia) 
Economia--------------------------

DÍVIDA EXTERNA: À FSPERA DAS ELEIÇÕF.S AMERICANAS 

São Paulo (AGEN) - Q 432 EncontroAnual do Fundo Monetário Internacional(FMI) e Banco Mundial (BIRD), desen
-vido de 27 a 29 de setembro em Berlim\{li idental, deixou clara a impotência dessas organi.zações em resolver a crise da dí-vida externa. De concreto, nenhuma novidade maior no rol de alternativas para aproblemática da dívida foi deliberada no Encontro, cuja realização foi orçada em US$ 30 milhões. Boa parte dessa quantia foi recuperadadurante os três dias de atividades, pormeio dos serviços prestados, no luxuosoCentro de Congressos de Berlim, aos 10mil particip!llltes, entre diretores e altosfuncionários de bancos e ministérios dasfinanças de mais de 150 países. O Encontro foi acompanhado por mil jornalistas. Nas ruas de Berlim, 10 mil policiais para garantir a "segurança" dos participantes, que em grande número (mais de 3 mil)ficaram alojados nos hotéis de BerlimOriental, a capital da Alemanha comunista, onde até campos de golfe foram construídos para receber os ricos capitalistas.• várias manifestações anti-FMI e Banco lll!Wfundial, como uma maciça passeata pelas.ruas centrais de Berlim ( com mais de 80 mil pessoas),, e;ertamente contribuirão parao staff das duas organizações repensar aprática de realizar os Encontros Anuais fora de Washington. Impotência - A impotência do FMI emresolver a crise da dívida ficou patente apartir de 1982, quando o México acendeu o alerta vermelho das finanças internacionais, ao declarar inadimplência para saldaros seus compromissos. Antes, em 1971,quando foi reconhecida de forma oficial aimpraticabilidade da conversão do padrão ouro em dólar, o FMI já deixava sua·função inicial, fixada em Bretton Woods,no final da Segunda Guerra Mundial, deregular os tipos de câmbio. Paulatinamente, o FMI assumiu o papelde • intermediar os interesses dos bancoscredores e dos países devedores. Seus índices de popularidade começaram a cair demaneira vertiginosa, a partir dos planos deausteridade exigidos pelos credores aosdevedores, o que, na prática, antes deequacionar a problemática da dívida, temsignificado a recessão econômica e a deterioração das condições de vida no TerceiroMundo. Estrutura - Foi muito questionada em

Berlim a incapacidade do FMI em resolvera crise da dívida, em função da própria estrutura do organismo, pela qual os dez países mais ricos detêm mais de 50% dos votos, significando uma total submissão dos140 países restantes às suas orientações.Os Estados Unidos, que detém, sozinhos,20% dos votos, mantém praticamente opoder de veto· �obre as decisões que contrariem os seus interesses. 
De fato, se nada - ou mui_to pouco - seavançou em Berlim, muito se deve à posição americana, ainda orientada pelochamado Plano Baker, elaborado peloex-Secretário do Tesouro, James Baker m.O Plano Baker, também conhecido comoPlano dos Três Erres - reestruturação, refinanciamento e reformas - reza que as dívidas serão negociadas caso a caso, e nãode forma global, como pretendem algunspa(ses devedores. Esta postura constitui um decisivo entrave, por exemplo, à proposta da UNCT AD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento), formulada dias antes do Encontro de Berlim, eque propugnava a redução em SO% doscompromissos com os bancos comerciaisdos 15 maiores devedores - Argentina, Brasil, Boiívia, Chile, Colômbia, Côte d'lvore, Equador, México, Marrocos,Nigéria, Peru, Filipi�as, Uruguai. V�nezuela e Iugoslávia. Estes países devem, emconjunto, US$ 300 bilhões aos bancos comerciais. A dívida externa de todo ochamad9 Terceiro MÚndo é, hoje, de US$ 1,2 trilhão. A estrutura de funcionamento do FMIacabou sendo um dos temas mais polêmicos em Berlim, também em razão da proposta do Japão, de aumentar a sua participação nos recursos do Fundo, o que levaria a um maior poder político japonês nasdecisões do organismo. Atualmente, oJapão detém menos de 5% dos votos, contradizendo a posição cada vez mais relevante que apresenta no cenário econômicomundial. O Brasil, apesar de ter a maior dívidaexterna do mundo (US$ 114 bilhões),pouca voz tem no Fundo - menos de 2%dos votos. Não que os governantes brasileiros tenham feito alguma coisa, durante oEncontro de Berlim, para mudar essa situação submissa. Ao contrário, poucosdias ant�s, o ministro Mailson da Nóbrega

havia assinado o acordo com os bancoscredores, sobre US$ 80 bilhões da dívida externa brasileira, mantendo por mais alguns anos a sangria de divisas. Isso, com a' complacência do deputado Ulysses Guimarães, que adiou a promulgação da novaConstituição brasileira para após a assinatura do acordo. Pelos novos preceitosconstitucionais, qualquer acordo semelhante deve ser aprovado pelo CongressoNacional F.cologia - A preocupação com o meioambiente foi uma das tônicas no EncontroAnual do FMI e Banco Mundial. Ela esteve presente no próprio discurso do presidente do BIRD, Barber Conable. Não seavançou, entretanto, em tomo da propostade alguns grupos ecologistas, de transformar parte da dívida externa em proteção do meio ambiente. A troca da dívida por projetos de proteção ambiental é possível através da "compra" de parte da dívida por organizações ecológicas, através de operações nomercado secundário. Por esse mecanismo, já foram abatidos US$ 650 mil da dívidada Bolívia, US$ 5,4 milhões da Costa Ricae US$ 39Ó mil das Filipinas. Negociaçõesem andamento podem levar ao abatimentode até US$ 10 milhões da dívida do Equador, pelo mesmo esquema. Eleições nos EUA - Mesmo insignificante, em face da quantia total da dívidado Terceiro Mundo,. o montante já abatidopor intermédio de operações que redundemem proteção ambiental indica a possibilidade concreta de alternativas semelhantes. Tanto essa como outras fórmulas,porém, depende de fato das virtuais alternações na política fiscal e monetária nosEstados Unidos, após as eleições do iníciode novembro. A respeito, os grupos ecológicos vão aumentar a pressão no sentidode que os bancos americanos adotem aprática de perdoar as dívidas dos paísescredores, em troca de isenções fiscais pelotesouro americano. Um dado inquietante nesse contexto éque, com uma possível vitória de GeorgeBush (o rµais cotado segundo as últimaspesquisas), um dos homens mais poderosos na próxima adrni.q.istração americanaserá exatamente o senhor James Baker m,que de acordo com os analistas foi o principal responsável pela estratégia do candidato republicano. (Por José Pedro S.Martins) 
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Política-------------------------

UDR INVF.S'fE ALTO NAS FLEIÇÕm MUNICIPAIS 

. Brasília, DF (AGEN) - Usando do 
tom triunfalista que o caracteriza, o pre
sidente nacional da UDR, Ronaldo Caia
do, afinnou recentemente que a entidade 
elegerá 50 % dos candidatos que apóia 
nas eleições deste ano. Muitos dos can
didatos apoiados pela UDR não têm 
alardeado este respaldo, em função da 
imagem negativa característica da orga
nização. 

Um dos candidatos que recebe apoio 
ostensivo da UDR é o deputado federal 
Davi Alves Silva, que concorre ao cargo 
de prefeito de Imperatriz, sul do Mara
nhão, região dos mais graves conflitos de 
terra no estado. 

A UDR, por outro lado, demonstra 
pragmatismo, e apenas não apóia candi
datos ligados ao PT ou aos partidos co-

munistas. No Espírito Santo, por exem
plo, a entidade apóia o candidato a pre
feito de Unhares, Luiz Cândido Durão, 
que concorre pelo PDT, e cujo compa
nheiro de chapa, Nozinho Correa, é o te
soureiro regional da UDR. Em Cachoei
ro do Itapemirim, a UDR apóia a candi
datura de Teodorico Ferraço (PFL) e, em 
São Mateus, Antônio Martins, o Toninho 
do Mamão (POC). 

Movimento Operário----------------------

CONS'IRUÇÃO DE IIlDRELÉTRICAS SERÁ ANALISADA PFLA CUf 

São Paulo, SP (AGEN) - A Comissão 
Regional de A tingidos pelas Barragens, 
abrangendo os estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, já está preparando 
o seu encontro do próximo ano, nos dias
19, 20 e 21 de abril, em São Paulo. So
mente no sul do país, a construção de hi
drelétricas tem criado problemas a 72
municípios,_ ameaçados de alagamento. 

A iniciativa é da CUf e pretende reu
nir em São Paulo cerca de 60 lideranças 
de trabalhadores a fim de aprofundar o 

estudo sobre o assunto. "Temos notado 
que o processo de desenvolvimento 
energético brasileiro, dentro da interna
cionalização da economia brasileira, 
afasta os trabalhadores das decisões'', 
advertiu Avelino Ganzer, vice-presidente 
nacional da CUT. 

Projetos de barragens - Os grandes 
projetos têm servido somente, na opinião 
de Ganzer, ao desalojamento de milhares 
e milhares de trabalhadores, camponeses, 
índios , servindo ao grande capital inter-

nacional. "Queremos estudar o assunto, 
um plano de ação, a fim da sociedade ci
vil participar da discussão e avançar na 
luta. As 'ameaças são muitas, e falam em 
176 usinas no Brasil". 

A CUf solicita, ainda, a todos os q • 
tenham material sobre a construção de 
h idrelétricas, em qua!q:1�r ponto do país, 
que enviem-no ao endereço da sede na
cional da entidade, à rua Ouvidor Peleja, 
112, CEP 04128, Bosque da Saúde, São 
Paulo, SP, aos cuidados do Departamen
to Nacional dos Trabalhadores Rurais. 

cur PARTICIPA DE FLEIÇÕm NA CONTAG 

Brasília, DF (AGEN) - O vice-presi
dente da CUf nacional, Avelino Ganzer, 
representando a Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do Pará, partici
pou da reunião do Conselho da Confede
ração Nacional dos Trab�adores na 
Agricultura (Contag) nesta cidade, onde 
foi avaliada a possibilidade de haver dis
puta eleitoral na próxima escolha da no
va diretoria da entidade. 

A decisão de disputar a eleição com 
chapa própria partiu do Departamento 
Nacional dos Trabalhadores Rurais da 
cur. Avelino Ganzer lembrou que se 
forem seguidas as deliberações de 85, as 
eleições acontecerão entre 15 a 20 de 
dezembro, caso não haja tentativa de in-

terferência dos atuais membros da direto
ria. 

José Francisco - A Contag é presidida 
há cerca de 20 anos por José Francisco 
da Silva. Acrescentou Avelino: "o obje
tivo da disputa é abrir o debate em tomo 
do assunto. Afinal, são 3 mil sindicatos 
dos trabalhadores rurais espalhados em 
todo o país, com intenção de discutir a 
concepção organizativa do sindicalis
mo". 
" Mais adiante, frisou que a CUT está 
disposta a abrir o diálogo com setores do 
sindicalismo agrário que queiram " um 
modelo mais avançado de sindicalismo 
agrário, deixando de lado uma organi
zação esgotada, superada mesmo". Ele 
não deixa de incluir aí até mesmo uma 

composição com pessoas da atual direto
ria, salientando, entretanto, "a proposta 
de avançar na organização". 

Votam nas eleições da Contag os 
membros do seu conselho, composto por 
um representante de cada federação esta
dual de trabalhadores rurais, mais um de
legado de cada um dos 3 mil sindicat� 
brasileiros, escolhido em assembléiW 
Avelino, além de representar a Fede
raçã9 Paraense, também é coordenador 
do Departamento Nàcional ct'a CUT liga
do ao assunto. 

"Além de participar das eleições, nos
sa intenção é mudar os estatutos da Con
tag, a fim de tomá-la mais ágil, próxima 
dos sindicatos", finalizou Avelino, em 
entrevista dada na sede da Agen. 

CONGRF.SSO MANTÉM AUTONOMIA DA mi' E APOIO À CUJ' 

Piracicaba, SP (AGEN-FNT) - Em seu 2!? 
Congresso Nacional, realizado nos dias 13, 14, 
15 e 16 de outubro, no campus da Universida
de Metodista desta cidade, a Frente Nacional 
dos Trabalhadores (FNT) confirmou as linhas 
priorítárias de ação para os próximos três 
anos. 

A ação se desenvolverá, como até aqui 
aconteceu, no âmbito sindical (rural e urbano), 
e na luta pela terra, tanto no campo como na 
cidade. Segundo a nova coordenação eleita, a 
atuação da FNT se firmará ainda mais na luta 
sindical, "uma vez que as deficiências que os 
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trabalhadores enfrentam nos bairros onde mo
ram, em grande parte são conseqüência direta 
do salário de fome que recebem, fruto da ex
ploração do sistema capitalista de produção, 
que determina o poder de decisão no Brasil". 

FNT e CUT - O Congresso da FNT deci
diu manter, ainda, uma linha de atuação autô
noma, mas estreitamente ligada à CUT, assu
mindo, portanto, as decisões tomadas no 3 ! 
Concut, realizado em Belo Horizonte no mês 
passado. "Nossa prática sindical estará voltada 
em direção aos trabalhadores, que constroem e 
transformam as riquezas do país, e sequer re
cebem os direitos elementares garantidos pela 

legislação trabalhista brasileira". 
No que se refere à solidariedade interna-

cional, o Congresso determinou, entre outros 
pontos, o apoio ao jornal Barricada, em por.tu
guês, ao Movimento Sindical Panamenho, es
tando programada, inclusive, uma série de de
bates com trabalhadores de EI Salvador para 
89, em data a ser confirmada. 

A nova coordenação nacional da FNT pas
sa a ser a seguinte: Salvador Pires, José Groff, 
João Felício e Efiseu, pelo estado de São Pau
lo, José Soares Milheiro, Claudinei e Elias, Rio 
de Janeiro, e Otaviano da Silva, Raimundo e 
Daniel, pela Bahia. 

América Latina 
IGRFJAS CATÓLICA E EVANGÉLICAS QUEREM DIÁLOGO NO CHll.E 

Santiago, Chile (AGEN) - Um urgente 
chamado ao diálogo formularam a Igreja 
Católica e a Confraternidade Cristã das 
Igrejas do ·Chile. Ambas constituem as 
principais instituições deste país que têm 
apoiado nos últimos 15 anos o movimen
to em favor dos direitos humanos. Como 
se sabe, o general Augusto Pinochet foi 
derrotado nas urnas pelo povo no dia 5
de outubro. A grande maioria o rejeitou 
para exercer um novo mandato presiden
cial. 

O Comitê Pennanente do Episcopado 
Católico, em uma declaração denomina
da Depois do Plebiscito, afinnou que es
pera que se "estabeleça um amplo diálo
go entre os principais atores políticos do 
país para tomar as medidas condizentes e 
afiançar o consenso de-sejado". Na mes
ma declaração está frisado que a Consti
tuição e as leis devem estar a serviço do 

homem e que devem_ garantir uma ade
qua�a _convivência humana.

Evangélicos - Por sua vez, a Confra
ternidade Cristã, que reúne onze deno
minações evangélicas, entre as quais 
estão as principais igrejas históricas, fez 
um "urgente chamado às autoridades do 
governo, e às Forças Annadas e da Or
dem, a facilitar um autêntico diálogo 
com os representantes da alternativa que 
venceu o plebiscito". 

A Confraternidade esteve assessorada 
durante a realização do plebiscito por 
uma delegação ecumênica do Conselho 
Mundial de Igrejas, à frente Lois Wilson, 
sua presidente, que visitou Santiago e 
regiões do norte e do sul do país. 

A "Concertación de los 16 Partidos" 
(coalizão de oposição) tem afirmado que 
interessa a ela conversar diretamente 

com os militares e não com representan
tes do governo, sobre três pontos funda
mentais e "não negociáveis": a refonna 
da Constituição de Pinochet, diminuição 
dos prazos estabelecidos para a tran
sição., e a eleição completa e perfeita do 
Congresso com poderes constituintes. 

Universidade - Diversas organizações 
sociais também começaram a lutar por 
suas questões mais específicas, entre as 
quais se acham o fim da intervenção mi
litar nas universidades, o fim ou a modi
ficação da legislação trabalhista, abertura 
dos. canais de televisão e o fim da re
pressão contra os jornalistas. 

Querem ainda o fim da proscrição 
política e a liberdade para todos os pre
sos políticos, entre outros pontos. (Por 
Aruôal Pastor Ninez, correspondente no 
Chile) 

• 
PARAGUAI: INCFRTEZA QUANI'O AO FUfURO 

Assunção (AGEN) - Os paraguaios 
esperam a morte do velho ditador, gene
ral Alfredo Stroessner, para saber se po
derão transitar para a democracia ou se 
continuarão sob a bota dos militares. O 
Paraguai tem 3 milhões e 400 mil habi
tantes, 70% dos quais camponeses. Um 
percentual de 0,88% . dos proprietários 
rurais possui 80% das 248 mil proprie
dades rurais agropecuárias do país. 

A população ativa chega a 1 milhão e 
300 mil pessoas, das quais 70% residen
tes nos centros urbanos, não superam a 
receita mensal de 120 dólares. A deso
cupação chega ao número oficial de 
15%, más é apontada como sendo de 

(A5% pelos dirigentes sindicais indepen
�entes. As cifras oficiais incluem os 

vendedores de cigarros e relógios que 
circulam pela& ruas de Assunção. 

De acordo com dados da Direção Ge
ral de Alfândegas, do governo Stroess
ner, o total das exportações paraguaias 
está em mãos de somente 24 bancos pri
vados. Os produtos exportados são a soja 
e o algodão. O volume oficial de expor
tações paraguaias chegará, este ano, a 
470 milhões de dólares, enquanto, para
doxalmente, o movimento mensal da 
chamada economia infonnal, não regis
trada, atinge a mais de 350 milhões de 
dólares. 

Dentro dessa economia informal, in
clui-se, à base de 75%, � produção dos 
quase 30 mil coreanos e chineses de 
Taiwan que entraram no país, nos últi
mos 10 anos. Entra, também, a rede de 
comerciantes infonnais argentinos que 
fazem contrabando de comestíveis e ou
tros produtos de consumo, das províncias 

argentinas de Fonnosa y Missiones. Par
ticipam, também, dessa receita, os 5 mi
lhões de dólares semestrais oriundos da 
venda de carros roubados no Brasil. Es
tes carros representam cerca de 60% do 
parque automotivo paraguaio. 

Além disso, entram, igualmente, no 
item ilegal da economia paraguaia, cerca 
de 200 milhões de dólares líquidos, ori
ginados do tráfico de drogas. Calcula-se 
que, cada mês, transita, pelo Paraguai, 
cerca de uma tonelada de cocaína. Entre 
12 e 5 de julho último, a polícia local 
confiscou um carregamento de 268 qui
los de cocaína-que· tinha entrado em As
sunção, depois de chegar da Colômbia a 
uma pista clandestina em El Chaco, oci
dente da capital paraguaia. A carga véio 
de Medellín, principal sede do tráfico de 
drogas na América Latina, em um avião 
da empresa "Transportes Paraguaios". A 
empresa pousou na fazenda "Forte 
Olímpo" e ambas são propriedades da 
Força Aérea Paraguaia, chefiada pelo 
·general Paredes. O piloto do avião que
trouxe a cocaína é seu filho, Roberto Pa
redes.

Direitos Humanos - De acordo com o 
advogado Francisco Villas, coordenador 
do Comitê de Igrejas do Paraguai, 
Stroessner inventou uma lógica própria· 
de terror. Em 1986, com o estado de sí
tio, houve 236 prisões políticas, enquan
to em 1987, sem estado de sítio, esse 
número chegou a 461. Cristina Vila, 
também desse Comitê, explica: "É muito 
simples. Toda a população está controla
da a partir das delegacias e postos poli
ciais, mediante uma rede de infonnantes 

(gente sem trabalho e marginalizada) que 
recebem um salário· mensal para delata
rem tudo o que acontece nos bairros ou 
nos ambientes que freqüentam". 

Colaboram, também, nesse "traba
lho", as secções locais do Partido Colo
rado, de Stroessner. Em Assunção, quase 
todos os engraxates, vendedores de jor
nais e camareiros dos hotéis, assim como 
'os garçons, trabalham para a polícia. Se
gundo o Comitê de Igrejas (fonnado por 
católicos e evangélicos Discípulos de 
Cristo e Luteranos), deve-se somar - aos 
461 presos políticos de 198';'. - as 500 
prisões registradas de janeiro a setembro 
deste ano (a maioria dos quais de cam
poneses). 

Oposição - A oposição mais ativa à 
ditadura vem dos movimentos sociais 
(e·studantes, sindicais, leigos e campone
ses). Entre os políticos, o opositor mais 
conhecido é Domingo Laíno, freqüente
mente preso. A maioria do povo para
guaio está cansada da ditadura, mas des
confia dos políticos tradicionais e sofre a 
falta de experiência política, segundo 
José Rivarola, dirigente universitário e 
Carlos Fili.zola, líder sindical dos médi
cos. Rivarola, 22 e Filizola, 28, repre
sentam a nova geração opositora para
guaia (no país, 70% áa população tem 
menos de 30 anos). 

Os democratas paraguaios têm duas 
preocupações diante do futuro do país: a 
primeira é a de que os Estados Unidos 
queiram impor seus interesses, na tran
sição pós-Stroessner; a segunda é a de 
que os militares queiram perpetuar-se no 
poder,- após a morte do ditador, no poder 
liá 34 anos. 
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ooVFRNo ANGOLANO QUER A PAZ EM SEU PAÍS 

Franceville, Gabão (ANGOP-AGEN) 
- O governo angolano comprometeu-se,
mais uma vez, publicamente., a tomar to
das as medidas necessárias a fim de con
seguir a paz no interior do país, "uma 
vez resolvidas todas as questões externas 
que de forma indireta intervêm no agra
vamento da situação militar interna". As 
garantias foram dadas pessoalmente pelo 
presidente José Eduardo dos Santos, ao 
final de uma reunião com os presidentes 
do Gabão, Omar Bongo, e do Congo, 
Denis Sassou Nguesso, realizada há uma . 
semana na localidade gabonesa de Fran
ceville, a 700 quilômetros da capital1 Li
breville. 

A decisão do gov�mo angolano está 

relacionada ao futuro da organização 
contra-revolucionária Unita, apoiada pe
la África do Sul. José Eduardo dos San
tos encarregou-se de esclarecer que as 
medidas a tomar excluem, em definitivo, 
qualquer cessar-fogo ou acordo de parti
lha de poder com os homens de Savimbi. 

Negociações - Segundo José Eduardo 
dos Santos, as negociaç,ões quadripartites 
entre Angola, Cuba e Africa do Sul, me
diadas pelos Estados Unidos, "não falha
ram, vão continuar". O presidente ango
lano afirmou haver um interesse de todas 
as partes em se estabelecer um acordo 
global que beneficie a todos, e exprimiu 

o desejo de que a África do Sul manifes
te bom senso e flexibilidade como o tem
demonstrado Angola e Cuba.

"Não estamos exigindo que aceitem 
as nossas propostas. Nós propomos que 
haja um acordo razoável que satisfaça 
ambas as partes e que tenha em conta a 
segurança e a estabilidade de Angola", 
disse José Eduardo dos Santos. O presi
dente angolano referia-se à questão do 
calendário para a retirada das tropas cu
banas de Angola. Dos Santos disse que a 
proposta angolana sobre esse assunto de
fende que os cubanos devam permanecer 
após a independência da Nanubia e a sua 
saída deverá ocorrer, paulatinamente, até 
que haja estabilidade em Angola. 

�ÃO ATINGE SEDE DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL SUL-AFRICANA 

Pretória (AGEN) - Os escritórios ·da 
Conferência Episcopal Católica da Áfri
ca do Sul (SACBC) foram alvo de ex
plosão de uma bomba de gasolina, na 
madrugada de 12 de outubro. Os estra
gos foram grandes, especialmente no 
centro de documentação e no andar da 
administração, tendo sido destruído o 
equipamento, os arquivos e documentos 
importantes. Acredita-se que o andar su
perior não tenha sido atingido. 

A irmã Brigid Flanagan, o secretário 
4 geral assistente e dois bispos que esta
vam lá no momento ficaram presos den-

tro do prédio e tiveram que ser retirados 
pelos bombeiros. A explosão ocorreu nos 
dias das eleições para os grupos negros, 
cujo boiocote foi pregado pela SACBC. 

A Conferência Episcopal Católica 
sul-africana pede que sejam enviadas 
manifestações de solidariedade. As men
sagens podem ser enviadas através do 
jornal "New Nation": Acting Editor 
NEW NATION. Número do telex: 
482226 NN SA. 

Outras explosões - Outras explosões 

aconteceram nos dias de r�alização dos 
escrutínios municipais na Africa do Sul. 
No dia 13, três negros ficaram feridos· 
devido à explosão de uma bomba nu� 
cabine telefônica perto dos ·correios • 
Dunnotar (leste de Joanesburgo). Outra 
bomba foi desativada na cidade de Ale
xandra. 

Na Cidade do Cabo, a polícia disper
sou uma reunião de estudantes que pe
diam o boiocote das eleições. O escrutí
nio para os grupos de indianos, mestiços 
e brancos será reali'.?ado a partir de 26 de 
outubro. 

PRF.SIDENTE DO ZIMBABWE NÃO ACEITA DIÁLOGO COM B� 

Zimbabwe (ANGOP-AGEN) - O pre
sidente Robert Mugabe, do Zimbabwe, 
denunciou em Harare que a chamada 
ofensiva diplomática empreendida pelo 
regime racista sul-africano visa enganar 
a opinião pública internacional sobre 
uma preten,sa boa vontade em relação aos 
países da Africa Austral. Numa entrevis
ta coletiva, após o seu regresso dos Es
tados Unidos, Bahamas e Grã-Bretanha, 

Mugabe disse que o presidente Botha, da 
Africa do Sul, deveria em primeiro lugar 
manter conversações com os líderes an
ti-apartheid, a fim de discutir o futuro do 
país, ao invés de convidar os líderes da 
linha de frente para eventuais conver
sações. 

Por que não? - O presidente do Zim-

babwe questionou: "por que Botha não 
convida o líder do Congresso Nacional 
Africano, Oliver Tambo, ou se se.nta à 
mesa de conversações com os represen
tantes das organizações anti-apartheid 
para debater a forma de pôr fim àquele 
sistema ?" interrogou Mugabe, antes de 
rejeitar qualquer possibilidade de se unir 
com o -presidente sul-africano, enquan
persistir o apartheid. ., 

ÁHUCA DO SUL: AUMENTO DAS DESPESAS MILITARES 

Maputo, Moçambique (ANGOP-
AGEN) - Uma pesquisa efetuada pelo 
l!}Stituto das Relações Internacionais da 
Africa do Sul revelou que 68% das pes
soas desse país adeptos do Partido Na
cionalista, no poder, opõem-se ao au
mento das despesas núlitares. A pesquisa 
acrescenta que c,erca de 80% dos operá
rios brancos da Africa do Sul consideram 
excessivas as verbas militares previstas 

no orçamento. 

Segundo informou o boletim "Souths
can", de Londres, a sondagem revelou 
que na comunidade branca da África do 
Sul cresce o descontentamento com as 
despesas para a defesa, bem como com o. 
aumento total dos gastos núlitares. 

Os cálculos do jornal sul-africano, de 

Joanesburgo, "Busines Day", são claros: 
nos últimos dez anos as despesas com a 
manutenção dos departamentos estatais e 
o serviço anual da dívida do governo
aumentaram 12 vezes e alcançaram três
milhões de dólares. Soube-se ainda que
para ,a manutenção das Forças Armadas
da Africa do Sul gastava-se no início
deste ano cerca de 500 milhões de dóla
res, mensalmente.

ONU NEGOCIA INDEPENDÊNCIA .DA NAMÍBIA 

Pretória (AGEN-ANGOP) - O se
cretário geral das Nações Unidas, Javier 
Pérez de Cuellar, iniciou em 22 de se
tembro, em Pretória, conversações com o 
chamado governo interino instalado na 
Namíbia, e com representantes de vários 
partidos políticos de�se território Ilegal
mente ocupado pela Africa do Sul. 

O início da implementação da reso
lução 435 de 1978, do Conselho de Se
gurança da ONU, constitui o principal 
assunto que o secretário geral aborda 
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com os seus interlocutores. O mandatário 
da ONU visitará posteriormente Angola. 

Saques a civis - Forças da Unita -estão 
assaltando e saqueando civis desse país, 
na região de Ovamboland, para onde 
estão sendo concentradas pelo exército 
sul-africano, segundo revela o jornal 
"Southscan", de Londres. De acordo 
com a publicação semanal, o exército 
sul-africano está transferindo os efetivos 
da Unita para o norte da Namibia. 

ln
.
formações chegada<; a Windhoek e 

citadas pelo "Southscan" dão conta que 
várias pessoas do norte do, território, ile
galmente ocupado pela Africa do Sul, 
têm sido vítimas de violações, pilhagens 
e assaltos por membros da Unita. Vários 
civis afirmam ter visto elementos arma
dos da Unita çirculando em canúnhões 
por diversas localidades do norte da 
Namíbia, onde estão aquartelados junto 
às bases do Exército sul-africano, segun
do afirma o semanário. 

Especial-------------------------�
vATicANo NÃO CANONIZA MÁRTIRES BRASil.EIROS 

São Paulo, SP (AGEN) - Atendendo a 
uma solicitação expressa do Vaticano, 
feita a diversas outras conferências reli
giosas de todo o mundo, a CNBB enviou 
a Roma os nomes de três leigos brasilei
ros, dos quais um poderia ser canoniza
do: Margarida Maria Alves, Santo Dias e 
Raimundo Ferreira Lima, o Gringo. Ne
nhum deles foi aceito. 

A partir da realização do Sínodo sobre 
os Leigos, em outubro do ano passado, 
foi comunicada a intenção do Vaticano 
em canonizar leigos que atuaram efeti
vamente na Igreja, espalhados pelos cin
co continentes. A canonização de um 
brasileiro coincidiria com o lançamento 
oficial do documento sobre o Sínodo, até 
o próximo mês.

Excesso de religiosos - Uma das preo
cupações que motivar<!ffi o Vaticano a 
abrir a canonização .ao� leigos deve-se 
"ao excesso de santos r�i�tosos existen-

A,:s", segundo in formaram:'{órites ligadas 
.. i . . , 

Guilherme Salgado Rocha 

à CNBB. Do Brasil, participaram do Sí
nodo três padres sinodais - d .Aloísio 
Lorscheider, de Fortaleza, Ceará, çi.Lu
ciano Mendes de Almeida e d.Marcelo 
Pinto Carvalheira, de Guarabira, na Pa
raiba. Os três foram eleitos pela CNBB, 
além de d.Celso José Pinto da Silva, de 
Vitória da Conquista, na Bahia, que ha
via passado recentemente o cargo de res
ponsável pelo Setor Leigos da CNBB 
a d.Marcelo Carvalheira. 

Convites - A partir daí, a Santa Sé 
convidou outros dois bispos, d.Serafim 
Fernandes de Araújo, de Belo Horizonte, 
e d Cláudio Colling, de Porto Alegre, 
além do padre Cleto Caliman, secretário 
do Instituto Nacional de Pastoral. 

Apesar do encontro nacional de leigos 
ter sido realizado dois meses antes, e ter 
elaborado uma lista com os possíveis re
presentantes do laicato brasileiro, acabou 
sendo escolhido um casal gaúcho, Olin
do e Marilene Toaldo, que, inclusive, te-

ve uma atuação destacada no Sínodo. O 
problema que cercou a sua participação 
deveu-se apenas à não obediência ao de
sejo do laicato, agrupado no Conselho 
Nacional de Leigos. 

A CNBB, então, convidou oficialmen
te o presidente da CNL, Antônio Geral
do de Aguiar. Também esteve no Sínodo 
o padre Ernani Pinheiro, assessor da
CNBB no Setor Leigos, e que lançou,
pelas Edições Loyola, o livro O Sínodo e
os Leigos.

q processo de canonização, geralmen
te lento, seria agilizado principalmente 
em função da comemoração do primeiro 
aniversário da realização do Sínodo, este 
mês. Os nomes dos três brasileiros eram 
considerados fortes, especialment_e por 
ainda não haver um santo brasileiro. No 
caso da canonização, não seria levada 
em conta a beatificação, etapa anterior, e 
que seria abandonada em função da 
urgência do processo. 

SANI'O, GRINGO E MARG.ARIDA: MORTOS NA LUf A POPULAR 

São Paulo, SP (AGEN) - Dos três lei
gos indicados pela CNBB, o operário 
Santo Dias foi o primeiro a ser assassi
nado, em 30 de outubro de 1979. Era 
membro das Comunidades de Base e da 
Pastoral Operária da Arquidiocese de 
São Paulo. Viveu até os 20 anos na roça, 
em Terra Roxa, interior de São Paulo. 
Trabalhou como bóia-fria e participou do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Veio para São Paulo em 62. Após o 
golpe de 64, o sindicato do qual partici
pava sofreu intervenção, e foi várias ve-

es despedido. Em 78 Santo Dias acabou
sendo indicado vice-presidente na chapa 
de oposição metalúrgica. Santo Dias mo
rava na região de Santo Amaro. 

Costumava dizer: "Eu, dentro da mi
nha concepção de viver, acho que a gen
te vive para transfonnar alguma coisa. 
Quer dizer, ter uma atuação em um pro
cesso de transformação da vida". 

Por ocasião da repressão policial de 
30 de outubro de 1979, ele estava com

1 os metalúrgicos em frente à fábrica Sil
vania. Entendia que seu compromisso de 
cristão o obrigava a estar com seus com
panheiros de trabalho. 

A polícia disparou nele e o matou. 

Raimundo, o Gringo - Era lavrador, 
membro da oposição sindical, candidato 
a presidente do Slíldicato dos Trabalha
dores Rurais de Conceição do Araguaia 
pela chapa de oposição, morador na lo
calidade de Itaipavas, município de Con
ceição do Araguaia no Pará. Seu corpo 
estava abandonado à beira de uma pe-

quena estrada, com duas balas calibre 32 
nas costas, braço quebrado e marcas de 
pancada na cabeça, a 29 de maio de 
1980, sete meses após o assassinato de 
Santo Dias, em São Paulo. 

Segundo o jornal "Movimento", o 
crime fo� praticado pelo pistoleiro José 
Antônio, da Fazenda Vale Fonnoso: "Já 
então se sabia o que a polícia não sabe 
ou não quis saber até hoje: que o princi
pal suspeito era o pistoleiro José Antô
nio, capataz da Fazenda Vale Fonnoso. 
Vá,rias pessoas ouviram, dias ãntes, 
quando ele prometeu acabar com Gringo, 
em ving�ça da morte do fazendeiro 
Fernando Leitão Diniz, assassinado por 
posseiros dia 8 de maio". 

A CPT Araguaia/focantins informou, 
na época, que o pistoleiro havia recebido 
90 mil cruzeiros para liquidar Gringo. 
Naqueles dias, o pistoleiro, que estava 
hospedado em um hotel da cidade, vol
tou rapidamente e sumiu. 

Gringo era membro das Comunidades 
de Base e desenvolvia intenso trabalho 
junto aos sem terra. No tempo da guerri
lha do Araguaia acabou sendo preso 
duas vezes, sempre ameaçado pela polí
cia, a mando dos latifundiários e seus ja
gunços. 

Margarida Maria Alves - Dos três in
dicados pela CNBB, Margarida é a única 
mulher, assassinada em frente à sua casa, 
na cidade de Alagoa Grande, interior da 
Parru.ba. Era presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de sua cidade. Ma
tou-a um tiro de espingarda calibra 12, 
em pleno rosto. 

A CUT da Paraíba vem desenvolven
do um intenso trabalho de pesquisa e in-· 
vestigação a fim de reunir provas e ele
mentos suficientes para responder às di
versas perguntas que em torno do assas
sinato de Margarida foram levantadas. 

Logo após o crim�, uma só justifü::ati
va: as ações trabalhistas encaminhadas 
pelo sindicato na Junta de Conciliação e 
Julgamento de Campina Grande. Essa 
prática era vista como um desafio aos 
poderosos da região. A atuação de Mar
garida incomodava principalmente o · 
chamado Grupo da Várzea, formado por 
usineiros e latifundiários que exercem 
um papel influente na vida econômica e 
política da. Paraíba. O chefe desse grupo 
é Agnaldo Veloso Borges, proprietário 
da Usina Tanques, curiosamente o mes
mo acusado de mandante do crime prati
cado contra João Pedro Teixeira, em 62, 
ligado às Ligas Campones�. 

As infonnações foram tiradas do livro 
"Martúio: memória perigosa na América 
Latina hoje", de José Marins, Teolide · 
Trevisan e Carolee Chanova, &lições. 
Paulinas, sobre Santo Dias. Sobre Rai
nu ndo Ferreira Lima, as infonnações 
estão no dossiê preparado pelo Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, publicado pela Global &litora, 
"Assassinatos no Campo, crime e impu
nidade, 1964 a 1986". E, finalmente, os 
dados a respeito de Margarida Maria Al
ves foram tirados do boletim Quinzena, 
d<i Centro de Pastoral Vergueiro, de 12 
de outubro deste ano. 
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A GUERRA 00 CONIFSfADO (1912 A 1916) 

São Paulo (AGEN) - Pedras Brancas e São Pedro foram os dois últimos redutos 
camponeses da Guerra do Contestado, aniquilados de outubro a dezembro de 1916 
por tropas do governo, que pela primeira vez tiveram de usar a aviação para vencer a 
resistência dos camponeses. 

Contestado foi o nome de uma região que incluía parte de Santa Catarina e do Pa-
· raná, conhecida por este nome porque os dois estados a queriam. Hoje ficaria perto
dos municípios de União da Vitória até Caçador, respectivamente no Paraná e Santa
Catarina.

. A revolta dos camponeses que originou a "Guerra do Contestado" (1912 a 1916)
originou-se com o fato de que o governo havia contratado uma firma americana (Cia.
Southern Brazil Lumber and Colonization) para construir a estrada de ferro ljgando
São Paulo a Rio Grande, naquele trecho. Em troca, o governo deu à Companhia 9
kms de cada lado da estrada.

Acontece que na região viviam poss�iros caboclos que de uma hora para outra fi
. caram sem suas terras. A eles, juntaram-se os tralhadores desempregados depois de 
·acabada a estrada, e todos foram para a terra.

Embora os trabalhadores rurais tivessem sido liderados por um monge chamado 
José Maria, curandeiro e benzedor, não se tratou de úm guerra religiosa, como que
rem tratar alguns escritores. O objetivo principal da luta foi a conquista da terra. O 
monge José Maria foi morto em combate. O movimento parecia ter acabado. 

Entretanto, no final de 1913, foi instalado um novo agrupamento de camponeses. 
denominado "Cidade Santa" - Santa Maria - e aí se daria a "volta" de José Maria. O. 
movimento cresceu assustando as autoridades. Diversas tentativas de tropas gover
namentais no sentido de aniquilar os camponeses foram infrutíferas. Os lavradores 
conseguiram impor sérias derrotas ao exército. 

Finalmente, Santa Maria capitulou no qia 3 de abril de 1916. Estava praticamente 
terminada a "Guerra do Contestado", res�ndo somente Pedras Brancas e S. Pedro. 
O mais importante chefe militar do movimento, de nome Adeodato, foi preso e con
denado a 30 anos de prisão. 

Quero assinar o boletim semanal da AGFN. for 'isso envio o cheque ou vale 
postal no valor de Cz$ 2500,00 (individual) ou C7.$ 3.000,00 (rntidat4's). 

Nome--------------------------
Endereço·-----------------------
Bairro------------ CEP------------

Cidade Estado---------

Pafs Número do cheque ou vale postal-------
Tekfo�------------------.,..,.-----

Assinatura----------=-- Data-----------
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O bispo metodista argenlino F ederico Pagura foi reeleúo presidenle do 
Conselho latino-Americano de Igrejas, durante a H Assembléia Geral do

organismo, realizada de 28 de outubro a 2 de novembro em Itaici, 
município de Indaiatuba (SP). A Assembléia foi um significativo momento 

da caminhada ecumênica. Especial. 

BISPO DE JUAZEIRO EXCOMUNGA ASSASSINO DE LAVRADOR 

Juazeiro (AGEN) - O bispo de Juazeiro (BA), d.José Rodrigues de Souza, 
de acordo com o Colégio dos Consultores de sua diocese, decidiu pela ex
comunhão do grileiro Niélson Braga de Queiróz, que assassinou o trabalha
dor rural Antônio Guilhermino de Oliveira, no dia 21 de outubro, na estrada 
que liga Malvinas a Ponta D' Água, município de Sento Sé. 

Segundo a nota distribuída à imprensa, o giileiro, pela excomunhão, "está 
proibido de celebrar e receber Sacramen�os, não podendo ser padrinho ou 
batizar seus filhos na Igreja, além da proibição de receber a comunhão e a 
Unção dos Enfermos. Em caso de morte, não receberá a encomendação do 
corpo por parte dos Ministros da Igreja, nem poderão ser celebradas missas 
em sua intenção". 

Revogação da excomunhão - Pelo que consta no Código de Direito Canô
nico, em seu canon 1347, parágrafo 22, "esta excomunhão somente poderá 
ser revogada se Niélson Braga de Queiróz se arrepender do delito praticado 
e reparar convenientemente os danos e escândalo". 

Conforme ainda a diocese de Juazeiro, "o assassinato de Antônio foi 
premeditado, pois há mais de um ano Niélson vinha aterrorizando e amea
çando as 35 fa1Ill1ias moradoras nas Malvinas". 

A prática de Niélson tentava fechar o cerco aos trabalhadores rurais, "co
locando-se, cada vez mais, contra o direito à vida e à liberdade dos morado
res das Malvinas, querendo roubar-lhes as terras, queimando suas casas e ro
ças, perseguindo crianças e mulheres, emboscando trabalhadores, culminan
do com esse assassinato". 

O documento da diocese de Juazeiro frisa, mais adiante, a "injusta relação 
entre o poder do assassino e do trabalhador rural", assinalando: "O direito à
vida e à liberdade é um direito sagrado, defendido pela Igreja e por todos os 
que têm fome e sede de Justiça. Matar alguém, como Antônio Guilhermina 
de Oliveira, trabalhador, homem pacífico, pai de famfüa, pobre, sem con
dições de reagir contra a violenta agressão de Niélson Braga de Queiróz, é 
um crime que brada aos céus por Justiça. É um crime contra Deus". 

No final da argumentação, d.José e os consultores ratificam a decisão pela 
excomunhão: "Com isso, o assassino, grileiro, terrorista, quebrou o último 
elo de comunhão que poderia ainda existir com a comunidade dos cristãos; 
por isto ele é excomungado. O que nós fazemos agora é confirmar publica
mente aquilo que Niélson escolheu: viver separado da comunhão da Igreja, 
pois negou e atentou contra tudo que é fundamental, como a vida, a liberda
de, a justiça, a partilha e a fraternidade". 
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lgrejas-----------------------
PARA CMI, PAGAMENTO DA DÍYIDA É JMPOSSÍVFL

Salvador, BA (AGEN) - "O pagamen- ve reunida em outubro nesta cidade. A 
to da dívida extérna brasileira é impossí- integral impossibilidade do pagamento 
vel, pois vai levar a população a uma da dívida externa, defendida pela Cicar-
penúria e pobreza muito grande. Alguma ws, coincide com a posição oficial do 

que, estudos sérios, feitos a partir de da
dos do Banco Central, revelam a dívida 
ter sido paga várias v�zes". 

fórmula tem de ser encontrada, a fim de Conselho Nacional das igrejas Cristãs do Em seguida, Enílson frisou "algo de 
serem assegurados a sobrevivência e o Brasil,_ Conic, expressa em documentos errado nesta dívida", detalhando: "Se 
desenvolvimento do país. O Conselho e encontros. em 1973 devíamos 9,5 bilhões de dóla-
Mundial de Igrejas não tem receita aca- res, o país pagou, desde essa época até o 
bada, mas está conclamando as igrejas- Mito dos credores - O secretário-exe- ano· de 85, cerca de 121 bilhões de dóla-
membro a uma reflexão em todos os paí- cutivo da Coordenadoria Ecumênica de res, de juros e amortizações, e mesmo 
ses do mundo". Serviço (CESE), Eru1son Rocha Souza,. assim afirmam que devemos mais de dez 

A opinião é de Klaus Poser, diretor da ratificou a posição defendida por Klaus vezes o que devíamos em 1973, ou seja, 
Cicarws - Comissão de Ajuda Interecle- Poser, e disse: "Fazer crer que devemos 120 bilhões de dólares. Evidentemente, 
siástica, Serviço Mundial e Refugiados, pagar, e que temos de pagar, é um mito apenas isto nos mostra haver algo de er-
uma das 16 comissões do CMI, que este- que só interessa aos credores. Além do rado envolvendo essa suposta dívida". 

IGREJA DO REINO DE DEUS QUER COMPRAR DEZ RÁDIOS 

Rio de Janeiro, RJ (AGEN) - Conti
nua intensa a campanha Tudo on Nada, 
promovida pela Igreja Universal do Rei
no de Deus, com o objetivo de adquirir 
dez emissoras de rádio no Brasil. Em to
dos os templos da Igreja, os pastores 
vêm defendendo a agilização na captação 
de recursos juntos aos fiéis, a fim de se
rem cobertos os 2 milhões de dólares re
lativos à primeira parcela da compra das 
dez. emissoras, em diversos estados. 

São 68 templos no Rio e mais 157 no. 
·restante do país, e verdadeira "corrente"
deverá ser interrompida somente quando
tudo estiver saldado. Um dos templos,
localizado à rua Princesa Isabel, 350, no
Leme, Rio de Janeiro, recolhia as ofertas
dos fiéis, sendo motivados, inclusive, a
fazer as doações em dólares, "caso
possível", segundo o pastor.

(?s jornalistas foram evitados durante 

toda a cerimônia. O pastor Eduardo iem
brava: "Quanto maior a oferta, maiores 
as bençãos". A cerimônia começa so
mente após o templo estar com suas de
pendências parcialmente tomadas; se 
possível, inteiramente repleto de fiéis. 

Percebendo a resistência de alguns em 
oferecer dinheiro, e principalmente os 
dólares, o pastor Eduardo acabou acres-· 
centando: .. Serve em cruzados.mesmo". 

R>ME E POBREZA MARCAM CONCÍLIO DA IECLB 

Brusque (AGEN-IECLB) - Os desa
fios para o tema a ser estudado na 
IECLB no biênio 1989/90 - "O pão nos
so de cada dia" - foram apontados, em 
palestra, pela pastora Mariane Beyer 
Ehrat, de lndaial (SC), durante o 162
Concílio Geral da Igreja, de 18 a 23 de 
outubro, em Brusque (SC). Esta é a pri
meira vez que uma pastora apresenta a 
palestra principal num Concílio da 
IECLB. Se, no Brasil, 380 mil crianças 
morrem de fome e desnutrição por ano, 
1 % dos mais ricos detém 16,9% da renda 
do país enquanto os 20% mais pobres fi
cam com apenas 2,8% da renda, então é 

sinal visível de que o pão não é mais de 
todos, mas apenas de alguns que dele se 
apossaram, disse a pastora. 

Segundo a compreensão bíblica, Deus 
deu a terra à humanidade. O fruto da ter
ra é duigido à humanidade e a terra pro
duz o suficiente para que todos se far
tem. Mas a realidade mostra que dois 
terços da população humana não têm o 
suficiente para comer "porque há muitos 
ricos de celeiros cheios e muitos pobres 
de barriga vazia". Pão, na concepção lu
terana, é tudo o que diz respeito a uma 
vida digna: comida, b'ebida, vestimenta, 
casa, saúde, bons amigos, sucesso no 

trabalho, bons governantes, paz com jus
tiça, bom tempo. 

Orando pelo pão de cada dia, lembrou 
â. pastora, está se pedindo que Deus· 
abençoe tudo o que favorece o sustento e 
que afaste tudo o que impede a chegada 
do pão à mesa de milhões. Ela chamou a 
Igreja à responsabilidade de fazer chegar 
o pão à. mesa de todos. "É hora de aten
dermos a súplica de Deus: Reparte com � 
faminto o teu pão". Disse que atualmef9 
te o pão não é mais fator de comunhão, 
mas de opressão e de escravização, em 
que os donos da� riquezas e do poder fa
zem do pão uma arma. 

QUEDA DE VOCAÇÕFS PREOCUPA LUTERAN� 

Brusque (AGEN-IECLB) - A queda 
de vocações começa a preocupar a Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). O número de estudantes 
na sua Faculdade de Teologia, que ftm
ciona em São Leopoldo (RS), caiu de 
253, em 1986, para 225, em 1988.
Atualmente, existem mais de 40 vagas 
para pastores em suas 320 paróquias es
palhadas pelo Brasil a fora. Um levanta
mento realizado no passado indica que, 
contando evasões e repetências, o núme
ro ideal de matrículas na Faculdade de 
Teologia para suprir os pastores da Igre
ja deveria ser de 66 ingressos por ano. 
Em 1988 não passaram de 44. 

As vagas nas paróquias e o maior en
gajamento de leigos na ação pastoral fo
ram determinantes para que o Concílio 
Geral da IECLB, reunido na cidade de 
AGEN2• 10Nov. 1988, 

Brusque (SC), áprovasse a reativação do 
Curso de Vocações Tardias, voltado para 
adultos dispostos a mudar de profissã.o. 
Treze dos 40 Distritos Eclesíásticos da 
IECLB enviaram moções ao Concílio, 
solicitando a reativação deste curso, pre
visto para 1990. Do orçamento or<!inário 
de Cz$ 1,6 bilhão, aprovado durante o 
Concilio para o ano de 1989, 40,93%
serão canalizados para o setor de for
mação. 

A queda de vocações na IECLB, se
gundo o reitor da Escola Superior de 
Teologia, professor Danilo Streck, de
ve-se ao maior acesso de estudantes em 
outros cursos de nível superior e à falta 
de uma política de pessoal clara e defini
da na Igreja. Depois de a Faculdade de 

Teologia passar por um pico de matrícu
las, em princípios dos anos 80, temeu-se, 
na Igreja, que não haveria vagas para to
dos os egressos desta escola. 

Mesmo com a falta de pastores em 
seus quadros, a IECLB decidiu, no 162

Concílio, que enviará, se solicitada, 
obreiros para o Conselho de Missão de 
Moç,ambique, que está constituindo uma 
igreja luterana naquele país africano 
"Estamos inseridos na realidade do 
mundo e não podemos nos preocupar só 
conosco", justifica o secretário de 
Missão, pastor Rui Bernhard. Para o pro
jeto Missão Moçambique, composto por 
um consórcio de sete igrejas, entre as 
quais a IECLB, os evangélicos de coo-

. fissão luterana no Brasil contribuirão 
com 4.500 dólares, quantia a ser levan
tada em coletas nas comunidades. 

Direitos Humanos----------------------
sEMANA ECUMÊNICA DO MENOR DI.SCUI'E LEGISLAÇÃO 

São Paulo, SP (AGEN) - A Comissão 
Ecumênica do Menor, ligada ao Secreta
riado da Pastoral do Menor realizou, de 
3 a 6 de novembro, a 8� Semana Ecumê
nica ·do Menor, no Centro Pastoral São 
José, à rua Fernandes Vieira, 289. Parti
ciparam membros da Pastoral do Menor 
das Igrejas Cristãs e todas as pessoas 
comprometidas com a causa. 

Nas Semanas Ecumênicas anteriores, 
os temas abordados foram os seguintes, a 
paitir de 1981: ·A Comunidade e a Edu
cação do Menor, Transformar-se para 
Transformar, Nós Queremos Viver, A 
Boa Nova e o Menor, A Cid1'-de e os Di-

reitos do Menor, Menor Profeta e Nas
cemos para a Vida. Por que morrer tão 
cedo? 

Neste ano, o tema foi "Direitos dos 
Menores, Direitos de Deus", com o 
subtítulo "Menores respeitados, defendi
dos em seus direitos, são sacramentos 
vivos da nação justa". 

A programação constou de uma cele
bração na abertura, quinta-feira. Na sex
ta, 4 de novembro, o tema central foi tra
tado através de uma reflexão bíblico
teológica. Isto pela manhã. À tarde, os 

Direitos na Constituição, com estudo crí
tico, avanços e conquistas e instrumentos 
jurídicos. À noite, A Nova Legislação. 
Brasileira na .Defesa do Menor, com ju
ristas e assessores. 

Nos dias seguintes, aconteceram deba
tes nos grupos, uma síntese dos trabalhos 
e a apresentação de shows pelos meno
res, a partir da ótica da criança empobre
cida. 

Maiores informações sobre os resulta
dos da Semana Ecumênica podem ser ob
tidas junto ao Secretariado da Pastoral 
do Menor - Praça da Sé, 184, 102 andar, 
CEP O 1001, São Paulo-SP. 

Movimentos Sociais--------------------

coNGRF.SSo DA UCBC: FORTALECER A MEMÓRIA E A RFSISTÊNCIA 

Londrina, PR (AGEN) - O 162 Con
gresso da União Cristã Brasileira de 
Comunicação Social (UCBC), realizado 
nesta cidade, de 28 a 31 de outubro, foi 

•marcado por dois plincípios básicos: o
da fraternidade e o da organização. As
mesas-redondas e os painéis desenvolvi-
dos durante os dias do Congresso
também deixaram evidenciados o fato de
que, se a Comunicação Social enfrenta
hoje sérios problemas, disposição não
falta para tentar-se uma inversão no qua-
dro.

1 

Apesar disso, desânimo, apatia e de
sinteresse também apareceram no discur
so de muitos conferencistas, ao lado de
um vigor sempre renovado na posição
dos estudantes de Comunicação Social,
aliado à firmeza de quem lá esteve como
convidado, representando o Movimento
Populai·, por exemplo. Para estes, a in
formação é peça-chave na própria histó
ria, não cabendo, portanto, os sintomas
negativos registrados aqui e ali.

C'..ondenação ao reu - No sábado à noi
te, o texto Constitucional, no que trata 
da Comunicação Social, foi condenado 
pelo Tribunal da Comunicação realizado 
no anfiteutr-:i principal da Universidade 
Estadual de :-..,on<Jrina (UEL) por seis vo
los a um. O ú.1Ir:ú voto favorável acabou 
sendo dado pel.1 �"presentante da Ordem 
dos Advogados ;!.· Brasil (OAB), que 
com outras associações de cliisse compu
nha o júri. 

A promotoria e a defesa se revezaram 
no ataque e defesa do texto Constitucio
nal, e acabou prevalecendo a tese de es
tar o resultado da Constituinte muito 
aquém daquilo desejado pelo povo. A 
verdadeira guerra de interesses envolvi
dos na votação do Capítulo, junto à 
"brincadeira de concessões" planejada 
pelo ministro das Comunicações, Antô
nio Carlos Magalhães, foram lembradas 
pelo promotor. 

Aproximadamente 300 pessoa,s estive-

ram presentes ao Congresso, entre parti
cipantes, pessoal da organização e con
vidados. A abertura aconteceu na sexta
feira, 29, com a presença de d.Hélder 
Câmara, arcebispo-emérito de Olinda e 
Recife, no Teatro Ouro Verde, centro de . 
Londrina. 

O tema do Congresso, Comunicação: 
Memória e Resistência, foi detalhada
mente debatido todos os dias: estiveram 
em Londrina, entre outros, jornalistas e 
agentes de Comunicação Social do "Jor
nal dos Sem Terra", Centro de Pastoral 
Vergueiro, União e Consciência Negra, 
Rádio do Povo - Região de São Miguel 
Paulista (SP), Projeto de Registro da 
Memória Japonesa e .Centro de Comuni
cação Social do Nordeste (CECOSNE), 
que apresentou o bumba-meu-boi. A 
AGEN coordenou um debate entre co
municadores populares, que apresenta
ram suas experiências no setor (Gui
lherme Salgado Rocha) 

• 1EXTOS A SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO POPULAR 

São Paulo, SP (AGEN)·- O Núcleo de 
Educação Popular (NEP) 13 de Maio 
está colocando à disposição do movi-

mentos sobre a Teoria da Organização, o 
�pério Contra-Ataca I e II. 

mento poQular de todo o país seus Tex- Nos Cadernos de Formação, o NEP 
tos de Apoio e Cadernos de Formação, tem à disposíção os seguintes títulos: A 
que têm o objetivo de ajudar o trabalho Sociedade em que Vivemos; Trabalhado-
de organização dos diversos segmentos res: Muitas Lutas, uma Só Classe; Oito 
da sociedade brasileira. Entre os Textos Horas: 1 Q de Maio ou 1 Q de Abril; Classe 
de Apoio estão: o Movimento de Bairro Contra Classe; Concepções e Estruturas 
versus Estado na América Latina, Ele- Sindicais no Brasil; Eureka-Zé Batalha-

dor Descobre o Segredo da Exploração 
e, finalmente, a História dos Salários no 
Brasil. 

Todas as informações sobre o trabalho 
do NEP, que mantém ainda um serviço 
de textos periódicos sobre a conjuntura 
brasileira, podem ser obtidas à rua Dona 
Avel.ina, 55, Vila Mariana, CEP 04111,
São Paulo, SP. O telefone é (011)
572 6759. 

T erra-----------------------------
TERRA PARA ROSE EM CIRCUITO COMERCIAL 

Rio de Janeiro, RJ (AGBN) - A dire
tora do filme Te11:a para Rose, Tetê Mo
raes, já está trabalhando na divulgação 
do seu lançamento comerciai, qúe ocor
rerá em diversas cidades do país, grada
tivamente, devendo atingir, se possível, 
todos os estados, as capitais e as princi
pais cidades. As comunidades interessa
das na aquisição da fita de vídeo do fil
me, com 83 minutos, devem escrever pa
ra a VemVer Produções

:..�ª Frei Lean-

· dro, 35, Jardim Botânico, CEP 22470,
Rio de Janeiro. O telefone· é (021) 246
7791.

Premiado em diversos festi:vais, inclu
sive no 92 Festival Internacional Nuevo 
Cine Latino Americano, em Havana, 
.Cuba, há um ano, Terra para Rose conta 
à história da luta dos trabalhadores rurais 
sem tes.ra que ocuparam a Fazenda 
Anonni, no Rio Grande do Sul, a partir 

dó ponto de vista das mulheres, sempre 
presentes em todos os momentos, e que 
sustentaram o movimento de ocupação 
até seu final. 

Rose, que dá título ao filme, morreu 
atropelada por um caminhão, durante 
uma manifestação. A alegação do moto
rista é de que o veículo estava sem 
freios, argumento não ratificado pelos 
laudos realizados. 
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MIGRANTES FSTÃO SENDO FORÇADOS A REMIGRAR 

Rondônia (AGEN-CEP AMI) - O Cen
tro de Estudos e de Pastoral do.s Migran
tes (CEP AMI) através dos encontros de 
formação, que vem re�do em vários 
municípios do estado de Rondônia, cons
tatou que o pequeno proprietário está 
sendo pressionado a vender o seu lote e 
forçado a remigrar para outras fronteiras 
agrícolas ou nas periferias das cidades, 
onde passa a fazer parte do exército de 
mão-de-obra de reserva. 

Na década de 70, nos estados ·do cen
tro sul do Brasil, as empresas capitalistas 
foram expulsando o pequeno proprietá
rio. O governo, através da propaganda, 
direcionou a migração para as fronteiras 
agrícolas, afastando 1 assim, a possibilida
de de fazer acontecer a Reforma Agrária 
naquela região. 

Propagandas - Milhares de famílias, 
iludidas pelas propagandas, vieram para 
Rondônia, na esperança de conseguir um 
pedaço de terra. Na época, o INCRA en
tregava lotes de 100 ha, prometendo in
fra-estrutura básica, isto é, estradas para 
escoamento da produção, escola� p9sto 
de saúde. Na verdade, por parte das au
toridades governamentais, os lavradores 
ficaram em total abandono. 

É �portante registrar que a área dos 
Projetos de Colonização encontra-se si
tuada no meio de grandes fazendas. As 
terras para cultivo de lavoura branca fi
caram nas mãos dos fazendeiros, ou são 
consideradas área de reserva florestal. A 
terra amarela, que serve para o plantio de 
árvores pennanentes ou pasto, foi distri
buída entre as famílias dos lavradores. 
Os mi�tes trabalharam vários anos, 
enfrentando a dura realidade de derrubar 
a mata, andando 20 até 40 Km com o 
"cacaio nas costas", despossuídos da 
mínima infra-estrutura. Mesmo assim, re
sistiram na terra. 

Passados doze ou treze anos, quando 
o lote já estava cultivado veio o fazen
deiro e com o objetivo de ampliar a
grande extensão de terra que possuía,
doada pelo INCRA, começou a pressio
nar o pequeno produtor, expulsando-o da
área. Isto aconteceu com Antônio Mar
ques Sobrinho, que nasceu em Pernam
buco, migrou para Goiás, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, sempre em busca de
terra. Em 1968, através do INCRA, <f;e
pois de muita luta, cçnseguiu um lote de
AGEN'4• lONov.1988

114 ha em Rondônia, no município de 
Jarú. No decorrer de 12 anos trabalhou 
no lote, derrubou a metade da mata, onde 
c,ultivou cacau arroz e mandioca. 

Em 1980, segundo o depoimento do 
próprio Antônio, foi obrigado a vender o 
lote: "O que comprou nosso lote é da 
turma do Assis Canuto, um deputado fe
deral que diz defender Rondônia. As 
criações deles iam nas roças da gente 
acabando com a plantação. Quando se ia 
procurar lei, não achava, porque eles ti
nham mais direito, pois são parentes de 
políticos e possuem muito dinheiro. Foi 
indo, até que meu pai desanimou e ven
deu o lote prá eles. Assim como nós, 
cinc� vizinhos nossos foram obrigados a 
vender seus lotes. De 1980 a 1985 fica
mos perambulando por Rondônia sem 
conseguir nos adaptar nas terras dos ou
tros e sem possibilidades de adquirir ou
tra, pois o dinheiro não dava. Ficamos 
sabendo que no Projeto· Machadinho, o 
INCRA estava dando terra, fomos e 
conseguimos, com a força e a coragem, 
grilar um lote, pois o INCRA 'havia mar
cado, mas não entregava para o povo". 

Ma1ária - A realidade do Projeto Ma
chadinho, hoje município, não é diferen
te das outras áreas de Rondônia, a dife
rença maior talvez seja a doença da 
malária, que assola aquela região. La
vradores que participaram do encontro 
de formação da Pastoral dos Migrantes 
contaram a verdadeira _história do lugar. 

Ledo, um deles, declara: "Segundo a 
história do povo, quando o INCRA en
trou com a topografia no Machadinho, ao 
chegar nas terras boas, eles paravam a 
demarcação e procuravam só as ruins pa
ra serem loteadas e as terras boas fica
vam todas para o governo como área de 
reserva. Hoje, no Machadinho, existe 13 
áreas de reserva e são áreas produtivas, 
são terras que o lavrador considera boa, 
porque ela produz: arroz, feijão e milho, 
tudo aquilo que é base de sustentação do 
agricultor. Na roça, ele não vai comer 
café e nem cacau, ele vai comer arroz, 
feijão e o milho para criar o porco, a ga
linha, para isso a terra é fraca, eu digo 
porque trabalho em cima do solo amare
lo, de Machadinho". 

As centenas de famílias que migraram 
para este município foram em busça de 
sobrevivência, isto é, alimentos básicos. 

Como o café, guaraná e o cacau demo
ram três a quatro anos para produzir e 
não tendo como manter a numerosa famí
lia no lote, acabam vendendo por um 
preço muito baixo e remigram para ou
tras regiões de fronteira agrícola, no caso 
o Acre .e Roraima.

Uma das culturas mais incentivadas
pelo INCRA foi o guaraná. Hoje, porém, 
no mercado ele não tem valor e fica per
dido nas roças. 

Para alguns migrantes o garimpo Bom 
Futuro, de Ariquemes, é considerado 
·como "a mãe", pois foi através dele que
conseguiram permanecer no lote. O che
fe de farru1ia deixa a esposa e os filh0s
no lote e vai para o garimpo, énfrentando
a mais dura exploração, mas, .i;nesmo as
sim, muitas vezes consegue voltar com 
dinheiro para comprar a alimentação bá
sica e aos poucos comprar a ferramenta
necessária, para cortar a mata e cultivar a
terra. Esta é uma das formas de resistir.

Outro avanço do latifúndio que pode
mos registrar é no município de Arique
mes na L.C. (Linha Coletora) 100 - pró
xima a BR 364. Nesta área moravam sete 
fanu1ias com uma média de seis a çatorze 
filhos, a maioria menores. Os lotes esta
vam organizados, onde cultivavam ca
cau, café, seringa, mandioca � outros 
produtos. ·Um latifundiário de Ariquemes 
já havia comprado praticamente todos os 

• lotes no início da linha, perfazendo 
quilômetros e quilômetros de terra. Hoje, 
nesta área, a lavoura deu lugar ao capim. 

As sete famílias começaram ser pressio
nadas e forçadas a vender o lote. Tenta
ram resistir, mas o latifundiário mandava 
seus jagunços, à noite, soltar o gado nas 
lavouras. Aos poucos, seis famílias ven
deram suas terras e remigraram· para a 
periferia de Ariquemes, em busca de so
brevivência. Uma das famílias, alegando 
não ter condições de sustentar os filhos 
na cidade, permanece no lote, porém, já 
teve o barraco queimado pelos jagunços 
do fazendeiro. 

Olhando para estes fatos, verifica-se 
que o mesmo processo ocorrido no Pa
raná, Espírito Santo,.M

i

nas Gerais e ou
tros estados do centro sul do Brasil, está 
acontecendo em Rondônia. (Por ltelvina 
T. Bastian)

Especial-------------------------

Foto oficial da 
II Assembléia 
do CLAI, que 

reuniu os cerca 
de SOO 

• participantes.

REFORÇO 00 ECUMENISMO MARCA li ASSEMBLÉIA GERAL DO CLAJ 

Indaiatuba (AGEN) - Os rumos do 
movimento ecumênico e da inserção das 
Igrejas protestantes nos projetos de 
evangelização libertadora no continente 
foram a tônica da II Assembléia do Con
selho Latino-Americano de Igrejas 
(CLAI), realizada de 28 de outubro a 2

de novembro em Itaici, município de ln-_ 
daiatuba (SP). 

Reunidos em tomo do tema geral "I
greja: a caminho de uma esperança so
lidária", participaram cerca de 500 pes
soas, entre delegados (137), convidados 
especiais, jornalistas e pessoal de apoio. 
Eleições da nova Junta Diretiva, para 
coordenar e execut;i.r os projetos do 
CLAI para os próximos anos; avaliação 

ao trabalho desenvolvido até aqui pelo 
W>rganismo; elaboração de um documento 

para nortear os passos a seguir; cele
bração da vida em meio às angústias vi
vidas pelo povo latino-americano - foram 
estf:S os principais itens do encontro. 

Composição - Participaram da n As
sembléia do CLAI representantes de cer
ca de 20 ramos religiosos. A delegação 
com maior número de membros era de 
metodistas, seguida de reformados, pen
tecostais, anglicanos, Discípulos de Cris
to, batistas e congregacionais. 

Por. ter sediado o encontro, o Brasil 
teve o maior número· de participantes 
(mais de 250), seguido da Argentina, 
Chile, Equador, Uruguai, Costa Rica, 
Porto Rico, Venezuela, Paraguai, Cuba e 
Bolívia. Ao todo, participaram represen
tantes de 20 países da América Latina e 
Caribe. 

Ecumenismo - A Assembléia teve uma 
maciça participação das principais orga
nizações ·e lideranças ecumênicas. Entre 
ouu·os, estavam presentes o pastor meto
dista uruguaio Emilio Castro, secretá
rio-geral do Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI); Gunnar Stalsett, secretário�geral 
da Federação Luterana Mundial (FLM); 

Kosç)Il Srisang, do Conselho de Igrejas 
da Asia; Angel Vélez Pozo, Conferência 
de Igrejas do Caribe; Leopoldo Niilus, 
Conselho de Igrejas do Oriente Médio; 
Lesley Anderson, Conselho Europeu de 
Igrejas; Edda Bergmann, Comunidade 
Judia do Brasil. 

Estavam presentes, ainda, represen
tantes de organizações de ajuda como 
ICCO, da Holanda, é Solidaridad, além 
de entidades como Serviço Paz e Justiça 
na América Latina, Turismo do Tercei_ro 
Mundo e representantes de Igrejas de vá
rios países, como. Estados Unidos, Ca
nadá, Suécia, Holanda, Inglaterra e Suí
ça. 

Estão integradas ao CLAI 93 Igrejas, 
7 organismos ·ecumênicos. associados e 
26 membros fraternais. A cobertúra da n
Assembléia Geral do CLAI foi feita por 
cerca de 30 jornalistas, em sua maioria 
ligados a publicações ecumênicas e reli
giosas. 

PAGURA DFSTACA RENOVAÇÃO DA F.SPERANÇA EM MEIO À DOR 

Indaiatuba (AGEN) - Um dos elemen
tos marcantes da Il Assembléia do CLAI, 
na avaliação de seu presidente, bispo 
Federico Pagura, foi o seu sentido de ce
lebraçãq. "No meio de tantas lutas e so
frimento, como acontece na América La
tina, as Igrejas e organismos ecumênicos 
que fazem parte da família do CLAI ex
pressaram a sua fé e esperança, através 
de uma liturgia de duplo conteúdo". 

O primeiro deles, segundo o bispo 
Pagura, foi o da "celebração do Deus 
criador, que se manifestou a nós por Je
sus Cristo". O segundo conteúdo foi "a 
reafirmação do compromisso de serviço 
ao povo, pela causa da justiça, da liber
dade e da paz". Nesse sentido, frisa que, 
em todos cultos, reuniões plenárias e 
demais atividades durante a Il Assem
bléia do CLAI, a liturgia de duplo con-
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teúdo "renovou as nossas esperanças e 
compromissos". 

O bispo metodista argentino destacou, 
ainda, a expressiva participação das Igre
jas pentecostais na Assembléia, o que em 
sua opinião irá colaborar para a melhor 
compreensão "do que significa o CLAI 
para outros setores pentecostais que não 
compartilham de nossas idéias e que, 
dominados por elementos de valor estra
nhos ao continente latino-americano, não 
compreendem o sentido da dimensão da 
causa ecumênica em que nos empenha
mos". 

Ecumenismo inclusivo - O bispo Pa
gura comentou, ainda, a importância da 
II Assembléia do CI AI para o que tem 

-sido chamado de ecumenismo inclusivo,
ou seja, aquele que abrange os demais 
cultos religiosos, como dos povos negros 

e indígenas. Nesse sentido, apontou a 
realização de um culto, durante o encon
tro, "totalmente programado por indíge
nas, mulheres, negros e outros segmentos 
que têm sido marginalizados da socieda
de branca ocidental". No culto, esses se
tores "transmitiram com toda força a sua 
mensagem". 

Saudou, ainda, a presença na Assem
bléia de dois bispos católicos - d.Sinésio 
Bohn, representando o Conselho Epise,o
pal Latino-Americano (CELAM), e o 
cardeal-arcebispo de São Paulo, d.Paulo 
Evaristo Ams. Para o bispo Pagura, "na· 
medida em que o CELAM volte a ser o 
grande movimento que vimos nascer em 
Medellín e Puebla, no sentido do com
promisso com a liberdade do povo e a 
causa da justiça, certamente iremos apro
fundar as nossas relações". 

IONov. 1988•AGENS 



DEBATIDA A PERDA DE HEGEMONIA DOS EUA 

lndaiatuba (AGEN) - A perda de he
gemonia dos Estados Unidos no mundo e 
a emergência das novas potências, como 
Japão e países europeus. Avaliação das 
mudanças desenvolvidas nos países so
cialistas, especialmente na União Sovié
tica, com a abertura deste país à chamada. 
economia de mercado. Reajustes na or
dem política e mundial, a partir destes e 
outros dados, como o diálogo Reagan 
Gorbavhev. 

Estes e demais pontos de conjuntura 
foram debatidos, durante a II Assembléia 
do CLAI, a partir de propostas da Co
missão de Política de Ação. Nesse âmbi
to, também foram discutidos o ·aumento 
das barreiras protecionistas às expor
tações dos países do Terceiro Mundo; a 
importância da abolição das fronteiras 
econômicas em 1992, por parte da Co
munidade Econômica Européia; propos
tas para a crise da dívida externa dos 
países de economia periférica; análise e 
avaliação dos modelos políticos emer
gentes no Terceiro Mundo em geral e na 
América Latina em particular, conside
rando os alcances e limites dos processos 
de democratização ocorridos no conti
nente. Foi muito refletida, por exemplo, 
a "perda do sentido da utopia como fer-

mento de mudança sócio-histórica e, pelo 
contrário, aceitação de modelos reformis
tas". 

Saúde e Ecologia - Também foram ob
jeto de muita discussão as temáticas dos 
Novos Programas do CLAI: Ecologia, 
Saúde, Educação Cristã, Juventude e 
Pastoral Familiar. De um modo geral, na 
avaliação dos jornalistas especializados 
presentes, a riqueza dos debates não foi 
refletida em toda sua profundidade no 
documento final do encontro. 

Por exemplo, na questão da Saúde, fa
lou-se muito na necessidade de denúncia 
das "implicações das transnacionais no 
campo da saúde", e do incentivo às prá
ticas de medicina popular e comunitária. 
A citação a esse respeito no documento 

' final é tímida: "A deterioração das con
dições e qualidade' de vida de grande 
parte do povo exige que se preste 
atenção ao tema da saúde em um marco 
global, não só para aliviar .os que so
frem em seus próprios corpos as con
seqüências dessa deterioração, e sim para 
contribuir na formação de um povo são e 
vigoroso, que goze, neste aspecto; da 
plenitude da vida que o Evangelho ofe
rece, o shalom de Deus". 

O mesmo ocorreu na área da Ecolo-

gia. Nos debates, apontou-se a importân
cia da denúncia das "condições políticas 
e econômicas" que produzem a des
truição ambiental, como a ação de ban
cos transnacionais, através do financia
mento a projetos atentatórios ao ecossis
tema. O fomento à reflexão teológica so
bre a questão ambiental, o apoio aos mo
vimentos ecológicos, a participação efe
tiva no programa Justiça, Paz e Integri
dade da Criação, do Conselho Mundial 
de Igrejas, a discussão da temática 
ecológica através de publicações, docu
mentos, audiovisuais, seminários etc., fo
ram propostas de ação que surgiram nas 
reuniões plenárias e grupais, durante a II
Assembléia do CLAI. 

O documento final do encontro diz 
apenas, especificamente, sobre a questão 
ecológica, em termos de propostas de 
ação: "É necessário também - com cres- � 
cente urgência - desenvolver campanhas 
de educação para que todos, cristãos e 
não cristãos por igual, nos demos conta 
do que estamos fazendo com a natureza e 
com nosso ecossistema; assim como das 
implicações econômicas e políticas do 
que está acontecendo. O estudo deste 
tema deve ser incorporado à prática e à
reflexão teológica de nossas Igrejas". 

PRESENÇA FEMININA E DA JUVENTUDE GEROU POLÊMICA 

lndaiatuba (AGEN) - A participação 
da mulher e da juventude na vida das 
Igrejas gerou acirradas discussões duran
te a II Assembléia do CLAI. A própria 
composição etária e por sexos dos dele
gados comprovaria a necessidade da in
tensificação desse debate entre as comu
nidades eclesiais. 

Do total de participantes, apenas 27%
eram mulheres. Do mesmo modo, o 
maior número de participantes (73%) ti
nha mais de 41 anos, 26% na faixa de 31

a 40 anos, 19% na de 41 a 50, 18% na 
de 51 a 60, 8% na de 61 a 70 e 2% na de 
mais .de 70 anos. A faixa de 18 a 30 anos 
era composta por 21 % dos pru.ticipantes, 
enquanto apenas 1 % tinha menos de 18

anos. 

Uma pastora chegou a denunciar, du
rante um culto, "o machismo que existe 
também aqui no CLAI, pela pequena 
participação feminina". Com o que con
corda o presidente do organismo, o bispo 
Federico Pagura. Respondendo a uma 
pergunta da AGEN, relativa a essa pe
quena participação feminina entre os de
legados à Assembléia, Pagura afirmou: 
"Essa é uma lamentável herança de uma 
geração formada com atitudes machistas 
e constitui, portanto, um grande desafio 
às nossas Igrejas". Destacou, também, a 
necessidade de aumentar a participação 
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indígena, de negros e jovens, embora te
nha salientado que "não devemos desco
nhecer a importância da idoneidade e ca
pacidade que os delegados devem ter", 
independente do fato de pertencerem aos 
segmentos mais marginalizados. 

Poli'tica - Para debater a sua presença 
na vida das Igrejas e na própria Assem
bléia do CLAI, reuniu-se um grupo de 
75 jovens, a partir de·quatro indagações: 
qual a atitude das Igrejas e do CLAI com 
relação à juventude, qual a posição dos 
próprios jovens sobre isso, como eles 
sentem os projetos desenvolvidos pela 
juventude no interior das comunidades e 
quais as propostas para o futuro. 

Entende o grupo que as Igrejas "não 
têm uma política relacionada aos jovens 
e, portanto, não encontram respostas a 
suas perguntas e problemas sociais". 

, Lamenta, ainda, a "dificuldad� de acei
tação do ecumenismo" nas Igréjas locais, 
bem como o fato de que as Igrejas "têm 
um discurso progressista, mas umà práti
ca· conservadora". Quanto ao CLAI, o 
grupo assinala que o organismo, "quan
do se propôs a discutir juventude, não 
proporcionou um mecanismo de consulta 
às Igrejas". Além disso, o CLAI "é ain
da jovem, mas reproduz os velhos mode
Jos de nossas Igrejas". 

O grupo admite, por outro lado, que 
"a participação dos jovens das Igrejas 
nos movimentos de luta social é, infeliz
mente, pequena", e que "falta uma arti
culação ·ecumênica entre a juventude" 
Salienta o documento do grupo que "os 

. jovens têm participado nas assembléias e 
ecumênicas como mão-de-obra barata, 
não havendo espaço para discussão de 
sua problemática enquanto juventude. 
Temos sido objetos e não sujeitos". 

Acreditando, ainda, que "as propostas 
dos movimentos de juventude não estão 
sendo formuladas de acordo com nossa 
realidade"; que "os projetos ecumênicos 
de juventude ainda estão fora das Igre
jas"; e que "os programas ecumênicos 
não respondem às necessidades e expec
tativas das bases", o grupo de jovens 
formulou uma série de propostas. Entre 

· elas: 1que a representação das Igrejas nas

Assembléias do CLAI leve em conta uma
maior participação dos jovens e leigos,
independente do sexo, raça e cor. Que o
ecumenismo não se restrinja apenas ao
espaço eclesiástico. Formação de uma
frente µnitária ecumênica (um espaço in
formal de discussão que abranja toda a
sociedade civil). Que o CLAI tenha uma
preocupaçãe especial para que a juven
tude esteja representada na Mesa Direti
va.

PRISÃO DE PASTOR REPERCUTE NA ASSEMBLÉIA 

Indaiatuba (AGEN) - Um fato que re
percutiu intensamente nos primeiros dias 
da II Assembléia do CLAI foi a prisão 
do pastor metodista Jaider Batista, ocor
rida a 29 de outubro, sábado, em São 
Mateus (ES). A delegação metodista era 
a maior durante o encontro. São metodis
tas o presidente reeleito do CLAI, o bis
po argentjno Federico Pagura, e o se
cretário-geral do Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI), o pastor uruguaio Emilio 
Castro, também presente na Assembléia. 

O pastor Jaider Batista e as lideranças 
de trabalhadores sem terra João Batista 
Marré, José Antônio da Silva Onofre e 
Almir Alves foram presos quando se di'
rigiam à área da fazenda da ACESITA, 
ocupada no início de outubro por 403 
famílias de lavradores. Os quatro foram 
detidos sob a acusação de terem sido os 
mentores intelectuais da oc1,1pação. 
811) bispo da 4!! Região Eclesiástica da
l't!feja Metodista, (que abrange os esta
dos de Minas Gerais e Espírito Santo),
Adriel Maia, que participava da Assem
bléia do CLAI, dirigiQ-se de imediato
para São Mateus. O pastor e as lideran
ças de sem terra foram soltos sob fiança
na segunda-f�ira, dia 31 de outubro, e o
bispo Adriel retomou a Itaici.

�priação - Uma comissão re
presentativa dos trabalhadores sem terra 
do Espírito Santo, da Igreja Metodista e 
entidades populares iria encontrar-se na 
segunda semana de novembro com o go
vernador do estado, Max Mauro, para. 
tentar solucionar a situação dos lavrado
res. São cerca de 3 mil trabalhadores que 
estão sofrendo a falta de comida e as 
pressões policiais e de jagunços. 
a:> Movimento dos Sem Terra lembra 
� a Fazenda Sabacu já foi desapro-

Nas reuni.ões plenárias� a discussão sobre os caminhos a seguir, 1endo c:omv 
referência a situação de injustiça e opressão ,w continente. 

priada para efeitos de reforma agrária, 
embora não tenha sido ainda concedida a 
imissão de posse em razão das pressões 
de grandes fazendeiros. No dia 17 de ou
tubro, a delegacia regional do Ministério 
da Reforma Agrária e Desenvolvimento 
(Mirad) foi ocupada por 52 lavradores, 
que protestavam pela demora na imissão 
dos termos de posse. Os ocupantes foram 
violentamente despejados. 

Solidariedade - O bispo Adriel Maia 
afirma. que a Igreja Metodista está hipo
tecando irrestrita solidariedade aos traba
lhadores sem terra, por exemplo, quanto 
aos aspectos jurídicos em quase 100 pro-

-

cessos impetrados contra os lavradores 
que ocuparam as áreas. "A terra é dom 
de Deus e deve ser partilhada com justi
ça", diz o bispo, observando que a po

sição da Igr�ja é a mesma com relação 
aos povos indígenas e demais marginali
zados. 

Defende o bispo que a Igreja deve 
manter sua posição crítica com relação 
aó difícil momento político brasileiro. 
Caso aconteçam retrocessos no processo 
de democratização, a Igreja deve "man
ter essa posição crítica, à luz dos valores 
do Reino de Deus e, portanto, denunciar 
as forças antivida", opina Adriel Maia, 
que atualmente é o presidente do Colégio 
Episcopal Metodista. 

NOVA RJNTA DIRETIVA REFLETE PLURALISMO 

Indaiatuba (AGEN) - A nova Junta 
Diretiva do Conselho Latino-Ameiicano 
de Igrejas (CLAI), eleita na II Assem
bléia em Itaici, ret1ete a preocupação do 
organismo em promover o pluralismo. A 
Junta é liderada pelo bispo metodista ar
gentino Federico Pagura, reeleito por 
ampla maioria no dia 31 de outubro, se
gunda-feira. 

Foram lançados sete nomes para con
correr à presidência (as candidaturas são 
apresentadas por meio de indicações). O 
bispo Pagura recebeu 62 votos, de 122

possíveis. Os outros candidatos foram, 
por número de votos recebidos: Gerson 
Meyer, pastor da Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil, 27 votos; Narciso Se
púlveda, pastor da Igreja Missão Pente
costal do Chile, 11; Gabriel Vaccaro, da 
Associação Igreja de Deus (pentecostal), 
Argentina, 8; Francisco Reus-Froylán, 

bispo da Igreja Episcopal de Porto Rico, 
6; Sérgio Marcos Pinto Lopes, pastor 
metodista do Brasil, 5; Carlos Sánchez, 
pastor batista de El Salvador, 2 votos. 

Junta - A nova Junta Diretiva do 
CLAI, encarregada de coordenar e exe
cutar os projetos do organismo para os 
próximos anos, é integrada por: bispo 
Federico Pagura; Gabnel Vacéaro; pas
tor Héctor Mendez, da Igreja Presbite
riana Reformada de Cuba; bispo Francis
co Reus-Froylán; reverendo Carlos Jaco
bo James, Igreja Evangélica Dominicana; 
pastor Alejandro Guachalla, Igreja Me
todista Boliviana; Sílvia de Oliveira 
Schunemam:1, Igreja Evangélica de Con
fissão Luterana no Brasil; Carlos Isidro 
Sánchez Campos; Christa de Andrade, 
Igreja Luterana do Equador; reverendo 
Gerson Meyer; Hugo Ismael Geymonat 
Cheveste, Igreja Evangélica Valdense do 

Rio de La Plata, Uruguai; Adonis Ni.õo 
Chavarria, Igreja Misión Cristiana da 
Nicarágua; reverendo Dionísio V aldez 
Alcântara, Igreja Evangélica Menonita 
da República Dominicana; reverendo 
Elias Mayer Vergara, Igreja Episcopal 
do Brasil; Cristina de Millenaar, Igreja 
Evangélica Reformada Argentina; reve-' 
rendo Narciso Sepúlveda; Ana Langerak, 
do CELEP, representando os organismo$ 
ecumênicos associados ao CLAI. 

Os suplentes da nova Junta Diretiva 
são os seguintes: Alvaro Vega Sánchez, 
Costa Rica_; Inés Suárez Faj�do, Pa
namá; Luiz Ve.agra, Panamá; Horacio 
Oscar de Medio, Argentipa; Harmut Ha
chtmann, Igreja Evangélica Congrega
cional, Brasil; Sérgio Marcos Pinto Lo-. 
pes; Alfonso Vásquez, Equador; Anna 
Enriqueta Chá vez, Chile; Akos A. Puky, 
Venezuela. 
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a.AMOR DOS OPRIMIDOS DEVE PAUfAR AÇÃO 00 CLAI 

Indaiatuba (AGEN) - O clamor dos 
empobrecidos, das crianças, jovens, mu
lheres, camponeses, negros e indígenas 
da América Latina deve marcar a pauta 
de ação do CLAI e dos organismos 
ecumênicos para os próximos anos. Esta 
é a linha que norteia o documento final 
da II Assembléia do CLAI, intitulado 
"Igreja, a caminho de uma. esperança so
lidária - Mensagem ao povo de Deus na 
América Latina". 

O. documento assinala, em primeiro
lugar, o momento de "celebração da es
perança solidária" que constituiu o en
contro em Itaicí. Em seguida, enumera as 
dificuldades pru-a se concretizar a espe
rança solidária. Entre elas, .. as "debilida
des, incertezas e indefinições do ecume
nismo. Confessamos - diz o documento -
que ainda entre nós, Igrejas e outros 
membros do CLAI, faz muita falta estrei
tar os vínculos de fraternidade e coope
ração". 

- Também são cada vez mais numero
sas - prossegue o texto - as Igrejas que 
em nosso continente mostram uma pro
funda aversão à colaboração ecumênica 
- O documento expressa, ainda, o desejo

do CLAI de que "nossas relações respei
tosas, fraternais e, em muitos campos, de
cooperação com a Igreja Católica possam
sei; aprofundadas".

· Angústias - A outra dificuldade para a
coi;isecução da esperança solidária é a si-' 
tuação de angústia vivida pelo povo lati;· 
no-americano: "Os direitos humanos, os 
direitos dos povos, são pisoteadós cada 
dia sem misericórdia, inúmeras vezes ao 
longo do nosso continente. Detrás de ca
da infração dos direitos humanos se en
contram rostos doloridos de pessoas con
cretas. que· têm nome e apelido: são mães 
que perdem suas crianças; são crianças 
que perdem seus pais; são trabalhadores 
lançados às prisões; são camponeses as
sassinados; sã� povos dizimados". É 
apontada, em particular, a opressão con
tra mulheres, negros e povos indígenas. 

Por outra parte, as dificuldades 
tambéJl! são encontradas no campo polí
tico. "E verdade que o número de países 
que estão sob regime militar é menor ho
je do que há alguns anos. Porém, a de
mocracia continua débil na América La
tina". São enumerados, aqui, os casos do 

"colonialismo em Porto Riéo", do "in
cremento da violência" no Peru, da "di
tadura militar que não foi esgotada" no 
Chile, do "regime cívico-militar" no Pa
raguai. 

Além disso, "o perigo de intervenções 
militares, baseadas na doutrina de segu
rança nacional, permanece como um fan
tasma ameaçador sobre muitos países. Is
to tem levado inclusive ao estabeleci
mento de uma rede de militarização de 
ilhas e pontos estratégicos de nosso con
tinente, com o perigo de uso de armas 
nucleares". O Brasil, particularmente, 
"tem-se transformado em um dos maio-· 
res produtores e exportadores de armas 
no mundo'. A América Central, por seu 
turno, "tem pago um terrível preço em 
vidas humanas, no altar de guerras 
apoiadas desde o exterior. A adminis
tração norte-americana não tem desistido 
de seu intento de desestabilizar militar
mente a Revolução Sandinista". 

Dívida e e�gelização - No plano 
econômico, o documento salienta que a 
América Latina tem sofrido as con
seqüências de "uma dívida externa imo
ral e impagável, uma dívida pela qual os 
povos latino-americanos não são res
ponsáveis, e cujo crescimento obedeceu 
a fatores externos ao continente". 

A última grande dificuldade apontada 
diz respeito à evangelização. ''Para ver., 

gonha das Igrejas cristãs, a evangeli
zação deste continente não tem sido, por 
norma geral, uma boa nova. Antes, tem 
legitimado e apoiado a conquista e a 
opressão. Ainda hoje, a religião cristã é 
fundamentalmente utilizada, direta ou su
tilmente, para perpetuar dominações es
tabelecidas". 

No âmbito das Igrejas protestantes, de 
modo específico, "a evangelização tem 
sido muito freqüentemente entendida só 
em termos da proclamação verbal do 
amor de Deus, que perdoa e regenera o 
indivíduo". 

Sinais - O documento assinala, em 
contrapartida, sinais de esperança solidá
ria no continente latino-americano. Um 
deles é o próprio CLAI, que "tem se for
talecido como expressão da vida de nos
sas Igrejas e como instrumento de apoio 
ao testemunho que elas dão". O orga
nismo deveria, então, "continuar mais. 

como movimento de Igrejas do que como 
instituição. Em particular, muitas Igre
jas-membro que têm passado por tribu
lações por causa da opressão ou da guer
ra, como na América Central e no Chile, 
têm expressado sua gratidão ao CLAI, 
pelo apoio dado aos processos da vida, 
justiça e paz". 

.Os sinais de esperança são vistos, de 
forma concr�ta, "na vida de nossas co
munidades de fé", e na reação ao sistema 
opressivo protagonizada por povos indí
.genas, negros, movimentos de mulheres, 
jovens, camponeses e operários. No 
campo internacional, é citado o restabe
lecimento de relações normais de muitos 
países do continente com Cuba. Em es
cala mundial, sinais de. esperança são as 
manifestações· de solidariedade com o 

. povo ?ª Africa do Sul.

Projetos de esperança - Diante de toda 
essa situação, o CLAI nomeia priorida
des de trabalho para as Igrejas-membro e 
organizações ecumênicas para os pró xi-, 
mos anos. O primeiro passo é "promo• 
a evangelização", no sentido de 'W' 
cristãos se converterem "em colaborado
res de Deus em sua ação libertadora". 
Outro ponto é o apoio concreto aos gru
pos que têm sido perseguidos "por razão 
de cor, sexo, idade, cultura ou trabalho". 

O CLAI propõe, ainda, campanhas de 
educação no sentido de promoção do 
ecumenismo, da saúde "em um marco 
global", da maior abertura de espaços 
para as crianças e jovens, de denúncia 
"do que estamos fazendo com a natureza 
e com nosso ecossistema". Com relação 
aos 500 anos de colonização européia no 
continente, em 1992, a proposta é de que 
"a comemoração seja de caráter peniten
cial e inclua a confissão· de culpa da 
cristandade pelo pecado cometido, em 
primeiro lugar contra os indígenas e 
também contra a população negra e con
tra todós os pobres e oprimidos do conti
nente ao longo destes cinco séculos". 

Propõe, por último, a reavaliação ,.._ 
papel do protestantismo na América rY' 
tina "e a missão que corresponde ao 
CLAI no contexto global, tanto ao inte
rior das Igrejas e organismos que são 
seus membros corno em relação com a 
Igreja Católica e com a totalidade dos 
povos deste continente". 

Síntese----------------------------

O POETA RUBEM ALVF.S 
Indaiatuba (AGEN) - Na terça-feira, 

1 !? de novembro, o Instituto de Estudos 
da Religião (ISER) lançou a coletânea de 
artigos elabora9os a partir do texto "So
bre deuses e caquis", de Rubem Alves, 
escrito no ano passado, para servir de 
prefácio ao seu livro "A Theology of 
Human Hope", redigido nos Estados 
Unidos há 20 anos e publicado em 1987 
no Brasil, sob o título "Da Esperança". 
Iniciahnente, o livro de Rubem Alves se 
chamaria "Towards a Theology of Libe
ration", mas, por insistência do editor, 
acabou intitulado, "A Theology of Hu
man Hope". Em seu polêmico prefácio, 
Alves afinna gue, "com isto, o nome 
'teologia da libertação' me escapou .. ", 
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A coletânea lançada durante a Assem
bléia do CLAI reúne diversos artigos so
bre o prefácio de Rubem Alves, que nas
ceram de um encontro entre o autor e os 
comentaristas, promovido pelo ISER. 
Entre outros, cornéntam o prefácio Ru
bem César Fernandes, Edin Sued A,bu
manssur e J. B: Libânio. 

OSWALDINHO SHOW 

Indaiatuba (AGEN) - Uma Noite Cul
tural foi promovida na terça-feira, 12 de 
novembro. Enquanto os participantes 
comiam pipoca, apresentaram-se um gru
po de capoeira e Oswaldinho do Acor
deon. O show terminou com todo mundo 
na dança. Oswaldinho não perdoou: "No 

forró ninguém é santo ... " Já as cele
brações realizadas durante a Assembléia 
foram animadas pelo conjunto "Gente de 
Casa". 

NOVA LITURGIA 
Indaiatuba (AGEN) - No culto de en

cerramento da II Assembléia do CLAI, 
dia 2 de novembro, quarta-feira, a Co
missão de Liturgia foi demoradamente 
aplaudida, de pé, pelos participantes. As 
inovações introduzidas na liturgia foram · 
consideradas fundamentais para o senti
do celebrativo do encontro. A benção fi
nal do bispo Federico Pagura foi dada 
com os participantes de costas para o al
tar e de frente para as portas dfl capela, 
simbolizando a necessidade de as Igrejas 
estarem sempre abertas para o mundo. 

Política1-------------------------

DIRErAS-JÁ PODEM LEVAR AO GOLPE, DJZ FSPECIALJSTA 

Campinas (AGEN) - Uma greve geral, 
um locaute ou a antecipação das eleições 
presidenciais podem constiluir o estopim 
para que haja um gblpe Inilitar no Brasil. 
A opinião é de Eliezer Rizzo de Olivei
ra, um dos coordenadores do Núcleo de 
Estudos Estratégicos, associado à Uni
versidade de Campinas (Unicamp), no 
interior de São Paulo. 

Sociólogo com especialização .em 
Ciência Política, Eliezer é autor de "As 
Forças Armadas: Política e Ideologia no 
Brasil - 64-69", um dos primeiros livros 
a analisar o papel dos miJitares pós-64, e 
que foi publicado em f976 pela Editora 
Vozes. Chefe de gabinete da reitoria da 
Uriicamp, está atualmente afastado, pois 
é candidato a vereador em· Campinas pe
lo PSDB. Eliezer concedeu entrevista 
exclusiva à AGEN. 

AGEN - Há possibilidade de um gol
pe militar no país, diante da instabilidade 
política geral e do descontrole do pro
cesso inflacionário? 

Eliez.er - Se, depender da fragilidade 
cA.ossas instituições, o golpe é sempre , 
p-ível. Se depender da, falta de gover
no, isso colabora com o golpe. Portanto,
ó caldo de cultura está pronto. O pro
blema é evitar que haja um estopim.

AGEN - Qual seria ,esse estopim? 
Eliezer - Por exemplo, uma situação 

de greve geral no país pócle provoca:r o 
golpe. Um locaute empresarial - por 
exemplo, se a UDR paralisar o país - po
de levar ao golpe. Outros fatores, entre
tanto, devem ser consinerados. Não acho 
que haja condições imemacionais p·ara 
um golpe, e nem acho que haja uma lide
rança ostensiva para um golpe. Não vejo, 
na área militar, uma articulação com a 
possibilidade de golpe. Vejo mais na 
área conservadora civil a vontade de que 
isso ocorra. 

AGEN - Como evitar um golpe, na 
• situação do.país?

Eliezer - O antídoto é que haja mini
mamente. um acordo político, no sentido 
de que as regras do jogo já fixadas sejam 
cumpridas, e que o presidente eleito no 
próximo ano seja empossad_o em janeiro 
de 1990. Por isso, qualquer tentativa pa
ra forçar a renúncia do presidente Sar
ney, de diretas já, é golpista no sentido 
de criar a instabilidade que pode levar 
ao golpe. 

AGEN - Alguns setores acreditam que 

a atual crise é fabricada, exatamente para 
que sejam_ propiciadas as �ndições para 
o golpe. V<JFê concorda com isso?

Eliezer - Não acho que o governo co
mo um todo deseje isso, embora haja in
.teres.ses de setores dele por um fecha� 
mento integral. 

AGEN - Você pode identificar que se
tores seriam esses? 

Eliezer - Por exemplo, a área em tomo 
do ministro das Comunicações, Antônio 
Carlos Magalr,ães. O problema, então, é 
evitar um endurecimento. que leve o setor 
conservador a juntar-se em tomo de um? 
candidatura de consenso no meio militar, 
que poderia. ser o general Leônidas Pires 
Gonçalves (ministro do Exército), embo
ra as suas chance�. eleitorais sejam pe
quenas, e apesar de não ser uma candida
tura das Forças Ann_adas. Além disso, 
ele não poderia perder:, pois essa possibi
lidade não cabe num tipo de cabeça con
servadora como a militar. Por outro lado, 
cónheço gente entre as Forças Armadas 
que acha que q general Leônidas não de-; 
ve nem sair candidato. Em todo casó, é 
necessário que se evite essa situação. 

AGEN - O cumprimento das regras do 
jogo político seriam suficientes? E a si
biação econômica, também não pode co-· 
laborar para o endurecimento? 

Eliezer - Bom, falar em pacto hoje pa
rece traição. Mas é necessário o cumpri
mento de um elenco de compromissos na 
área social, econômica, e também políti
ca. O governo deve fazer a sua parte, e 
cumprir os mecanismos institucionais 
previstos na nova Constituição, o que ele 
não está fazendo, mas é preciso que se 
cumpra o calendário político. 

AGEN - Muito se fala que os militares 
não assimilam o presidente do PDT, 
Leonel Brizola. O que acha disso? 

Eliezer - Pelos contatos que mante
nho, as reações são diferentes com re
lação ao Brizola nas Forças Armadas·. 
No Exército há fortes resistências a ele, 
o que não vejo na Marinha, onde não há
uma aceitação, mas uma atitude mais
cautelosa. Brizola é um complicador no
processo político, na medida em que
propõe a renúncia do presidente da
República, cujo mandato, infelizmente,
foi fixado' em cinco anos pela Constituin
te. Do mesmo modo, no parlamentaris
mo, as coisas seriam resolvidas com
maior facilidade. 

AGEN - Como você analisa a nova. 
Constituição DO aspecto militar? 

Eliezer - Através de uma competente 
assessoria, e de ameaças como os duros 
pronunciamentos do general Leónidas, 
os militares conquistaram tudo o que 
queriam, que era a manutenção do papel 
das Forças Armadas em manter a lei e a 
ordem. Além oisso, pontos específicos, 
como a manutenção do número de mi
nistérios militares (seis), a indústria de 
armamentos, o Prqgrama Nuclear, o ser
viço militar, permaneceram intocáveis na 
nova Constituição. Isso também em 
grande parte em função dos partidos 
políticos, que se mantêm inteiramente 
despreparados para a GUestão Inilitar. Os 
partidos mantêm departamentos de •re
lações internacionais, mas não sabem 
como lidar com a questão militar, muitas 
vezes em razão da própri .. ideologia. Isso 

· a ponto de terem aparecido propostas in
fundadas, como a de eleições diretas nos 
quartéis. · 

AGEN - Como vê a posição do geoe-
ral Ivan Mendes, do SNI, de que o ba
beás-<lata não é válido para a qÚestão
dos desaparecidos? 

Eliezer - Tanto o habeas-data como 
outros preceitos da nova Constituição 
têm que ser respeitados por todos. Quem 
e o general Ivan. ou o Saulo Ramos para 
se arvorar o papel de alterar o que está 
na Constituição? 

AGEN - A famosa doutrina de segu
rança eaciooal continua a ser a cartilha 
dos militares brasileiros? 

Eliezer - Ela continua de pé, mas co
nheço um número cada vez maior de 
bons oficiais que não está nem aí com 
ela. Ela dá a pintura oficial do prédio das 
Forças Armadas, mas não está nos ma
nuais, e sim na cabeça de algumas pes
soas. Há oficiais que não pass� e di
zem que nem vão passar pela Escola Su
perior de Guerra. Além do mais, a dou
trina de segurança nacional começa a en
trar em xeque, na medida em que o pro
cesso de distensão entre Leste-Oeste está · 
cada vez mais acentuado. Assim, a dou
trina de segurança nacional permanece 
viva na cabeça de militares católicos in
tegralistas, como o coronel Rico, da Ar
gentina. A nova geração está cada vez 
mais consciente de que, do ponto de 
vista estratégico, as questões �tuais pas
sam pelo conflito Norte-Sul, e não mais 
Leste-Oeste. (Entrevista a José Pedro S. 
M�ns) 

NÚCLEO FSTUDA A QUESTÃO MILITAR NO BRASIL 

Campinas (AGEN) - O Núcleo de Es
tudos Estratégicos da Unicamp, de acor
do com Eliezer Rizzo de Oliveira, nas
ceu do projeto de "colegas da Universi
dade e intelectuais no aparato militar", 
de estudar "o principal fator de poder 
político nos últimos anos, que· é a 
questão militar". 

Utilizando uma p�rspectiva multidis
ciplinar, o Núcleo foi criado em 1985, e 
Eliezer, nomeado seu primeiro diretor. 

Iniciahnente funcionando com três pro
fissionais contratados, o Núcleo ocupa 
hoje cerca de 15 pessoas. O atual diretor 
é João Quartirn, e o diretor-associado, o 
coronel da reserva Geraldo Cavagnari 
Filho. 

O coronel Cavagnai, � também o co
ordenad9r da área de Estratégia do Nú
cfeo. A área de relações internacionais é 

coordenada. por Chiguenou Miyamoto. E 
a das Relações entré ,Aparelho Mditar e 
Regime Político, por Eliezer Rizzo. Em 
outubro do ano passado, o coronet Ca
vagnari cumpriu pena de uma semana de 
prisão, por ter criticado o ministro do 
Exército, pe1a não-punição por insubor
dinação de alguns oficiais. O Núcleo já 
produziu três, livros coletivos, e promo
veu vários simJ;?ósios sobre a questão mi
litar e o processo político no Brasil. 

IONov. 1988•AGEN9 



Povoslndígenas----- ---___,J._ _ ___;;_ ___________ _

OFA YÉ·XA V ANfE EXIGEM TERRA PARA VIVER 

Três Lagoas, MS (AGEN) - O líder
indígena Ofayé Xavante, Ataíde Francis
co, enviou carta ao novo presidente da
Funai, Íris Pedro de Oliveira, em nome
de sua comunidade, relatando os últimos
acontecimentos · envolvendo sua tribo,
que conta hoje com apenas 60 índios, e
dada como extinta até pouco tempo atrás.
Na carta, os índios reivindicam a posse
da terra. Do contrário, fatalmente aca
barão realmente extintos 

Em maio deste ano, Ataíde Francisco
e outro índio estiveram em Bras.ma com
� Superintendente Geral de. Assuntos
Funç)iários, Daniel· de Souza Marques,
quando a Funai prometeu resolver o pro
blema. 

Rio Paraná - Os 60 índios estão hoje

acampados na barranca do rio Paraná,
divisa dos estados do Mato Grosso e São 
Paulo, .em Brasilândia, à espera de um 
convênio entre a Funai e o governo esta
dual, através do projeto -Terrasul. Com
isto, pretendem viver como cultura etni
camente diferenciada. 

A proposta dos índios é que o gover
no aponte uma área entre as muitas ocu
padas por seus aldeamentos até a década
de 50, quando foi ·intensificada a perse
guição aos Of�yé Xavante, culminando
cum a expulsão do .grupo em 1978'. "Es-

., tas e outras , informaç6es confirmam-se
· no Relatório Etnottjstórico em posse da

Funai, que cúmornva a imemorialidade
da terra dos Ofayé Xavante", assinala o
padre Lauri Bósio, vigáno-geral da dio-

cese·de Três Lagoas. 
Mais adiante, o vigário lembra: "do

novo presidente da Funai os índios espe
ram receber um tratamento melhor que o
dado pelo antecessor, Romero Jucá Fi
lho". Os índios lembram que Jucá Filho
nunca respondeu a nenhuma das cartas
enviadas pelo grupo. Entretanto, insistem naquilo que con
sideram seu direito e reclamam, no final
da carta: "queremos a nossa terra devida
historicamente. Aqui nascemos e aqui
mesmo queremos viver". 

A afirmação explica-se pelo fato de·existir a intenção do governo em transfe
ri-los para outro local, distante da região
de origem, contrariando o desejo dos
Ofayé Xavante.

Síntese----_!.,_�---'------------=-------�---:-1

CACIQL'E MORTO 
Cuiabá (AGEN) - Foi encontrado, dia

12 de novembro, o corpo do cacique Su
ruí lamine, que estava desaparecido des
de 16 dê outubro. O corpo foi enconu·a
do, na área Zoró, em Aripuanã (MT), por
uma equipe de policiais federais e fun
cionários da Funai, e estava perfurado de
balas, iilém de queimado e envolvido em
uma rede. O desaparecimento do cacique
ocorreu após o conflito entre .índios Su
ruí, Zoró, Cinta-Larga, Gavião e Arara e
funcionários de uma empresa 
que explora ilegalmente as áreas ·indígenas na região. A 24 de 
uma equipe de 36 índios Suruí ocupou 
sede regional da Funai em Pimenta 
no (RO), para exigir a apuração do desa
parecimento do 

SOLIDARIEDADE AOS Y ANOMAMI 
Oslo (AGEN) - Continua a solidarie

dade internacional' ao povo Yanomami.
Uma carta nesse sentido, do Grupo de
Trabalho Internacional para Assuntos
Indígenas, (IWGIA), de Oslo, Noruega,
datada de 11 de outubro, füi remetida ao
presidente José Sarney. A carta assinala,
inicialmente, que há tempos a entidade
norueguesa preocupa-se com o futuro

· dos índios Yanomami. "Quando o go
verno brasileiro, em 1982, anunciou a in
terdição· do território Yanomami, nõs es
peramos que a situação dos índios yano
mami fosse finalmente regularizad� de
modo satisfatório", afirma a entidade in
digenista. "ijn!:retanto - continua a carta
- durante· os últimos anos, invasões do
território Yanomamí por exploradores de
minérios têm colocado em perigo a saúde

e a integridade. dos índios Y anomami.
Quando o presidente da Funai, sr. Rome
ro Jucá Filho (que já deixou o cargo -
NR), anunciou a 19 de agosto seu pi�de transformar 70% do tradicional tW'
ri tório Y anomami em parques nacionais
e florestas e dividir os remanescentes
30% em 19 separadas áreas indígenas,
isto pode ser inte1pretado como um sinal
para o mundo de que as autoridades bra
sileiras não estão cumprindo. suas pro
messas e obrigações com os índios Ya
nomami". IWGIA pede, então, que não
seja concretizada a medida aqunciada pe
la Funai, que sejam imediatamente remo
vidos os milhares de garimpeiros que
estão ilegalmente na terra Y anomami, e
que o processo· de demarcação leve em
consideração os preceitos da nova Cons
tituição.

Pacifismo---,-------------------------,----
CLAI APÓIA INDICAÇÃO DE D.PAULO ARNS AO NOBEL DA PAZ 

Indaiatuba (AGEN) - A II Assembléia
do CLAI aprovou, por unanimidade, a
indicação de d.Paulo Evaristo Aros ao
Prêmio Nobel da Paz de 1989 O apelo
para que os "irmãos evangélicos"
apoiassem a indicação partiu da católica
brasileira Creusa Maciel, coordenadora
geral do Serviço de Paz e Justiça na
América Latina (Sérpaj-AL). 

A indicação do nome de d.Paulo ao
Prêmio Nobel da Paz foi aprovada pelo
Conse!ho Colegiado do Serpaj-AL, em
sua reunião na segunda semana de se
tembro, em La Paz, Bolívia. A indicação
Terc eiro 

foi fei:a pelo ex-coordenador geral do
Serpaj-AL, o argentino Adolfo Perez
Esquive!, que recebeu o Nobel da Paz
.:;m 1980.

Tortura - Na Assembléia do CLAl,
Creusa Maciel lembrou o papel do arce
bispo de São Paulo na luta pelos direitos
humanos e na "concretização da Teolo
gia da Libertação" no continente.
Atualmente, d.Paulo participa da organi
zação de uma Federação Latino-Ameri
cana contra a Tortura, para funcionar
junto à Organização dos Estados Ameri-

canos, s,egundo o próprio arcebispo.
formou, durante o encontro de Itaíci. 

Estruturado em 12 países do continen
te, o Serpaj-AL tem status consultivo na
Categoria 11, de Direitos Humanos, junto
à Organização das Nações Unidas, além
de manter relações, na Catego1ia C, com
a Organização das Nações Unidas para a
Educação e Cultura (Unesco). A entida
de jurídica do Serpaj-AL, sediada no Rio
de Janeiro, é presidida pelo pastor pres
biteriano Jaime Wright, um dos coorde
nadores do Projeto Brasil Nunca Mais,
da Arquidiocese de São Paulo.

MLJndo 
ANGOLA ACUSA ÁFRICA DO SUL DE VIOLAR ACORDOS 

Luanda,, Ang�la (ANGOP) - Angola
acusou a Africa do Sul de não cumprir
os acordos de Genebra assinados no âm
bito das negociações quadriparutes sobre
a paz no sudoeste africano. Segundo o
coronel Osvaldo Van-Dunem, chefe da
missão militar angolana na su�rvisão do
cessar-fogo entre Angola e Africa do
Sul, o lado sul-africano tem oferecido re
sistência à implantação dos postos de
controle na chamada Faixa de Caprivi,
como prevêem os ac,ordos.
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A Faixa de Caprivi é um pequeno cor
redor fronteiriço que separa, a sudoeste,

· Angola da Namíbia1 território ilegalmen
te ocupado pela Africa do Stil há 73
anos, e a leste· dé outro país vizinho,
Botswana. De acordo com o oficial an
gplano, a África do Sul pretende deixar 
de fora a Faixa de Caprivi da supervisão,
das forças conjuntas sul-africanas e an
golanas, que vigiam o cessar-fogo ao
longo da fronteira angolano-namibiana,
para salvaguardar o abastecimento à Uni-

ta, organização que luta contra o gover
no angolano com o apoio do regime do
apartheid.

URSS - "Cm:npriremos qualquer soli
citação de Angola para apoiá-la política,material e moralmente nessa guerra de
agressão", disse a 2 de novembro Ale
xandre Smírnov, diplomata soviético ba
seado em Luanda, a respeito da concen
tração de efetivos militares sul-africanos
na fronteira angolana com a Narmbia.

Movimento Operário--------------------

roúCIA FEDF.RAL IMPEDE ATO EM MEMÓRIA DE SANTO DIAS 

São Paulo, SP (AGEN) - Uma ml'µli
festação marcada no cemitério da região
de Santo Amaro, em São Paulo, com o
objetivo de celebrar a passagem do nono
aniversário da morte de Santo Dias da
Silva, foi interrompida por dois agentes
da Políéia Federal, que permaneceram ao
lado do túmulo do operário até o povo se 
dispersar. Algumas pessoas foram amea
çadas de prisão, e mesmo a alegação da
inconstitucionalidade do ato não conven
ceu os policiais federais, ostensivamente
armados. 

Santo Dias foi assassinado com um ti
ro em frente à Fábdca Silvânia, na re-

giao de Santo Amaro. Todos os anos a
Pastoral Operária, da qual era militante,
lembra sua memória. No domingo, 30 de
outubro, cerca de 200 pessoas estavam
em frente à .fábrica, indo em direção ao
cemitério regional, onde seria concele
brada uma missa por d .Fernando Pei.>�a
do, bispo de Itapecerica da Serra, e mais
dez padres.

Tentativa de prisão - Ao lado do tú
mulo do operário, os policiais federais
disseram que não poderia ser feita uma 
filmagem mais ampla e demorada, de-'
vendo a equipe ater-se somente ao tumu-

lo, em atitude não compreendida pelos
presentes, que creditaram-na a uma pro
vocação desnecessária. 

Em seguida, os policiais federais ten
taram levar a pessoa que fazia as filma
gens, além dçi padre Eduardo, que tenta
va dialogar. A argumentação da inconsti
tucionalidade, os policiais federais res
ponderam "que este é o nosso trabalho".
A deputada Irma Passoni (PT-SP) tentou
intervir e o ato em homenagem à memó
ria do trabalhadór assassinado pela Polí
cia Militar acabou não sendo realizado,
pois os · agentes ameaçaram apreender a

. aparelhagem de som.

Mulher----- ---=--------------=----------

MULHERF.S URUGUAIAS CONDENAM COLONIZAÇÃO NORTE-AMERICANA 

Londrina, PR (AGEN) - Maria de los
Mgeles, presidente da Associação de
-lheres Uruguaias Lourdes Pintos, em
entrevista à AGEN, nesta cidade, conde
nou a prática colonialista norte-america
na em seu país, assinalando que a Amé
rica Latina, "em sua história, foi ·siste
maticamente dependente de países es
trangeiros". Frisou, mais adiante, que no
Uruguai a prática não é diferente: "Nos
so povo é explorado e os Estados Unidos
tentam nos dominar, a qualquer custo.
As mulheres, principalmente, têm de re
sistir a tantos desafios, ainda mais sendo
mulheres, geralmente discriminadas". 

Maria de los Angeles é professora
primária, 35 anos, e diz que na organi
zação da qual é presidente estão filiadas
cerca de 1500 mulheres, espalhadas em

América Latina 

todo o país, criando grupos e fortalecen
do a unidade do movimento. "Somos
trabalhadoras, donas-de-casa, profissio
nais de diversos ramos, estudantes ... En
fim, somos um grupo de mu!heres que
formou uma Associação para lutar uni
das, com mais força, peio·nosso bem-es
tar, dos nossos filhos e de todo o nosso
povo". 

Lourdes Pintos - O nome da Asso
ciação presta uma homenagem à traba
lhadora rural que morreu em 1968, aos
20 anos, de tétano, "e que teve sua vida
marcada por um incansável trabalho jun
to às companheiras da cana-de-açúcar".
Era mãe de três meninos e Mari� de los
Angeles completa: "sacrificava sua vida
pessoal em nome do término definitivo
da exploração, da mais flagrante expio-

ração ... " 
A Associação tem uma revista mensal,

"Paloma", além oe um programa de rá
dio, onde são prestadas as informações
gerais sobre as atividades da Associação,
além de reportagens e comentários de
temas atuais, 

Maria de los Angeles, que participou
· do 162 Congresso da UCBC, destacou,
durante o debate, "a inversão de valores
verificada nos meios de comunicação
uruguaios, creditando à mulher um papel
de submissão, de inferioridade, enquanto
ao homem dá-se a força, .a inteligência, a
coragem .. . " 

Outras informações poderão ser obti
das. diretamente no · endereço da Asso
ciação: Martín C. Martínez, 1604, piso 1,
Montevidéu, Uruguai. (G.S.Rocha)

- COMUNIDADFS CRISf ÃS DO CHILE TÊM NOVOS DFSAFIOS 

Santiago, Chile (AGEN) - "O triunfo do No
teve um significado muito profundo e positivo
para o povo. Durante 15 anos este povo andou
em um caminho marcado por numerosos fracas
sos. Muitas vezes perdemos, muitas vezes nos
contentamos em chorar e em recordar mártires,
mantendo uma esperança contra toda desespe
rança". 

Esta é uma das principais afirmações contidas
na carta que a Coordenação de Comunidades
Cristãs dos Setores Populares de Santiago en
viou recentemente às suas comunidades de base,
pela vitória no "No" em 5 de outubro passado,
no qual o general Pinochet foi derrotado nas ur
nas pelo povo, rejeitando sua intenção de conti
nuar no poder por mais oito anos. 

Libertação e Fraternidade - A carta destaca
ainda como a vitória mudou a maneira de ser dos
chilenos. "Voltamos a ter a experiência de ser
mos uma imensa maioria que vai unida em di
reção a um futuro de libertação e fratemidade
(liberación y fraternidad)", afirma em outra par
te o documento. O texto assinala que houve um
reencontro do povo com os partidos políticos, já
que a ditadura militar, durante 15 anos, despres
tigiou a política e os políticos. Mais adiante, o
documento lembra que o mesmo se deu nas co-

munidades cristãs, recuperando a política como
uma atividade legítima e necessária para cons
truir uma nova sociedade. 

A Coordenação das CEBs destaca a partici
pação das comunidades no processo plebiscitá
rio, como a realização de cursos de educação cí
vica abertos a todo o povo e cursos de formação
política. Isto possibilitou, principalmente entre
os jovens, um reencontro com a história demo
crática do Chile.

Comando do No - O documento assinala ou
tro trabalho fortemente desempenhado e impul
sionado pelas CEBs: a criação do "Comando pe
lo Não" em todos os povoados e cidades, assim
como a formação de equipes de fiscais das mesas
de apuração, controlando durante o plebiscito as
possívei$ intenções de fraude do governo em ca
da um dos lugares onde acorreram as pessoas a
manifestar sua vontade política. 

A Coordenação interpela suas comunida
des-membro acerca dos trabalhos a serem de
senvolvidos no período pós-plebiscito, e destaca
quatro níveis de ação. Por um lado, incentiva a
participação dos membros das comunidades em
organizações populares e partidos políticos, as-

sinala a importância de se continuar criando e
fonnando a consciência crítica, "pois .o caminho
até a liberdade é largo e complexo, e nele não
pode haver desânimo, pois podem não acontecer
resultados imediatos". 

A seguir convoca a hierarquia da Igreja
Católica a se comprometer seriamente a abrir
espaços de participação e informação pluralista
através, principalmente, de seu canal de TV de 
âmbito nacional. E, finalmente, solicita aos par
tidos políticos manter uma unidade forjada den
tro de suas legítimas diferenças, reivindicando a
não realização de práticas partidárias nas cúpu
las. 

Os que assinam o documento fazem parte de
uma coordenação de comunidades católicas que
nasc�u em 1977, durante o período mais duro da
ditadura chilena, sendo seus principais eventos
anuais a realização da Via Crucis na Sexta-Feira
Santa, em que participam mais de seis mil 
cristãos das bases, e o Encontro Anual destinado
ao estudo de um tema específico. 

Precisamente, no último final de semana de
outubro, se reuniram 600 delegados de Comuni
dades de Base no 11 !! Encontro para refletir a
respeito dos desafios que a conjuntura nacional
atual apresenta aos cristãos. (A.P.N)
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ZUMBL HERÓÍ DA RAÇA NEGRA 

São Paulo (AGEN) - Celebra-se a 20 de novembro o Dia Nacional da União e 
Consciência Negra. Vários eventos, impulsionados em grande parte pela consciência 
despertada pela Campanha da Fraternidade deste ano, colocaram numa evidência ca
da vez maior a valorização da raça negra no Brasil. 

No entanto, por mais reiterado que seja o despertar dessa valorização, insiste ainda 
no Brasil o preconceito racista por parte da população branca. 

bs defensores do racismo insistem em dizer que "o Brasil é uma democracia ra
cial", que "aqui não existe preconceito de cor", e ainda que "brancos e ne�os têm 
as mesmas oportunidades de vida". Não é preciso implementar grandes pesquisas pa
ra se verificar que isto é totalmente falso. 

Em 1980, pelo censo demográfico, a população brasileir a era de 119 milhões, 
sendo 55% brancos; 38% que o censo classifica de "pardos", ou seja, mulatos, mes
tiços, índios, caboclos etc; 6% de negros e menos de 1 % amarelos. Somando-se os 
que não são brancos, temos 44% que são descendentes de negros ou índios. Acredi
ta-se que os negros e mulatos sejam bem mais numerosos. Os dados mostram que ne
gros e mulatos aumentaram no conjunto da população. Há ainda em andamento o 
processo de embranquecimento da população, e esse· processso se dá na tentativa de 
se esquecer a escravidão, uegar a identidade do negro e de se disfarçar a opressão 
contra os negros. 

No Dia Nacional da União e Consciência Negra, iembra-se o líder negro Zumbi, 
um dos grandes símbolos da resistência negra em nosso país desde os idos de

. 
167�.

Zumbi nasceu em Palmares no ano de 1655. Foi feito prisioneiro ainda recém-nasci
do e entregue a um padre. Este fez de Zumbi um córoinha;. ensinando-Ih� o latim 
e português. Aos quinze anos Zumbi fugiu para Palmares, mas voltou várias yezes 
para Porto Calvo, onde residia o padre. . Os portugueses, na época, assim se referiam a Zumbi: "Negro de s1?g�lar valor,
grande ânimo e constância r�". Foi o líder de Palmares. Para ele o mais rmportante 
não era viver livre, mas libertar todos os negros ainda escravos. 

Zumbi morreu no dia 20 de novembro de 1695. O historiador Décio Freitas conta 
que ele foi traído pelo paulista Antônio Soares coro uma punhalada. Zumbi continua 
vivo no ideal da raça negra. 
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Federação dos Familiares de Presos Políticos Desaparecidos, em Bogotá, 

Colômbia. No Dia de Finados, o Grupo homenageou os parentes 

desaparecidos, em frente ao Portal Tiradentes. Direitos Humanos. Foto: 

Regina Vilela. 

D.W ALDYR CAUIEIROS CONDENA VIOLÊNCIA

E CRfTICA AÇÃO 00 EXÉRCITO 

Volta Redonda (AGEN) - O bispo da diocese de Volta Redonda - Barra 
do Piraf, d.Waldyr Calheiros, condenou a violência ocorrida em sua região, 
afirmando não haver proporção entre a situação de tensão vivida pelos trl'!ba
lhadores e a reação das tropas militares. "As declarações dos porta-vozes do 
Exército não passam de tentativas de justificar o que houve em Volta Re
�onda. Uma tentativa inútil, pois o povo entende a distância entre os fatos e 
essas desculpas oficiais". 

Há 22 anos como bispo de Volta Redonda, d.Waldyr salientou: "Nunca vi 
nada semelhante. As reivindicações dos trabalhadores são mais que justas, 
eles foram acuados dentro da Siderúrgica, passando fome e absolutamente 
tensos". 

Em seguida, questionou novamente a ação do Exército, lembrando a dis
paridade existente entre os trabalhadores e o armamento empregado: "Para 
justificar a brutalidade, dizem que os trabalhadores reagiram armados. Co
mo, eu pergunto ... Com paus e pedras? As únicas 'armas' que eles tinham à 
mão?" 

No final da entrevista, o bispo diocesano questionou: "Será que o Exérci
to veio aqui em Volta Redonda somente para fazer isto, para dar um exemplo 
ao Brasil, ou qoerem estender esse clima de intranqüilidade, de insegurança, 
em uma clara provocação à segurança das nossas instituições democráticas?" 

Violência - Os metalúrgicos ocuparam a CSN na terça-feira da semana 
passada, e deixaram-na na quinta, às 8 da manhã, de mãos dadas e cobertos 
com capuzes ou máscaras para não serem reconhecidos. Aos gritos de "o 
Exército matou porque 'seu' Samey mandou", cerca de 30 mil pessoas parti
ciparam do enterro de um dos metalúrgicos mortos; Walmir Freitas Monteiro. 

O Exército, do princípio ao fim, manteve-se irredutível, justificando sua 
ação como uma reação às "ofensas que recebemos, inclusive verbais". 

Porta-vozes do Exército disseram, ainda, que os metalúrgicos usaram "tá
ticas de guerrilha urbana", o que foi ironizado pelos trabalhadores de Volta 
Redonda. (Guilherme Salgado Rocha) 
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lgreJas------------------------
sATANJZAçÃo CONI'INUA COM BUSH, DIZ,CASAIDÁLIGA 

São Félix do Araguaia (AGEN) - A 
vitória de George Bush nas eleições pre
sidenciais americanas representa "a con
tinuidade da linha Reagan para a Améri
ca Central, ou seja, continuam a incom
preensão, o cerco e a ameaça para a 
América Central". A opinião é do bispo 
da Prelazia de São ·Félix do Araguaia 
(MT), d.Pedro Casaldáliga, que foi re
centemente advertido pela Ságrada Con
gregação para a Doutrina da Fé do Vati-

cano, em razão de suas freqüen.tes visitas 
pastorais à América Central. 

Na opinião de d.Pedro, a Nicarágua, 
especificamente, com a vitória do candi
dato republicano, "continua sendo alvo 
da política oficial ·dos Estados Unidos, 
em termos de cerco econômico, contra
informação e satanização". D.Pedro 
afirma, entretanto, ter "esperanças de 
que a solidariedade internacional, partida 
de dentro mesmo dos Estados Unidos, da 

América Latina e do mundo inteiro, 
compensem a continuidade da política 
para a América Central que se espera de 
Bush". 

O bispo da Prelazia de São Félix lem
bra o episódio ocorrido durante a estada 
do yice-presidente americano no Brasil, 
quando "manifestou-se de forma agres
siva contra o presidente da Nicarágua, 
Daniel Ortega, frente às câmeras de tele-
visão". 

IGREJA FJ>ISCOPAL PRFJ>ARA CENTENÁRIO EM 19'JO 
Porto _Alegre (AGEN) - A Igreja 

Episcopal do Brasil OEB), de confissão 
anglicana, prepara-se para comemorar o 
seu centenário em 1990. As linhas de 
atuação da comunidade anglicana nos 
próximos anos e os primeiros passos para 
a celebração do centenário foram defini
dos no 23Q Sínodo da Igreja, realizado 
nós dias 11 e 12 de outubro: 

V árias decisões importantes foram 
tomadas no Sínodo. Uma delas foi a 
criação da Diocese Anglicana de Pelotas 
(RS). Foram igualmente autorizados os 
estudos visando à criação da futura Dio
cese do Amazonas. Os participantes 

também deliberaram o apoio à criação do 
Conselho de Igrejas Anglicanas das 
Américas, com a participação de dois re
presentantes da província brasileira. De
bateu-se, ainda, a proposta de alteração 
do nome da IEB para Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil. 

Novo bispo - Durante o 23.Q Sínodo, 
foi eleito o novo bispo da Diocese de 
Brasília. É o reverendo Almir dos San
tos, titular da paróquia de Jesus Cristo e 
diretor do Instituto Barão do Rio Branco 
em Erechim (RS). O novo bispo irá su
ceder a dom Agostinho Sória, que anu_n
ciou a sua intenção de se aposentar no 
final do ano. 
. 

Outros três candidatos concorriam ao 
cargo: Patrícia Ann Powers, .missionária 
americana que trabalha em Brasília, Jor
ge Macedo, pároco no Rio de Janeiro, e 
Glauco Soares de Lima, pároco em São 
Paulo. Casado com Noeli Gomes dos 
Santos, com quem tem quatro filhos, 
Almir dos Santos apontou em discurso· os 
pontos que considera prioritários para 
uma Igreja "onde a ordem social e a jus
tiça são condições para a paz": sua iden
tidade com o povo brasileiro, criação de 
novas comunidades emáreas urbanas• 
rurais e seu envolvimento na realida• 
social, justiça humana e responsabilidade. 
social 

ORDENAÇÃO DE MULHER REPERCUIENO SÍNOOO 

Porto Alegre (AGEN) - Repercutiu no 
23Q Sínodo da Igreja Episcopal do Brasil 
a eleição da primeira mulher para o epis
copado na comunhão anglicana. A reve
renda Barbara · Clementine Barris, 58 
anos, ministra encarregada da Igreja do 
Mediador, na Filadélfia, Estados Unidos, 
havia sido eleita, no final de setembro, 
durante concílio extraordinário da Igreja 
anglicana americana, bispa sufragânea da 
diocese de Massachusetts. 

A Igreja anglicana americana foi uma 
das que lutaram, junto com a brasileira, 
durante a 12! Conferência de Lambeth, 
realizada na Universidade de Kent, In
glaterra, de 17 de julho a 7 de agosto, 
pela ordenação de mulheres para o epis
copado anglicano. O maior opositor à 
ordenação era o bispo da diocese de 
Londres, Graham Leonard. (AGEN nQ 
116) 

"O significado desta eleição deve ser 
considerado no seu devido contexto, que 
é muito mais amplo do que qualquer 

atenção que. me possa ser atribuída como 
indivíduo. Efa marca um momento histó
rico para a diocese de Massachusetts e 
para a Igreja Episcopal dos Estados Uni
dos e para a comunhão anglicana, porque 
fala da ·inclusão de todas as ordens do
ministério ordenado da Igreja", afirmou 
Barbara Clementine Harris, ao comentar 
a sua eleição. 

Conseqüências - O arcebispo de Can
tuária, Inglaterra, Robert Runcie, em 
comunicado distribuído pelo Palácio de 
Lambetl., sublinhou que a eleição de 
Barbara é "um importante evento na vida 
da. nossa comunhão anglic·ana e no rela
cionamento com outras Igrejas. Sua sa
gração terá conseqüências de longo al
cance para o caráter do anglicanismo". 

Por sua vez, o bispo de Londres, Gl;a
ham Leonard, advertiu que a escolha irá 
provocar profundas e amargas divisões 
na Igreja. "Juntamente com muitos ou
tros bispos, eu não seria capaz de aceitar 

uma mulher bispa ou reconhecer a vali, 
dade das ordenações ou confirmações 
praticadas por ela", disse Leonard. Na 
época da Conferência de Lambeth, cogi
tou-se que um grupo de anglicanos, em 
protesto pela ordenação de mulheres, 
poderia aliar-se à Igreja Católica, através 
da criação de uma preJatura nullius, 
espécie de diocese mundial autônoma. 
Vários pastores anglicanos, mesmo casa
dos, que se converteram ao catolicismo, 
exercem em suas paróquias semelhantes 
funções de um sacerdote católico que 
está impedido de casar. 

Graduada em Publicidade e Jornalis
mo, Barbara Clementine Harris trabalha 
com ativistas negros e participou, ea
1965, da marcha liderada por Martin L., 
ther King Jr. Em sua. coluna "A Luta 
Continua", publicada no jornal «o '(_es
temunho", Barbara tem feito constantes 
referências à luta anti-apartheid, à sexua
lidade humana e aos grupos rebeldes da 
sociedade �ericana. 

Síntese---------------------------....., 
SACERDOTE PUNIDO 

Recife (AGEN) - O padre Luiz Car
los, que trabalha em Camarajibe (PE), 
foi punido pelo arcebispo de Olinda e 
Recife, d.José Cardoso Sobrinho, por 
sua participação na campanha eleitoral 
como candidato a prefeito de sua cidade 
pelo Partido dos Trabalhadores. O sacer
dote foi suspenso de suas atividades, 
com base no Direito Canônico. Mesmo 
com a punição, o sacerdote continuou a 
participar da campanha eleitoral. Em 
agosto, d.José Cardoso Sobrinho foi o 
pivô da crise desencadeada na Igreja 
Católica de Pernambuco, por ter demiti
do quatro agentes da Pastoral Rural. 

IDSTÓRIA DA IGREJA 
São Paulo (AGEN) - A Sociedade de 

Teologia e Ciência da Religião (SOTER) 
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promove, de 9 a 21 de janeiro de 1989, 
curso sobre a História da Igreja no Bra
sil. Informações na Faculdade de Teolo- · 
gia Nossa Senhora de Assunção, em São 
Paulo, fone (011) 274 8600. 

CONGRFSSODECOMUNICAÇÃO 
Manila (AGEN) - A capital das Fili

pinas, Manila, sedia, de 15 a 19 de outu
bro de 1989, o Congresso Mundial de 
Comunicação, promovido pela Asso
ciação 'Mundial para as Comunicações 
Cristãs (W ACC). O Congresso terá como 
tema geral "Comunicação para a Comu
nidade". O endereço da comissão orga
nizadora é: W ACC - 357 Kennington 
Lane - London SELL SQY - Inglaterra. 

O LUTADOR FAZ 60 AN� 
Belo Horizonte (AGEN) - O jornal 

"O Lutador", editado pelo Instituto dos 
Missionários Sacramentinos de Nossa 

Senhora•·, com sede em Belo Horizonte 
(MG), está completando 60 anos de ati
vidades. A publicação foi criada em Ma
nhumirim (MG), pelo padre Júlio Maria 
de Lombaerde. A 1;>rimeira edição circu
lou a 25 de novembro de 1928. Em 

· 1968, o jorn!tl passou a ser editado em 
Belo Horizonte e, hoje, circula com cer
ca de 25 mil assinantes. "Quando os 
abusos do pós-concílio começaram a ser 
uma ameaça à identidade do catolicismo, 
O Lutador não teve medo de enfrentar 
pressões de facções momentaneamente 
hegemônicas, e assumiu, como continua 
assumindo, o ônus de estar com o Ma
gistério ordinário da Igreja, mesmo cor
rendo, às vezes, o risco de parecer con
servador", afirma comunicado do pró
prio jornal sobre os 60 anos de ativida
des. 

Direitos Humanosf----------------------
DIREITOS HUMANOS E CUT EXIGEM CONVOCAÇÃO 00 CONGRESSO NAO0NAL 

Brasília (AGEN) - O Movimento Na
cional de Defesa dos Direitos Humanos 
(MNDDH) e a Central Única dos Traba
lhadores (CUT) fizeram, dia 10, nesta 
cidade, uma reunião extraordinária, que 
contou com a presença de 59 entidades 
(sindicatos, ligadas à Igreja e ao Movi
mento Popular) e da qual resultou uma 
nota de condenação à ação do Exército 
em Volta Redonda. "O aparato de-guerra 
montado em Volta Redonda não é um fa
tó isolado, mas uma clara demonstração 
de que os direitos conquistados pelo po
vo brasileiro na '.nova Constitúição são 
letra morta para o governo brasileiro e 
para os setores da sociedade que o 
apóiam", assinala o documento. 

Mais adiante, as entidades reii.firmam 
seu compromisso eom a liberdade, a jus
tiça e a democracia, lembrando que "os 

acontecimentos da CSN revelam o papel 
dos militares assegurados na lei, quê na
da mais é que a constituição da vigência 
da Doutrina de Segurança Nacional". 
Acrescentando "estabelecer, essa Dou
trina, a organização dos trabalhadores 
como o principal inimigo interno". 

Congresso Nacional - A nota exige 
ainda a imediata convocação do Con
gresso Nacional, "lamentando que o Ju
diciário tenha se prestado à convocação 
do Exército, caindo por terra, em defini
tivo, a intenção de estabelecer-se um 
pacto nacional. De um lado, a nego
ciação. Do outro, uma brutal e violenta 
repressão. De um lado, o governo,tenta o 
pacto. Do outro, mata. Com isto, des
mascara-se, ainda, a atuação de Luiz 
Antônio Medeiros, presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos de São Paulo, já 

sem qualquer representatividade junto 
aos trabalhadores". 

Finalmente; o documento convoca a 
sociedade brasileira para uma vigília in
tensa em favor da liberdade. "E solici
tamos a todos os p�dres, de todas as par
tes do Brasil, que 1rezem missa de sétimo 
dia em intenção dos morto·s de Volta Re
donda, na próxima quarta-feira, dia 16". 

As entidades vão ·convidar d.Luciano 
Mendes de Almeida, presidente da 
CNBB, para presidir a cerimônia litúrgi
ca na Catedral de Brasília. Em São Pau
lo, a Pastoral Operária Arquidiocesana 
também emitiu uma nota .de condenação 
à violência do Exército, frisando: "Não é 
justo que governantes e empresários, pa
ra defender seus interesses ilícitos, se 
sintam no direito de espancar e matar 
aqueles que produzem a riqueza e o 
bem-estar da nação" 

COMISSÃO DA DIOCESE DE VOLTA REDONDA CONDENA REPRifssÃO 

� Volta Redonda (AGEN) - A Comissão 
de Direitos Humanos da diocese de Vol
ta Redonda - Barra do Piraí (RJ) conde

. nou, em pronunciamento oficial, "a 
violência praticada pelo Exército contra 
os trabalhadores e populares, de maneira 
geral, de onde resultaram várias mortes. 
Não podemos concordar com isto, e em 
todos os instantes, desde o início, exigi
�os que as tropas sejam retiradas da ci
dade". 

Ainda segundo a Comissão, _o general 
José Luiz Lopes, que comanda as tropas, 
"mostrou-se., em várias ocasiões, indife
rente à situação de angústia do povo". 

Membros da entidade compararam as ce
nas de violência vividas em Volta Re
donda com as transmissões feitas pela te
levisão das repressões militares do Chile 
e da éoréia do Sul. 

"Estamos vivendo em um verdadeiro 
campo de batalha, onde os militares 
agem fria e impunemente". Foi .frisado, 
ainda, que a polícia e o Exército chega
ram a jogar bombas de gás lacrimogênio 
dentro da Cúria Metropolitana, para onde 
acorreram diversos populares, fugindo da 
perseguição policial desencadeada na 
Praça Brasil, em pleno centro comercial 
de Volta Redo9da. 

A Comissão de Direitos Humanos 
condenou também a ação persuasiva da 
polícia e do Exército, que pressionaram 
as famílias dos trabalhadores mortos para 
que não aceitassem as dependências da 
Prefeitura Municipal para o velório. "Lá, 
seria um ponto de convergência, onde 
poderíamos registrar e manifestar todo o 
nosso descontentamento, a dor, a revolta 
e a indignação com o que aconteceu em 
Volta Redonda. Não podemos aceitar, 
por exemplo, que nossa cidade seja lite
ralmente invadida por dez caminhões de 
soldados da Polícia Militar, a mando do 
governador Moreira Franco", acrescen-
tou a_entidade. · 

BURITICUPU, MARANHÃO: SilUAÇÃO INALTFRADA 

São Luís (AGEN) - A Secretaria Es
�ual do Maranhão do Movimento dos 
•abalhadores Rurais Sem Terra (MST)

informou à AGEN que a situação no po
voado de Buriticupu permanece inaltera
da, apesar das declarações do governa
dor Epitácio Cafeteira de que havia sido
desativado em parte o aparato policial.
''São conversas eleitorais, demagógicas,
que não têm qualquer base de verdade. A
realidade dos sem terra é angustiante",
afirmaram membros do MST.

A Polícia Militar continua cercando a 
área, tendo refeito, nos últimos dias, uma 
porteira lateral, por onde teoricamente 
poderiam entrar alimentos, remédios e 
roupas. Dessa forma, a solidariedade que 
chega de vários locais das redondezas "é 
barrada na entrada. Tudo é revistadÓ, e 
ninguém passa, sob o pretextq de estar 
conduzindo armas. Mesmo quando nada 
é provado, a Polícia Civil retém os ali
mentos", disse o MST. 

Sobre uma possível desapropriação da 

área, que já estaria concretizada, ainda 
segundo o governador estadual, o Movi
mento Sem Terra ironizou o fato: "Esse 
governador brinca com o povo". Mem
bros do MST, que estiveram no início da 
semana com as 800 pessoas que perma
necem no intenor de Terra Bela e Fa
zenda União, acrescentaram: "Fome, 
miséria e abandono. Esta é a realidade 
vivida pelo povo. Mas estão finnes e, pe
lo que vimos, de lá só sairão após a con
quista da terra". 

MÃES DE DESAPARF.CIDOS EM CONGRF.SSO INrnRNAO0NAL 

São Paulo (AG.cN) - Helena San
tos e Criméia Alice Schmidt de Almeida, 
membros do grupo Tortura Nunca Mais, 
partjcipam, de 13 a 20 deste mês, em 
Bogotá, na Colômbia, do III Congresso 
da Federação qe Familiares de Presos 
Políticos Desaparecidos, organismo não 
governamental reconhecido pela ONU. 

O local não foi escolhido ao acaso: a 
Colômbia é hoje um dos países onde 
cresce significativamente o índice de 
violência, com perseguições,. assassina
tos e desaparecimentos por motivos polí-
ticos. · 

A ida do� membros do Tortura Nunca 

Mais tem outro objetivo: querem trazer 
· para o Brasil o Congresso do próximo
ano. Paralelamente, o TNM' .pressiona o 
governo brasileiro a apoiar a Convenção
·da ONU sobre o Desaparecimento For-
çado de Pessoas. . 

Na quarta-feira, Dia de Finados, dez
membros do grupo estiveram no Portal 
Tiradentes ( o que restou do antigo Presí. dio Tiradentes, demolido), na avenida 
Tiradentes, centro de São Paulo, onde
depositaram flores junto à placa afixada
em 25 de outubro de 1985, exatamente
no dia do l0Q aniversário da morte do

· jornalista Vladimir Herzog, como forma

de homenagear parentes e amigos desa
parecidos políticos. "Por não termos um 
túmulo onde ir, escolhemos o Portal Ti
radentes nosso ponto de referência", ex
plicou Helena Santos. 

No texto distribuído, a informação: 
"No golpe militar de 1964, e durante a 
ditadura de IVargas, centenas de brasilei
ros foram encarcerados neste presídio 
como presos políticos. Fundado em 
185'.4, o presídio foi demolido em 1972, 
sendo preservado o Portal, tombado em -
1985, pelo Patrimônio Histórico, em 
memória de todos os que lutaram pela li
berdade". 
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CDDH DENUNCIA TENTATIVA DE FECHAMF..NTO 

Viçosa (AGEN) - O juiz Manoel 
Bravo Saramago. da comarca de Viçosa, 
Minas Gerais, ao conceder liminar a João 
da Cruz Filho, que eomprou um aparta
mento no centro da cidade, permitiu o 
fechamentç da passagem à sede do Cen
tro de Defesa dos Direitos Humanos des
ta cidade, há 18 meses no local, e à sede 
do diretório municipal do PDT. 

José Antônio Rodrigues Dias, membro 
da entidade, dirigiu-se imediatamente pa
ra Belo Horizonte a fim de tentar um 
agravo de instrumento, alternativa jurídi
ca que obriga o juiz a rever sua ação, 
apesar de não ter efeito suspensivo. A 

decisão somente será revogada por ini
ciativa do juiz. Na liminar ele não ouviu 
a defesa do CDDH, o que também está 
sendo utilizado pela entidade para reaver 
seu direito de usar com liberdade ·a pas
sagem à sede. 

Membros do CDDH de Viçosa suspei
tam de envolvimento político no caso, 
pois João da Cruz é ligado à diretoria da 
UDR no município, fato que poderia ter 
sido somado ao desconforto causado pe
lo CDDH por suas posições claras a fa
vor da justiça. 

O Centro de Defesa existe há cinco 
anos, e vem enfrentando problemas em 
todos os seus anos de trabalho. Há pouco 

mais de um ·mês, quando d.Luciano 
Mendes de Almeida, presidente da 
CNBB e arcebispo de Mariana, à qual 
pertence Viçosa, esteve visitando o CD
DH, uma primeira tentativa de fechamen
to havia siclo feita,, sem sucesso. 

Agora, com a concessão dá liminar, o 
proprietário do imóvel conseguiu o que 
pleiteava na Justiça. Caso não obtenha 
sucesso no agravo de instrumento, o 
CDDH entrará imediatamente com outra 
ação no Trib�nal de Justiça, dessa vez 
impetrando um mandado de segurança. 
"Vamos ir até o fim, lutar sem parar, em 
todas as instâncias", sentenciou José 
Antônio. 

ENCON'IltO DEBATE DIREITOS HUMANOS NO CONTINENTE 

Bogotá (AGEN) - O VIlI Congresso 
da Federação Latino-Americana dos Fa
miliares de Presos Políticos Desapareci
dos (Fedefam) está sendo realizado, do 
dia 13 a 20, sob o tema geral "Pela vida 
e a liberdade: nem desaparecidos, nem 
impunidade''. 

O encontro debate a situação dos di
reitos· humanos no continente, em parti
cular na América Central." A esperança 
dos familiares, que se fortaleceu ao ser 
assinado o Tratado de Esquipulas II, 
tem-se frustrado ante novos desapareci-

mentos, assassinatos e detenções e ante o 
fato de que as Leis de Anistia previstas 
no Acordo têm servido especialmente pa
ra proteger os culpados dos graves deli� 
tos considerados como crimes contra a 
humanidade", afirma o· documento con
vocatório aó Congresso. 

Temário - A primeira parte do Con:.. 
gresso está reservada para um informe da 
Fedefam sobre o desaparecimento força
�º de pessoas na América Latina e Cari
be. Doutrina de segurança nacional, con-

flitos de baixà intensidade, Convenção 
da ONU e OEA contra Desaparecimento 
Forçado, informes de grupos como Anis
tia Internacional, são pontos incluídos na 
primeira parte do temário. 

Na segunda parte, está previsto um 
Forum pelos Direitos · Humanos na 
Colômbia. Na terceira, será debatida� 
situação interna na Fedefam e aprovadaT 
Declaração do VIlI Congresso. Hoje., dia 
17, será realizada uma Marcha pera De
fesa da Vida pelas ruas centrais de Bo
gotá. 

Pacifismo�-------------------------
INFÃNCIA E PAZ É TEMA DE P.AJN$S 

São Paulo (AGEN) - Dentro do Proje
to "Cooperação Global para uin Mundo 
Melhor", está sendo realizada durante o 
mês de novembro uma série de painéis 
com o tema "Aprendendo a. Cooperar 
desde a Infância", com a participação de 
profissionais que trabalham com crian
ças. Consta da programação uma perfor
mance com alunos do curso infantil do 
Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris. 

Os próximos painéis serão desenvol-

vidos no dia 19, sábado, das 16
.
às 17:30 

horas, e no dia 23, quarta:-feira, das 20 
às 21:30 horas. Participam dos painé'is, 
entre outros, o frei José Alamiro Silva, 
coordenador do Projéto Justiça, Paz e 
Ecologia, da Universidade de São Fran
cisco, a escritora Cristina Porto, a edu
cadora Graça Wierzbick, a pedagoga 
Humita Alcubillas, a atriz infantil Maria
na Blum, a pediatra Marly Pedra e a jor-
nalista �onia Robato. As pru.ticipações 
devem ser confirmadas pelo telefone 

(011) 864 3694.
Mundo Melhor - O Projeto "Coope

ração Global para um Mundo Melhor" 
está sendo implementado em 80 países,' 
por organizações pacifistas, ecológicas e 
humanitárias, além de confissões religio
sas e outros setores sociais. Foi o primei
ro Projeto a receber o título "Iniciativa 
Mensageiro da Paz". O escritório do 
Projeto no Brasil fie� na rua Dr. Estevam 
de Almeida, 53 - São Paulo - SP - CEP 
05014. 

MovimentOS Sociais·----------------------
CRIADA A FUNDAÇÃO NATIVO DA NATIVIDADE • 

São Paulo . (AGEN) - Ato de lança
mento da Fundação Nativo da Nativida
de (FNN) será realizado no próximo dia 
26, no auditório do Sindicato dos Quími
cos de São Paulo. Nativo da Natividade 
foi líder dos trabalhadores rurais sem ter
ra em Carmo do Rio Verde (GO), onde 
foi morto por pistoleiros a 23 de outubro 
de 1985. Nativo presidiu o Sindicato dqs 
Trabalhadores Rurais de sua cidade, 
fundou o diretório municipal do Partido 
dos Trabalhadores e foi um dos articula
dores da Central Única dos Trabalhado
res (CUT) em Goiás. 

A Fundação Nativo da Natividade, de 

acordo com o material de divulgação do 
ato de lançamento, é uma entidade que 
tem como objetivo central "a fonnação 
política e ideológica de pessoas que par
ticipam das lutas populares, sindical e 
política, na linha da independência de 
classe, sem distinções de tendências po.H
ticas, religiosas ou filosóficas". A FNN 
irá promover, ainda, estudos e pesquisas 
nos campos da educação, história e ciên
cias sociais em geral, além de produzir 
material gráfico e audiovisual para mo
vimentos populares. 

Participam do Conselho Deliberativo 
da FNN, entre outros, os deputados Fio-

restan Fernandes, José Genoíno, Eduar
do Jorge, Virgílio Guimarães, o padre 
Antonio Marchioni (Ticão), e os sindica
listas Valdemar Rossi, Salvador Pires e 
Carlúcio Castanha. 

Cursos - A Fundação Nativo da Nati
vidade t"�·omove dois cursos experimen
tais no final do ano: de Formação Políti
ca e Formação Sindical Básica, ambos 
destinados a militantes do movimento 
popular e sindical de todo país. Maiores 
informações na Agência Sudeste da 
FNN, em São Paulo, com Júlio César, 
pelo fone (011) 35 0717. 

CÁRITAS LANÇA CADERNOS 'DE FORMAÇÃO POÚflCA 
Porto Alegre (AGEN) - A Cáritas Re

gional do ºRio Grande do Sul está lan
çando o primeiro número da série Cader
nos de Formàção, com o tema "Edu
cação Política: conhecer para transfor
mar". Os Cadernos irão funcionar como 
subsídios aos grupos de base e agentes 
de pastoral, "levando em consideração o 
momento político que o país atravessa, a 
fim de não deixar que os fatos que mar
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cam a nova Constituição se dispersem". 
O primeiro Caderno de Formação da 

Cáritas-RS destaca, inicialmente, as con
tradições que marcaram o discurso e a 
prática da chamada Nova. República, 
como na questão do mandato do presi
dente José Samey. 

Depois, o Caderno assinala o papel do 
"voto consciente" nas mudanças sacias 

necessári�. "O exerc1c10 do voto, 
princípio básico da democracia, é um dos 
instrumentos que o cidadão tem para al
terar a realidade que ele critica e com a 
qual não concorda", diz o texto, que 
ainda lamenta a detenção dos meios de 
comunicação nas mãos de poucos, e ter
mina lembrando que, após as eleições, 
permanece a tarefa dos movimentos po
pulares. 

PADRERICAROO REZ»IDE SOFRE ACIDENIB 

Be�ém (AGEN) - O padre Ricar
do, Rezende figueira, que deq�rn2iou, na
cionalmente, no final do ano passado, as 
perseguições e ameças 1,de morte 9ue so
freu, por sua luta pela reforma agrária, 

, sofreu um acidente automobitísfico em 
Belém, na tarde 8 de novembro, foi sub
metido a uma cirurgia qa

1 
ca�a e passa 

bem. 

O religioso -h�-xia deixado .há poucos 
dias a. Coprdenação da Comissão Pasto
ral da 1'Perra �CPT) 'Araguaià-Tocan'tins, 
indd<mstalar-se nâ cidade de RiorMari'a, 
aindíd1a diocese de Conceição do Ara
guaia. 

�ó dia 8, estava dirigindo-se ao hotel 
onde ficaria hospedado pôr alguns dias. 

Ele desceu do avião que o levou a Belém 
e encontrou-se com estudantes de, Direi
to, qu� o esperavam e para quem faria 
ull\a pale,stra. 

Do aeroporto seguiram' tôdos, no carro 
dos estudantes, para o hotel. No rami-

- nho, um ônibus estacionado obrigou um
dos estudantes, que dirigia, a frear brus
camente. Atrás -vinha um caminhão que
não conseguiu frear a tempo. Os quatro
passagejros ficaramferidosl sendo 9 câso
'do J?adre Ricardo b 'de maior gravidade.' 

Segundo Mfr:iam 'Fijrtado de Mendon
ça, agente je pastoral que . trabalha na 
dioce�e de Conceição do Araguaia e que
voou paril Belém assim que soube do
aeidente, o clima na região, ptofunda-

mente marcada por conflitos fundiários, 
não estava tenso a ponto de levantar sus
peitas sobre a possibilidade de ter sido 
um acidente provocado. A mudança de 
paróquia do padre Dick deveu-se, ainda 
pelo que disse Míriam, a necessidades 
c0njunturais da diocese. A mudança se
ria no próJcimo ano, mas teve d� ser an
tecipada. 

Os médicos gue o atenderam e o ope
raram garantiram que o cérebro não foi 
afetado. O acidente ocorreu por volta das 
13 l)oras de terça-feira, dia 8. Míriam, 
que falou à AGEN ao lado do leito onde 
estava padre Ricardo, ainda no hospital, 
frisou que ele reagia bem, reconhecendo 
as pessoas, demonstrando sede e fome. 

• 
CRF.SCE A LUTA POR CASA EM SÃOPAUW 

São PauJo (AGEN) - Cei,:ca de 
quatro mil pessoas partiéipiµ-am da Cara-
vana da Moradia, realizada pelo Movi
mento de Terra e M�radia da,Região de 
Sãp, Miguel Paulista à Secretaria Esta
.duaJ de Habitação e à Caixa Econômica 
Federal, ambas na avenida Paulista, ce,n
t:ro da cidade. Além dê membros do Mo
vimento da Zona Leste, também partici
param representantes da Região Belém, 
da Zona Norte da cidade e do ,ABC pau
lista. A Caravana aconteceu no dia 7 de 
novembro. 

Na Secretaria, foram recebidos por 
Adriano Branco, secretário, que prome
teu intensificar o trabalho de eonstrução 
e entrega de casas. A conversa, entre 
ele e uma comissão de 15 pessoas, resul
tou basicamente em três frentes de nego
ciação: na primeira, seriam desapropria-

taI
.
as seis 'áreas na Zona Leste, com lotes 

Wirbanizados, construção de edifícios e 
casas populares. O segundo ponto seria a 
entrega de 1413 casas no Jardim, São 
Carlos, metade em novembro e a outra 
no início dp próximo ano, abrangendo 
fann1ias de .33 favelas da Zona Leste. 

ltaim e· Pimentas - A Comissão conse
guiu do Secretário, ainda, a construção 
de 17vl casas no ftaim (a ser iniciada em 
89) e mais 800,,no bairro das Pimentas,
também com início pre-.:isto para 89. E
um terceiro ponto prendeu-se a projêtos
de construção _de 8550 casas em Guaia
nases, dependendo o início .da liberação
de verbas do Governo Federal. Segundo
o Secretariado, estão hoje paradas cerca 
de 150 projetos, conseqüência da Ope
ração Desmonte praticada pelo Governo 
Federal. . 

Calla Econômica - De lát a Cara:vana 
seguiu para a iede da Caixa Econômica 
f"ederal, na mesma avenida, onde foi ten
tada a aprõvação da idéia da Prohab 
Gomunitária, uma 'experiência inédita no 
Brasil, e que prevê, em uma primeira fa
se, a construção de 150 easas, em três 
módulos iguais, em São Bernardo do 
Campo, São Miguel e um terceiro na Zo-
na Oeste da cidade. 

Para encaminhar o projeto, ,as, famílias 
seriam escolhidas pelo Movimento 

através de uma Cooperativa Habitacio
nal, já criada, a qual a Caixa entregaria a 
verba. A eonstrução seria feita em mu
tirão. O padre Antônio Marchioni, padre 
Ticão, em sua avalição dos resultados 
conquistados pela Caravana, lembrou 
que "um dos pontos positivos foi a não 
presença da polícia, o que já é um alen
to". 

Reuniões e dificuldades - Em seguida, 
padre Ticão frisou que "a políti.ca do 
Governo Federal é custosa, onde não são 
aceitas inovações, essas coisas. Baseados 
nos critérios estabelecidos em conjunto 
pela Secret�a e o Movimento de Terra e 
Moradia, teremos autonomia para esco
lher as (anu1ias, o que vinha sendo feito 
até agora somente pela Secretaria. O 
problema é jque a seleção era realiz�c!a 
por computador, e muitas vezes aconte
ciam problemas. A família ·às .Jezes já 
havia se mudado, e o dado não estava 
registrado. Agora, a situação melhorou. 
Reunimo-nos semanalmente, e ninguém 
fica satisfeito apenas com promessas. A 
organização do povo é que permitiu as 
conquistas". (G.Salgado Rocha) 

MOVIMENTO DE FAVELAS CRI11CA PROJEfO DE JÂNIO 

São Paulo (AGEN) - À ·medida em 
que as cerca de 500 pessoas, vindas de 
várias favelas da Zona Leste da cidade, 
iam examinando as 'asas construídas pe
la administração Jánio Quadros, em 
Guaianases, também na Zona Leste, à 
indignação e os protestos surgiam. Todas 
as construções foram erguidas com blo
cos pré-moldados, de 4< centímetros de 
largura e estão distantes 30 minutos a pé 
do ,pont0 de ônibus mais próximo, sem 
qualquer infra-estrutura por perto: não 
existem supermercado, farmácia, padaria 
e posto médico. Internamente, só há uma 
parede divisória. 

O Movimento de Urbanização de Fa
velas da Zona Leste (MURF), que orga
nizou a ida às casas, no local denomina
do Sítio Conceição

1 
vai manter a pressão 

sabre o poder público municipal, reivin
dicando "moradias dignas" para os fave
lados, segundo seus coordenadores. Tâ
nia Penezio, moradora em um conjunto 
de casas próximo, e que está iniciando 
contatos para a fonnação de uma Socie
dade Amigos do Bairro, condenou as 
construções: "ninguém pode, em con
dições normais, morar em casas assim. 

·Tudo é longe, tudo é ruim, tudo é distan
te".

As casas têm sala, uma cozinha e um
banheiro. Há parede divisória somente
no banheiro. As casas medem seis· por
quatro metros.

A arquiteta Regina Machado, que tra
balha jl!_nto ao MURf e à Região Epis-

copal de São Miguel Paulista, enumerou 
os problemas que uma casa eonstruída 
em condições semelhantes pode apresen
tar: "Os biocos· de cimento fazem com 
que elas fiquem muito quentes no verão, 
e as frestas nas paredes tomam a cons
trução extremamente fria, prejudicando a 
saúde dos moradores. Um outro proble
ma sério, e isto deve ser levado em con
sideração, é a violência contra os favela
dos. Já não têm muitas raízes culturais, 
pois geralmente são migrantes, arranca
dos de seus estados. E ainda devem su-. 
portar viver como gado, confinados em 
um cubículo, sem privacidade interna, 
em um nivelamento feito por baixo, em 
condiç�s desumanas de existêncía. Um 
absurdo o que a Prefeitura quer fazer 
com esse povo". 
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·Povos. Indígenas--=-=-=
KRF..NAK ACUSA FUNAI DE '-OMISSÃO IRRESPO:t,fSÁ VFL" 

São Paulo (AGEN) - O coordenador
nacional da ·união das Nações Indígenas
(UNI), Aílton Krenak, acusou o superin
tendente regional da Funai d� Mato
Grosso, Nílson Miranda, de ter-se "omi
tido injustificada e deliberadámente" no

. conflito entre os índios Suruí,, Zoró, Cin
ta-Larga, Gavião e Arara e famílias .de
"invasores brancos", na região denomi
nada Aripuanã, na divisa dos estados de
Mato Grosso e Rondônia.

Dos conflitos, resultou a morte do ca
cique lamine Suruí, de 60 anos, embos
cado e persegJJido na mata, e fuzilado
com mais de 20 tiros, todos pelas costas.

A emboscada, segundo Krenak, foi pre
parada pelo fazendeiro Américo· Menotti,
madeireiro, com interesses pessoais na
�a indígena�

o caeiqµe ficou sumido �a mata mui-·
tos dias, e os amigos de sua tribo não sa
biam onde localizá-lo. Conseguiram
achar seu.corpo àlguris dias depois, enro
lado em uma .rooe e carbonizado. Dos
que participaram do fuzilamento, apenas
um foi preso: José Antônio da Silva, de
33 anos. Em seu depoimento, prestado à
Polícia Federal, afirmou ter recebido 21

alqueires de Menotti. "Ele pr<;>move uma
colonização privada na área, contando

com o apoio de políticos estaduais. Che
garam a criar um município, o Paraíso da
Serra, a 'fim de provar que os índios es
tavam em terras indevidas", completou
Krenak. 

No primeiro conflito, quando o obje
tivo era expulsar as famílias da área
Zoró, participaram 160 índios, pintados
para guerra. "E é bÔm dizer que nin
guém ficou ferido. Logo. a seguir, �uan
do voltavam para suas aldeias de origem,
foram cercados e houve o fuzilamento.
Os índios contam que todos correram pa
ra o mato, mas o cacique lamine, por ser 
mais velho, foi o único perseguido e
m�rto", �sse o coordenador da UNI.

UNI DENUNCIA SFNADOR E DEPUTADO FSl'ADUAL 

Porto Velho (AGEN) - A coordenação
regional da União das Nações Indígenas
(UNI) de Rondônia divulgou nota, data
da de 10 de novembro, acusando o sena
dor Odacir Soares (PFL-RO) e o deputa-.
do estadual Luiz Gonzaga de "incenti
vadores da invasão das áreas indígenas,
além do fazencfeiro Américo Menotti,
que comandou a ação de 12 pistoleiros
para entraram em conflito com os ín
dios". A íntegra da nota, que se refere
ao episódio em que morreu o cacique
lamine Suruí, é esta:

"Nós índios, líderes Suruí, juntamente
com os representantes das organizações
indígenas do Amazonas (FOIRN e UNI),
estamos denunciando as violências que

,. os colonos, fazendeiros, madeireiros, ga
rimpeiros e posseiros continuam prati
cando assassinatos, ioubos de madeiras,
invasões de terra etc. · Durante vinte anos de contato com a
sociedade envolvente, nós índios Suruí
nunca tivemos mais paz e harmonia com
a natureza e sempre tivemos conflitos.
Estes conflitos continuam e vão êonti
n1,Jar se alguns membros da sociedade
branca continuarem desrespeitando nos
sas culturas, crenças, tradições e as ter-

ras que tradicionalmente ocupamos. Es
tamos defendendo os nossos direitos.
Como o caso do último massacre que
houve no dia 16.10.88, em Paraísp da 
Serra, perto de Pacaranã, os colonos se 
chocaram com os índios, que resultou na
morte de um índio Suruí, cujo nome era
lamine. Este índio morreu defendendo
nossa terra. 

Diante desta situação alannante o
0rgão de assistência ao índio - Funai -
ficou com os braços cruz.ados. Ainda jo
gando charada para a liderança Suruí - 'o
índio é mentiroso' .. Colocando policia
mento na sede da superintendência. Por
tanto, est:-.mos vendo que os funcionários
da Fu.ruµ são pressiona<;los pelos grupos
do poder econômico. Assim o adminis
trador defende o seu emprego para não
cair fora de seu cargo. Enquanto que o
mesmo batalha para defender o seu em
prego, os índios continuam morrendo,
sem ninguém tomar providências sérias.
E ainda mais, a Funai de Pimenta Bue
no-RO não é capaz de comprar um com·
pri.mido para os pacientes indígenas que
estão na Casa do Índio no Riozinho e
também levar o paciente a local adequa
da para o tratamento, alegando que não
tem dinheiro.

Diante dos fatos mencionados acirÍã,.
estamos enviando documento para a Pro
curadoria Geral da República e já demos
entrada na Procuradoria Geral do Estado
de Rondônia, para que as autoridades
conheçam a realidade dos fatos e façam a

. justiça. Haja vista que tem muita gente
grande envolvida com os acontecimen
tos, assim como: senador Odacir Soares
e deputado estadual Luiz Gonzaga, que
estão incentivando os colonos para inva
dir as áreas indígenas, e o fazendeiro
Américo Menotti, que comandou 12 pis
toleiros para entrar em conflito com o
povo Suruí, Cinta-Larga e Zoró.

Atualmente, Américo Menotti está ali
ciando alguns líderes Zorós, para •
mesmos não irem contra a sua atitude; -�
liberou Cz$ 2.000.000,QO, prometendo:
escolas, saúde, .transporte e assÍllJ i!Qdir
o povo Zoró a introduzir empresas made
reiras para saquear as madeiras existen
tes nas áreas dos Suruí, Cinta-Larga e
Zoró. preparando assim o futuro conflito
nas área.;: indígenas". Assinam a nota
Itabira Suruí, Natim Suruí e Manoel Fer
nandes Moura Tucano - çoordenador re
gio�al da UNI.

Ecologia-
CRIADAS RESFRVAS EXTRATIVISTAS NO AMAPÁ 

Macapá (AGEN) - Por intermédio de
portarias assinadas no início do mês, a
Delegacia Regianal do Ministério da Re

. forma a De�envolvimento Agrário (Mi
rad) no Amapá criou as três primeiras re
servas extrativistas no Território Federal.

As três reservas, na região de Maracá,
município de Mazagão, serão utilizadas 
para a exploração de castanhas e serin
gueiras, por 1068 familias de trabalhado-·
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res. A extensão total das reservas é de
373 mil hectares 

A criação de reservas extrativistas na
Amazônia é uma antiga reivindicação
dos povos nativos da região, que têm o
apoio de organizàções ecológicas e indi
genistas de vários países. Levantamento
sócio-econômico e florestal do Amapá
foi realizado pela Delegacia R'egional do

Mirad, Sindiéato dos Trabalhadores Ru
rais e Instituto de Estudos Amazônicos, e·
a1>9ntou nove áreas ideais para a criação 
das reservas extrativistas. Três delas ai-.
cançaram essa condição no início do 
mês. As outras seis encontram-se em 
área de interesse da Jari Agropecuária. O
pioneirismo na criação de reservas extra
tivistas na Amazônia coube ao estado do
Acre, no início do ano

Movimento Operário,�--------------------

1oc COMEMORA SEUS 40 ANOS DE ATIVIDADm 

Belo Horizonte (AGEN) - Já está
pronto o programa comemorativo dos 40
anos de fundação da Juventude Operária
Católica (JOC), a ser cumprido nos dias
18 e 20 deste mês, em São Paulo, e nos
dias 26 e 27, também de novembro, em
Belo Horizonte. 

A JOC brasileira foi criada em 1948,
oom a presença do padre belga Joseph
Cardijn, que fazia sua primeira visita ao
Brasil.

A programação para Belo Horizonte
inclui uma peça teatral sobre a realidade
da juventude trabalhadora, às 17h do sá
bado, 26. A seguir, às 18h, uma cele
bração presidida pelos assessores da
JOC, sendo aguardada ainda a presença
de d.Serafim Fernandes de Araújo, bispo
de Belo Horizonte. À noite, um show de
música popular e poesia, pelos dh:ersos

grupos de trabalho da entidade em ·todo o
,P,aís.

No dia seguinte, 27, está programado
um passeio ao Parque da Gameleira, c.om
retomo às cidades de origem à tru.de.
Deverão estar em Belo Horizonte cerca
de 300 representantes de grupo de jovens 
trabalhadores. 

A programação de São Paulo prevê
duas atividades: dia 18, de 19h30m às
22h, haverá um debate sobre a realidade
da juventude trabalhadora, com a pre
sença de quatro sindicalistas: Garlos Al
berto Grana, do Sindicato dos Metalúrgi
cos de Santo André, Vicente de Paula,
presidente do Sinfücato qos Metaldrgicos
de São Bernardo do ·Campo, Sebastião
Neto, do Movimento de Oposição Me
�úrgica de São Paulo, e Valdir Luís
Barbesa, do Sindicato dos Sapateiros de

Franca. 
No dia 20, às 18 horas, haverá uma

celebração litúrgica na Catedral da Sé,
presidida p0r d.Paulo Evaristo Arns, 
cardeal-arcebispo de São Paulo. O deba
te acontecerá no Coiégio do Carmo, à 
rua Martiniano de·Carvalho, 114, centro
de São Paulo.

Participando efetivamente dos traba
lhos dos grupos, pertencem à JOC hoje,
no Brasil, cerca de mil jovens. Outros
sete mil marcam presença em trabalhos
não sistemáticos, chegando a oito mil o
universo de jovens trabalhadores atingi
do pelos ideais de Cardijn.

A Coordenação Nacional funciona à
rua Condessa de São Joaquim, 215, bair
ro Bela Vista, em São Paulo, telefone
(Oll) 278 0099.

JOVENS QUEREM LIBERDADE NA ÁFRICA DO SUL 

São Paulo (AGEN) - Moses Cloe
te, membro da Juventude Operária Cató
lica da África do Sul, esteve em São
Paulo partj.cipando de um debate sobre
seu país, a realidade nacional e a presen
ça da juventude no processo de trans
formação que lá acontece. "A África do
Sul é um país rico, com muitos recursos
minerais, ouro, platina, diamantes, 
carvão, e é auto-suficiente em alimentos,.
além de ter a sociedade mais industriali
zada de todo o continente. A África do
Sul produz 80% do total do contine·nte,
mesmo tendo apenas 8% da população",
lembrou Moses.

Em seguida, acrescentou: "O proble
ma do nosso povo é que não há partilha
nessa riqueza. Somente 15% do povo re
cebe 60% da produção nac,ional e pos
suem 87% das terras. Têm direito ao vo
to, ao sistema político, enquanta o res
tante vive na pobreza e na miséria ... São 
reprimidos e não são considerados seres·
humanos. Poderia dizer que 4,5 milhões
de brancos decidem o futuro do país e de
27 milhões de negros". 

Povo jovem - Salientou Moses que o
governo de minoria branca vem investin
do cada vez mais na educação de bran
cos, enquanto aos negros não é permitido

nem ter janelas nas escolas. "A maioria 
do povo é jovem, mas vive na mais com
pleta marginalização. O governo investe 
seis vezes mais na educação dos brancos,
dando-lhes escolas com infra-estrutura,
piscinas olímpicas e corpo docente quati-
ficado''. 

Sobre a participação específica da
JOC sul-afneana, Mo·ses Cloete frisou:
"Ela está inserida na luta da classe traba
lhadora, e a ação dos militantes tem co
mo prioridade levar os jovens trabalha
dores a uma tomada de consciência de
que a luta não é contra os brancos, mas 
contra o sis.tema capitalista imperialista".

�conomia------------------------

O NOVO ARROCHO APFLIDADO .. PACfO SOCIAL" 

. Brasília (INESC-AGEN) - No dia 4
de novemJ:,ro, foi decidido .o "pacto so
cial", como medida desesperada para
conter a inflação. Supostamente, as me
didas foram tomadas entre representantes
dos trabalhadores, empresários e do go
verno. O grau de �presentatividade de
cada um destes S\. ''lres é totalmente
questionável. Verdadeiros representantes
dos trabalhadores não participaram das
decisões, ou estariam denunciando-as.
Quanto aos outros setores, também é du
vidosa a unidade dos empresários e do
próprio governo em tomo das decisões
tomadas. O pacto pode ser resumido no
seguinte: 

Recomenda que os preços dos produ
tos básicos ( certamente · os que servem
para detenninar o índice da inflação) não
sejall) aumentados em mais de 26,6% em

novembro e 25% em dezembro. A expec
tativa inflacionária de novembro ultra

. passava os 30% e seguiria em aumento
em dezembro. 

Os trabalhadores, segundo o pacto,
aceitarão manter o atual mecanismo de
ajuste salarial, continuando a URP (Uni
dade de Referência de Preços) em 21,

39% em novembro e 26% em dezembro,
ficando para ser discutidas os reajustes
salariais posteriores. 

Çs>m isto, subentende-se que os traba- ·
lhadores teriam que aceitar a manutenção
de reajustes inferiores à inflação e não
reivindicar as perdas salariais até agora.
Pior ainda, a URP - que até agora fun
cionou como redutor de salário - ficou de
ser discutida, junto com toda a política

. salarial, caso a inflação diminuísse e os
. salários fossem favorecidQs.

Falando claro, quanto aos preçós
atuais - já inflacionados em função da 
crise e do fim do ano - o governo e em
presários se comprometem a aumentá
los, desde já, em �6,5%. ,'Aos salários, no
fim do mês, permitirão um ajuste de só
21,39%. É simplesmente extorsão, assal
to e roubo adiantado <;lo 13� salário. 

Mantendo este foro de discussão para 
resolver a crise, composto por um gover
no desacreditado, patrões ávidos de lu
cros e falsos líderes dos trabalhadores, a
inflação só se deteria, teoricamente, com
a submissão total dos trabalhadores. 

Felizmente, como essa alternativa não
é viável e não está nos planos brasilei
ros, é de se esperar um fim de 1988 e
início de 1989 de resistência ·e luta. (Por
Luiz Fenelon Barbosa, do Informativo da
Dívida Externa) 
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DÍVIDA EXTERNA, A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL 
José Pedro s. Martins 

São Paulo (AGEN) - A Terceira 
6uerra Mundial já começou. É a guerra 
da dívida externa, que coloca em pólos 
opostos países credores e devedores. Os 
resultados desse conflito não-declarado 
andam perambulando pelas ru!lS, O mais 
recente relatório do presidente do Banco 
Mundial. Barber Conable, cita 950 mi
lhões de pessoas vivendo em pobrez� ab
soluta, 350 milhões delas no sul da Asia, 
280 milhões nas regiões próximas ao Sa
ara, e 80 milhões na América Latina. 

O mundo despertou para a questão da 
dívida em 1973, com o primeiro choque 
do petróleo. Foi em 1982. entretanto, 
quando o México declarou-se inadim
plente, que o sistema financeiro interna
cional começou · a se sentir mais preocu
pado. Esperava-se uma reação em cadeia 
dos países devedores. Que não aconte
ceu, ainda - os governos desses países 
foram os mesmos que contraíram os em
préstimos. oos anos 70, à revelia de suas 
populações. 

As "soluções" pactadas até o momen
to entre credores e devedores apenas 
adiam o problema. Elas têm consistido 
em programas de reestruturação macroe
conômica que, no limite, têm causado a 
recessão, o desemprego e o corte nos in-

vestimentos sociais. Calcula-se g_ue, en
tre 1982 e 1983, US$ 287 bilhões foram 
transferidos do Sul para o Norte. Apenas 
da América Latina, o fluxe de capitais 
aos países credores no períoclo foi de 
US$ 145 bilhões. Ape{,ar diss,o, a dívida 
latino-americana, de OS$ 410 @ilhões, é 
hoje 25% superior ao débito em 1982. O 
Brasil, que desde 1982 remeteu US$ 80 
bilhões ao exterior, assistiu a um aumen
to de 12% em seu fudice de mortalidade 
infantil entre 1982 e 1984. A dívida ex
terna do chamado Terceiro Mundo é, 
atua'lrnente, de OS$ 1,2 trilhão. 

Na esteira dos programas de reajuste 
econômico, vem a repressão aos movi
mentos populares, elemento complicador 
dos processos de democratização em cur
so, por exemplo, na América Latina. Do 
econômico, social e político, a dívida ex
terna mais e mais transcende suas con
seqüências para a esfera ética. Este tem 
sido o motor de uma articulação que, po
de-se dizer, atinge hoje vários segmentos 
sociais: sindicalistas, partidos progressis
tas, intelectuais, Igrejas. Várias das prô
postas elaboradas por esse poo• estive
ram em discussão em Berlim Ocidental, 
no final de setembro, nas atividades pa
ralelas ao 432 Encontro Anual do FMI e 

Banco Mundial (BIRD) Condensamos 
aqui algumas das principais, propostas 
levantadas em Berlim. 

os-20 MAIORES DEVEDORES 
(EM US$ BILHÕES) 

Brasil 115 
México 110 
Argentina ................. 55 
Coréia do Sul . . . . . . . . . . . . . . 54 
Índia ................. · ... 44 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Indonésia . . . . . . . . . . . . . . . . . 42' 
Egito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Polôx_1ia 35 
URSS 34· 
Israel .... : . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Nigéria 29 
Turquia . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Grécia ............ �- . . . . . 27 
Filipinas 27 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27: 
Argélia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.S1 
Chile .................... 24 
Iugoslávia . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Malásia . .' . . . . .. . . . . . . . . . 23 

� � 

TRIBUNAL DOS POVOS DEFENDE NOVA ORDEM F.CONOMICA 

São Paulo (AGEN) - Um dÓs fóruns 1 
mais importantes realizados em Berlim, 
na Universidade Livre da cidade, entre 
26 e 29 de setembro, foi o julgamento · 
das poüticas ! do FMI e BIRD, pelo Tri
bu_nal Permanente dos Povos. 

Participaram do corpo de jurados do 
Tribunal personalidades do porte de Ser
gio Mendez Arceo, bispo emérito de 
Cue,rnavaca, México; Adolfo Perez Es
quivei, Prêmio Nobel da Paz, Argentina; 
Eduardo Galeano, escritor uruguaio; 
Luclger Volmer-, deputado pelo Partido 

_ Verde da 'Alemanha Ocidental; Luciana · 
Castellina, deputada italiana pelo Parla
mento Europeu; e o presidente do Tribu
nal, o belga François Rigaux. 

Atuaram como "testemunhas" repre
sentantes das "vft;imas" das políticas do 
FMI e BIRD. Pelo Brasil,. falaram o pa
dre Angelo !?ansa, que trabalha junto aos 
po'\:'OS indígenas na Amazônia; o econo
mista Aloisio Mercadante, pela CUT; e o 
jornalista Paulo Schilling, pela Comissão 
Justiça e Paz. Entre outros, estiveram 
presentes, ainda, Xavier Gorostiaga, pre-

sidente do Centro Regional de Pesquisas 
e Estudos Sociais (CRIES), da Nicará
gua; Vaodana Shiva, do Centro de Pes
quisas em Ciência�, Tecnologia e Recur
sos Naturais, da India; Rosario Padilla, 
da coalizão de grupos de mulheres Ga
briela, das Filipinas; Yash Tandon, eco
nomista do programa "África em Tran
sição", do Zimbabwe. 

Vere-:ito - O veredito do Tribunal dos 
Povos teve como base as principais car
tas de direitos humanos, como a Decla
ração da ONU, os Estatutos da Corte In
ternacional de Justiça, os Estatutos e 
Documentos Básicos do FMI e BIRD, 
Carta da Organização Mundial da Saúde 
etc. Foram considerados, aínda, diversos 
relatórios e documentos sobre a situação 
social no Terceiro Mundo. 

Considerando o FMI e o Banco Mun
dial como culpados da situação de misé
ria no Terceiro Mundo, o Tribunal Per
manente dos Povos propôs, como so
lução definitiva para a crise da dívida, 

uma "moratória geral". Propês, ainda, 
uma conferência internacional entre cre
dores e deveclores, com o objetiv0 de fi
nanciar fundo.s de desenvolvimento re
gio�al e transferir para os países �ndivi
dados as vantagens re:iultantes de ope
rações no mercado secundário relativas à 
conversão da êiívida. 

Entendeu o Tribunal que, mesmo com 
a moratória da dívida, é necessário o es
tabelecimento de uma Nova Ordem 
Econômica Internacional, no sentido da 
fixação de normas que regulem as re
lações entre Norte e Sul. D

. 
eliberou aint· 

pela necessidade de reformas no FMI 
BIRD, para que eles passem a ajudar e 
fato os países devedores, entre elas a 
democratização dos votos nessas insti
tuições. As operações do FMI e BIRD 
seriam assessoradas por um Comitê In
ternacional, integrado p0r indiGações dos 
Parlamentos dos Estados-Membros. O 
Comitê Internacional seria responsável, 
entre O"'ras tarefas, pela checagem 'das 
conseqüéncias ecológicas e sociais dos 
programas .financiados por FW e· BIRD. 

CONI'RA-CONGRESSO RECUSA TROCA DA DÍVIDA 

São Paulo (AGÉN) - Um Contra
Congresso, paralelo ao Enaontro Anual 
do FMI e Banco Mundial, foi realizado 
dias 23 e 24 de setembro, na Universida
de Técnica de Berlim, com a partici
pação de representantes de cerca de 150 
organizações não-governamentais asso
ciadas na Campanha Bano.o 
'Mundial/FMI. 

A Declaração de Berlim-Oeste, resul
tante do Contra-Congresso, afimra que 
"a crise do 'Terceiro Mundo' e o resul
tado de uma ordem econômica que tem 
sido secularmente caracterizada pela 
predominância dos atuais p_8:fses indus
AGEN 8 • 17 Nov. 1988 

trializados e pela sistemática exploração 
das colônias ou países em desenvolvi
mento". Apenas o cancelamento da dívi
da, de acordo com a declaração, não será 
suficiente para a mudança dessa estrutu
ra. Mesmo assim, considera essencial o 
cancelamento das dívir.las, rechaçando, 
assim, as propostas de cancelamento par
cial,. 

O ponto mais polêmico da Declaração 
de Berlim refere.:se à troca da dívida pela 
proteção ambiental ou propostas seme
lhantes. que têm sido defendidas por al
gumas organizaçoes ecológicas. A De
claração afirma que essas propostas são 

fórmulas neocoloniais de exploração dos 
óltimos recursos naturais dos países em 
desenvolvimento. "Os reais devedores 
.são os credores", diz a Declaraçã0, 
acrescentando que a atual crise no cha
mado Terceiro Mundo foi causada pela 
exploração colonial e neocolonial pelos 
países do Norte, que devem, então, repa
rar e compensar os danos causados, 
através de ajudas adicionais ao caneela
mento da dívida. Esta nova postura seria 
implementada também no marco de uma 
Nova Ordem Econômica Internacional, a 
exemplo do que deliberou o Tribunal 
Permanente dos Povos. 

IGRFJAS DFSf ACAM IMPUCAÇÕFS ÉTICAS 

São· Paulo (AGEN) - As Igrejas eu
ropéias têm promovido vários fóruns de 
discussão sobre a temática da dívida. De 
16 a 19 de maio deste ano, em Bruxelas, 
na Bélgica, foi realizada uma Consulta 
Ecumênica sobre a Dívida nos países da 
Áftica, Caribe e região do Pacífico 
(ACP). A dívida conjunta nesses países é 
de OS$ 200 bilhões. Nos países de lín-

. gua inglesa no Caribe, a díviàa subiu de 
US$ 4 bilhões em 1982 para OS$ 5,8 bi
lhões em 1986. 

O encontro recomendou o aprofunda
mento das relações entre Igreja do Norte 
e Sul, no sentido da conscientização ain
da maior dos povos para a questão da dí
vida. Também apontou como fundamen
tal o tratamento profissional das Igrejas 
para com a questão da dívida, bem como 
contatos freqüentes entre os .líderes reli
giosos e embaixadores e governantes. 

Também em maio, a Igreja Evangélica 
da Alemanha (EKD) divulgou um texto 
sobre "A superação da crise do endivi
damento - questão central do relaciona-· 

-

mento entre o Norte e o Sul". Diz o tex
to que "endividamento externo e pobreza 
são manifestações de estruturas injustas 
que existem tanto em nível nacional 

·quanto em nível internacional. Nos paí
ses devedores é a exclusão dos pobres de

'decisões políticas e de atividades produ
tivas que provoca ó aumento das tensões
sociais decorrentes do endividamento; no
nível das relações clos países entre si foi
a diferença acentuada de poder e a falta
de uma base jurídica confiável que pro
vocou o agravamento do problema das
dívidas".

A democratização nos países devedo
res, visando a uma efetiva participação
dos povos nas decisões que lhe digam
respeito, como a aplicação dos recursos
provenientes das instituições internacio
nais; adoção de medidas que sustentem o
desenvolvimento auto-sustentável, cada
vez menos dependente dos empréstimos
internacionais; estabilização monetária,
com o fim de impedir a evasão de divi
sas; redução drástica das despesas milita-

res - são estas algumas das propostas da 
Igreja Evangélica da Alemanha para a 
questão da dívida, norteadas pela "luta 
contra a pobreza". 

Responsabilidade cristã - Poucos dias 
antes da Assembléia do -FMI� Banco 
Mundial, reuniram-se em Berlim, no fi:. 
nal de agosto, teólogos, acadêmicos e di
rigentes de organizações de vários países 
do Primeiro e Terceiro Mundo, para de
bater a responsabilidade das, Igrejas 
cristãs na questão da dívida. Ao todo, fo
ram mais de 500 participantes. Pelo.Bra
sil, participaram, entre outros, o teólogo 
Hugo Assmann e representantes do mo
vimento popular, como Maria de Lurdes 
Canal, Bolivar Rocha e o padre Antonio 
Cecchin. 

O documento final do encontro atenta 
para a "urgente necessidade de novos 
paradigmas de desenvolvimento". Como 
desafio às Igrejas, aponta o apoio às or
ganizações populares rumo à autodeter
minação, e uma maior articulação 
ecumênica. 

�IÇÃO DOS EUA NÃO MUD� COM JAMF.S BAKER 

São Paulo (AGEN) - O primeiro ato . 
do presidente eleito dos Estados Unidos, 
George Bush, foi nomear James Ba!Cer 
III como Secretário de Estado, como ha
via previsto a AGEN, boletim n2 126. A 
decisão de Bush é significativa do ponto 
de vista político e econômico, pois re
presenta, em princípio, a continuidade da 
linha adotada pelo governo Reagan para 
a questão da dívida externa. 

Como Secretário do Tesouro de Rea
gan, James Baker m elaborou o conjunto 
de propostas que ficou conhecido como 
Plano Baker, ou Plano dos Três Erres -
reestruturação, refinanciamento e refor
mas. Em síntese , esse plano defende que 
as dívidas serão negociadas caso a caso, 
a partir de programas de reajuste na eco-

ianomia dos países devedores. Descarta, 
'9'portanto, a possibilidade de uma nego

ciação global, como pretendem alguns 
países devedores. 

O maior desafio q�e James Baker III 
tem pela frente é a· perda crescente de 
hegemonia ,norte-americana no cenário 

mundial, com a paralela ascenção das 
potências européias e do Japão. Um en
saio das divergências que devem marcar 
o relacionamento EUA-Japão nos próxi
mos anos ocorreu durante 0 432 Encon
tro Anual do FMI e Banco Mundial em-

'Berlim. O Japão, potência cada vez mais 
· ascendente ( ver tabela das Maiores Em
presas), quer uma maior participação nó 

_poder decisório do FMI, o· que foi nega-
· do pelos EUA. Hoje o Japão detém 5% 
idos votos, e os EUA, 20%.

'MAIORES EMPRESAS NO MUNDO EM 1988 

1 1. Ntf (Japão)
2. IBM (EUA)

11 3. Sumitomo Bank (Japão)
4. Exxon (EUA)
5. Dai-Ichi Kangyo Bank (Japão)
6. Fuji Bank (Japão)
7. Tokyo Eletric Power (Japão)
8. Mitsubishi Bank (Japão)
9. Industrial Bank of Japan (Japão)

10. Nomura Securities (Japão)
11._ Royal Dutch/Shell (Holanda, In
glaterra)
12. Toyota Motor (Japão)
13. Sanwa Bank (Japão)

14. General Eletric (EUA) 
15. Matsushita Eletric (Japão) 
16 . Nippon Stell (Japão) 
17. Hitachi (Japão)
18. T0kai Bank (Japão)
19. Long-Term Credit Bank (Japão) 
20. Mitsui Bank (Japão) 
21. AT&T (EUA)
22. Ford Motor (EUA)
23. British Petroleum (Inglaterra)

· 24. British Telecom (Inglaterra)
25. Mitsubishi Trust (Japão)

(Fonte: .. Fmancial Times") 

NEOCOLONIAIJSMO PFl..A DÍVIDA DEBATIDO FM CUBA 

São Paulo (AGEN) - A partir da reali
zação, na semana passada, de um Se
minário Internacional sobre a Dívida Ex
terna, em Cuba, st "á lançada, em nível 
mundial, uma intensa campanha contra o 
pagamento da Dívida, a ser desenvolvida 
junto a sindicatos, movimentos popula
res, Igrejas e entidades afins. 

Do Brasil, representando a Faculdade 
de Teologia Nossa Senhora da As
sunção, da qual é professor, participou 
Jung Mo Sung, 31 anos Ele frisou, en
tretanto, "que o assunto da dívida exter
na, infelizmente. sensibiliza pouco as 
pessoas, que não sentem seu cotidiano 
tocado pelo aumento do total dçvido aos
países ricos" · · 

Conselho de Igrejas - O Seminário foi 
promovido pelo Centro, de Estudos sobre 

a América (CEA), Centro de Investi
gação da Economia Mundial (CIEM), 
que são entidades autônomas de Cuba, 
Coordenação Regional de Investigação 
Econômico-Social (CRIES), da Nicará

-gua, e Departamento Ecumênico de In
vestigação (DEI), da Costa Rica, com fi
nanciamento integral do Conselho Mun
élial de Igrejas 

· Estavam presentes 16 pessoas. entre
teólogos, sociólogos e economistas, e a

. partir do Seminário a campanha será ini
ciada regional, nacional e mundialmente, 
a curto e a médio prazos. "Para termos 
uma idéia mesmo que superficial do pro
blema, no Seminário foi apresentado um 
dado da Comissão Econômica para a 
América Latina (Cepa!). Segundo o 

órgão da ONU, da década de 70 em 
diante, o dinheiro <;le juros enviado para 
o 12 Mundo equivale à quantia não apli
cada em investimentos sociais". 

No Seminário, outro lado do assunto 
mereceu clestaque: o surgimento de um 
neocolonialismo provocado pelo endivi
damento externo. "Enquanto os países 
tiverem de pagar juros, o problema não 
será resolvido. Temos agora é de fazer 
crescer esse trabalho de sensibilização, 
de esclarecimento, articulando mobili
zações em todos os níveis". 

Jung Mo Sung também é .professor do 
Instituto de Teologia de São Miguel Pau
lista e sua tese de mestrado, ainda a ser 
lançada pelas Edições Paulinas, é sobre 
"Teologia e Dívida Externa". (G S Ro
cha) 
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América Latina--�-------------------
FMERGÊNCIA PÓS-FURACÃO FORTAI.ECE SANDINISTAS

São Paulo (AGEN) - Diante dos fra
cassos da política beligerante da admi
nistração Ronald Reagan, espera-se que
o seu sucessor, George Bush, não adote
a mesma linha. Surpresas à parte, o novo
presidente americano encontrará um go
verno sandinista que sai paradoxalmente
ainda mais fortalecido após o furacão
Joan, que produziu milhares de desabri
gados e deixou várias cidades completa
mente destruídas. 

Esta avaliação, do mexicano Carlos
Tamez, que por dez anos assessorou o
ministro da Educação da Nicarágua, Fer
nando Cardenal, e agora coordena a Co
missão Evangélica Latino-americana de
Educação Cristã (Celadec), .leva em con
sideração as providências que o governo
sandinista tomou, e que foram fundamen
tais para que o furacão não tivesse cau
sado maiores estragos e, principalmente,
milhares de mortos ·em: território nicara
guense. 

Providências - As providências foram
tomadas a partir das informações prove
nientes dos centros metereológicos de
Miami, Manágua e Cuba, entre outros.
Os relatórios davam conta de que o fu
racão chegaria na Costa Atlântica com
ventos de mais de 200 quilômetros horá
rios, com ondas de 30 a 40 metros de al
tura. A previsão era de que .seriam atin
gidos, principalmente, o arquipélago de
Com lslands e as cidades de Bluefields,
Rama e Juigalpa, até atingir a Costa do
Pacífico. 

O governo sandirtjsta iniciou os pre
parativos duas semanas antes do furacão
chegar à Costa Atlântica. Foi então no
meada uma coordenação geral de

epiergência, liderada pelo comandante
Julian Ramirez, com a participação de
vários membros do gabinete governa
mental. Em poucos dias, foram evacua
dos os 300 mil moradores de Bluefields, 
então uma das maiores cidades do país. 

As medidas de emergência implemen
tadas pelo governo demonstraram-se efi
cazes. O furacão chegou a Com Islands 
na noite do dia 22 de outubro, sábado,
com uma velocidade de 260 quilômetros
horários. Com lslands e Bluefields - ·por
to comercial mais importante do país -
ficaram co(Dpletamente arrasadas. 

Confusão - Os mortos em decorrência
do furacão foram cerca de 50, a maioria 
deles "por indisciplina", nas palavras de
Carlos Tamez, pois não estavam conven-

' cidos da gravidade da situação e não
deixaram as suas casas. Tamez destaca,
aqui, o papel exercido pelos meios de
comunicàção oposicionistas, que contri
buíram para criar um clima de confusão e
desinformação. O jornal "La Prensa" 
chegou a afirmar que o governo não es
tava tomando as precauções necessárias,
quando o que acontecia era exatamente o
contrário. 

Brigadas de voluntários foram imedia
tamente formadas. Apesar do estado de
guerra, foram arrecadados seis mil dóla
res entre os nicaragüenses. Foi colhida, 
ainda, enorme quantidade de roupas, 
alimentos e remédios. "Isto indica um 
sintoma da unidade do povo", afirma
Carlos Tamez. 

Apoio internacional - Tamez acentua,
igualmente, o apoio internacional ime
diato ao povo nicaragüense. Apenas uma
agência de ajuda holandesa liberou US$
70 mil para abastecimento, enquanto

agências, organismos não-governamen
tais e governos de vários países também 
deram a sua ajuda O próprio governo
democrata-cristão da Alemanha Ociden
tal, que havia suspendido toda ajuda ao
governo sandinista, voltou a colaborar
para a reconstrução da Nicarágua. "En
quanto isso, o Departamento de Estado
dos Estados Unidos apressou-se em
afirmar que a administração Reagan não
enviaria qualquer tipo de recursos, pois
ele poderia ser canalizado para o comba
te aos contras", lamenta o ex-assessor do 
Ministétj.o da Educação da Nicarágua. 

As primeiras estimativas apontam para
um prazo de 20 anos como necessçÍ!io à
reconstrução completa do país. "Será 
bem menos, se a .guerra de agressão ter�
minar", observa Tamez. O saldo imedia
to do episódio, em sua opinião, é o forta
lecimento da unidade nacional em torno
do gov�rno sandinista . Lembra ele que o
terremoto de 1972, que praticamente des
truiu a capital Manágua, representou o 
começo do fim do regime de Anastacio
Somoza, "exatamente porque a ajuda in
ternacional foi desviada para fins ilícito�enquanto agora, pelo contrário, o pres.._, 
dente Daniel Ortega e o governo como
um todo envolve-se pessoalmente na re
construção do país. 

No plano internacional, Tamez aposta 
no fortalecimento ainda maior do _gover
no sandinista, fundamental no período de 
transição na administração norteam.erica
na. .Ele lembra que os erros cometidos
pelos estrategistas da Casa Branca du
rante a era Reagan podem contribuir para
que o novo presiden�. George Bush, 
adote uma linha de atu�ção diversa.

DIRIGENTE TUPAMARO PR<>CFSSADO NO URUGUAI

Montevidéu (AGEN) - O dirigente do
Movimento de Libertação Nacional -
Tupamaros (MLN-T), Eleuterio Feman
·dez Huidobro, foi acusado pela Procura
doria da República do Uruguai de "per
turbar a ordem e am�çar os poderes do
Estado", pelas declarações que fez no
começo de outubro à televisão uruguaia.
Na ocasião, o dirigente tupamaro afir
mou possuir provas de que agentes da
Forças Armadas uruguaias assassinaram.
o coronel do serviço de inteligência,
Ramon Trabal, em 1974. Na época, o

governo militar atribuiu o assassinato do
coronel, ocorrido em Paris, a um coman
do do MLN-T.

O processo contra o dirigente tupama
ro acontece no momento em que se dis
cute o adiamento do plebiscito sobre a
Lei da Anistia aos militares, aprovada no
ano passado. Pela legislação uruguaia,,
uma lei pode ser revogada por plebiscito,
desde que solicitado por determinado
número de cidadãos. A campanha pró
plebiscito conseguiu 630 mil assinaturas,

mas 20 mil foram eliminadas sem argu
mentação pela justiça eleitoral, enquanto
outras 30 mil estão suspensas por perdas
misteriosas dos registros.

Por terem assin�do a petição ao ple
biscito, dois oficiais da Marinha e d ..
policiais foram demitidos. Nos últimos
meses, a Plenária Intersindical dos Tra
balhadores (PIT-CNT) promoveu duas
greves gerais no Uruguai, em protesto
contra a política econômica do governo
do presidente Julio Maria Sanguinetti, e
em apo: ao plebiscito.

Síntese·-------------------------, 
PASTORAL RURAL

Quito (AGEN) - A Pastoral Rural
Equatoriana realiza o seu Congresso nes
tes dias 18, 19 e 20 de novembro, em 
Llano Grande, Quito, sob o tema geral
"Busca do Reino de Deus e sua Justiça".
Conhecida pela sigla PRE, a Pastoral
Rural Equatoriana é um movimento inte
grado por Igrejas e congregações
evangélicas independentes e de diferen
tes denominações. A PRE mantém, ain
da, departamentos juvenil, infantil e fe
minino.
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EDUCAÇÃO NA BOÚVIA

La Paz (AGEN) - O I Congresso Edu
cativo Nacional, promovido entre 26 de
setembro e 1 Q de outubro. pela Central
Operária Boliviana (COB), aprovou o
Projeto de Educação Popular proposto
pela entidade e pela Confederação de
Professores Urbanos. Uma "educação
anticapitàlista, que alcance a todos, con
tribua para a formação de classes, seja
bilingue (lfuguas nativa e castelhana) e
intercultural", é o que propõe o Projeto

de Educação Popular da COB.

COMUNICAÇÃO POPULAR

Rafaela (AGEN) - Foi realizado nesta
cidade argentina, de 12 a 16 de outubro,
o Il Encontro Nàcional de Meios e Expe
riências de Comunicação Alternativa e
Popular, com o objetivo de diagnosticar
as práticas em comunicação popular na
Argentina, troca de experiências e avan
ço no processo de articulação.

Terceiro Mundn-----------------------
RFLATÓRIO DO ANC DIZ QUE MANDELA PODE SER SOLTO

Joannesbürgo (ANGOP-AGEN) - O
Congresso Nacional Africano (ANC), da
África do Sul, afirma em relatório pos
·suir informações de que o líder Nelson
Mandela poderia ser solto até o final de
novembro. O documento, remetido às re
presentações do ANC em todo rimndo,
informa que, se ocorrer a libertação de 
Mandela, ele logo assumiria as funções
de dirigente da organização:"' 

Diz o relatório que "a linha seguida
pelo presidente sul-africano, Pieter Bo
tha, mostrou que ele não é homem capaz
de levar a paz. e a reconciliação à África
do Sul. Por isso, Nelson Mandela poderá

desempenhar esse papel de que tanto
precisamos no país". Segundo fontes
não:.identificadas citadas no relatório,
Mandela teria sido comunicado pelo go
verno racista de que não voltaria à prisão
quando terminasse o período de recupe
ração de uma tuberculose numa clínica
da Cidade do Cabo. 

Desmentidos - Porta-vozes do gover
no sul-africano desmentiram a possível
libertação de Mandela. Do mesmo modo,
Krish Naidoo, uma das persomµidades
da oposição extra-parlamentar que visi
tou Mandela recentemente na prisão,
afirmou que o líder não espera ser liber-

tado nem neste, nem no próximo ano. 
Mandela também re�beu a visita de

sua esposa, Winnie Mandela, acompa
nhada do presidente da Aliança Mundial
das Igrejas Reformadas, reverendo Alan
Boesak, que disse em seguida à imprensa
não ter indicações ,de que o líder do 
ANC seria libertado em breve. 

Ao comentar. a possibilidade de liber
tação de Mandela, o representante do
ANC em Harare, Zimbabwe, Delukufa
Sandlwana, disse que o líder "não vai se
sentar de braços cruzados. Ele tem a
missão de dirigir a luta da nação pela li
berdade".

. MOÇAMBIQUE LEMBRA DOIS ANOS DA MORIB DE MACIIFL

Maputo (ANGOP) - O presidente mo
çambicano, Joaquim Chissano, depositou
uma coma de flores no monumento er
guido em memória dos heróis nacionais
para · homenagear Samora Machel, que
morreu, há dois anos,·num desastre aéreo

eté hoje inexpli�ado.

Primeiro presidente de Moçambique,
após a sua independência de Portugal,
em 1975, Samora Machel faleceu na ma
drugada de 19 de outubro de 1986,
quando o avião pessoal, um jato Tupolev
- 124, de fabricação soviética, caiu nas
montanhas de Mbuzine, pequena locali-

dade sul-africana. 
Familiares do líder carismático africa

no e membros do governo e da direção
do Partido Frente de Libertação de Mo
çambique - Frelimo, no poder, acompa
nharam o presidente moçambicano na
homenagem a Machel.

ANGOLA QUER ATRAIR INVFSl1MENTOS �

Pequim (ANGOP) - O presidente an�
goiano, José Eduardo dos Santos, disse
na China, onde esteve no final de outu
bro que admira o processo de moderni
zação do país, empreendido pela nova
cúpula chinesa. Para José Eduardo dos
Santos, · a modernização chinesa pode
servir de exemplo p� o processo de sa
neamento econômico e financeiro em 
curso em Angola. 

"É para nós importante poder ver ao

vivo como se processa a extraordinária
experiência chinesa, num momento em
que o nosso partido, governo e povo 
estão igualmente engajados na aplicação
de um programa de saneamento econô
mico e financeiro com o objetivo de criar
as condições para a recuperação econô
mica e racionalizar o nosso desenvolvi
mento rumo ao socialismo", afirmou o
mandatário angolano. 

Dos Santos disse que Angola pode

aprender com China métodos de apli
cação de tecnologia intermedjária de fá
cil adaptação em Angola nos domínios
da agropecuária, indústria leve têxtil,
indústria alimentar e no campo da trans
formação e conservação de produtos
agropecuários. Pediu ainda à China que
invista diretamente em Angola através da
criação de joint-ventures, agora viabili
zados pela nova legislação angolana so
bre investimentos estrangeiros.

Síntese---------------------------,

CAMPANHA POR LAMIA 
Recife (AGEN) - Instituto Brasileiro

e Amizade e Solidariedade aos Povos
(IBASP), sediado no Recife (PE), eµviou
comunicado às organizações de direitos
humanos de todo país, solicitando o seu
apoio à retomada da campanha de liber
tação da brasileira Larnia Maruf Hassan,
condenada em abril de 1987 pela justiça

· de Israel à prisão perpétua, sob a acu
sação de ter ameaçado à segurança do
Estado. Além da divulgação de um abai
xo-assinado, o IBASP pede às entidades

1 que organizem atos públicos a 29 de no
vembro - Dia Internacional de Solidarie- ·
dade ao Povo Pa: �tino - ou na semana
correspondente. O .. baixo-assinado deve
ser devolvido ao IBASP até 20 de no
vembro, no endereço: Caixa Postal 1286
- CEP 50.000 - Recife - Pernambuco.

F.sT ADO PA.l.FSTINO 
Argel (AGEN) - O Conselho Nacional

Palestino (CNP), o parlamento palestino
_no exílio, reunido nestes dias em Argel,
Argélia, anunciou a criação do Estado
palestino independente, nos tei;ritórios
ocupados da Cisjordânia e Faixa de Ga
za. A iniciativa da Organização pela Li
bertação da Palestina (OLP) é ·respá)dada

na lntifada, a rebelião palestina nos ter
ritórios ocupados que já dura onze me
ses. O governo de Israel já anunciou que
fará o possível para que a criação do Es
tado palestino não se concretize.

· PALESTINOS EXPULSOS 
Cairo (ANGOP-AGEN) - As autori

dades judiciais do Egito expulsaram, no
início de novembro, 8 pâlestinos sob a
acusação de planejar ações contra inte
resses de Israel em território egípcio. O
Ministério do Interior disse que os pales
tinos planejavam uma incursão armada
contra Israel através da fronteira do Si
nai. O plano foi prontamente desmentido
pelos comandos palestinos. 

TESTE DE� 
Cairo (ANGOP-AGEN) - Os estran

geiros cuja residência no Egito se pro
longuem por mais de 15 dias terão de se
submeter a testes de sangue para pre
venção da AIDS. O tes.te terá de ser feito
em 48 horas após a entrada no país, se
gundo decreto �o governo egfpcio.

ElHÇOFS NA TIJNISIA 
Tunis (ANGOP-AGEN) - As eleições

gerais na Tunísia foram antecipadas para
o dia 9 de abril de. 1989. As últimas
eleições legislativas, marcadas para no-

vembro de 1986, foram boicotadas pelos
partidos de oposição legais. Os 125 de
putados então eleitos são todos do Parti
do Nacional, no poder, e seu mandato
deveria terminar.e� novembro de 1991.

TI.JTIJ CHANCELFR 

Cidade do Cabo (ANGOP-AGEN) -
O arcebispo anglicano Desmond Tutu,
de regresso de Nairobi no dia 7 deste
mês, foi recebido por cerca de 500 mili
tantes anti-apartheid, que o aclamaram
como "nosso ministro das Relações Ex
teriores". Tutu havia participado, na ca
pital do Quên:a, da reunião da Conferên
cia de Igrejas da África, da qual é presi
dente

o�rroR- DESAPARECIDO 

Maputo (ANGOLA- AGEN) - Stanza
Bopape, secretário-geral da Associação
dos Direitos Civis de Mameledy, cidade
sul-africana nos arredores de Pretória,
detido a 9 de junho, foi dado como desa
parecido. A informação foi repassada à
Agência Moçambicana de Notícias
(AIM). A polícia de segurança sul-afri
cana informou ao advogado de Stanza
que ele havia desaparecido dois dias de
pois de sua detenção, a 11 de junho, mas
só agora o fato foi anunciado oficialmen
te.
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Memória-----------------

PROCESSO 00 PADRE HENRIQUE FOI ARQUIVADO 

São Paulo (AGEN) - O processo que apura a morte do padre Henrique Pereira Ne
to, assassinado em maio de 1969, quando trabalhava como assessor do então arcebis
po çle Olinda e Recife, d.Helder Câmara, foi arquivado no final do mês passado. 

Por unanimidade de votos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco registrou a 
denúncia apresentada pelo procurador geral Telga Araújo, '}Ue apontava como prin
cipais suspeitos do crime o procurador José Bartolomeu Gibson, o advogado Henri
que Pereira da Silva e o comis�ário de polícia Rível Rocha Gomes. 

Telga Araújo denunciou em nota oficial que irá recorrer da decisão do Tribunal 
"em momento hábil, usando das prerrogativas que a·legislação do país lhe confere". 
Telga não entrou no julgamento da decisão judicial. 

Com a decisão do tribunal, este processo poderá ser arquivado, uma vez que, eni 
maio do próximo ano, o crime completará 20 anos, e prescreverá· caso os culpados 
não sejam denunciados. 

O padre Henrique, quando foi assassinado, tinha 26 anos e trabalhava com a Pas
toral Universitária no Recife. Seu corpo, com sinais de tortura, foi encontrado nu.

com uma bala no tórax e outra na cabeça. No pescoço, uma corda indicando gue fora 
também enforcado. 

Esta já não é a primeira vez que o processo que apura este assassinato é arquivado 
sem que os criminosos tivessem sido descobertos. 

O substituto do padre Henrique, o jovem &:lvaldo Nunes da Silva, 28 anos, teve o 
mesmo destino. Foi detido, torturado. Quando o deixaram livre, �enunciou as tortu
ras sofridas. Foi novamente detido e torturado. Desta vez, destruiram-lhe os rins, 
causando-lhe a morte. 

Marçal Tupã-1 - O líder indígena, Marçal Tupã-1, foi assassinado no dia 25 de no
vembro de 1983, vinte dias após ter recusado 5 milhões de cruzeiros para convencer 
um grupo Kaiowá a abandonar as terras reivindicadas por Asturio Monteiro. 

Após cinco anos deste assassinato, foi finalmente instaurada a ação penal. A pro
motoria pública de Ponta Porá (MS) ofereceu contra Libero Monteiro (mandante) e 
Romulo Gamarra (executor) acusação de homicídio qualificado. 

Quero assinar o boletim semanal da AGEN. Por isso envio o cheque ou vale 
postal no valor de C?.$ 2.500.00 (individual) ou C7.$ 3.000.00 (errtidndes). 

Nome -------------------------
Endereço---------,------------=------=--
Bairro ----------- CEP -----------
Cidade Estado----------
Pafs Número do cheque ou vale postal-------
Telefone--------------------------'
Assinatwa-----------Data----------

AGEN 
AGÊNCIA ElCUMÊNICA DE NOTfCIAS 

Editor Responsável: Dermi Azevedo 
(Reg. Prof. Mtb 239) 
E.ditor Assistente: José Pedro Soares 
Martins (Reg. Prof. Mtb 17.572) 
Redação: Guilherme Salgado Rocha 
(Reg. Prof. Mtb 2205) 

Correspondentes e Colaboradores: Cacia 
Cortez (Campo Grande, MS), Edelberto 
Behs e Liliana Lavoratti (Porto Alegre, 
RS), Rosa Dalla Costa (Francisco Bel
trão, PR), Valdemar de Oliveira Neto 
(Recife, PE), José Anchieta Ferrt>•:..._ (U-
nhares, ES), Maria AL - :Ma-
naus, AM), Galeno A Aozi-
nho, SP), Fernando So; i...-este, 
São Paulo, SP), José , _'echtoll 
(Grande ABC, SP), 1 ,.· Carlos e 
Isaac Akcelrud ( comentanstas interna
cionais), Attilio Hartmann (Quito, Equa
dor), José Subirats (La Paz, Bolívia), 
Roberto Codas Friedmann (América 
Central), Beltrina Corte (Bogotá, 
Colômbia), Juan Pezzutto e Regina San
tos (São Paulo) e Aníbal Pastor Nifiez 
(Santiago). 

Divulgação e contatos: Pe. José Domin
gos Bragheto 
Secretário Executivo: Rev. Edin Sued 
Abumanssur 
Produção Gnífica: AGEN 
Fotolitos: "AJATO" 
Impressão: Gráfica Peres Ltda. 

DIRE1URIA 

Presidente: D. Sumio Takatsu 
Vice-Presidente: Frei José de 
Ribeiro - O.P. 
Secretário: Paulo Maldos 
TeSOllu:tj;��·���� 

AV. IPIRANGA, 1267 - 14º ANO. FONE: 229 6734 
01039 - SP - BRASIL - END. TELEGR.: ECUMÊNICA 
TELEX: 11.25824 AECN-BR 

.._ ___ _

IMPRESSO 

00002 1003-89 SEM 

CN/MNDDH REGIONAL LESTE I 

R.CAPITAO CHAVES 60

260�) NOVA IGLJACU RJ 



·AGÊNCIA ECUMÊNICA DE NOTÍCIAS

IGREJAS 
"D.Paulo é pressionado pelos aspec-
tos protestantizantes" pág 2 
Bispos de SP condenam violência em 
Volta Redonda pág 2

DIREITOS HUMANOS 
Frade do Paraná ameaçado de morte pág 3

1ERRA 
Governador intervém na apuração da 
morte de lavrador na Bahia pág 3 

MOVIMENTOS SOCIAIS 
Favelados vão cobrar compromisso de 
Erundina pág 3 

ECOLOGIA 
Aumenta uso de agrotóxicos no Peru pág 4
Pesquisador alerta para chuva ácida 
em Portugal pág 4

PACIFISMO 
Paz e ecologia são prioridades para a 
Unesco 

POVOS INDÍGENAS 
Índios Guarani denunciam invasão de 
sua área 
Nação Arara ameaçada de extinção no 
Pará 

MULHER 
Guerra e crise dete1ioram educação da 
mulher 

POLÍTICA 
Plenário faz propostas para Contituin
tes Municipais 
D.José não crê em ocupação de terra
com Erundina
Para Prestes, mortes em Volta Redon
da ajudaram o PT
Arcebispo aparece no horário político
do PDS

ECONOMIA 
Associação Internacional de Ju1istas 

pág4 

pág 5 

pág 5 

pág 5

pág 6 

pág 6 

pág 6

pág 7

critica FMI pág 7

MOVIMENTO OPERÁRIO 
Eletricitários ameaçam voltar à greve 
em· Minas pág 8 
Luiz Antônio Medeiros: cravo e ferra-
dura pág 8 

ESPECIAL 

Embaixador dos EUA no Chile não 
crê em mudanças 
Peru aponta temas de diálogo: narco
tráfico e dívida externa 
Nicarágua quer retirada da presença 
estrangeira na AC 
Negros da África do Sul preferiam um 
democrata 

AMÉRICA LATINA 
Guatemala: Guerrilha avança com fra
casso reformista 

pág9 

pág 9

pág 9 

pág 9 

pág 10
Parlamentares europeus denuociam 
militarização pág 10

"Voz Popular" condena bombardeios pág 10 
TERCEIRO MUNIX) 

Angola festeja 13 anos de inde-
pendência pág 11 
ONU faz conferência especial por 
Bangladesh pág ,11
Mortos em protesto contra governo no 
Sri Lanka pág 11

MEMÓRIA 
Na vida de .Joílson, a saga do menor 
abandonado pág 12 

A Nicarágua recebeu 

com ceticismo a vitória 
de George Bush nps 

eleições presidenciais 

,wrte-americanas. O 

presidente Daniel 

Ortega (foto) quer a 

retirada imediata das 

tropas estrangeiras da 
América Central. Veja 

as repercussões da. 

vitóriq de Bush em 

Especial. 

D.ANGÉLICO VÊ COM FSPERANÇA VITÓRIAS DO PT E PDT

São Paulo (AGEN) - O bispo de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, 
d.Angélico Sândalo Bernardino, recebeu a vitória de Luiza �rundina do Partido dos
Trabalhadores, nas eleições municipais de São Paulo, "com alegria e esperança, pois es
te fato demonstra que o povo optou pela via eleitoral, política, para resolver a caótica
situação em que se encontra".

Em entrevista exclusiva à AGEN, d.Angélico atribuiu a vitória petista a um conjun
to de fatores de ordem social, econômica e política, como a dívida externa e "a situação 
de desgoverno do país". Culpa, ainda, "a omissão do partido majoritário, o PMDB, de 
norte a sul, de leste a oeste do país, inclusive na Constituinte". 

Igreja - Um dos elementos positivos que d.Angélico destaca na vitória do PT · e 
também do PDT - em várias capitais foi "a atitude do povo em não anular o voto, e vo
tando em partidos realmente comprometidos com um programa popular". Observa, en
tretanto, de fato esperar "que esses partidos cumpram esse programa, e coloquem em 
prática uma nova maneira de fazer política". O bispo admite que surgirão dificuldades 
nesse sentido, em face da tradição política brasileira que "privilegia uma democracia de 
elites, com tudo o que ela representa em termos de corrupção e apadrinhamento". En
tende, portanto. ser fundamental o estabelecimento de uma "democracia popular". 

Outra dificuldade apontada por d.Angélico é que "a-direita, batida em todos os re
cantos, sobretudo nas capitais, evidentemente irá se arregimentar, para barrar os avan
ços populares". 

Quanto à posição da Igreja frente à vitória de partidos de esquerda e centro-esquer
da nas eleições municipais, ele assinala que "só podemos saudar esse furacão com ale
gria e esperança", salientando que a Igreja "empresta irrestrito apoio a todos os proje
tos que visam a libertação do povo". 

Ocupações - Bispo na Zona Leste, local onde ocorre o maior número de ocupações 
de terra em São Paulo, d.AngéJjco afirma acreditar que essa prática não terá continui
õade na administração pelista. "Acima de toda lei está o direito à vida. Ligado a esse 
direito, está o direito à moradia. Agora, se os partidos que chegaram às Prefeituras, in
clusive o PT, como espero que aconteça, fizerem tudo para·que o povo tenha habitação, 
não haverá ocupações''. 

Considera d.Angélico que o processo de democratização saiu revigorado nas 
eleições municipais, em razão das novas forças partidárias que passam a ter peso na ce
na política. "Já não temos partidos hegemônicos. Isso é profundamente salutar". Con
seqüência disso, a seu -ver, é o fortalecimento do sentimento parlamentarista, apesar de 
PT e PDT terem votado pelo presidencialismo no Congresso Constituinte. "Entramos 
agora numa fase de diálogo, de alianças inevitáveis". 

O bispo de São Miguel não considera ser essencial, no momento, uma campanha pe
la antecipação das eleições presidenciais. "Sabemos que isso não irá acontecer. Os par
tidos que saem vitoriosos das umas devem, agora, preocupar-se com uma adminis
tração em que o povo possa de fato participar". D.Angélico tambem sustenta desejar 
que "as diferenças de opinião que existem entre o PT e os partidos com quem coligou, 
e mesmo dentro do PT, não impeçam o objetivo maior, que é somar forças e fazer um 
governo popular., não traindo assim a confiança que o povo lhes deu". 
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lgrejas-----------------------
.. D.PAULO É PRESSIONADO PELOS ASPhCfOS PROTFSf ANTJZAN'IFS" 

São Paulo (AGEN) - O cardeal-arce
bispo de São Paulo, d.Paulo Evaristo 
Aros, "sofre já algum tempo as pressões· 
de setores do Vaticano, que o criticam:. 
por alguns aspectos p.roleslantizantes de 
seu trabalho". A revelação é de uma 
pessoa muito próxima a d.Paulo: o "reve-· 
rendo Jaime Wright, pastor da Igreja 
Presbiteriana Unida, um dos coordenado
res do Projeto Brasil Nunca Mais. 

Irmão do deputado Paulo Stuart Wri
ght, um dos desaparecidos durante o go
verno militar, o reverendo Jaime Wright 
passou a trabalhar ao lado de d.Paulo no 
final da década de 70. Durante o seu 
pronunciamento à II Assembléia do Con
selho Latino-Americano de Igrejas 
(Clai), em Itaici, município de lndaiatuba 
(SP), d.Paulo afirmou que "o movimento 
ecumênico tem várias estrelas, e uma de
las é o pastor Jaime Wright". 

"Perseguições" - Afirma o pastor 
Jaime Wright que "as pressões de setores 
de Vaticano contra d.Paulo têm aconte
cido em várias áreas e atividades da ar
quidiocese de São Paulo, inclusive na. de 
educação teológica". Essas pressões, 
acrescenta, ."têm sido de tal monta, que 

. deixaram de ser pressões ·para se trans
formar em perseguições''. 

Do mesmo modo, diz o religioso, 
d.Paulo tem sido criticado "por alguns
aspectos protestantizantes do seu traba-

lho, embora seja bem possível que não 
haja, na esfera da· Igreja católica, ne
nhuma outra diocese que tenha apoiado, 
com tanta eficiência, as conclusões do 
Conselho Episcopal Latino-Americano 
(Ceiam) em Medellín e Puebla, no que 
diz respeito à opção preferencial pelos 
pobres". 

Nesse sentido, as críticas à protestao
tização sob d.Paulo estariam no fato de 
que "o povo, na arquidiocese de São 
Paulo, o que inclui todas as camadas e 
setores da Igreja, passou a ter partici
pação no planejamento da vida da Igreja, 
na discussão de suas prioridades, deter
minando os seus objetivos, coisa que an
tes estava reservada exclusivamente aos 
bispos". 

Pirâmide - Essa inversão da pirâmide 
decisória, "colocando o topo - os bispos 
- na parte inferior", talvez tenha sido, na
opinião de .Jaime Wright, "um dos fato
res que mais têm preocupado os setores
conservadores do Vaticano". Comenta o
pastor presbiteriano que "essa definição
de Igreja como sendo todo o povo de
Deus é uma das coisas que mais me en
cantou em oito anos de convivência den
tro da arquidiocese de São Paulo" .

Tal definição, observa, tem con
seqüências decisivas na vida da Igreja: 
"Se a Igreja é o povo de Deus, e se o 
povo de Deus é a Igreja, conclui-se duas 

coisas importantíssimas que preocupam 
esses setores do Vaticano. A primeira: se 
a Igreja é o povo de Deus, isso significa 
·que, quando o povo de Deus está reuni
do, para ler e refletir sobre a palavra de
Deus, esse povo de Deus não precis�.
mais de um intérprete - o sacerdote -�
pois esse povo tem um intérprete muito�
mais importante, que é o Espírito San
to".

A segunda conclusão, sublinha Jaime
Wright, é que, "se o povo de Deus é a
Igreja, isso significa que esse povo de
Deus não precisa mais da autorização de
um bispo para reunir-se, pois tem uma
autonomia maior que o bispo: novamente
o Espírito Santo".

Interpreta o pastor que "esse impor
tante resgate da doutrina bíblica do Espí
rito Santo, que ficou comprovado pela
proliferação de milhares de comunidades
eclesiais de base, não só no Brasil como
na América Latina, jamais aconteceria se
dependesse apenas do sacerdote ou de
um bispo". Assim, a esse fenômeno que 
os setores conservadores do Vaticano
"tentam denegrir, chamando de Igreja
Popular, pois tende a subverter toda a eA
trutura hierárquica da Igreja Católicl!I'
não fora a atitude de bispos e arcebispos
do quilate de d.Paulo, é que as pressões
de setores tentam atingir", salienta o re- ·
verendo Jaime Wright. (Por José Pedro
S.Martins)

EVANGELHO DE OSTROMIR TEM EDIÇÃO FAC-SIMILADA NA URSS 
Moscou (Novopress) - O Evangelho 

de Ostromir, monumento gráfico da cul
tura russa do século XI, acaba de ganhar 
uma edição fac-similada promovida pelo 
departamento de edições do Patriarcado 
de Moscou e da editora soviética Aurora. 

No lançamento da nova publicação, o 
metropolita de Yuriev e responsável pelo 
departamento de edições, Pitirim, mos-

trou o raro original do Evangelho copia
do nos anos 1056-1057, que pertence à 
Biblioteca Pública de Leningrado. Tra
ta-se do primeiro manuscrito russo co
nhecido pela ciência e conservado inte
gralmente em sua forma original até nos
·sos dias. Tem extraordinária importância
para o estudo da língua e da edição de
livros em geral.

O metropolita Pitirim explicou que o 
manuscrito foi feito pelo diácono Grigori 
a pedido de Ostromir, prefeito de Nov
gorod. O livro posshi 294 páginas em 
pergaminho, é adornado primorosamente 
com vinhetas e maiúsculas desenhadas e 
apresenta três páginas com efígies em 
cores dos evangelistas João, Lucas e 
Marcos. 

BISPOS DE SP CONDENAM VIOLÊNCIA EM VOLTA REDONDA 

Indaiatuba (AGEN) - Os bispos do 
Regional Súl 1 da CNBB, reunidos em 
assembléia ordinária em Itaici, município 
de lndaiatuba, interior de São Paulo, di
vulgaram à imprensa uma nota de cinco 
parágrafos, condenando as violências 
praticadas pelo Exército e Polícia Militar 
em Volta Redonda, em que ocorreram 
mortes de metalúrgicos que ocupavam a 
seâe da CSN. 

No documento, eles assinalam: "A re
pressão violenta ocorrida em Volta Re
donda, São Paulo e Pindamonhangaba é 
inaceitável, e contradiz as esperanças 
suscitadas pela nova Constituição. As 
reivindicações dos trabalhadores eram 

justas e estavam no âmbito constitucio
nal. Ao mesmo tempo, esses fatos mos
tram a urgência das leis complementares 
à Nova Carta". 

Constituição órfã - No trecho seguin
te, os bispos, representando 40 dioceses, 
mais os agentes de pastoral e leigos, que 
debatiam a Comunicação, tendo em vista 
a Campanha da Fraternidade do próximo 
ano, apelaram aos senadores e deputados 
"a fim de não deixarem órfã a nova 
Constituição". 

E terminam. enfatizando: "O povo 
brasileiro tem o direito de esperar que a 
vida não seja esmagada; mas sempre de
fen�ida, e que as questões trabalhistas 

sejam resolvidas com justiça, pelo diál.go e negociação, jamais pela violência! .
Solidariedade ao bispo - A d.Waldyr 

Calheiros, bispo de Volta Redonda, o 
·Regional Sul I enviou uma carta de soli
danedade, extensiva às fanu1ias dos tra
balhadores mortos. "Por unanimidade,
estamos lhe enviando esta nossa mensa
gem fraterna, pedindo-lhe que a faça
chegar também aos trabalhadores e suas
famfüas. Diga a eles que a Igreja conti
nua firme a seu lado, na justa luta por
seus direitos. Ao senhor, gostaríamos' de
animá-lo em seu Ministério e agradecer
lhe po� sua decisiva presença pastoral no
conflito!'.

.Sfntese---------------------------, 
ASSEMBLÉIA DO CIMI 

Brasília (AGEN) - O secretário-exe
cutivo do Conselho lndigenista Mis
sionário (Cimi), Antonio Brand, já ·está 
convocando os 70 bispos que têm popu
laçõés indígenas sob sua circunscrição 
eclesiástica, para participarem da 81! As
sembléia Geral do organismo, a ser reali-

AGEN2•24Nov. 1988 

zada de 8 a 13 de agosto de 1989, sob o 
tema "Ação missionária junto aos povos 
-indígenas no atual contexto histórico",
em local a ser definido.

SOLIDARIEDADE 

ra iniciou campanha de solidariedade aos 
desabrigados nas Filipinas e Nicarágua 
pelo furacão Joana. As ajudas em dinhei-
ro estão sendo canalizadas pela Conta 
Cáritas n!? 66.000/0, em qualquer agên-

A DESABRIGADOS eia Bradesco. Apenas na Nicarágua, o 
Brasília (AGEN) - A Cáritas Brasilei- furacão deixou 400 mil desabrigados. 

( 

Direitos Humanos 
FRÂDE DO PARANÁ AMEAÇADO DE MORTE 

Rio Branco do Sul· · (AGEN) - As 
Comunidades de Base, a CPT e o Sindi
cato dos Trabalhadores do Cimento, Cal 
e Gesso desta cidade estão enviando às 
entidades do· movimento popular um do
cumento no qual são denunciadas as 
ameaças de morte que vem sofrendo o. 
frei Camilo Frigo, feitas segundo os de
nunciantes, por Dauto Nodari, candidato 
a prefeito nas últimas eleições, pelo PTB. 

Com a frase· "está na hora de matar 
esse padre", Dauto Nodari pretendia, se
gundo quem assina o documento, "inti
midar o trabalho de frei Camilo junto aos 
empobrecidos de Rio Branco do Sul, 
com orientação sobre Fé e Política". 

Calúnia e difamação - Não é a primei
ra vez qu� frei Camilo recebe an1eaças e 

Terra 

tentativas de intimidação. "Ele chegou a 
Rio Branco do Sul em janeiro de 86, on
de manteve o seu trabalho de inserção 
que já realizava em Florianópolis, inte
grando-se à Comissão· Pastoral Terra 
(CPT)". 

Mais adiante, a nota lembra que "de
vido à sua participação e apoio nas mani
festações populares de 20 de agosto de 
87, foi preso. E por ter dado o seu apoio 
aos trabalhadores rurais na luta pela 
conquista de seu sindicato, sofreu amea
ça de morte, a 28 de agosto do mesmo 
ano". 

Pouco depois, part1c1pou e apoiou a 
greve dos professores municipais, sendo, 
por isto, "caluniâdo e difamado" pelo 

prefeito Áureo Gomes da Silva, segundo 
ainda o documento, que frisa, mais 
adiante: "Rio Branco do Sul, município 
situádo na região metropolitana de Curi-' 
tiba, é um dos mais ricos do Paraná, mas 
con:i altos índices de analfabetismo e po
breza, estando entre os primeiros do es-
tado neste aspecto" . 

A advogada . Rita de Cássia -Temzuki 
entrou com uma representação judicial 
contra Dauto Nodari pelas declarações 
·que fez, ameaçando de morte frei Camilo
Frigo. "É importante que todos denun
ciem publicamente o fato, e solidari
zem-se com o frei Camilo, a fim de que
continue o trabalho de apoio junto aos
empobrecidos de Rio Branco do Sul",
apelam os signatários.

.e 
GOVERNADOR INTERVÉM NA APURAÇÃO DA MORTE DE LAVRADOR NA BAIIlA 

Juazeiro (AGEN) - O delegado espe
cial Carlos Henrique Coelho, por inter
venção pessoal do governador da Bahia, 
Waldir Pires, foi designado pela Secreta
ria de Segurança para investigar o caso 
do homicídio praticado contra o traba
lhador rural Antônio Guilherrnino de 
Oliveira, dia 21 de outubro. O assassina
to ocorreu na estrada que liga os povoa
dos de Malvinas e Ponta D' Água, mu
nicípio de Sento Sé e, segundo a polícia 
baiana, foi praticado por Niélson Braga 
de Que��s. 

O bispo �e Juazeiro, d.José Rodrigues 

de Souza, diocese a qual pertence Sento 
Sé, assim que tornou conhecimento do 
J}ornicídio; reuniu seu Colégio de Con
sultores e excornung_ou Niélson, assina
lando que "o assassino, grileiro e terro
rista quebrou o último elo de comunhão
que poderia ainda existir com a comuni
dade dos cristãos; por isto é excomunga
do".

Segundo o bispo de Juazeiro, a prisão 
preventiva de Niélson e mais quatro pes
soas envolvidas no homicídio deverá ser 
pedida hoje, 16. "O município de S�nto 
Sé é dominado por urna oligarquia, a 

farru1ia Sento Sé, e o delegado teve de 
ser designado, de Salvador, a fim de se
rem preservados a integridade das teste
munhas e o perfeito andamento do pro
cesso". Segundo ainda o bispo de Jua
zeiro, Niélson está refugiado na casa de 
Jandir Sento Sé, que concorreu à prefei
tura do município pelo PMDB. 

José frisou que a familia do trabalha
dor assassinado está sendo assistida pela 
comunidade. Sobre a excomunhão, 
acrescentou: "São hereges não por nega
rem a doutrina da lgri-ja. mas por ·nega
rem o direito ·à vida, que é muito mais 

. importante". 

�ovimentos Sociais--------------------

FA VFLADOS VÃO COBRAR COMPROMISSO DE ERUNDINA 

São Paulo (AGEN) - Fernando Sopel
sa, assessor do Movimento de Defesa do 
Favelado (MDF) da região Belém, nesta 
cidade, e membro do Movimento Unifi
cado de Favelas e da União dos Movi
mentos de Moradia, disse à AGEN que 
os favelados e os sem terra estarão aten
tos ao trabalho da prefeita eleita de São 
Paulo, Luiza Enmdina. 

No sábado anterior às eleições, Erun
dina assinou, na Fazenda da Juta (local 
de ocupação de terras, zona leste da ci
dade) um documento entregue por 2 mil
pessoas, cornpro�tendo-se publicamen
te a levar adiante, em seu govelJlO, os 
três pontos reivindicados pelos favela
dos., que lutam há vários anos pelo direi
to ao uso da terra e contra os projetos de 

desfavelamento que se sucedem nas ad
ministrações municipais, em menor ou 
maior escala. 

Concessão e w:baniDÇão - O docu
mento entregue . e assinado por Luiza 
Erundina contém três pontos: no primei

_ro, os favelados e os sem terra exigem a 
concessão de direito real de uso por 99 
anos, com transferência de pai para filho, 
atendendo à lei. Comentou Fernando So
pelsa: "É urna reivindicaçao antiga dos 
favelados. Não teriam o título da terra, 
mas sua posse e usufruto pelos 99 anos". 

Em seu segundo ponto, o documento 
reivindica a urbanização das, favelas, 
obedecendo às seguintes normas: 55%

dos moradores pennanecerão na área, 
sendo que 45% irão para outro local. 

"Isto exatamente devido ao adensamento 
observado hoje. Para que a adminis
tração municipal possa construir casas 
decentes, com ruas asfaltadas, água, es
goto, canalização de córregos e os equi
pamentos necessários, parte dos morado
res teria de ser transferida para outro lo
cal". 

E em terceiro lugar, a extinção defini
tiva do projeto de desfavelamento em 
execução pelo prefeito Jânio Quadros. 
Além da éntão candidata, assinaram o 
texto três candidatos a vereador pelo PT: 
Adriano Diogo, Fennino Fecchio e Hen
rique Pacheco. Caso eleitos, poderão ser 
o elo de ligação entre a administração
municipal e o movimento popular de ter
ra e moradia.
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Ecologia------------------------
AUMENTA USO DE AGROT�XICOS NO PERU 

Lima (AGEN) - Nos últimos anos, o consumo de agrotóxicos cresceu 166% no Peru. A informação é do Serviço de Notícias Desenvolvimento e Ambiente -Senda, para quem, longe de melhorar a produtividade, tais substâncias causaram significativos gastos em divisas e desequilíbrios ecológicos, entre eles, intoxicações humanas, a.umento no número de pràgas e esterilização do solo. Para o Senda, o consumo de agrotóxicos no Peru é crítico "pela ausência de uma legislação coerente e de mecanismos de segurança para o cuidado dos ecossistemas, assim como a falta de uma adequada supervisão das empresas dedicadas à produção e comercialização de tais produtos". Produtos - O Senda informa que no Peru são atualmente comercializados agrotóxicos "altamente perigosos" como Aldrín, Endrín, Dieldrín (cancerígenos, afetam o cérebro, sistema nervoso, rins e fígado), Clordan<>, Heptacoloro (cancerí-

genos), BHC (irrita a pele e os olhos, cancerígeno), DDT (cancerígeno, bioacumulativo, seus resíduos são encontrados no leite matemo), Clordimeformo (cancerígeno), Parthion (é o mais mortal dos agrotóxicos, afeta os embriões), Paraguat (afeta aos pulmões e rins de forma irreversível, mutagênico, não é conhecido um antídoto), 2, 4, 5-T (cancerígeno, causa esterilidade em homens e abortos em mulheres), Dibromuro de Etileno, Dibromocloropropano, Temic e Monocro-' fofos. Assinala o Senda que estes produtos,· · apesar de terem sido proibidos na maioria dos países que os produzem, por recomendações do Banco Mundial, Ag�ncia de Proteção Ambiental do Estados Unidos e Organ.ização Mundial da Saúde, continuam sendo usados no Peru. Pragas - Estudos realizados pelo Instituto de Desenvolvimento e Meio Am, biente no Departamento de Apurimac demonstraram, de acordo com o Senda, 

que a taxa de intoxicação por inseticidas na região se quadruplicou no· período 1976-1986, registrando-se neste último ano 75 casos contra 20 detectados há 10 anos. 
Um balanço dos últimos 60 anos de aplicação de agrotóxicos indica que as pragas têm aumentado, no lugar de diminuir. Em 1984 haviam 447 espécies de insetos resistentes e inseticidas, contra 5 existentes em 1928. 
Atualmente, acrescenta o Senda, são c�mercializados cerca de US$ 13 bilhões em agrotóxicos por ano em nível mundial, 90% produzidos nos países ricos e 80% por 24 companhias transnacionais, · cinco delas - Bayer, Shell, Ciba, Geigy e ICI - controlando 50% do mercado. Calcula-se que, anualmente, 2 milhões de pessoas são contaminadas em todo mundo, 10% das quais, ou 200 mil pessoas, acabam morrendo, sendo 180 mil delas no Terceiro Mundo. 

PESQUISADOR ALERTA PARA CHUVA ÁCIDA EM PORTUGAL 

Lisboa (AGEN) - As chuvas ácidas têm preocupado os ecologistas de Portugal. A região central do país tem sido a mais atingida no momento, segundo Jorge Paiva, pesquisador do Instituto Botánico da Universidade de Coimbra, ein recente artigo publicado na revista Maranatha, do Centro de Solidariedade Cristã Maranatha. No artigo, o autor alerta para o fato de que se caminha, a passos rápidos, para a desertificação do planeta, causada pela destruição da vegetação. Um exemplo disso é a chamada Doença das Florestas, que tem atingido grandes áreas na Europa Central, Canadá e Estados Unidos. 
"As chuvas ácidas - afinna o artigo -têm sido consideradas as causadoras dessa doença, mas, pelos resultados dos estudos já conhecidos, preferimos considerar genericamente a poluição do ambiente como responsável pela morte de árvores e não apenas as chuv�s ácidas". 
Gases poluentes - O pesquisador da Universidade de Coimbra explica o fenômeno da chuva ácida pelo aumento dos gases poluentes na atmosfera, em parti..,ular o gás sulfuroso (SO2) e o gás carbônico (CO2). Diz Jorge Paiva: - O excesso de SO2 na atmosfera é

resultante particulamiente da utilização de "Fuel oil" como combustível na atividade industrial e produção de energia. A morte de uma parte das florestas da Tchecoslováquia resultou da quantidade de enxofre libertado para a ,atmosfera pelas centrais ténnicas., que utilizam para combustão lenhite (carvão) com elevado teor de enxofre. O aumento de CO2 na atmosfera resulta dos combustíveis utilizados na indústria de veículos automotores etc. A presença de CO2 na água das chuvas provoca uma "lavagem" das camadas superiores do solo, pela solubilização dos sais. É um fenômeno comparável à ação da lixívia para branquear a roupa. Assinala o pesquisador que os óxidos de Nitrogênio (Nox) são outros gases coro enorme responsabilidade na Doença das Florestas. "O aumento de Nitrogênio (N) na atmosfera - escreve Jorge Paiva -é essencialmente devido ao escape dosautomóveis, centrais ténnicas, certasindústrias e ainda a emissão de gásamoníaco (NH3), resultante de adubaçãoartificial intensiva utilizada pela agricultura".
Segundo o autor, calculou-se que as árvores coníferas da Floresta Negra (Eu-

ropa Central) recebem anualmente da atmosfera cerca de 40 quilos de nitrogênio por hectare, o que excede em muito as suas necessidades. ··Estando os terrenos limpos de cálcio e magnésio pela ação da lixívia (chuva.ácida), o resultado. é que as plantas não conseguem combinar todo o nitrogêni,o coro aquela quantidade de cálcio e magnésio", afirma o estudioso. Ventos da morte - Nota . ainda o articulista que os ventos têm levado as chuvas ácidas para países diversos de onde ela é\ provocada, através da poluição atmosférica. Assim, países como Noruega, Suécia e na Europa Central, sofrem os efeitos das nuvens carregadas de poluentes oriundas dos países industriais. O àutor apela, então, aos órgãos governamentais portugueses, como Instituto Nacional do Ambiente, Serviço N�cion!de Parques, Reservas e Conservação . Natureza, e à Secretaria de Estado o Ambiente, no sentido de que intensifiquem os estudos para avaliar de forma científica o aumento das chuvas ácidas no país. Por último, lembra Jorge Paiva que, desde que detectou os primeiros casos de mortes de árvore na região central do país, há três anos, aumentou o número de árvores mortas. 
Pacifismo-------------------------

PAZ E ECOLOGIA SÃO PRIORIDADFS PARA A UNESCO 

Paris (IPS-AGEN) - O Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultw-a (Unesco) fixou na capital francesa, dia 9 de novembro, a estratégia futura para "resolver os tres grandes desafios contemporâneos: a paz, o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente", em uma resolução adotàda por unanimidade. A Unesco aprovou também o anteprojeto do Terceiro Plano a Médio Prazo (1990-1995) e o Projeto de Programa e Orçamento para 1990-1991. Os 51 membros do Conselho, presidido pelo brasileiro José Israel Vargas, discutiram duAGEi:-. 4•24Nov.1988 

rante um mês os diversos projetos apresentados pelo diretor geral, Federico Mayor Zaragoza, da Espanha. 
Resolução - A reunião plenária do Conselho Executivo da Unesco aprovou por unanimidade a resolução apresentada pelo grupo de trabalho presidido pelo ministro senegalês da Educação, Ibadek Thiaro. · O documento reafirma a disposição da Unesco em "reduzir a distãucia· que separa os países industrializados e países em desenvolvimento". 
A base orçamentária da Unesco para 1�-19�1 chega a µs$ 326 milhões 835 

mil. O· Conselho Executivo apelou a Israel para abrir nos territórios árabes ocupados as escolas, ao mesmo tempo em que exortou esse país a proteger os bens culturais, artísticos e religiosos de Jerusalém. Duas resoluções foram adotad�s em favor da comemo.ração do nascimento do pensador portoriquenho Eugenio Maria de Hostos a 11 de janeiro de 1989 e so- · bre a "Comemoração do V Centenário do Encontro de Dois Mundos" em 1992. A próxima reunião do Conselho Executivo da Unesco será entre 17 de maio e 23 de junho de 1989. 

Povos -lndigenas---------------------
ÍND1os GUARANI DENUNCIAM INVASÃO DE SUA .. ÁREA 

ltanhaem (AGEN) - O Cons�lho lndigenista Missionário (Cimi) de ltanhaem (SP) está denunciando a invasão da área dos índios Guarani localizada entre os municípios de ltanhaem, São Paulo e São Vicente. Vivem na região cerca de 50 índios Guarani,que vivem de roças familiares e da comercialização de palmito em ltanhaem. Decreto do presidente da República, n2 94.224, de 14 de abril de 1987, detenninava a demarcação da área dos índios Guarani, o que foi executado no seg_undo semestre do ano passado. A área,

entretanto, abrange um bananal ligado à Fazenda Cal vi, de Odil Cocoza V asquez, morador em Santos. Na primeira semana deste mês de novembro, os índios Guarani resolveram cercar a área que abrange o bananal. Na sexta-feira, dia 11 qe novembro, a cerca foi derrubada por funcionários de Odil Cocoza Vasquez que, segundo o Cimi, passou a intimidar os índios, além de continuar a explorar o bananal e a retirar cascalho '!,e um rio que também pertence à área indígena. Uma queixa contra o fazendeiro foi, então, registrada em uma 

delegacia policial, pelos Guarani, com apoio do Cimi. · Ainda de acordo com o Cimi, um Boletim de Ocorrência, de n2 1053/84, de 5 de maio de 1984, já havia sida lavrado na Polícia Civil contra Odil Cocoza Vasquez, por ''invasão de terra e esbulho possesório", também com ·'relação à área Guarani. Do mesmo modo, um Auto de Infração, de n2 0330517, foi igualmente emitido contra o mesmo fazendeiro, pela Policia Florestal, por desmatamento não permitido, o que gerou o Termo de Embargo n!! 0114916. 
NAÇÃO ARARA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO NO PARÁ 

Brasília (AGEN) - Os últimos 100 índios Arara, da Área Indígena Arara, na rodovia Transamazônica, a 75 quilômetros de Altamira (PA), estão ameaçados de e�tinção, em função da presença em suas terras de dois mil colonos, que estão dispostos a se retirar, se o Ministério da t9i-eforma Agrária e Desenvolvimento �irad) os assentar em outro local. A informação é do jornal "Porantim", 

publicação do Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Segundo o jornal, em março último, o ministro Jader Barbalho 
havia se comprometido a realizar o as
sentamento dos colonos, o que ainda não 
foi feito. Com isso, permanece o clima de tensão entre os índios Arara e os colonos. Providências imediatas estão sendo, então,, reivindicadas das autoridades 

pelo presidente do Cimi, d.Erwin Krau
Uer. Lembra d .Erwin que os índios Arara têm sido os mais sofridos na região do Xingu. "Já antes da construção da Transamazônica, muitos deles morreram eletrocutados nil5 cercas eletrificadas por , frentes de colonização, ou envenenados por alimentos presenteados pelos brancos". 

Síntese---------------------------

APELO NA ONU 
Brasilia (AGEN) - Os missionários italia

nos da Consolata, que em abril montaram, em 
Turim, um, centro de coordenação da Campa
nha pelos Indios de Roraima, estão coletando 
assinaturas que sirvam como base a um apelo a 
ser entregue em dezembro ao secret-ário-geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU), 
Ja:vier Perez de Cuellar, Até setembro, os mis
sionários. italianos já haviam c.oletado mais de 
150 mil assinaturas. Encerra-se em dezembro, 
do, mesmo modo, a campanha "Uma Vaca para 
o lndio", também iniciada na Itália. Estima-se
que, através da campanha, terão sido entre
gues 5 mil vacas para os índios brasileiros até
o final do ano. Essas ati".idades fazem P,arte da

preparação ao Ano Internacional do Índio, a 
ser comemorado em 1992, quando serão lem
brados os 500 anos da evangelização da Amé
rica. 

MULHERES INDÍGENAS 
Havana (AGEN) - A idéia de que o Brasil 

sedie um encontro mundial de mulheres indí
genas foi lançada clurante o III Encontro Con
tinental de Mulheres, realizado em outubro úl
timo, em Havana, Cuba. A questão indígena 
foi debati�a no III Encontro de Mulheres pe
las 20 mulheres que representavam povos 
indígenas do Brasil, Equador, Canadá, Estados 
Unidos, Bolívia, Peru, Nicarágua e Panamá. 
Do Brasil, participou Eliane Potiguara, do 
Grupo Mulher - Educação Indígena - Grumin 

- União das Na�ões indígenas (UNI).lilDREI.EfRICAS EM DEBATE
São Pa.ulo (AGEN) - Um dia de debates

sobre a construção de novas hidrelétricas na 
Amazônia será promovido, a 9 de dezembro, 
pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, dentro 
da Campanha Xingú, com apoio da Prelazia do 
Xingu, União das Nações Indígenas (UNI), 
Associação Brasileira de Antropologia, Con
selho Indigenista Missionário (Cimi)., Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação 
(Cedi), Sindicato dos Engenheiros no Estado 
de São Paulo, Instituto de Eletrotécnica e 
Energia da USP e Departamento de Antropo
logia da USP. Será lançado nesse dia o livro 
"As hidrelétricas do Xingu e os Povos Indíge
nas". 

Mulher-------------------------
GUERRA E CRISE DETFRIORAM EDUCAÇÃO DA MULHFR 

Panamá (Especial SEM/IPS, por Marianela Toribio) - A crise econômica e os conflitos armados têm deteriorado as ·condições de vida e a educação da mulher centro-americana, assegura o informe final de um Seminário sobre Alfabetização organizado recentemente no Panamá pela Unesco.O documento foi publicado ao ténninodo Encontro Centro-americano sobre Estratégias Inovadoras no Tratamento daProblemática Educativa e Sócio-Culturalda Mulher no Meio Rural e Urbano Marginal. "Envolta em violentos conflitosbélicos durante a última década, a regiãocentro-americana viu retroceder em 20anos o nível de vida de seus povos", dizo informe.Miséria - Na sessão final do Encontro,Rosa Rivera, coordenadora g�ral do Conselho de Desenvolvimento Integral da Mulher Camponesa (Codimca), de Honduras, ·sustentou que, na região, "não há miséria porque há guerra, mas , 

sim, há guerra porque há miséria". Os países centro-americanos possuem as taxas globais mais altas de analfabetismo no continente, sendo as mulheres das zonas rurais e urbana marginais as roais afetadas, em especial as p9pulações indígenas, onde as taxas chegam até a 75%. Guatemala, Honduras e El Salvador apresentam-- os maiores índices de analfabetismo na região, superando a taxa de 60%. Por sua vez, Yolanda Rojas, consultora da Unesco, sublinhou que "toda esta situação se vê agravada pelas políticas econômicas dos estados centro-americanos que aplicam reajustes estruturais, seguindo convênios com organismos internacionais", referindo-se às poüticas do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, entre outros. Rojas, que previamente elaborou um estudo sobre a situação sócio-econômica da região, denunciou "a ausência quase total de programas e de preocupação nos 

Ministérios da Educação pela instrução da mulher". 
Coordenação - O documento final do Encontro no :Panamá frisa que, apesar dos vários programas educativos e de capacitação, desenvolvidos em nível internacional, não existe coordenação entre eles, o que afeta o impacto que podem ter na solução dos problema� da mulher. Entre as recomendações levantadas no Panamá, se considerou a promulgação de legislações sobre o tema, assim como a criação de um órgão especializado, integrado por mulheres, que acompanhe o seu cumprimento. Rosa Rivera pediu aos profissionais presentes que "desburocratizem e descentralizem" os mecanismos que impedem a realização eficaz dos trabalhos na área de promoção da mulher. E afirmou, para quem teve o privilégio da educação, que essas pessoas .. devem dar mais de si. Isto é bíblico: quem tem mais, que dê roais". ·. 24Nov.1988•AGEN5 



Política----------------'--------------

PLENÁRIO FAZ PROPOSTAS PARA CONSTITUINTES MUNICIPAIS 
São Paulo (AGEN) - O Plenário Pró-Parti--cipação Popular na Constituinte divulgou aspropostas que tem com relação às Constituintes Municipais, que irão elaborar as LeisOrgânicas dos municípios brasileiros. Lembrao Plenário ser esta a primeira vez que a população· pode participar diretamente da elaboração das constituintes murúcipais.
"Os futuros 48 mil vereadores constituintes de todo o Brasil - diz o Plenário -, junto com a população, terão de elaborarr constituições municipais para cidades inchadas pelo êxodo rural colossal, forçado por um golpe militar contra a reforma agrária e contra outras medidas modernizadoi;as (sic). Desse êxodo surgiram também as regiões metropolitanas - carentes de tudo - e um clima de quase guerra civil. Devem entender que o combate à violência não pode ser feito simplesmente pela via das delegacias, da polícia e da repressão, mas com medidas efetivas contra o desemprego, contra a falta de habitação, de saúde, educação, transporte, lazer e de perspectivas". 
Plataforma - Entre as propostas do Plenário Pró-Participação Popular para as Constituintes Murúcipais· está a convocação regular, pelas Câmaras de Vereadores, das entidades da sociedade civil. Tambem sugere que a Constituin te Municipal acolha propostas de normas constitucion_ais (l_niciativas Populares 

Constituintes), subscritas por, no máximo, 
0,5% dos eleitores, nos moldes do artigo 2 do Regimento Interno da Constituinte Federal. Do mesmo modo, propõe que os ·vereadores constituintes reividiquem, do Congresso Nacional, a cessão de parte do tempo do informativo nacional (A Voz do Brasil), para divulgação, por emissoras locais, dos trabalhos da Constituinte Municipa l Que a promulgação da Constituição Municipal seja condicionada a referendo popular, e seus itens controvertidos, submetidos a plebiscito, é outra das propostas. Conteúdos -· Quanto ao conteúdo das próximas Leis Orgânicas Municipais, o Plenário propõe, entre outros ítens: 

1. Adoção do quórum de 2/3 para decisõesque tratem de zoneamento, criação de cargos, indicações para eventuáis judiciários munici-pais remanescentes etc. 2. Que as escolhas de nomes pelo prefeitopara as sub-prefeituras possam ser submetidas a referendo, caso a população o pretender. 3. Normatizar o pleb�cito e o referendo detal forma que a populagto possa, ela própria, decidir diretamente questões relevantes do mu':llcípio, entre as quais o estratégico Plano Djretor, determinado pela nova Cqnstituição Federal para cidades com mais de 20 mil habitantes. 
4. Que as cidades abaixo �e 20 mil habitan-

tes, não obrigadas a elaoorar Plano Diretor, o façam, para que seu crescimento atenda aos interesses da população·. 
5. Criar Conselhos Comunitários que per·mitam à população participar de escolas municipais (com pais, alunos e professores), hospitais, postos de saúde, empresas de transportecoletivo, empresas públicas ou de economiamista etc.
6. Eleger a criança - principalmente aabandonada e carente - como pontó principal da administração munic�pal.7. Estabelecer o compromisso de aboliçãodefinitiva do analfabetismo no município; adestinação obrigatória de 25% da receita murúcípal em educação tem de se tomar realidade.
8. Possibilítar o plebi!icito ou referéndo lo_cal para ri população de determinado bairro ou ·sub-prefeitura decidir sobre questões que aafetem diretamente.
9. Impeâir a possibilidade de anistias ou isenções fiscais,. ou a rerrússão de dívidas, sem relevante interesse público justificado, aexemplo de .calamidade. fJ 
10. Possibilidade da população, por sufrágio universal e secreto, extinguir mandato de prefeito ou vice-prefeito, mediante requerimento da Câmara dos Vereadores. 

DJOSÉ NÃO CRÉ EM OCUPAÇÃO DE TFJlRA COM ERUNDINA 
João Pessoa (AGEN) - A virtual vitória da candidata do PT, Luiza Erundina, nas eleições para a Prefeitura Municipal de São Paulo, representa "a surpresa mais agradável" desse pleito eleitoral, na opinião de d.José Maria Pires, arcebispo da Parafüa. Natural do município parai-. bano de Uiraúna, Erundina dirigiu um departamento do ln&tituto de Formação para o Desenvolvido, ligado à arquidiocese da Parafüa, logo depois -de ter se 

formado em Setviço Social, pela Universidade Federal da Parafüa. 
Embora acentue que ::ipenas a médio prazo uma avaliação sobre a administração petista poderia ser efetuada, acredita d.José Maria Pires que, "se o PT der total apoio a Erundina, ela fará um excelente governo em São ;Paulo". 
Não acredita o arcebispo da Parafüa 

que as ocupações de terras sejam· incentivadas durante a administração petista. "Pelo contrário, como governante popular, creio que ela tomaria as providências para o atendimento das necessidades do povo, levando a um diálogo que evitaria as ocupações". D.José Maria Pires considera que "nenhum partido foi vencedor nas eleições no Nordeste, e sim pessoas, pois os partidos tradicionais estão completamente desacreditados". 
PARA PRF.sTES, MORTES EM VOLTA REDONDA AJUDARAM O Pf 

Rio de Janeiro (AGEN) - O líder comunista Luiz Carlos Prestes considera que o avanço dos chamados partidos progressistas nas últimas eleições, particularmente em· São Paulo e no Rio de Janeiro, é "conseqüência naturál da política do presidente José Sarney contra o povo". Considera Luiz Carlos Prestes que os recentes episódios em Volta Redonda foram dete�antes para o resul-

tado das eleições municipais, especialmente na região sul do país. "Esse acontecimento refletiu na vitória do PT, como partido que defende a classe que perdeu três companheiros", referindo-se à morte de três operários . que participavam do movimento grevista na Companhia Sidenírgica Nacional. Prestes en�nde, contudo, que o voto . no PT em cidades como São Paulo, Vitó-

ria e Porto Alegre foi "um vot9 de protesto, não ideológico, embora o PT seja o partido que tenha a mais ampla baseoperária no momento". Prestes intérpretaa adesão do Partido Comunista Brasileiroe do Partido Comunista do Brasil à, candidaturà petista em São Paulo como umaestratégia dessas agremiações em "aparecerem como partidos do povo, quandonão são".
IGREJAS ACOMPANHAM CONSTITUINTE ESf ADUAL 

São Paulo (AGEN) - O Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs (Mofic) realiza no próximo sábado (19) o Encontro Ecumênico de Lideranças Cristãs, com o objetivo de formar grupos ecumênicos de trabalho de acompanhamento à Constituinte Estadual e elaboração da Lei Orgânica do Município. O Encontro será no Centro Pastoral . São José (esta'ção Belém do Metrô) ,. das 8h30 às 17h, estando previs� la presença de cerca de 150 pessoas de quatro denominações religiosas: Igrejas católica, me--AG°EN 6 • 24 Nov. 1988 1. -

todista, luterana e anglicana. Na pi;imeira parte do Encontro será apresentada uma visão ampla dos avanços e recuos da atua1 Constituição, no que diz respeito aos trabalhadores, seguida de discussões práticas de organi-. zação dos trabalhos para 89. Como assessores, estarão no Encontro o advogado Celso Fontana e o arquiteto Francisco Whitaker, assessor da CNBB durante os
1 trabalhos constituintes e candidato a vereador em São Paulo pelo PT. A idé.ia de u� trabalho conjunto nas-

ceu durante a realização do Encontro de Dirigentes Cristãos, a 30 de setembro, ,do qual participaram o cardeal-arcebispo de São Paulo, d.Paulo Evaristo Aros, Glauco Soares (reverendo anglicano), o pastor Hermann Wille, luterano, e o_ bispo metodista Nélson Campos. Os quatro decidiram sugerir esse Encontro às Igrejas, a fim dos grupos de Fé e Política, ecumênicos, a serem criados, ajudar o trabalho de formação e informação ao restante dos fiéis sobre as constituintes estadual � municipal. 
' 

ARCEBISPO APARECE NO HORÁRIO POÚTICO 00 PDS 
Juiz de Fora (AGEN) - D.Juvenal Roriz, arcebispo desta cidade, em Minas Gerais·:· ao condenar parcialmente uma no_ta distribuída pelo Conselho Arquidiocesano de Leigos sobre as eleições municipais, aceitou o convite formulado pelo PDS para Febater o texto, e participou do hotário eleitoral gratuito do partido em dois dias seguidos. Com isto, acabou fazendo campanha para o candidato Mello Reis. As palavras de d.Juvenal foram entrecortadas, nos dois dias, pelo jingle do candidato. 
A nota, conforme os membros do CAL, condenava diversos partidos políticos por sua distâhcia em reiação aos ' anseios do povo e contradição entre discurso e prática, frisando que os cristãos deveriam votar "bem e conscientemente", não se iludindo com promessas demagógicas. Entre os partidos cítados pela nota, estavam o próprio PDS, o PFL, o 

#/l'MDB e ainda o PJ, cujo candidato a

prefeito de Juiz de Fora, Alberto Bejani, acabou vencendo as eleições. Bejani, radialista, manteve sempre uma linha de trabalho voltada contra a presença da Igreja em movimentos populares, condenando a Teologia da Libertação e a inserção de cristãos nas atividades político-partidárias. 
Vila de Prata - Curiosamente, o mesmo candidato que cedeu seu espaço ao arcebispo de Juiz de Fora para divulgar sua mensagem, Mello Reis, foi o ·protagonista de um dos mais controvertidos episódios em Juiz de Fora, quando prefeito: um grupo de famílias, que morava há vários anos no local denominado Vila da Prata, foi despejado· por uma ordem judicial movida pelo então prefeito Mello Reis. Na oca.ião, o arcebispo de Juiz de Fora acabou sendo criticado pelo laicato local, indignado pela omissão com a qual tratou o assunto. Aos moradores que iam . procurá-lo, e mesmo ao Ceótro de Defe-

sa dos Direitos Humanos de Juiz de Fora, empenhado na resistência dos moradores, o arcebispo mandava dizer, através de sua secretária, irmã Hilda, que estava viajando. 
As famílias foram removidas para casas minúsculas, em um local de dificílimo acesso, sem quintal para o plantio. O arcebispo nunca manifestou-se- sobre o assunto, preferindo o silêncio. Na ocasião, o candidato eleito em Juiz de Fora no último dia 15 fez seguidos pronunciamentos contra o CDI;>H. 
"Os leigos de Juiz de Fora estão perplexos com o aparecimento do arcebispo no horário político do PDS. Não esperávamos uma atitude destas. E quando percebeu a repercussão negativa, voltou à televisão, acusando o cinegrafista de ter deturpado sua aparição. Tentou mascarar a gravidade do fato, sem consegui-lo", sentenciaram .membros do Conselho de Leigos. (Guilherme Salgado Rocha) 

Economia---------------------------

ASSOCIAÇÃO INIERNACIONAL DE JURISTAS CRITICA FMI 
Brasília (AGEN) - As políticas que têm sido implementadas pelo Fundo Monetário Internadonal (FMI) e Banco Mundial (Bird) são criticadas em um docupiento da Associação Americana de Juristas (AAJ), organização com secretaria sediada em Manágua, Nicarágua. Odocumento, assinado pelo presidente da 'AAJ, Beinusz Szmukler, foi u� das peças utilizadas pelo Tribunal Pennanente dos Povos, no julgamento do FMI e Bird, realizado no final de setembro, em aerlim Ocidental (AGEN nQ 129). São �stes os principais pontos da análise da AAJ, reunidos pelo lnfonoativo da Dívida Externa, publicação de várias organizações não-governamentais: 
1. Conivência do FMI com as medidas dos Estados Unidos de não tornar conversível o dólar em ouro, o que pos-· .sibilitou que esse país passasse a ter completo controle sobre a finança mundial, através do privilégio de impressão de papel-moeda. O FMI não tomou providência a respeito do assunto, nem mesmo criticou a medida. 
2. Apesar do objetivo do FMI e Birdde promover o desenvolvimento e a cooperação em nível mundial,. de 1950 a 

1985 a partjcipação das economias capitalistas desenvolvidas no coméicio mundial passou de 60,8% para 65,6%, enquanto os países do Terceiro Mundo diminuíram sua presença de 31, 1 % para 
23,9% no mesmo perí�o. 

3 .. Diantç da crise mundial, em função 

particularmente da dívida externa, o FMI iniciou novos serviços financeiros, entre eles o financiamento para o ajuste estrutural. Estes ajustes submetem os países devedores a uma série de condições de política econômica, particularmente o arrocho salarial e a recessão, que agravam a crise, levando a população local a grandes sacrifícios. Curiosamente, as mesmas medidas não são recomendadas aos países ricos, cujas economias também se encontram em desequilíbrio, em especial dos EUA. 
4. Os programas do FMI não têm conseguido resolver os problemas da balan·ça de pagamentos. Ao contrário, nos últimos anos os déficits dos países pobrestêm aumentado.
5. O nível de vida tem caído. Segundoum relatório da Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef), entitulado "Ajuste com Dimensão Humana", "a combinação da depressão dos meicados mundiais, a queda dos preços das matérias-primas e a alta taxa de juros têm reduzido extraordinariamente a capacidade de pagamento das importações em muitos países; ao mesmo tempo que têm originado uma grande queda dos preços". 
Diz o mesmo relatório da Unicef que, i"entre 1980 e 1985, as rendas per capita 

!baixaram em 0,6% anual no conjunto dos países em desenvolvimento. A queda se deu em 17 de 23 países da América Lati-. - , 

na, e em 24 de 32 países da Africa Subsaariana. A nível global, a renda per ca. pita baixou em 9% na América Latina e · em 15% na região subsaariana. Enquantoem 1979 somente 10 países aplicavam osprogramas do FMI, em 1984 a cifra tinhamais que triplicado, chegando a um totalde 35 países".
6. O FMI e o Bird facilitaram o proicesso de endividamento dos países do !Terceiro Mundo, ao desestimular crédi:tos oficiais e tornando mais atrativos os'créditos oferecidos pelos bancos priva'dos. Com a grande crise da dívida, oFMI reaparece como instrumento depressão dos bancos comerciais.
7. O FMI considera que as crises dospaíses do Terceiro Mundo têm origens 1 internas à p�rtir de desequilíbrios entre a oferta e a demanda e sua proposta é deixar atuar livremente as forças do mercado. Invariavelmente, quando a "liberdade de meicadô" não é aceita pelas populações locais, a implantação dos ajustes do FMI vêm acompanhadas de repressão política. Em 1984, os protestos populares contra as conseqü�ncias da aplicação da política do FMI, na República Dominicana, foram violentamente reprimidas com saldo de 200 vítimas. 
8. Os projetos aprovados pelo FMI e,Bird são no mínimo discutíveis e na maioria das vezes sexvem para criação de infra-estrutura produtiva para as empre·sas estrangeiras.

• 
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�ovlmento Operário-------------------
ELErRicrrÁRios AMEAÇAM VOi..fAh. À GREVE EM MINAS 

Belo Horizonte (AGEN) - Após acei-
- . tarem a proposta de reajuste salarial de

117%, já imbutido o resíduo de 26,06%

expurgado pelo Plano Bresser, os eletri
citários da Companhia Energética de Mi
nas Gerais (Cemig), com uma expressiva 
presença de 4500 dos 20 mil funcioná
rios da empresa, decidiram voltar ao tra
balho, após lembrarem que houve um 
avanço efetivo na mobilização. 

Mas os eletricitários permanecem 
atentos: alertaram a empresa que retor
nam à greve caso não sejam cumpridos 

os termos do acordo. As negociações fo
ram mediadas pelo vice-presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 

·juiz Michel Melin.
Distribuição de energia - A Cemig 

tem 73% de seu capital controlados pelo 
governo de Minas Gerais e gera 4,4 mil 
MW ( correspondente a 10% do sistema 
interligado Sul-Sudeste). Ela informou 
que durante toda a greve, que durou dez 
dias, não houve problema nos sistemas 
de geração, transmissão e distribuição de 
energia. 

Em Araraquara, os 25 anos de fun
dação do Sindicato dos Metalúrgicos da 
cidade foram devidamente comemorados. 
Mais de mil pessoas estiveram· presentes, 
sendo homenageados os funâadores, os 
primeiros associados e os sindicalistas 
com mais de dez anos de atividades na 
entidade. O sindicato é filiado à CUT e o 
primeiro no Brasil a filiar-se à UIS-Me
tal. Na ocasiãó, falaram, além do atual 
presidente, Sérgio Rampani, o represen
tante da CUT na região, João Basco, e 
da UIS-Metal no Brasil, Hugo Bianchi. 

LUJZ ANTÔNIO MEDEIROS: CRAVO E FERRADURA 

Brasília (AGEN) - Na greve dos pe
troleiros,. a ação do presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos de São Paulo, 
Luiz Antônio Medeiros, mostrou-se, 
mais uma vez, ser de integral e estreita 
ligação ao presidente José Sarney, na 
medida em que o aconselhou a não en
viar a "medida provisória" ao Congresso 
Nacional, regulamentando os serviços 
considerados essenciais para efeito de di
reito de greve. 

úe livre triiôsitõ na esfera governa
mental, Luiz Antônio Medeiros não mos
trou a mesma eficácia quando dos acon-

tecimentos de Volta Redonda, preferindo 
manter-se afastado da ocupação da CSN 
e de sua conseqüente invasão pelas tro
pas do Exército, quando três trabalhado
res foram assassinados. O sindicalismo 
de resultados, ao que parece, aprova e 
pratica o velho esquema de dar uma no 
cravo e outra na ferradura. 

Medida provisória - A "neces_sidade" 
do presidente José Samey valer-se do 
instrumento de medida provisória teve 
início na greve dos petroleiros, que atin
giu nove das onze refinarias da Petro
brás, com 55 mil_ funcionários parados, 

dos 61 mil empregados da empresa. In
clusive o corpo administrativo também 
aderiu ao movimento. 

A reivindic:ação dos petroleiros, assim 
como a dos empregados da CSN, é o rea
juste de 26,06%, referente ao Plano 
Bresser. O líder do PT na Câmara, Lula, 
insistiu com o ministro das Minas e 
Energia, Aureliano Chaves, sobre a 4 
portância do diálogo e a disposição dos 
grevistas em exercê-lo. Os ministros mi
litares, desde o início da greve, reafir
mam, em todos os instantes, "a impossi
bilidade do diálogo". 

FERROVIÁRIOS REITERAM CAMPANHA CONfRA PRIVATIZAÇÃO DA REDE 

São Paulo (AGEN) - O Ccmitê Na
cional de Defesa da Ferrovia, integrado 
por .22 entidades do setor, está distri
buindo um documento onde denuncia a 
privatiz.ação da Rede Ferroviária, frisan
do "que existe uma intensa campanha vi
sando· desmoralizar as empresas estatais, 
sob o arglimento de que são elas as res
.ponsáveis por grande parcela do déficit 
público e conseqüentemente da in
flação''. 

Da Coordenação do , Comitê fazem 
parte as seguintes entidades: Associação 
de Engenheiros da Central do Brasil, 
Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas Ferroviárias da Z.ona Central do Bra
sil, Federação das Associações de Enge
nheiros Ferroviários, Associação de Ma
quinistas, Associação de Profissionais 
Universitários de Juiz de Fora e Asso
ciação de Técnicos Ferroviários SR-3. 

Transferência a particulares - Mais 
adiante, o d<;>cumento lembra que a cam
panha de privatização '�é orquestrada por 
grupos econômicos nacionais e intern·a
cionais e capitaneada por setores do go
verno, principalmente o Ministério dos 
Transportes, e busca criar condições para 
o desmantelamento de setores vitais para
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o desenvolvimento brasileiro, constituí
dos pelas empresas estatais".

Com o documento, assinala o Comitê, 
"pretendemos desmascarar mais esta ma
nobra contra os interesses nacionais, A 
solução para tudo isto, segundo a nossa 
ótica, não está na privatização, mas sim 
na modernização da RFFSA, realizada 
com a participação de seus empregados e 
usuários e com a fiscalização e controle 
da sociedade". 

Aspectos políticos - Dividido em vá
rios itens, o documento aponta, em se
guida, os z-spectos políticos que estão 
norteando a campanha de privatização da 
Rede Ferroviária. "Coerente cem o mo
delo econômico adotado, o governo fe
deral traçou uma estratégia política que 
visa a desmoralização da ferrovia estatal, 
acusando-a de ser responsável por enor
me parcela do déficit público, tendo co
mo aliados os grandes grupos econômi
cos, futuros· beneficiários da privati
zação, através de suas entidades de clas
se, coipo a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo e a Confederação 
Nacional das Indústrias, além da Bolsa 
de Valores". 

Acrescenta o texto divulgado pelo 

Comitê, e publicado na íntegra no bole
tim número 30 do Centro de Informação, 
Documentação e Análise Sindical (Ci
das), instalado em São Paulo, à rua San
to Antonio, 446, conjunto 92, CEP 
·01314: "paralelamente, nega à Ferrovia
os investimentos indispensáveis à sua 
modernização, obrigando-a, ainda, a pe 
ticar uma política de arrocho salarial, a 
fim de desmotivar e criar um clima de 
desânimo entre os empregados. A seguir, 
acena que a solução desses problemas 
estaria na privatização". 

O item 10, que encerra o documento, 
faz uma convocação geral às forças pro
gressistas e afins, interessadas no assun
to: "diante da gravidade dos pontos 
m�ncionados, os ferroviários brasileiros 
conclamam a nação a cerrar fileiras na 
luta pela manutenção estatal da ferrovia, 
visando barrar a privatização entreguista 
e criminosa, exigir a democratização e 
transparência da administração ferroviá
ria, exigir que o governo federal canalize 
para a ferrovia os investimentos necessá
rios à sua modernização, utilizando os 
recursos públicos que hoje estão sendo 
aplicados em empreendimentos demagó
gicos, clientelistas, fisiológicos e belicis
tas". 

Especial------------------------
EMBAIXA.DbR DOS EUA NO CHILE NÃO CRÊ EM MUDANÇAS 

Santiago (AGEN) - O embaixador dos 
Estados Unidos no Chile, Harry Barnes, 
disse que não prevê mudanças na política 
de seu governo em relação ao regime 
político do Chile, e que tampouco se ob
servam, em princípio, quaisquer mudan
ças no que se refere aos outros países da 
América Latina. "Por ora, o mais impor
tante para o governo norte-americano a 

respeito do Chile, será o processo eleito
ral de dezembro de 89", fazendo alusão 
à sucessão do presidente Augusto Pino
chet, acrescentando: 

- "Nem Bush e nem Dukakis comen
taram muito a política externa. Foi enfo
cada mais a linha interna do país". O se
cretário-geral do direitista Partido Na-

ciona!, Jay.ier Diaz, de sua parte, qualifi
cou a eleição norte-americana de "exem
plo de democracia". René Abeliuk, do 
Partido Social-Democrata, de oposição, 
afirmou "que qualquer resultado, no 
fundo, não implicaria em maiores modi
ficações na política de Washington para 
a América Latina, especialmente no que 
se refere às que�tões econômicas". 

PERU APONTA TEMAS DE DIÁLOGO: NARC01RÁFICO E DÍVIDA EXTERNA 

Lima (IPS-AGEN) - Funcionários do 
governo e políticos· peruanos de diversas 
tendências manifestaram suas esperanças 
de que se desenvolva o diálogo entre Es
tados Unidos e. a América Látina ná ad
ministração Bush. O ministro das Re
lações Exteriores, Luís Gonzales Posada, 
afirmou, antes do resultado final, "que o 
triunfo de Dukakis ou de Bush não vai 

impedir um renovado diálogo, 'pois as 
circunstâncias o indicam e o exigem". 
Gonzales Posadas apontou dois grandes 
temas que obrigam o diálogo: o narcótico 
e a dívida externa. 

O ministro lembrou que os dois temas 
não foram resolvidos nos· últimos anos. 
"Pelo contrário, tendem a agravar-se, 

com prejuízos tanto para os Estados 
Unidos quanto para a América Latina". 
No final da entrevista, sentenciou: "es
peramos que a nova administração con-
tribuia para a paz na América Central, 
encerrando, definitivamente, a ajuda aos 
mercenários que combatem o governo da 
Nicarágua". 

�- NICARÁGUA QUER RETIRADA DA PRESENÇA ESTRANGEIRA NA AC 

Manágua (IPS-AGEN) - "As relações mudar o comportamento político". dentes dos países da América Central dos Estados Unidos com a Nicarágua Mais adiante, a ministra Dora Tellez -discutam os problemas, que somente a devem buscar uma nova dinâmica de .comentou que a nova proposta do gover- eles e ao povo competem", acrescentou. comportamento", afinnou, na capital do no nicaragüense ao presidente Bush deve Dora Tellez acrescentou à sua análise país centro-americano, a ministra da ser a de reafirniar o desejo de ver elimi- a observação de que a prática da admi-Saúde, Dora Maria Tellez, ao inaugurar nada, a çurto prazo, toda presença militar nistração Reagan "significou quase nove uma Jornada Científica Internacional de estrangeira no tem"tón·o centro-amen·ca- d · · · ed" d anos e guerra mmterrupta, 1mp m o o Saúde. Ela frisou que a vinculação do no. desenvolvimento do país a curto e a mé-
novo presidente eleito dos Estados Uni- Iniciativa própria - "Isto está posto dio prazo, tendo um efeito extremamente dos, George Bush, na guerra de agressão nas mãos do presidente eleito, que deve desgastante no que se refere a seus re-praticada contra a Nicarágua, é ,;onheci- saber que a América Central tem capàci- cursos humanos, concentrados, desde a da em todo o mundo, "pelo que o gover- dade de buscar a solução de seus pró- Revolução Sandinista, na defesa e não no da Nicarágua espera que a fracassada prios problemas, sem a presença militar na construção e na busca do desenvolvi-política de Reagan obrigue o presidente estrangeira. A política dos Estados Uni- mento econômico-social do país", fmali-eleito a repensar sua administração e dos deve ser a de pennitir que os presj- zou. 

NEGROS DÀ ÁFRICA DO SUL PREFERIAM UM DEMOCRATA 

� Joannesburgo (IPS-AGEN) - A satis
tação manifestada pelo governo de 
Pretória, na África do Sul, e a preocu
pação do movimento anti-racista pela 
vitória de George Bush foram considera
das prematuras pelos comentaristas polí
ticos sul-africanos. Nos próximos cinco 

meses a pressão sobre o governo da 
África do Sul poderá alcançar níveis· 
nunca vistos desde os anos do presidente 
Jimmy Carter, frisaram. 

Fm Pretória, fontes diplomáticas esti
mam que Bush não tem o carisma de 
Reagan, de um lado, e que pode deixar-

se influenciar pelo debate sobre as 
sanções econômicas contra o regime do 
apartheid. O arcebispo Desmond Tutu 
afirmou que a eleição de Bush poderá 
acentuar a pressão dos Estados Unidos. 
Acrescentou que a maioria negrl preferia 
um democrata na Casa Branca. 

COLÔMBIA PREfENDE REUNIR GRUPO DOS OITO COM BUSH 
Bogotá (IPS-AGEN) - O presidente 

da Colômbia. Virgílio Barco, disse que a 
América Latina não espera favores da 
administração Reagan, "toas que conti
nuem_ as relações de comércio e de coo
peração técnica". O presidente coloro-

biano assinalou, ainda, que durante a 
campanha dos candidatos à Casa Branca, 
ambos reconheceram os esforços feitos 
pela Colômbia na luta contra o narcotrá
fico e a guerrilha. "Estou seguro que 
Bush continuará ajudando naquilo que 
puder". 

Em entrevista concedida a jornalistas 
de várias agências internacionais, Virgí
lio Barco deixou manifesta a possibilida
de de que os presidentes do Grupo dos 
Oito reúnam-se com Bush para apresen
tar-lhes as aspirações e dos desejos da 
América Latina. 

OPOSIÇ�O NO MÉXICO FICOU PREOCUPADA 
México (IPS-AGEN) - Os partidos 

oposicionistas no México manifestaram 
preocupação com a vit6ria de Bush, in
forma lgnacion Gonzales Janzen. Diri
gentes da Frente Democrátiea, de cen
tro-esquerda, e dos Partidos Popular So
cialista (PPS) e Mexicano Socialista 
(PMS), afmnaram que as relações _entre 

México e Estados Unidos, normalmente 
complexas, podem se complicar na ad
ministração Bush. 

Por sua vez, Gonzalo Altamirano, se,. 
cretário-geral do Partido de Ação Nacio
nal (PAN), de direita� frisou que os EUA 
"terão na pessoa do novo eresid�nte uma 

política mais e1.1érgica e mais enigmática 
em sua relação com o México". Bush é 
"um fervoroso anticomunista, partidário 
da intervenção militar em todas as partes, 
do Afeganistãó à Nicarágua, e tem sido o 
grande mecenas dos contras na Nicará
gua", afmnou Hector Ramirez, dirigente 
do PPS. 

24Nov. 1988•AGEN9 



América Latina--------------------

ouATEMALA: Gl)ERRUJIA AVANÇA CvM ilRACASSO REFORMISTA 

Guatemala (AGEN) - A luta armada
tem uma história de várias décadas na 
Guatemala. Durante todos esses anos
anunciou-se, milhares de vezes. a "der
rota definitiva" da resistência·. Atual
mente o regime realiza uma gigantesca
ofensiva militar, para tentar neutralizar o
apoio popular à guerrilha. Mesmo assim,
o Exército passou de perseguidor a en
curralado nos .quartéis, em quase todo o 
território. Mas nem sequer atrás das mu
ralhas está seguro: a guerrilha. atacou os
quartéis de Mônaco e Ressurreição, em
EI Quiché; Santo Tomás, em El Petén; El
Socorro, San Basilio e Chanchicupe, nas 
províncias de Chinaltenango, Suchitepé
quez e San Marcos, entre vários outros. 

Dos 13 mil soldados mobilizados na
operação de cerco estratégico, mil cairam
em combate. Passaram então aos cercos
táticos, de surpresa, com apoio de arti
lharia e aviação.· Um deles para apagar
La Voz Popular, a rádio da Unidade Re
volucionária Nacional Guatemalte
ca(URNG). Nesse intento o Exército te
ve 82 mortos. A URNG opera em 11
províncias do paí�. 

O governo - Dois anos e meio atrás, o
Exército anunciou. eleições e regresso à
constitucionalidade. O governo civil,
contudo, revelou-se contrário ao povo e 
repressor, mas com disfarce democrático.·
Engodo para a população, simqltanea
mente com a guerra contra as forças re
volucionárias. Não deu certo. A ofensiva 
militar fracassou, e o povo parece apoiar
a crescente guerrilha. 

O projeto reformista viveu uma crise
em 11 de maio, quando o Exército tentou
derrubar o governo democrata-cristão. O
presidente Vinicio Cerezo apressou-se 
em aplicar um pacote ditado pelo Fundo·
Monet\irio Internacional (FMI), comprou 
todo o annamento que,o Exército pediu e 
estabeleceu o "Sistema de Proteção Ci
vil": a militarização de todo o país. 

O Secretário de Estado norte-america
no ofereceu 75 milhões de dólares, e o
FMI emprestou outros 126 milhões. Re
sultado: forçada desvalorização da moe
da (o Quetzal) e aumento exorbitante dos
preços dos combustíveis, energia e, por 
conseqüência, de todos os produtos. 

Quer dizer, fome para a maioria da popu
lação. 

Além disso, o goYerno teve de excluir
a Nicarágua (para contentar a Reagan)
duma reunião de chanceleres·centro-ame
ricanos contrariando sua propalada polí
tica de "neutralidade ativa". A escolha
de ser "obediente", não inoeenta o go
verno democrata-cristão pela repressão e 
a fome que flagelam o povo. 

Os golpes - As t�ntativas de golpe re
petiram-se em julho e agosto, e só refle
tem o desespero de setores militares, pe
rante o fortalecimento inexorável das
forças revolucionárias. O -Exército acusa 
à imprensa, mas a imprensa verdadeira
mente opositora já està fechada. Acusa 
"civis", que atentariam contra a discipli
na' militar. Não há dúvidas ql,le tenta-se 
encobrir contradições na oficialidade, e 
sobretudo, o fato de que o governo capi
tulou perante os golpistas, 'e implementa 
todàs as condições impostas peles
quartéis desde maio. O licenciado Cere
zo continua apresentanao o Exército co
mo ''garantia" do processo. (J.Pezzuto) 

PARLAMENTARES EUROPEUS DENUNOAM MILITARJZAÇÁO • 

Guatemala (AGEN) - Urua delegação
de parlamentares europeus visitou a Gua
temala recentemente para analisar a si
tuação dos direitos humanos. Depois do
estudo, declarou que a população guate
malteca está indefesa perante as forças
repressoras. 

Os parlamentares afirmam que as pa-

trolhas de "autodefesa civil" contribuem
pâra a militarização da sociedade, conso
lidam métodos contra-insurgentes dos
militares, e que o governo atual não ad�
tou nenhuma medida. Denunciam que o 
poder continua em mãos do Exército, e 
que o governo não tem vontade nem ca
pacidade para esclarecer as violações dos 

direitos humanos. 
Por outro lado, no Congresso dos Jor

nalistas Centro-Americanos e Cavibe
nhos, realizado em Porto Rico, com par
ticipação de profissionais de 17 países, a
delegação guatemalteca acusou o gover-

. no de Cerezo pelo fechamento de meios 
de imprensa opositores. (A.P.) 

.. VOZ POPULAR" CONDENA BOMBARDEIOS 

Guatemala (AGEN-VOZ POPULAR)
- A emissora de rádio da URNG (Unida
de Revolucionária Nacional Guatemalte
ca), denunciou que o Exército bombar
deia indiscriminadamente as populações,
com autorização do presidente Vinicius
Cerezo. Aviões A37-B, PC-7 Pilatus, he
licópteros artilhados destroem aldeias e
plantios, causando a morte de muitos
camponeses. Recentemente, em Ixcám

(EI Quiché), toda a periferia foi incen
diada, partindo-se de San Lucas e EI
Edén. O Exército usou projéteis de fós
foro branco. No bombardeio ao povoado 
El Socorro (Acatenango), morreram 15 
trabalhadores rurais. 

A rádio afirma que o Exército obrigou 
os camponeses dos dist..-i.tos ligados aos
munieípios de Aguacatán, Barrillas, San 
Marcos e El Quiché, a fazer patrulhas,

. fornecer alimentos, a trabalhar gratuita-,
mente e a fazer vigilância fardados. 

O combatente Domingo Perez foi cap
turado ferido pelo Exército no vulcão
Atitlán. Em El Rodeo, foi capturado
também ferido, José Galvez.. Os dois
"desapareceram". Os crimes de lesa-hu
manidade não caducam. Os responsáveis 
pelas mortes e pela dor do povo ser9':julgados, sublinha "La Voz Popular". 

Sfntese------------------------
RFFUGIADOS APFLAM

A JOÃO PAULO ll 

México (.AGEN) - Os refugiados gua
temaltecos enviaram cartas · às Nações 
Unidas, ao governo espanhol e a João
Paulo II, assinalando as condições indis
pensáveis para regressar à sua pátria com
segurança. No México há 500 mil cam
poneses expulsos da Guatemala pelas di
taduras. Os refugiados pedem reconhe
cimento do seu direito sobre as terras
que os ataques militares os obrigaram a
abandonar, direito de organização, ga
rantias à vida e a saída do Exército das
suas regiões. Solicitam, ainda, que dele
gados internacionais acompanhem dire
tamente o processo de repatriação. 

PACO'IE ECONÔMICO 
GEROU GREVES 

Guatemala (AGEN) O pacote
econômico antipopular fez com que
eclodisse uma série de paralizações tra
balhistas e passeatas, nas ·22 provmcias 
do país. O� trabalhadores do lnde, _Fa-
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zenda, Migração, Indeca, Infom; Digese
pe, Benestar Social, Setor Saúde e outras
estatais, junto com os funcionários da
Universidad� �an C_?rlos, profissionais,
estudantes e donas de casa, protestaram
contra o governo. 

O ministro do Planejamento ameaçou
com medidas radicais contra os trabalha
dores em greve. O Exército ocupou os
edifícios públicos em conflito. Os minis
tros da· Fazenda, Saúde Pública e Mi
gração elaboraram listas de demissões. 

ESTUDANIES PROI'ESTAM 
Guatemala (AGEN) - A Associação

dos Estudantes Universitários recente
mente responsabilizou ao governo pela 
insegurança dos membros dá sua direção,
sob controle permamente de elementos 
da políçia secreta. Reclama do governo o
esclarecimento dos assassinatos dos es
tudantes Eliza'beth Paniagua, Grijalva
Estevez, Danilo Alvarado, Leiva Caxaj e 
Adrian Roca, acontecidos nos dois últi
mos anos. 

CEREZ0 CONFFSSA
Guatemala (AGEN) - Em seu desespe

ro por defender o Exército, o presidente 
Cerezo cometeu um erro: disse a verda
de: "As pe·ssoas devem reconhecer que o
Exército luta no interior do país, e sofre
baixas permanentemente". Se se pensa
duas vezes, não contràdizia declarações 
militares e dele próprio sobre a "deban
dada" da guerrilha. Viu-se na necessida
de de justificar 130 ·milhões de dólares
para a aquisição de helicópteros e anna
men to. Em rigor: 30 % é ajuda norte
americana. (A.P) 

ARCEBISPO AMEAÇADO 
Guatemala (AGEN) - O arcebispo da

capital, Prospero Penados, declarou que
nos últimos meses intensificaram-se as 
ameaças de morte contra ele e contra os 
membros da Comissão Nacional de Re
conciliação. Disse· que recebe até cinco
telefonemas diários, com ameaças de
morte. Denunciou que também foram 
ameaçados monsenhor Toruõo e a senho
ra Tere de Zarco, da CNR. 

Terceiro Mundo----------------------
_ANGOLA FFSTEJA 13 ANOS DE INDEPENDÊNCIA 

Luanda (ANGOP-AGEN) - O presi
dente angolano, José Eduardo dos San:
tos, foi felicitado pelos líderes soviético
e cubano, Milµlail ·Gorbatchev e Fidel
Castro, por oc�sião do 132 aniversário da 
independência de Angoi.", a 11 de no
vembro de ·1975. 

Em Saurim0 (província da Luanda
Sul, leste do país), 'onde representou o 
chefe de Estado angolano no ato prin0i
pal dos festejos da data, o general Pedro
Maria Tonha "Pedalé'', ministro da De
fesa, disse que o maior êxito de Angola 
em 13 anos de libei:dade foi a preser
v�ção da independência. 

"Este é um dia de todos os angolanos,
independentemente das idéias que cada 
um professa, do local de nascimento, da
cor da pele etc. Somos angolanos e de
vemos trabalhar sob a mesma bandeira",
·apelou .Pedalé, numa clara alusão à polí
tica de reconciliação nacional praticada
pelo governo. 

Anistia - O ministro da Defesa disse
que o governo vai virar a página do pas
sado pata dar oportunidade àqueles que
se rebelaram contra ele a abdicarem das 
sua$ atividades antigovernamentais e se
juntarem ao esforço coletivo de cons
trução do país. Pedalé disse que o povo 
�goiano tem capacidad_e para resolver,
sozinho, os seus problemas sem necessi
tar de interferências externas. 

O general Pedro Maria Tonha afirmou
ainda que o governo angolano já deu 
provas da seriedade da sua políti�a de
reconciliação nacional e de harmoni
zação social. "Ela é a expressão .de hu
manismo, de espírito de unidade nacional
em tomo dos interesses da maioria do
povo". 

Brasil - No Brasil, numa solenidade
promovida pela embaixada angolana, dia 
13 de novembro à noite, no Teatro Na
cional de Brasília, foi apresentado um 
vídeo-show sobre Agostinho Neto, mé-

dico, . poeta e . primeiro presidente da 
'República Popular de Angola. Houve
·tambéi:n exibição do Ballet Nacional de
Angola, na sua primeira apresentação fo-
ra do país.

Em Lisboa, o embaixador angolano,
Mawete Baptista, disse li imprensa local
que Angola está disposta a ajudar a in
dependência da Nanubia e o recuo das 
tropas sul-africanas para o lado sul-afri
cano do Rio Or:ange, que dividé a Namí
bia daquele país. 

"Angola está na expectativa quanto à
ação do novo presidente norte-americano
(George Bush)", disse o embaixador, a

·propósito das negociações de paz no su
doeste africano. O embaixador disse que 
os cubanos· só saem de Angola quando 
terminarem os motivos da sua chamada, 
numa alusão ao perigo para a soberania
,angolana, representado pela presença na 
.Nanubia do Exército sul-africano. 

ONU FAZ CONFERÊNCIA ESPECIAL POR BANGLADESH 

- Nova Iorque (IPS-AGEN) - A Orga
nização das Nações- Unidas iniciou uma 
conferência especial, dia 16 de novem
bro, para mobilizar a assistência para a 
recuperação de Bangladesh, que sofreu 

_fortes inundaç5es em setembro. A expec
tativa para o encoQtro era de que gover
nos e instituições financeiras detenninas
sem o "tipo e nível" de ajuda que dese
jam oferecer. 

Um informe preparado pela ONU e
governo de Bangladesh estima que o país
necessitará de cerca de US$ 1,4 bilhão
para financiar a re0onstrução e a reabili
tação da nação. Cerca de metade do ter
ritório de Bangladesh ficou submergida 
durante várias semanas. Foram afetadas
diretamente pela inundação 45 milhões 
de pessoas. 

A cifra oficial de mo11es, eomo resul-

tado direto das inundações, foi de l.644 

pessoas. Mais de 730 mortes foram pro
vocadas por enfennidades causadas por
diarréia. A 18 de outubro, a Assembléia
Geral da ONU adotou urna resolução,
solicitando aos organismos da ONU e es
tados membros que "tomem as medidas 
apropriadas" para ajudar Bangladesh a
superar a presente crise e a aumentar a
capacidade do país para prevenir e ate
nuar os desastres naturais . 

MORTOS EM PROTESTO CONTRA GOVERNO NO SRI LANKA 

Colombo (IPS-AGEN) - "Quinze pes
soas morreram durante manifestaçõe� de
protesto contra o governo do Sri Lanka,
realizadas no sul do país, onde opera a
Frente de Libertação Popular (JVP) .. As 
manifestações ocorreram na segunda se-

.iilana deste mê ... 
W Na localidade çle Tissamaharama, a
. 160. quilômetros ao sul da capital, Co
_ lombo, 6 pessoas morreram quando o
Exército disparou contra 2. mil manifes-

tantes. Em Monegarala, morreram 5 pes
soas quando os soldados de ·um veículo 
militar tentavam revidar urna ataque mas
sivo. 

A situação política, no país insular, lo
calizado no Oceano Indico, ficou crítica 
depois que JVP promoveu divei:sos aten-·
tados a estradas de ferro, telecomuni
cações, ônibus, escritórios de correios, · 
distribuição de petróleo e escolas. Ime
diatamente, o governo declarou es.tado 

de emergência na cidade de Anuradhapu
ra. 

A principal reivindicação do JVP era
a deposição do presidente J.R.Jayewar
dene, do Partido de Unidade Nacional, a
implantação de um regime interino e a 
convocação de eleições gerais. fayewar
dene chegou a anunci_ar que dissolveria o 
parlamento, se o líder do JVP, Rohana
Wijewera, estivesse de acordo com um 
governo interino de todos os partidos, o
que aeabou não se concretizando. 

Síntese----------------------------

DÍVIDA PERIX>ADA
Maputo (ANGOP-AGEN) - O governo

francês poderá perdoar um terço da dívida
moçambicana, decisão que se espera seja ma
terializada na próxima reunião do Clube de
Paris, prevista para princípios de 1989, afir
mou em Maputo o primeiro-ministro moçam
bicano Mario Machungo. De acordo com o 
chefe do governo moçambicano, a França as
segurou que atribuirá um fundo adicional es
tiinado em 100 milhões de francos franceses 
(cerca de US$ 16 milhões), resultado de en
tendimentos nas recentes con1ersações que
manteve em Paris com o seu homólogo Michel
Rocard e outros dirigentes. 

UNITA ABATE A VI.AO
Berna (ANGOP-AGEN) - Uma Comissão

Internacional de Inquérito concluiu, em Berna,
Suíça, que o avião de tipo "Hércules" fretado
pelo Comitê Jnternacional da Cruz Vermelha

para distribuir víveres a civis vítimas da guerra
e que caiu a 14 de outubro de 1987, na provín
cia angolana de Bié ( no centro sul do país) foi

abatido por um projétil que atingiu uma de 
suas turbinas. De acordo com um relatório
preliminar do Bureau Federal Suíço de Inqué
rito, com base nas gravações das conversas da 
tripulação de seis pessoas, que morreram, e a
torre de controle, o avião foi abatido por um 
projétil guiado por raíos infravermelhos. A
Comissão não cita o tipo de míssil mas acredi
ta-se que se trata do "Stinger", de fabricação
norte-americana. A caíxa-preta desapareceu
quãndo o avião caíu e mat0u ainda doí civis
que se encontravam numa residência destruída
pelo aparelho. A Unita, organização de opo
sição ao governo angolano apoiada pela África
do Sul, tem dito que recebeu dos EUA os mís
seis "Stinger" para fazer frente à aviação an
go!ana equipada com modernos caças soviéti
cos. 

RÁDIOS EM CABO VERDE 

Cidade da Praía (ANGOP-AGEN) - Cabo 
Verde está negociando com uma empresa
francesa a instalação no seu território de três
emissores de ondas c_urtas, com capacidade pa
ra atingirem toda Africa e America Latina,
soube-se de fonte governamental. As ·nego
ciações decorrem entre o governo cabover
deano e a MCI - Media Connection Interna
tional - exigindo o projeto um investimento de 
150 milhões de francos franceses. Os três 
emis�ores destinam-se a ser alugados por es

·tações de, rádi0 estrangeiras que pretendem
atingir a Africa e América Latina. O contrato

.. tle concessão proposto ao governo da Praía
tem uma duração prevista ·de 20 anos, antece
didos de 18 meses de estudos e de mais três
anos para a construção das infra-estruturas,

· que incluem uma central elétrica, abastecimen
to de água e estradas. 
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Memória----------------

NA VIDA DE JOÍLSON, A SAGA-DO MENOR ABANDONADO 

São Paulo (AGEN) - Será a 9 de dezembro o 52 aniversário do assassinato do me
nor Joílson de Jesus, morto pelo procurador geral cio Estado, Jefferson Pires de Aze
vedo. 

O menor Joílson fora perseguido pelo procurador pelas ruas centrais de São Paulo, 
porque teria em suas mãos uma correntinha (nunca achada) de uma senhora, e alcan
çado morreu pisoteado pelo perseguidor. 

Joílson tinha 15 anos de idade quando foi assassinado. A sua vida é o protótipo do 
menor abandonado numa grande cidade. Filho de migrantes, vivia somente com a sua 
mãe, já que o pai havia abandonado a faIDI1ia envolvido no alcoolismo. 

Desde os 9 anos, Joílson teve várias passagens pela Febem por estar "perambu
lando" pelas ruas. Em sua situação, procurava trabalhar, mas por vezes ficava nas 
ruas por perder a condução. 

Começou então a vender santinhos nas escadarias da catedral da Sé em São Paulo. 
O que arrecadava era destinada à sua mãe. Com o tempo, Joílson não pôde mais ficar 
nas escadarias da Sé, e come_çou a procurar outras alternativas que o analfabetismo e 
sua história lhe permitiram. E veio então o 9 de dezembro. Hora do almoço em 1983. 
Seu corpo ficou estirado por todo o dia, coberto por sacos de lixo, diante de uma 
multidão de curiosos, que por ele passaram se revezando durante todo o dia. 

Agentes da Pastoral do Menor que se encontravam no Pátio do Colégio, envolvi
dos.no acompanhamento junto a vários menores, não puderam sair em seu socorro. A 
mãe de Joílson só ficaria sabendo do ocorrido na manhã do dia seguinte por um noti-
ciário de rádio. 

Joílson, a despeito da violência, conseguiu sobreviver à morte na memória de to
dos aqueles que o estimam. Tornou-se o símbolo da violência que está levando o país 
ao infanticídio ·desmedido e justificado. Mas tornou-se também o símbolo daqueles 
que continuam firmes na luta pelo direito à vida, sem concessões. 

Em primeiro julgamento, Jefferson de Azevedo foi condenado a prisão domiciliar. 
O seu advogado Dr. Roberto De Vittis, tendo recorrido da sentença, conseguiu sua 
absolvição. 

Quero assinar o boletim semanal da AGFN. Por 'isso envio o cheque ou vale 
postal no valor de C?.$ 2:soo.00 (individual.) ou Cz$ 3.(XX),00 (e111idades). 
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José Rainha Júnior. 
membro da Executiva 
Nacional do 
Movimento dos 
Traba/hadon!:s Rurais 
Sem Terra. vitima de 
umatenradoabala 
na cidade de São 
Mateus. norte do 
Espírito Santo. pediu 
garantias de vida à 
Secretaria de 
Segurança Pública 
do estado, José 
Rainha estava 
entrando em sua casa 
quando ouviu os 
tiros, que atingiram a 
porta. 
estilhaçando-a.F.m 
entrevista à AGFN. 
ele frisou que o 
atenrado deve-se à 
atuação do MST na 
ocupação dos terras 
da Acesira. próximas 
a São Mateus. Terra. 
Foto de Roberto 
Pariz.otti 

POÚCIA PR,ENDE PISTOLEIROS 

QUE ATIRÁRAM CON'IRA PREFEITO 

Porto Alegre do Norte (AGEN) - Sindicatos de trabalhadores rurais, ad
ministrações municipais e entidades, como a CPT e o Cimi, além da Prelaziá 
de São Félix do Araguaia, estão distribuindo uma nota de protesto à tentativa 
de assassinato sofrida pelo prefeito desta cidade, no Mato Qrosso, Rodolfo 
Alexandre Inácio (Cascão), do PMDB, e o posseiro Avelino Pereira Coelho. 

A nota, além de denunciar os autores das tentativas e o mandante, pede 
"uma lúcida consciência crítica, a união de todos os companheiros, o des-. 
mascaramento dos oportunistas e traidores e a confiança no Deus da vida", a 
fim de que "a caminhada seja sustentada". 

Apoio eleitoral - Segundo as entidades signatárias, Cascão e Avelino so
freram o atentado, dia 20 de novembro, por volta das 18 h, por causa de seu 
apoio político ao candidato a prefeito de Porto Alegre do Norte, Pedro Aze
vedo Guimarães, conhecido como Pedro Fernandes, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais local. Pedro Fernandes ganhou as eleições e seus 
adversários políticos, confonne as informações passadas à AGEN, não acei
taram o resultado. 

Assin_ala a i:1ota: _"Os autores dessa emboscada homicida, em plena rua,
foram cmco p1stoleiros, quatro deles bem conhecidos: Eduardo de Souza 
(Mato Grosso), Carlos Alves Rodrigues (Carlinhos), Mariano Ferreira Màtos 
(Ferreirinha) e Vicente "Ceguinho", a mando do fazendeiro Luís Carlos 
Machado, conhecido por Luís Bang-Bang, antigo 'gato' da Fazenda Frenova, 
do grupo dos cartórios Medeiros e dos Tapetes Ita, de São Paulo. Também 
esteve envolvido na preparação do atentado Benedito Pereira da Silva, (Diti
nho). 

Mais adiante, a nota lembra que a vitória de Pedro Fernandes representa, 
para o povo de Porto Alegre do Norte, "a continuidade da administração 
Cascão e a derrota das forças latifundiárias da UDR, cujo candidato era o 
próprio Luís Bang-Bang". 

Cascão foi, durante anos, agente de pastora! da Prelazia de São Félix (o 
�unic!pio de Porto Alegre pertence à Prelazia) e é muito estimado na região, 
mclus1ve por d.Pedro Casaldáliga, bispo da Prelazia. Levados imediatamente 
a Corumbá, ambos estão fora de perigo. Cada um recebeu dois tiros. Do 
atentado escapou Fernanda Macruz, mulher de Cascão, que conseguiu es
conder-se no banco de trás do carro. 

O atentado ocorreu junto à delegacia de polícia. Os pistoleiros foram pre
sos após uma troca de tiros na divisa com Vila Rica, município vizinho. Luís 
Bang-Bang fugiu de avião para o Pará. 

• 
Bolcliín:N!! 131-01 dedezadxodc 1988. 

AV. IPIRANGA, 1267 - Si AND. FONE: 229 6734 
01039 - SP - BRASIL - END. TELEGR.: ECUMÊNICA 

TELEX: 1125824 AECN-BR 



.lgrejas------------------------

ooVERNo TCHECO APFl..A ÁS IGREJAS PARA AJUDAR ABERTURA 

Praga (IPS�AGEN) - O pri.meiro-mi
nistro da Tchecoslo:váquia, Ladislav 
Adamec, apelou às Igrejas, comunidades 
religiosas e aos érentes a contribuir com 
o êxito da "perestroi.ka" neste país. O
convite à cooperação com o programa de 
transformações sócio, políticas e econô
micas que começa a ser desenvolvido na 
Tchecoslováquia foi feito durante uma 
"reunião solene" do Comitê de Repre
sentantes das 18 Igrejas e comunidades 
religiosas existentes no país, no início
deste niês. 

A reunião foi realizada por ocasião do 
702 aniversário da fundação do Estado . 
tcheco, a 28 de outubro de 1918, sobre 

as mínas do velho império austro-húnga
ro, após a primeira guerra mundial. Em 
seguid� à homilia do bispo católico, 
d.Jan Lebeda, o premier tcheco pronun
ciou um discurso, assegurando que "o 
Estado socialista e seu governo federal 
se esforçam por manter as melhores re
lações com as Igrejas e os crentes e fo
mentar a confiança mútua".

Novas idéias - Ladislav Adamec afir
mou que seu governo (está no cargo há 
dois meses) será "enérgico" com relação 
ao "respeito às leis". Entretanto, subli
nhou saber que "as novas idéias nascem 
da livre discussão, sem idéias preconce
bidas, condenação de opiniões dissiden
tes e inúteis desconfianças". 

"Estamos convencidos• - disse o pre
mier - que é mui.to o que as Igrejas po
dem realizar em favor do progresso ma
terial e espiritual e para a felicidade do 
povo", e opiniou que uma "ativa postura 
de cidadania" dos crentes nesta direção 
"não contradiz com a fé religiosa". 

Adamec reafirmou também o "princí
pio da liberdade de culto" e a concepção 
de um "estado de tolerância confessio: 
nal" que "historicamente tem contribuí
do com o fortalecimento do Estado" 
tcheco, "sempre que se atuou com 
união", explicou. "A intolerância reli

_giosa, a opressão e a discriminação de 
pessoas de outras confissões sempre pre
judicaram a causa da nação", concluiu. 

BISPO DE MT INCENTIVA CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Sinop (AGEN) O bispq da diocese 
de Sinop (MT), d.Henrique Froilich, de 
_69 anos, em entrevista à AGEN, após 
afirmar que "é grande o número de .terras 
devolutas em nossa diocese", frisou: 
"Os grandes grileiros são nosso maior 
problema. Grilam a terra e depois ven
dem-na aos colonos, geralmente por pre
ços altos. Os colonos, entretanto, não 
têm o título de posse, exatamente por ser 
terra grilada". 

Contra a situação "injusta e· desuma
na", segundo d.Henrique provocada pela 
posse . da terra,, o trabalho da diocese, 
criada ém 82, é o de estimular a fun
dação de cooperativas de produtores ru
rais. Segundo o bispo diocesano, "a in
tenção é ajudar e proteger o pequeno co-

lono da presença angustiante dos gran
des". Dá uma risada alta e completa: 
"Os donos das grandes fazendas estão 
danados conosco. Percebem q�e come
çam a perder à primeira vista uma ines
gotável fonte de lucro e riqueza, ou seja, 
ã exploração dos pequenos proprietá:. 
rios". 

A partir do interesse demonstrado pe
lo padre Jorge· Albertini, os leigos 
("leais ao espúito verdadeiro da coope
rativa e do Evangelho", segundo defi
nição do bispo) iniciaram um lento e pa- . 
ciente trabalho de aglutinação dos inte
resses de funcionamento das pequenas 
propriedades, concluindo, desde então, 
não haver outra saída a não ser as coope
rativas. 

. Acrescenta d .Henrique: "Com uma 
produção pequena e estradas ruins, a 
comercialização da colheita era muito 
difícil. Os produtores, para SyU desespee 
ro, acabavam vendendo por preços bai
xos ou então não vendiam. O frete pesa-
va muito na balança. A situação estavà 
insustentável". . 

A lavoura branca, que se constitui de 
feijão, arroz e milho é a predominante na 
região, mas já aparecem plantações de 
café, cacau e, em menor escala, do gua
raná. "Insistimos muito na produção de 
borracha para os pequenos agricultores. 
Ela sempre terá um preço bom, e não há 
a ne.cessidade de muito espaço, além de 
ser uma cultura nativa", completa d.Hen
rique. 

IPU FSfRANHA SUA EXCLUSÃO DOS COLEGIADOS DA SOCIEDADE BÍBLICA 

Vitória (AGEN) - O último nú!]lero de 
"Traço-de-União", boletim da secretaria-ge
ral da lgi:eja Presbiteriana Unida dp Brasil (I
PU), comenta a carta-circular de 14 de outu
bro da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), que 
comunica os nomes dos novos componentes 
dos três colegiados da SBB. Nenhum nome da 
IPU aparece entre os novos memb_ros. 

A carta-circular da SBB, assinada pelo seu 
secretário-geral, reverendo Luiz Antonio Gi
raldi, comunica os nomes dos novos integran
tes da Diretoria, Conselho Consultivo e Con
selho Fiscal da Sociedade, eleitos na XII As-

. sembléia Geral da entidade, a 26 de agosto 
passado. 

Observando que nenhum membro da IPU 

foi incluído, "Traço-de-União" acrescenta 
que os três representantes anteriores da Igreja 
nos colegiados foram "eliminados". Eram os 
pastores Claude Emmanuel Labrunie, João 
Dias de Araújo e Joaquim Beato, "todos co
nhecidos nacional e internacionalmente pelo 
seu notório saber bíblico e teológic<(. 

Equibõrio - Comenta o boletim da IPU 
que, "embora as denominações evangélicas 
não são oficialmente representadas �a Socie
dade Bíblica do Brasil, tem sido tradicional o 
esforço de dar equiliõrio nos seus colegiados 
administrativos a pessoas das várias Igrejas". 

Afirma ainda que a Igreja Presbiteriana do 
Brasil (IPB), "que retirou seu apoio à SBB há 
15 anos, após a publicação da versão do Novo 

Testamento A Biblia na linguagem � boje, 
tem cinco de seus me.mbros nos novos colegia. dos da SBB". Este fato, para o secretário-ge-
ral da IPU, reverendo Jaime Wright, "é bom e 
ruim. Bom, porque sugere que a IPB estaria 
abandonando o sectarismo que cegara-lhe a 
vista ecumênica. Ruim, porque sugere haver -
de fonte não identificada - uma discriminação 
contra a denominação caçula brasileira que, 
desde suas origens, se comprometeu com o 
ecumenismo". 

Reunido em Salvador, durante a primeira 
semana de setembro, o Conselho Coordenador 
da IPU aprovou resolução reafirmando seu 
apoio à SBB, e lembrando que vários dos seus 
pastores e leigos são funcionários importantes 
nos quadros daquela entidade. 

IGREJAS ENVIAM CARTA .ABF.R.TA A CONSJITU,INTES ESTADUAIS 

São Paulo (AGEN) - Foi enviada a todos 
os députados estaduais de São Paulo a carta 
aberta aos constituintes,! elaborada durante o 
Encontro Ecumênico de· Lideranças Cristãs, 
realizado no último dia 19, no Centro Pastoral 
São José, marcado para deflagrar o trabalho 
de acompanhamento à Constituinte Estadual, 
em fase de ·elaboração do seu regiment� ipter
no. 

Estiveram no Encontro cerca de tOO·pes
soas, membros das Igrejas católica, luterana, 
metodista e episcopal, que decidiram pela ela
boração da carta aberta e eor sua ampla di� 
vulgação entre as comunidades e grupos das 
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Igrejas presentes. Foi marcado um novo En
contro para o dia 18 de fevereiro. 

Cioico itens - A carta aberta, dirigida a to
dos os constituintes, assinala, na introdução, 
que a Constituinte Federal e as Eleições Muni
cipais impediram uma atenção maior à insta
lação da Constituinte Estadual, "limitando a 
participação das entidades representativas da 
sociedade". · . 

Constatado o fato, as Igrejás cristãs reivin
dicam cinco pontos básicos, nesta primeira fa
se da Constituinte Estadual: "A garantia da 
participação popular, com a possibilidade de 
sereJ11 apresentadas emendas, tanto na fase das 

corrussoes como no plenário da Assembléia; 
que as sessõés das comissões e do plenário da 
Assembléia sejam públicas; que hajam audiên
cias públicas na fase das comissões; que os 
trabalhos sejam conduzidos pela mesa e que se 
estabeleça a tribuna livre para a defesa das 
emendas populares". 

O Encontro foi promovido pelo Movimen
to de Fraternidade de Igrejas Cristãs (Mofic) e 
Comissão de Ecumenismo e Diálogo Religioso 
da Arquidiocese de São Paulo (Cedra). Outras 
informações podem ser obtidas no telefone 
(011) 884 1544.

Direitos Humanos 
PESSOAS LIGADAS A DIREITOS HUMANOS R>RAM FLEITAS 

São Paulo (AGEN) - V árias pessoas 
ligadas à questão da defesa dos direitos 
humanos foram eleitas a 15 de novem
bro. O vice-prefeito eleito de São Paulo, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, e o novo pre
feito do Rio de Janeiro, Marcelo Alen 
car, foram advogados de presos políticos 
nos anos 70. Até hoje Greenhalgh at�· o.1 

em casos políticos, tendo sido, por 
exemplo, defensor dos padres franceses 
Aristides Camio e Francisco Gouriou, 
que foram ameaçados de expulsão do 
país. 

O advogado Omar Ferri, um dos .fim
.. dadores do Movimento Justiça e Direitos 

Humanos do Rio Grande do Sul, foi elei
to vereador pelo PSB, em Porto Alegre. 
Ex-deputado estadual pelo PTB, na épo
ca em que Leonel Brizola era governador 
do estado, Omar Ferri defendeu o casal 
de uruguaios Lilian Celiberti e Univer
sindo Dias, seqüestrado com o auxilio de 
policiais brasileiros. Recentemente, Ferri 
foi um dos primeiros ·brasileiros a rece
ber sua ficha na comunidade de infor
mações, como garante o habeas-data 
prescrito na nova Constituição. 

O coordenador nacional do Movimen
to Nacional de Defesa dos Direitos Hu
manos, Pedro Wilson Guimarães, foi o 

segundo candidato mais votado à Prefei
tura de Goiânia, concorrendo pelo PT. 
Ex-reitor da Universidade Católica de 
Goiás, Pedro Wilson diz sair "com espe
ranças" das eleições municipais, por não 
ter se concretizado "a atmosfera de de
sinteresse do início, que apontava o voto 
nulo como uma saída para o país". 

O presidente do Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos de Joinville, João 
Facchini, foi .eleito vereador·peio PT. A 
vereadora Helena Greco, reeleita pelo 
PT em Belo Horizonte, é uma velha mili
tante pelos direitos humanos no estado. 

ENTIDADES PROMOVEM SEMINÁRIO SOBRE VOLTA REDONDA 

São Paulo (AGEN) - A Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a Co
missão Teotônio Vilela e o Núcleo de 
Estudos da Violência promoveram na úl
tima segunda-feira (28)., um Seminário
Protesto com o título "A Militarização 
dos Conflitos Sociais - Solidariedade às 

.ítimas de Volta Redonda", no auditório 
aa OAB, Praça da Sé, 385, 12 andar. 

O evento começou às 19hs, havendo, 
às 16h, uma entre�sta coletiva à impren-

sa dos participantes: Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, presidente da OAB, 
seção São Paulo, Jãnio de Freitas, jorna-

. lista da Folha de São Paulo, Juarez An
tunes, presidente licenciado do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Volta Redonda e 
eleito· prefeito da mesma cidade, Marile
na Chauí, membro da Comissão Teotônio 
Vilela, Miguel Reale Júnior, professor da 
Faculdade de Direito - USP e Paulo Sér
gio Pinheiro, da Comissão de Direitos 

Humanos da OAB - SP. 
No texto-convite, os promotores do 

Seminário assinalavam "considerar 
inadmissível a progressiva militarização 
dos conflitos sociais, sendo ÍI)aceitável a 
participação das Forças Armadas nas 
questões trabalhistas". Para em seguida 
acrescentar: "As morte em Volta Redon
da confirmam, de modo bastante infeliz, 
que não é papel das Forças Armadas in
tervirem em movimentos grevistas". 

PLENÁRIO PRÓ-CONS'ITfUINTE TRABAUIA EM ÂMBITO ESTADUAL 

São Paulo (AGEN) - O Plenário Pró-Parti
cipação Popular na Constituinte já tem uma 
plataform<! mínima de trabalho que deverá 
nortear sua atuação durante as Constituintes 
Estadual e Municipal. Membros do Plenário 
lembram que "o documento elaborado é uma 
contribuição ao debate, não estando, é eviden
te, pronto e acabado". 

São muitas as preocupações do Plenário no 
que diz respeito à atual situação das cidades 
brasileiras: o documento faz referências, por 
exemplo, ao inchamento urbano, frisando que 
ele vem após um "êxodo forçado do campo". 
E observam a importância do momento consti-

tuinte, encerradas as eleições municipais e já 
promulgada a nova Constituição brasileira. 

"Precisamos voltar nossa atenção para as 
leis estaduais e a seguir em direção à Consti
tuição Municipal. Vamos sempre chamá-la as
sim, de Constituição Municipal, em substi
tuição à expressão Lei Orgânica. Esta denomi
nação nada mais é que uma interpretação abu
siva da Constituição de 46, extrtman1ente mu
nicipalista. Mas a interpretação acabou impon
·do uma carta-padrão aos municípios, o que em
absoluto era previsto pela Constituição de 46", 
lembra José Carlos Salvagni, um de seus 
membr<;>s. 

Questionado sobre a eleição de uma prefei
ta ligada aos interesses populares, e os reflexos 
nqs· trabalhos do Plenário, Salvagni assinalou: 
"E evidente que a eleição de Luiza Erundina 
vem facilitar e ajudar muito a nossa proposta. 
Ela, inclusive, participou de algumas reuniões, 
aprovando o t�or geral do documento que va
mos discutir. E evidente que ele tem acrésci
mos e eliminações a serem feitas, mas o que 
queremos garantir é o seu espírito, dirían1os 
assim". 

Já para a Constituinte Estadual, o Plenário 
vai marcar uma reunião para o próximo mês, 
onde o assunto será encaminhado. 

• 
LAVRADOR SOFRE ATENTADO E EXECUTIVA DO MST SE REÚNE 

São Mateus (AGEN) - O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) está 
exigindo das autoridades desta cidade do norte 
do Espírito Santo a apuração do atentado so
frido por José Rainha Júnior, membro da exe
cutiva nacional do MST, dia 17 de novembro. 
Ele entrava' em sua casa e foi surpreendido pe
los disparos, ficando ferido pelos estilhaços 
dos vidros da porta. 

Segundo informações do MST, o atentado 
contra José Rainha, assim como as ameaças de 
morte ao também membro da Executiva, João 
Ramalho, relaciona-se à reocupação de 5 mil· 
hectares da Fazenda Acesita Energética, em 
15 de outubro, por 400 famílias de trabalhado
res rurais. Um outro grupo de sem terra ocu
pou a sede do Ministério da Reforma Agrária, 

em Vitória, a fim de exigir a desapropriação 
da fazenda. 

Compromisso - Em setembro, conforme o 
MST, o governo ,do estado e o Mirad com
prometeram-se a assentar as farru1ias até o dia 
15 de outubro, o que não foi cumprido. Com o 
atentado, pelo que disseram membros do 
MST, "fecha-se o cerco em torno das reivin
dicações dos trabalhadores rurais, criando-se 
um clima de terrorismo na região, tnarcada por 
muitos cont;lj.tos ligados à terra". 

"Sindicatos regionais e entidades represen
tativas d1; movimento popular estão apoiando 
a nossa r. ':>bilização, e a condenação ao aten
tado é geral, enquanto cresce o apoio ao nosso 
trabalho", disseran1 as mesmas fontes. 

JOSÉ RAINHA PEDE GARANITAS DE VIDA 

Cam�inas (AGEN) - O trabalhador rural 
José Ramha Júnior, que sofreu um atentado a 
tiros na cidade de São Mateus, norte do Espí
rito Santo, no final da semana passada, enca
minhou um pedido fomíal de garantias de vi
da, além de denunciar o ocorrido à Secretaria 
de Segurança Pública do estado. 

Rainha Júnior, que participou de uma reu
nião do Movimento dos Trabalhado'res Rurais 
Sem Terra, é membro da executiva nacional 
do MS:r, e escapou ileso do atentado, sendo 
ferido apenas pelos es!,i;lhaç?s da porta de vi-

dro de sua casa, destruída pel"s tiros. 
' 

Susto e suspeita - A Polícia Civil de São 
Mateus, José Rainha e. os demais.membros do 
MST, que vivem na região, nada -chegaram a 
denunciar, "pois sabíamos que nenhuma apu
ração seria feita, com rigor. Afinal, as suspei
tas existem até de que poderia haver uma certa 
conivência, ou até mesmo um envolvimento 
'maior dos policiais no atentado". 

Segundo Rainha, os disparos foram con
seqüência da ação do MST jqnto aos trabalha-

Reunião nacionàl - De 22 a 24 de novem
bro, no Seminário de Nova Veneza, a 20 
quilômetros de Campinas, São Paulo, esteve 
reunida a executiva nacional do MST, à fim de 
avaliar as eleições do dia 15, sob a ótica dos 
sem terra. Foi traçado um amplo quadro dos 
resultados das urnas, sendo verificados os lo
cais onde houve avanço ou recuo no que se re
fere ao apoio das admin.istrações municipais ao 
Movimento. 

Ainda na reunião, que teve a presen�a de 
cerca de 40 pessoas, foi encaminhado o 5- En
contro Nacional, a ser realizado no pr6ximo 
ano, antecedendo o 2!? Congresso Nacional, 
que acontecerá provavelmente em São Paulo, 
daqui a dois anos. 

dores sem terra que ocuparam, há cerca de um 
mês, terras ociosas da Acesita Energética. 
"Infelizmente não pude ver os autores dos 
disparos. Cheguei de moto, estacionei-a e es
tava entrando quando ouvi os disparos. Mas 
não havia carro nas proxinúdades. Isto leva a 
crer que estavam a pé, escondidos atrás de 
_postes ou em muros próximos". A paróquia de 
São Mateus, através do padre Pedro Bracelli, e 
·a diocese, pelo bispo d.Aldo Gema, manifesta
ram imediata solidariedade a Rainha e ao 
MST.
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povos lndigenas-------------,...-------------
MISSIONÁRio D&Nl)NCIA: GENOCÍDIO YANOMAMI CONllNUA 

Boa Vista (AGEN) - O missionário 
Cario Zacquini, da Congregação Conso
lata, membro da Comissão pela Criação 
do Parque Yanomami, e que vive em Ro-1. 
raima há 24 anos, dos quais 14 em traba
lhos ligados diretamente aos índios, ad
vertiu os diversos setores da sociedade 
brasileira, .. interessados no assunto", pa
ra "a continuidade do genocídio que vem 
-sendo praticado contra os índios".

Completou: "Fui expulso da área Ya
nomami sob a alegação de que estava

correndo perigo, imagine só ... A situação 
na área é .extremamente delicada, e o pe
rigo cresce, pois os índios estão inteira
mente abandonados ... ". 

Prêmio ao trabalho - Sobre a no
meação do ex-presidente da Funai, Ro
mero Jucá Filho, para o governo de Ro
raima, Cario Zacquini sorriu e comentou: 
"A nomeação acabou ·se constituindo em 
um 'prêmio' à sua atué\ção nos assuntos 
indígenas, em particular no que se refere 
aos Y anomamí. As ações negativas da 
Funai acabaram sendo apresentadas. co-

mo feitos mirabolantes pelo governo 
Sarney". 

Denunciou, mais adiante, que até 
mesmo funcionários da Funai, indigna
dos com o tratamento dado pelo órgão 
federal aos índios Y anomami estão sendo 
afastados da área, "a fim de não ser re
velado o genocídio lá praticado. Os jor
nalistas, por exemplo, não podem entrar. 
Não poderíamos esperar mais de um go
verno como o do Sarney, o maior grileiro 
de terras indígenas deste século", disse 
Zacquini. 

CIMI DEFENDE ÁREAS INDÍGENAS COMO "INTOCÁVEIS .. 

São Paulo (AGEN) - O advogado 
Paulo Machado Guimarães, membro da 
assessoria jurídica do Conselho Indige
nista Missionário (Cimi), disse, durante o 
Curso de Direito Indigenista, que a prá
tica dos advogados que integram a asses
soria é não acomodar situações que en
volvam invasões das áreas indígenas. 

O Curso foi realizado na Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, de 23 a 
·25 de novembro, em promoção da pró
pria faculdade e Comissão Pró-índio de
São Paulo: O advogado foi questionado 
sobre uma possível "�njustiça" praticada
contra posseiros, em_ situação de carência 
·e miséria absolutas, obrigados a é\bando-

nar a terra ocupada. 
Ele detalhou a ação da assessoria jurí

dica: "Nossa posição -é defender a área 
indígena contra quem quer que seja. Po
de haver uma união de forças entre os 
'índios e os posseiros no geral, nas lutas 
mais amplas. Mas no específico defen
demos sempre a área indígena como in-
tocável". 

Reforma Agrária - Prosseguindo em 
sua explicação, o advogado completou: 
"Nossa luta junto dos posseiros é pela 
. Reforma Agrária, por exemplo, a fim de 
que todos tenham acesso à terra. É uma 
postura defendida publicamente, e assim 
deverá ser1mantida", 

O Curso foi encerrado, dia 25, com 
um Tribunal Ticuna, das 9 às 13h, com 
as presenças do jornalista Fernando Ga
beira e do escritor Márcio de Souza, 
além de representantes indígenas. Diver
sas entidades apoiaram o Curso: Uníã. 
das Nações Indígenas, Associação Brasi- � 
leira de Antropologia, Centro Acadêmico 
11 de Agosto (Fac. de Direito), Centro 
de Documentação e Informação (Cedi), 
Centro Maguta, Departamento de Antro
pologia da Faculdade de Filosofia e Le
tras da USP, Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), Núcleo de 
Direitos Indígenas, Centro de Trabalhos 
Indígenas e Cimi. 

ÍNQIA GUARANI ACUSA FUNAI DE OMISSÃO EM MATO GROSSO DO SUL 

Campo Grande (AGEN) - A índia Marta 
Silva Vito, conhecida como Marta Guarani, 46 
anos, acusou a Funai de omissão 
em relação à expulsão dos fudios Guarani e 
Kaiowá de suas terras neste estado, indo tra
balhar em fazendas próximas, "sem qualquer 
noção de direitos trabalhistas. São barbara
mente explorados, e abandonam a fazenda na 
primeira vez em que são repreendidos, deixan
do para trás o que tinham a receber". 

Mârta Guarani é sobrinha do cacique Mar
çal Tupã, que tornou-se conhecido por ter fa
lado ao papa João Pau\o TI, em Manaus, quan
do de sua visita ao Brasil, em 1980. Marçal foi 

assassinado pouco tempo depois, no Mato 
Grosso do Sul. 

Na periferia - Há três anos, foi criada,. em 
Campo Grande, a Associação Kaguateca Mar
çal Tupã, a fim de acompanhar os índios que 
saem de suas tribos e vão para as cidades, tra
balhando em subempregos. São denominados 
desaldeados. "Hoje, em Campo Grande, temos 
cadastrados cerca de 4 mil fudios nessas con
dições. São os Terena, que moram próxin10s à 
cidade. Os Guarani e os Kaiowá moram em 
terras mais distantes. De lá, dirigem-se para as 
fazendas vizinhas, onde acabam cortando ca
na, morando em barracos imundos, sendo se-

guidamente maltratados pelos fazendeiros e_ 
seus jagunços", frisou Marta. 

A Associação Kaguateca (o nome é uma 
composição das iniciais de todas as tribos do 
MS) está intensificando esse levantamento, a 
fim de ter um quadro amplo e detalhado das 
"precárias condições em que vivem os desa!. 
deados", conforme Marta. Acrescentando: "A 
Funai nunca tomou providências, não mexe 
uma palha sequer". 

Qutras informações sobre o trabalho po
dem ser dirigidas diretamente à Associação, à 
rua Vasconcelos Fernandes, 703, bairro 
Amambaí, CEP 79025; Campo Grande, MS. 

FUNAI E SARNEY CONDENADOS m.t,tRIBUNAL TICUNA 

São Paulo (AGEN) - Por sete votos a 
zero, a Fundação Nacional do índio 
(Funai), através de seu então presidente, 
Romero Jucá Filho, o ministro do Inte
rior, João Alves, e o presidente José 
SariJ.ey, fo�am condenados como res
ponsáveis diretos ou indiretos pela morte 
de 14 índios Ticuna, ocorridas a 28 de 
março deste ano, no local denominado 
Boca do Capacete, município de Benja
min Cons�t, Amazonas. 

O julgamento encerrou o Curso de Di
reito Índigenista realizado na Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco du
rante toda esta semana. O "massacre dos 
_Ticuna", como ficou nacionalmente co
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nhecido, teve como mandante C madei
reiro Oscar Castello Branco. Alem de 14 
índios mortos, outros 23 ficaram feridos, 
em um dos mais "bárbaros crimes da 
história deste país", conforme definiu o 
advogado Carlos Frederico Marés, que 
atuou _como promotor. 

Consciência nacional - O advogado de 
defesa, Herman Assis Baeta, não tentou 
inocentar os envolvidos, mas Sim atenuar 
a pena, argumentando que "a consciên
cia nacional é contrária aos índios", fri
sando que as autoridades acusadas de 
omissão nada mais fizeram que "manter 
o que podemos ver em toda a nação".

Como testemunhas estavam pm repre-

sentante da OAB, o deputado federal 
Fábio Feldmann, Carolina Bori, pr�i
dente da SBPC, Antônio Augusto Aran
tes, presidente da Associação Brasileira 
de Antropologia, o bispo d.Décío Perei
ra, representando a CNBB, o e�critor 
Márcio Souza e o jornalista Fernando 
Gabeira. O jurista Fábio Konder Compa
rato atuou como presidente do jtjri. 

N.a exposição dá promotoria, o advo
gàdo Carlos Frederico Marés acusou "a 
inoperância da Funai", lembrando, mais 
adiante, que CC9 massacre não ocorreu em 
um dia qualquer. Pelo contrário: a polí
cia sabia da intenção dos capangas do 
madeireiro, e nada fez". 

Política-· ____ _:,__ __________________ _ 
NO CENTRO-SUL, AVANÇO PROGRFSSISTA FOI MAIOR 

São Pmdo (AGF.N) - O avanço das forças progressistas foi maior nos centros urbanos e iNJus!Tiais dµ região 

centro-sul, embora, nos enclaves agropecuários nessas áreas, tenha prevalecido o poder de grupos conservadores 
comoaUDR. 

São Paulo - O PT ganhou as prefeitu
ras de São Paulo (Luiza Erundina); São 
Bernardo do Campo (Maurício Soares), 

. Santo André (Celso Daniel), Diadema 
(José Augusto Ramos), Santos (Teima de 
Souza), Campinas (Jacó Bittar) e Piraci
caba (José Machado), além de outras pe
quenas cidades, entre elas, Jaboticabal, 
na zona canavieira. ,O PDT conquistou 
as prefeituras de pequenas cidades·, como 
Jacareí e Aparecida, terra do ministro da 
Indústria e Comércio, Roberto Cardoso 
Alves, prócer da UDR. 

O PSDB teve um baixo desempenho, 
elegendo os prefeitos de Pindamonhan
gaba, Bauru, Pompéia e Ibitinga. Em 
Bauru, Antonio Izzo Filho derrotou Os-

.. valdo Sbeghen, do PTB, que tinha apoio 
Aa UDR. O PSB ganhou em Icém. A 
�R conquistou a maioria das prefeitu-

ras na região agropecuária, no eixo Ara
çatuba (Gennínia Venturolli) - Presiden
te Prudente (Paulo Constantino, coli
gação P1B-PFL-PSD-PL-PDS.) - Presi
dente Venceslau (Tufi Nicolau, PFL
PDT-PL-P1B) . 

Na capital, o PT fez 16 vereadores: 
Eduardo Suplicy, Adriano Diogo, Juce
lino Silva Neto, Joarez Soares, Valfredo 
Pereira Silva, Tita Dias, Henrique Pa
checo, Pedro Dallari, Maurício Faria, 
Francisco Whitaker, Tereza Lajolo, Ítalo 
Cardoso, !rede Cardoso, Arselino Tatto, 
Devanir Ribeiro e João Carlos Alves. 
Jucelino, Valfredo, Arselino e. João Car
los foram eleitos com apoio nas comuni
dades de base. Whitaker coordenou o 
Plenário Pró-Participação Popular na 

•onstituinte.
W O PSDB fez cinco vereadores: Walter

Feldman, Paulo Kobayashi, Marcos 
Mendonça, Arnaldo Madeira e Gabriel 
Ortega. O PC do B elegeu Aldo Rebelo, 
ex-presidente da UNI?. O PCB elegeu 
Luiz Carlos Moura. O PMDB elegeu 9 
vereadores, o PDS 8, P1B 5, PFL 4 e PL 
3, entre eles, o filho de Romeu Tuma, di
retor geral da Polícia Federal, Robson 
Tuma, o segundo mais votado (mais de 
40 mil votos), depois de'Suplicy, que ul
trapassou 200 mil votos. 

Rio de Janeiro - O PDT elegeu o pre
feito Marcelo Alencar e 12 vereadores na 
capital. Em todo estado, o PMDB con
quistou 21 prefeituras, o PFL 12, o PL 4, 
o PSB 3, o PTR 3, o PTB 2, o PDC 2, o
PDS 1 e o PT 1 (Angra dos Reis, com o 
dentista Neirobis Nagae). O PDT elegeu 
19 prefeitos, entre eles os das maiores 
cidades: Niterói, São Gonçalo, Resende, 
Volta Redonda (Juarez· Antunes, presi
dente do Sindicato dos Metalúrgicos) e 
Campos. Nesta cidade, o candidato pede
tista, Anthony Garotinho Math_eus, der
rotou Rockfeller de Lima, que tinha 
apoio explícito da UDR. Foi esta uma 
das maiores··derrotas da UDR no país. 

I 

Vereadores eleitos pelo PDT na cida
de do . Rio de Janeiro: Jorge Felippe, 
Nestor Rocha, Tito Ryff, Maurício Aze
do, Fernando William, Regina Gon:;lilho, 
Mário Dias, Roberto Cid, Paulo Emilio, 
Carlos Alberto Torres, Sarni Jorge e 
Wilmar Pallis. O PT elegeu 4: Chico 
Alencar, Adilson Pires, Eliomar Coelho 
e Guilherme Haeser. O PCB 2: Francisco 
Milabi e Ruça. O PSB reelegeu Sérgio 
Cabral. Alfredo Sirkis, eleito pelo PV, 
foi o vereador màis votado do Rio 
(43.452 votos). Completam a nova Câ
mara Municipal do Rio de Janeiro 3 ve
readores do PTB, 2 do PMDB, 2 do 
PDC, 5 da coligação PDS/PL, 2 do PFL, 
2 do PTR, 2 do Pasart, 2 da coligação 
PSDB/PC do B (Edson Santos e Laura 
Carneiro) e 2 do PS. 

Rio Grande do Sul - O PT. elegeu os 
prefeitos de Porto Alegre (Olivio Outra), 
Rio Grande (Paulo Vidal), Severiano de 
Almeida e Ronda Alta, base do movi
mento dos sem terra. O PMDB conquis
tou 135 prefeituras, o PFL 16, o PDS 
115, o PL 2, o P1B 1 e o PDT 57, entre 
elas, as de Pelotas e Nonoai. Grande par
te dos novos prefeitos pelo PDS teve 
apoio da UDR, como Cássio Peixoto, 
eleito em Santiago. Em Cachoeira do 
Sul, a UDR apoiou o médico Acido Wi
teck, eleito pelo PMDB. 

O PT elegeu 9 vereadores em Porto 
Alegre: Flávio Koutzii, Clóvis llgenfritz, 
João Mota, Antonio Hohfeldt, Gert 
Schinke, José Valdir da Silva, Décio 
Schauresn, Giovani Grego! e José Au
gusto Alvarenga. O PDT elegeu 11: 
Valdir Fraga, Isaac Ainhorn, Nelson 
Castan, Elói Guimarães, Jaques Macha
do, Wilton Araújo, Dilamar Machado, 
Carlos Vireira da Cunha, Ervino Besson, 
Letída Arruda e Ciro Martini. O PMDB 
elegeu 5, a coligação PDS-PFL-P1B 5, 
PL 1, o PCB 1 (Lauro Hagemann) e o 
PSB elegeu o advogado Omar Ferri. A 
candidata mais votada em Porto Alegre, 
Jussara Cony, do PC do B, não foi eleita 
porque seu partido não atingiu o coefi
ciente necessário. 

Santa Catarina - O ex-governador Es
piridião Amin é o novo prefeito de Flo
rianópolis, pelo PDS. O PT e o PV ele
geram um vereador cada na capital. Em 
Camboriú, a chapa PDT-PT venceu a 
disputa pela prefeitura. O vice, Ariosto 
Pereira, é do PT, que no estado fez cerca 
de 20 vereadores. A maior bancada pe
tista (3 vereadores) .é em Criciúma, com 
o apoio dos mineiros em carvão.

Paraná - O arquiteto Jaime Lerner, do
PDT, é o novo prefeito de Curitiba. Ler
ner, que já foi prefeito da cidade duas 
vezes, teve menos de 15 dias de campa
nha. O PT fez três vereaqores na capital, 

e (;)tfas prefeituras no estado, entre elas a 
de São João do Triunfo, com apoio das 
comunidades de base. 

&pírito Santo - O PT elegeu Vitor 
Buaiz prefeito de Vitória, e Túlio Pariz 
prefeito de Jaguaré. O PSDB-ganhou em 
Itapemirim (Erivelto Meirelles), Vila Ve-

. lha (Jorge Anders) e Cariacica (Vasco 
Alves, ligado a movimentos comunitá
rios). O PFL conquistou 22 prefeituras, o 
PMDB 16, PTB 10, PDS 5, PL E PDT 
3, PDC 2. O PDT fez três prefeituras: 
Bom Jesus do Norte, Linhares (Luiz 
Candido Durão) e São Mateus (Pedro 
Alves). Em Linhares, o vice-prefeito 
eleito, Jair Correa, o "Nozinho Correa", 
é vice-presidente ,regional da UDR; em 
São Mateus, o vice, Antonio Carlos So
sai, é ligado às comunidades de base. 

A UDR apoiou, ainàa, os prefeitos 
eleitos de Cachoeiro do Itapernirim, 
Theodorico Ferraço, e de Serra, José 
Maria Feu Rosa, ambos pelo PTB. Os 
novos prefeitos de Santa Teresa, Wadir 
Loureiro, e de Venda Nova do Imigran
te, Nicolau Falqueto, os dois do PDC, 
têm afinidades com os ideais da UDR. A 
derrota que à UDR mais lamenta no 
Espírito Santo é a do candidato Syro 
Teodoldi, do PDC, em Colatina. 

Minas Gerais - O grande derrotado foi 
o gove.rnador Newton ·cardoso, que per
deu em Belo Hopzonte e em sua cidade, 
Con�gem. Em BH, venceu Pimenta da 
Veiga, do PSDB, partido também vito
rioso em Contagem, com Ademir Lucas. 
O PT conquistou as prefeituras de lpa
tinga e João Monlevada, no Vale do 
Aço. 

A maior bancada (9 vereadores) em 
Belo Horizonte é do PT: Roberto Carva
lho, Rogério Batista, Patrus Ananias, 
Tomaz da Mata Machado, Fernando Ca
bral, João Bosco Senra, Padre Lage, �e
lena Greco e Neuza Santos. Padre Lage, 
71 anos, foi fundador das primeiras as- . 
sociações dos favelados do país, em BH, 
nos anos 60. Exilou-se no México e hoje 
é padre casado. Helena Greco é uma ve
lha militante pelos direitos huinanos. 

O PSDB fez quatro vereadores em 
BH:, Antonio Oscar Pinheiro, Amilcar 
Viana, Eduardo Lima e Aristides Vieira. 
O PDT elegeu Joaquim Gomes e Jayme 
Ferreira. O PC do li} elegeu Sérgio Mi
randa. O PCB elegeu Arutana Pessoa, 
vereador mais votado no estado. O 
PMDB fez 6 vereadores, o PFL 3, o PTB 
3, o PL 3, o PSC 1, o PMB 2, o PDC 2. 
Adelino de Carvalho, do PTB, foi eleito 
pelos fiéis da Igreja do Reino dos Céus. 
Adelino já foi processado, sob a acu
sação de "curandeirismo'. Henrique 
Braga, do PDC, foi eleito com o apoio 
da Igreja do Evangelho Quadrangular, e 

, José Raimundo, também do PDC, com 
apoio da Assembléia de Deus. 
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MAIORIA AINDA CONSF.RV AOORA NO NORTE E CENTRO-OESTE 

São Pauio (AGEN) - O voto conservador foi predominante nas _regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, apesar dos 
avânços progressistas em algumas áreas. A UDR elegeu prefeitos em cidades estratégicas, como Imperatriz (MA),· 
Marabá (PA), São FéUx do Araguaia (MT) e Xapuri (AC). Perdeu, contudo, em Feira de Santana (BA) e cidades 
comoAmambaí(MS), tradicional reduto do senadorSal.danhaDeni, ligado à entidade. EmXapuri, a disputa/oi · 

grande com o PT,_ que elegeu três vereadores, um deles seringueiro.

Mato Grosso do Sul - O presidente
regional da UDR, Fernand9 Junqueira,
estima em 60% o riúmero de prefeitos e
vereadores eleitos pela UDR no estado.
Otimismo exacerbado à parte, como é de
característica da entidade, é verdade que
a UDR elegeu boa parte dos novos
prefeitos, a começar por Ludio Martins
Coelho (PTB), na capital, Campo
Grande. A · UDR apoiou, ainda, em
Campo Grande, os vereadores eleitos
Qiordano Neto, Francisco Maia, José
Bandeira, Licinio Moreira de Almeida
( delegado do Grupo de Operações
Especiais. da Secretaria Estadual de
Segurança Pública), Paulo Peâra e
Antônio Braga, pelo PTB, e Flávio
Renato, pelo PFL.

Os latifundiários elegeram ainda o
prefeito de Três Lagoas, Miguel Tabox
(PTB), que é vice-presidente da UDR
local. O vereador mais-votado em Três
Lagoas,' Carlos Nunes (PTB), também é
associado da entidade. O novo prefeito
de Bonito, Naldemir Azambuja (PFL), é
igualmente membro da UDR. A entidade
apoiou ainda Fernando Luis Ribeiro, o
Tico (PTB), eleito prefeito de
Aquidauana. Tico é filho de Fernando
Ribeiro, presidente da UDR local,
cunhado d� Roberto Orro, secretário
estadual de Justiça, e sobrinho do
ex-senador José Fragelli. Fadá Gattass
(PMDB), prefeito eleito de Corumbá, é
outro que mantém vínculos com a UDR.

O fato novo foi a eleição de Anilson
Prego como prefeito de Amambaí, pelo
PT, com apoio dos movimentos de.
Igreja. Amambaí fica na fronteira com o
Paraguai. O voto dos "brasiguaios" foi
decisivo. O candidato da UDR
derrotado, Dejacir Cespedes, foi
financiado· diretamente por Saldanha
Derzi.

Mato Grosso - O novo prefeito de
Cuiabá, Frederico Campos (PFL); foi
apoiado pela UDR. O PMDB fez 113
prefeituras no estado, e o PFL, 10. A
maiona · dos eleitos é de extração
conservadora.

Na área da Prelazia de São Félix do
·Araguaia, onde d.Pedro Casaldáliga ·é
bispo, a UDR apoiou os prefeitos eleitos
·de Santa Terezinha e da própria São Fé
lix, Antônio Almeida. O PT fez 1 verea
dor em Conceição do Aragúaia e 2 em
Vila Rica. Em Porto Alegre do Norte, a
chamadá · "Corrente Popuiar;, do PMDB
elegeu Pedro Fernandes, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais lo
cal. O atual prefeito de Porto Alegre do
A.GEN 6•01 Dcz.1988

Norte, Rodolfo Inácio Alexandre, o
ncascão", sofreu um atentado logo após·
a 'eleição. Cascão apoiou a candidatura
de Pedro Fernandes.

Goiás - O prefeito eleito de Goiânia,
Nion Albemaz (PMDB), teve apoio
não-declarado da UDR. Albemaz rece
beu 30,6% dos votos. contra 27% obti
dos pelo segundo colocado, Pedro Wil
son Guimarães (PT). O PT elegeu 5 ve
readores em Goiânia: Darci Accorsi, Ma
rina Santana (advogada da Comissão
Pastoral da Terra), Paulo Souza Neto (li
gado às CEBs), Niso Prego e Geraldo
Pereira. O PMDB elegeu 12 vereadores,
o PL 4, PDC 3, PDT e PDS 2, PCB, PC
do B (Denise Carvalho), PFL, PTR e
PSC 1 vereador cada.

A UDR apoiou os prefeitos eleitos de
Uruana (Geraldo Pereira) e Carmo do
Rio Verde (Geraldo Reis), ambos pelo
PMDB. Geraldo Pereira e Geraldo ·Reis
são acusados da morte do trabalhador ru
ral Nativo da Natividade, a 23 de outu- ·
bro de 1985. O PT· elegeu 2 vereadores
em Carmo do Rio Verde e 1 em Uruana,
todos ligados à luta pela reforma agrária.
Em Anápolis, o PT elegeu 4 vereadores,
entre eles, Clodovil Reis, ex-presidente
do Centro de Defesa dos Direitos Huma
nos.

Tocantins - O governador do novo es
tado de Tocantins, Siqueira Cámpos

· (PDC), assim como os senadores eleitos,
Antônio Maia · (PDT), Moisés Abraão
(PDC) e Carlos Patrocínio (PTB), foram
apoiados pela UDR. A maioria dos 8 de
putados federais eleitos no novo- estado
-também teve apoio da UDR.

Acre - Dos 12 maiores municípios, o
PMDB elegeu 6 novos prefeitos e o PDS
outros 6, entre eles o da capital, Rio
Branco, Jorge Kalume. O PT elegeu na
capital Maria Osmarina da Silva, verea
dora mais votada no estado (2.578 vo
tos).

A UDR apoiou os prefeitos eleitos de
Xapuri e ·Brasiléia. Em Xapuri o PT per
deu a Prefeitura por 200 votos, e-elegeu
três vereadores: Raimundo Barros, serin
gueiro; Julio Nicácio, estudante; e Elidio
Manfio, colono. O PT também foi bem
em B'rasiléia, elegendo dois vereadores:
Orides Rigamonte, colono, e Ademir
Moreira, funcionário público.

.A.lnuonas - O prefeito eleito de Ma
naus, Artur Virgfüo Neto, (PSB), que
pertenceu aos "autênticos'.' do MDB,
ganhou na capital do Amazona� do ex
governador Gilberto Mestrinho, que co
manda há vários anos o poder local.

Pará - Sahid Xerfan, do P'Í'B, foi elei
to prefeito de Belém com a maior vo
tação prop.orcional do país (mais de 70%
votos). Xerfan teve o apoio de grupos
conservadores. No interior, a UDR ele
geu o prefeito de Marabá, Nagib Mutran
Neto (PDC-PFL-PSB), cuja famfüa tem
sido acusada de grilagem e prática de

. violência contra trabalhadores rurais sem
terra.

Maranhão - O prefeito de São · Luiz,
Jakson Lago, é do PDT. Em Imperatriz,
a UDR apoiou o prefeito eleito Davi Al
ves Silva. Atual deputado-federal, Alves
Silva é acusado pelo Movimento do
Sem Terra de comandar o esquema de
violência contra a luta J>ela reforma agrá
ria na região. Em Santa Luzia, o lavrador
Luís Vila Nova, que tem sido constante
mente ameaçado de morte, tendo inclusi
ve sofrido atentado, disputou e perdeu a
eleição para a Prefeitura pelo PT. O Mo
vimento dos Sem Terra teme, agora, no-·
vas perseguições a Vila Nova. O PT fez 
um vereador em São Luiz, Loreto, Bal
sas e Riachão.

Pernambuco - O novo prefeito de Re
cife, Joaquim Francisco, do PFL, foi
eleito com o apoio dos círculos conser
vadores. Em Olinqa, foi el�ito prefeito
Luís Freire, pela chamada ala progressis
ta do PMDB. Luís Freire ·é filho do ex
ministro da Reforma Agrária, .Marcos
Freire, morto em um acidente . de avião
ainda não esclarecido-.

A coligação ·vitoriosa em Recife ele
geu 9 vereadores, o PDT 5 (José Neves
Filho, Newton Carneiro Filho, Alpheu
Rosa Cesse Neto, Waldomiro Ferreira da
Silva e Sérgio Magalhães), a Frente Po
pular - PMDB-PC do B-PCB 10 (entre
eles, o ex-diretor regional do Incra,
Byron Sarinho, pelo PCB), o PTB 4, o
PDC 2, o PL, PSB e PT 1 vereador cada.
O vereador do PSB é Antônio de Lima
Santana, e o do PT, João Paulo Lima e
Silva, ex-presidente do, Sindicato· dos
Metalúrgicos.

Bahia - O radialista Fernando José, do
PMDB, foi eleito prefeito de Salva�or. O
candidato do governador Waldir Pires,
Virgildásio Senna, que saiu pelo PSDB,
ficou em segundo lugar. O PMDB elegeu
12 vereadores (entre eles, o cantor Gil
berto Gil), o PDT 4 (Jânio Natal, Ataná
zio Júlio, Sivoney Sales e Everàldo Bis
po), o PDC 4, PDS'/PFL 3, o PTB 3, o
PC do B 2 (Javier Alfaya, ex-president_e
da UNE, e Bete Wagner), o PCB 1 (Da
niel Almeida), o PT 2 (Geracina Aguiar
e Edical Passos), e o PSC 2. Domingos
Bonifácío, do PDC, foi eleito pela Igreja
Universal do Reino de Deus.

BISPO FLOGIA VITÓRIA DO PMDB NO INfERIOR DE PERNAMBUCO 

Afogaqos da lngazeira (AGEN) - O
bispo desl<!- cidade, no interior de Per
nambuco, q.Francisc,o Austr�gésilo, após
lembrar que ''a seca na região está dei
xando o povo mufro triste '', comentou
as eleições municipais, assinalando que
"a vitória do médico Orisvaldo Inácio da

Silva, do PMDB, apesar de não se cons
tituir uma candidatura popular, jogóu por
terra uma dinastia de mais de 30 anos no
poder, a fanúlia Mariano".

Orisvaldo disputou as eleições com
Joésio Marques, da coligação PTB-PFL.
"Não deixa de ser animador termos uma

vitória desta. aqui em Afogados. Estou há
27 anos na diocese, e pela primeira vez
vi um tronco velho recebendo uma sacu
.didela. Tanto assim que todos os outros
partidos, apesar de reconhecerem as limi-·
tações da candidatura, uniram-se em to.t
oo do nome de Orisvaldo, que acabou
ganhando".

VITÓRIAS DO Pr E PDT LEVAM A POLARJZAÇÃO IDEOLÓGICA 

São f'.aulo (AGEN) - As eleições mu
nicipais de 15 de novembro demonstra
ram um considerável avanço dos chama
dos partidos progressistas . O maior der
rotado foi o PMDB do deputado UJysses
Guimarães e dos governadores Orestes
Quércia, Newton Cardoso e Miguel Ar
raes, que vêm abaladas as suàs pre
ten·�ões presidenciâis. 

O imberbe PSDB também não saiu-se
bem de seu primeiro teste eleitoral, e a
candidatura do senador Mário Covas saiu

�ualmente arranhada. A única Prefeitura
w· peso conquistada pelos tucanos foi a
de Belo Horizonte, com o deputado Pi-
menta da Veiga. O PSB saiu-se vitorioso
em Manaus (Artur Virgílio Neto), Araca
ju (Weilington Paixão) e em Macapá
(João Capiberibe).

A façanha de Artur Virgílio Neto, um
dos chamados "autênticos" do antigo
MDB, foi tanto maior porque significou
a derrota de uma das mitológicas lide
rançás políticas, o ex-governador Gilber
to Mestrinho, batizado pelo escritor Már-

cio Souza de Boto Tucuxi.
Polarização - O PT saiu do pleito mu

nicipal com aspirações presidenciais, ao
fazer os novos prefeitos de São Paulo
(Luiza Erundina), Porto Alegre (Olivio
Outra), Vitória (Vítor Buaiz) e de várias
cidades importantes do interior paulista.O PDT, apesar de derrotado na capital
gaúcha, reduto brizolista , chegou ao po
der no Rio de Janeiro (Marcelo Alencar),
Curitiba .(Jaime Lemer), Natal (Vilma
Maia), João Pessoa (Wilson Braga) e São
Luiz (Jackson Lago). A vitória na terra
do presidente José Sarney deye ter cau
sado particular alegria ao ex-governador
Leonel Brizola. 

O resultado a médio prazo das
eleições municipais é a polarização
ideológica das tendências políticas, com
vistas à sucessão presidencial em 1989.
A candidatura do deputado Luís Inácio
Lula da Silva, pelo PT, sa� fortalecida
das umas, mas as intenções de Leonel
Brizola também receberam considerável
injeção de ânimo. Com o centro pulve-

rizado, a direita busca, agora, um nome
capaz de aglutinar as forças conservado
ras.

O deputado Delfim Netto, um dos
maiores articuladores da direita, lançou a
candidatura do senador Jarbas Passari
nho. A UDR não irá querer ficar de fora
da costura à direita, e não pode ser des
cartada a hipótese do sr. Ronaldo Caiado
aparecer na chapa presidencial, ainda
que como candidato a vice. 

Em resumo, os resultados das eleições
municipais consagram as tendências pro
gressistas· dos grandes centros urbanos e
industriais, enquanto nas áreas de eco
nomia agrícola e pecuária os círculos
conservad0res permanecem no poder,
embora não mais de fonna hegemônica.
Os desafios impostos às forças progres
_ sistas são, agora, a condução dos gover
nos municipais conquistados de maneira
condizente com as aspirações populares,
e a efetiva busca de uma união que leve
à conquista do poder federal. (Por José
Pedro S .  Martins) 

ORGANISMOS DE DIREITOS HUMANOS DEBATEM A NOVA CONSTIIUIÇÃO 

Abaetetuba (AGEN) - "Os Direitos
Humanos e a nova Constituição" será o
tema do 62 encontro das eQtidades de di
reitos humanos da região Norte 2 do
Movimento Nacional de Defesa dos Di
t�itos Humanos (MNDDH) que corres-

'rnde aos estados do Pará e Maranhão e
território federal do Amapá, de 1 O a

12 de dezembro próximo, em Abaetetuba
(PA). 

Entre as entidades participantes, es
tarão a Sociedade Paraense de Defesa
dos Direitos Humanos (SPDDH), o M<?-

. vimento das Mulheres do· Campo e da
Cidade, o Movimento Popular dê Saúde,
o Centro de Defesa do Negro, do Pará,
além da Sociedade Maranhense de· Defe
sa dos Direitos Humanos e outras enti
dades ligadas às Igrejas Cristãs e à so-

ciedade civil do Norte do.país.
A discussão do tema central do encon

tro incluirá análise sobre avanços e re
trocessos da nova Constituição - na ótica
dos movimentos populares -, mecanismos
e instrumentos sociais previstos no novo.
texto constitucional e propostas de traba
lho decorrentes da aplicação da nova
Carta. . 

D.PAULO RECEBERÁ 1� PRÊMIO NACIONAL DE DIREITOS IR.JMANOS

São Paulo (AGEN) - O cardeal-arcebispo
de São Paulo, d.Evaristo Aros, receberá o 1 !! 

Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 8
de dezembro próximo, às 20h, no Teatro da.
Universidade Católica de São Paulo (fuca). O
cardeal Arns foi escolhido para receber esse
prêmio. pelo Movimento Nacional de Defesa
dos Direitos Humanos (MNDDH), entidade
que reúne cerca de 300 organismos de direitos

humanos de todo o país e tem sede em Brasí
lia.

O prêmio consiste numa e.statueta de bron
ze, representanto uma pessoa humana que so
fre opressão. A estatueta foi esculpida por Eli
fas Andreatto. A partir de 1989, o Prêmio1Na
cional de Direitos Humanos será entregue a
uma personalidade ou entidade com relevantes
serviços prestados aos direitos humanos, com

base em um plebiscito organizado pelo
MNDDH em todo o país. 

No dia 10 de dezembro - que marca o 40!!
aniversário da Declaração Urúversal dos Di
reitos Humanos, das Nações Unidas - o car
deal Arns participará em Paris de uma reunião
de personalidades (entre as quáis chefes e ex
chefes de Estado e Prêmios Nobel) compro
metidas com a luta pelos direitos da pessoa
humana. 

Movimento Operário---------------------
1OREJA QUER VOLTA DE ME'IROVIÁRIOS DEMITIDOS 

São Paulo (AGEN) - A Arquidiocese de
São Paulo está empenhada.no retorno ao tra
balho dos 357 metroviários.demitidos pelo go-

. vernador Orestes Quércia, durante a última
greve da categoria, realizada no início de no
vembro. Os metroviários reivindicavam 37%

de aumento por perdas salariais e revogação
das demissões. Julgada ilegal a greve, a Com
panhia do Metrô concedeu dois reajustes de

15%, nos meses de novembro e dezembro,
àiém de outras vantagens trabalhistas. 

O cardeal-arcebispo de São Paulo, d.Paulo
Evarjsto Arns, esteve em Brasília com o mi
nistro interino do Trabalho, Ronaldo Costa
Couto, intercedendo pelos metroviários demi
tidos. Ao final do encontro, d.Paulo disse que
tinha recebido "promessas" do ministro Costa
Couto. 

A Comissão Justiça e Paz.da Arquidiocese
de São Paulo enviou telegrama ao deputado
Ulysses Guimarães, ao governador Orestes
Quércia e ao presidente do Metrô, Antonio
Sérgio Fernandes, solicitando a volta dos tra
balhadores demitidos, com base na nova Cons
tituição, que garante o direito à greve e a re
dução da jornada de trabalho. A Comissão
apela ao "sen�o de justiça e de pacificação que
deve nortear todo homem público". 
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eANcos SURPRF.sOS COM MUDANÇAS NA CONVERSÃO DA DÍVIDA 

Brasília (INESC-AGEN) - O anúncio
do ministro da Fazenda, Mailson da Nó
brega, sobre mudanças nas regras da
conversão da dívida externa brasileira
em i�vestimentos, causou surpresa aos
credores estrangeiros. A decisão seria
apresentada à reunião do Conselho Mo
netário Nacional no dia 30 de novembro. 

Entre as opções está a suspensão do
leilão da dívida por seis meses, dimi
nuição do total de cada conversão dos 
atuais US$ 150 milhões para US$ 100
milhões, aumento da periodicidade dos
leilões de conversão para cada dois me
ses e congelamento dos cruzados obtidos
na conversão por 180 dias. Estas medi
das têm o objetivo de réduzir a pressão 
inflacionária provocada pela conversão
da dívida. 

Contradição - Realmente é de se· ad
mirar a posição adotada atualmente pelo
ministro Mailson em relação à dívida ex
�rna. Contrariando a posição totalmente
favorável à conversão e pagamento dos
juros, agora ele assume a postura de de
fensor da economia nacional; realizando 

acrobacias para não entrar em total con
tradição com suas posições anteriores . 

Em matéria paga difundida nos prin
cipais jornais do país, no dia 20 de no
vembro, o sr. Mailson afirma categori
camente: "A transferência de recursos
para o exterior provocada pelo serviço
da dívida externa tomou-se o maior
obstáculo à retomada do desenvolvimen
to ... ". Fundamenta a afirmação dizendo
que a remessa de poupança afeta a capa
cidade de investir. Segundo ele, o paga
mento dos juros obriga a um esforço ex
portador, aumentando o endividamento
interno e a transferência de parte da ren
da aumenta o conflito redistributivo, im
pedindo novos aju_stes que comprimam
os salários ( o arrocho já está tão grande
que ele lamenta não poder arrochar
mais). 

Raciocínio tão claro contra o endivi
damento, proveniente do ministro da Fa
zenda, é realmente de causar surpresas.
Mas ainda há mais. A posição avançada
do ministro fica mais clara nas propostas

de redução da dívida que apresentará na
reunião dos ministros da Fazenda de oito
países latino-americanos endividados,
que será realizada nos dias 11 e 12 de
dezembro, no Rio de Janeiro. 

Serão propostos mecanismos de re
dução da dívida através da incorporação
dos descontos (deságios) praticados no
mercado ou da compra -da dívida pelo 
Banco Mundial ou FMI, pelo valor de
mercado, transferindo posteriormente o

. desconto ao Brasil. Na essência, a pro
posta é a mesma pela qual o ministro 
Bresser foi nacional e internacionalmente
ridicularizado. 

Provavelmente o Banco Mundial ou o
FMI exigirão "ajus'tes econômicos muito
especiais para aceitar este processo de
'redução' da "dívida". A condição bási
ca será, seguramente, a implementação
do chamado ''ajuste estrutural da econo
mia brasileira", significando que a polí
cia econômica do Brasil continuará sen
do definida pelos organismos financeiros
internacionais. (Por Luiz Fenelon Barbo
sa, Informativo Dívida Externa/Inesc). 

PARA EMPRESÁRIO, CUBA MUDA COM PERFSIROIKA 

Bonn (IPS-AGEN) - A aplicação das
reformas econômicas e políticas (peres
troika e glasnost) na União Soviética
obrigará o governo cubat10 a realizar um
processo de ajuste econômico, afirmou
na capital da Alemanha Ocidental um re
presentante do empresariado deste país. 

Otto Wolf Von Ammerongen, presi
dente da Comissão para Países Socialis
tas da Confederação Empresarial Alemã,
que visitou recentemente Cuba para in
formar-se sobre sua situação econômica,
disse ao jornal "Handelsblatt" que o tu
rismo é a única fonte de que dispõem os
cubanos na atualidade para diversificar
sua captação de recursos. 

Cuba depende em 85% da exportação 
de açúcar, e vem realizando desde o iní-

cio desta década esforços por incremen
tar o fluxo de turistas de países ociden
tais. Em 1987, visitaram o país cerca de
200 mil pessoas, e se confia que até
1992 o número de visitantes alcance 600 
mil. 

Subvenções - O dirigente empresarial
alemão afirmou em sua entrevista que o
ajuste econômico será necessário, já que
a União Soviética reduzirá as sub
venções de suas exportações a Cuba,
exigirá maior qualidade na manufatura
de produtos cubanos, e demandará uma
maior flexibilização das economias so
cialistas no mercado comum de ditos paí
ses. 

Para Otto Von Ammerongen, que já
presidiu a Câmara Alemã de Indústria e

Comércio, a capacidade de ajuste da
economia cubana é limitada, pois, à ex
cessão do turismo, o país caribenho, a 
seu ver, carece de recursos industriais. 

Em sua opinião, 'para obter os recur- .
sos necessários, Cuba prevê estabelecer 
um marco legal que garanta a proteção 
de investimentos privados estrangeiros e
facilite as operações conjuntas entre ca
pital nacional e internacional (joint ven
tures). O empresário destacou na entre
vista as "vantagens" que Cuba oferece
para investimentos estrangeiros: mão
de-obra barata, apesar de altamente qua
lificada. Em outras palavras: o capital in
ternacional está de olho nas possibilida
des de retomo propiciadas pelas econo
mias socialistas. 

J�ÃO QUER AUMENfAR SUA PRESENÇA NO URUGUAI 

Montevidéu (IPS-AGEN) Uma 
missão técnica japonesa encontra-se no
Uruguai, desde o início de novembro,
para colaborar na elaboração de um pla
no de remodelação do Aeroporto Inter
nacional de "Carrasco", na capital uru
guaia. A ampliação do aeroporto objetiva.
aumentar a,s facilidades pará a avaliação 
.comercial. A participação japonesa no 
projeto é mais um indício do papel cada
vez maior do Japão na economia rimn
dial. 

A missão japonesa ficará 16 meses pa-

ra avaliar a situação do terminal aéreo,
bem como diagnosticar as suas possibili
dades de ampliação. O Aeroporto Inter
nacional de Montevidéu encontra-se 
atualmente em processo de reparação. 

O diretor de Planejamento e·Orçamen
to, Ariel Cavrieux, confümou a possibi
lidade de uma cooperação do próprio
governo do Japão no financiamento à
ampliação do aeroporto, para em seguida 
analisar se existe a necessidade de solici-

tar assistência aos organismos interna
cionais. 

O ministrp da Economia, Ricardo
2.erbino, viajou no início do mês até Tó
quio desde Hong Kong, onde se encon
trava na companhia do presidente Julio
Sanguinetti em um giro pelo continente
asiático, incluindo a China. Zerbino iria 
se encontrar com o setor financeiro pú
blico e privado do Japão, para o exame
de virtuais financiamentos japoneses a 
projetos no Uruguai, incluindo a am

pliação do Aeroporto de "Carrasco" .. 

CONVERSÃO NA VENEZUELA ENCON1RA-SE PARALISADA 

Caracas (IPS-AGEN) - Os projetos de
conversão da dívida externa por investi
mentos na Venezuela encontram-se para
lisados, a exemplo do que deve ocorrer
em breve no Brasil. De acordo com in
formações extra-oficiais, divulgadas pela
imprensa local, a soma desses projetos
chega a US$ 800 milhões e, ainda que
registrados na Supçrintendência de In
vestimentos Estrangeiros (Siex), não
estão sendo implementados. 

O esquema de conversão da dívida em
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investimento foi adotado na Venezuela a
partir de abril de 1987. Coincidentemen
te, na mesma época em que o Brasil e
outros países da América Latina incre
mentaram os seus projetos de conversão.

Os resultados obtidos até o momento pe
la conversão da dívida na Venezuela en
contram-se aoaixo dos esperados. 

Os investidores alegam que o clima de
incerteza que cerca a política cambi�a

na Venezuela tem freado o avanço dos
projetos. Nesse sentido, informam que há
expectativa quanto ao ajuste sobre. o tipo
de câmbio, fixado há dois anos em 14,50
bolivares por dólar. Os investidores esta
riam esperando um novo marco para o
câmbio, acima de 22 bolivares por dólar.
Outro fator determinante para mudanças
nas regras do jogo - como Brasil - são as
taxas inflacionárias, as quais, estima-se,
podem se elevar, em conseqüência da
conversão da dívida em investimento. 

Documento--------------------.,,.------

DOM CABRAL DUARTE, UM BISPO A FSQUECER 
Padre Carlos c. dos Santos 

O "sereno artigo" (assim qualificado
.pelo autor) de d.Luciano J.Cabral Duarte
(Estado de São Paulo, 28/10/88), intitu
lado "Dom Casaldáliga, um mito a des
montar" conseguiu, tão somenJe - como
tudo que escreve o arcebispo de Aracaju
-, convencer os já convencidos. Nem
mais, nem menos. Nós, possivelmente,
.faremos mais. Não que tenhamos. o mes
mo "know how" para discorrer habil
mente sobre "conceitos" como é o caso
do nosso "doutor em Filosofia pela Sor
bonne, de Paris" (!), mas porque estamos 
mais acostumados a trilhar o caminho da
i:ráxis, critério de toda teoria (K.Marx) e
porque acreditamos, com o grande Mes
tre palestinense do século I, que "cada
árvore é conhecida pela qualidade do

.to que produz" (Lc 6,44). 

Por isso, vamos começar .perguntan
do-nos: Quem é mesmo d.Cabral Duarte?
Qual o modelo de Igreja que ele encar
na? E, que interesses ele defende? 

Quem conhece a trajetória percorrida
pelo arcebispo de Aracaju, sabe que es
tamos falando do "escriba" mais autori
zado do ultraconservadorismo eclesiásti
co no Brasil. Mascarado de defensor da 
Igreja e arauto da Tradição, d.Cabral
Duarte não passa - no dizer de seus pró
prios diocesanos - de um pastor distante
do Povo, ausente de sua vida e de suas
lutas, atrelado à burguesia e preocupado 
com as mordomias advindas de sua
mansão em Campos do Jordão, onde se
esconde a maior parte do ano. ,Daqui já
podemos deduzir que traço característico
desta personalidade que gosta tanto de
auJ.ar, é o "egocentrismo" que faz dek
\tlR homem isolado e fora dâ con:unhão
com seu Povo, com seus padres, com os
outros bispos e até mesmo com o Papa
que vem solicitando com insistência o
compromisso dos pastores com a causa 
dos oprimidos (cf. João Paulo II, Carta à
CNBB sobre a missão da Igreja e a Teo
logia da Libertação). 

Mas d.Cabral Duarte está ainda fora
da comunhão da Igreja porque nem se
quer foi capaz de "digerir" o Concílio 
Vaticano II e, menos ainda, sua releitura
para a realidade latino-americana aco
plada à Tradição em Medellín (1968) e
Puebla (1979). Em seu artigo supracita
do, p. ex., conceitua ironicamente a
"Nova Igreja" de "Horizontalista, De
mocrática, 'que nasce do povo' e não
mais da Palavra criadora de Jesus Cris
to" . Mas, nosso pobre d.Luciano (por
quem rezamos, neste momento), de onde
foi que você concluiu que a Igreja "que
nasce do povo" é diferente daquela que
nasce "da Palavra criadora de Jesus
Cristo"? Terá Jesus construído sua "e
clesia" sobre o nada? Ou sobre nin
guém? Ou terá construído - para ·satisfa
zer o narcisismo de alguns bispos - única
e exclusivamente sobre a hierarquia?
Que disparate teológico!... Desprovida

de fundamento, a afirmação deste senhor
leva a crer que por ter-se dedicado tanto
à filosofia, esqueceu-se da teologia, o
que é desastroso em se tratando de um
"mestre na fé". A grande virada ecle
siológica do Vaticano II, d.Luciano,
consistiu justamente na definição da
Igreja como "Povo de Deus" (cf. Consti
tuição Dogmática "Lumen Gentium", 
·cap. II), e portanto, "Popular" não para 
opor-se "à Igreja Institucional, corno 
pretendem alguns, já que a Igreja pópu
lar é um modelo de Igreja, de um lado, e,
por outro, uma parte de toda a Igreja
(bispos, sacerdotes, consagrados, povo)
que é pobre, que está com os pobres, que
luta por eles" (E.Dussel). 

D. Cabral Duarte insiste em se fazer
porta - voz do Vaticano para propagar na 

· imprensa, por repetidas vezes, o conteú
do do "monitum" de Roma a d.Pedro:
"O cardeal Gantin pediu a d.Casaldáliga
o que nunca deveria ter sido necessário 
pedir-lhe, porque é mais cio que óbvio: a)
que seja fiel à doutrina da Igreja; b) que
não vá pregar na Nicarágua sem autori
zação dos bispos de lá". Esta insistência
decorrente de um modelo ultrapassado de
Igreja, bem faz lembrar a sabedoria fran
cesa: "A vec l'ignorance, on peut encore 
discuter; devant la bêtise on est impuis
sant". Parece muita ousadia de d.Cabral
D arte julgar-se no direito de exigir de
d.Casaldáliga fidelidade à doutrina da
Igreja ... Que Igreja? A da "societas per
fecta"? A da "grande disciplina"? Ou
aquela que está em sua cabeça e que se
para a ,Igreja "que nasce do povo" da 
que nasce "da Palavara criadora de Jesus 
Cristo"? Gostaríamos ainda de saber on
de é que está escrito que para pregar o
Evangelho é preciso autorização ... Sem
apelar, é claro, para o direito canônico
que não contempla o drama de diocesys
abandonadas por seus pastores e, muito 
menos, pastores que trocaram o ministé
rio pela contra-revolução como é o caso,
entre outros, do cardeal arcebispo de
Manágua, Miguel Obando y Bravo. Se a
Igreja Nicaragüense tivesse pastores
mais responsáveis e conseqüentes, não 
·necessitaria recorrer ao "internaciona
lismo" pastoral ... 

Entre as críticas maldosas de d.Cabral
Duarte a todo o movimento de apoio e
solidariedade que se consolida no país
em favor de d.Casaldáliga, está a reação 
à nossa carta de protesto enviada ao car
deal Gantin (27/09/88), que para ele "foi
escrita com um desplante estarrecedor e
uma ousadia que beira a insanidade"
(Ah, estes bispos que acham que só eles
são sadios!. .. ). Aqui vão duas regrinhas 
básicas: uma para o· "doutor em filqso
fia" e outra para o "mestre na fé": a) 
"quem fica calado permanec_e filósofo";
b) a pena para quem chama seu irmão de
"tolo" é pena máxima: "réu do inferno 
de fogo" (Mt 5,22). Que um bispo care
ça de fundamentos. teológicos, pode ser
falta de uma boa reciclagem. Mas que

não entenda nem de Evangelho é perigo
so, pois coloca em risco a �é do rebanho. 

Nosso bispo demonstra ainda verda
deira fobia pelo marxismo Ô que, em
princípio, já é suspeito em se tratando de
um "filósofo" que deveria estar imbuído 
de horizontes mais largos para dialogar
com as distintas correntes, e não sair
vendo "demônios" em tudo o que não
corresponde a seu .modo de pensar. Neste
contexto, indaga-se: "Não será que est�o
usando d.Casaldáliga como um instru
mento tático, dentro de um arco de es
tratégia esquerdista de longo alcance?"
Os quase 10 anqs que nos separam da
Conferência de Puebla contribuíram para
que d.Luciano perdesse a memória. A 

"conspiração� contra Puebla e para ma
nobrar as eleições da diretoria do Conse
lho Episcopal Latino-Americano (Ceiam)
em 1979, p. ex., não consta que tenha
sido obra de d.Casajdáliga: Temos em 
mãos a cópia de uma carta - que faria in
veja ao próprio Maquiavel - escrita pelo
então secretário geral do Ceiam, Alfonso 
López Trujillo - hoje cardeal de Medellín
-, a d.Cabral Duarte, então presidente do
departamento de ação social do mesmo 
organismo. Entre outras aberrações, po
de-se ler: " ... Prepara pues tus aviones
bombarderos y prepara algo de tu sabro
sa ponzoõa porque tanto para Puebla
como para la asamblea ·dei Ceiam te ne
cessitamos, más que nunca, en las mejo
res condiciones. Creo que debes some
terte a un entrenamiento como lo hacen
los boxeadores antes de subir al ring, pa
ra los campeonatos mundiales. Que tus
golpes sean evangélicos y certeros .. "
(Uno más Uno, 12/2/79). Uma carta nes
tes termç,s, acompanhada das sucessivas
declarações que vem fazendo d.Cabral
Duarte contra a Igreja dos Empobreci
dos, só nos leva a devolver a pergunta a

,seu a.utor: "Não será que estão usando
d. Cabral Duarte como um instrumento
tático, dentro de um arco de estratégia
direitista de longo alcance?" Fica a per
gunta ... 

Sem a pretensão de ap0ssar-nos da
verdade, da qual ninguém é . dono e no 
máximo somos intérpretes (C.Mesters),
queremos apenas recordar ao arcebispo
de Aracaju que o marxismo, "filosofia
insuperável de nossa época" .(Sartre),
encontrou eco até na doutrina social da
Igreja que o considera uma página ras
gada do Evangelho que deve ser recon
duzida à sua tt>talidade (cf. Paulo- VI,
Ecclesiam Suam). Independente da nossa
profissão de fé que é, antes de tudo, li
berdade e graça (cf. Ef 2, 1-10; Tt 3,
3-7), "todo encontro autêntico com o
homem é encontro com Deus; toda opção
pelos valores humanos é opção pelo
Evangelho" (K.Rahner). E isto é "o mí
nimo do mínimo" para' aqueles que se
sintam chamados e aceitem o convite pa
. ra colaborar na construção do reino de
fraternidade e justiça. 
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América Latina---------------------

JORNALISTAS LATINO-AMERICANOS CONDENAM DÍVIDA BXTFRNA· 

Quito (IPS-AGEN) - "Os jornalistas
devem contribuir para garantir e consoli
dar / a democracia na região, ameaçada
pela crise econômica", concluíram os 
profissionais de imprensa, rádio e tele
visão da América Latina, reunidos na· 
capital do Equador em um Seminário In
ternacional. 

"A crise econômica, por si só, gera
incertezas e desespero, mas se a ela po
dem somar-se elementos desestabilizado
res, cabe aos jornalistas criar resistências 
a esses intentos, de maneira responsá
vel', frisa o documento final do encon
tro, realizad0 de sete a nove deste mês. 

O Seminário "Jornalismo e Estabili
dade Democrátjca na América Latina''

foi organizado pelo · Centro de Estudos 
Internacionais de Jornalismo (Ciespal),
pela Fundação Friedrich Ebert e União
Nacional de Jornalistas do Equador, e
reuniu diretores de meios de comuni
cação e jornalistas de vários países da
região. 

Dívida externa - No documento, os
jornalistas constatam que na América La
tina se vive um processo generalizado de
"decomposição e substituição das dita
duras, mas que, novas circunstâncias,
como a crise econômica e, fundamental
mente, a dívida externa, ameaçam a con
solidação democrática". 

Assinalaram também que o povo da

região tem direito à informação e que por
sua vez deve ser fonte de informação.
Exortaram os países latino-americanos a
dar novos passos em direção à unidade e
integração, e a ter uma voz única nos fó
runs internacionais sobre os problemas
que são comuns à região. 

Na cerimônia de encerramento do Se
minário, o presidente do Equador, Ro
drigo Borja, afirmou, em seu discurso:
"A sociedade exige, e com direito, um
alto grau de responsabilidade e patrio
tismo dos comunicadores sociais". Enfa
tizou a ética que deve nortear a tarefa
jornalística, finalizando: "Sem infor
mação e sem participação popular não
existe democracia". 

GUA1EMALA DETÉM RECORDE DE VIOLÊNCIA NA A.LATIN� 

Guatemala (IPS-AGEN) - Uma nova
onda de violência neste país eliminou a
vida de oito pessoas em apenas 24 horas,
em assassinatos que se somaram à cadeia
de crimes não esclarecidos . praticados 
durante o último mês. Informações ofi
ciais indicam que os corpos de sete ho
mens e uma mulher foram encontrados
em diversos locais do país, apresentando
sinais de tortura e múltiplos sinais de ba
la. 

Não foram identificados os corpos de
dois camponeses, encontrados nus e cri
vados de balas na localidade de Costa
Cuca, provín7ia de. Quetzaltenango, a

200 quilômetros da Cidade da Guatema
la, capital do país. Luis, Antonio Rodri
gues (37 anos) foi morto a pancadas, en
quanto na capital, Victor Ortiz, de 38 
anos, morreu assassinado com dois tiros 
no rosto .. 

Guarda civil - Entretanto, Isaías Gam
boa, de 22 anos, morreu vítima de um
disparo feito por um guarda civil, no· es
tado de São Marcos, a 250 quilômetros 
da capital. A polícia também informou 
sobre o assassinato de Edna Melendez,
descrita como a "mulher mais bonita de 
San Juan Ostuncalco", eliminada com
torturas e pancadas. 

À cadeia de crimes somaram-se atos
de violênci_a que provocaram ferimentos
em diversas pessoas, entre elas três

' irmãos cuja casa foi atacada·com grana
das, na capital. A violência é marc!.Guatemala desde maio dest,e ano, qu 
o governo do presidente Vinicio Cerezo
sufocou uma tentativa de golpe planeja
do por oficiais do Exército, soldados,
políticos e empresários. 

Com cerca de 100 mil assassinatos
políticos e mais de 40 mil pessoas desa
parecidas durante os últimos 20 anos, o
país tem hoje o recorde latino-americano
de violência política. 

HONDURAS: NOVOS DF.sAPARECIMENTOS E ASSASSINATOS 

Tegucigalpa (IPS'-AGEN) - O Comitê de
Direitos Humanos de Honduras (Codeh) de
nunciou o assassinato de 128 pessoas e o desa
parecimento de outras 39 nos últimos seis me
ses. O vice-presidente do Comitê na capital de
Honduras, Aníbal Puerto, atribuiu os crimes às
Forças de Segurança e a integrantes dos gru
pos armados anti-sandinistas que estão em
Honduras. Dois desap�ecidos são nicaragüen-,
ses que moram em Honduras há mais de 20 
anos. · 

Aos jornalistas estrangeiros Puerto afir
mou: "Apesar de termos feito todos os esfor
ços, as autoridades civis não deram maior im
portância ao caso". Acrescentou: "Existem
versões, inclusive, de que outros dois desapa
recidos teriam sido lançados de um helicóptero 
e metralhados por integrantes do serviço de
inteligência do Exército". 

Desaparecimentos - A fim de comprovar a
·'veracidade das informações, o presidente do
Coll?-Ítê de Direitos Humanos viajou ao e�tado

de Choluteca. Entretanto, nada ficou esclare
cido: "Desgraçadamente, os fatos não foram
ratificados pelo Comitê. Parece que a terra os
tragou', lamentou. 

Outras denúncias, procedentes também de 
Choluteca, dão conta de gue sete pessoas de
.sapareceram entre os dias 14 e 23 de outubro,
após serem presas por civis, ligados ao serviço 
de inteligência. Mercedes Betanco assegurou
que seu irmão de 19 anos foi detido por dois 
homens desconhecidos em um carro vermelho,
cujas placas não foram anotadas. Mercedes 
pediu que lhe devolvan1 seu irmão Ramon,
acusando o sei:viço de inteligência, denomina
do Batalhão 3-16, da responsabilidade caso al
·go ocorra à sua integridade física. 

As Forças Armadas, por sua vez, retrucam
ter o Batalhão 3-16 desaparecido em setembro
de 87, em conseqüência das "campanhas co
munistas" movidas pelo Comitê de Direitos
Humanos. 

Um ex-agente policial afirmou, há dias, nos 
Estados Unidos, que o Batalhão continua fun
cionando normalmente, operando em bases se
cretas instaladas nas cidades de Tegucigalpa e
São Pedro Sula, no norte de Honduras. Ruben
Zepeda, funcionário do governo federal, con
vocou a imprensa para declarar o encontro de
oito dos desaparecidos, incluídos na lista do 
Comitê. •Vivos, bem vivos - Ruben Zepeda comJ>"II'
tou: "Vamos mostrar os oito supostos desapa
recidos que encontramos e mostraremos à im
prensa as provas do que digo. Estão vivos".
Ainda que tenha se negado a dar os nomes,
reafirmou: "Qµando mostrarmos as provas, di
remos ao Comitê que nem tudo o que se afir
ma é certo". 

Os dados divulgados pelo Comitê indicam
que "entre 81 e 86 desapareceram em Hondu
ras mais de 130 pessoas, assegurando a exe
cução de 267 hondurenhos em 87 por grupos 
paramilitares, pertencentes ao Exército". 

VENfZUFLA:· JRREGULARIDADF.s NA COMPRA DE ARMAMENTOS 

Caracas (Cono Sur Press, por Diego Olive
ra) - As constantes denúncias do advogado e
jornalista venezuelano José. Vicente Rangel,
sobre a existência de irregularidades na com
pra de armamentqs por parte das Forças Ar
madas deste país, têm sido um dos temas mais 
destacados na situação nacional dos últimos
meses, irifluindo na campanha para as eleições
presidenciajs de dezembro. 

O novo ministro da Defesa; gener� çle di
visão lgalo dei V alle Alliegro, solicitou a pre
sença do jomalistà para que ratifique· suas
denúncias, argumentando que esse tipo de in
formação pode produzir efeitos lesivos ao pa
trimônio público. Por seu lado, o Congresso da

, República da Ve_!lezuela solicitou a presença
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do ministro da Defesa, a fim de explicar os 
dad?s levantados por Rangel. 

lrãgate - As denúncias de Rangel, iniciadas
em abril, dete.rminaram a paralisação de 36
contratos, os quais, segundo o jornalista, tive
ram seus preços supervalorizados. Além disto,
o:, equipamentos comprados teriam sido de má
q1,1alidade. 

De acordo com os levantamentos de Ran
gel, uma empresa ligada ao escândalo Irãgate 
ofertou ao presidente Jaime Lusinchi 18 he
licópteros Bell. Como essa firma não aceitava
intermediários, a oferta foi mudada para os 
helicópteros Sicorkis, tipo S-76-B, um modelo
comercial que tem apresentado graves pro-

blemas nos Estados Unidos. Outros dos ele
mentos questionados nessas aquisições foi o de
que os tanques Escorpion, que valem no mer
cado internacional 600 mil dólares, foram co
tados nos contratos a 928 mil."Quem 
com a diferença?", foi a pergunta de Rangel. 

Todos esses fatos presentes no período 
eleitoral têm-se transformado em ingredie
explosivos, na medida em que colocam a des
coberto uma série de irregularidades nos seto
res políticos e militares do país. Em face dà 
documentação apresentada por Rangel, o pre
sidente Jaime Lusinchi tem reafirmado seu ir
restrito apoio às Forças Armadas, reiterando 
necessidade de dotá-las com armamento 
defender a soberania da Venezuela. 

Ter�eiro Mundo-----------------------
\ 

OPINIÃO PÚBLICA LEVA BOTIJA A SUSPENDER EXEC(JÇÕF.s 

Joannesburgo (AGEN) - Aceitando os 
inúmeros pedidos que chegaram à África 
do Sul, vindos de todas as partes do
mundo, o presidente deste país, Pieter
Botha, suspendeu a pena de morte dos
denominados "Seis de Shaperville",
transformando o enforcamento em penas
que variam de 18 a 25 anos.

São cinco homens e uma mulher, acu
sados de participar do assassinato de um
vereador no município negro de Shaper
ville, sul de Joannesburgo. O fato ac9n
teceu em 1984, durante manifestações
anti-apartheid que ali ocorriam.

Possibilidades esgotadas - Ós "Seis
de Shaperville" já estavam praticamente
sem esperanças de escapar à pena de
·morte, pois seus advogados utilizaram
todos os instrumentos jurídicos possíveis
a fim de obter a anulação da sentença. A

data da execução, desde que foram pre
sos, em 1985, foi adiada várias vezes,
contribuindo para o clima de tensão em
que viviam.

Na última apelação, frustrada, os ad
vogados de defesa solicitaram à Suprema
Corte de Pretória a reabertura do caso,
pois uma testemunha-chave, peça impor
tante, afirmou ter mentido no julgamento

. "por pressões políticas".

Os "Seis de Shaperville" são: Theresa
Ramashamola (24 anos), Duma Khumalo
(26), Francis Mokhesi (29), Malebo Mo
koena (22), Moses Diniso (30); e Moja
lefa Sefatsa (30). Eles cumprirão a pena
na Prisão Central de Pretória.

A mãe de Theresa, Júlia, afirmou à
imprensa. internacional "que se tivesse
ocorrido o enforcamento, teria sido ex
clusivamente por vontade de Deus".

Acrescentou: "Já havíamos chorado e
·rezado deroàis. Não ha:via mais nada a
fazer".

A opinião pública foi mobilizada para 
o caso, e muitos países, entre eles·os Es
tados Unidos, Inglaterra, França e Ale
manha, pediram pela vida dos seis. O
pedido foi motivado pela certeza de que
a condenação havia sido f'l!ndamentada
em um dispositivo legal que permite in
criminar os acusados em função de suas
intenções e não de seus atos concretos.

Soldados brancos - Ao mesmo tempo,
Botha também comutou a pena de morte
de quatro soldados brancos, em uma ma
nobra que pretende sensibilizar a opinião
pública progressista e conservadora, e
frear a onda de protestos que certamente
se sucederia à execução dos seis.

• 
JORNAL INGI...FS COMENTA ACORDO DE PAZ NA ÁFRICA 

Londres (ANGOP-AGEN.) - A quebra
da supremacia aérea sul-africana,. no sul
de · Angola, foi um dos fatores que obri
garam a África do Sul a negociar uma
solução pacífica para o conflito no su
doeste da África. A opinião é de um edi
torial publicado no jornal b,ritânico "The
Guardian".

O jornal considera que os "louros" do
acordo assinado terça-feira, 15 de no
vembro, em Genebra, entre Angola, Cu
ba e a África do Sul, não podem ser atri-

buídos apenas ao subsecretário de estado
norte-americano para os assuntos africa
nos, Chester Crocker, mediador das ne
gociações.

Segundo ainda o jornal, "ele apenas
estimulou a obstinação sul-africana em
protelar a independência da Namíbia",
ao promover a chamada política de
"Linkage".

"Os sul-africanos necessitavam do 
cessar-fogo para retirar suas forças der
rotadas do Cuito-Cuanavale, após o cer-

co dessa localidade durante vários me
ses", prossegue o jornal, assinalando que
Pretória "não ousaria pôr em risco a sua
infantaria branca, sem supremacia aé
rea".

"The Guardi�" estima ainda que "a
incapacidade de Pretória poder garantir
cobertura aérea à Unita (sua força com
plementar) e às suas próprias tropas é re
sultado palpável do embargo de armas
decretado pelas Nações Unidas contra a
África do Sul em 1977".

Síntese---------------------------. 

GUINÉ-BISSAU E A AIDS MADRE'TFRFSA NO BURUNDI

Bissau (ANGOP-AGEN) - A Guiné- Bujunbura (ANGOP-AGEN) - A ma-
Bissau está preparando a realizaç,ão do, dre Teresa de Calcutá, prêmio Nobel da
"Dia Mundial da Aids" no próximo dia Paz em 1979, lançou, nesta cidade, capi-
12 -de dezembro, com uma grande cam- tal do Burundi, um apelo à população do
panha informativa sobre o modo de país no sentido de "viver como uma só
transmissão do vírus da doença. A in- familia". Ela fez o apelo em entrevista à·
formação foi prestada pelo representante imprensa pouco depois de sair da au
da Organização Mundial de Saúde diência com o chefe de estado do Burun
(OMS) na capital da Guiné, Francisco di, Pierre Buyoya.
George.

O representante da OMS disse ainda
que a campanha será iniciada dia 30 de
novembro com o deslocamento de uma
equipe sanitária a todas as boates de Bis
sau, çom o objetivo de distribuir mate
riais de propaganda.

Segundo o programa estabelecido pela
representação da OMS na capital da 
Guiné, os membros da equipe sanitária
organizarão uma mesa-redonda, seguida
de exposição fotográfica, b�m como a·
distribuição de adesivos de propaganda
em todas as ruas da capital.

Madre Teresa visitou o norte do país
que em agosto último foi palco de mas
sacres intertribais, dos quáis resultaram
mais de cinco mil mortos e mais de 63
mil refugiados. Ela expressou a sua satis
fação pela melhoria ãa situação no norte
do Burundi e pelo regresso em massa das
populações que haviam se refugiado em
Ruanda, país vizinh�.

A�nda na entrevista, dissé que recebeu
autorização do presidente para ampliar a
infra-estrutura da Congregação das Irmãs
da Cáritas, instalada no Burundi desde
1983. 

ENERGIA ATÔMiCA 

Cairo (ANGOP-AGEN) - Um acordo
de cooperação sobre a utilização pacífica
da energia nuclear foi assinado entre o
Egito e a Argentina. De acordo com-o
"Egyptian Gazette", o documento visa a
troca de experiências e de tecnologia so
bre utilização da energia atômica na
indústria, agricultura, medicina e pesqui
sa científica.

TRIBUNAL REVOLUCIONÁRIO
Luanda (ANGOP-AGEN) - O Tribu

nal Popular Revolucionário desta cidade,
capital de Angola, iniciou o julgru:nento
de tpnta réus dissidentes da seita religio
sa "Tocoísta", acusados de crime· contra
a segurança do Estado.

Os réus são acusados de desencadear
distúrbios em dezembro de 1986, no mu
nicípio de Catete, a 80 quilômetros de
Luanda, e de tentativa de assalto à ca
deia de segurança máxima do estado, em 
Luanda.

Na tentativa de assalto, o grupo matou
três soldados das Forças de Segurança e
feriu outros três, com anuas de fogo.
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�10NÁRIAS ASSASSINADAS EM FJ... SALVAOO&. 

São Paulo (AGEi-,l) - Na terça-feira, 2 de dezembro de 1980, eram assassinadas 
em El Salvador Ita Ford, missionária de Maryknoll, religiosa, 40 anos; Maura Clarke, 
missionária de Maryknoll, religiosa; 49 anos; Dorothy Kazel, religiosà ursulina, 41 
arios; e Jean Donovan, missiopária, leiga, 27 anos, americanas. 

O múltiplo assassinato das missionárias praticado por forças paramilitares de EI 
Salvador, com a conivência do governo, causou enorme impacto na opinião pública 
mundial, especialmente a dos Estados Unidos, chamando a atenção do apoio do go
verno norte-americano (inclusiv� militar) ao governo salvadorenho. 

Elas foram seqüestradas por volta das 19h e, por volta das 20h e meia-noite, as
sassinadas. Maura e lta voltavam de um encontro de seu grupo religioso na Nicará
gua. Dorothy e Jean tinham·ido buscá-las no aeroporto. 

No dia 3 de dezembro bem cedo, por volta das 7 e 8 da manhã, os corpos foram 
encontrados e um juiz focal assinou os papéis para o sepultamento. Sob a vigilância 
da Guarda Nacional, sem que as congregações religiosas ou a dioces� soubessem, fo
ram enterradas num túmulo bem profundo. 

Na tarde do dia seguinte ao assassinato, o carro no qual haviam viajado apareceu 
queimado ao lado da estrada. No dia 4 de dezembro �.Arquidiocese foi informada de 
que os quatro corpos haviam sido encontrados perto do aeroporto. Entre 14 e 15 ho
ras, os cadáveres foram exumados e identificados. 

lia Foro - Nasceu no dia 23 de abril de 1940 em Brooklyn, Nova Iorque. Entrou 
para Maryknoll em 1961. Esteve trabalhando nc, Chile, atuação que lhe causou gran
de impacto. Em El Salvador ao ver o sofrimento do povo dizia: "Cristo nos convida 
a não ter medo da perseguição" e" ... somente Deus pode dar força para esta gente". 

Mama Clarlce - Nasceu a 13 de janeiro de 1931 ém Belle Harbour, Nova Iorque. 
Como religiosa de Maryknoll, trabalhou na Nicarágua por 20 anos. Assim rezava: 
"Mesmo estando de certo modo preocupada com os dias difíceis que teremos por 
diante em EI Salvador, sinto," Senhor, de que tu me queres lá. Tu me darás a luz é a 
força de que necessito". 

Dorothy Kazel - Em 1974 uniu-se à equipe de Cleveland em EI Salvador. Vinha
se dedicando a grupos de refugiados. Sua última carta à farm1ia é um hino à esperan'
ça. 

Jean Marie Donovan - Era de fanu1ia rica. Deixou tudo e foi para a América Cen
tral. Trabalhou como catequista junto a refugiados. 
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Um projeto para a 
Amazônia é uma das 
prioridades do 
movimento ecológico 
brasileiro, que 
procura ampliar suas 
alianças com os 
povos nativos 
índios, seringueiros -
e com movimentos 
ambientalistas 
europeus. Na foto, 
exemplo da 
devastação 
provocada pelos 
grandes projetos de 
desenvolvimento. 

PARA FELDMAN, VITÓRIA DO PT 

EM ANGRA NÃO� NO PROORAMA NUCLEAR 

São Paulo (AGEN) - A eleição do dentista Neirobis Nagae, do PT, para a 
prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não tem efeitos imediátos 
para a luta contra ás usinas nucleares. A opinião é do deputado Fábio ,Feld
man (PSDB-SP), para quem substanciais alterações no Programa Nuclear 
brasileiro não serão introduzidas, enquanto ele estiver na órbita exclusiva da 
cúpula militar. 

Por outro lado, considera o parlamentar pessedebista que "a esquerda bra
sileira é ainda muito conservadora, e não fechou ,conosco em várias questões 
do meio ambiente no Congresso Constituinte". Unico constituinte eleito, em 
1986, com uma plataforma ecológica, Feldman foi o principal responsável 
pelo capítulo do meio ambiente inserido no novo texto constitucional. 

Ações concretas - Lamentando que "não 'faz parte da pauta dos políticos 
brasileiros a questão ambiental", Fábio Feldman entende que,. no momento, é 
necessário ao movimento ecológico "sair da denúncia e partir para ações 
concretas". O fundamental, em sua opinião, é elaborar um projeto de desen
volvimento para o país que leve em conta os fatores ambientais. 

"Temos apenas 4 ou 5 anos para fazer isso", adverte o deputado ecológi
co, que diz não pretender, entretanto, filiar-se ao Partido Verde, apesar de 
seu nome estar sendo cogitado a disputar a vice-presidência da República, 
em chapa liderada pelo jornalista Fernando Gabeira. 

Para Feldman, a questão ambiental deve transcender a esfera partidária, 
passando, necessariamente, pelo estabelecimento de aJianças entre a socie
dade civil e "a base da pirâmide social". Lembra eJe que, em alguns pontos 
específicos, como na luta pela defesa da Amazônia, esta aliança já tem sido 
processada - no caso, entre o inovimento ecológico e índios e seringueiros. 

Amazônia Já - País de dimensão continental, fica difícil, na visão de Fá
bio Feldman, mensurar as prioridades da luta ecológica no Brasil. Aponta, 
contudo, a urgência para o estabelecimento de um projeto nacional para a 
Amazônia. A seu ver, duas tarefas imediatas devem ser executadas nesse 
sentido: a coleta e organização dos dados científicos sobre a região, e o zo
neamento dos vários ecossistemas existentes na Ama·zônia, fundamental para 
o diagnóstico das atividades que poderiam ser desenvolvidas em cada área,
sem prejuízo para suas particularidades ambientais.

"O tipo atual de ocupação da Amazônia é suicida. O Brasil inteiro sabe 
disso. O desafio é encontrar uma alternativa para a região", diz Fábio Feld
man anunciando que, no próximo ano, será intensificada a articulação entre 
movimentos ecológicos brasileiros e de outros países, com vistas à preser
vação das riquezas naturais e a garantja dos direitos dos povos autóctones, 
como índios e seringueiros. 
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AIDÉTICOS PODEM CHEGAR A 16 MIL NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

São Paulo (AGEN) - Somente na Zo
na Leste da capital paulista pode haver
16 mil 400 aidéticos, segundo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
divulgados por Gabriela O'Connor, en
fermeira, liberada pela Arquidiocese de
São Paulo para o trabalho com os porta
dores do vírus da doença. Em agosto
deste ano havia 164 casos notificados.

Ela lembra a seriedade do problema,
acrescentando que "somente um compor
ramento sexual baseado em padrões éti
cos pode minimizar as duras conseqüên
cías da doença". Mais adiante, condenou
a propaganda das camisinhas, argumen
tando "tratar-se de uma publicidade en-

ganosa, pois não se fala dos grandes fa
bricantes ávidos por mais lucr9s. E, além
do mais, o material do que são feitas não
é o melhor. Ele é pouco resistente":

Noventa dias - Gabriela, uma irlande
sa naturalizada brasileira, está há 90 dias
neste trabalho, e sente falta de uma soli
dariedade maior das pessoas, frisando:
"Temos de correr atrás de voluntários,
dispostos a encarar de frente o desafio. E
o compromisso com a Aids, para mim, é
algo profundamente evangélico, e deve
estar inserido nas prioridades da Igreja.
Ela é uma doença fatal".

A enfermeira lamenta o período de
latência no qual o vírus fica "como que

dormindo dentro da pessoa". E comenta:
"Pode-se fazer Q exame, dar resultado

. negativo; mas a pessoa estar contamina
da. É uma. tragédia" .. Acrescenta, em se
guida, "o perigo das drogas". Preocu
pa-se com o crescente número de vicia
dos em drogas em São Paulo. "Chego a
ficar impressionada".

Em seguida, Gabriela lembra que o
terreno adquirido pela Arquidiocese de .
São Paulo para a construção de casas
destinadas aos aidéticos pode, daqui a
alguns anos, "nãó mais servir, pois temo
que o número de doentes cresça em pro
porções maiores que os leitos destinados
a eles nos hospitais etc'".

DOCUMENTO DE BISPOS CONTRA CORRUPÇÃO REPERCUI'E NA ARGENTINA e 

Buenos Aires (IPS-AGEN) - Dois
bispos argentinos criticaram o candidato
presidencial direitista, Alavaro Alsoga
ray, que acusou um térceiro religioso,
monsenhor Miguel Hessayne, de ser um
"subversivo ideológico". Os bispos Ro
dolfo Bufano e Jorge Nova!< considera
ram "graves e descabidas" as decla
rações de Alsogaray, do Partido União
Democrática de Centro, em relação a
monsenhor Hessayne.

D.Hessayne, bispo da cidade de
Viedma, defendeu o direito do presidente
Raul Alfonsín de solicitar à Conferência
Episcopal provas da· existência de cor-

rupção no governo, como ela denunciou
em um documento A declaração do bis
po de Viedma provocou a acusaçã'o de
"subversivo ideológico" feita por Also
garay, que considerou terem suas pala
vras trazido "bastante mal-estar dent.Fo
do conjunto de bispos argentinos que, fe
lizmente, estão em bom caminho".

Apoio à subversão - Segundo o can
didato presidencial direitista, as palavras
do bispo em defesa de Alfonsín implica
ram em "um apoio à subversão" Os bis
pos Nova!< e Bufano advertiram que
Hessayne "se caracteriza por urna vo
cação pela paz e pelos pobres", acres
centando "que o único com poder de

julgar um bispo é o papa João Paulo II" ..
A Conferência Episcopal. argentina

polemizou' com Alfonsín após divulgar, a
29 de outubro, um documento no qual
afirma que em seu governo persistem
"práticas corruptas, como 'coimas' (pa
gamentos ilegais) e negócios ilícitos".

O presidente Raul Alfonsín reagiu E:
pediu aos bispos "os antecedentes, seja
de um só negócio ilícito, para env,iar seu
autor à Justiça". A Conferência Episco-
pal ainda não apresentou provas de atos
dolosos na administração pública e afir
mou que "a Igreja não é para levar à Jus
tiça quem quer que seja".

LEIGOS CATÓLICOS FAZEM ASSEMBLÉIA ANUAL EM SÃO PAULO • 
São Paulo (AGEN) - O Conselho Na

cional de Leigos (CNL) realiza, na pró
xima semana, em São Paulo, a sua As
sembléia Geral, que terá caráter eletivo,
além de urna reflexão sobre a conjuntura
nacional. O CNL é uma entidade autô
noma, mantendo ligações amistosas com
a CNBB, que não inte1fere em seu traba
lho. O padre José Emnani Pinheiro, res
ponsável na CNBB pelo Setor Leigos, é.

sempre um dos convidados das reuniões
do CNL, prestando assessoria ao movi
mento do laicato brasileiro.

Na pauta dos trabalhos estão a pres
tação de contas da atual diretona, re
flexão da conjuntura nacional, estudo do 
documento sobre o Sínodo dos Leigos,
realizado em outubro de 87, em Roma
(caso seja publicado a tempo), discussão

e votação dos estatutos, eleição da co

missão executiva e conselho de represen
tantes e planejamento da ação para 89.

A Assembléia será iniciada às I 4h do 
dia 8, indo até as 12h do dia I l de de�
zembro. Será no Colégio Agostiniano
Mendel, à rua Estevão Pemet, 620, no
Tatuapé. Quaisquer outras informações
poderão ser obtidas no telefone (011)
826 5055. 

BISPO PARAGUAIO EM; PRISÃO OOMICll.JAR

Campo Grande (AGEN) - Padres, bis
pos e leigos do regional Oeste 1 da
CNBB, reunidos nesta cidade, divulga
ram um "Manifesto de Repúdio e Solida
dedade" ao bispo paraguaio d.Aníbal M ..
Freitas, que está em prisão dotn1cuiar em
Concepcion, cidade daquele país, desde
o dia 22 de novembro.

Segundo os participantes da Assem
bléia do regional da CNBB, "a prisão de
d. Aníbal deve-se à prática do anúncio do 
Evangelho, de maneira finne, profética e
AGEN2•8Dez.1988

coerente, assumida pela Igreja para
guaia". Os participantes condenaram,
ainda, "o governo paraguaio, os milita
res e fodos os que estão envolvidos dire
tamente nesse ato de repressão e desres
peito à Igreja e ao povo paraguaio".
Acrescentam: "Esse ato é fruto do regi
me autoritário e ditatorial que há mais de
três décadas vem se perpetuando no Pa
raguai".

Cristo libertador - ''Exigimos a ime
diata punição dos responsáveis e a rétra-

tação no que feriu a dignidade do bispo
d.Aníbal, da sua Igreja e do seu povo.
Expressamos, ao mesmo tempo, além de
nossa prece a Ciisto libertador, nossa so
lidariedade irrestrita à Igreja paraguaia e
a seu povo", completa a nota.

O documento é assinado por todos os
bispos participantes da Assembléia, além·
dos leigos e religiosos, à frente d.Onofre
Cândido Rosa, bispo de Jardim, Mato
Grosso do Sul, e presidente regional da
CNBB.

Direitos Humanos------------------,,--------

1NM QUER INCLUIR DFSAPARECJMENTO NO CÓDIGO PENAL

São Paulo (AGEN) - Helena Pereira
dos Santos e Criméia Almeida, membros
do Grupo Tortura Nunca Mais, participa
ram em Bogotá, na Colômbia, do vm

Congresso da Federação Latino-Ameri
cana de Familiares de Presos e Desapa
recidos (Fedefam), e vão continuar traba
lhando para que o crime de desapareci-

. roonto seja incluído no Código Penal,
como "crime autônomo, caracterizado,
deixando de ser apenas um crime políti
co, pois atinge toda a sociedade civil".

O Congresso foi realizado de 13 a 20
de novembro, com a presença de apro
ximadamente mil pessoas, de todos os
países da América Latina, a exceção do
Paraguai e da Guatemala, cujos represen
tantes foram detidos pouco antes de via
jarem à Colômbia. Além da América La-

41ma, estavam em Bogotá delegações não

oficiais de países solidários: Alemanha
Federal., Estados Urúdos, Canadá e No-
ruega .

Gueirilba do Araguaia - Criméia, 42

anos, tem três parentes desaparecidos:
seu marido André Grabois, o sogro
Maurício Grabois e o concunhado Gil
berto Olímpio, os três na Guerrilha do
Araguaia. Helena Santos, 69 anos, tem
seu filho desaparecido: trata-se de Mi
guel Pereira dos Santos, na mesma guer
rilha. A Fedefam é urna entidade não go
vernamental, filiada à ONU como órgão
consultivo.

Um dos momentos mais emocionantes
do encontro, segundo as duas, foi a pas
seata pelas ruas de Bogotá, no final da
tarde, "com um enorme aparato poli
cial". Crirnéia e Helena pertencem ao
Grupo Tortura Nunca Mais, de São Pau-

·lo, criado exatamente para manter viva a
·busca dos familiares desaparecidos.
"Hoje", elas frisam, ''o crime de desapa
recimento continua em prática na Améri
ca Latina pelos Esquadrões da Morte".

O recorde de violência no continente
continua sendo da Guatemala: de janeiro
a junho deste· ano, 418 pessoas foram
executadas, o governo atribuindo os cri
mes tanto à direita como à esquerda polí
ticas. Nos últimos 30 anos, 100 mil pes
soas foram assassinadas no país.

O próximo Congresso será no ano que
vem, no Peru, cuja situação foi apresen
tada durante os trabalhos de Bogotá. "E
·xistem no Peru cerca de mil crianças fi
lhas de desaparecidos políticos. Dessas,
aproximadamente 200 não têm pai e mãe.
Perambulam pelas ruas, não têm casa,
não têm onde viver", lamentaram.

SEMINÁRIO CONDENA OMISSÃO DO CONGRESSO Nó"'CASO VOLTA REDONDA

São Paulo (AGEN) - Os participantes
do Seminário "Militarização dos Confli
tos Sociais", promovido dia 28 pela Co
missão de Direitos Humanos da OAB
SP, Comissão Teotônio Vilela e Núcleo
de Estudos da Violência da USP, lamen
taram a omissão do Congresso Nacional
frente aos episódios relativos à re
pressão, pelo Exército, da greve dos me
talúrgicos da ·Companhia Siderúrgica
Nacional, em Volta Redonda. Três
operários foram mortos no confronto, dia
9 de novembro.

Para o presidente da OAB-SP, Antô
.io Cláudio Mariz de Oliveira, a omissão

do Congresso Nacional em face dos
acontecimentos em Volta Redonda é
"um indício ruim de que o Congresso
está ausente. Não apenas não está elabo
rando as leis ordinárias previstas pela
nova Constituição, como está alheio a
episódios de tamanha gravidade como os
de Volta Redonda".

O presidente da OAB-SP também.in
formou que a entidade, em nível nacio
nal, irá requerer o "impeachment" do
presidente José Samey, caso fique com
provado que partiu dele a ordem para o
Exército intervir na greve dos operários
da CSN. Segundo o advogado, a inter-

venção violou dois artigos do novo texto
constitucional brasileiro - 52 e o 72, que
garantem a liberdade de associação e o
direito de greve.

Por· seu turno, o presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos e o prefeito eleito
de Volta Redonda, Juarez Ant11nes
(PDT), afirmou que os fatos serviram de
lição para o Exércjto, na medida em que
a sua intervenção foi "errada politica
mente", além de ineficaz - o movimento
grevista continuou depois qa inter-. venção, e só foi encerrado na semana
passada, depois que boa parte das rei
vindicações dos operários foi atendida.

SEMINÁRIO DE OH E CRIMINOLOGIA NA BAIIlA
Salvador (AGEN) - O Instituto Inte

ramericano de Direitos Humanos (IIDH)
promoveu, de 4 a 7 de dezembro, na ca
pital da Bahia, o Seminário Internacional
de Direito Penal e Criminologia, com o
subtítulo "Mortes Anunciadas-A(Des)
Proteção da Vida na América Latina". O
Seminário aconteceu no Centro de Con
venç.ões de Salvador, e teve o co-pa
trocírúo da OAB-RJ, OAB-BA, Finan
ciadora de Estudos e Projetos (Finep),
governo da Bahia e Tribunal de Justiça

São Paulo (AGEN) - A Ordem dos
Advogados do Brasil, seção São Paulo,
lança, na próxima segunda-feira (12), o
livro "E Agora, Brasil?", reunindo os
pronunciamentos de diversos políticos
convidados pela entidade, que participa
ram do ciclo de debates nos meses de

da Bahia.
Na coordenação do evento estiveram

o criminalista Nilo Batista, ex-Secretário
de Justiça do Rio de Janeiro, no governo
Leonel Brizola, Eugenio Raúl Zaffarorú, ·
da Argentina, e Eliane Junqueira,
também brasileira.

As informações podem ser obtidas na
Congregare-Marketing de Conferências,
telefone (021) 533 0105, Rio de Janeiro.
O Seminário fez parte das comemorações
dos 40 anos da Decl�ação Universal dos

OAB LANÇA LIVRO "E AGORA, BRASIL?"

maio e junho. Entre eles, o deputado fe
deral Luís Inácio Lula da Silva, candida
to do PT à presidência da República,
Leonel Brizola, também candidato a pre
sidência da Repúbhca pelo PDT, Mário
Covas, Fernando Henrique Cardoso, Díl
son Funaro e Marco Maciel.

Direitos Humanos, e foi dirigido a juris
tas, criminologistas, sociplogos, cientis
tas políticos e militantes dos direitos hu
manos.

Segundo os organizadores, "o Se
minário procurou enfatizar a análise do
direito humano mais fundamental: o di
reito à vida, enfocando a matéria a partir
de uma perspectiva sócio-jurídica, com
vistas ao aperfeiçoamento dos mecarús
mos da pessoa humana no Brasil e na
América Latina".

Os trabalhos foram coordenados pelo
,deputado federal e advogado José Yu
nes, com promoção da OAB-SP, através
da Comissão de Acompanhamento aos
Trabalhos da Constituinte. O coquetel de
lançamento será às 18h, na sede da enti
dade, à Praça da Sé, 385, primeiro andar.

',8 Dez. 1988 • AGEN 3 



Terra 

VIOLÊNCIA NO NOVO ESTADO DE TOCANTINS: POSSEIRO ASSASSINAOO 

Colméia (AGEN) - O Secretariado
Nacional· da Comissão Pastoral da Terra
(CPT), a regional CPT do Araguaia -
Tocantins e a Federação dos Trabalhado
res na Agricultura do estado. do Tocan
·tins estão exigindo a apuração do assas
sinato do posseiro Laurindo da Silva
Amorile, de 33 anos, e os ferimentos
provocados no também posseiro Adelino
Teixeira Milhomem, 32 anos, neste mu
nicípio, estado de Tocantins.

Segundo as entidades, o assassino é o
pistoleiro Aron Ferreira Lima, residente

em Colinas de Goiás, Tocantins, acom
panhado de um amigo, "também pistolei
ro", conhecido por "Manuel Gato", mo
rador na mesma cidade. "Eles foram ao
local onde os posseiros estavam, Fazen
da General Chichakni, sob o pretexto de
comprar a área na qual existem as roças,
provocando o conflito que resultou na
morte de Laurinda e nos ferimentos em
Adelino e no próprio pistoleiro Aton".

Mais adiante, as entidades lembram
que a área onde se deu o crime vem sen
do palco de diversos conflitos. ·"A Fa-

zenda General Chichakni é dos irmãos
Chichakni, sírios, que moram em Da
masco, na �epública. Árabe da Síria. Os
irmãos Chichakni tentaram tirar os pos
seiros da área através de uma ação de
manutenção de posse, indeferida pela
juíza de Direito da comarca de Guaraí, a
26 de outubro de 88".

No final, frisam que "não conseguin
do tirar os posseiros na fonna legal, os
grileiros estão tentando se apossar da ter
ra, utilizando o tradicional método da
pistolagem".

FJLME SOBRE A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA SERÁ EXIBIOO DIA 12 

São Paulo (AGEN) - O Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a
CUT nacional e o Instituto Sedes Sa
pientiae estão promovendo a exibição do
filme "Na Terra Devastada", em come
moração aos 40 anos da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos. Segundo o
convite, o filme é "em memória de todos
os lavradores mortos na luta pela Refor
ma Agrária, em memória do padre Josi
mo Moraes Tavares, assassinado pelos
latifundiários no dia 10 de maio de 1986,
e em memória de todos os que càíram na
luta pelos Direitos Humanos da classe

trabalhadora brasileira". 
O filme será exibido no auditório ·do 

Sedes Sapientiae, à rua Ministro de
Godói, 1.484, em Perdizes, na segunda
feira, dia 12 de dezembro, a partir das
20h, com convit�s gratuitos. É do cineás
ta Peter Overback, o mesmo que fez "A
Classe que Sobra", um documentário so
bre a realidade dos bóias-frias. 

Bico do Papagaio - "Na Terra Devas
tàda" é em 16 mm, colorido, com 60 mi
nutos de duração, e fala dos conflitos de
terra, principalmente na região do Bico
do Papagaio, além de comentar a vida e

a morte do padre Josimo Moraes Tav.
f

) 

res.

Sobre o tema levantado pel6 filme, as
entidades lembraqi.: "Nas últi.mas déca
das o capital financeiro e industrial inva
diu o campo brasileiro. A propriedade da
terra se concentrou. O Brasil se trans
formou no país de maior concentração de
propriedades de terra do mundo. Os no
vos donos da terra, que são grupos fi
nanceiros, bancos, indústrias e minerado-·
res, expulsaram da terra milhões de la
vradores".

PASTOR PRESBITERIANO CLASSIFICA DE .. ESCANDAWSA" A SITUAÇÃO AGRÁRIA 

Salvador (AGEN) - O pastor João
Dias, da Igreja Presbiteriana Unida, da 
Bahia, em entrevista à AGEN, classifi
cou de "escandaloso" o problema da ter-·
ra no Brasil, lembrando que. sua Igreja
vem dedicando "especial atenção" ao 
assunto desde 1982. "Temos a Comissão 
Evangélica dos Direitos da Terra. (Cedi
ter), que tem objetivos práticos, como
dar apoio aos trabalhadores rurais e pos
seiros, fortalecendo a organização e mo
bilização do homem do campo'.'.

Na Bal.lia
t 

a Cediter trabalha de acor-

Povos Indígenas 

do com a Comissão Pastoral da Terra
(CPT) da diocese de Rui Barbosa,
atuando na região do Médio São Fran
cisco e em Feira de Santana. "As Igrejas 
protestantes não podem se omitir. A Pas
toral d.a Terra, pensamos nós da Presbite
,riana Unida, tem de ser feita de forma 
ecumênica. Os cristãos devem encontrar
meios para um trabalho conjunto. O de
safio nosso, e disto não tenho dúvidas,�
formular uma Teologia da Terra". 

O pastor João Dias entusiasma-se com
o assunto e aponta quatro pistas concre-

tas de ação para uma Teologia da Terr,
"comprometida com a dramática situação
em que vivem milhões de pessoas". Ele
coloca, em primeiro lugar, os preceitos
bíblicos, "capazes de nortear nossa ação 
de forma clara e precisa". Em seguida,.
aponta a doutrina social das Igrejas, 
"que tem de ser pronunciada a todo ins
tante", frisando, em um terceiro ponto,
"a própria experiência do povo, das pQ
pulações .urbanas, do campo, e dos indí
genas". E em quarto lugar acrescenta "a 
divulgação sistemática da situação agrá
ria, do drama da terra". 

EV ANGÉLICQS PROMOVEM CURSO INDIGENISTA 

Cuiabá (AGEN) - O Grupo de Traba
lho Missionário Evangélico (GTME),
abriu as inscrições para o curso de mtro-'
dução à Pastoral lndigenista, a ser reali-1 

zado na cidade de Matelândia, Paraná,
de 18 a 24 de janeiro do próximo ano.
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São 25 vagas, ãbertas a leigos., havendo
prioridade nas inscrições aos membros
das igrejas evang�licas. 

No programa, constam uma intro
dução à análise de conjuntura, o momen
to atual dos povos indígenas, introdução

à antropologia, e leitura bíblica e serviço
missionário engajado. As inscrições e jn
formações são no seguinte endereço:
Caixa Postal 642, 7800Ó Cuiabá, Mato
Grosso, ou no telefone (065) 322 7476,
a�é o dia 10 de janeiro de 89.

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO LANÇA CAMPANHA SOBRE XINGO, 

São Paulo (AGEN) - A Comissão
Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP) lança
no próximo dia 9 o livro "As Hidrelétri
cas do Xingu e os Povos Indígenas" no
anfiteatro Abrahão de Moraes, Instituto
de Física, na USP. No programa de lan
çamento consta, às 8h30, a _aberturà dos
trabalhos, seguida de uma mesa-redonda, 
às IOh, sobre "As Implicações Sociais e
.Polfticás dos Grandes Empreendimentos
Hidrelétricos". À tarde, a partir das 15h,
outra mesa-redonda, sobre "A Questão
Tecnológica- e a Busca de Alternativas -
Uma Decisão Política". 

Ainda no mesmo dia, à noite, haverá a
terceira mesa-redonda, a partir das 20h,
sobre "A Mobilização Popular Frente às

Grandes Barragens". ó apoio ao lança
mento é da Comissão Especial de Coor
denação de Atividades .de Extensão Uni
vers�tária (Cecae). 

O livro tem cerca de 200 páginas, e
foi organizado por Leinad Ayer Santos e
Lúcia Mendonça' Morato de Andrade.
Demorou um ano e meio de preparação,
e marca o início da campanha da CPI-SP
que dá nome ao livro. A campanha conta
com o apoio da União das Nações Indí
genas (UNI), Associação Brasileira de
Antropologia (ABA), Sindicato dos En
genheiros de São Paulo, Prelazia do 
Xingu e o Centro Ecumênico de Docu
me,ntação e Informação (Cedi). 

O objetivo é conseguir a rediscussão
de todo o projeto proposto para o Rio 
Xingu, "antes do início de qualquer _uma
das sete hidrelétricas planejadas", con
forme lembram as organizadoras do li
vro. Acrescentam: "A UHE Cararaô,
etapa inicial do P·rojeto, está ainda na fa
se de viabilidade; assim, temos a oportu
nidade única de discutir o projeto de en
genharia da obra e não apenas denunciar
desastres já ocorridos". 

Lembram, também, "a luta ·da socie
dade brasileira pela construção de um es
tado democrático", assinalando, ainda,
"que os direitos da minoria étnica dos
povos indígenas devem ser respeitados".

JNDÍGENAS QUEREM LEI ORGÂNICA NA VENEZUELA 

Caracas (Amerindia) - Apesar da
axistência de aproximadamente 175 mil
�dígenas no país, divididos em 34 na

cionalidades, a,,,Venezuela não tem uma
legislação específica para os grupos étni
cos. Por isso, várias organiz�ções e co
munidades indígenas estão realizando es
tudos visando a criação de uma lei que
contemple seus direitos e interesses. 

As discussões estão ocorrendo a partir.
da Lei Orgânica de Etnias Indígenas,
elaborada com o apoio de juristas e par
lamentares venezuelanos e do Vicariato
de Puerto Ayacucho, como alternativa ao
anteprojeto de Lei Orgânica de Comuni
dades e Cultura Indígenas do deputado
Alexander Luzardo. O novo projeto de
verá ser apresentado ao Congresso Na
cional da Venezuela em março do pró-

.o ano, quando for instal�do o novo·
Poder Legislativo. 

Jornadas - Os estudos para uma lei de
etnias nasceram das Jornadas de Edu
cação Católica realizadas pela A vec (As
soc1açao Venezuelana de Educação
Católica), em março passado, ocasião em 
que os participantes, incluindo indíge
nas, decidiram enviar ao presidente do
Congresso Nacional e aos partidos polí
.ticos recomenda�ões para que o antepro-

jeto de Luzardo fosse analisado e refor
mulado. 

O anteprojeto do deputado Alexander
Luzardd foi elaborado sem nenhuma
consulta às comunidades e organizações
indígenas, que contestam 60% do que ele
prevê. A nova proposta, a ser apresenta
da em março ao Congresso venezuelano,
está saindo dos próprios povos indíge
nas, cansiderando sua realidade concre
ta. São estas as diferenças básicas entre a

·Lei Orgânica de.Etnias (LOE) e o ante
projeto do deputado Lqzardo: 

Povos indígenas - Constituem uma et
nia indígena "os grupos minoritários que
têm línguas, usos, costumes, cosmo
visões comuns, diferentes da maioria de
origem espanhola e indoeuropéia e que
podem morar ou não em territórios co
muns". 

O anteprojeto de Luzardo não fala de
povos indígenas, só de comunidades
indígenas, "aquelas que compartilhando
de forma total ou parcial sua língua, cos
tumes, organização sócio-cultural e étni
ca ancestral, conservam o estado comum
de vida com base de uso comum das ter
,ras". 

Teua indígena - Aquela "onde habi
tualmente moram as etnias, aquelas em

\ 

que vivem e produzem, tanto nas zonas
baixas e altas como nas estações secas e
chuvosas, seus locais de caça, sítios de
pesca e .extensões territoriais. O Estado 
venezuelano reconhece e garante o direi-.
to de propriedade sobre as terras, bos
ques e águas"(LOE). 

Luzardo não define o que é terra indí
gena. É função do Estado garantir "a re
gularização da posse da terra". As terras
indígenas são inalienáveis. 

Autodeterminação - LOE: "Será ga
rantida a cada etnia a absoluta liberdade
de autodesenvolver-se espiritualmente
dentro de sua própria cosmovisão, livres
de procedimentos compulsivos". Luzar
do não fala de autodeterminação. 

Minerais - Segundo LOE, as etnias te
riam prioridade na prospecção e explo
ração mineral em suas terras. Poderiam
também ser criadas "empresas mistas do
Estado venezueJano e a etnia respectiva
para a exploração de minerais". 

O anteprojeto de Alexander Luzardo
permite a exploração mineral em terra

.indígena por particulares. "Em caso das
jazidas coincidirem com a presença dos
ind(genas, estes terão a preferência e go
zarão de uma porcentagem por parte dos
concessionários".

INDÍGENAS EXCL;UÍOOS DO DIÁLOGO NO PANAMÁ 

Cidade do Panamá (AGEN) - Xuaco
Amaiz, leigo que trabalhá entre os Em
berá, no Panamá, afirmou para "Amerin
dia" que os ,povos indígenas que vivem
neste país têm sido excluídos do diálogo
nacional promovido pelo governo do ge
neral Noriega, resultante da nova con
juntura política panamenha. 

Segundo Xuaco Arnaiz, a nova con
juntura do Pan.amá tem afetado os indí
genas de duas maneiras: negativa, pois
todos os projetos relaçivos às terras indí-

geõas foram paralisados, e positiva, por
que os povos indígenas "descobriram o 
fracasso do projeto populista do governo 
torrijista (_referente ao general Omar Tor
rijos, que governou o país e foi morto em 
um acidente de avião de causas desco
nhecidas). 

Paternalismo - No depoimento a "A
merindia", editado pelo Conselho lndi
genista Missionário (Cimi), do Brasil, 
Xuaco Amaiz afirma que "o paternalis
mo tinha feito crer aos indígenas .que 

sem papai ou o governo não podiam fa
zer nada''. Agora a situação está se in-
· vertendo. 

Para Amaiz, há atualmente no Panamá
uma maior possibilidade de coordenar
ações entre os povos indígenas. "No ca
so dos Emberá, eles estão vendo que têm
os mesmos problemas que os Kuna, os
Guaymí. Este é um trabalho que está 
permitindo o fortalecimento das próprias
.organizações indígenas", disse Xuaco a
"Ameríndia".
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Ecologia-----___:,____________________ _ 

CONVERSÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR NATUilliZA: GANHAM TODOS? 
Ingemar Hedstrõm 

Com o propósito de poder cobrar o valor de mercado da atual 
dívida externa dos países dependentes do Sul, os bancos do Nor
te criaram um novo sistema de "troca da dívida". Estas ope
rações são para os bancos comerciais uma forma de incrementar 
suas reservas, um passo cujo objetivo é funcionar como política 
mais segura, contra a possibilidade de que a dívida não seja paga 
pelos devedores nos países do Sul. 

V árias nações latino-americanas já estão utilizando esse me
canismo, aparentemente com o propósito de retirar pelo menos 
uma pequena parte de suas volumosas dívidas externas. Contu
do, os países devedores têm aceito o sistema, apesar do aparente 
perigo que tais operações representam para seu direito à autode
terminação econômica e política. Nos perguntamos: servirão 
realmente essas trocas da dívida - como asseguram ,os mesmos 
bancos - de alívio para os países devedores? Enquanto ainda se 
discute a amplitude dessas operações, há algo que parece certo: 
os bancos comerciais buscarão cada vez mais mecanismos ao es
tilo da "troca da dívida", com o propósito de reduzir suas perdas 
naqueles empréstimos que não são pagos. 

Fidel - Em meados de 1985, o presidente de Cuba, Fidel Cas
tro, recomendou a várias delegações latino-americanas de alto 
nível a redução em montantes con·sideráveis do pagamento pelo 
serviço das dívidas externas de seus países. Naquele mesmo ano, 
o presidente peruano, Alan Garcia, então recentemente eleito,
utilizou seu discurso inaugural para anunciar a decisão do Peru 
de limitar os pagamentos pelo serviço da sua dívida em 10% de 
suas exportações. 

Na época, apesar de uma frenética atividade entre o grupo de 
administradores dos bancos comerciais norte-americanos, euro
peus e japoneses, para o pagamento da dívida, existia uma gran
de dor de cabeça pelo fato de que vários países do Sul, entre 
eles México e Brasil, mostravam simpatia pelas palavras de Cas
tro e Garcia. Era necessário um novo plano de ação. 

Recompras - Em um artigo publicado em 1984 pelo Toe New 
York Times, o dr.Thomás Lovejoy foi o primeiro a propor um 
plano de cancelamento da dívida externa por proJetos de conser
vação ambiental. Entretanto, demorou três anos (dois anos após 
a intervenção de Fidel Castro) para que o presidente do banco 
estadunidense Citicorp, John Reed, anunciasse a criação de re
servas do banco para cobrir perdas por dívidas, com um montan
te de 25% do valor de seu risco nos países devedores do Sul. Em 
pouco tempo, Chase Manhattan e vários bancos norte-america
nos maiores seguiram seu exemplo, entre eles, Bank of Boston, 
Security Pacific e Bank of America. 

Desta maneira, o sistema de debt-for-equity swaps, ou "troca 
da díyida extema", passou a ser uma prática cada vez mais co
mum, com a qual os bancos comerciais do Norte buscam reduzir 
o risco do não-pagamento da dívida dos países do Sul. A ope
ração consiste em recompras ao valor de mercado da dívida ex
terna, ou seja, a compra-venda daqueles empréstimos que não
estão sendo cancelados, com um desconto que se faz aos novos
compradores, no mercado secunda.rio. Os compradores são ge
ralmente outros bancos ou companhias transnacionais, .que re
compram as dívidas em forma de moeda local, com o propósito
de adquirir recursos no país devedor.

Os países que lideram esse tipo de conversão da dívida in
cluem a Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Chile, Equador e 
México. A quantidade de dólares que se tem trocado desta ma

. neira é pequena, se comparada com a dívida total dos países do 
Sul, embora a quantidade tenha possibilidades de ser incremen-
tada no futuro. 

Alguns analistas consideram que estas trocas são uma so
lução, que se interpreta como win-win ("ganhar ou ganhar") no 
problema da dívida, devido a que as c-orporações transnacionais 
adquirem assim capital barato para inversão local, que poqern 
utilizar de imediato para estabelecer suas subsidiárias nos países 
devedores. Vários bancos comerciais do Norte buscam esta con
versão da dívida, como urna maneira de desfazer-se de dívidas 
não-desejáveis, com um desconto que alguns poderão logo recu
perar, através do honorário da negociação. 

Os representantes dos bancos argumentam que desta maneira 
as trocas da dívida permitem aos devedores pagar urna porção de 
suas dívidas em moeda local, com a qual liberam divisas estran
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geiras para outros propósitos. As operações poderão também 
servir como incentivos aos bancos comerciais para dar um valor 
mais realista às dívidas pendentes, o qual pode levar a urna 
maior estabilidade financeira internacional. 

Dívida por natureza - Bolívia foi o primeiro país a pôr em 
prática este tipo de troca da dívida por natureza. Segundo esse 
acordo, em 1987, o grupo ambientalista Conservation Internatio-

·. oal, com sede em Washington DC, pagou a alguns dos credores
comerciais de La Paz, Bolívia, US$ 100 mil por notas ou títulos 
de débito desse país que sornavam o valor de US$ 650 mil. Con
servatioo Internatiooal cancelou esta parte da dívida externa bo
liviana, que atualmente equivale a uns US$ 4 bilhões. O governo 
desse país, por sua vez, se comprometeu a criar reservas naturais 
que envolvem 1.600.000 hectares de bosque virgem tropical es
tatal. 

Depois da Bo1ívia veio Costa Rica. No mês de JUtho de 1987, 
o Fundo Mundial para a Naturez.a (WWF) anunciou que havia
chegado a um acordo similar com a Costa Rica para comprar
US$ 270 mil da dívida externa desse país por US$ 100 miL Cos-
ta Rica, de seu lado, readquiriria as notas de débito, com um
desconto de 20%, com divisas locais, que serão depositadas em
um fundo adminístrado por Costa Rica e estabelecido para COO?-� prar 16 inil hectares de bosque tropical seco na parte norte-oc1. 
dental do país, para criar o Parque Nacional de Guanacaste, no 
qual também estaria compreendido o Parque Nacional Santa Ro
sa. Estas terras de Guanacaste, que são o maior. fragmento de 
bosque tropical seco na América Central, foram compradas a 
seus proprietários privados e incorporadas ao sistema de parques 
nacionais de Costa Rica. ( ... ) 

Os fundos utilizados na compra de títulos da dívida externa 
da Costa Rica provêm de doações feitas por entidades filantró
picas, corno o WWF, lnternational Conservation, mencionados 
ante.iormente, Nature Conservancy, Pew Charitable Fund, Mac 
Arthur Foundation, Swedish Society for the Conservation for 
Nature, W.Alton Jones Foundation, a Organização para Estudos 
Tropicais (OET), e a Ass0ciação Ecológica "La Pacífica" da 
Costa Rica. 

Em fevereiro de 1988, WWF se comprometeu a destinar mais 
recursos para a compra de mais títulos da dívida externa, no caso 
de que o Banco Central da Costa Rica autorize outra cota, fora 
os US$ 4,5 milhões que foram negociados no total. Por outra. 
parte, o Fleet National Bank de Rhode Island (EUA), por meio 
da Nature Conservancy, doou à Costa Rica títulos pela soma de 
US$ 254 mil. 

F.quador - Da mesma maneira, o grupo conservacionista .Fun-,,..._ 
dação Natura, no Equador, receberá US$ 10 milhões (o qu. 
equiv·ale a 30% do valor canceladoj, para projetos de conser
vação ambiental para ser posto em prática, entre eles, em sete 
áreas críticas do país: os parques e reservas nacionais de Ca
yambe, Cotachi-Cayapas, Podocarpus, Sangay, Yasuni, Cayabe
no e Ilhas Galápagos. 

Em artigo publicado no Los Aogetes Time, o presidente da 
Fundação Natura, Roque Sevilla, destacou que os termos dessas 
trocas devem ser estabelecidos pelas autoridades do país deve
dor, junto com os gmpos conservacionistas locais. As condições 
não devem ser estabelecidas pelos bancos no exterior, sim elabo
radas mediante políticas nacionais, que determinem a conveniên
cia ou não das doações para fins conservacionistas. 

Legislação - Vários grupos conservacionistas e alguns mem
bros do Congresso dos EUA estão buscando obter a colaboração 
do Banco Mundial em favor·dessas trocas. Se aprovada, a legis

_la_ção correspondente tratará de obter a aprovação deste banco 
para um programa piloto que permitiria às nações devedoras do 
Sul suspender o pagamento de suas dívidas pendentes com o 
Banco Mundial, durante alguns anos, em troca de criar reservas 
naturais. O projeto de lei difere dos planos da Bolívia e Costa 
Rica, pois pede a suspensão, e não a retir-ada, da dívida externa 
de um país com o Banco Mundial, em troca de ·criar reservas e 
parques nacionais. 

Propostas legislativas que são consideradas atualmente no 
Congresso dos EUA insistem na criação de um intermediário fi
nanceiro internacional, que se dedique a cobrar a dívida dos paí
ses do Sul com desconto e que passe esse desconto ao país de
vedor ou facilite sua compra no mercado secundário. ( .. ) 

Tnflação - Outra forma de troca, como se mencionou ante-
1iorm�nte, é. convertendo parte da dívida em bônus de inversão 

em moedas-nacionais. Nesse sentido, enquanto alguns argumen
tam a favor destes últimos intercâmbios como um método fácil 
de criar capjtal, �utros opinam que, na maioria dos casos, a pro
priedade . da·s infra-estruturas existentes discretamente muda de 
mãos fiacionais para mãos internacionais sem a criação real de 
nenhum capital produtivo. 

Também há várias desvantagens em nível prático. Por um lado, 
essas conversões da dívida podem produzir inflação, se o país 
devedor simplesmente imprime mais dinheiro para pagar essas 
dívidas. Por outra parte, os governos devedores podem ver-se na 
necessidad&· de tomar dinheiro emprestado localmente, para pa
gar aos investidores estrangeiros, essencialmente intercambiando 
dívida estrangeira por dívida doméstica. Tal medida pode impli
car maiores déficits do orçamento e custos mais altos no paga
mento da dívida para os países devedores. Para evitar a fuga do 
capital, as taxas nacionais de juros devem manter-se mais altas 
que as taxas internacionais. Por outro lado, o país devedor pode 
não beneficiàr-se d.iretamente do desconto da dívida, devido a 
que as corporações têm a liberdade de tentar recuperar ô dinhei
ro total, mediante investimentos, em moeda local. 

Outra desvantagem desse tipo de troca para os países depen
dentes é muito óbvia: os intercâmbios facilitam um incremento 
direto na propriedade e na ingerência estrangeira nos países de
vedores. Esta ameaça à soberânia nacional faz com que as con
versões da dívida em uma escala menor seja politicamente difícil 
e não-desejável para a maioria dos governos dos países devedo
res. Isto, combinado às dificuldades de regulamentação para os 
Mncos, explica porque o volume da dívida por trocas tem sido 

• agora relativamente_pequeno.
Dívida sem investimento estrangeiro direto - Em seu livro so

bre A dívida externa da América Latina. publicado em 1988, o 
economista Franz Hinkelamrnert mostra com muita precisão que 
desde o princípio dos anos oitenta, quando os bancos internacio
nais começam a exigir o pagamento da dívida dos países latino
americanos (que entre 1974 e 1986 subiu de US$ 58 bilhões a 
US$ 383 bilhões), apesar ao· sacrifício geral da população e do 
desenvolvimento do continente, estes não têm conseguido pagar 
nem sequer os juros dela. 

Por outro lado, para o período de 1950 a 1977, a t.ransferência 
de serviços pagos em razão de serviços sobre o investimento es
trangeiro direto na A111ér.ica Latina é 'Significativamente maior 
que o investimento estrangeiro direto contabilízado na balança 
de pagamento. A partir de 1977, destaca Hinkelammert, o inves
timento estrangeiro direto supera o montante dos serviços trans
feridos, para chegar a ser igual no ano de 1983. 

Hinkelammert estima que até 1988 somente uns 15% do in
vestimento direto foram transferidos até o estrangeiro. Todo o 
restante é financiado pela mobilização de poupança interna ou 
de empréstimos feitos pelos países da América Latina e logo 
transformado em c�pital estrangeiro. Esta realidade expressa o 
�nomista peruano Javier lguifiiz, quando assinala que desd_e9á2 vimos financiando o Primeiro Mundo com enoimes quanti
dades de dinheiro, nu11ca vistas antes, à exceção talvez da época 
colonial. ( ... ) 

Dívida fictícia - A dívida externa centro-americana em 1985 
era de mais de 0 US$ 16 bilhões. A seguir a tendência atual, al
cançará US$ 23,8 bilhões em 1992 (ou mais de US$ 900 per ca
pita). A curto prazo, o desenvolvimento e o pagamento da dívida 
não são compatíveis. Em 1986, a dívida externa de um país co
mo Costa Rica era de US$ 4 bilhões, uma das maiores cargas per 
capita da dívida no munçlo. Em 1985, se utilizou a metade dos 
ganhos das exportações costarricenses para pagar o serviço da 
dívida - se o governo houvesse respeitado todos seus compro
missos, a sorna haveria sido de 70%.( ... ) 
' O fenômeno da dívida externa se desenvolve na América La
tina desde os anos 50, enquanto a dívida externa nos anos 70 se 
autogera a partir dos serviços das dívidas dela derivados. Come
ça nesse período com urna dívida que se paga com novos crédi
tos até ter um tamanho tal, que já não se pode pagar senão com 
novos· créditos. E mais. Quando esta dívida aumenta mais rapi
damente que as exportações, tal é o caso, a· parte pagável pelo 
saldo positivo da balança comercial diminui e o crescimento da 
dívida se faz mais rápido ainda. Desta maneira, na opinião de 
f(inkelamrnert, a dívida se transforma prog�ssivarnente em uma 
"dívida fictícia". ( . .  ) 

Cancelamento - Nos perguntamos: tem a dívida externa da 
América Latina alguma solução? Outra vez a opinião de Hinke
lamrnert: "Qualquer anulação parcial da dívida, qua não vá sen
sivelmente mais além de 50% da dívida nominal, corresponde 
mais aos interesses dos bancos que áos interesses dos países da 
América Latina, sem ser por isso um ato contra seus interesses. 
Para que a anulação seja de interesse dos p,aíses da América La-

''Ainda que toda América Latina seja convertida em 
investimento estrangeiro direto, isso não poderia 

eliminar nem sequer a parte fict(cia da divida ext.erna 
existenle. A venda de toda América Latina não cobre 

o valor de sua divida ext.erna. Provaveúnente, 10% da
divida é suficiente para comprar todas _as indústrias

da América Latina' .. ( ... ) 
\. 

tina, terá que tender a ser totalmente ou C?TI?-Pl�ta, o� aproxi
mar-se de tal situação. Somente neste caso durunui efenvamente, 
e em grau importante, a transferência de excedentes até os países 
do centro''. ( ... ) 

Prossegue Hinkelamme1t: "Ainda que toda América Latina 
seja convertida em investimento estrangeiro direto, isso não po
deria eliminar nem sequer a paite fictícia da dívida externa exis
tente. A venda de toda Aménca Latina não cobre o valor de sua 
dívida externa. Provavelmente, 10% da dívida é suficiente para 
comprar todas as indústrias da América Latina". ( ... ) 

Mal menor? - Para ·concluir podemos dizer que a crise da dí
vida externa latino-americana exigirá soluções radicais a longo 
prazo (talvez a única solução seja o �ancelamento dela de urna 
vez por todas), para evitara conseqüências internacionais ainda 
maiores, e evitar que os países devedores se vejam forçados a 
abandonar seu direito à autonomia poiítica ou a abandonar seus 
esforços até uma auto-suficiência econômica, devido aos sacnfí
cios que demanda o pagamento destas dívidas. Posto que esta 
troca da dívida por bônus em moedas nacionais implicaria a 
transferência de capital em mãos estrangeiras. Sem a criação de 
capital produtivo, não pode portanto considerar-se como ·uma so
lução - nem sequer de forma parcial - ao problema da dívida. 

Serão necessárias medidas mais substanciais de solidariedade 
em relação à dívida, para patrocinar um processo de desenvol
vimento orientado até a satisfação das necessidades humanas bá
sicas do Sul. A troca da dívida externa, como temos visto, vai 
muito na linha do interesse dos bancos inte�acionais que outra 
coisa. 

Por outro lado, no caso da trocá da dívida por natureza, pode
ria ter algum mérito quando esta, na prática, não signifique o 
câmbio de dinheiro em efetivo (de parte dos países do Sul), e 
sim que a terra comprada seja simplesmente doada pelas agên
cias internacionais, com o único fim de criai· reservas biológicas 
ou parques nacionais. O montante de diminuição da d(vida é o 
menos importante, e sim a terra que se é resgatada para sua con
servação. 

Se os casos mencionados, da troca da dívida por natureza na 
Bolívia, Costa Rica e Equador, têm efeitos, em sua maioria posi
tivos, não podemos dizê-lo ainda O que podemos entender é 
que essas operações, fora das trocas da dívida por natureza, ob
viamente não são a panacéia que afirmam alguns especialistas 
financeiros. Repetimos: grande parte dos supostos cancelamen
tos da dívida dos países dependentes atendem aos bancos, às 
corporações e companhias transnacionais, mais que aos países 
devedores e seus setores populares. 

Agora, se por força maior temos que escolher entre só duas 
opções: (1) Não poder proteger áreas craicas por falta de recur
sos ou (ll) poder fazê-lo pela "troca da dívida", creio que tere
mos de escolher o segundo. Podemos acrescentar que o ideal te
ria sido que essa opção pela defesa da natureza haja surgido co
mo urna aspiração própria dos países latino-americanos, sem ter 
que ser - como parecer ser o caso - dirigida principalmente desde 
o exteiior pelas agências conservacionistas e equivalentes.

Apesar dessas grandes contradições, esperamos que pe10 me
nos as operações de "troca da dívida por natureza", de alguma 
maneira estejam ampliando o caminho para se obter ganhos am
bientais importantes numa época em que se encontram em pedgo 
os ecossistemas e com elas a Vida sobre a Terra. Embora não 
podemos esquecer que "para o capitalismo a natureza não é um 
recurso, mas uma vítima" (J.Ruiz, in "Ecologia e Educação Po
pular", Fundação Brethren e Unida, Quito, Equador), e que tan

·to a dívida externa, como os mecanismos que destr.oem a nature. za, têm a mesma origem: o capitalismo dependente da maioria 
·aos países no Sul.

* lngcmar Hedsbiim é membro do� Ecumênico de Pesquisas (DEI), 
pesquisador convidado da Escola de Biologia da Universidade da Costl Rica. fure ar
tigo, de que n:prodazilll05 os pÓDCipais extratos, foi publicado na mvisla '"PAS· 
SOS",doDEI. 
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Solo Urbano-----------------------
PADRE TICÃO PROPÕE COOPERATIVAS HABITACIONAIS 

São Paulo (AGEN) - O padre Antônio
Marchioni Neto (Ticão), pertencente à
Pastoral da Moradia da Zona Leste da
capital paulista, questionado pela AGEN
sobre o problema da habitação no país, e
as possíveis soluções a serem desenvol
vidas pelos governos federal, estadual e
municipal, disse: "Em primeiro lugar, é
bom lembrar que o dinheiro existe. O
Fundo de Garantia do trabalhador, que
em agosto deste ano era de Cz$ 3 tri
lhões, não é repassado para a solução do
problema da moradia, mas entregue às
grandes empreiteiras, na construção de
prédio luxuosos ... ". 

As reuniões do Movimento de Mora
dia em toda a cidade se intensificaram

desde a eleição de Luiza Erundina como
nova prefeita de São Paulo. Comentou o
padre Ticão: "A Erundina é uma pessoa
que vem da luta de todos nós. Corajosa e
vibrante, nunca, mas nunca mesmo, deu
o menor sinal de fraqueza quando o as
sunto era defender os mais pobres". 

Terra e Construção Popular - Em se
guida, o padre acrescentou os dois fato
res restantes que ratificam sua posição
sobre a moradia, ao defender que "saídas
existem, não há é vontade política",
lembrando, em primeiro lugar, "a grande
quantidade de terra ociosa, principalmen
te nos centros urbanos, usada para a es
peculação imobiliária". E num terceiro ponto, padre Ticão

afirmou: "O povo sabe construir suas ca-:
sas e muitos técnicos estão aí mesmo pa
ra ajudar. A maioria das casas da perife
ria foi feita em processo de autocons
trução ou em mútirão. A formação de
cooperativas habitacionais, organizadas
pelo movimento popular, é outra forma
viável de solução do problema". 

O assunto "moradia" será destaque na.
pauta das reuniões que a prefeita Luiza
Erundina manterá com d.Paulo Evaristo
e seus bispos auxiliares nos próximos
dias. Aléín disto, dois outros pontos me
recerão reflexão: os canais de pai;tíci
pação do povo na administração de São
Paulo e uma postura transparente nas de
cisões.

Politica--------------------------
FLEIÇÕF.S DIRETAS PARA PRÓXIMO PRÊMIO NACIONAL DE DH 

Brasília (AGEN) - Augustino Veit,
secretário-executivo do Movimento Na
cional de Defesa dos Direitos Humanos
(MNDDH) creditou "à trajetória política
em favor dos direitos humanos não só do
povo brasileiro, mas de todos os povos
do mundo" a escolha do cardeal-arcebis
po de São Paulo, d.Paulo Evaristo Ams,
como ganhador do primeiro Prêmio Na
cional de Direitos Humanos, concedido
pelo MNDDH.

A entrega é hoje,quinta-fei�a (dia 8), a·

· partir das 20h, no Teatro Tuca, bairro
Perdizes, São Paulo. "Além do trabalho
desenvolvido no Brasil, d.Paulo sempre
prestou irrestrito apoio e integral solida
riedade às mães da Praça de Maio, na
Argentina, e ainda aos familiares de de
saparecidos políticos no Uruguai, Chile e
Argentina, principalmente", lembra Au
gustino Veit.

Marcas eternas - O secretário do
MNDDH destaca a "posição sempre fir-

ma, inspirada em sua própria vida, que
encoraja a luta do cardeal. A entrega do
prêmio a d.Paulo (uma estatueta do artis
ta plástico Elifas Andreatto) se cons�
tuirá em um momento importante den�
da caminhada do Movimento de Direitos
Humanos".

No próximo ano, a escolha será feita
em eleições diretas, votando todas as en
tidades -filiadas ao Movimento, que hoje
chegam a cerca de 350.

Economia-----------------------------
ÁFRICA PREPARA CRIAÇÃO DE MERCADO COMUM 

Addis-Abeba (ANGOP-AGEN) - Um
anteprojeto de 57 páginas da convenção •
de criação de uma Comunidade Econô
mica Africana (CEA), antes do ano
2.000, foi submetido aos delegados par
ticipantes de uma reunião de peritos de
18 Estados-membros do Comitê Perma
nente da Organização da Unidade Afri
cana (OUA).

Os peritos, reunidos em Addis-Abeba,
Etiópia, preparam a sessão ministerial
deste Comitê, que é a mais alta instância

·administrativa da OUA entre a realização
das cúpulas anuais de chefes de Estado. e
de governo.

Regionais - Os 90 artigos da con
venção intitulada "Projeto de Convenção
de Criação da Comunidade Econômica
Africana" enunciam os procedimentos de
criação da Comunidade, cuja sigla será
CEA. Os peritos deverão propor diferen
tes procedimentos para o estabelecimento
prógressivo do Mercado Comum Africa
no.

A primeira etapa será constituída pelo
estabelecimento de Comunidades
Econômicas Regionais e o reforço das
que já existem. Esta etapa será seguida
da supressão progressiva das barreiras
alfandegárias e não-alfandegárias para as
trocas intercomunitárias.

O objetivo final deste período tran
sitório é a adoção de um "sistema alfan
degário comum". Integração setorial será
favorecida nos domínios da Agriculto 
Alimentação, Transportes, Comun -
cações, Indústria e Energia.

PORTIJGAL DEBATE "PLANO MARSHAL" PARA ANGOLA 

Bruxelas (ANGOP-AGEN) - O secretário
de Estado português dos Negócios Estrangei
ros e da Coop�ração, Durão Barroso,_afirmou
em Bruxelas que a Comunidade Econômica
E uropéia (CEE) é receptiva a um aumento de
apoios financeiros a Angola. Durão Barroso,
que falava no final de uma reuniãe do Conse
lho para a Cooperação e Desenvolvin1ento,
sublinhou que existe um consenso entre os Es
tados comunitários quanto à necessidade de

um reforço da cooperação com Angola.
Ele admitiu a possibilidade de se desenvol

ver "uma espécie de mini Plano Marshall"
destinado à recuperação econômica de Angola,
que enfrentá há 13 anos uma situação de guer
ra. O governante português reconheceu que
numa situação de paz em Angola a CEE pode
ria apoiar diversas medidas.

Segundo Durão Barroso, numa reunião que

manteve com um dos vice-presidentes da
CEE, Lorenzo Matali, foi analisada a coope
ração portuguesa com Angola e a sua partici
pação com as ações da Comunidade. Sobre a
cooperação portuguesa com Angola, salientou
que Portugal não tem meios financeiros sufi
cientes para c0operar sozinho éom este país ou
com outros países africanos de língua oficial
portúguesa, pelo que tem de se associar a ou
tros países ou à CEE.

FEDERAÇÃO PA 1RONAL SUGFRE MUDANÇAS ECONÔMICAS NO PARAGUAI 

Assunção (IPS-AGEN) - A poderosa Fe
tleração da Produção, Indústria e Comércio
(Feprinco) do Paraguai, no passado uma fiel
aliada do regime, condenóu recentemente a
atual política econômica do governo, exigindo
do governo uma retificação dos seus rumos.
Em um documento que circula desde o mês
passado, a Feprinco propõe um sistema de tro
ca único e livre para todas as transações com o
exterior, ao mesmo tempo que pleiteia a reo
rientação da política fiscal e de crédito para·
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favorecer a produção e a exportação. 
A Federação rebate a política governamen

tal de subvenção às empresas deficitárias, assi
nalando que desta forma não se faz outra coisa
"que premiar a ineficiência". Por outro lado, o
guarani, o dinheiro paraguaio, tem perdido seu
valor a cada dia. No princípio deste ano um
dólar valia 892 guaranis, e hoje vale 1005 gua
ranis. 

E�quanto as empresas estatais gozam de
benefícios cambiais, podendo obter _dólares a

uma taxa inferior a 400 guaranis, a einpresa
privada deve operar segundo os preços vigen
tes no mercado. Está previsto que a inflação
bata os 30%, enquanto permanece ínfimo o
crescimento econômico, de apenas 1, 1 %. 

Os observado'res políticos estimam que as 
manifestações da Feprinco com interesse em 
promover uma abertura na economia dificil
mente serão aceitas no atual "regime autoritá
rio" do general Alfredo Stroessner, no poder
há 34 anos.

Mulher------------------------''--------

GRUPO USA O TEATRO PARA ORGANIZAÇÃO DAS MUI..HF.Rm

São Paulo (AGEN) - O Grupo de Tea
tro Maria-É-Dia estará promovendo a 1�
Festa de Confraternização e Intercâmbio
com Grupos de Mulheres de São Paulo,
no dia lJ de dezembro, das 14h às 22h.
O Grupo atua na Zona Leste da capital e
procura, pela arte, organizar ãs mulheres,
em um trabalho de descoberta lenta e
progressiva de seus direitos fundamen
tais. 

Movimento Operário 

A festa, para a qual estão convidadas
todas as mulheres ("e os homens
também, é claro", lembra a presidente
Irene Pereira de Oliveira) será à rua Juri-
tipiranga, 27, sede do grupo, no Jardim
São Francisco, em Cangatba, Zona Les
te.

As atrações, confonne o convite, são

muitas e variadas, indo desde o bazar e o
bingo, passando pelo forró, lambada,
rock, até a apresentação da peça "Procu-
ra-se um Ninho", às 17h.

Outras infonnações sobre o trabalho
do Maria-É-Dia podem ser obtidas no
fone (011) 958 3976 (Dalva) e (011)
262 9407 (Marta).

ENTIDÁD� EXIGEM APURAÇÃO DE CRIME EM SANf A CATARINA 
Caçador (AGEN) - Diversas entidades

de Santa Catarina, tendo à frente a Se
cretaria Estadual da Pastm,al Operária,
estão pressionando as autoridades esta
quais para descobrir o assassino e o
mandante do crime praticado contra
Hermínio Gonçalves dos Santos, dois

�as antes das eleições, na localidade de
Cerro Branco, a 12 quilômetros de Ca
çador.

Hermírtio era secretário do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais desta cidade,
presidente do Centro de Pedagogia da
Faculdade de Caçador e candidato a ve
reador pelo PT. Segundo informações da

Pastoral · Operária, "o assassinato de
Hermínio foi bem planejado, e feito por
pistoleiro profissional a mando de grupos
ligados à UDR local". O candidato a ve
reador morava na região e, na noite de
13 de novembro, dirigia-se para a casa
de seus. pais, tendo parado no pavilhão
de festas da comunidade, a fim de dispu
tar uma partida de baralho com amigos.

Por volta das 21h30, sem que nin
guém percebesse qualquer movimento
estranho, ouviram-se quafro disparos,
vindos de uma das janelas do salão: um
atingiu sua perna e dois o tórax. Os três
amigos de Hermínio não puderam ver o

GREVE DE 30 DIAS EM FÁBRICA 

pistoleiro, que fugiu imediat�mente.
Segundo ainda a Pastoral Operária,

"Hermínio era um líder rural e esteve
presente nos assentamentos de sem terra
da região, constituindo-se em um dos
mais fortes candidatos no município". A
nota distribuída à imprensa exige da Jus
tiça uma ação imediata, "a fim de serem
descobertos as causas, os mandantes e
sejam punidos todos os responsáveis pe
lo assassinato de Hemúnio".

A nota vem assinada I,Jela Pastoral
Operária, a CUT, a Comissão Pastoral da
Terra e o PT Estadual.

DE ARMAMENTOS LEVA À CONQUISTA DE TODAS AS REIVINDICAÇÕF.S 

Piquete (AGEN) - Uma proibição par
tida de setores militares brasileiros impe
diu a divulgação do resultado da greve
realizada por 1900 trabalhadores da
Indústria de Material Bélico (lmbel),

Asta cidade, interior de São Paulo. Para
lisados desde o dia 12 de novembro, os

funcionários da fábrica de armamentos
conseguiram uma vitória unânime na Jus
tiça do Trapalho de Campinas, no qia 29
de novembro, retomando ao trabalho
com todas as reivindicações atendidas.

O menor salário entre os trabalhadores
era de cerca de 20 mil cruzados. Com a

greve, e a equiparação detenninada pela
Justiça do Trabalho aos químicos da re
gião, que coincidentemente estavam em
dissídio coletivo, o total recebido passou
dos 20 para cerca de 120 mil mensais.
Os trabalhadores em greve conseguiram,
ainda, o abono dos dias parados e o pa
gamento de todas as URPs atrasadas,,

A mobilização dos trabalhadores, a
grande maioria não sindicalizada, come
çou a 19 de outubro, com algumas para
lisações parciais. Na assembléia realiza
da dia Í 2 de novembro, decidiu-se pela
·greve. Nas duas semanas seguintes não

houve qualquer pronunciamento oficial
do Ministério do Exército, o que obrigou
os trabalhadores a entrarem na Justiça.
Em 71 anos de existência da Imbel em
Piquete, essa foi a primeira paralisação.
A fábrica tem o nome do ex-presidente
Getúlio v'.argas.

A importância da vitória é tão grande,
conforme lembram os trabalhadores, que
foi celebrado um culto ecumênico, com a
presença de padres, pastores metodistas e
um pastor da Assembléia de Deus, que é,
inclusive, o presidente do Sindicato dos
Químicos da região.

PASTORAL OPERÁRIA IRONIZA NOVO SALÁRIO MÍNIMO 

São Paulo (AGEN) - "O salário mí�
nimo pennanece muito longe daquilo que
a Constituição prevê. Comer, morar, ves
tir, ter saúde e transporte com pouco
mais de 40 mil cruzados,· de que manei
ra?" O desabafo é de Francisco Palma,
40 anos, militante da Pastoral Operária
da Arquidiocese de São Paulo, comen
'tando o novo salário mínimo vigente no
país.

Em seguida, lembrou o salário mínimo
real, divulgado pelo Dieese, que estaria
hoje em 240 mil cruzados. "Por aí vemos

que são seis vezes abaixo daquilo que
teríamos direito. Com um agravante sé
rio: o mínimo decretado agora estará va-
1eodo, a 10 de janeiro,. quando será pago,
pelo menos 30% menos, levando em
conta a inflação e a defasagem".

Para a economia brasileira, Francisco
Palma propõe "um planejamento mais
sério, com controle_ efetivo de lucros;
e não de salários, como acontece atual
mente. Muitas empresas brasileiras pa
gam dois salários mínimos a seus empre
gados, ou, na pior das hipóteses, um

salário mínimo e meio. Isto prova que há
viabilidade no pagamento, em relação ao 
lucro que elas obtêm com o trabalho as
salariado".

Mão-de-obra barata - Confoffile estu
dos do Departamento de Estudos Só

cio-Econômicos e Políticos da CUT (De
sep) e da própria Pastoral Operária, a
mão-de-obra no Brasil é uma das mais
baratas do mundo, oscilando nos 17% do
valor total do produto. "Enquanto isto,
no Chile, por exemplo, chega a 27%, e
em países desenvolvidos a 45%".
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América Latina-------------------....;,__-

PARAGUAI: RATIFICADAS DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES OOS DH 

Assunção (IPS-AGEN) - Apesar de não 
ter feito declarações públicas sobre o assunto, 
o enviado especial das Nações Unidas, diplo
mata colombiano Rafael Rivas Posadas, cons
tatou, no Paraguai, durante uma rápida visita,
violações aos direitos humanos. Segundo fon
tes da Igreja Católica, Rivas, que visitou a ca
pital do Paraguai durante três días (de 8 a 11 
de novembro), foi informado sobre a situação
de sofrimento de vários presos políticos.

Na lista entregue a Rivas figuram, entre 
outros, o capitão reformado Heman Falcon, o 
fotógrafo chileno Hernan Mella, Remigio Gi
menez e vários camponeses. O Comitê de 

Igrejas denunciou que durante o mês de outu
bro foram registradas 68 detenções de diri
gentes políticos e sociais, especialmente mem
bros de partidos considerados ilegais. 

Procissão - Durante a visita do diplomata 
colombiano, a polícia atacou com violência 
um·a procissão de estudantes e padres da Fa
culdade de Teologia, e deteve dois deles. Na 
ocasião, saíram feridos, a golpes de cassetetes, 
os padres Vicente Barreto e José Valpuesta. 

Rivas, que teve audiência com o presiciente 
Alfredo Stroessner, no poder desde 1954 e 
com outras autoridades, também conversou 
com representantes da oposição política, entre 

eles o dirigente liberal Domingo Laino e com 
organizações de defesa dos direitos humanos. 
O presidente da Çâmara dos Deputados, Luiz 
Martinez Miltos, fez a entrega de um relatório 
ao enviado das Nações Unidas, no qual se 
constata a não existência de presos políticos na 
Paraguai, questão contrastante com as segui
das denúncias formuladas pela Igreja e por or
ganizações humanitárias. 

O relatório a ser elaborado por Rivas Posa
das servirá de base para os debates a serem 
realizados em fevereiro sobre o Paraguai, na 
Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas, em Genebra, na Suíça. 

ISABELITA PERON DEFENDE AMPLA LEI DE ANISTIA 

Buenos Aires (f PS-AGEN) - A ex-presi
denta. da Argentina, Maria Estela Martinez de 
Peron, reafirmou nesta capital sua opinião fa
vorável a uma Lei de Anistía que beneficie os 
altos comandantes militares da ditadura que 
governou o país entre 76 e 83, condenados pe
la Justiça Civil. Viúva do general Juan Do
mingo Peron, que presidiu o país por três ve
zes, disse "que todos cometemos erros, todo� 
temos falhas, mas devemos ter grandeza sufi
ciente para um acordo, a fim do país ir adian
te''.. 

A viúva de Peron, também conhecida por 
"lsabelita", nome que usava durante sua época 
de cantora, ratificou suas impressões, quando 
havia defendido, de maneira implícita, a Lei de 
Anistia. 

"Existem simações difíceis na vida, e nelas 
temos de deixar os rancores de lado", disse a 
ex-presidenta aos jornalistas, sem precisar 
mais suas palavras. 

União dos argentinos - Ela convocou, ain
da, à união, todos os argentinos,. durante uma 
visita à centra1 sindical Confederação Geral do 
Trabalho (CGT), quando foi recebida pelos di
rigentes dessa entidade. O secretário geral da 
organização, Saul Ubaldini, entretanto, não 
assistiu à visita. 

"Isabelita" foi derrubada do poder no dia 
24 de março de 76, por um golpe de estado, 
encabeçado por uJna Junta Militar, tendo à

frente o general Jorge Rafael Videla, o almi-

rante Emilio Massera e o brigadeiro Ramon 
Agosti, que cumprem, atualmente, penas de 
prisão impostas pela Justiça Civil-em 1986. 

Uma eventual Lei de Anistia beneficiaria 
todos eles, os mesmos que a tiraram do gover
no e a mantiveran1 presa durante vários mesfr, 
A viúva de Peron chegou ao poder em jun'f._ 
de 74, por ser vice-presidente da República, 
após a morte de Peron, que havia assumido o 
governo um ano antes. 

Em uma matéria publicada no jornal diário 
"Ambito Financiero", de Buenos Aires, a ex
presidenta revelou que após a morte de Peron 

. apresentou a renúncia de sua sucessão, "mas 
não a aceitaram". 

MINISTRO AFIRMA: .. CHILE NÃO PERMITIRÁ TERRORISMO" 

Santiago (IPS-AGEN) - O ministro da 
·Defesa, vice-almirante Patricio Carvajal,
disse na capital do Chile que o governo
não permitirá as "ações de propaganda"
de membros da Frente Patriótica Manuel
Rodrigues (FPMR), após enfatizar que o
movimento insurgente atua à sombra do

_proscrito Partido Comunista do Chile.
Carvajal reiterou um anúncio feito por

oficiais carabineiros (Polícia Uniformi
zada) sobre a repressão a toda demons
tração pública de integrantes da Fren�

Patriótica em concentrações, funerais e 
outras manifestações, após uma reumao 
de "Segurança" realizada no Palácio 
Presidencial La Moneda. 

Diversas infrações - Ele disse, ainda, 
"que os grupos extremistas cometem di
versas infrações, como a apologia de 
violência e porte ilegal de armas, não 
descartando a presença de 'terroristas es
trangeiros' no Chile". O ministro refe
ria-se à participação de "milicianos ro
driguistas" nos funerais de várias pes-

soas que morreram nos últimos dias, 
após sua presumível ação em um assalto 
a um quartel policial, e atentados explo
sivos, de acordo com versões oficiais, 
questionadas pelos familiares das vítimas 
e organizações humanitárias. 

"Nãq permitiremos que continuem pj_ 
manifestações públicas de uma fret, 
ilegal, terrorista, que está procurando fa
zer propaganda para receber mais apoio 
económico", disse o ministro. 

JUVENfUDE CIDLENA TERÁ PAPFL DECISIVO NAS ELEIÇÕES 89 

São Paulo (AGEN) - Cristián Rosales, 
um jovem chileno de 24 anos, estudante 
de História em Santiago, capital do Chi
le, que está no Brasil há quatro meses, 
assinalou que vê "com esperança reno
vada" a participação da juventude de seu 
país no processo de reconstrução nacio
nal, iniciado com a derrota do presiden
te, general Augusto Pinochet, em outu
bro. 

Membro da Pastoral da Juventude chi
lena, Cristiáo está no Brasil fazendo _um 
curso de reciclagem promovido pelo 
Centro Ecumênico de Serviço à Evange
lização Popular (Cesep), junto de outras 
55 pessoas, do Caribe e América Latina, 
além de representantes de Angola e Mo
çambique. 

Estágio na Baixada - Os alunos, além 
das aulas teóricas, de segunda a sexta, 
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realizaram estágios em diversas partes do 
país. Cristián esteve na Baixada Flumi
nense, com d.Mauro Morelli. "Temo 
apenas que o discurso avançado da Teo
logia da Libertação não seja acompanha
do pela prática do povo, cujo processo 
normal é mais lento". 

Mesmo assim, vê· "uma distância sig
nificativa entre a Igreja chilena e a brasi
leira", comentando: "A Igreja do meu 
país não opta pelos pobres, em sua práti
ca de trabalho. Os pobres definitivamen
te, não são o problema prioritário", con
cluindo haver. "certas exceções 1" entre 
os bispos que compõem a Conferência 
Episcopal. Lembrou, mais adiante, "o 
vasto campo" de trabalho a ser desen
volvido em educação popular no Brasil. 
"No Chile não há financiamentos neste 
aspecto". 

Sobre as eleições de novembro de 89, 

quando o Chile, a exemplo do Brasil, 
depois de muitos anos voltará a escolher 
seu presidente, Cristián creditou uma 
"tarefa fundamental" à juventude: "Afi
nal, 45% dos chilenos são jovens, e fo
mos os mais reprimidos durant� a re
pressão". 

Teme, apenas, um descrédito desses 
jovens nas velhas estruturas políticas. O 
candidato mais forte à presidência, Patri
cio Alwin, membro da democracia-cristã, 
situa-se à direita de seu partido, tendo 
apoiado o golpe militar de setembro de 
73. "Seria o mal menor. Talvez uma saí
da imediata para a situação em que esta
mos. Mas é um nome que não agrada às
esquerdas, e nem poderia ser assim. O
Alwin usa a desculpa de que o contexto
da época do golpe levava a um apoio ex
plícito. Ele sempre teve trânsito livre du
rante o governo Pinochet", con�Iuiu�

Terceirõ Mundo 
MEMBRO DA OLP RENOVA APELO À CONFERÊNCIA DE PAZ 

Amman (IPS-AGEN) Abdullah 
AI-Hourani, m embro do Comitê  
Execliüvo d a  Organização p ara a 
Libert,ação da  Palestina (OLP), 
afirmou que o Estado Palestino s erá 
unia realid ade  em m enos de quatro 
anos. "A procl amação de  um Estado 
Palestino e o reconhecimento da re
solução 242 do Conselho de Segu
rança se  deram em um momento 

oportuno", disse Abdullah em uma 
entrevista publicad a no di ário jo r_
daniano "Al-Dostou r". 

Assegu rou, em seguida, que "o 
·próximo passo será verifi car o cum
p rimento d a  Declaração Política,
que representa a b ase  da ação futu
ra". Frisou que "as resoluções ad o 
tadas pelo Conselho Nacional Pal es 
tino (CNP) em A rgel imped em que

os Estados Unidos apresent em 
obstáculos para n ão se  relacionar 
com a OLP e p ara não reconhe·cer 
os di reitos do povo.pal estino. Além 
disto, as resoluções do CNP cont ri 
buíram para isolar as posições ex
tremistas is raelenses e criar as con
dições para que se realize a espera
da Conferência Internacional de Paz 
sobre o Oriente M édio", fin aliZ0u. 

fRANÇA QUER CONFERÊNCIA DE PAZ NO ORIENTE MÉDIO 

Paris (IPS-AGEN) - Edgar Pisani, 
Conselheiro do presidente francês .Fran
çois Mitterrand, previu ser inevitável a 
convocâção de uma Conferência Interna
cional de Paz no Oriente Médio após o 
reconhecimento implícito de Israel por 
part� da Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP). O Chanceler Galo 
Roland Dumas frisou que seu país "não 

tem qualquer problema de princípios em 
admitir a existência de um estado pales
tino", mas que "é contrário a uma juris
prudência internacional por tratar-se de 
uma entidade sem território definido". 

Em uma entrevista coletiva, a viúva 
do primeiro-ministro socialista Pierre 
Mendes France qualificou de "enorme-

mente positiva" a nova "atitude da OLP 
em relação a Israel". De acordÓ com o 
que disse Pierre Mauroy, líder do Partido 
Socialista, do atual governo, "uma Con
ferência Internacional de Paz no Oriente 
Médio, objetivo prioritário da diplomacia 
francesa, é agora mais necessária que 
nunca para afirmar o passo adiante dado 
pela OLP". 

• 
GOVFRNO DA TANZÂNIA ELOGIA LÍDER YASSER ARAFAT 

Dar Es Salaam (IPS-AGEN) - O go
verno da Tanzânia saudou a proclamação 
do Estado Palestino, manifestando seu 
total apoio e interesse em promover re
lações cordiais entre os dois países. Na 
mensagem dirigida ao presidente do Co
mitê Executivo da OLP, Yasser Arafat, o 
presidente dá Tanzânia, Ali Hassan 
Mwinyi, assinalou que "a declaração, do 

Conselho Nacional tomou realidade as 
aspirações do povo palestino em ter um 
Estado". 

O líder da Tanzânia acrescentou que 
·espera a convocação de uma Conferência
Internacional de Paz sobre o Oriente
Médio, "instrumento para tomar possível
uma paz regional baseada. na Justiça".

Enfatizou em seu depoimento, mais 
adiante, que "seus sacrifícios e vitórias 
não são apenas inspirados no povo pales
tino, mas também na comunidade inter
nacional que durante anos tem solicitado 
a restauração dos direitos inalienáveis do 
povo palestino, incluído aí o direito de 
estabelecer um estado em sua própria pá
tria". 

' ISRAFL INICIA CONfRA-OFENSN A DIPLOMÁTICA 
Jerusalém (IPS-AGEN) - O governo 

israelense iniciou uma -contra-ofensiva 
diplomática com o objetivo de impedir 
que países do Ocidente, em particular 
membros da Comunidade Européia, se 
pronunciem pelo reconhecimento 'do Es
'tado Palestino. Até agora, 22 nações re-

conheceram o novo Estado. Um deles é a 
Turquia, que mantém relações diplomáti
cas com Israel; a atitude de Ankara cau
sou indignação nas esferas políticas de 
Israel. 

No documento oficial divulgado em 
Jerusalém, são enfatizad0s três pontos 
"omitidos pela decisão tomada em Ar-

gel", rechaçando a resolução do Conse
lho Nacional Palestino (CNP) de criar 
um estado árabe independente nos ter
ritórios ocupados por Israel. O governo 
israelensé afitma, no primeiro ponto, 
"que não foi mencionada a interrupção 
da atividade terrorista contra áreas israe
lenses". 

• '{CHECOS NÃO RECONHECEM, MAS APÓIAM ESTAOO PALESTINO 
Praga (IPS-AGEN) - O governo theco 

saudou, mas ntio reconheceu oficialmen
te a existência do novo Estado Palestino 
Independente, anunciado pelo Conselho 
Nacional Palestino (CNP), em Argel. A 
chancelaria theca, através do seu portá
voz, Ivan Kulhanek, assinalou que "a 
histó1ica declaração" do Estado Palesti
no teve um "significado extraordinário 
para a solução definitiva da crise do 
Oriente Médio". Recordou que a Tche
coslováquia sempre apoiou esse direito e 
continuará a fazê-lo, 

"Sem a sua aplicação não é possível 
garantir a coexistência pacífica e a segu
rança de todas as nações da região, que 
sofrem as conseqüências do conflito ára-

be-israelita", disse. O comunicado tcbe-
. co não contém explicitamente o reconhe

cimento ao Estado Palestino, apesar da 
OLP contar com uma missão diplomática 
reconhecida pelas autoridades do país 
"como a única representante do povo pa
lestino". 

Porta-vqzes do governo tcheco rea
finna.ram que o governo não restabele
cerá relações diplomáticas com Israel, 
nem sequer parcialmente, até que se so
lucione a crise do Oriente Médio. O 
governo theco credita a Israel a respon
sabilidade pela "explosiva situação" da 
região. 

A Tchecoslováquia, como a maioria 

dos países socialistas, interrompeu suas 
relações diplomáticas com Israel a dez de 
junho de 1967. após o início da Guerra 
dos Seis Dias. Em dezembro será reali
zada em Praga uma "Conterência-Mode
lo Internacional" que irá tratar sobre a 
c,rise do Oriente Médio, por iniciativa de 
personalidades políticas e científicas des
te país. 

Foram convidadas destacadas perso
nalidades políticas dos países envolvidos 
no conflito e, segundo se anunciou, de
verão estar presentes representantes dos 
governos de Israel, Líbano, Jordânia, Sí
ria e Egito, além de delegados palesti
nos. 

ARGÉLIA 1ENTARÁ MEDIAR DIÁLOGO EN1RE OLP E SÍRIA 

Abu Dhabi (IPS--AGEN) - A Argélia 
tentará mediar as relações entre a OLP e 
a Síria, informou um diário dos Emirados 
Árabes. Ao citar "fontes seguras", o 
jornal anunciou que o presidente argeli
no, Chadli Benjedid, manife_stou a dispo
sição de seu país em aproveitar as boas 

relações que mantém com a Síria para 
pôr fim à disputa entre as duas partes. 

Fontes palestinas receberam de manei
ra positiva a declaração feita pela Chan
celer sírio Farouq AI Shara, em que 
apoiava a proclamação de um Estado Pa
lestino. 

O jornal, baseando-se em fontes pa
lestinas, mencionou a existência de uma 
atitude positiva do lado sírio para a OLP, 
· ar�mentando "que nunca houve qual
quer ação do gov�rno de Damasco contra
os membros da OLP que vivem no país".

8Dc2.1988•AGEN 11 



Memória·------------------

º ÚLTIMO APFJ..O DE D.l.EÔNIDAS PROANO

São Raulo (AGEN/CDHAL) - A revista Iglesias, publicada no México, divulga no seu n2 58, 
do mês de outubro, o testemunho de Gonzalo Lopez Maranon, a respeito de d.Leónidas Proafio, 
incluindo· o último e urgente apelo daquele que foi chamado "o bispo dos indígenas". Eis a sua 
íntegra: 

"O bispo emérito de Riobamba, Equador, d.Leónidas Proano, morreu no dia 31 de agosto de 
1988, com sua alma cheia de santidade. No dia 14 do mesmo mês, à tarde, fui visitá-lo. 

D.Leónidas Proano, antigo bispo de Riobamba, onde exerceu o seu rrúnistério por 30 anos já,
estava gravemente enfermo na casa do Sagrado Coração da Armênia, Quito, Equador, à direita 
da rodovia do Valle de los Chillos. 

Por ocasião do encerramento de suas atividades como bispo de Riobamba, a Conferência 
Episcopal Equatoriana o encarregou de cuidar do Departamento de Indigenismb, atendendo ao 
clamor dos indígenas equatorianos, que haviam pedido ao papa João Paulo II que o nomeasse 
bispo em sua diocese (Riobamba), e a eles d.Leónidas entregou exemplarmente suas últimas 
energias, coroando assim toda uma vida de opções claras e sempre firmes e valentes à causa dos 
mais pobres. Ele foi, de fato, um dos mais proféticos protagonistas da Igreja latino-americana 
nestes anos pós-conciliares de Medellín e Puebla. 

Eu o visitei com emoção e com dor. Eu o vi fisican1ente acabado e extremamente emagrecido, 
somente reconhecível por sua voz exausta; no entanto firme em sua cadeira e com o espírito se
reno e forte, lúcido, concentrado numa grande profundeza sobrenatural. Era estremecedor vê
lo;e me dava pena, realmente, induzí-lo a qualquer mínimo esforço, mas me atrevi: 

- D.Leónidas, que mensagem o senhor quer dar para seus arrúgos, os rrússionários de Su
curnbios? 

- Diga-lhes que trabalhem e que lutem por urna Igreja indígena e pelo povo indígena. Para a
Igreja isto é·um dever e também uma reparação pelos 500 anos de aborrecimentos e humilhações 
causados a eles, que além disso, são tão valiosos ... 

A ·seguir fez algum comentário para seu querido projeto de religiosas indígenas, qµe aqui, n�. 
Equado�, já são duas� �e espera que brevemente sejam mais. 

Confesso que me faltou coragem para cansá-lo mais e por isso me apressei em despedir-me.· 
Ficaram-me suas palavras. Parecem-me como o testamento desse bispo amigo, de grande va

lor cristão, dirigido aos mais pobres dentre os pobres. 

Fiquei com a certeza de que essa era definitivamente sua última palavra, não somente para 
nós, os equatorianos, mas pàra todos os habitantes da América Latina e do mundo todo. Cabe
nos acolher com emoção sua palavra, e não somente isso, mas proclamá-la e realizá-la como um 
bell\ de todos. 

E o que eu disse aos agentes de pastoral de Sucumbios, ao inaugurar sua assembléia anual e 
assim eu sinto", 

Quero assinar o boletim semanal da AGF.N. Por isso envio o cheque ou vale 
postal no valor de C7.$ 2 500,00 ( individual) ou C?.$ 3 .()(X),00 (entidades). 

Nome -----------------------------
Endereço------------------------
Bairro ------------ CEP ------------

Cidade Estado----------
País Número do cheque ou vale postaz,_ _____ _ 
Telefone-------------------------
Assinatura ------------Data------------
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.AGOOA FXIDMb'ICA DE ID'l'1CIAS 

IGREJA 

CMI promove encontro sobre efeitos do 
apartheid 

· Conic realiza Ciclo sobre Tendências do
Culto Cristão
Diálogo entre cristãos e marxistas em Mos
cou

DIREITOSHUMANOS
Anistia classifica Amaral Netto de "parla
mentar baixo"
Aumento de mortes por justiceiros preocu
pa ABC
Cegos eleitos vereadores em 15 de novem
bro

MOVIMENTOS SOCIAIS
"Lei da piracema" mobiliza pescadores no
Maranhão 

TERRA

Deputado assassinado: condenada a
omissão oficial
Sem terra conquistam assentamento no
Espírito Santo
Segundo a CPT, Usina desrespeita acordo
coletivo

SOLO URBANO
Ansur prepara VI Encontro Nacional e
lança jornal 

ECOLOGIA

Pacto só com defesa ambiental, diz Chico
Mendes
Ecologista denuncia lobby ela UDR e PF

PACIFISMO
Piquete: morte e ressurreiçã(? de um povo

POVOS JNDIGENAS
Nomeação de Jucá confirma militarização
da política indigenista
Situação indígena foi relatada no Japão

' 
MULHER

Escritora defende tese sobre feminismo
ECONOMIA

Cepa! receita integração da economia lati
no-americana 

MOVIMENTO OPERÁRIO
Funcionários 'terminam a maior greve na 
Eletrosul 
Gráficos de São Paulo elegem nova direto
ria 

ESPECIAL

D .Paulo homenageado no Palco da Re
sistência
Nota à opinião pública do MNDDH
Situação da mulher é denunciada por
d.Paulo

AMÉRICA LATINA
Chile: esquerda deve criar pai:tido para dis
putar eleições 
Argentina: criticada nomeação de pároco
cúmplice da ditadura
Acusação contra Obando não surpreende
religiosa

TERCEIRO MUNDO
.Ango!a esclarece impasse nas negociações
com Africa do Sul 

OPJNIÁO
Protestantização da Igreja?

MEMÓRIA
Direitos Humanos, 40 anos
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A aprovação. no último dia 7. pelo Senado Federal. do ex-presidente da 
. Funaf. Romero Jucá Filho. como governador de Roraima. por indicação do

presidente José Sarney. revo/tcJu os povos indígenas. el'llidodes indige1listas 
e movimentos de direik>s humanos. A opinião pública continua mobilizada 

para faur valer os direik>s dos povos indígenas assegurados na nova 
Constiluiçiio. como pelo Tribunal Tikuna. realizado a 25 de novembro

(fotQ). Povos Indígenas 
' · 

CONIC F.SCOLIIE ECOLOOIA E AIDS COMO 
ÁREASPRIORITÁRIASDEAÇÃO 

Porto_ Alegr� (CO�C-AGEN) - O Conselho �acional de Igrejas Cristãs 
do Brastl (Come) reahz�u nos dias 7 e 8 deste mes a sua 3!! Assembléia Ge
ral. Cerca de 49 delegados representando as Igrejas Católica Apostólica Ro
ll?ana, E':'angéhca de Confissão Luterana, Episcopal, Metodista e Presbite
nana Unida do Brasil estiveram reunidos na Vila Betânia, em Porto Alegre 
(RS)._ . _ 1 

Foi a_ssunto pn?c1pal �a� delibera�õ�s da �ssembléia o projeto ecumênico
do Come no cenano rehg1oso brasileiro. Ficou reafirmado ainda o com
promisso das Igrejas do Conic com a busca da unidade eclesial e co� a coo
peração diante dos desafios colocados pela realidade de nosso país. 

O Conic, de acordo com a 3!! Assembléia Geral, se propõe a manter vivo/ 
o pensamento ecumênico nas Igrejas, mediante a promoção de celebrações
conjuntas, especialmente a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e 
m�diante o incentivo à ação conjunta em favor da Justiça, da Paz e da Inte
gndade da Criação. 
_ _ 

Prioridades - Como áreas prioritárias da ação do Conic e das Igrejas a ele
h_hadas, destacam-se: a) a proteção ao meio ambiente; b) o desafio dos me

·mnos e das meninas de rua; c) o acompanhamento da elaboração das Consti
tuições Estaduais e Municipais; d) o problema dos aidéticos e doentes mar
ginalizados; f) a questão da dívida externa e suas conseqüências sociais; e 
outros. 

Le�b_rou-se na Assembléia a comemoração dos 40 anos da proclamação
dos d�eitos humanos. Conclamavam as Igrejas a uma atitude de reflexão, ar
repen�imento e empenho para que haja pleno respeito aos princípios �� 
enunciados. 

No encontro, foi re�terado que o Conic não representa ornai superestrutura 
eclesial, ffi:<lS sim um instrumento das Igrejas-Membro, mediante o qual pre
tendem umr seu testemunho e cumprir sua ação conjunta no contexto brasi
leiro. 

�e�se sentido, o órgão reafirmou a preocupação por buscar apoiar mais 
decididamente_ <?S grupos marginalizados na sociedade. Nesse sentido apon
tou para as atividade� da Comiss�o Ecumênica de Combate ao Racismo (Ce
nacora), e para as atividades da Década Ecumênica de Apoio das Igrejas às 
Mulheres a estender-se até 1998. 

A 3!! �ssembléia Geral do Conic evidenciou, também, o propósito e o 
compr<?111Jsso de levar a proposta ecumênica deste Conselho para junto das 
comurudades e das bases eclesiais. As Igrejas foram instadas a atuar confor
me a proposta ecumênica do Conic, não só a nível de direções, mas também 
de. b�fe. Reafirman�o o compro�sso com a unid�de, o Conic quer contri
buir para que a urudade das lgre3as no mesmo Cnsto possa ser semente de
unidade para toda a humanidade". 

Boletim � 133 - 15 de deumbro de 1988.
AV. IPIRANGA, 1267 - 82 AND. FONE: 229 6734 

01039 - SP - BRASIL - END. TELEGR.: ECUMÊNICA 
TELEX: 1125824 AECN-BR 
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CMI PROMOVE ENCONIRO SOBRE FFElTOS DO APARTHEID 

Harare (EPS-AGEN) - Representantes 
das Igrejas de Angola, Nanuôia e África 
do �ui relataram a situação de seus paí
ses durante o encontro ecumênico inter
nacional realizado no final de novembro, 
em Ha.rare, capital do Zimbabwe, sob 
o título "Igrejas em solidariedade com os
Estados da linha de frente". O encontro
foi promovido pelo Conselho Mundial de
Igrejas (CMI), para debater os efeitos da
política do governo sul-africano nos seis
países da chamada linha de frente: Mo
çambique, Angola, Zimbabwe, Zâmbia,
Botswana e Tanzânia.

No encontro, o secretário-geral do 

Conselho de Igrejas Evangélieas de An
gola, Autpisto Chipese, denunciou 9 
apoio da Africa do Sul e Estados Unidos 
aos grupos em lu'ta contra o governo an
golano, conflito que "tem destruído mi
lhares de seres humanos, e prejudicado a 
infraestrutura econômica" desse país. 
Chipese indicou uma série ele sanções 
contra o regime do apartheid, como úni- · 
ca via para se chegar à paz na região. 

Por sua vez, o secretário-geral do 
Conselho de Igrejas da Narruôia, Abisai 
Shejavali, disse que, apesar de ser difícil 
crer na sinceridade do governo sul-afri- · 
cano, o povo na Nanuôia está esperando 

o cumprimento dos recentes acordos que
•,prevêem a desocupação deste país pelas
forças do apartheid.

Além dos líde�s religiosos, partjcipa
ram do encontro no Zimbabwe represen
tantes do Conselho Nacional Africano 
(ANC), maior organização anti-apartheid 
na África· do Sul, e da Swapo, que luta 
pela independência da Namíbia. Os par
ticipantes do encontro passaram um dia 
em três dos c�nco campos de' refugiados 
moçambican9s instalados no Zimbabwe. 
Tais campos àbrigam cerca de 75 mil 
moçambicanos, que saíram de seu país 
em razão das agressões cometidas pelas 
forças sul-afriqanas. 

CONIC REALIZA CICLO SOBRE TENDÊNCIAS DO CULTO CRISTÃO 

São Paulo . (AGEN) - "Tendências 
contemporâneas do culto cristão no Bra
sil" é o tema do ciclo de palestras e 
painéis que será realizado durante todo o 
prime.iro semestre do próximo ano, no 
Seminário Presbiteriano Independente, 
em São Paulo, em promoção do Conse
lho Nacional de Igrejas Ciistãs (Conic). 
A programação será subdividida em três 
unidades: Práticas tradicionais no Brasil, 
Comunicação de Experiências e Amu1ios 
litúrgicos. Este é o roteiro completo das 
atividades: 

Práti� tradicionais no Brasil - Cató
licos, padre Paulo H. Gozzi (16 de feve
reiro). Protestantes 1 - Igrejas de lmi-

gração, Luterana, Raul Blum, e Anglica
na, d. Sumio Tak.atsu (23 de fevereiro). 
Protestantes 2, Igrejas de Missão, Presbi
teriana, Metodista e Batista, Antonio 
Gouvea de Mendonça (2 de março). Pen
tecostalismo, Cherloques de Souza (9 de 
março). 

Comunicação de experiências - Reno
vação do culto protestante, painel, com 
Jaci Maraschim, Simei Monteiro e Odair 
Pedroso Mateus (16 de março). 
Comunidades eclesiais de base, padre 
Marcelino Sivinski (30 de março). Cele
brações em encontros ecumênicos, com 
membros das comissões de liturgia de 
cada encontro (6 de abril). Celebração na 

luta social, co·m o padre Paulo Bezerra e 
a pastora Zeni Soares (13 de abril). 

Auxílios litúrgicos·- Católicos, � 
Ana Maria Mazzurana (20 de abril). P. 
testantes, Simei Monteiro (27 de abril). 
Ecumênicos, Odair Pedroso Mateus e Ja
ci Maraschim (4 de maio). Cancioneiros 
e Discografia, · Takao Shirahata e Laan 
Mendes de Barros ( 11 de maio). 

As incrições estão abe1tas até 30 de 
janeiro. A taxa é de 2 OTNs. O Seminá
rio Presbiteriano Independente fica na 
rua Nestor Pestana, 136, 52 andar. Maio
res informações no Departamento de 
Música e Liturgia do Conic, pelo telefo
ne (011) 884 1544. 

DIÁLOOO ENTRE CRISTÃOS E MARXISTAS EM MOSCOU 

Moscou (Novopress) - "O diálogo ce
lebrado entre marxistas e cristãos de
monstrou que a nova mentalidade políti
ca' continua avançando, afirmando no 
:mundo um. ambiente moral no qual a cor
'rida armamentista, a confrontação e a mi
litarização são concebidas como um de
safio à atual civilização, como um aten
tado contra o direito fundamental do ho
mem: o direito à vida". 
- Foi o que afirmou Vladimir Oiiol, do 

Comitê Soviético de Defesa da Paz, ao 
fazer um balanço do Simpósio Interna
cional de filósofos, teólogos e sociólogos 
de 15 países da Europa e América, reali
zado em Moscou. 

O encontro, organizado também peiO 
Instituto Internacional pela Paz e o Cen
tro para a Paz da Universidade de Viena, 
foi dedicado este ano ao tema "O inter-

nacionalismo humauitáiio à luz da nova 
mentalidade política". Os professores 
vienenses Rudolf Weiler e Heinnch Sch
neider, os cientistas1 soviéticos NikoA 
Kovalski e Mukhail Krutogolov, enllll!!' 
outros, participaram do diálogo. Apesar 
da diferença de opiniões, concordaram 
em que existe somente um caminho para 
a sobrevivência da humanidade, o da 
coexistência pacífica dos Estados com 
diferentes sistemas sociais. 

Sfntese-----------_____; _____________ _ 

JOVENSDAAL 
Brasília (CNBB-AGEN) - O I Con

gresso Latino-americano de Jovens será 
realizado de 20 de dezembro de 1991 a 8 
de janeiro de 1992, em Cochabamba, na 
Bolívia, sob o tema "Jovens Construto
res de uma Nova América Latina". O 
Encontro será uma forma de contribu�·
para o debate em tomo dos 500 a>:!u,, ;•,·
evangelização do continente e, também, 
para subsidiar a rv Conferência Geral do 
episcopado latino-americano, previsto 
para São Domingos, na República Do
minicana. Os primeiros passos preparató
rios ao Congresso foram dados no 62 

Encontro de Pastoral da Juventude, em 
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Caracas, ·venezuela, promovido em ou
tubro passado. 

PAURES ALCOÓLATRAS 
Brasília (CNBB-AGEN) - O vídeo 

sobre recuperação de padres alcoólatras, 
produzido pelo padre Guilherme Tracy, 
dn Paraná, foi enviado recentemente aos 
::.:-ii.. ,,.,is : e: CNBB e da Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB). O vfdeo 
destaca as duas fases no tratamento para 
. padres e religiosos alcoólatras: a primei
ra em Vila Ser.ena, no Rio de Janeiro 
(fone 021 - 285 0696), e a segunda na 
comunidade Vila Nova, em Curitiba (fo
ne 041 - 242 6383). 

fl{ATI;:RNIDADE E MULHER 
Brasília (CNBB-AGEN) - O primeiro 

esboço sobre o texto da Campanha da 
Fraternidade de 1990, sob o tema "Fra
ternidade e Mulher", já foi remetido a 
todos os bispos brasileiros, que têm até o 
dia 15 deste mês para elaborar a sua con
tribuição. Um diagnóstico da situação da 
mulher na sociedade e na Igreja, o que 
diz a Bíblia sobre a mulher e como agir 
para superar a dominação contra a mu
lher são os três pont,os de partida para es 
bispos desenvolverem seus textos de 
apoio. A CF de 1990 será implementada 
sob o lema "Mulher e Homem - Imagem 
de Deus". l 

Direitos Humanos ----------------------,------

ANISTIA CLASSIFICA AMARAL NEITO DE .. PARLAMENf AR BAIXO" 

São Paulo (AGEN) - O presidente da 
seção brasileira da Anistia Internacional, 
Carlos Alberto ldoeta, em entrevista à 
AGEN, condenou o envio de um cartão 
pelo deputado federal Amaral Netto 
(PDS-RJ) às entidades de direitos huma
nos de todo o mundo com a frase em 
francês "Merde pour la Amnesty Inter
nacional". "A tradução" segundo ldoe
ta, "dei,xa claro o nível de baixeza desse 
deputado, da pior espécie. É ·uma pessoa 
capaz de, per exemplo, utilizar a pena de 
morte como uma tática eleitoreira". 

O deputado federal está enviando a 

mensagem · às organizações de direitos 
humanos filiadas à Anistia Internacional, 
em papel timbrado da Câmara dos Depu
tados. "Só este fato", acrescenta ldoeta, 
"mostra que ele utiliza nosso dinheiro 
para pagar o papel e o selo, a fim de mo
ver uma campanha dessâ espécie". 

A cópia do cartão enviado pelo depu
tado chegou à AGEN através de uma en
tidade de direitos humanos da Dinamar
ca, indignada com o tratamento dado à 
.Anistia por um deputado brasileiro. 
"Além de qualquer outra coisa, a atitude 

-do Amaral Netto depõe inclusive contra
.nosso país, por se tratar de um parlamen
.tar brasileiro", comentou Idoeta.

Mais adiante, o presidente da seção 
brasileira recordou que. "a revolta e o 
ódio contra a Anistia Intecnacional; e 
mais especificamente contr� a seção bra
sileira, cresceram após iniciarinos a cam
panha que derrubou suas pcetensões de 
país ter a pena de morte, além de termos 
divulgado, internacionalmente, a si
tuação da violência no campo do Brasil. 
E-isto ele não aceita''. 

AUMENI'O DE MORTES POR msnCEIR.os PREOCUPA ABC 

Santo André (AGEN) - A elevação 
dos índices . de honúcidio no Grande 
ABC, sobretudo praticados pelos chama
dos justiceiros, tem preocupado às enti-

Ades de defesa dds direitos humanos 
�e atuam na região. De acordo com o 

"Diário do Grande ABC", de janeiro a 
novembro, ocorreram 631 homicídios na 
região, contra 600 praticados em todo o 
ano de 1987. 

Ainda segundo .a publicação, São 
Bernardo continua sendo a cidade mais 

-.1 

violenta do ABC: em novembm, ocorre
ram 29 mortes violentas na cidade, se
guindo Diadema ( l9), Mauá (6), Santo 
André (4), São Caetano (3) e Rio Grande 
da Serra (1 assassinato). A novidade foi 
.São Caetano, onde normalmente não 
ocorrem homicídios. 

-J�sticeiros - No último dia 7, um gru
po de justiceiros matou o menor conhe
cido como Rogério, de 17 anos, no Jar
dim Calux, em São Bernardo. Três dias 

.. antes, havia sido assassinado Fábio de 

Oliveira, de 19 anos, enquanto o menor 
N.S.,.de 16 anos, foi seriamente ferido. 
Os dois crimes também teriam sido co
metidos por justiceiros. 

No dia 6, os .menores Admilson de Je
sus Santos e Linderlei Robson Kueves 
haviam sido mortos num conhecido pon
to de distribuição de dro_gas, também em 
São Bernardo. A polícia local atribuiu o 
crime às disputas entre quadrilhas de en
torpecentes. 

CEGOS FLEITOS VEREAOORF.S E
M 

15 DE NOVEMBRO 

S�o Paulo (AGEN) - Dois vereadores 
cegos foram eleitos a l 5  de novembro: 
Yolanda Ascêncio, pelo PTB, em São 
Caetano (SP), e Adalberto Teixeira da 
Silva Filho, pelo PFL, em Montenegro 
(RS). Professora há vários anos para jo
vens com visão normal, Y olanda Ascên
cio pretende trabalhar para a melhoria do 
ensino aos deficientes Visuais. 

Yolanda Ascêncio formou-se neste 
l"IR.º em Direito. Um de seus sonhos é a 
'-..-'1fiação de um centro de reabilitação para 

deficientes visuais no Grande ABC. 
..

Quando estes deficientes necessitam de 
cuidados médiéos, eles têm de se deslo
car até a capital. Uma melhor utilização 
dos avanços tecnológicos para melhorar 
a vida dos 'deficientes visuais é outra ta
refa que a vereadora eleita encara como 
um desafio. 

Violão - Até a data das eleições, 
Adalberto Teixeira da Silva Filho, de 36 
anos, tocava violão em estações rodoviá-' 
rias no interior do Rio Grande d0 Sul, ou 
na popular Rua da Praia, em Porto Ale
gre. Adalberto credita à "popularidade e 

ami2'.ades" o ·fato de ter sido o segundo 
candidato a vereador mais votado em 
Montenegro. 

A visão de Adalberto era normal, fi
cando prejudicada após uma queda que· 
sofreu, aos 12 anos. Alguns anos depois, 
um novo acidente o deixou irreversivel
mente cego. Para continuar sobreviven
do, solicitou aposentadoria e passou a 
tocar violão em locais de grande movi
mento. A educação aos deficientes vi
suais também é uma preocupação de 
Adalberto. 

Movimentos Sociais-----------------------.

.. LEI DA PIRACEMA" MOBil..lZA PF.SCAOORF.S NO MARANHÃO 

São Luis (AGEN) - Os pescadores ar
tesanais do Maranhão estão mobilizados 
em tomo de Lei de Proteção à Fauna, n!? 
7.653, de 12 de fevereiro de 1988, que 
detennina a proibição da pesca no perío
do em que ocorre a piracema, em todo o 
território nacional. Com isso, a pesca do 
camarão no Estado está proibida no 
período de 20 de dezembro a 19 de feve-· 
_reiro de 1989. 
· . Esta lei, de acordo com os trabalhado
res, deixa 'Sem trabalho 100 mil pescado
res artesanais e suas fanu1ias, que não
têm outra fonte de sobrevivência para
custear suas necessidades básicas. Se
gundo o jornal Tempos Novos, editado
por um conjunto de entidades populares
maranhenses, os pescadores esclarecem
que não querem pescar no período da pi
racema, "por entenderem que é funda
mental a defesa e a preservação do meio
ambiente e da nossa fauna m.àritima e

fluvial que nos garante a sobrevj_vência' . 
Entretanto, notam os pescadores que, 

•apesar çla produção pesqueira do Mara
nhão ser em 95% de origem artesanal, "o 
governo nunca favoreceu condições ma
teiiais de trabalho para os pescadores, 
mas sim para as empresas pesqueiras". 
Observando, ainda, que o período da pi

, racema "varia de acordo com as regiões 
e com as espécies, não cabendo portanto 
uma lei geral para todó o país, como de
terminou o governo", os pescadores ar
tesanais reivindicam, do governo, o pa
gamento de 3 ,5 salários de referência pa
ra cada pescador, durante o período em 
que estiverem inativos por causa da lei. 

"Os pescadores precisam sobreviver" 
- assinalam os pescadores artesanais.
"Não podemos morrer de fome como se
fôssemos pei�es fora d'água. Se o go
verno não nos garantir as condições exi-

gidas, seremos obrigados a pescar, con
tra a nossa vontade. Neste caso, a res
ponsabilidade do crime contra a natureza 
caberá, única e exclusivamente, ao go
verno", advertem. 

História - "Os pescadores na história 
do Brasil" é o título da série lançada re
centemente, pela Comissão Pastoral dos 
Pescadores (CPP), publicada pela Edito
ra Vozes. O primeiro volume, coordena
do por Luiz Geraldo Silva, trata da orga
nização dos pescadores durante a Colô
nia e o Império. 

A idéia da série nasceu em 1978, du
rante o Encontro da Pastoral dos Pesca
dores. O segundo volume terá como tema 
"A formação das colônias de pescadores 
no Brasil". Pedidos podem ser encami
nhados à CPP, no, arcebispado de São 
Luís, praça _D.Pedro II, s/n2, CEP 
65.010, São Luis (MA). 
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Terra 

DF.PUfADO ASSASSINADO: CONDENADA A OMISSÃO OFICIAL 

Belém (AGEN)' - "Há um ano estamos 
· tentando marcar uma audiência com o

governador Hélio Gueiros a fim de. tirar 
dele algu.ma posição sobre a violência no
estado contra lideranças, trabalhadores, 
advogados e militantes de movimentos 
populares, no campo e na cidade. O go
vernador não nos recebe, s1stematica
·mente''.

A declaração é de Rosa Marga Rothe,
presidente da Sociedade Paraense de De
fesa dos Direitos Humanos (SPDDH), 
condenándo a omissão das autoridades
paraenses na questão da violência, que 
culminou com o assassinato, na noite de 
6 de dezembro do deputado estadual 
João Carlos Batista (PSB-PA), o terceiro 
advogado morto a tiros em seis anos. 

Na sessão da Assembléia Legislativa
de segunda-feira , dia 5, conforme relata 
Marga, sentindo-se ameaçado em sua in-

tegridad� ffsic�, _João Ca,rlçs �di� ga
rantias oficiais ãe vida. Vários deputados 
da bancada do PMDB deram gargalha
das, considerando a preocupação do de
putado "exagerada e sem fundamentos". 
Menos de 48h depois ele foi a�sassinado\ 
dentro do seu prédio. Uma de suas fi
lhas, de quatro anos, recebeu um tiro de 
raspão na perna. 

Três pistoleiros participaram do assas
sinato, definido pela SPDDH como 
"crime organizado do latifúndio".. O 
primeiro atirou, enquanto o segundo da
va proteção, e um terceiro aguardava no 
carro. Em seguida ao ass!issinato, um 
quarto homem desceu de um Volks cin
za, placa BB 2510, fez algumas fotogra
fias, desaparecendo rapidamente. To
mando conhecimento do assassinato, 
membros de várias entidades, indignados 
e.oro o tratamento dado pel0 governador
paraense ao problema da violência, car
regaram seu corpo, em um gesto de pro'

testo, a�é a casa do governador Hélio 

Gueiros, onde se realizava uma festa pe
lo anivers�o de uma, neta. 

Repressão - Convocada pelo governa
dor, a polícia cercou as pro.ximidaaes da' 
casa, "montando um aparato espantoso, 
não para prender os assassinos, mas re
primir as eótidades. Na quarta-feira, dia 
7, o govem�dor recusou-se a rec.eber a 
mulher e um irmão do deputado João 
Carlos Batista. Também não atendeu re
presentantes da CNBB, CUT, SPDDH, 
CPT. Conversou apenas com a comissão 
de parlamentares que estava acompa
nhando o restante do grupo", protestou 
Rosa Marga. 

João Carlos Batista defendia trabalha
dores rurais, e foi assassinado no edifíci�. 
2.321 da avenida Gentil Bittencourt, 
Conjunto Urca. Andava sempre protegi
do por dois guardac.costas, págos de seu 
próprio bolso. Os tiros arrancaram p� 
de seu cérebro, ,:'!li'

SEM TERRA CONQUISTAM ASSENTAMENTO NO ·ESPÍRITO SANl'O 

Linhares (AGEN-CPT) - Após per
manecerem um ano acampadas na Fa
zenda Estevão Rolim, em Nova Venecia, 
n0rte do Espúito Santo, 18 .familias de 
lavradores sem terra foram assentadas, 
-no último dia 2, em uma área de 22 al
queires, pertencente à prefeitura local. O 
terreno fica a 3 quilômetros do centro da' 
cidade. 

Os trabalhadores foram oficialmente
assentados, depois de ocuparem o saguão 
da prefeitura de Nova Venecia, no final 
de novembro, quando exigiram a agili
zação do plano da reforma agrária no 
Espírito S�to e gritaram _P,alavras de or-

. dem contra a União Democrática Rura
·lista (UDR), acompanhados de mulheres
e crianças. A ocupação foi pacífica e o 
prefeito Adelson Salvador recebeu uma 
comissão de sem terra, prometendo en
contrar uma solução para o impasse. 

Depois do encontro, os trabalhadores
concordaram em desocupar o prédio e re
tomaram ao acampamento. Os sem terra 
justificaram a atitude, afirmando que, du-

rante os 40 dias que pennarieceram .. 
acampados na garagem da Secretaria da 
Agricultura, em Vitória, pressionando o· 
governo do estado e o Ministério da Re
forma. e Desenvolvimento Agrário (Mi
rad), saíram do local sem uma posição 
definida e ainda passaram necessidades. 

Pressões - Por este motivo, decidiram 
invadir a área de 22 alqueires da prefei-- -
tura de Nova Venecia e ao mesmo tempo 
ocupar a sede do Executivo, como meio 
de pressionar o governo a solucionar o 
problema, que vinha se arrastando há um 
ano, com as 18 farm1ias - totalizançlo 140 
pessoas - acampadas na Fazenda Estevão 
Rolim em barracas de lona, sem receber 
alimentos, remédios, atendimento médico 
do ·governo, além de constantemente so
frerem pressões da UDR para deixarem o 
.local. 

O assentamento, batizado de Córrego 
Alegre, sediou a Estação Experimental 
da Empresa Capixaba de Pesquisa Agro
pecuária (Emcapa). A Estação foi desati
vada no_ ano passado .e o terreno, de 22 

alqueires, ficou abandonado. Segundo o 
subsecretário da Agricultura, ·Kleber 
Bueno Guerra, "o governo pretende tor
nar a área um . assentamento modelo", 
fornecendo apeio técnico, fin�ceiro e 
recursos materiáis e humanos. 

Escravidão - Oficializado o assentâ-
' mento, uma comissão de sem terra acu-. sou a UDR de patrocinar a violência no 
campo e de explorar cruelmente a mão
de-obra disp0nível, além de perseguir 
trabalhadores sindicalizados. O secretá
rio do Sindicato dos Trabalhad0res R,ii. 
�s de Nova Venecia, Luiz Monico, ,W 
taxativo: 

"A .escr�v�,51�0 _foi, ab9JJda ofü;�alm.e�
te em 1888, mas ilegalmente persiste ate 
hoje. Os fazendeiros, se quiserem, vão 
ter que explorar seus próprios filhos e 
esposas. Os trabalhadores sindicalizados_ 
não. O Sindicato pretende também ca
dastrar todos os lavradores qu� não se
jam sindicalizados, É o único meio de 
defendê-los quando. da exploração patro
nal". <,:>or José Anchieta Ferreira) 

SEGUNDO A CPf, USINA DESRFS�EITA ACORDO COLETIVO 

Maringá (AGEN-CP1).:, A Comissão Pas
toral da Terra (CPT) do Norte Novo do Pa
raná está denunciando que a Usina Santa Te
rezinha de lguatemi tem desrespeitado o acor
do coletivo assinado a 23 de julho último, após 
a greve dos trabalhadores canavieiros. A CPT 
também afirma que a Usina tem provocado 
perseguições aos trabalhadores, sobretudo aos 
que lideraram a greye. 

Segundo a CPT, a Usina Santa Terezinha 
de Iguatemi não éstá pagando os reajustes sa
lariais pela. URP, conforme prevê a cláusula 
décima do acor9-0 coletivo. Do m�smomodo, a 
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empresa não está pagando o preço do corte de 
cana previsto no acordo. 

Outrl! queixa da CPT diz respeito aos des
contos efetuados nos salários dos trabalhado
res pela empresa, em razão de faltas por moti
vos de saúde. De acordo com eles, "a empresa 
só recebe atestado médico dos trabalhadores 
de Mam:iaguaçu, caso os me.smos levem ates
tado da Associação dos Canavieiros, e não de. 
outros médicos orrde forem atendidos". 

A CPT lamenta, ainda, "o posicionamento 
dos Sindicatos dos Tral;>alhadores Rurais da 
Região, que na época do acordo tomaram par
te da mesa de negociações, assinando o acordo 

coletivo, e num momento deste, onde os traba, 
lhadores devem estar orientando e defendendo 
os trabalhadores cánavieiros - e este é o seu 
papel -, estão omissos no compromiss,o com 
esta classe". Acrescenta a CY,f: "As direções 
dos sindicatos reclamam não terem cre<libili
dade &:>s trabalhadores para defendê-los. No 
entanto, estas direções não propiciam este 
meio, não os defendendo, não apresentando 
serviços e não se fazendo presentes junto aos 
mesmos". Ássinaram o acordo coletivo co,n a 
emp,resa os presidentes dos Sindtcatos dos 
Trabalhadores Rurais de Maringá, Nova Espe
rança ·e Mandaguaçu. 

Direitos Humanos _______________ ...;...._ ______ _

ANISTIA CLASSIFICA AMARAL NEITO DE "PARLAMENTAR BAIXO" 

São Paulo (AGEN) - O presidente da 
seção brasileira da Anistia Internacional, 
Carlos Alberto ldoeta, em entrevista à 
AGEN, condenou o envio de um cartão 
pelo deputado federal Amaral Netto 
(PDS-RJ) às entidades de direitos huma
nos de todo. o mu'ndo com a frase em 
francês "Merde pour la Amnesty Inter
nacional". "A tradução�' segundo ldoe
ta, "deixa claro o nível de baixeza desse 
deputado, da pior espécie. É urna pessoa 
capaz de, por exemplo, utilizar a pena de 
i;norte como uma tática eleitoreira". 

O deputado federal está enviando a 

mensagem · às organizações de direitos 
humanos filiadas à Anistia Internacional, 
em papel timbrado da Câmara dos Depu
tados. "Só este fato", acrescenta ldoeta, 
"mostra que ele utiliza nosso dinheiro 
para pagar o papel e o selo, a fim de mo
ver uma campanha dessa espécie". 

A cópia do cartão enviado pelo depu
tado chegou à AGEN através de uma en
tidade de direitos humanos da Dinamar
ca, indignada com o tratamento dado à 
Anistia por um deputado brasileiro. 
"Além de qualquer outra coisa, a atitude 

-do Amaral Netto depõe inclusive contra
.nosso país, por se tratar de um parlamen
.tar brasileiro", comentou Idoeta.

Mais adiante, o presidente da seção 
brasileira recordou que. "a revolta e o 
ódio contra a Anistia Internacional; e 
mais especificamente contra a seção bra
sileira, cresceram após iniciarmos a cam
'panha que derrubou suas pcetensões do 
país ter a pena de morte, além de termos 
divulgado, internacionalmente, a 'si
tuação da violência no campo do Brasil. 
.E-isto ele não aceita". 

AUMENTO DE MORTFS POR JUSTICEIROS PRFOCUPA ABC 

Santo André (AGEN) - A elevação 
dos índices .de homícidio no .Grande 
ABC, sobretudo praticados pelos chama
dos justiceiros, tem pre.ocupado às enti-

des de defesa dos direitos humanos 
" e atuam na região. De acordo com o 
"Diário do Grande ABC", de janeiro a 
novembro, ocorreram 631 homicídios na 
região, contra 600 praticados em todo o 
ano de 1987. 

Ainda segundo .a publicação, São 
Bernardo continua sendo a cidade mais 

violenta do ABC: em novembro, ocorre
ram 29 mortes violentas na cidade, se
guindo Diadema (19), Mauá (6), Santo 
André (4), São Caetano (3) e Rio Gi'ande 
da Serra (1 assassinato). A novidade foi 
.São Caetano, onde normalmente não 
ocorrem homicídios. 

·Justiceiros - No último dia 7, um gru
po cie justiceiros.matou o menor conhe
cido como Rogério, de 17 anos, no Jar
dim Calux, em São Bernardo. Três dias 

. antes, havia sido assassinado Fábio de 

Oliveira, de 19 anos, enquanto o menor 
N.S., de 16 anos, foi seriamente ferido.
Os dois crimes também teriam sido co
metidos por justiceiros. 

No dia 6, os ,menores Admilson de Je
sus Santos e Linderlei Robson Kueves 
haviam sido mortos num conhecido pon
to de distribuição de drogas, também em 
São Bernardo. A polícia local atribuiu o 
crime às disputas entre quadrilhas de en
torpecentes. 

CEGOS ELEITOS VEREAOORES EM 15 DE NOVEMBRO 

São Paulo (AGEf�) - Dois vereadores 
ceg0s foram eleitos a 15 de novembro: 
Yolanda Ascêncio, p,elo PTB, em São 
Caetano (SP), e Adalbei:to Teixeira da 
Silva Filho, pelo PFL, em Montenegro 
(RS). Professora há vários anos para jo
vens com visão normal, Yolanda Ascên
cio pretende trabalhar para a melhoria do 
ensino aos deficientes visuais. 

Yolanda Ascêneio formou-se neste 
o em Direito. Um d� seus sonhos é a

.iação de um centro de reabilitação p;u-a 
deficientes visuais no Grande ABC. 

Quando estes deficientes necessitam de 
cuidados médicos, eles têm de se deslo
car até a capital. Uma' melhor utilização 
dos avanços tecnológicos para melhorar 
a vida dos deficientes visuais é outra ta
refa que a vereadora eleita encara como 
um desafio . 

Violão - Até a data das eleições, 
Adalberto Teixeira da Silva Filho, de 36, 
anos, tocava violão em estações rodoviá
rias no interior do Rio Grande do Sul, ou 
na popular Rua da Praia, em Porto Ale
gre. Adalberto credita à "popularidade e 

amizades" o fato de ter sido o segundo 
candidato a vereador mais votado em 
Montenegro. 

A visão de Adalberto era normal, fi
cando prejudicada após uma queda que• 
sofreu, aos 12 anos. Alguns anos depois, 
um novo acidente o deixou irreversivel
mente cego. Para continuar sobreviven
do, splicitou aposentadoria e passou a 
tocar violão em locais de grande movi
mento. A educação aos deficientes vi
suais também é uma preocupação de 
Adalberto. 

Movimentos Sociais --,--------:-:-------------:--,--,-------:,----.

"LEI DA PIRACEMA" MOBILlZA PESCADORES NO MARANHÃO 

São Luís (AGEN) - Os pescadores ar
tesanais do Maranhão estão mobilizados 
em tomo de Lei de Proteção à Fauna, n!? 

7.653, de 12 de fevereiro de 1988, que 
determina a proibição da pesca no perío
do em que ocorre a piracema, em todo o 
território nacional. Com isso, a pesca do 
camarão no Estado está proibida no 
período de 20 de dezembro a 19 de feve-· 
.reiro de 1989. 

. Esta lei, de acordo com os trabalhado
res, ·deixa sem trabalho 100 mil pescado
res artesanais e suas farru1ias, que não 
têm outra fonte de sobrevivência para 
custear suas necessidades básicas. Se
gundo ,o jornal Tempos Novos, editado 
por um conjunto de entidades populares 
maranhenses, os pescadores esclarecem 
que nã<:> querem pescar no período da pi
rac�ma. "por entenderem que é funda
mental a defesa e a preservação do meio 
aml;>iente e da nossa fauna marítima e 

fluvial que nos garante a sobrevivência' . 
Entretanto, notam os pescadores que, 

apesar da produção pesqueira do Mara
nhão ser em 95% de origem artesanal, "o 
governo nunca favoreceu condições ma
teáais de trabalho para os pescadores, 
mas sim para as empresas pesqueiras". 
Observando, ainda, que o período da pi

. racema "varia de acordo com as regiões 
e com as espécies, não cabendo portanto 
uma lei geral para todo o país, como de
terminou o governo", os pescadores ar
tesanais reivindicam, do governo, o pa
gamento de 3 ,5 salários de referência pa
ra cada pescador, durante o período em 
que estiverem inativos por causa da lei. 

"Os pescado�es precisam sobreviver" 
- assinalam os pescadores artesanais.
"Não podemos morrer de fome como se
fôssemos pei�es fora d'água. Se o go
verno não nos garantir_ as condições exi-

gidas, seremos obrigados a pescar, con
tra a nossa vontade. Neste caso, a res
ponsabilidade do crime contra a natureza 
caberá, única e exclusivamente, ao go
verno", advertem. 

História - "Os pescadores na história 
do Brasil" é o título da série lançada re
centemente, pela Comissão Pastoral dos 
Pescadores (CPP), publicada pela Edito
ra Vozes. O primeiro volume, coordena
do por Luiz Geraldo Silva, trata da orga
nização dos pescadores durante a Colô
nia e o Império. 

A idéia· da série nasceu em 1978, du
rante o Encontro da Pastoral dos Pesca
dores. O segundo volume terá como tema 
"A fonnação das colônias de pescadores 
no Brasil". Pedidos podem ser encami
nhados à CPP, no- arcebispado de São 
Luis, praça D.Pedro II, s/n�, CEP 
65.010, São Luis (MA). 
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DEPUf ADO ASSASSINADO: CONDENADA� OMISSÃO OFICIAL 

Belém (AGl;:N) - "Há um ano estamos 
·· tentando marcar uma audiência com o

governador Hélio Gueiros a fim de. tirar
dele algu_ma posição sobre a violência no
estado contra lideranças, trabalhadores,
advogados e militantes de movimentos
populares, no campo e na cidade. O go
vernador não nos recebe, sístematiea
mente".

A declaração é de Rosa Marga Rothe, 
presidente da Sociedade Paraense de De
fesa dos Direitos Humanos (SPDDH), 
condenando a omissão das aútoridades 
paraenses na questão da violência, que 
culminou com o assassinato, na noite de 
6 de dezembro do deputado estadual 
João Carlos Batista (PSB-PA), o terceiro 
advogado morto a tiros em seis anos. 

Na sessão da Assembléia Legislativa 
de segunda-feira , dia 5, conforme relata 
Marga, sentindo-se ameaçado em sua in-

,. 

tegridade física, João Carlos �diu ga
rantias oficíais -áê vida. Vários deputados 
da bancada do PMDB deram gargalha
das, considerando a preocupação do de
putado "exagerada e sem fundamentos".· 
Menos de 48h depois ele foi assassinado, 
dentro do séu prédio. Urna de suas fi
lhas, de quatro anos, recebeu um tiro de 
raspão na perna. 

Três pistoleiros participaram do assas
sinato, definido pela SPDDH como 
"crime organizado do latifúndio" .. O 
primeiro atirou, enquanto o segundo da
va proteção, e um terceiro aguardava no 
carro. Em seguida ao assassinato, um 
quarto homem desceu de um Volks cin
za, placa BB 2510, fez algumas fotogra-

• fias, desaparecendo rapidamente. To
mando conhecimento do assassinato, 
membros de várias entidades, indignados 
com o tratamento dado pelo governador 
paraense ao problema da violência, car
regaram seu corpo, em um gesto de pro
testo, a!é a casa do governador Hélio 

Gueiros, onde se realizava uma festa pe
lo aní versário de uma neta. 

Repressão - Convocada pelo governa
dor, a polícia cercou as proximidades da· 
casa, "montando um aparato espantoso, 
não para prender os assassinos, mas re
primir as entidades. Na quarta-feira, dia 
7, o governa,dor recusou-se a receber a 
mulher e um irmão do deputado João 
Carlos Batista. ·Também não atendeu re
presentantes da CNBB, CUT, SPDbH, 
CPT. Conversou apenas com a comissão 
de parlamentares que estava acompa
nhando o restante do grupo", protestou 
Rosa Marga. 

João Carlos Batista defendia trabalha
dores rurais, e foi assassinado no edifício. 
2. 321 da avenida Gentil Bittencourt,
Conjunto Urca. Andava sempre protegi
do por dois guarda-costas, pagos de seu
próprio bolso. Os tiros arrancaram Pat,
de seu céreQro..

SEM TF.RRA CONQUISTAM ASSENfAMENTO NO ESPíRrro SANTO 

Linhares (AGEN-CPT) - Após per
manecerem um ano acampadas na Fa
zenda Estevão Rolim, em Nova Venecia, 
norte do Espírito Santo, 18 fanu1ias de 
lavradores sem terra foram assentadas, 
-no último dia 2, em uma área de 22 al
queires, pertencente à prefeitura local. O
terreno fica a 3 quilômetros do centro da·
cidade.

Os trabalhadores foram oficialmente·
assentados, depois de ocuparem ·o saguão
da prefeitura de Nova Veneéia, no final
de novembro, quando exigiram a agili
zação do plano da i:eforma agrária no
Espírito S�to e -gritaram palavras de or
dem contra a União Democrática Rura

ºlista (UDR), acompanhados de mulheres
e crianças. A ocupação foi pacífica e o
prefeito Adelson Salvador recebeu uma
comissão de sem terra, prometendo en
contrar urna solução para o impasse.

Depois do encontro, os trabalhadores 
concordaram em desocupar o prédio e re
tomaram ao acampamento. Os sem terra 
justificaram a atitude, afirmando que, du-

rante os 40 dias que permaneceram· 
acampados na garagem da Secretaria da 
Agricultura, em Vitória, pressionando o· 
governo do estado e o Mutjstério da Re
forma . e Desenvolvimento Agrário (Mi
rad), safram do local sem uma posição 
definida e ainda passaram necessidades. 

Pressões - Por este motivo, decidiram· 
invadir a área de 22 alqueires da prefei- · -
tura de Nova Venecia e ao mesmo tempo 
ocupar a sede do Executivo, como meio 
de pressionar o governo a solucionar o 
problema, que vinha se arrastando há um 
ano, com as 18 farru1ias - totalizando 140 
pessoas - acampadas na Fazenda Estevão 
Rolim em barracas de lona, sem receber 
alimentos, remédios, atendimento médico 
do ·governo, além de constantemente so
frerem pressões da UDR para deixarem o 
.local. 

O assentamento, batizado de Córrego 
Alegre, sediou a Estação Experimental 
da Empresa Capixaba de Pesquisa Agro-· 
pecuária (Emcapa). A Estação foi desati
vada no_ ano passado e o terreno, de 22 

alqueires, ficou abandonado. Segundo o 
subs�cretário da Agricultura, Kleber 
Bueno Guerra, "o governo pretende tor
nar a área um assentamento modelo", 
fornecendo apoio técnico, financeiro e 
recursos materiais e humanos. 

Escravidão - Oficializado o assenta-
' merito, uma comissão de sem terra aeu-
, sou a UDR de patrocinar a violência no 
campo e de explorar cruelmente a mão
de-obra disponível, além de persegu·ir 
trabalhadores sindicalizados. O secretá
rio do Sindicato dos Trabalhadores R.Jil. 
rais de Nova Venecia, Luiz Monico, p 
taxativo: 

"A escravidão foi abolida oficialmen
te em J.888, mas ilegalmen� per-siste até 
hoje. Os fazendeiros, se quiserem, vão 
ter que explorar s·eus próprios filQ.OS e 
esposas. Os trabalhadores sindicalizados 
não. O Sindicato pretende também ca
dastrar todos os lavr�dores que não se
jam sindicalizados. E o único meio de 
defendê-los quando da exploração patro
nal". (Por José Anchieta Ferreira) 

SEGUNDO A CPf, USINA DESRESPEITA ACOROO COLETIVO 

Maringá (AGEN-CPT) -· A Comissão Pas
toral da Terra (CPT) do Norte Novo do Pa
raná está denunciando que a Usina Santa Te
rezinha de Iguatemi tem desrespeitado o acor
do coletivo assinado a 23 de julho último, após 
a greve dos trabalhadores canavieiros. A CPT 
também afirma que· a Usina tem provocado 
perseguições aos trabalhadores, sobretudo aos
que lideraram a greve. · 

Segundo a CPT, a Usina Santa Terezi.nha 
de lguatemi não está pagando os reajústes sa
lariais pela. URP, conforme prevê a cláusula 
décima do acor!1o coletivo. Do m�smomodo, a 
AGEN 4 • 15 Dez. 1988 

empresa não está pagando o preço do corte d_e 
cana·previsto no acordo. 

Outra queixa da CPT diz respeito aos des
contos efetuados nos salários dos trabalhado
res pela empresa, em razão de fal,tas por moti
vos de saúde. De acordo com eles, "a empresa 
só recebe atestado médico dos trabalhadores 
de Mandaguaçu, caso os mesmos levem ates
tado da Associação dos Canavieiros, e não de: 
outros médicos orrde forem atendidos". 

A CPT lamenta, ainda, "o posicionamento 
dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da 
Região, que na época do acordo tomaram par
te da mesa de negociações, assinando o acordo 

coletivo, e num momento deste, onde os traba
lhadores devem estar orientando e defendendo 
os trabalhadores canavieiros - e este é o seu 
papel -, estão omissos no comproaiisso com 
esta classe". Acrescenta a CP.T: "As QÍreções, 
dos sindicatos reclamam não terem credibili
dade dos trabalhadores para defendê-los. Nó 
entanto, estas direções não propiciàm este 
meio, não os defendendo, não apresentando 
serviços e não se fazendo presentes jurlto aes · 
mesmos". Ássinaram o acordo coletivo com a 
empresa os presidentes dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais de Maringá, Neva Espe
rança e Mandaguaçu. 

Solo Urbano---------_____;,-----------'-----------:

ANSUR PREPARA VI ENCONTRO NACIONAL E LANÇA JORNAL 

São Paulo (AGEN) - A Articulação Nacio
nal do Solo Urbano (Ansur) está preparando o 
seu VI Encontro Nacional, a ser realizado em 
Goiânia (GO), de 16 a 19 de fevereiro de 
1989. Em pauta, o caminhamento da luta pela 
refonna urbana na-- atual conjuntura política, 
determinada pelos resultados das eleições mu
nicipais de 15 de ·novembro e pelo debate em 
torno das Constituintes Municipais e Esta
duais. 

De acordo com Luis Pau1o·eerreira, coor
.denador geral da Ansur, "viabilizar o usuca
pião u;bano e outras conquistas obtidas na 

Constituintê" é o maior desàfio atualmente 
para os movimentos populares pela moradia. O
prosseguimento da luta pela unificação dos 
movimentos populares é outro pont9 em dis
cussão no VI Encontro Nacional da Ansur,. 

Jornal - A Ansur acaba de publicar o pri
meiro número de sua publicação, "Solo Urba
no''. No jornal, a Articulação relata seus 4 
anos de atividades, a partir do I Encontro Na

_cional, promovido em São Paulo, em 1984, 

com o apoio da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT). 

"Solo Urbano" destaca, sobretudo, a mobi
lização em torno da emenda popular à Consti
tuinte, sobre a questão da moradia, que alcan
çou 150 mil assinaturas. Para subsidiar a dis
cussão do tema no Congresso Constituinte, a 
Ansur promoveu um Se�nárjo sobre Refor-
ma Urbana e Constituinte, em Petrópolis (RJ),

em fevereiro de 1987. Em dezembro do ano 
passado; a av�ação do procêsso constituinte 
quanto à questão da moradia foi feita no V 
Encontro Nacional da Ansur, em Cachoeira do 
Campo (MG). 

Ecologia _...:___:_____;_ ____ ___:_____: ___ ....:._ __________ ___
PACTO só COM DEFF.SA AMBIENTAL, DJZ cmco MENO� 

Piracicaba (AGEN) - Sem uma efetiva 
política ambiental e definição, de uma verda
deira reforma agrária, não adianta o governo 
defender e tentar viabilizar um pacto social. 
"Tudo isso é balela", afirma o presidente do 

dicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri 
f C) e diretor do Conselho Nacional dos Se
ringueiros, Francisco Alves Mendes Filho, o 
_,Chico Mendes, para quem a crise brasileira 
está intimamente relacionada a estas duas 
questões. 

Chico Mendes participou, em Piracicaba 
(SP), da 2� Semana do Meio Ambiente, pro
movida, de 5 a 9 de dezembro, pelo Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura (Cena), no 
campus local da Universidade de São Paulo 
(USP). O líder ecologista participou dos deba
tes escoltado por quatro policiais, em razão 
das ameaças de morte que tem recebido, por 
sua defesa dos povos nativos da Amazônia, 
sobretudo seringueiros e índios. 

Para o sindicalista, o novo quadro político, 
pós-eleições municipais, traz esperanças para 
o futuro das lutas ecológicas no país. "Esta é

uma causa que precisa do apoio de todos os 
segmentos da sociedade, especialmente em 
termos de participação", disse ele. Entende 
também ter havido, nestas eleições, o voto de 
protesto contra o r"t.·r,r.esso na ref9rma agrá
ria, no Cong,·�:,,s0 _ .Jstituinte. "E a política 
do latifúndio tjº .e está provocando o êxodo do 
campo", enfatiza. 

Ama7.ônia - Chico Mendes informou, em 
Piracicaba, que o II Encontro Nacional dos 
Povos da Floresta, a ser realizado em março 
çlo próximo ano, em Rio Branco (AC), "será 
transformado num ato político em defesa da 
Amazônia". Assinalou ter recebido mais de 50 
delegações internacionais de ecologistas, preo
cupadas com a preservação da floresta amazô
nic.a e com a indiferença governamental frente 
à sua progressiva e contínua destruição. 

Por outra parte, elogia o Banco Mundial 
(Bird) e países europeus, por condicionarem 
empréstimos aos grandes projetos no Brasil, 
somente com a apresentação de aprofundado 
estudo de impacto ambiental de hidrelétricas, 
barragens etc. ''É a única forma de garantir a 

preservação da Amazônia", obserYa o líder se
ringueiro. 

Chico Mendes lembra a denúncia que fez 
ao Bird, sobre o relatório do governo do Esta-. 
do de Rondônia, apresentado a esta mesma 
instituição, para justificar a liberação da se-. 
gunda parcela de recursos ao Polonoroeste 
(cerca de US$ 200 milhões). "Para a liberação 
desses recursos, o Banco impôs ao governo de 
Rondônia a apresentação de um zoneamento 
ecológico da região onde será instalado o pro
jeto. Foi apresentada, então, uma área de 1 mi
lhão de hectares como reserva ecológica e ex -
trativi.sta. Enviei, imediatamente, CaFta ao 
Banco Mundial denunciando a mentira do go
verno daquele estado. A pressão do Banco 
. Mundial tem nos ajudado bastante na luta 
ecológica", relatou. 

Na opinião do ecologista, não é só isso o 
que bastai "A preservação da Amazônia e as 
lutas ecológicas em todo o país dependem da 
própria organização da sóciedade em torno 
destas questões". (Por Mário Alberto Evange
lista) 

ECOLOGISTA DENUNCIA WBBY DA UDR E PF 

Piracicaba (AGEN) - Ameaçado de 
morte e perseguido por pistoleiros em 
todo o país, o presidente do Sindicato 
dos Trabaijladores Rurais de Xapuri 
(AC), Francisco Alves Mendes Filho, o 
Chico Mendes, durante a sua estadia em 
Piracicaba, denunciou a existência de um 
"lobby" entre a União Democrática Ru
ralista (UDR)' e a Polícia Federal do 
Acre, para desmoralizá-lo frente aos tra
balhadores da região. O sindicalista par
ticipou da 2�-Sernana do Meio Ambiente, 
realizada pelo Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura (Cena) no campus local 
da Universidade de São Paulo (USP). 

Desde que chegou ao aeroporto de 
Cumbica, em Guarulhos (SP), Chico 
Mendes esteve acqmpanhado por poli
ciais militares e civis. Em Piracicaba, du
rante toda sua estadia, 2 PMs e 2 inves
tigadores o acomp�avam de perto, sem 
perdê-lo de vista. A noite, no hotel onde 
ficou hospedado, mais seguranças davam 
proteção ao sindicalista. · 

Fuga - Segundo Chico Mendes, o su
perintendente da Polícia Federal no 
Aere, Mauro Sposito, teria facilitado a 
fuga de dois faz�ndeiros - os irmãos Dar
li e Alvarino Alves da SiJ.va -, que de 
acordo com o sindicalista sãó líderes de 
um esquadrão de pistoleirós que. age em

Xapuri desde 1975. O juiz teria atrasado 
em 16 dias a emissão da ordem de prisão 
de ambos à Comarca de Xapuri. "Quan
do a PM chegou na fazenda os dois já 
haviam fugido", sublinhou Chico Men
des. 

A ordem de prisão contra Darli e Al
varino, datada de 1973, foi encontrada 
em Umnarama (PR), contou o líder sin
dical, com o auxílio da Comissão Pasto
ral da Terra (CPT). Essa mesma ordem 
foi encaminhada ao Superintendente da 
PF no Acre, que a expediu somente 16 
dias após o seu recebimento. O delegado 
Mauro Sposito, frente à acusação de ter 
sido conivente com a fuga dos dois pis
toleiros, contra-atacou e acusou o sindi
calista de ser informante da PF desde 
1980, "tendo fornecido dados que possi
bilitaram identificar organizações clan
destinas acobertadas por- siglas político
partidárias". "A tentativa é de me desa
creditar frente aos trabalhadores da re
gião", rebatf Chico. 

Braço annado - Conforme o sindica
lista e ecologista, o esquadrão de pisto
leiros, comandado pelos irmãos Darli e 
Alv.arino, age em Xapurl desde 1975, 
mas intensificou sua ação a partir de 
abril deste aao. "Este grupo - afirma -
funcio!Ja como 12�aço arrnado __ da UDR _na

região e já é responsável pelo assassinato 
de 40 trabalhadores, entre eles -o de um 
seringueiro morto coro sete tiros no dia. 
18 de junho deste ano, {ato que generali
zou o clima de tensão na região de Xa
puri". Chico lamenta que, "infelizmente, 
no Acre não há inquérito� policiais". 

Foi a defesa das reservas extrativistas, 
a maioria delas localizada nas terras dos 
latifundiários da região, que valeu a Chi
co a jura de morte. "Os próprios irmãos 
Darli e Alvarino declararam na clandes
tinidade que só se entregarão à Polícia 
depois de ver o meu cadáver", relatou. 

O presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Xapuri já sofreu vá
rios atentados. Há três semanas foi per
seguido durante o dia todo em Rio Bran
co, por três pistoleiros gue ocupavam 
urna camionete Pampa. Conseguiu des
pistá-los. Antes de embarcar para São 
Paulo, reconhece ter cometido uma im
prudência, ao confirmar sua ida por tele
fone: "Dois pistoleiros estavam na cabi
ne ao lado ouvindo minha conversa". No 
avião que o levou à capital paulista, em
barcaram dois suspeitos, que Chico 
Mendes diz ter perdido de vista no aero
porto, em virtude do aparato policial 
preparado para protegê-ló durante sua 
estadia. "Não sei até quando vou conse
guir escapar deles", admite. (M.A.E)· 
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Pacifismo '--------------------------:,----"7"""""""'""-

PIQUETE: MORTE É �URREIÇÃO DE UM POVO 
Carlos Alberto Vieira Coelho * 

Piquete é uma pequena cidade, en
crustrada na Serra da Mantiqueira, no 
V ale do Paraiba. Aparentemente, uma 
cidade pacata, com um povo simples, de 
raízes bem interioranas. Porém, atrás 
dessa aparência tranqüilidade reinam o 
medo, a insegurança, o desespero e a re
volta. A maior parte dos habitantes de 
Piquete depende, quase que exclusiva
mente, da Fabrica de Explosivos Imbel 
(Indústria de Material Bélico), ligada ao 
Ministério do Exército. 

São mais de 70 anos de história, mar
cados por tantas explosões que ceifaram 
a vida de uma centena de trabalhadores, 
deixando um rastro de sàngue, sofrimen
to e miséria. Ainda hoje, trabalhadores 
dependem de tranqüilizantes para dormir, 
devido ao drama de ter carregado os res
tos de seus companheiros mortos. Outros 
trazem no próprio corpo as queimaduras 
das explosões. E o pior são as viúvas 
que carregam agora, sozinhas, o peso de 
·sustentar a família com um salário de
miséria (de morte): ·em outubro, uma 
viúva recebeu de pensão Cz$ 3.500,00. 
Piquete é conhecida como "a cidade das 
viúvas". 

Por tudo isso, o medo ronda o coração 
·de cada pessoa, de cada fanu1ia, de toda
a cidade. A insegurança é grande: de 
manhã, ao sair de- casa para o trabalho, 
ninguém sabe se, à tarde, voltará com 
vida. As condições de segurança da fá
brica, conforme qepoimentos de operá
rios, são precárias. Começa-se a enten
der, então, porque Piquete é uma das ci
dades que mais consomem álcool por ha
bitante no BrasiL 

Tudo somado, a revolta foi tomando
conta do coração do povo, quando co
meçou a se ver privado daquilo que é es
sencial para a vida huniana: o alimento. 
o salário recebido por eles, até então, 
era .irrisório. Muitos recebiam abaixo do 
piso nacional de salário: em novembro, 
Cz$ 21.000,00. No tempo da escravidão 
até que era melhor: havia alimentação 
suficiente para todos. Hoj�, nem dá para 
matar a fome. 

Então, a revolta explodiu. Nestes me
ses passados houve várias tentativas de 
incêndio na fábrica, movidas pelo deses
pero e pela revolta. Graças a Deu's, ne
nhum incidente sério ocorreu. 

Porém, por maior que seja a opressão
imposta sobre um povo, nunca se conse
gue matar, por completo, a ESPERAN
ÇA, a força da VIDA. E assim, do meio 
das trevas do medo, surgiu uma LUZ pa
� Piquete também. 

Um grupo de operários sentiu qu� era 
hora de mudar e decidiu dizer NAO a 
toda essa injm;tiça. Parou um grupo, se
guido de outro, e mais outro e outro ain
da. 

A greve - Algo novo estava começan
do a surgir, sem que o povo tivesse J:i>lena 
consciência disso. Se, até então, cada.
trabalhador vivia ? seu drama, tendo 
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apenas uma consciência individ)Jal do 
seu problema, a partir de agora cada um 
percebe que o drama que o envolve é 
também o drama .do seu companheiro e 
de todos. Uma nova consciência - coleti
va, de classe - é então despertada. Por
taµto, se o sofrimento é de todos, todos 
precisam se unir para acabar com a injus
tiça que está na .raiz do sofrimento do 
povo. 

Mas como? Durante mais de 70 anos 'ó· 
povo não teve voz nem vez., Até antes da 
nova Constituição, os trabalhadores não 
podiam se organizar ein Sindicato. Eles 
viviam sob o regime do medo. Não havia 
alternativa, o jeito era sofrer... 

Foi então que o Sindicato dos Quími
cos foi convocado pelos trabalhadores 
para que se pudesse orientar bem a luta. 
Fizeram uma grande assembléia onde se 
discutiu a pauta de reivindicações dos 
trabalhadores. Desencadeou-se o proces
so de sindicalização dos operários. Foi_ 
dado um tempo - 10 dias - para que a di
reção da Imbel estudasse e des_se uma 
resposta às reivindicações. Resultado� 
não deram valor ao pedido dos operários; 
acharam que eles seriam incapazes de 
entrar em greve; não acreditaram n:i! for-
ça do povo. 

No dia 12 de novembro houve uma 
nova assembléia, e diante .da indiferença 
da Imbel, a decisão foi tomada pela 
maiop.a dos operários presentes: estava 
declarada a GREVE. Cerca de 1.600 
operários cruzaram os.braços, forçando a· 
empresa a pegociar. 

Seriam 29 dias de muita insegurança -
afinal, era a primeira greve - de muito 
medo, e muita pressão por parte dos che
fes que ameaçavam a cada dia com de
.missões ou prometiam promoções. Tenta
ram, de toda maneira, dividir o povo, 
romper o movimento de greve. 

: Ao. mesmo tempo, viveu-se, também, 
uma experiência de muita união, solida
riedade e partilha. As comunidades se 
uniram para. arrecadai: mantimento para 
as famílias mais sofridas, que foram ca
dastradas. Foram feitas "vaquinhas" -
coletas - para pagar contas atrasadas. As 
esposas e mães dos operários se organi
zaram e todos os dias se reuniam para 
discutir seus problemas. As crianças par
ticiparam das assembléias e passeatas. 
As Igrejas cristãs deram total apoio: em 
todas as assembléias estavam presentes 
um pastor evangélico, uma pastora meto
dista e pastores católicos. 

Desde o início da greve fez-se um 
pacto de NÃO-VIOLÊNCIA. Seria abo
lido, do movimento, todo e qualquer tipo 
de violência contra companheiros que 
não aderiram à greve - foram poucos - ou 
contra o pessoal da empresa. Devido a 
isso, o Exército que havia sido colocado 
.em estado de alerta na fábrica, depois de 
alguns dias teve que voltar para o quar
tel. A Polícia Militar se limitou apenas a 
colocar alguns homens para orientar o 
tráfego nas .passeatas pacíficas, organi
zadas. 

Pmções - Todo dia acontecia uma as
sembléia às 8h, no ambiente do Oratório 
Domingos Sávio e, em seguida saía-se 
em passeata pelas ruas da cidade. Era 
emocionante ver o povo sair às ruas para 
aplaudir os operários, e as vovós, nas ja
nelas, chorando de emoção. 

Houve muita oração pela greve, vigí
lias, jejuns, sacrifícios. A consciência 
que tomou conta de todos foi que'Deus 
estava lutando junto com eles, porque o 
nosso Deus é o Deus da VIDA, o Deus 
que faz JUSTIÇA para os pobres da ter
ra, o Deus que quer LIBERDADE para 
seu povo. A fé do povo dos pobres foi 
mais forte que as armas da morte daque
les que detêm o poder nas mãos. 

E · a Justiça foi feita. Levada a julga-
1 

mento, no dia 29 de novembro, uma co
missão de 1 O juízes, em Campinas, ju.
gou a greve e, todos eles, sem titubear;--,
deram ganho de causa para os operários. 
Um grupo de cerca de 60 operários 
acompanhou o julgamento. A greve foi 
considerada legal: os operários te1iam di
reito aos dias parados, e a partir do dia 

_ 12 de dezembro - data base do dissídio 
coletivo da categoria dos químicos - os 
trapalh�dores da Imbel passariam a ter 
igualdade de direitos. Em termos sala
riais, significa que um trabalhado!' que, 
até então, recebia Cz$ 25.000,00, passa
ria· a receber na faixa de Cz$ 
120.000,00. 

Finalmente, o jugo da opressão que 
pesava nas costas do povo havia sido re
tirado. O povo de Piquete, como no anti
go testamento, havia rompido as amarras 
da escravidão do Egito e agora poderia 
caminhar para uma NOVA TERRA. 
Uma nova história começava a ser escri
ta. 

Dia 29 de novembro! Este dia vai fi� 
car gravado, para sempre, no coração do ..t 
povo _de Piquete. Foi o dia da LIBER-
T AÇAO! 

A comissão, que esteve em Campinas 
participando do julgamento, ao chegar 
em Piquete encontrou a cidade explodin
do em festa. O povo todo se reuniu para 
ouvir a decisão do tribunal, e saiu pelas 
ruas para comemorar. A emeção tomou 
conta de todos: familias se abraçando, 
todos dando as mãos cantando e dançan
do, as crianças em cirandas, brincando e 
cantando na frente da passeata. Era a 
festa do povo, o povo dos pobres, um 
povo novo, um POVO LIVRE. 

1 

Um dia, na vida de Jesus, disseram: 
"Pode vir alguma coisa boa de Na.a. 
zaré?"; daqui se dizia: "Pode vir alguma 
coisa boa de �iquete". De agora em 
diante, Piquete é um símbolo de resistên
cia pacífica, de luta pela justiça. Piquete 
é semente_ de um novo Brasil. 

Por mais opressor e violento que �eja 
um sistema, ele nunca vai conseguir ma
tar a força da VIDA, o desejo de LI
BERDADE que está no coração do ,Po
vo. 

Povos lndigenas----------------------

NoMEAçÃo DE RJCÁ CONFIRMA MII..ITARJZAÇÃO DA POLÍfICA INDIGENISTA 

Boa Vista (AGEN) - A aprovação, pe
lo Senado Federal, dia 7 de dezembro, 
do nome do ex-presidente da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), para o gover
no • de Roraima desagradou aos povos 
indígenas, entidades indigenistas, Igreja 
e movimentos de dir�itos humanos. Em 
"nota à opinião pública", datada de 9 de . 
dezembro, por exemplo, os integrantes 
do Conselho Nacional e Secretariado 
Executivo do Movimento Nacional de 
Defesa dos Direitos Humanos (MNDDH)
assinala que Jucá Filho é "comprovada
mente vinculado aos p0derosos grupos 
privados nacionais e transnacionais inte
ressados na destruição dos povos indíge.!. 
na's, com apoio de setores influentes do 
Conselho de Segurança Nacional". (Ver 
a íntegra da Not� nesta edição) 

De fato, a nomeação de Jucá Filho pa
ra o governo de Roraima, por indicação 
do presidente José Samey, comprova que 
a política indigenista oficial continua na 
órbita do Conselho de Segurança Nacio-

al. Do mesmo modo, renova a necessi
ade da contínua mobilização dos setores 

pró-índio, no sentid9 de fazer valer os 
direitos dos povos indígenas à sua auto
determinação, conforme prevê a nova 
Constituição brasileira. 

&tado indígena - Roraima, pode-se 
dizer, é um "estado indígena", em ter
mos de presença dos -povos indígenas em 
seu território. Nos 8 municípios que 
compõem o estado, vivem 150 mil pes
soas, sendo 100 mil na capital, Boa Vis
ta. Cerca de 50% dos moradores de Boa 
Vista são índios ou descendentes diretos 
dos povos autóctones. O restante é de 
migrantes, sobretudo do Ceará e Rio 
Grande do Sul. 

As nações indígenas mais numerosas 
são Makuxi (15 mil pessoas), Yanomami 
(7.300) e Wapixana (4 mil). Também 
estão presentes em Roraima os Waimi
ri-Atroari (cujas terras foram atingidas 
pelas águas da hidrelétrica de Balbina), 
Yekuana, Taurepang, Ingarikó, Maio
gong e Wai-Wai. 

Ouro - A moeda oficial em Roraima é 
.o ouro, cuja exploração vem sendo feita, 
em grande parte, na área dos Y anomami. 
Calcula-se que mais de 100 mil garim
peiros estarão instalados em Roraima até 
o início de 1989. São 150 garimpeiros
que chegam diariamente no estado. 

Apesar de ser uma cidade pequena, 
Boa Vista possui o terceiro aeroporto em 
termos de movimento no país. Uma frota 
de 200 aviões abastece as centenas de 
garimpos, em sua maioria clandestinos. 
Apenas na região de Couto Magalhães, 
na área Y anomarni, um missionário con
tou 20 pista_s de pouso. Uma hora de 
vôo, contratada junto às empresas áreas, 
sai pela quantia de Cz$ 150 mil - valor 
comparativamente superior ao cobrado 
nas linhas comerciais normais. 

Numa estimativa que missionários e 
técnicos afirmam conservadora, a pro
dução de ouro é de três toneladas. A 
maior parte destina-se ao mercado nor
te,.americano', não passando pelos trâmi
tes da Receita Federal. Recentemente in
formou-se que o grande especulador Na
gi Nahas e o ex-governador do Amazo
nas, Gilberto Mestrinho, serão sócios de 
uma nova empresa de ·mineração que 
atuará na área Yanomami. 

O fator ouro e a presença do Projeto 
Calha Norte transformam Roraima em 
um estado considerado, na prática, área 

de segurança nacional. A luta pelo poder 
político por isso mesmo é pesada. Nas 
últimas eleições, o presidente nacional 
da União Democrática Ruralista (UDR),
Ronaldo Caiado, apoiou pessoalmente, 
com mensagens veiculadas no horário de 
propaganda gratuita, a candicfatura dp 
deputado federal Otonfar Souza Pinto 
(PTB) à prefeitura de Boa Vista. Curio
samente, Otomar, ex-governador do es
tado e ex-brigadeiro, foi derrotado pela 
candidatura de Barachi Pinto (PFL), um 
nome desconhecido na cena política ro
raimense. 

Y anomami - As mortes sistemáticas de 
índios Y anomami, em razão da presença 
de milhares de garimpeiros em suas ter
ras, têm gerado uma ampla mobilização 
internacional. Os missionários italianos 
da Consolata montaram, em Turim, um 
centro de coordenação da Campanha pe
los Indios de Roraima. Um pedido pelos 
Y anomami, assinado por cerca de 200 
mil italianos, será entregue em breve ao 
secretário-geral da ONU, Javier Perez de 
Cuellar. . 

Fruto de uma visita à área Yanomami 
do deputado Alberto Tridente, do Partido 
da Democracia Proletária, 200 membros 
do Parlamento italiano assinaram, igual
mente, um apelo em favor dos índios 
Yanomanü, entregue ao g0verno brasilei
ro. Também no Parlamento Europeu está 
em curso uma articulação pela salvação 
dos Y anomami e demais índios de Ro
raima da extinção. É neste contexto que 
a confirmação, pelo Senado, do nome de 
Rorlier.o Jucá Filho para o governo do es
tado soou como atestado do caráter mo
nolítico que assumiu a política indigenis
tà oficial. 

SITUAÇÃO INDÍGENA FOI RELATADA NO JAPÃO 

arasília (CIMI-AGEN) - O alerta para 
a· situação dos povos indígenas brasilei

(los chegou ao Japão. Entre setembro e 
=novembro, esteve naquele país, denun

ciandq as violações dos direitos dos 
indígenas e trabalhadores rurais o ex-co
orden�dor do ,Conselho Inaigenista Mis
sionário (Cimi) Norte I, Victor Kameya1 
ma. 

As atividades desenvolvidas por Ka
meyama foram promovidas pela seção 
japonesa da Anistia Internacional. O ob-

jetivo foi sensibilizar as empresas japo
nesas que investem no Brasil a respeita
rem os direitos dos povos indígenas. 

Palitos - Segundo Victor Kameyama 
relatou ao jornal "Porantim", do Cimi, 
há um desconhecimento total do povo do 
Japão com relação à presença do capital 
japonês no Terceiro Mundo. Informou, 
ainda, que dentre os poucos grupos que 
lutam pelos direitos civis no Japão está o 
Japan Tropical Florests Action Network 
(Jatan), que luta pela preservação das 
florestas tropicais do Sudeste asiático. 

"O Japão está arrebentando com as flo
restas da Malásia, para fabricação de pa
litos, que diariamente são consumidos 
aos milhões", afirnia. 

Kameyama destaca ainda a existência, 
no Japão, de um povo nativo chamadq 
Ainu, que é muito discriminado interna-· 
mente. Para ele, o Japão, consciente de 
sua riqueza, ainda não acordou para as 
responsabilidades derivadas de sua pre
sença cada vez maior no cenário econô
mico e político mundial. 

Mulher-------------------------
. FSCRITORA DEFENDE TESE SOBRE FF.MINISMO 

São Paulo (AGEN) - A escritora e 
feminista Moema Viezzer defendeu no 
último dia 9, a partir das 15h, na sala 
333 da PUC-SP, a sua tese de mestrado 
em Ciências Socfais, abordando a parti
cipação dos clubes de mães e_ grupos de 
mulheres nos movimentos sociais em São 
Paulo. A tese tem o título de "O Proble
ma não está na Mulher" e foi desenvol
vida a partir de uma pesquisa participada 
realizada de 83 a 87. 

No trabalho, a autora faz uma análise 
do feminismo como instrumento teórico e 
prática política, a partir de suas várias 

•vertentes, e levando em consideração,
particularmente, a contribuição das mu
lheres nos setores populares.

A tese de Moema Viezzer, após um
balanço da situação da mulher na cultura
ocidental, chega à conclusão de que os
movimentos de mulheres caminham em
direção a um feminismo de conteúdo, ba
se e direção populares. Acrescenta, ain
da, a propos� de um novo modo de rela
cionamento entre homens e mulheres na
sociedade, baseado em- relações de reci
procidade, "em substituição ao modelo
multimilenar de subordinação".

O trabalho traz, como apêndice, os 
demais resultados da pesquisa-avaliação: 
um relatório, um audiovisual, uma revis
ta, um caderno de dados estatísticos, uma 
peça de teatro e a constituição de duas 
entidades autônomas de mulheres - o 
Grupo de Teatro Maria-É-Dia e a Asso
ciação de Mulheres da Zona Leste (Am
zol). 

Após a defesà da tese, o grupo de tea
tro apresentou a peça "Procura-se um 
Ninho", que conta a história de meninas 
que acabam entrando na Febem, questio
nando as instituições afins. 

l5Dez.1988•AGEN7 



Economia---......;.... ____________________ _ 

CFPAL RECEITA INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA LATINO-�CANA 

San Jose (IPS-AGEN) - O secretário
executivo da Comissão Econômica para 
Amética Latina (Cepal) , Gert Rosenthal, 
destacou o custo político e social dos 
ajustes econômicos provocados pelo ex
cessivo endividamento externo da Amé
rica Latina e exemplificou com o caso 
mexicano. Rosenthal fez estas conside
rações durante sua estadia na capital da 
Costa Rica, onde participou das ativida
des comemorativas aos 40 anos de 
criação da Cepal. Rosenthal fez, aincla, 
um apelo para a integração dos mercados 
latino-americanos como forma de enfren
tar os demais macro-mercados. Para Ro
senth�, é muito difícil medjr os efeitos 
dos ajustes econômicos, mas salientou 
que recentes acontecimentos em alguns 
países refletem a inconformidade das 
maiorias. Entre esses acontecimentos ci
t-eu o caso das eleições no México, em 
:iulho passado. As eleições, embora ga
nhas pelo governista Partido Revolu
cionário Institucional (PRI), revelaram 
que a oposição havia conquistado um 
importante apoio entre os eleitores. 

O resultado das eleições mexicanas, 
afirmou, refletem .o inconformismo das 
maiorias e a reivindicação por mudanças 
estruturais. "No México - observou, os·salários. reais caíram em 40% nos últimos 
cinco anos". 

Recessão - Gert Rosenthal sublinhou 
que a recessão na década de 1980 e as
políticas de ajuste provocaram uma 
maior desigualdade na estrutura distribu
tiva, situação que ficou mais evidente em 
1988. O economista notou que as maio
rias latino-americanas são as que têm so

. frido o maior custo dos ajustes econômi
cos. 

Afirmou que a dívida externa não é a 
única nem a principal causa da crise 
econônúca latino-americana, já que se 
conjungam vários elementos, entre e�es o 
colapso nos preços dos produtos b�icos 
de exportação. Assinalou que em 1988
·ocorreram reajustes nos preços dos pro
dutos básicos, que continua, entretanto, 
inferiores aos de 1980.

As economias latino-americanas - in
formou - terão crescimento inferior ao de 
1987, porém com altas taxas inflacioná
rias. Segundo as últimas estimativas da 

Cepal, o produto total da região cres
cerá apenas em tomo de 0,6%. Neste 
marco, Rosentha.l afirmou que são ne
cessárias algumas mudanças em alguns 
campos, sobretudo no da dívida externa. 

Baker - "Não é realista para os credo
res pen!lar que com o estado atual de 

suas economias os países latino-america
nos possam devolver em 100% seus dé
bitos", disse Rosenthal. Nesta perspecti
va, considera que há "sinais positivos" 
na n0meação do ex-secretário de Tesou
ro dos Estados Unidos, como Seqretário 
de Estado do presidente eleito George 
Bush. "Baker conhece a todos os minis
tros da Fazenda da América Latina � po
deria introduzir mudanças políticas · no 
tema da dívida", sustentou. 

Recordou a respeito que em 1985 Ba
ker reconheceu que há um problema sé
rio no endividamento latino-americano e 
que a tínica forma de solução seria 
através do crescimento das economias. 
(Por outro lado, o autor do chamado Pla
no Baker insistia na negociação caso-a
caso da dívida, não aceitando acordos 
em bloco). · 

"Não cremos que se produza uma ini
ciativa muito revolucionária'' dos EUA 
com relação à dívida, disse Rosenthal, 
manifestando porém a esperança em que 
ocorra "algum avanço". ü secretáriOllllll\ 
executivo da Cepal prevê o renasciment� 
das iniciativas integracionistas durante a 
década de 1990 no marco da reativação 
das economias e enfatizou a necessidade 
de articulações para poder competir com 
mercados integrados. "América Latina 
nunca poderá competir com outros blo
cos se continuar fraccionada", advertiu. 

Movimento Operârio-------------------

FUNaoNÃRios TERMINAM A MAIOR GREVE NA ELEIROSUL 
Florianópolis (AGEN) - Depois de 36 dias 

parados, os .4.500 funcionários da Centrais 
Elétricas do Sul do Brasil (Eletrosul) voltaram 
ao trabalho no.último dia 12, segunda-feira. 
No final de semana anterior, os trabalhadores 
nos quatro estados de atuação da empresa -
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso do Sul - resolveram acatar o 
acordo apresentado pela empresa. 

As cláusulas contratuais prevêem, basica-
. mente, a revogação dos termos de demissão 
contra 9 trabalhadores, transformando a pena
lidade em suspensão por 10 dias. Outras 6 de
missões serão encaminhadas à Justiça do Tra
balho, OI)de inquérito judicial irá averiguar a 
justa causa reivindicada pela empresa. En
quanto tramitar o processo, os operários rece
berão suas vantagens contratuais. Outras de
missões serão transformadas em advertência, 
enquanto os 'dias parados serão descontados 
em cinco vezes a partir de abril, ·sobre o valor 
histórico de novembro passado. 

Prosseguem, por outra parte, as nego
ciações em torno das. reivindicações salariais. 

Tudo indica que o acordo caminhará no senti
do do acordo firmado pelo governo com os 
func10nários da Furnas Centrais Elétricas, que 
prescreve um reajuste salarial em torno de 
108%, somando IPC, 4% de produtividade e 
adiantamento de URPs não pagas. Com a volta 
ao trabalho, os funcionários que entraram em 
greve de fome passaram a se submeter a um 
tratamento de realimentação. Os funcionários 
Horácio Bridon e Sergio Costa, que foram in
ternados em estavo grave, estão se recuperan
do. 

Pressões - Esta foi a maior greve na histó
ria da Eletrosul, e a segunda dos funcionários 
da· empresa. Em julho último, eles estiveram 
parados por 10 dias, em razão do não-paga
mento das URPs de abril e maio. As nego
ciações entre funcionários e direção da Eletro
sul foram intermediadas pelo presidente da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Jair

Meneghelli, e pelo diretor-técnico do Depar
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócio-Econômicos (Diésse), Walter Barelli. 

Segundo C! Sindicato dos Eletricitários, a 

Eletrosul recorreu a uma série de pressões pa-
ra atingir o movimento grevista. Foi criado, 
por exemplo, o chamado Comando Delta, en
carregado da manutenção do sistema, embora 
os funcionários normais do setor estivessem 
dispostos a prosseguir as operações. Como os 
funcionários se recusavam a atuar com pessoas 
estranhas a seu trabalho, se retiraram das ins
talações. Assim, inclusive engenheiros sanita
ristas e florestal acabaram participando dcA 
manutenção das operações. 1!!!:'" 

A primeira medida dos funcionários, após a 
retomada dos trabalhos, seria exatamente a 
verificação das instalações. Em razão da im
perícia por parte do Comando Delta, de acor
do com o Sindicato dos Eletricitários, usinas 
como a de Tubarão podem ter ficado prejudi
cadas. O Sindicato também denuncia ·que, na 
unidade da Eletrosul em Salto Osório, a esposa 
de um funcionário que estava grávida acabou 
perdendo a criança, porque a empresa se recu
sava a fornecer a ambulância para atender "a 
mulher de um grevista". Quando a ambulância 
acabou sendo liberada, já era tarde. 

GRÁFICOS DE SÃO PAULO FLEGEM NOVA DIRETORIA 

São Paulo (AGEN) - Ceréa de 12 mil grá
ficos do município de São Paulo foram às ur
nas nesta semana, escolher o novo presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Gráficas do Estado de São Paulo, entidade 
presidida por Waldemar Maffei há 23 anos. A 
chapa 2, de oposição, apoiada pela CUT, está 
"seriamente preocupada com a possibilidade 
de haver fraude nas eleições, tal a possibil,ida-

. de real que temos de vencer a disputa", lem
brou Ramatis Jacino, 31 anos, o "Gaúcho" 
membro da chapa. 

Além da chapa 2, de oposiç"ão, outras duas 
disputam as· eleições: a l, da situação, e a 3, 
AGEl'IB• ISDez..1988 

uma divisão da própria diretoria. Os trabalha-: 
dores tiveram 39 urnas à disposição, sendo 
duas no Sindicato (rua da Figueira, 233, junto 
ao Parq,ue Dom Pedro). Outras quatro foram. 
instaladas nos maiores colégios eleitorais (A
bril Editora, O Estado de São Paulo, Imprensa 
Oficial e Gráfica Lanzara). As demais serão 
urnas volantes. 

As eleições aconteceram nos dias 13,14, e 
15 deste mês, e Ramatis frisou a preocupação 
dos· membros da chapa 2 com o "clima de in
timidação que já se observa nas gráficas. O 
pessoal da chapa 1 está indo aos patrões e pe
dindo que inte�enh� junto aos gráficos 

componentes da chapa i, com ameaças de de
missão e práticas semelhantes". 

No final, ratificando a possibilidade de ha
ver fraudes nas eleições, convocou a imprensa, 
"sempre aliada dos gráficos, histoocamente", 
para éstar junto aos trabalhos, "na construção· 
da democracia iniciada no país". Completou: 
"O que não podemos é impedir a livre mani
festação dos·trabalhadores. Nas eleições pas

.sadas, quando também concorremos e perde
mos, ninguém reclamou. Agora, eom a vitória 
que surge à frente deles, estão meio apavora
dos e iniciam esse processo de intimidação, 
que leva apenas mais gente aceitando nossas 
propostas". 

Especial-------------------------___,;;.,,,.....,....-

O.PAULO HOMENAGEADO NO PALCO DA RESISTÊNCIA 

São Paulo (AGEN) - Súnbolo da re
sistência contra o regime ditatorial inau
gurado em 1964, o palco do Teatro da 
-Pontifícia Universidade Católica d� São 
Paulo (Tuca) foi o escolhido, pelo Mo
vimento Naeional de Defesa dos Direitos 
Humànos ,(MNDDH), para a entrega, na 
.noite de 8 de dezembro, quinta-feira, do 
12 Prêmio Nacional de Direitos Huma
nos, ao cardeal-arcebispo de São Paulo, 
d.Paulo Evaristo Ams.

Participaram da eerimônia de entrega.
ôa. homenagem - uma estatueta confec
cionada pelo artista plástico Elifas An
dreatto - diversas ·personalidades da 
· história da luta pelos direitos humanos,
como DalmÓ Dallari, Hélio Bicudo, o 
· cientista político Paulo Sérgio Pinheiro e
o jornalista Ricardo Kotsco, que repre
sentava o deputado Luis Inácio Lula da
Silva. Estiveram presentes, ainda, os 

filPÍSpos-auxiliares de d.Paulo, a direção 
�acional do MNDDH, o deputado pelo 

Partido Verde da Alemanha Willi Hoss e, 
entre outros, o secretário-executivo da 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
(Cese), Emilson Rocha Souza. 

Sinal de esperança - A reitora da 
PUC-SP, Leila Barbara, a primeira a fa
lar na homenagem, lembrou o papel da 
Universidade e do Tuca na "luta contra, a 
opressão, e a favor da dignidade huma-

"Reunidos em São Paulo, nos dias 8 e 
9 de dezembro de 1988, por ocasião da 
entrega do 12 Prêmio Nacional de Direi
_ tos Humanos ao cardeal d.Paulo Evaristo 

. Aros, os integrantes do Conselho Nacio

.al e do Secretariado Executivo do Mo
·vimento Nacional de Defesa dos Direitos
Humanos (MNDDH) dirigimo-nos à opi
nião pública brasileira e internacional 
para chamar a atenção sobre aconteci
mentos profundamente, preocupantes, na 
perspectiva da justiça, da paz e da· demo
cracia. 

No Br�sil, d�nunciamos, especialmen
te. a es,ca.lada.de atentados ,e de crimes 
contra os trabalhadores rurais, agentes 
pastorais e pessoas comprometidas com a 
reforma agrária. O caso mais recente é o 
assassinato, no Pará, do deputado esta
dual João Carlos Batista, do PSB_, que 
integrava, desde o ano passado, uma 
longa lista de marcados para morre_r, ela-

na". Destacou, ainda, a invasão da PUC 
em 1977 pela1, forças policiais comanda
das pelo coronel Erasmo Dias, e os vá
rios incêndios - criminosos ou ainda não 

-�sclarecidos - de que o Tuca foi alvo.
O teatro, aliás, econcontra-se na fase

final de reconstrução - as obras inacaba
das como que representavam, na noite de
8 de dezembro, a fase de estruturação
porque passa o país. Repetição, talvez,
do período atravessado pelo mundo após
a II Grande Guerra, quando a Declaração
Universal dos Direitos Humanos nasceu
como um sinal de esperança. A con
cessão do 12 Prêmio Nacional de Direi
tos-Humanos a d.Paulo, do mesmo modo,
foi uma maneira do MNDDH lembrar os
40 anos da Declaração, completados a 10
de dezembro, sábaclo, e de destacar o si
nal de esperança ,trazido pelo "cardeal
dos empobrecidos1

-', como o cardeal-ar
cebispo de São Paulo foi chamado na so
lenidade.

Dominicanos - Outras pessoas se pro
nunciaram durante o ato. Frei Betto re
cordou o empenho de d.Paulo pelos do
minican9s presos, entre outros tantos pri
sioneir9s poiJt,kos por quem "demons-

..:.,, ro, trou se4
0
cárinn'o e coragem, as duas mar-

cas de d.Paulo". 
Momento de emoção foram as músicas 

NOTA À OPINIÃO PÚBLICA DO MNDDH 

�rada por conhecidos latifundiários pa
raenses, ligados à União Democrática 
Ruralista (UDR). Segundo dados da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), 145 
trabalbad0res rurais e líderes sindicais 
foram mortos, no país, de janeiro a no
vembro deste ano, nas mesmas cir
cunstâncias do crime recente no Pará. 

Ao mesmo tempo, continua sob o 
manto do silêncio e da impunidade o as
sassinato de, operários, por tropas do 
Exércitb, durante a greve da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta 
Redonda, recentemente. 

Nos grandes centros urbanos, os "es
quadrões da morte" e grupos de "justi
ceiros" atuam impunemente, ligados a 
grupos policiais. No Rio de Janeiro, em· 
particular, a repressão ao tráfico de dro
gas é utilizada para encobrir o fuzila
mento sumário de pessoas, nos morros, 
em um derramamento diário de sangue 

cantadas por Luciana de Gramont e José 
Catarina: "Cio de. Terra", de Milton 
Nascimento; "O bêbado e o equilibris
ta", de João Bosco e Aldir �lanc. E, cla
ro, "Canção Amiga", _da parceria Mil
ton-Carlos Drumond c;le Andrade. "Você 
é um amigo que estará sempre conosco", 
emendou o vice-prefeito eleit.o de São 
Paulo, Luis Eduardo Greenhalgh, um dos 
mais próximos colaboradores de d.Paulo. 

. 

Muito a fazer - Após receloer a esta
tueta (que simboliza uma pessoa humana 
em situação de opressão), d.Paulo s.us
tentou que o prêmio deveria ser dado .a 
todas as pessoas que lutaram peios direi
tos humanos no país. Advertiu, ain_da, 
que "há muita coisa a fazer". Lamentou, 
sobretudo, "a falta de coragem, ou de 
tempo", dt> Congresso Nacional, em ratj
ficar a Convenção contra a Tortura, já
assinada pelo presidente José Sarney. · · 

Referm-se, ainda, à veloéidade da de
vastação ambiental no Brasil, lamentan
do particulannente o genocídio contra os 
povos indígenas. "No lugar de armas, 
queremos alimentos", disse d.Paulo, que 
concluiu notando que "nunca, talvez, se 
tenna destruído tanto no Brasil como nos 
últimos 40 anos", coincidindo com a 
vigência da Declaração Uni versai dos 
Direitos Humanos. 

sem precedentes. 
Os atentados contra os povos indíge

nas são, também, cotidianos. Para agra
var esse quadro, o presidente José Sar
ney acaba de nomear, para o governo de 
Roraima, o ex-presidente da Funai, Ro
mero Jucá, comprovadamente vinculado 
aos poclerosos grupos privados nacionais 
e transnacionais interessados na des
truição dos povos indígenas, com apoio 
de setores influentes do Conselho de· Se
gurança Nacional (CSN). 

Todos esses fatos acontecem no mo
mento em que administrações municipais 
e vereadores comprometidos com os inte
resses dos trabalhadores urbanos e rurais 
preparam-se para iniciar suas atividades, 
depois de esco�hidos pela maioria do 
eleitorado brasileiro, cansado com o peso 
de uma política excludente, elitista e an
tipopular. 

. SITUAÇÃO DA MULHER É DENUNCIADA POR D.PAULO 

São Paulo (AGEN) - Pela situação da 
mulhei·pode se avaliar o grau de civili
zação de um povo. Este foi mote da 
denúncia da situação da mulher 09 país, 
:feita dia 8 deste mês pelo cardeal-arce
bispo de São Paulo, d.Paulo Evaristo 
Aros, durante· sua mensagem de flgrade
cimen!o po_r �e.e_ recebido o 12 Prêmio 

Nacional de Direitos Humanos. 

D.Paulo referiu-se à situação da mu
lher no contexto das "várias coisas que 
há por fazer", em sua opini·ão, no senti
do de conquistar, de modo efetivo, o que 
está escrito na.Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que naqueles dias 

c?mpletava 40 anos. 

Fazendo a autocrítica da Igreja, "que 
apenas em 1988 fez uma Campanha· da. 
Fraternidade sobre· a situação do negro",' 
d.Paulo acrescentou que a- situação da
mulher será igualmente tema da CF ape
,nas em 1990.
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CHJLE: F,SQUFJIDA DEVE CRIAR PARTIDO PARA DISPUTAR FLEIÇÕES 

Santiago (IPS-AGEN) - Setores da 
esquerda chilena estão por inscrever um 

· partido "instrumental", para participar
em eventuais eleições de presidente da
República e Parlamento. A agremiação
deve se chamar Partido Amplo de Es
querda Socialista (Pais), abrigando inde
pendentes e integrantes da coalizão Es
querda Unida (IU), marginalizados pela
legislação partidária fixada pela ditadura
militar . .

A iniciativa de inscrever um partido
legal que represente a esquerda nos pró
ximos atos eleitorais surgiu de reuniões
nacionais efetuadas no início de novem
bro pela col!'fente socialista liderada pelo
ex-chanceler Clodomiro Almeyda, a Es- ·
querda Cristã e o Partido Radical Socia-
lista Democnítico. · 

PC e MIR - O Pais, conforme se in
forma em Santiago, seria presidido pelo 
secretário-geral da Esquerda Cristã, Luís 
Maira, que admitiu estarem os grupos de. 
esquerda "em uma rodãda de nego
ciações finais para afinar alguns detalhes 
sobre o partido, porém já existe acordo 
básico sobre seu <?�áter programático e 

amplo de esquerda". 
O jornal pró-governo "La Segunda'' 

afirmou que o proscrito Partido Comu
nista, considerado um dos mais fortes da 
esquerda, participaria do Pais através de 
"figuras independentes", o que ocorre
ria, também, com o Movimento de Es
querda Revolucionária (MIR). O PC, 
MIR e o PS dirigido por Clodomiro Al
meyda estão proibidos pela legislação di
tatorial. As três forças formam parte da 
IU, junto com radicais, Esquerda Cristã, 
socialistas-históricos e Mapu. 

Cinco dos sete partidos do conglome
rado de esquerda participaram, ainda, da 
mobilização pelo "nào" - liderada pela 
centrista Democracia Cristã - que impul
sionou a campanha que culminou com a 
derrota do general Pinochet no plebiscito 
de 5 de outubro. A oposição está reivin
dicando eleições livres para presidente e 
Parlamento e reformas constitucionais, 
pondo fim às proibições políticas e aos 
senadores biônicos indicados pelo go
verno. 

Plebiscito - Após o plebiscito, Pino
chet recusou as reivindicações, apesar de 

algumas figuras do governo, como o mi

nistro do Interior, Carlos Caceres, terem 
insinuado a possibilidade de manter al
gum tipo de conversação com a "opo
sição moderada", leia-se, Democraci& 
Cristã. Do mesmo modo, o ministro se
cretário-geral do governo, Miguel Angel 
Poduje, _admitiu que a reforma constitu
cional "poderia ser um dos temas" das 
negociações. 

Por outra parte, o comandante-em
chefe das Forças Armadas e membro_ da 
junta de governo, José Toríbio Merino, 
opinou que não poderiam ser el_iminadas 
disposições constitucionais que proscre
vem os partidos marxistas·, porém reqo
nheceu a possibilidade de modificar as 
normas sobre formação do Senaçlo. O d�
retor dos carabineiros (polícia uniformi
zada), general Rodolfo Stange, também 
membro da junta de governo, disse que 
"tem de haver uma decantação antes das 
conversas sobre reformas' constitucio
nais". O vice-presidente do Partido D� 
mocrata Cristão, Andres Zaldivar, quali-
ficou como "sinais auspiciosos" as de
clarações formuladas. por Poduje e pelo 
almirante Merino. 

ARGENTINA: CRmCADA NOMEAÇÃO DE PÁROCO CÚMPLICE DA DITADURA 

Buenos Aires (IPS-AGEN) - Orga
nismos defensores dos direitos humanos 
na Argentina criticaram a designação do 
sacerdote Cristian Von Wemich, acusado
· de violações aos direitos humanos duran
te a ditadura militar (1976-83), como pá
roco de uma localidade próxima a esta
capital.

A dirigente da Assembléia Permanen
te dos Direitos Humanos (APDH), Ga
briela Fernandez, assegurou que Von
:Wernich foi "o padre dos campos de
concentração" e participou "na detenção
legal e desaparecimento de oito pessoas"
durante a ditadura.
;- Da mesma maneira, a Comissão Go
vernamental de Pessoas Desaparecidas
(Conadep), que foi presidida pelo escri
tor Ernesto Sábato, acusou em 1984 ao 
sacerdote de haver participado em 1976
na detenção e desaparecimento de oito
pessoas em La Plata, 50 quilomêtros ao
s.ul de Buenos A.ires, embora nunca te
nha sido processado por esta acusação.

· Capelão - Durante o regime di�torial,

Von Wernich foi capelão da Polícia Fe
deral da província de Buenos Aires, 
quando comandava esta instituição o 
ex-general Ramon Camps, condenado em 
1986 a 25 anos de prisão por múltiplas 
violações aos direitos humanos. 

Gabriela Fernandez denunciou que o 
chofer de Camps declarou que o sacerdo
te "participou no transporte de seis deti
dos clandestinos que estavam no 52 Co
missariado de La Plata, entre eles Cecilia 
Idiart , cuja fanu1ia é de Bragado", a lo
calidade na província de Buenos Aires 
para onde foi designado como pároco. 

O jornalista Horacio Verbitsky infor
mou, em uma coluna do diário "Pagina 
12", que segundo o chofer de Camps, o 
agente Julio Bmmed, Idiart "foi à morte 
pelas mãos de Von Wernich, convencida 
de que viajava até a liberdade". A Co
nadep sustenta que Von Wernich partici
pou do diálogo entre a família de Idiart e 
a polícia, pois os familiares da vítima 
confiaram em que o sacerdote obteria 
que a prisioneira fosse expulsa da Ar-

gentina. Contudo, desapareceu. 
F.piscopado - Com a instalação do go

verno de Raul Alfonsín, o sacerdote foi 
separado como pároco da polícia de 
Buenos Aires, até que em dezembro de 
1987 pediu a reincorporação às fileiras 
policiais, solicitação negada pelo gover
nador da província, o peronista Antonio 
Cafiero. 

Após as denúncias da Conadep há 
quatro anos, Von Wernich afirmou que 
sabia "muito bem o que fiz, porque fiz e 
com quem fiz", e antecipou não teme.e 
que fosse proibido de continuar suas 
atribuições. A Conferência Episcopal ar
gentina nunça decidiu sanções para o re
ligioso acus_ado de violações aos direitos 
humanos, que seguiu desfrutando de to
dos os atributos do sacerdócio, até que o 
bispo Alejo Gillian, a cuja diocese cor
responde Bragadó� o designou pároco da 
l0calidade. A nomeação gerou protestos 
em Bragado, e a sua população iniciou a 
coleta de abaixo-assinados em repúdio 
ao novo pároco. 

ACUSAÇÃO CONTRA OBANDO NÃO SURPRFENDE RFUGIOSA 

Manágua (IPS-AGEN, por. Julie Li
ght) - A religiosa norte-americana Mary 
Hartman, que reside há 26 anos na Ni
carágua, afirmou não estar "muito sur
preendida" com as recentes acusações 
feitas ao cardeal Obando y Bravo, de 
haver distribuído grande quantidade· de 
dólares recebidos da Agência Interame
ricana de Desenvolvimento (AID), entre 
um pequeno grupo de seus colaborado
res. 

A religiosa, que trabalha na Comissão 
AGEN 10• lSI>cz..1988
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pela Promoção e Proteção dos Direitos 
Human_os (CPPDH),- assinalou que "não 
me surpreenderia se há abusós com os 
fundos. O conhecido cardeal há muitos 
anos tem favorecido a um pequeno grupo 
fechado de colaboradores. Seu interesse 
é mais político que pastoral". 

Auditoria -. Recentemente, o jornal 
dos EUA "National Cathohc Reporter." 
informou que o Escritório Geral de Con- · 
tabilidade de Washington está realizando 
uma auditoria par.a conhecer o uso dado 

a US$ 10 milhões outorgado pelo Con
gresso ao cardeal, para a verificação dos 
acordos de cesssar-fogo entre o governo 
sandinista e os contras .. 

A ianã Mary Hartman especula a pos
sibilidade de que uma parte dos fundos 
da AID tenha sido canalizada aos parti .. 
dos de oposição, para a desestabilização 
política, lembrando que o cardeal 
mantém relações muito estreitas com a 
cham

.
ada Coordenadora Democrática, 

aliança de grup� opositores. 

Especial-----------__;_ ________...__----=:-.,..--�� 

D.PAULO HOMENAGEADO NO PALCO DA RESISTÊNCIA

São Paulo (AGEN) - Símbolo da re
sistência contra o regime ditatorial inau
gurado em 1964, o palco do Teatro dà 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (Tuca) foi o escolhido,, pelo Mo
vimento Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos (MNDDH), para a ent:cega, na 
.noite de 8 de dezembro, quinta-feira, do 
12 Prêmio Nacional de Direitos Huma
nos, ao cardeal-az;ceQispo de· São Paulo, 
d.Paulo Evaristo Aros.

Participaram da cerimônia de entrega 
da homenagem - uma estatueta confec
cionada pelo artista plás'ti'co Elifas An
dreatto - diversas personalidades da 
·história da luta pelos direitos humanos,
como Dalmo Dallari, Hélio Bicudo, o

·cientista político Paulo Sérgio PinheiI:o e
o jornalista Ricardo Kotsco, que repre
sentava o deputado Luis Inácfo Lula da
Silva. Estiveram presentes, ainda, os

,a;,ispos-auxiliare
_
s de d.Paulo, a direção 

•acional do MNDDH, o deputado· pelo 
P!útido Verde da Alemanha Willi Hoss e, 
entre outros, o secretário-executivo da 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
(Cese), Emilson Rocha Souza. 

Sinal de esperança - A reitora d� 
PUC-SP, Lei la Barbara, a primeira a fa
lar na homenagem, lembrou o papel da 
Universidade e do Tuca na "luta contra ,a 
opressão, e a favor da dignidade huma-

"Reunidos em São Paulo, nos dias 8 e 
9 de dezembro de 1988, por ocasião da 
entrega do 12 Prêmio Nacional de Direi
_ tos Humanos ao·cardeal d.Paulo Evaristo 
Aros, os integrantes do Conselho Nacio-

'1aal e do Secretariado Executivo do Mo
�mento Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos (MNDDH) dirigimo-nos à opi
nião pública brasileira e internacional 
para chamar a atenção sobre aconteci
mentos profundamente preocupantes, na 
perspectiva, da justiça, da paz e da'demo-
cracia. 

No BFasil, denunciamos, especialmen
te, a escalada. de atentados e de crimes 
contra, os trabalhadores rurais, agentes 
pastorais e pessoas comprometidas com a 

. reforma agrária. O caso mais recente é o 
assassinato, no Pará, do deputado esta
dual João Carlos Batista, do PSB_, que 
integrava, desde o ano passado, uma 
longa lista de marcados para morrer, ela-

na". Destacou, ainda, a invasão da PUC 
em 1977 pelas forças policiais comanda
das pelo coronel Erasmo Dias, e os vá
rios incêndios - criminosos ou ainda não 

-�sclarecidos ·- de que o Tuca foi alvo.
O teatro, aliás, econêontra-se na fase

final de reconstrução - as obras inacaba
das como que representavam, na noite de
8 de dezembro, a fase de estruturação
porque passa o país. Repetição, talvez,
do período atravessado pelo mundo após
a II Grande Guerra, quando a Declaração
Universal dos Direitos Humanos nasceu
como um sinal de esperança. A con
cessão do 12 Prêmio Nacional de Direi
tos Humanos a d.Paulo, do mesmo modo,
foi uma maneira do MNDDH lembrar os
40 anos da Declaração, completados a 10
de dezembro, sábado, e de destacar o si
nal de esperança trazido pelo ···cardeal
dos empobrecidos", como o cardeal-ar
cebispo de São Paulo foi chamado na so
lenidade.

Dominicanos - Outras pessoas se pro
nunciaram durante o ato. Frei Betto re
cordou o empenho de d.Paulo pelos do
minican9s presos, entre outros tantos pri-
· sioneir9s po!Ít-kos por quem "demons-

"'' ro1 trou se4uç::árinn'o e coragem, as duas mar-
cas de d.Paulo".

Moment'? de emoção foram as músicas 

NOfA À OPINIÃO PÚBLICA DO MNDDH 

�rada por conhecidos latifundiários pa
raenses, ligados à União Democrática 
Ruralista (UDR). Segundo dados da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), 145 
trabalhadores rurais e líderes sindicais 
foram mortos, no país, de.janeiro a no
vembro deste ano, nas mesmas cir
cunstâncias do crime recente no Pará. 

Ao mesmo tempo, continua sob o 
manto do silêncio e da impunidade o a'5-
sassinato de , operários, por tropas do 
Exército, durante a greve da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta 
Redonda, recentemente. 

Nos grandes centros urbanos, os "es
quadrões da morte" e grupos_ de "justi
ceiros" atuam impunemente, ligados a 
grupos policiais. No Rio de Janeiro, em 
particular, a repressão ao tráfico de dro
gas é utilizada para encobrir o fuzila
mento sumário de pessoas, nos morros, 
em um derramamento diário de sangue 

cantadas por Luciana de Gramont e José 
Catarina: "Cio de Terra", de Milton 
Nascimento; "O bêbado e o equilibris
ta", de João Bosco e Aldir Blanc. E,. cla
ro, "Canção Amiga", da parceria Mil
ton-Carlos Drumond c;le· Andrade. "Você 
é um amigo que estará sempre conosco", 
emendou o vice-prefeito eleito de São 
Paulo, Luis Eduardo Greenhalgh, um dos 
mais próximos colaboradores de d.Paulo, 

Muito a fazer - Após receber a esta
tueta (que simboliza uma pessoa humana 
em situação de opressão), d.Paulo sus
tentou que o prêmio deveria ser dado a 
todas as pessoas que lotaram pelos direi
tos humanos no país. Advertiu,· ain_da, 
que "há muita coisa a fazer". Lamentou, 
sobretudo, "a falta de coragem, ou de 
tempo", do Congresso Nacional, em rati
ficar a Convenção contra a Tortura, já 
assinada pelo presidente José Sarney. 

Referiu-se, ainda, à velocidade da de
vastação ambiental no Brasil, lamentan
do particularmente o genocídio contra os 
povos indígenas. "No lugar de armas, 
queremos alimentos", disse d.Paulo, que 
concluiu notando que "nunca, tal vez, se 
tenna destruído tanto no Brasil como nos 
últimos 40 anos", coincidindo com a 
vigência da Declaração Uo,iversal dos 
Direitos Humanos. 

sem precedentes. 
Os atentados contra os povos indíge

nas são, também, cotidianos. Para agra,
var esse quadro, o pre�idente J9sé S�
ney acaba de nomear, para o governo de 
Roraima, o ex-presidente da Funai, Ro
mero Jucá, comprovadamente vinculado 
aos poderosos grupos privados nacionais 
e transnacionais interessados na des
truição dos povos indígenas, com apoio 
de setores- influentes do Conselho de Se
gurança Nacional (CSN). 

Todos esses fatos acontecem no mo
mento em que administrações municipais 
e vereadores comprometidos com os inte
resses dos trabalhadores urbanos e rurais 
preparam-se para iniciar suas atividades, 
depois de escolhidos pela maioria do 
eleitorado brasileiro, cansado com o peso 
de uma política excludente, elitista e an
tipopular. 

SITUAÇÃO DA MUUIER É DENUNCIADA POR D.PAULO 

São Paulo (AGEN) - Pela situação da 
mulher pode se ava:liar o grau de civili
zação de um povo. Este foi mote da 
denúncí'a da situação da mulher no país, 
feita dia 8 d�ste mês pelo cardeal-arce
bispo de São Paulo, d.Paulo Evaristo 
Arns, durante-sua mensagem de ,agrade
cimen!o po_r ter_ �cebido o 12 Prêmio 

Nacional de Direitos Humanos. 

D.Paulo referiu-se à situação da mu
lher no contexto das "várias coisas que 
há por fazer", em sua opinião, no senti
do de conquistar, de modo efetivo, o que 
está escrito na.Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que naqueles dias 

completava 40 anos. 

Fazendo a autocrítica da Igreja, "que 
apenas em 1988. fez uma Campanha da. 
Fraternidade sobre a situação do negro",' 
d.Paulo acrescentou que a- situação da
mulher será igualmente' tema da CF ape
,nas em 1990.
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CHILE: F.sQUERDA DEVE CR.IAlt PARTIDO PARA DISPUfAR ELEIÇÕF.S 

Santiago (IPS-AGEN) - Setores da 
· esquerda chilena estão por inscrever um
· partido "instrumental", para participar
em eventuais eleições de presidente da 
República e Parlamento. A agremiação 
deve se chamar Partido Amplo de Es
querda Socialista (Pais), abrigando inde
pendentes e integrantes da cQalizão Es
querda Unida (ill), marginalizados pela
legislação partidária fixada pela ditadura 
militar. 

A iniciativa de inscrever um partido
legal que represente a esquerda nos pró
ximos atos eleitorais surgiu de reuniões 
nacionais efetuadas no início de novem
bro pela corrente socialista liderada pelo 
ex-chanceler Clodomiro Alroeyda, a Es- ·
querda Cristã e o Partido Radical Socia-
lista Democrático. · 

PC e MIR - O Pais, conforme se in
forma em Santiago, seria presidido pelo 
secretário-geral da Esquerda Cristã, Luís 
Maira, que admitiu estarem os grupos de.
esquerda "em uma rodada de nego
ciações finais para afinar alguns detalhes 
sobre o partido, porém já existe acordo 
básico sobre seu ??ráter programático e 

amplo de esquerda". 
O jornal pró-governo "La Segunda" 

afirmou que o proscrito J:>artido Comu
nista, considerado um dos mais fortes da 
esquerda, participaria do Pais através de 
"figuras independentes", o que ocorre
ria, também, com o Movimento de Es
querda Revolucionária (MIR). O PC, 
MIR e o PS dirigido por Clodomiro Al
meyda estão proibidos pela legislação di
tatorial. As três forças formam parte da 
ru, junto com radicais, Esquerda Cristã, 
socialistas-históricos e Mapu. 

Cinco dos sete partidos do conglome
rado de esquerda participaram, ainda, da 
mobilização pelo "não" - liderada pela 
centrista Demoeracia Cristã - que impul
sionou a campanha que culminou com a 
derrota do general Pinochet no plebiscito 
de 5 de outubro. A oposição está reivin
dicando eleições livres para presidente e 
Parlamento e reformas constitucionais, 
pondo fim às proibições políticas e aos 
senadores biônicos indicados pelo go
verno. 

Plebiscito - Após o plebiscito, Pino
chet recusou as reivindicações, apesar de 

algumas figuras do governo, como o mi
nistro do Interior, Carlos Caceres, terem 
insinuádo a possibilidade de manter al
gum tipo de conversação com a "opo
sição moderada", leia-se, Democracia 
Cristã. Do mesmo modo, o ministro se
cretário-geral do governo, Miguel Angel 
Poduje, _admitiu que a rdforma constitu
cional "poderia ser um dos temas" das 
negociações. 

Por outra parte, o comandante-em
chefe das Forças Armadas e membro da 
junta de governo, José Toríbio Merino, 
opinou que não poderiam ser el_iminadas 
disposições constitucionais que proscre
vem os partidos marxistas, porém reco
nheceu a possibilidade de modificar as 
normas sobre formação do Senado. O di
retor dos carabineiros (polícia uniformi
zada), general Rodolfo Stange, iambém 
membro da junta de governo, disse que 
"tem de haver uma decantação antes das 
conversas sobre reformas constitucio
nais". O vice-presidente do Partido Th-,a 
mocrata Cristão, Andres Z4ldivar, quall!. 
ficou como "sinais auspiciosos" as de
clarações formuladas por Poduje e pelo 
almirante Merino. 

ARGENTINA: CRITICADA NOMEAÇÃO DE PÁROCO CÚMPLICE DA DITADURA 

Buenos Aires (IPS-AGEN) - Orga
nismos defensores dos direitos humanos 
na Argentina criticaram a designação do 
sacerdote Cristian Von Wernich, acusado 
de violações aos direitos humanos duran
te a ditadura militar (1976-83), como pá
roco de uma localidade próxima a esta 
capital. 

A dirigente da Assembléia Permanen
te dos Direitos Humanos (APDH), Ga
briela Fernandez, assegurou que Voo 
Wernich foi "o padre dos campos de 
concentração" e participou "na detenção 
legal e desaparecimento de oito pessoas" 
durante a ditadura. 
r Da mesma maneira, a Comissão Go
vernamental de Pessoas Desaparecidas 
(Conadep), que foi presidida pelo escri
tor Ernesto Sábato, acusou em 1984 ao 
sacerdote de haver participado em 1976

na detenção e desaparecimento de oito 
pessoas em La Plata, 50 quilomêtros ao. 
s_ul de Buenos Aires, embora nunca te
nha sido processado por esta acusação. 

· Capelão - Durante o regime di�torial,

Von Wernich foi capelão da Polícia Fe
deral da província de Buenos Aires, 
quando comandava esta instituição o 
ex-general Ramón Camps, condenado em 
1986 a 25 anos de prisão por múltiplas 
violações aos direitos humanos. 

Gabriela Fernandez denunciou que o 
·chofer de Camps declarou que o sacerdo
te "panicipou no transporte de seis deti
dos clandestinos· que estavam no 5!? Co
missariado de La Plata, entre eles Cecília
Idiart , cuja farru1ia é de Bragado", a lo
calidade na província de Buenos Aires
para onde foi designado como pároco.

O jornalista Horacio Verbitsky infor
mou, em uma coluna do diário "Pagina
12", que segundo o chofer de Camps, o
agente Julio Emmed, Idiart "foi à morte
pelas mãos de Voo Wernich, convencida
de que viajava até a liberdade". A Co
nadep sustenta que Von Wernich partici
pou do diálogo entre a fanu1ia de Idiart e
a polícia, pois os familiares da vítima
confiaram em que o sacerdote obteria
que a prisioneira fosse expulsa da Ar-

gentina. Contudo, desapareceu, 
Episcopado - Com a instalação do go

verno de Raul Alfonsín, o sacerdote foi 
separado como pároco da polfcia de 
Buenos Aires, até que em dezembro de 
1987 pediu a reincorporação às fileiras 
policiais, solicitação negada pelo gover
nador da província, o peronista Antonio 
Cafiero. 

Após as denúncias da Conadep há 
quatro anos, Von Wernich afirmou que 
sabia "muito bem o que fiz, porque fiz e 
com quem fiz", e antecipou não temtf" 
que fosse proibido de continuar suas 
atribuições. A Conferência Episcopal ar
gentina nunca decidiu sanções para o re
ligioso acusado de violações aos direitos 
humanos, que seguiu desfrutando de to
dos os atributos do sacerdóc�o, até_que o 
bispo Alejo Gillian, a cuja diocese cor
responde Bragado, o designou pároco da 
localidade. A nomeação gerou protestos 
em Bragado, e a sua população iniciou a 
coleta de abaixo-assinados em repúdio 
ao novo pároco. 

ACUSAÇÃO CONIRA OBANOO NÃO SURPREENDE RELIGIOSA 

Manágua (IPS-AGEN, por Julie Li
ght) - A religiosa norte-americana Mary 
Hartrnan, que reside há 26 anos na Ni
carágua, afirmou não estar "muito sur
preendidá" com as recentes acusações 
feitas ao c;rrdeal Obando y Bravo, de 
haver distribu.ído grande quantidade. de 
dólares recebidos da Agência lnterame
ricana de Desenvolvimento (AID), entre 
um pequeno grupo de seus colaborado
res. 

A religiosa, que trabalha na Comissão 
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pela Promoção e Proteção dos Direitos 
Human_os (CPPDH).- assinalou que "não 
me surpreenderia se há jlbusos com os 
fundos. O conhecido cardeal há muitos 
anos tem favorecido a um pequeno grupo 
fechado de colaboradores. Seu interesse 
é mais político qu� pastoral". 

Auditoria -. Recentemente, o jornal 
dos EUA "National Cathoiic Reporter" 
informou que o Escritório Geral de Con- · 
tabilidade de Washington está realizando 
uma auditoria para conhecer o uso dado 

a US$ 10 milhões outorgado pelo Con
gresso ao cardeal, para a verificação dos 
acordos de cesssar-fogo entre o governo 
sandinista e os contras .. 

A irmã Mary Hartman especula a ·pos
sibilidade de que uma parte dos fundos 
da AID tenha sido canalizada aos parti
dos de oposição, para a desestabilização 
política, lembrando que o cardeal 
mantém relações muito estreitas com a 
chamada Coordenadora Democrática, 
alian§a de grup'?� opositores. 

Terc·eiro Mundo----------------------

ANGOLA F.SCLARECE IMPASSE NAS NEGOCIAÇÕF.S COM ÁFRICA DO SUL 

Luanda (ANGOP) - O Ministério an
golano das Relações Exteriores divulgou 
um comunicado relacionado com as con
versações quadripartites entre Angola, 
Cuba e África do Sul, sob mediação dos 
Estados Unidos, no, sentido de dissipar 
toda e qualquer confusão provocada por 
interpretações distorcidas dos resultados 
das mesmas. 

No comunicado, o Ministério angola
no das Relações Exteriores sublinha que 
os govemos de Angola, Cuba e África 
do Sul, sob mediação dos EUA, negocia
ram e aprovaram em Nova Iorque; no, 
p�ssado mês de julho, um ;icordo con
tendo uma série de princípios tidos como 
fundamentais para a asssinatura de um 
a,cordo global, visando a solução pacífica 
do conflito existente no sudoeste da 

fÍ'frica. 
Retirada de tropas - O documento as

sinala que um dos princípios contidos no 
referido acordo, ratificado·posterionnen
te pelos governos de todas as partes en
volvidas, refere-se à movimentação para 
norte e a retirada por etapas e total das 
tropas internacionalistas cubanas do ter
ritório angolano, na base de um acordo 
bilateral entre Angola e Cuba e a decisão 
de ambos os Estados em solicitar a veri
ficação, no próprio território, dessa reti
rada, pelo Conselho de Segurança da 
ONU. 

A ac�itação desses princípios, segun
do o comunicado, demonstrava a evidên
cia da flexibilidade e boa vontade desde 

�mpre manifestadas por Angola no cur
so das conversações e desbloqueava de
cisivamente um processo que parecia ter 

chegado a u1:11 impasse. 
O comunicado esclarece ainda que em 

contatos mantidos também em Nova for
que, posterionnente, e em confonnidade 
com o que ficou definido por todos, An
gola e Cuba solicitaram às Nações Uni
das a verificação da retirada das tropas 
cubanas e estabeleceram com represen
tantes do secretário-geral da ONU, Ja
vier Perez de Cuellar, as bases funda
mentais para o acordo de verificação. 

Verificação - As bases fundamentais 
desse acordo de verificação, segundo 
ainda o comunicado, consistem no con
trole da retirada dos efetivos nos portos e 
aeroportos de embarque e a verificação 
no sentido sul-norte, do cumprimento 
dos prazos fixados para a movimentação 
das forças cubanas do sul de Angola pa
ra o paralelo 13 por etapas. 

Entretanto, as explicações avançadas 
pelas autoridades sul-africanas, acerca 
do seu brusco e surpreendente abandono 
unilateral das conversações em Brazza
ville, não têm por conseguinte qualquer 
fundamento. O comunicado acrescenta, a 
esse respeito, que a inesperada atitude 
dos representantes da África do Sul, 
além de violar os acordos feitos em Nova 
Iorque, põe em questão a pretensa boa fé 
das autoridades sul-africanas e confirma 
as preocupações oportmnamente expres
sas pelas autoridades angolanas, segundo 
as quais é muito difícil obter garantias 
seguras de que a África do Sul respeite 
os compromissos que ela própria assume. 

Bom senso - O documento do Ministé
rio das Relações Exteriores -de Angola 
afirma que sem bom senso, realismo 

político e seriedade, é de fato muito difí
cil encontrar-se uma solução global nu
ma região tão complexa como a África 

· Austral, onde todos os problemas se in
terligam de maneira profunda e onde
estão em jogo múltiplos e variados inte
resses.

"Qualquer proposta da África do Sul
que não tenha em conta o quê já está
acordado pelas instâncias máx inas dos
três Estados envolvidos no processo de
negociação, sob mediação dos EUA, é
por conseguinte inaceitável e tem de ser
categoricamente rejeitada", sublinha o
documento.

Acrescenta que não se compreende
que direito pode assistir à África do Sul
de verificaçãó da retirada de Angola de .
tropas cubanas que ali se encontram legi
timamente, ao abrigo do artigo 51 da
Carta das Nações Unidas, e que se des
locaram precisamente para ajudar Angola
a fazer à invasão das tropas sul-africa
nas.

"A República Popular de Angola es
pera sinceramente que as autoridades da
África do Sul reconsiderem esta sua ma
nobra de última hora e regressem à mesa
de negociações, com a seriedade e boa fé
que a gravidade da situação na região re

clama", ap�la o comunicado.
Adianta que o processo de paz na

África Austral é irreversível e Angola
continuará, como até aqui, ,com bom sen
so e flexibilidade, à procura de uma so
lução que salvaguarde o interesse de to
das as partes, sem obviamente abdicar
um só segundo da sua sobeFania, integri
dade territorial e opções livremente esco
lhidas".

Opinião-'--------=-------'--.....;;..._.....:...::.._ __ -'--------

A not(cia de que "o cardeal-arcebis
po de São Paulo, d.Paulo Evaristo Arns, 
sofre há algum tempo pressões de seto
res d.o Vaticano, que o criticam por as
pectos protestantizantes de seu traba
lho'' revel.a que esses setores dispõem 
de uma teologia da Igreja antiquada, 
que era corrente antes do Concilio do 
Váticano II. Insistindo na idéia de que a 
Igreja é o Povo de Deus, o Concflio re
legou para a esfera do ter todos os pri
vilégios divinos com que Jesus Cristo 
dotou o Povo de Deus, que é a Igreja. 

Essa mudança radical do enfoque 
teolégico tornou menor e secundária a 
polêmica entre católicos e protestantes, 
em que os católicos afirmamos a· insti
tuição divina do sacerdócio e da autori
dade episeopal, enquanto os protestan
tes dizem que o Povo de Deus ''não pre-

PROTF.STANfIZAÇÃO DA IGREJA? 
Francisco A.C.Catão 

cisa nem de sacerdotes nem de autori
dade, pois Lhe basta o Esp(rito Santo. 

O verdadeiro ecumenismo não consis
te nem em protestantinizar o catolicis
mo, nem em romanizar as Igrejas oriun
das da Reforma, mas em se dar conta de 
que mais importante do que os poderes 
que a Igreja tem, é o que ela é: o Povo 
de Deus, fiel ao ensinamento dos Após
tolos e reunido llum mesmo Esp{rito de 
comunhão e de serviço. 

A interpretação protestante que se 
tenta dar ao trabalho pastoral desenvol
vido em São Paulo não parece legítima. 
Fazendo o povo "participar do plane
jamento da vida da Igreja, na discussão 
de suas prioridades", não se está "sub
vertendo" em nada "a hierarquia" nem 
dispensando a.- função do sacerdócio, 
mas simplesmente reconhecendo que a 

missão da Igreja no mundo, de ser sinal 
e instrumento da salvação, é missão de 
todo o Povo, a cujo serviço são chama.
dos bispos e sacerdotes. Assim com.o Je
sus, sendo Mestre e Senhor, se fez o ser
vidor de todos, os que são chamados a 
continuar o seu ministério (ministério é 
serviço) se devem colocar, por isso 
mesmo, a serviço de todos. Dai a "in
versão da pirâmide decisória'' . Que ela 
preocupe ou não "os setores conserva
dores do Vaticano" é de somenos im
portâ.ncia. 

Na realidade o correto equaciona
mento do poder que a Igreja tem, com a 
comunidade que ela é, constitui o 
prindpio da verdadeira reforma da Igre
ja e um vigoroso apelo para a transfor
mação de toda a sociedade. 

(Francisco A.C. Catão) 
15 Dez. 1988 • AGEN li 



Memórla-------------

DIREITOS HUMAN�. 40 AN� 

São Paulo (AGEN-CDHAL) - '\Todos os homens nascem livres e iguais em dig
nidade e ·direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade". �ste é o primeiro artigo da Declaração 
Univ ersal dos Di reitos Humanos, que completou 40 anos no último di·a 10 
de dezembro. 

Apesar de ser freqüentemente citada pelos países signatários, dentre eles o Brasil, 
esta Declaração nunca foi tão violentada em seus princípios, como demonstrou re
centemente o relatório da Anistia Internacional a respeito dos direitos humanos no 
'Brasil. 

Foi no dia 10 de dezembro de 1948 que a Assembléia Geral das Nações Unidas 
assinou os 30 artigos que valorizam os direitos humanos em todo o mundo. A carta 
veio no bojo de um mundo praticamente destruído pela 2� Guerra Mundial e às vés
peras de inúmeros conflitos regionais. · · ·

Apesar de todo o entusiasmo e esperança que a Declaração suscitou, isto não im
pediu que, nestes 40 anos, milhares de pessoas fossem aprisionadas, torturadas e 
mortas por seus princípios, crença religiosa, raça, cor, sexo e nacionálidade. 

O documento assinala também o direito que todos têm às condições núnimas de 
existência. Está assegurado assim o direito ao emprego, salário digno, assistência 
médica e social, lazer, educação e participação nas decisões fundamentais dos rumos 
do país onde se. vive. 

Nem sempre a questão dos direitos humanos vem sendo aceita e entendida na so
ciedade. Para se fazer face à onda conservadora contra a defesa dos direitos huma
nos, que se utiliza dos meios de comu�icação social para incutir nos meios populares 
a idéia de que lutar para defender os direitos humanos é "defender bandido", faz-se 
necessário um profundo trabalho de formação por parte dos Centros de Defesa dos 
Direitos Humanos, esf>alhados por nosso país. 

Em São Paulo, pessoas e entidades, que orientam seu trabalho com base nos direi
tos fundamentais da pessoa humana, estiveram presentes no último dia 8 de dezem
bro no auditório do Teatro da Universidade Católica, quando na oportunidade d.Pau
lo Evaristo Arns foi homenageado, por sua luta em favor dos direitos humano�. O 
prêmio conferido ao pastor da Arquidiocese de São Paulo foi uma iniciativa do Mo
vimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos.(MNDDH), e consistiu numa es-. 
tatueta de bronze, _representando uma pessoa em situação de opressão. 

Quero assinar o boletim semanáJ da AGFN. Por isso envio o che'que ou vale 
postal no valor de Cz$ 2 .5.00,00 ( individual) ou Cz$ 3 :<XXJ,00 ( entidades). 
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Igreja. Foto Fábio 
Mon!"ira Sa/les.

CONFFRÊNCIA EPISCOPAL DA COSTA RICA PROÍBE 
FOLHETO DE CASALDÁLIGA 

São Paulo (AGEN) - A Conferência Episcopal da Costa Rica proibiu a 
reimpressão, nesse país centro-americano, do fQlheto litúrgico "O que é a 
missa'"', preparado pelo bispo de São Félix do Araguaia (MT), d.Pedro Ca
saldáliga e por sua equipe de liturgia. Segundo o arcebispo de San Jose, 
d.Román Arrieta, o livro conteria "uma anális� marxista subjacente aos seus
termos". A afinnação, segundo a agência Noticias ·Aliadas, de Lima, foi
contestada por lideranças católicas da Costa Rica.

A afirmação considerada "marxista" por Arrieta é a de que, na opinião de 
Casaldáliga, incluída no prefácio do folheto, a missa "deve ser continuada 
na vida". Trata-se, contudo, de um dos ensinamentos mais tradicionais da 
doutrina católica. A medida adotada pelo arcebispo da Costa Rica represen
ta, contudo, mais uma etapa na longa série de pressões que Casaldáliga vem 
recebendo em razão de seu apoio à Teologia da Libertação e de sua presença 
pastoral junto às comunidades cristãs da Amérie:a Central e da Nicarágua, em 
particular. 

Uma referência explícita aos folhetos litúrgicos de São Félix já havia sido 
feita na "advertência" enviada a Casaldáliga pelos cardeais Ratzinger e· 
Gantin, em agosto do ano passado. Como· se recorda, d.Pedro recusou-se a 
assinar essa "intimação" porque continha uma série de falhas formais: erros. 
na tradução em português, falta de assinaturas dos cardeais, além de ausên
cia de data. e·dos selos das congregações romanas. 

Em 16 de novembro último, Casaldáliga escreveu· ao papa João Paulo II, 
afirmando que deixará de ir à Nicarágua em fevereiro próximo para não pro
vocar "atritos entre irmãos", embora reafirmando o seu compromisso com a 
causa da Igreja dos Pobres na América Central. 

Mais recentemente, estava prevista a visita a d.Pedro em São Félix por 
parte do presidente da Nicarágua, comandante Daniel Ortega. No entanto, a 
viagem foi cancelada pelo governo sandinista porque o Ministério elas Re
lações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, marcou a visita coincidentemente 
para os dia do Carnaval, em fev,ereiro próximo, quando nada funciona no 
Brasil. 

Em fevereir0 próximo, d.Pedro viajará ao México para pregar um retiro 
destinado a, agentes pastorais das comunidades eclesiais de base mexicanas e 
centro-americanas. 

Ameaças - Além de submetido às pressões do Vaticano, Casaldáliga con
tinua recebendo ameaças indiretas de morte por causa de seu compromisso 
com a reforma agrária e com os indígenas. Ele está incluído, ao lado de ou
tros bispos, na lista de ameaçados de morte em todo o país, preparada pela 
Conússão Pastoral da Terra e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, com base em dados de seus representantes regionais. 

Boletim N!! 135 - 12 de janeiro de 1989. 
AV. IPIRANGA, 1267 - 82 AND. FONE: 229 6734 
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lgrejas-------------------------
o�r-.:A CONSER.V ADORA MARCA AÇÃO DAS. IGREJAS EM 1988 

· São Paulo (AGEN) - Vários fatos im-., 
portantes na vida das Igrejas em 1988. 
No campo católico, a emergência da 
ofensiva conservadora, com o anúncio da 
diyisão da Arquidiocese ôe São Paulo e 
as advertências a d.Pedro Casaldáliga e 
outros bispos. A Campanha da Fraterni
dade, sobre a questão do negro, também 
despertou polêmica. Outro ·elemento de 
destaql!e foi a transferência de d.Luciano 
Mendes de Almeida de São Paulo para a 
Arquidiocese de Mariana, em Minas Ge
rais. 

Na área �vangélica, o acontecimento 
de maior peso foi a II Assembléia do 

. Conselho Latino-Americano de Igrejas 
(Clai), realizada em Itaici, município de 
!Qdaiat\Jba (SP). Muita controvérsia ge
rou a Conferência de Lambeth, da comu
nidade anglicana mundial, que aprovou a 
ordenação de mulheres. Resultado disso 
foi a ordenação da primeira bispa, pela 
comunidade anglicana dos Estados Uni
dos. Em outubro, a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB) 
realizou o· seu 162 Concílio Geral, em 
Brusque (SC). Nos dias 7 e 8 de dezem
bro, o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs ·(Conic) realizou sua 3!! Assem
bléia Geral. 

Diyi$ã<>. da arquidiocese - A notícia de 
que a Cúria Romana estava estudando a 
divisão da Arquidiocese de São Paulo foi 
pubÍicada ·pela

.
AGEN, em primeira mão,

em seu boletim n2 93, de 3 de março, e 
rapidamente alcançou grande reper
cussão no meio eclesiástico e na impren
sa. 

A decisão do Vaticano, que está para 
ser consumada, consiste na criação de 
dioceses autônomas em São Miguel Pau
lista, Osasco, Campo Limpo e Santo 
Amar<;>. As críticas ao projeto começaram 
�lo fato de que ele não contou com a 
participação das comunidades de São 
Paulo. Para a Igreja de São Paulo, o que 
sairá prejudicaqo é o espírito de colegia
lidade · que tem regido a sua ação pasto
ral.· CNBB - O projeto do Vaticano aca
bou sendo um dos focos de atenção da 
26!! Assembléia Geral da CNBB, desen
valvida de 13 a 22-de abril, em Itaici. Os 
bispç,s debateram o assunto por iniciativa 
do bispo-auxiliar de São Paulo, d.Angé
lico Sândalo Bernardino. 

O que alguns analistas chamam de 
ofensiva conservadora prosseguiu, pouco 
depois da Assembléia da CNBB, com o 
anúncio da transferência de d.Luciano 
Mendes de Almeida para Minas Gerais. 
Este fato não consistiu exatamente em 
uma surpresa, pois já no ano passado, 
quando ele foi eleito presidente da enti
dade, cogitava-se nessa transferência. 

A chamada ofensiva conservadora 
continuaria, depois, com medidas· como a 
do arcebispo de Olinda e Recife, d .José 
Cardoso Sobrinho, que a 3 de agosto 
demitiu o padre Hermínio Canova e três 
agentés pastorais da Pastoral Rural. No 
dia 9, 70 agentes pastorais, pertencentes 
a uma série de entidades populares, di
vulgaram documento aos bispos do Nor
deste, afirmando que a decisão de d .José. 
tinha como objetivo "desestabilizar a 
-caminhada da Igreja comprometida com
a evàngelização e libertação real desse 
povo sofrido". Entre as "tentativas de 
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desestabilização", o documento cita a 
nomeação, pelo Vaticano, de vários bis
pos considerados conservadores para a 
região Nordeste. 

D.Pedro - O lance mais significativo
da "ofe.nsiva conservadora" em 1988, 
entretanto, deu-se com as advertências 
do Vaticano ao bispo da prelazia de São 
Félix do Araguaia, d.Pedro Casaldáliga. 
No final de junho, d.Pedro esteve em 
Roma, para a visita "ad limina", e en
controu-se com o papa João Paulo II e 
com os cardeais Joseph Ratzinger e Ber
nardin Gantin. 

Nos contatos com os cardeais, d.Pedro 
foi inquirido sobre suas viagens à Ame
rica Central, sobretudo à Nicarágua, e 
também sobre suas inovações em termos 
de liturgia. A 23 de setembro, ele divul
gava uma nota, afirmando ter recebido, 
da Nunciatura Apostólica, em Brasília, 
documento com o título "Intimação", so
licitando a assinatura dele, d.Pedro, com 
o que assumiria "certas proibições ou
restrições" em torno dos itens discutidos 
nos encontros com os cardeais. Ad
vertência semelhante foi dirigida a 
d.Marcelo Carvalheira, de Guarabira
(PB); d.José Maria Pires, da Paraíba; 
d.Aloísio Lorscheider, de Fortaleza
(CE); d.Adriano Hipólito, de Nova Igua
çu (RJ). 

·1....umeo 2.000 - Os Projetos Lumen
2.000 e Evangelização 2.000 estiveram 
em alta nos debates eclesiásticos em 
1988. Um dos cérebros destes projetos, o 
padre redentorista norte-americano Tom 
Forrest, participou da Assembléia da 
CNBB em ltaici, para detalhar os planos 
aos bispos. Outros envolvidos nos proje
tos estiveram no Brasil, como o editor da 
agência de notícias "Eveni", de Milão, 
Franco Gugliemelli, que encontrou-se, 
entre outros, com o presidente das Orga
nizações Globo, Roberto Marinho, e o 
senador Albano Franco, cuja farru1ia mo
nopoliza os segmentos de rádio e tele
visão em Sergipe. 

No final de novembro, reunido em 
Brasília, o Conselho Permanente da 
CNBB analisou os Projetos .Lumen 2.000 
e Evangelização 2.000. Para o organis
mo, os projetos vêm sendo desenvolvi
dos "de forma paralela" à ação pastorai 
eclesiástica, e excluem "a dimensão so
cial gritante da realidade brasileira". Os 
projetos estão orçados inicialmente em 
US$ 400 mjlhões. Sintomática reação do 
episcopado brasileiro aos projetos foi a 
decisão do arcebispo de Goiânia (GO), 
d.Antonio Ribeiro de Oliveira, que no
início de dezembro proibiu todas as ati� 
vidades relacionadas ao Lumen 2.000 e 
Evangelização 2.000 em sua Arquidioce
se. Foi exatamente·em Goiânia que os di
rigentes desses projetos inauguraram a 
primeira das "escolas nacionais de evan
gelização". 

Parlaméntares evangélicos - Em sua 
edição de 21 de março, o "Diário Ofi
cial" da União publicava o extrato de 
convênio fumado entre o Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e a Confederação Evangélica do 
Brasil (CEB). Pelo convênio, o FNDE 
cedia Cz$ 20 milhões à CEB, a título de 
"aquisição de uniformes escolares para 
alunos da Confederação". 

A divulg�ção do convênio foi a ponta 

1do iceberg de uma série de denúrtcias 
envolvendo o ressurgimento da CEB, ])e
las .mãos de constituintes evangélicos 
afinados com o Palácio do Planalto e o 
Centrão. Até o final do processo consti
tuinte, o envolvimento do nome da CEB 
em concessão de favores por parte .do 
governo - como concessão de canais de· 
rádio e TV e nomeação para cargos -
causou apreensões no meio evangélico. 
Um dos maiores críticos da forma como 
foi reestruturada a CEB foi o líder do 
bloco evangélico progre�sista no Con
gresso Constituinte, o deputado, Lysâ
neas Maciel. 

As denominações integradas no Con
selho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) 
em diversas ocasiões manifestaram seu 
repúdio à forma como foi reestruturada a: 
CEB. A 15 de agosto, durante ato 
ecumênico de que participaram vários 
grupos evangélicos considerados pro
gressistas, o pastor Mozart Noronha de 
Melo, da IECLB, reivindicou a consti
tuição de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), . para investigar as 
denúncias de corrupção envolvendo o.constituintes evangélicos ligados à CEB. 

Primeira bispa - Enquanto, na Igreja 
Católica,permanece monolítica a posição 
oficial contrária à ordenação de mulhe
res, a discussão sobre o tema está avan
çada na comunidade anglicana. A orde
nação feminina foi aprovada na 12!! Con-. 
ferência de Lambeth, de 16 de julho a 7 
de agosto, na Universidade de Kent, In
glaterra. O bispo de Londres, Graham 
Leonard, foi o maior opositor à orde
nação de mulheres. 

No final de setembro, a Igreja angli
cana dos EUA indicou Barbara Clemen
tine Harris, 58 anos, como primeira bispa 
da comunidade anglicana em todo mun
do. A nomeação repercutiu·no 232 Síno
do da Igreja Episcopal do Brasil, reali
zado de 11 e 12 de outubro em Porto 
Alegre. A queimada na Amazônia e a 
questão sócial deram a tônica do 162 

Concílio Geral da IECLB, de 18 a 23 da
outubro, em Brusque (SC). O concíliW 
luterano também manifestou preocupação 
com a construção de 176 barragens no 
Brasil até o ano 2.010, atingindo direta
mente 12 a 13 milhões de brasileiros. 

Clai - De 28 de outubro a 2 de no
vembro, o Clai promoveu a sua II As
sembléia, em Itaici. Sob o tema "Igreja: 
a caminho de uma esperança solidária", 
estiveram reunidas cerca de 500 pessoas, 
entre delegados (137), convidados jorna
listas e pessoal de apoio, de 20 países da 
América Latina e Caribe, além de obser
vadores europeus, Estados Unidos e Ca.
nadá. 

Na Assembléia, foi reeleito presidente 
do Clai o bispo metodista argentino Fe
derico Pagura. O documento final da 
reunião prevê que o clamor dos empo
brecidos, crianças, jovens, mulheres, 
camponeses, negros e indígenas da Amé
rica Latina deve pautar a ação do Clai 
nos próximos anos. O secretário-geral do 
Conselho Mundial de Igrejas (CMI), 
Emilfo Castro, e o secretário-géral da 
Federação Luterana Mundial (FLM), 
Gunnar Sralsett, pai;ticiparam da II As
sepibléia do Clai, que também recebeu, 
para. uma homenagem especial, o car
deal-arcebispo de São Paulo, d.Paulo 
�varisto Aros. 

Direitos Humanos......_ ______________________ _ 

CRESCEM A VIOLÊNCIA E NÚMERO DE MOR� POR '"JUSTICEIROS" 

São Paulo (AGEN) - Os altos índices 
de violência, o crescimento da ação de 
grupos de justiceiros e o embate em tor
no de temas como a pena de morte, por 
ocasião do processo constituinte, atraí
ram a atenção dos movimentos de direi
tos humanos em 1988. 

Um programa de combate à violência 
em todo país começou a ser pensado 
durante o 52 Encontro do Movimento 
Nacional de Defesa dos· Direitos Huma
nos (MNDDH), .realizado de 27 a 31 de 
janeiro, em Goiânia. Durante o ano, o 
MNDDH foi uma das entidades que co
ordenaram uma pesquisa, a nível conti
nental, para aferir o nível da violência. 

O diagnóstico da pesquisa foi o de 
que o Estado é o maior culpado pela 
violência, no Brasil ou nos demais países 
latino-americanos. No Brasil, o Estado 'é 
culpado ao se omitir frente, por exemplo, 
aos altos números de acidentes no trânsi
to, e à ação parapolicial de justiceiros e 

Atoleiros ( 4 mil pessoas foram mortas 
"Tor grupos de extermínio no país em 

1988). Diretamente, o Estado é respon
sabilizado pela morte de menores e ou
tras pessoas pelas mãos de um aparato 

' policial truculento. Sobre a ação dos jus-
ticeiros, o jurista Hélio Bicudo lançou o 
livro "Do Esquadrão da Morte aos Justi
ceiros". 

Constituinte - Durante todo o desenro-

lar de 1988, os grupos de direitos huma
nos estiveram mobilizados em tomo do 
processo constituinte. A articulação foi 
eficiente, pois o novo texto constitucio
'nal brasileiro; promulgado a 5 de outu
bro, traz pontos inéditos na história bra
sileira. 

Dentre outros mecanismos, foram 
aprovados o habeas-data, pélo qual todos 
os cidadãos têm direito de levantar as in
formações sobre suas · pessoas, armaze
nadas em bancos de dados oficiais e de 
caráter público; e mandado de injunção, 
que garante ao cidadão questionar os fa
tos que considere atentatórios às prerro
gativas constitucionais. O Congresso 
Constituinte considerou, ainda, ina
fiançável, não-anistiável e imprescritívél 
o crime de racismo, tortura, tráfico de
drogas e terrorismo. 

A pena de morte foi rejeitada, apesar 
dos esforços do deputado Amaral Neto. 
Ainda, assim, a pena de morte pode ser 
solicitada, pelo presidente da República 
,ao Congresso Nacional, "em caso de 
guerra declarada". Amaral Neto foi o 
protagonista, no final do ano, de um im
broglio com a Anistia Internacional. Em 
correspondência a membros da Anistia 
em todo mundo, o parlamentar deseja 
"merda para a- Anistia", expressão escri
ta em francês. Em entrevista à AGEN, o 
presidente da seção brasileira da Anistia, 

Carlos Alberto ldoeta, qualificou Amaral 
Neto de "parlamentar baixo". 

Eleições e prêmios - O cardeal-arce
bispo de São Paulo, d.Paulo Evaristo 
Aros, recebeu vários prêmios em 1988, 
por sua finne atuação em favor dos direi-· 
tos humanos, no plano brasileiro e inter
nacional. No dia 24 de março, d .Paulo 
recebeu o prêmio d.Oscar Romero, con
cedido anualmente pela Fundação Carter 
Menil, sediada em Houston, Estados 
Unidos. A 7 de setembro, o cardeal-ar
cebispo de São Paulo e o reverendo Jai
me Wright, um dos coordenadores do 
projeto Brasil Nunca Mais, foram agra
ciados com o título de doutorado "hono
ris cau�a" pela Universidade de Dubu
que, estado de loba, também nos EUA. 

A 8 de dezembro, coube a d.Paulo o 
I 2 Prêmio Nacional de Direitos Huma
nos, entregue pelo MNDDH. Antes, a 25 
de outubro, durante a entrega do 102 
Prêmio Wladimir Herzog, no Sindicato 
dos Jornalistas de São Paulo, foram ho
menageadas. várias pessoas-chaves na lu-. 
ta pelos direitos humanos no Brasil, co
mo d.Pedro Casaldálig·a, o líder comunis
ta Luiz Carlos Prestes, ·o psicanalista Hé
lio Pelegrino, o cartunista Henfil, madre 
Cristina Sodré Dória, Maria Agusta Ca
pistrano, Inês Etienne Romeu, Ana Lo
bo, Isaura Coqueiro e Jovina Pessoa, que 
·moITera pouco antes da cerimônia, presi
dida por d.Paulo Aros. 

Movimentos Sociais -------..a.,----.,.-----------

Av ANÇA A ARTICULAÇÃO ENmE MOVIMENTOS POPULARES 

São Paulo (AGEN) - Oitenta· e oito foi 
um ano de intensa mobilização social no 
país, em razão do processo constituinte, 
da crise econômiê.a e da campanha para 
as eleições municipais. Várias lutas seto-

.iiis se destacaram, com greves em vá-
9s segmentos. As entidades de assesso
ria aos movimentos sociais procuraram 
se fortalecer, frente a esta avalanche de 
atividades. Cresceu, igualmente, a articu
lação entre os vários movimentos. 

De 26 a 28 de fevereiro, em Vitória, 
foi criada a Federação das Associações 
de Moradores e Movimentos Populares 
do Espírito Santo. O primeiro presidente 
da entidade, Aloísio Krolhing, pertence 
ao Conselho Comunitário de Vila Velha. 
A 17 de abril, foi instalada a Central de 
Movimentos Populares de Campinas e 
Região, dirigida por uma coordenação 
colegjada. 

· Greves - Entre março e abril, 50 mil
professores da rede oficial de ensino do 
Pará paralisaram suas atividades. Foi a 
maior greve na lustória paraense. A gre
ve foi duramente reprunida pelo gover
nador Hélio G,ueiros. As Igrejas Católi
cas e Evangélicas manifestaram total 
apoio ao movimento. 

V árias greves foram detlagradas pelo 
funcionalismo público em outros pontos 
do país. A 5 de agosto, a greve na rede 
estadual de ensino no Paraná atingiu 

90% da categoria (65 mil professores). 
Os grevistas foram igualmente reprimi
çlos. 

Memória e cultura popular - Diversos 
grupos se preocuparam com a memória 
da luta popular em 1988. O assunto foi 
tema do 162 Congresso da Onião Cristã· 
Brasileira de Comunicação Social 
(UCBC), realizado de 28 a 3 I de outu
bro, na Universidade .Estadual de Lon
drina (UEL). Entre outros grupos, deba
teram o tema o Centro Pastoral Vergueí
ro, Grupo União e Consciência Negra, 
Projeto de Registro da Memória Japone
sa e Centro de Comunicação Social do 
Nordeste (Cecosne), que apresentou o 
bumba-meu-boi. A AGEN participou do 
Congresso, coordenando um debate entre 
comunicadores populares,. que apresenta
ram suas experiências. 

Uma delas foi a da Rádio do Povo, 
que funciona em São Miguel Paulista, 
Z.ona Leste de São Paulo, através de me
gafones instalados em centros comunitá
rios, Igrejas e outros espaç�s sociais. A 
primeira Rádio .do Povo foi instalada na 
Favela Nossa Senhora Aparecida, Enne
lindo Matarazzo, em 1983. Hoje estão 
instaladas mais de 30 unidades. 

União e Olho Vivo - Em 88, o Grupo 
de Teatro União e Olho Vivo, um marco 
na cultura popular brasileira, comemorou 
seus 20 anos de atividades. Um dos co-

ordenadores e fundadores do grupo, o 
advogado Idibal Piveta, teve de assinar 
sob o pseudônimo de César Vieira os 
textos teatrais que elaborou para o União 
e Olho Vivo, durante os anos da ditadu
ra. Piveta foi o primeiro cidadão brasilei
ro a receber as informações armazenadas 

. nos banco.s de dados da comunidade de 
fnformações, conforme prevê o habeas
data previsto no novo texto constitucio
nal, promulgado a 5 de outubro. 

No final de novembro, a sede do Gru:. 
po União e Olho Vivo sofreu arromba
mento. Pelas características do delito, o 
Grupo acredita que o ato possa ter tido 
motivações políticas. 

A 26 de novembro, foi lançada, em 
São Paulo, a Fundação Nativo da Nati
vidade (FNN), em homenagem ao líder 
dos trabalhadores rurais de Carmo do 
Rio Verde (GO), morto por pistoleiros a 
23 de outubro de 1985. A "formação 
P,Olítica e ideológica de pessoas que par
ticipam das lutas populares, sindical e 
política, na Íinha da independência de 
classe, sem distinções .de tendências polf-: 
ticas, religiosas ou filosóficas", é o obje
tivo central da entidade, que tem, no seu 
Conselho Deliberativo, .entre outros, ·os 
deputados Florestan Fernandes, José Ge
noíno, Eduardo Jorge, Virgílio Gui-

. marães, o padre Antonio Marchioni 
(f icão) e os sindicalistas Valdemar Ros,. 
si, Salvador Pires e Carlócio Castanha. 
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a>NSTmJINTE DERROTA 

REFORMA AGRÁRIA, MAS MOBll.IZAÇÃO a>NflNUA 

São Paulo (AGEN) - A derrota da re
forma agrária na nova Constituição, o re
latório da Anistia Internacional sobre a 
violência no meio rural brasileiro e a 
continuidade dos assassinatos relaciona
dos a conflitos de terra deram a tônica no. 
canipo em 1988, ano também marcado 
pelo avanço da mobilização\ dos traba
lhadores rurais. 

A data fatídica para a derrota da re
·forma agrária no Congresso Constituinte
foi 29 de agosto, na sessão que votou o 
·Capítulo da Política Agrícola e Fundiária.
e da Reforma Agrária. Por 233 votos
contra 186 e 11 abstenções, foi mantido
o texto do primeiro turno, proibindo a
des@ropriação, para efeito de reforma
agrária, das propriedades produtivas que
não estejam cumprindo função social.

A crítica dos segmentos progressistas' 
é a de que essa medida inviabiliza na 
,prática a reforma agrária, pois não seria 
difícil aos grandes latifundiários prova
rem, na Justiça, que suas propriedades
são produtivas, mesmo que não sejam. O
texto aprovado também proíbe desapro
priações em pequenas e médias proprie
dades rurais. O embate será agora na le
gislação complementar, que definirá o 
conceito de propriedade produtiva e de 
função social. 

Mortes - Enquanto os constituintes 
discutiam se o Brasil terá ou não reforma 
agrária "oficial", prosseguiram as mortes 
de trabalhadores rurais em luta pela ter
ra. Segundo a Comissão Pastoral da Ter
ra (CPT), foram 145 os assassinatos de 
lavradores e líderes sindicais em todo 
país, de janeiro a novembro de 1988. 

Um dos assassinatos que mais abala
ram a opinião pública foi o do deputado 
estadual João Carlos Batista (PSB -
PA). Antigo advogado dos sem terra de 
seu estado, João Carlos foi morto a 6 de 
dezembro, em circunstâncias idênticas ao 
deputado Paulo Fonteles (PC do B -
PA); também vítima de atentado em ju
nho de 1987. No dia anterior ao assassi
nato, cometido por pistoleiros, João Car
los Batista tinha ido à tribuna da Assem
bléia Legislativâ paraense, para denun
ciar as ameaças de morte que vinha so
frendo, o que motivou apenas risos de 
muitos de seus colegas parlamentares. 

A presidenta da Sociedade Paraense 
de Defesa dos Direitos Humanos 
(SPDDH), pastora luterana Rosa Marga 
Rothe, culpou a omissão do governo Hé
lio Gueiros como responsável pelo agra-· 
vamento da violência contra os lavrado
res, líderes sindicais e advogados no 
Pará. Batista é o terceiro advogado mor
to a tiros em 6 anos no estado. 

Além dos assassinatos consumados, 
continuaram em 1988 as ameaças de 
morte,· que também atingiram religiosos, 
como d.Pedro Casaldáliga e o· pastor 
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presbiteriano José Moreira Cardoso, da 
Bahia. Entre outros sindicalistas mortos 
em 88, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Cabo-Frio (RJ), 
Sebastião Lan, a 11 de junho. Sofreram 
atentados, entre outros, o presidente do 
STR de Xapuri (AC), Francisco Mendes, 
no final de abril, e José Rainha Júnior, 
membro da direção nacional do Movi
mento dos Sem Terra, no final de no
vembro. 

Denúncias - . Toda essa situação de 
violência foi denunciada no exterior. Em 
julho, esteve no Brasil uma delegação da 
Pax Christi Internacional, organização 
catóhca holandesa, muito respeitada nos 
fóruns internacionais de direitos huma
nos. A violência contra lavradores .e po
vos indígenas, e o avanço da devastação 
do meio ambiente foram denunciados pe
los membrÇ>s da delegação, chefiada pela 
ex-primeira-ministra de Portugal, Maria 
de Lourdes Pintasilgo. 

A violência no meio rural brasileiro 
também foi destaque na XII Conferência 
Geral da Associação Internacional de 
Pesquisa da Paz (Ipra), realizada de 14 a 
19 de agosto, no Rio de Janeiro, que te
ve participação de cientistas sociais, físi
cos, políticos, ecologistas, pacifistas e 
artistas de vários países. O Prêmio Nobel 
da Paz Adolfo Perez Esquivei também 
participou. 

No início de setembro, a Anistia In
ternacional divulgou um incisivo relató
rio sobre a violência no meio rural brasi
leiro. O documento afirma que a violên
cia no campo toma-se cada. vez mais se
letiva, e que os· latifundiários organizam 
milícias de pistoleiros e policiais para 
executarem os camponeses e seus alia
dos. Paralelamente à divulgação do re
latório, a Anistia enviou apelo ao presi
dente José Samey, no sentido de que ele 
adote medidas urgentes "para que cesse 
a onda de terror e as execuções de cam
poneses''. O documento foi duramente 
criticado pel<;> ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, que acusou a Arustia de inter
ferir-se nos assuntos internos do Brasil. 

A denúncia da violência no campo 
também foi para as telas em 88, através 
dos filmes "Ten:a para Rose", de Tetê 
Moraes, premiado no 92 Festival Interna
cional Nuevo Cine Latino Americano, de 
Havana, que mostra a história da luta dos. 
sem terra da Fazenda Annoni; e "Terra 
Devastada", de Peter Overbac.k, sobre os 
conflitos de terra, sobretudo do Bico do 
Papagaio, além de comentar a vida e a 
morte do padre Josimo Moraes Tavares. 

Mohilização - Apesar da violência, os, 
sem terra intensificaram sua mobilização 
em 88, obtendo várias conquistas impor
tantes. No final de julho, 700 famílias 
sem terra, que há mais de oito meses 
ocupavam a Fazenda Barra, localizada 

na Região Missioneira do Rio Grande do 
Sul, conquistaram seu assentamento eni 
área de 600 he<.tares, de propriedade do 
Instituto de Carnes do estado, no mu
nicípio de Tupanciretã. Os lavradores 
haviam saído a 25 de Fazenda Barra, e 
ocuparam uma área de 16 mil hectares no 
recém-criado município de São Miguel 
das Missões, chamada Fazenda Burity, 
de propriedade da Agropecuária Pereira 
Zago. Durante a ocupação, os sem terra 
foram sitiados pela UDR, que através de· 
mensagens pagas em emissoras de rádio 
mobilizou os grandes fazendeiros do es
tado a ir ao local. 

No início de agosto, 10 mil fanu1ias 
de sem terra do Paraná ocuparam uma 
área entre os municípios de Prudentópo-. 
lis e Inácio Martins. A situação desses 
lavradores continua indefinida. o mesm

..a.. ocorre com as dezenas de famfüas W
sem terra que ocuparam várias áreas em. 
Santa Catarina, na segunda semana de 
agosto. Entre agosto e setembro, cerca 
de mil familias de sem terra também esti
veram sob cerco constante do aparato 
policial e de pistoleiros, nos municípios 
de Imperatriz e Santa Luzia, no Mar�
nhão. No dia 16 de dezembro, o Mirad 
publicou no "Diário Oficial" decreto de 
desapropriação de 11.500 hectares, da 
Fazenda Terra Bela, beneficiando 300 
faffillias que ocupavam a área no povoa
do de Buriticupu, em Santá Luzia. 

A 2 de dezembro, 18 famt1ias de sem 
terra foram assentadas em área de 22 al
queires, na Fazenda Estevão Rolim, em 
Nova Yenecia, de propriedade da prefei
tura local. Antes, a área sediava a Es
tação Experimental da Empresa Capixa 
ba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa)• 

Eleições - A mobilização dos sem ter
ra refletiu nas eleições.municipais de 15 
de novembro. A direção do PT estima 
em 40% o número de vereadores eleitos 
pelo partido oriundos dos movimentos de 
lavradores. Os prefeitos eleitos pelo PT 
em Severiano ·de Almeida e Ronda Alta, 
no Rio Grande do Sul; São João do 
Triunfo, no Paraná; e Jaboticabal, em 
São Paulo, também tiveram apoio ex
pressivo nos movimentos de lavradores. 

Por outra parte, a UDR elegeu prefei
tos em cidades estratégicas, como Araça
tuba, Presidente Prudente, Presidente 
Venceslau, em São Paulo; Cachoeiro do 
Itapemirim e Unhares, no Espírito Santo; 
Campo Grande e várias cidades do Mato 
Grosso do Sul; em Cuiabá e São Félix do 
Araguaià (sede da prelazia dirigida. por 
d.Pedro Casaldáliga), no Mato Grosso;
Goiânia e outras cidades de Goiás; Ma
rabá, no Pará; Imperatriz, no Maranhão.
A UDR sentiu muito, ·entretanto> as der
rotas que sofreu em Campos (RJ), Bauru
(SP), Feira de Santana (BA) e Colatina
(ES).

Solo Urbano----------------------
VITÓRIA DOS SEM CASA NA a>NS1TIUINTE "DESPERTA" MDU 

São Paulo (AGEN) - Os movimentos 
pela moradia obtiveram uma expressiva 
conquista em 1988, ao verem inscritos, 
na nova Constituição brasileira, promul
gada a 5_., de outubro, mecanismos que 
podem significar o início de uma reforma 
urbana no país. 

O capítulo sobre a questão urbana, 
aprovado a 2 de maio, prevê, por exem
plo, o usucapião urbano, nestes termos: 
"Aquele que possuir, como seu, imóvel 
urbano com área de até 250 metros qua
drados, por cinco anos, ininterruptos sem 
oposição, utilizando-o para sua moradia 
ou de sua fanu1ia, adquirir-lhe-á o domí
nio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural". 

O texto faculta ao poder público mu
nicipal o imposto predial e temtorial ur
bano progressivo, como forma de penali
dade ao imóvel não-edificado, subutili: 
zado ou não utilizado. Até mesmo a de
sapropriação está prevista, que seria pa
ga em títulos da dívida pública. Do 

-nesmo modo a população será ouvida na
confecção das leis orgânicas municipais,
através das constituintes municipais em
possados em outubro de 1989.

Mobilização - Prevê-se, portanto, mui
ta discussão e mobilização em tomo das
questões habitacionais em 89. O foco das 
atenções será, sem dúvidas, a postura
frente à questão da nova prefeita de São
Paulo, Luiza Erundina, que sempre teve
sua vida política ligada aos movimentos
pela moradia

De fato, os movimentos de sem casa
tiveram muita importância na eleição de 
Erundina. O indício de que os movimen
tos serão ouvidos na questão habitacio
nal está na composição do secretariado
municipal escolhido por Erundina e
anunciado na segunda semana de dezem-

bro. A secretária da Habitação será a ar
quiteta Ermínia Maricato, que tem asses.: 
sorado a Articulação Nacional do SÔlo 
Urbano (Aosur). O coordenador nacional 
da Ansur, Luis Paulo Teixeira, deve ser 
nomeado por Erundina para a Adminis
tração Regional de São Miguel Patlhsta, 
Zona Leste de São Paulo,. área onde 
·ocorre o maior número de ocupações de
terra na capital. Outro secretário de
. Erundina, Firmino Fecchio; da Adminis
tração, ligado à Igreja, também é muito
vinculado aos movimentos pela moradia.

Desafios - Os desafios às novas admi
nistrações municipais quanto ao déficit 
habitacional são enormes. O 82 Encontro 
Nacional dos Favelados, desenvolvido 
de 15 a 17 de julho de 1988, em Duque 
de Caxias (RJ), constatou o crescimento 
acentuado no.s índices de favelização no 
país. Em Duque de Caxias, cidade com 1 
milhão de habitantes, 400 mil pessoas · 
são faveladas. Em Salvador (BA), 320 
mil pessoas (18%) moram em 240 fave
las. Em Belo Horizonte (MG), o contin
gente de favelados é de 25% da popu
lação. Em Brasília, as favelas já chegam 
a 100 Em São Paulo, cerca de l mílhão 
de pessoas moram em 1.600 favelas. 

Para enfrentar sua dura situação, os 
sem casa têm promovido ocupações de 
áreas urbanas ociosas, em quase todas as 
grandes cidades brasileiras. Mesmo em 
uma cidade relativamente pequena como 
Rio _Branco, capital do Acre, ocorrem 4 
ocupações em média por ano. O fulcro 
da questão habitacional, contudo, sem 
,dúvida é São Paulo, onde, apenas de ja
neiro a maio de 1988, mais de 22 mil 
famílias estiveram envolvidas em ocu
pações. 

MDU - Com o agravamento da crise 
econômica e da questão habitacional co-

mo conseqüência, e agora ainda mais 
com a eleição de uma prefeita de esquer
da em São Paulo, os grandes proprietá
rios de áreas urbanas estão intensifican
do sua articulação, através do Movimen
to Democrático Urbano (MDU), criado 
nos moldes da União Democrática Rura

'Jista (UDR). O presidente da UDR, Ro- . 
naldo Caiado, aliás, sempre criticou os 
grandes proprietários de áreas urbanas, 
por não terem se organizado a tempo pa
ra evitar as vitórias dos movimentos pela 
moradia no Congresso Constituinte. 

Os líderes do MDU estão tentando re
cuperar esse "tempo perdido", a come
çar pelo presidente da entidade, Eduardo 
Rocha Azevedo. Em pouco mais de um 
ano de existência, o MDU tem, segundo 
seus dirigentes, 40 mil filiados (a UDR 
tem 200 mil, segundo Caiado, o que é 
contestado pelos· movimentos de sem tef
ra). No dia 17 de dezembro, Rocha Aze
vedo, também presidente da Bolsa d� 
Valores de São Paulo, esteve pessoal
mente na festa de Natal que o MDV 
promoveu na .favela de Heliópolis, a 
maior de São Paulo. 

Segundo os movimentos de sem casa, 
a festa é a primeira tentativa do MDU em 
se aproximar dos favelados, como forma 
de conquistar a simpatia deles e da opi
nião públíca em geral. Por trás da inicia
tiva, estaria o projeto do MDU, com o 
apoio do Banco Mundial, eni promover o 
desfavelamento nas chamadas áreas no
bres, como os casos das favelas da Roci
nha, Vidigal e Mangueira, no Rio de Ja

neiro, Água Funda, Juscelino Kubits
check e a própria Heliópolis, em São 
Paulo. Se até o momento o MDU vinha 
tendo em Jânio Quadros um apoio signi
ficativo, a tendência deve se alterar com 
a administração petista que tomou posse 
em 12 de janeiro. 

_,olítica 
NOVA a>NSTITUIÇÃO E FLEIÇÕF.S MUNICIPAIS POLARIZA.RAM LUf A POÚilCA 

São Paulo (AGEN) - A promulgação, 
a 5 de outubro, da nova Constituição 
brasilerrp, que manteve o presidencialis
mo e o mandato de cinco anos para o 
presidente José Samey, e as eleições 
municipais de 15 de novembro, modifi
cando a correlação de forças no país, fo
ram os fatos políticos mais importantes 
em 1988. 

De fato, as discussões políticas duran
te todo o primeiro semestre quase que se 
limitavam a esses dois pontos: definição 
do sistema de governo e do mandato pre
sidencial. O Centrão, que aglu(inou os 
grupos de direta, e que atuou na base do 
"é dando que se recebe", na formulação 
de seu ideólogo, o deputado Roberto 
Cardoso Alves, o Robertão (depois con
templado com o Ministério da Indústria e 
Comércio), acabou prevalecendo. 

Na sessã0 de 2 de junho, por 328 vo
tos a favor, 222 contra, 5 ausências e 3 
abstenções, foi aprovado o mandato de 
cinco anos para o presidente José Sar
ney. O texto aprovado resultou de uma 

fusão de emendas dos deputados Ma
theus Iensen (PMDB - PR), Bonifácio 
de Andrada (PDS - MG) e BasÍlio v1:.. 
Jani (PMDB - PR). Matheus Iensen 
pertence à Assembléia de Deus, e integra 
o bloco de parlamentares evangélicos
conservadores, cuja atuação foi funda
mental para os cincoanistas.

lntemacinoalização - Ao contrário do 
que a grande imprensa insistiu, a defi
nição do mandatô presidencial de cinco 
anos não significou a vitória de um pro
jeto pessoal do pr�sidente José Samey. 
Antes, representava, à época, a vitória 
dos setores interessados em aprofundar a 
· internacionalização da economia brasiÍei
ra, o que tem sido posto em prática pelo
governo Samey, através da privatização
de estatais, conversão da dívida externa
em investimento, abertura de Zonas de 
Processamento de Exportação e, em se
tembro passado, da assinatura do acordo
com os credores brasileiros.

Entretanto, passadas as eleições muni-:-

cipais de 15 de novembro, as áreas con
servadoras estão amargando o erro 
gravíssimo que cometeram: justamente o 
de lutar pelos cinco anos para Samey. 
Ocorre que, com a vitória da �squerda 
em cidades estratégicas, cresceram as 
chances das forças progressistas em che
gar ao Palácio. do Planalto, através das 
eleições deste ano. 

No caso, aumentaram as chances dos 
candidatos do PT, Luís Inácio Lula da 
Silva, e do PDT, Leonel Brizola .. O PT 
conqui:;tou as prefeituras de São _Paulo, 
Porto Alegre e Vitória; entre oul'.ras im
portantes. O PDT ganhou no Rio de· Ja
neiro, Curitiba e, entre outras, em São 
Luis, terra do presidente da República. 

O centro e a direita buscam agora, de
sesperadamente, articular uma candidatu
ra que atraia o voto progressista, mas 
que seja fiel aos princípios básicos do 
capitalismo. Esse candidato pode ter o 
perfil de um Mário Covas ou o populis
mo eletrônico de um Sílvio Santo&. 
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Especial _____ ...._ _______________ ...:_ ___ _
CdlCO MENO�: UMA FLIMINAÇÃO PROGRAMADA 

Xapuri (AGEN) - O assassinato do 
sindicalista e ecologista Francisco Men
des Filho, o Chico Mendes, em Xapuri 
(AC), àS 17h45 do dia 22 de dezembro 
último, revoltou a opinião pública nacio
nal e internacional, chaméiJ?.do a atenção 
·de todo o mundo para a escalada de cri
mes nó meio rural brasileiro e para a de
vastação progressiva da Amazônia. Re
velou, também, mais uma vez, o envol
vimento dó grande latifúndio - da 
União Democrática Ruralista (UDR) -
na eliminação sistemática e ininterrupta 
de lideranças populares no campo brasi
leiro. 

No primeiro semestre deste ano, a
AGEN noticiava que a UDR do Acre 
havia feito uma reunião em Rio Branco 
para decidir a sorte de Chico Mendes, 
considerado "incômodo" por ter organi
zado, pacificamente, os seringueiros 
acreanos para resistirem à derrubada da 
floresta. As opiniões ficavam divididas: 
uma parte dos uderristas queria promover 
uma campanha nacional de difamação 
contra Mendes, enquanto a maioria dese
java eliminá-lo fisicamente, de imediato, 
·de preferência fora do Acre. Prevaleceu
a maioria e foi votada e decidida a morte
9e Chico.

Repecc� - Chico Mendes era pre
sidente do Sindicato dos Trabalhadores

· Rurais de Xapuri, fundador do Pf e
membro do Conselho Nacional de Serin
gueiros. Aos 43 anos, já sofrera seis
atentados, sem que as autoridades tomas
sem qualquer providência. Em função de
sua luta contra a destruição da floresta
amazônica, Chico Mendes foi o único
brasileiro a receber o Prêmio Global 500,
das Nações Urüdas.

Ao comentar o seu assassinatq, o Co
mitê de Apoio aos Povos da Floresta, do
Rio e São Paulo, divulgaram nota oficial,
afirmando que a sua morte "é mais um
elemento na escalada de violência que

tem vitimado lideranças de trabalhadores 
·que, na Amazônia, se insurgem contra o
irracional processo de ocupação da re
gião". Já o Diretório Nacional do Pf,
em sua nota� afinnou que "a criminosa
êscalada de violência, comandada pelos·
grandes proprietários de terra, prossegue
impune".

Na Igreja católica, a repercussão do
crime não foi menor. Poucos dias depois,.
a Comissão Pastoral da Terra (CPT) di
vulgou nota afirmando que, depois de 15
de novembro último, 11 trabalhadores
rurais, agentes pastorais e aliados dos
camponeses foram assassinados por
apoiarem a refonna agrária. Na cidade de
Conde (PB), o lavrador José Francisco
Argelino, seis filhos, foi assassinado na
primeira semana deste mês, à traição,
com um tiro, na porta de sua casa, quan
do tomava um cafezinho com a esposa.
Era animador das . CEBs, membro da
CPT e militante do PT. 

Em Rio Branco, o bispó local,
d.Moacyr Grechi, foi ameaçado de mor
te, mais uma vez, logo após a morte de 
Mendes. D.Moacyr disse, depois, não ter
dúvidas da presença da UDR no assassi
nato do sindicalista. Já o cardeal-arce
bispo de São Paulo, d.Evaristo Aros,
afinnou, no dia 1 !? deste mês, na Catedral
da Sé, que existe no Brasil "uma direita
guerrilheira organizada que está matan
do, um após o outro, todos os líderes que
procuram organizar pacificamente o po
vo em defesa de seus direitos"

D.Paulo sugeriu. que os movimentos
sociais e populares, os sindicatos e ou
tras organizações da sociedade civil, ar
ticulem-se para promover�m a identifi
cação e o encaminhamento à justic;a dos 
mandantes e responsáveis por assassina
tos de lideranças dos trabalhadores. 

Umas das primeiras iniciativas nessa 
direção é � "Ação pela Cidadania", lan
çada em São Paulo, dia 4 de janeiro, �r 

um conjunro de entidades, entre as quais 
a OAB, a ABI, a CNBB, a Comissão 
Justiça e Paz de São Paulo e a Comíssão 
Teotônio Vilela. 

Vídeo - A Associação dos Geógrafos 
Brasileiros tomou a iniciativa de exibir, 
em todo o país, com ingressos pagos e 
renda destinada à continuação da luta no 
Acre, um depoimento de Chico Mendes, 
em vídeo, dado em junho do ano passa
do, quando veio ao Rio e São Paulo par
ticipar de atos promovidos pelo Comitê 
dos Povos da Floresta. No vídeo, Chico 
Mendes faz um amplo histórico do pro
cesso de ocupação da Amazônia., de sua 
crescente apropriação por parte dos 
grandes latifundiários e de grandes em
presas privadas brasileiras e transnacio
nais. Conta, também, o processo de or
ganização dos seringueiros para resisti
rem à exploração de sua força de traba-
lho e à transformação do solo amazônico 
em deserto. 

Paralelamente, a atenção da sociedade 
civil volta-se para a organização de uma 
série de pressões sobre os bancos estran
geiros e outros organismos credores do 
Brasil. para que condicionem essas ver
bas a medidas concretas de proteção ao 
povo, ao solo e ao subsolo amazônicos. 
A sociedade brasileira começa a fazer 
ouvir a sua voz diretamente junto aos 
responsáveis pela manutenção, pela so
brevida, do sistema capitalista no país. 

Paradoxalmente, neste caso de Chico 
Mendes, mantiveram-se caladas duas en
tidades que não guardam nenhum paren- � 
tesco ou afinidade entre si: de um lado, a. 
UDR, mais uma vez denunciada diante 
do mundo como a matriz da escalada ter
rorista contra os trabalhadores. De outro, 
a Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura (Contag), que deve
ria estar à frente da mobilização dos la
vradores contra a onda de crimes. (DA) 

CNBB, OAB E ANISTIA LANÇAM AÇÃO PELA CIDADANIA EM SÃO PAULO 

�ão Paulo (AGEN) - "A sociedade 
civil brasileira, diante da morte de Fran
cisco Mendes, quer assumir de forma ar
ticulada e organizada suas respç>nsabili
dades na defesa das instituições e do es
trito cumprimento da lei. Não é mais 
possível tolerar a impunidade que pesa 
sobre· centenas de assassinatos no cam-

_po". Este é o primeiro parágrafo do do-
. çumento de lançamento da Ação pela ·
Cidadania, formada por um conjunto de 
�ntiéfades,. a.fim de asségurar o respeito à 
iei e lutar pela moralização das insti
tuições brasileiras. 

O ato de lançamento foi às llh, dia 4, 
qúarta-:feira, na sede da OAB - SP, e te
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ve a presença de várias entidades funda
doras: CNBB, ABI, OAB, SBPC, CUT, 
Anistia Internacional, Comissão Teotô
nio Vilela, Comissão Justiça e Paz e par
lamentares (senadores Severo Gomes e 
Fernando "Henrique Cardoso e deputados 
federais José Genoíno e Fábio Feld
mann). Durante a cerimônia, muitos ca
sos recentes (ou não) da história brasilei
ra foram lembrados: massacre de Serra 
Pelada, em janeiro de 88, ass�sinatos de 
operários de Volta Redonda, assassinatos 
de Chico Mendes, pádre Josimo e padre 
Ezequiel Ramin, além de ataques à eco
logia e aos direitos humanos fundamen
tais. 

Todos os que falaram concordaram em 
um· ponto: não se trata de mais uma enti
dade, "mas um grito de alerta", confor
me lembraram. Eis a íntegra do docu
mento de fundação: 

AÇÃO PELA CIDADANIA 

. "A socied.ade civil brasileira, diante 
da morte de 'Francisco Mendes, quer as-· 
sumir de forma articulada e organizada 
suas responsabilidades na defesa das ins
tituições e do estrito cumprimento da lei. 
Não é mais possível tolerar a impunidade 
que pesa sobre centenas de assassinatos 
no campo. 

Indícios claros da tranqüilidade, com 
'que atuam os criminosos, fpram, após a 
morte' de Chico Mendes: os assassinatos 
do jornalista· Luís Otá\'jÓ Monteiro, em 
·Manaus, e do agric�ltor José Frands�o
Argelino, líder das Comunidades Ec'le
siais de Base, .na Parafüa. Centenas .de 
pessoas foram assassinadas em conflitos
de terra em vários estados, milhares con
tinuam. a ser presas e despejadas ilegal� 
mente de suas terras, sofrem torturas e 
ameaças, e no entanto, na . maior parte 
dos casos, as exigências da lei não são
atendidas. Está na hora de dar um basta a 
essa situação. A Constituição está em vi
gor e os assassinatos no campo, alimen
tados pela impunidade, não podem pros
seguir.' A partir do sacrifício de Chico 
Mendes e das outras mortes que se segui
ram, a sociedade civil pretende investi
gar, publicar relatórios, contestar a histó
ria oficial se for preciso. A sociedade ci
vil tem o direito de exigir que as investi
gações legais cheguem a conclusões pre
cisas, apontando e processando os cul
pados. 

papel a elas destinado pela Constituição, 
fazendo cumprir a lei, apurando as res
ponsabilidades por essas mortes, desba
ratando de vez os verdadeiros esqua
drões ·da morte organizados no campo, 
que aterrorizam populações pacíficas e 
trabalhadoras. 

O objetivo da Ação pela Cidadania é 
o de conjugar esforços, conferindo maior 
rapidez e eficácia a uma ação coordena
da e dinâmica diante de . alguns casos 
exemplares. 

Além dos assassinatos de Chico Men� 
des, de Luís Otávio .Monteiro e José 
Francisco Argelino, a A�ão pela Cidada:. 
nia a partir de hoje assume.também a luta 
pela sobrevivência dos Yanomami e de 
outros povos indígenas e chamando. a 
responsabilidade das autoridades públi
cas pela defesa da vida dos que estão 
ameaçados de morte nas áreas de conflito 
rural. 

A mobilização que a Ação pela Cida
dania conclama se baseia no estrito cum
primento da lei, sem qualquer outra for
mulação programática, partidária ou 
ideológica. Essa reivindicação, acredita
mos, tem condições de unir todos que 
acreditam na democracia, na decência, 
na transparência, num esforço generoso e 
dedicado que reconstrua a .cidadania nes
te país. 

Concretizando de imediato essei, es-· 
forços será sediado na OAB, Coµselho 

Para tanto,· em tomo da OAB, da 
CNBB, da ABI, da SBPC e de membros 
do Congresso Nacional, estão também 
sendo convocados as universidades, sin
dicatos de trabalhadores, CUT, CGT, 
empresários; jornalistas, para desenca
dearem essa grande mobilização contra a 
impunidade. 

· Federal, em Brasília, um Secretariado da
Ação pela Cidadania, que doravante irá 
-acompanhar, cobrar das autoridades, de
nunciar publicamente, bloqueios e atra
sos na ação da justiça, fazer denuncias,
_articular com presteza ações judiciais 
contra novos abusos e expor para a opi
nião pública o estado em que se encontra 
a maior parte das investigações e proces-· 
sos sobre assassinatos rurais. Diversas
entidades da sociedade civil estarão dire
tamente ligadas a esse secretariado, con
tribuindo em ações específicas". 

9 Clamamos para que o governo federal,
os governos estaduais, as instituições do 
judiciário_ e policiais, desempenhem o 

A Ação pela Cidadania não pretende 
substituir nem coordenar o trabalho que 
vem sendo realizado por essas insti
tuições e tantas entidades de defesa dos 

, direitos da cidadania·. 

. CASALDÁLIGA: "NÃO SE TRATA DE UM PROBLEMA MEU, MAS DE CAUSAS NOSSAS" 

A CAMINHADA CONfINUA 

O bispo de S.Féli.x do Araguaia, d,!'edro Casaldáliga, escreveu recentemente aos seus amigos 
,w Brasil e ,w exterior a carta que publicamos na íntegra, nesta edição, abaixo. Lida no con-

texto das suas co"espondências anteriores, a carta deixa claro que Casaldáliga continua finne 
em sua caminhada de pastor comprometido com os empobrecidos do Brasil e da América Lati-· 

na, apesar de todas as pressões recebidas. 

Hoje, mais do que nunca, gostaria de responder pessoalmen
te a càda um de vocês, que me têm escrito por ocasião dessa 
"desavença" caseira que tive com o Vaticano. De pessoa para 

ta5soa talvez poderia dar à cada resposta seu tom justo. Vocês, 
'Wigos, irmãos, compreenderão o alcance desta carta coletiva a 
gratidão e o carinho com que abraço a cada um de vocês pes-
soalmente. Suas cartas e mensagens me emocionaram, às ve
zes, até às lágrimas, e me obrigam a responder-lhes, mais do 
que com o papel, com a própria vida. Abraço a todos, digo: em 
meu nome, em nome de toda nossa Igreja de São Félix do Ara
guaia e, se não parecesse pretensão, em nome do Povo e da 
Igreja de toda essa Pátria Grande da nossa América Latina. 

Porque não se trata de um problema meu, mas de causas 
nossas. Causas que a gente crê que são parte da Causa do pró
prio Jesus e por isso a gente as defende tão apaixonadamente e 
arriscando mesmo. A esse Jesus, em todo caso, me remito. 

Não vou contar a novela inteira. 
Da visita ad linúna e dos meus encontr�s com João Paulo II 

e com os cardeais Gantin e Ratzinger fiz um relatório, que 
muitos de vocês leram: .. A pedra. Aiws e a espiga de milho". 

Regressei de Roma, dizia eu nesse relatório circular, "mais 
eclesial, espero, e mais latjno-ame.ricano também". 

No dia 23 de agosto, a Nunciatura em Brasília me comuni
cava que a Congregação para os Bispos havia lhe ·confiado o 
encargo de entrar em contato comigo "para a assinatura de um 
documento" referente à minha recente visita ad limina. Dia 8 
de setembro, a mesma Nunciatura, após uma conversa telefôni
ca que mantive com o Senhor Núncio, me remetia o documen
to, .. pessoal e reservado". em dois exemplares, um dos quais 
eu deveria ·assinar e datar e devolvê-lo à Nunciatura, que o en
caminharia à Congregação para os Bispos. O documento não 
trazia assina�ra de ninguém nem o sel0 das ditas Congre-

· gações; vinha, porém, em papel timbrado da Nunciatura. São 
duas páginas e meia de considerandos teológico-canônicos, d
constatações sobre atos meus, supostamente contrários a 
considerandos, de intimações concretas que,. se eu assinasse, 
assumiria. 

O doc�mento se divide em quatro itens em tomo da Teolo
gia da Libertação, Críticas minhas a medidas adotadas pela Cú
ria Romana, Opúsculos catequéticos de nossa Prelazia - que 
têm até treze edições e foram publicados em muitos países -, 
Celebrações e Romarias dos Mártires, Visitas à América Ce.n
tral e, parti:culannente, à Nicarágua. 

As restrições ou proibições que eu deveria assumir assinan
do são tão largas e globais que me deixariam, inclusive, "em 
condições de inferioridade com respeito a qualquer 
ou diácono", segundo os canonistas .consultados "praticãmente 
sob uma suspensão a divinis, pela letra do texto e, além do 
mais, com o agravante de que (essa suspensão) se estend�ria 
ministério da Palavra e por tempo indefinido". 

É evidente que o conteúdo do documento reproduz ·:as pro
posições" às quais os cardeais Gantin e Ratzinger se referiram, 
em nosso encontro romano e que eu deveria assinar lá mesmo, 
mas que eu nem sequer vi porque disse formalmente aos senho
res cardeais "que estávamos falando entre bispos - como es
creve nosso boletim ALVORADA -, adultqS e corresponsáveis 
na Igreja"; que eu tinha ido a Roma "sobretudo para falar com 
o Papa e que de bispo para Papa - o bispo de São Félix do 
Araguaia com o bispo de Roma - podia-se resolver muito 
qualquer mal-entendido ou acusação". 

Durante todo esse incidente tenho sentido mais de perto co
, mo chovem sobre Roma acusações intrigantes e quão pouco se 
cultivam, em certos meios eclesiásticos, a maturidade, a c.on-
fiança fraterna, a liberdade de espírito. ' · 
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Não assineí o documento, então. NJv poderia-ass�lo nun
ca, pelo seu conteúdo e pelas circunstâncias em que chegou até 
mim. Consultaria - com Deus e com os irmãos - e daria paz ao 
tempo ... 

· Estava eu em Goiás, ajudando na coordenação da Assem
bléia diocesana jubilar daquela igreja-irmã, pastoreada por dom
Tomás Balduíno, quando, no dia 22 de setembro, a Rede Glo
bo - essa poderosa organização da comunicação social, com
.ramificações em outros mundos também, como, por exemplo,
em Montecarlo - soltou a notícia de que tinha recebido wn te
lex de Roma, no qua} se comunicava que o Vaticano me impu
sera silêncio total. (E bom lembrar que a Rede Globo, além de
poderosa, não se dá muito bem com as causas populares, nem· 
com a Igreja comprometida com essas mesmas causas. Em ple
na reprçssãQ chegou a mostrar televisivamente para todo o 
Brasil um número falsificado do nosso ALVORADA, com a 

-foice e o martelo substituindo a cruz que acompanha o galo
matinal do logotipo do boletim). 

Quem teria passado para a profaníssima Rede Globo essa 
decisão .eclesiástica? Em todo caso, não era a primeira vez que 
a Rede Globo recebia, em primeira mão, comunicações ecle
siásticas ... 

Ante a pressão dos meios de comunicação, do episcopado 
brasileiro e de outros muitos amigos, d. Tomás chamou a Nun
ciatura, pedindo esclarecimentos. O .Núncio estava ausente.e 
seu substituto se limitou a responder que eles se encontravam 
"sob segredo". 

No dia 23 publiquei uma nota sucinta em tomo desses fatos.· 
E, de sua parte, o Núncio, dom Cario Fumo, de Roma, no dia 
24, enviava ao Presidente do Regional Centro-Oeste da 
CNBB, em Goiânia, o seguinte telegrama: "Creio útil transmi
tir a sua Excia. a resposta informal dada hoje aos jornalistas 
pela sala de inipr.e�sa da Santa Sé: 'As notícias aparecidas na 
imprensa brasileira, segundo as quais sua Excia. Mons. Pedro 
Casaldáliga, bispo prelado de São Félix do Araguaia, teria re
cebido punição e lhe teria sido imposto silêncio, não são exa
tas. Em decorrência da recente visita ad limina foram recorda
dos a Mons: Casaldáliga alguns deveres prQprios do bispo. Em 
particular tal prelado foi convidado a ser sempre plenamente 
fiel ao ensinamento do magistério da Igreja e a não interferir 
nos assuntos de outras igrejas particulares, se deslocando a 
dioceses de outros países sem o consentimento dos bispos do 
lugar". 

A Presidência da CNBB, reunida com a Comlssão Episcopal 
de Pastoral - CEP -, divulgou, no dia 30 de setembro, um co
municado explicando o acontecido e se pondo à minha dispo
sição e à disposição da Santa Sé "para qualquer tipo de cola
boração fraterna", na esperança de "encontrar a perfeita co
munhão ·na mesma vontade de fidelidade à Igreja", dentro do 
"espúito fraterno e da liberdade evangélica". E 20 bispos as
sinaram, de imediato, um manifesto de "profunda comunhão" 
comigo;· sublinhando que minhas causas eram suas próprias 
causas; apelando ao Evangelho, ao Vaticano ll, a Mede!lín e 
P ·ebla e à palavra do próprio João Paulo Il; reafirmando que 
"nada nos fará abandonar o serviço efetivo aos povos indíge
nas, a caminhada dos lavradores e operários e a solidariedade 
latino-americana, especialmente aos Povos irmãos da América 
Central; sempre "no sentido da unidade e no respeito à cami
nhada da Igreja de Deus peregrina na América Latina". 

Choveram as chamadas telefônicas, as cartas, ·os telegramas, 
os manifestos, os atos públicos; de protesto contra essas medi
das eclesiásticas, de solidari� comigo e com a nossa Igre
ja. 

No meio dessas homenagens - as perdizes de Santa Tereza 
salpicando as horas de jejum - e sem tê-lo pretendido previa
mente, deu-se a boa coincidência do lançamento do meu livro 
"Na procura do Reino", editado pela FI'D O livro é uma co
letânea de textos mais significativos - e alguns inéditos recen
tes - que cobre os 20 anos de minha vida no Brasil, na América 
Latina, os 20 anos de Medellín também e quando completo os 
60 de andar por este mundo, que, segundo João XXIII, rnárcam 
o ponto melhor da idade humana.

O sr. Núncio falava, em seu telegrama de Roma, de urna
resposta "informal". Eu, o primeiro, e outros muitos irmãos 
sentíamo� que a questão não estava cancelada. Não tendo eu 
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assinado o documento-intimação e tendo-o vazado a Rede 
Globo, o processo ficava no ar. 

Era preciso prosse'guir o diálogo com Roma. 
No dia 20 de outubro, dom Luciano Mendes de Almeida, 

Presidente da CNBB, pôde falar pessoalmente com o Papa e 
esclarecer para ele aspectos referentes à minha pessoa e à mi
nha atuação. Falou também dom Luciano com os cardeais Rat
zinger e Gantin. 

Segundo dom Luciano - que é um jesuíta benigníssimo -
João Paulo Il escutou com atenção e afeto e expressaram 
também seu afeto para comigo os cardeais Ratzinger e Gantin, 
ambos tentando minimizar o acontecido. 

Porém, isso sim, tanto o Papa corno os dois cardeais fizeram 
questão de insistir acerca de minhas idas conflitivas à Nicará
gua. porque sobre as mesmas vinham pressionando no Vatica
no alguns bispos nicaragüenses. 

No dia 16 de nov.embro · escrevi uma carta ao Papa e cartas 
aos cardeais Gantin e Ratzinger. A João Paulo Il eu dizia tex
tualmente: "Com esta carta quero renovar ao senhor meu tes.., 
temunho de colegialidade apostólica, minha vontade de fideli
dade à Igreja de Jesus e o compromisso, livre, alegre, i;:adical, 
de servir ao Reino de Deus, no dia-a-dia, entre os Pobres, nes
ta parcela da 'vinha, nova' , que é a América Latina, no dizer 
do fundador da minha Congregação Religiosa, Santo Antônio 
Maria Claret". 

Depois de rezar e de consultar bastante, decidi suspender, 
por ora, minhas visitas à Nicarágua. E assim o escrevi també}il\
ao Papa: "Para evitar novas incompreensões ou atritos entJIIV 
irmãos, vou suspender minha ida à Nicarágua, no próximo mês 
de fevereiro. Espero que não faltem a oração e a solidariedade 
de muitos em favor da América Central, tão conflitiva e tão 
decisiva para o futuro político e eclesial de nosso Continente; e 
particulannente espero que não falte essa solidariedade de 
emergência à pobre Nicarágua, agredida, cercada economica
mente, e flagelada agora por um terrível ·furacão". 

Ao Papa eu expressava também essa obsessão pastoral que 
deveria nos sacudir a todos nesta hora crucial do Continente: 
"A iminência da comemoração do V Centenário da Evangeli
zação da América compromete toda nossa Igreja na grande ta
refa missionária dessa 'nova Evangelização' , criativamente 
inculturada, catolicamente latino-americana, que o senhor 
oportunamente proclamou''. 

Aos senhores cardeais eu recordava que nunca fui proibido, 
em lugar algum, de exen::er o ministério e que, pelo contrário, 
nos outros países da América Central tive sempre a explícita 
benevolencia dos respectivos pastores dos lugares onde estive. 
(Pelo Direito Canônico, como é sabido, os bispos podemos 
"pregar a Palavra de Deus em todos os lugares ... , a não � 
que o bispo local o tenha expressamente proibido em cas� 
particulares", Cânon 763). 

Algwnas constatações e alguns compromissos deveriam fi
car claros para nós. Nenhum incidente será para mal se joga
mos sobre o caminho bastante esperan�a e liberdade. 

1. Para o pessoal mais simples ou para pessoas menos in
formadas em assuntos de Igreja não é fácil entenderr toda� 
complicação eclesiástica. A Igreja e seus procedimentos ficam 
mais desprestigiados diante da opinião pública. Os inimigos -
ou adversários -, de fora e de dentro, curtem os golpes que "os 
rebeldes" recebemos e se aproveitam para nos desprestigiar ou 
para nos perseguir. O Povo de Deus mais consciente se indig
na, protesta, porém se solidariza e se reafirma na caminhad� 
empreendida, apesar das tensões, talvez noite afora. 

2. Há um processo, aberto e sistemático, de involução na 
Igreja Católica: em tomo de bispos, teólogos, seminários, edi
toras, coleções; na nomeação de bispos; perante as reivindi
cações da mulher ou, mais ein geral, do. leigo; frente às 
Comunidades Eclesiais de Base; sobre as Conferências Epis
copais; e na promoção, oficial ou oficiosa, de movimentos, en
tidades e projetos de uma. só linha pastoral. 

Negar essa involução me parece ingenuidade ou hipocrisia. 
Eu li o documento-intimação precisamente no dia de São 

Cipriano, bispo da África, "mártir da unidade e do pluralis
mo". Sinto que as Igrejas do Terceiro Mundo temos, nesta ho
ra, a missão ineludível de ajudar a Igreja una a ser .. católica" 
de ve.ulade: �em eurocentrismos colonizadores, sem controles 

preputentes, sem desconfianças que neguem a liberdade do 
Espírito, os carismas e o pluralismo. A todos nós, cristãos, nos 
é pedido, nos diferentes Mundos, irmanados em igualdade, 
uma vivência, "sempre renovada", entusiasmada sempre, da• 
Igreja de Cristo que somos. 

Christian Duquoc, em seu luminoso livro "Messianismo de 
Jesus e discrição de Deus", destaca uma tríplice tentação da 
qual o Espírito salvou Jesus e da qual o mesmo Espírito quer 
salv-ar a Igreja: 

• Eliminar o Mundo em proveito de um Reino situado so
mente na transhistória. 

• Mergulhar exaustivamente o Reino nas estruturas sócio
políticas. 

• Equiparar o Reino e a Igreja.
Nem o idealismo escatológico, nem o servilismo político,

nem a prepotência eclesial correspondem à mensagem e missão 
de Jesus, que devem ser a mensagem e missão de sua Igreja. 

Na América Latina, particularmente, esta véspera histórica 
. dos 500 anos nos obriga a proclamarmos e a v.ivermos a identi
dade latino-americana: em razão de uma inculturação do Evan
gelho que não seja apenas formal; em. razão dessa "nova 
Evangelização", que já Medellfn pedia; para superar, de uma 
vez por todas, a dependência e a marginalização (também ecle
siásticas). Em nossa América o ano 2000 passa pelos 500 anos. 
Santo Domingo deverá ser a culminação de Puebla, de Me
dellín, do Vaticano II. Aquele clamqr, s_urdo primeiro, impe-

1�oso depois, está se tomando agora um clamor "organizado".
• 3. Deveria ter sido sempre normal o direito de opinião pú

blica na Igreja. comunidade de irmãos, fundamentalmente 
iguais pelo Batismo. Infelizmente não tem sido assim. A Histó
ria o sabe muito bem. No Ano Santo de 1950 Pio XII preconi
zou este direito, em seu discurso aos jornalistas católicos; o 
Concílio o destaca na "Lumen Gentium", número 37; e o Có
digo de Direito Çanônico amplia sua aplicação a todos os fiéis 
no cânon 212. E evidente que este direito inclui a crítica - di
zem os canonistas - pois, do contrár;io, seria somente direito a 
aplaudir. 

Sem exacerbações, porém numa crescente liber;dade, deve
mos exercer este direito de opinião pública na Igreja. Para o 
bem da própria Igreja, a quem os "secretismo'' e as imposições 
somente tiram credibilidade, e pelo bem, sempre maior, do 
Reino. 

4. A solidariedade é mais do que um direito. É um dever. É
o amor feito público, coletivo, político. Nossa Igreja latino
americana fazia em Puebfa sua opção preferencial "e solidá
ria" pelos pobres. E o Sínodo extraordinário de 1985, em sua
mensagem de 7 de setembro, para que "a civilização do amor"

aão ficasse numa inflação genérica, propunha à Humanidade o. 
�aminho "que leva a uma civilização de participação, de soli

dariedade e de amor". 
Agora, mais do que· nunca, devemos assumir e concretizar 

eficazmente nossa solidariedade com os Povos e as Igrejas da 
América Central e particulannente com a proibida Nicarágua. 
Eu, da minha parte, Deus ajudando, seguirei sendo sohdário 
com todas as minhas possibilidades, até a morte. 

· 5. Pessoalmente, no meio dessa maré toda, sinto que o Pai e ·
os irmãos me exigem conjugar dialeticamente e evangelicamen
te a fidelidade à minha própria consciência de pessoa adulta e 
livre; a fidelidade à América Latina em processo de Liber
tação, que agorá: é minha Pátria Grande; a fidelidade à Igreja, 
una e universal, em corresponsabilidade de cristão e em cole
gialidade de bispo; e, sobretudo, a fidelidade a Jesus Cristo e 
ao Reino. 

Sentindo e contando isso tudo, escrevi um poema de cir
cunstâncias-: 

EU, PFCADOR. E BISPO. ME CONFESSO 

Eu, pecador e bispo, me confesso 
de ter chegado a Roma com um cajado agreste; 
de surpreender o Vento entre as colunatas 
e de ensaiar a quena sob as barbas do órgão; 
de ter chegado a Assis 
cercado de ainapol.as. 

Eu, pecador e bispo, me confesso 

de sonha.r uma Igreja 
vestiáa simplesmente 
de Evangellw e sandá.lias; 
de acreditar na Igreja, 
apesar dessa Igreja, algumas vézes; 
de acreditar no Reino, em todo caso 
caminhando em Igreja. 

Eu, pecador e bispo, me confesso 
de ter visto Jesus de Nazaré 
anunciàndo também a Boa Nova 
para os pobres da América Larinà; 
de dizer a Maria: ''Comadre nossa, salve"; 
de celebrar o sangue dos que tombaram.fiéis; 
de andar em romarias ... 

Eu, pecador e bispo, me confesso 
de amar Nicaragüita, a menina da funda. 

Eu, pecador e bispo, me confesso 
de abrir, toda manhã, a janel.a dq Tempo; 
de /ai.ar como irmão a outro inruw; 
de não perder o sono nem o canto; 
e de zel.ar a flor da Esperança 
entre as chagas do Ressuscitado. 

No mais. aí está a coojwitura maior, da América, do Brasil, 
da região da Prelazia. 

* Bush é a continuidade da política de Reagan, tão nefasta
para a América Central e particularmente para a Nicarágua. 
Esquipulas não se consolida. O furacão Joan acumula novos· 
sofrimentos sobre a Nicarágua, já tão extremamente provada. 

* Brasil, segundo os analistas políticos, nas últimas eleições
municipais desentendeu-se do "centro", incompetente e cor
rupto e votou em favor da esquerda popular (PT) ou em favor . 
da direita (que seria também oposição (?); em muitos casos, a 
mesmíssima UDR, União Democrática Ruralista, a organização 
do latifúndio). 1989 será ano de renhidas eleições presiden
ciais, as primeiras em muitos anos, depois da longa ditadura 
militar. A inflação, a carestia, um certo desânimo generalizado 
abatem a população brasileira e desanima m também alguns se
tores do Movimento Popular. 

* Em nossa região, perderam-se três municípios, dois deles,
até agora, nas mãos de uma administração a serviço do Povo.
A UDR jogou-se sobre as eleições municipais com muito di
nheiro. Servidores do poder judiciá·io entraram também no jo
go sujo. Multiplicaram-se os subornos, as ameaças, as fraudes.
Pistoleiros conhecidos acompanharam agressivamente as umas.

Em Porto Alegre do Norte, entretanto: ganhou a� eleições 
um lavrador, Pedro Femandes, ex-presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. E essa vitória significa a continuidade 
da administração municipal popular que vem levando o atual 
prefeito, Rodolfo _Alexandre Inácio - "Cascão", antes vários 
anos agente pastoral de nossa Prelazia. Significa também a der
rota do candidato da UDR, o fazendeiro Luiz Carlos Machado, 
vulgo "Luiz Bang". Despeitado, o fazendeiro contratou 5 pis
toleiros que, no dia 20 de novembro, annararn uma emboscada 
em plena rua contra o Cascão, ferindo a ele e ao companheiro 
lavrador, Avelino Pereira Coelho. 

As ameaças, então, se concretizam e paira no ar, para o fu
turo, um clima tenso: "Um quadro de prepotência da UDR, de 
situação de violência renovada e de insegurança para o Povo 
da região e para suas legítimas alianças". · 

Entretanto, escrevo esta carta em tempo de Advento, sob a 
luz sempre nova do NATAL. Apesar dos pesares, devemos 
"erguer a cabeça porque está perto a nossa Libertação". 

Com esta inamovível Esperança, abraço a todos e a cada 
um, n 'Aquele que é a própria humanidade de Deus, Jesus, o 
Cristo, filho também de nossa co{llpanheira, Maria de N�aré. 

Fraternalmente, 

Pedro Casaldálíga; 
bispo de· 

São Félix do Araguaia, MT 
Dezembro de 1988
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Ecologia--------------------------

QUEIMADAs NA AMAZÔNIA ATRAÍRAM ATENÇÃO MUNDIAL 

São Paulo (AGEN) - As queimadas naAmazônia, no mês de agosto, despertaram a atenção da opinião pública mundial para o processo de devastação sistemática a que está submetida a região, eorintaram boa parte da luta ecológica em1988, que culminaram com os vários eventos em Berlim, no final de setembro. Cálculos de especialistas. dão conta de que a devastação na Amazônia em 1988,em decorrência de queimadas, cresceuem 30% em relação a 1987, quando foram queimados 20 milhões de hectares,área equivalente a!) território do estadode São Paulo. A devastação na regiãoamazônica deu o tom das participaçõesde brasileiros nos vários eventos realizados em Berlim, no final de setembro, deforma paralela ao 432 Encontro Anual doFundo Monetário Internacional .(FMI) .eBanco Mundial (Bird). Propostas - As queimadas na Amazônia foram denunciadas, por exemplo, pelo agrônomo gaúcho José Lutzenberger, que a 23 de setembro abriu o Congresso Ecológico, no Colégio das Artes, em.Berlim. O encontro contou com a participação de representantes de 150 organizações ambientalistas e de direitos humanos de todo mundo. Pelo Brasil, participaram ainda do evento Oiti Faria Leite,líder dos sem terra de Conceição doAraguaia (PA); Paulo Cipassé, índio xavante do Mato Grosso; Jaime da SilvaAraújo, do Conselho Nacional de Seringueiros, do Acre; e Magda Renner, dosAmigos da Terra, de Porto Alegre (RS)-. Em sua exposição, Lutzenberger fezvárias propostas para a Amazônia, comoa moratória por 4 meses de todos os projetos nocivos ao meio ambiente na região, a mudança na filosofia da políticaenergética do governo brasileiro (atravésdo incentivo à produção de energia solar e eólica, entre outras alternativas), liberação de verbas pelo Bird para a recuperação dos solos devastados e o desenvolvimento de projetos de agricultura alternativa, incentivo aos pequenos agricultores e a execução da reforma agrária co-

mo meios de evitar o êxodo rural e a migração intensiva para a região amazônica. (Pouco depois do encontro de Berlim, José Lutzenberger seria um dos contemplados com o Prêmio Nobel Alternativo, concedido anualmente pela The Right Livelihóod Foundation). Dívida - As conseqüências ambientaisem todo mundo, como na Amazônia, emrazão de megaprojetos financiados por organismos como o Bird, foram denunciadas em outros momentos em Berlim,como no Tribunal Permanente dos Povos, que julgou - e condenou - a política do FMI e Banco Mundial. Muito se discutiu em Berlim, como deresto em todo ano, as fórmulas de conversão da dívida externa em projetos deproteção ambiental. Na América Latina, conversões nesse sentido já foram praticadas na Bolívia, Costa Rica e Equador.Dúvidas a respeito foram levaptadas emBerlim, como a que essa conversão dadívida em natureza seria uma maneiraneocolonialista de exploração. 
Nossa Natureza - Poucos dias após oseventos de Berlim, mais precisamente a12 de outubro, o presidente José Sarneyanunciava o programa "Nossa Natureza", com uma série de medidas destinadas à proteção ambiental no Brasil, sobretudo na Amazônia. Na realidade, o"pacote ecológico", como o programafoi batizado, era uma forma de o governobrasileiro atender às expectativas do Bird, que estão exigindo uma maiorpreocupação do governo com relação aomeio ambiente. O governo Samey objetivava, particularmente, a liberação de uma verba deUS$ 500 milhões, negociada há doisanos com o Bird. Contudo, como o governo desrespeitou as cláusulas ambientais de um acordo anterior, organizaçõesde todo mundo conseguiram sensibilizaro Congresso norte-americano, e por suavez pressionar o Biid para sustar a líberação da verba, enquanto o governo brasileiro não atendesse aos quesitos ambientais.

Todos esses fatos estão na raíz doprocesso aberto pelo governo brasileirocontra os índios Kube-I-Kaiapó e PauloPaiakan, que denunciaram nos EstadosUnidos os potenciais efeitos dos projetosfinanciados pelo Bird, especialmente a construção de. novas hidrelétricas na região amazônica. Também foi indiciado,pelo mesmo motivo, o americano DarrelPosey, responsável pela viagem dos doislíderes indígenas aos EUA. As manifestações de solidariedade aos dois indígenas e a Posey foram imed,iatas, no Brasile no exterior. 
Seringueiros - Ao lado de todas essasquestões· gerais, prosseguiu em 88 a lutamuita concreta dos povos nativos daAmazônia, contra a devastação da região. Destaca-se, a respeito, a luta dosseringueiros, pela implantação de reservas extrativistas. 
V árias dessas reservas foram implantadas no ano passado. Um dos responsáveis por isso, o presidente do Sindicatodos Trabalhadores Rurais de Xapuri(AC), Francisco Mendes, o Chico Men. des, sofreu um atentado a 29 de abril.Em 1987, Chico Mendes foi um dos ganhadores do Prêmio Global 500, concedido pela ONU, por sua defesa da ecologia. Chico Mendes vinha sendo constantemente ameaçado de morte, e apenasdeslocava-se acompanhado de guardacostas. Durante a 2!! Semana do MeioAmbiente, realizada em Piracicaba, de 5 a 9 de dezembro último, Chico Mendes denunciou a existência de um "lobby"entre a UDR e a Polícia Federal, paradesmoralizá-lo frente aos trabalhadoresda região de Xapuri. A mobilização dosseringueiros é muito forte nessa cidade.Foi da categoria um dos vereadores eleitos pelo PT a 15 de novembro, assimcomo outro vereador eleito em Brasiléia. Nessas duas cidades, era "ponto de honra" para a UDR vencer, como venceu, por pouca margem, a disputa às prefeitu-ras locais. -

Povos Indígenas-----------------------
CNBB INIENSIRCA AÇÃO EM FAVOR DOS YANOMAMI 

Brasfiia (AGEN) - A presidência daCNBB e a sua Comissão Episcopal dePastoral (CEP) continuam divulgando odocumento "Em defesa do povo Y anomamí", que retrata a situação atual dosíndios, denunciando a "omissão gover-. namental ante o extermínio ao qual está�endo submetido este povo". 

O documento, de dez páginas, exigemedidas concretas e imediatas para que asituação seja invertida, alertando: "A
violência contra os Y anomami insere-se
no panorama da política indigenista do 
go_verno, que marginaliza e desintegra as comunidades indígenas, a ponto de pro-

vocar o etnocídio". Acrescentando: "Apolítica indigenista oficial vem consolidando, nos últimos anos, a prática de re-
tirar dos povos indígenas as condições
núnimas que lhes permitam manter sua
identidade e até, em muitos casos, suasobrevivência física". 

COMITÊ ALERTA: SmJAÇÃO Y ANOMAMI A CADA DIA MAIS GRAVE 

Boa Vista (AGEN) - O Cômité de Solidariedade aos Povos Indígenas, em comunicado enviado à AGEN, está iniciando a "Campanha de Articulação paraa Sobrevivência do Povo Y anomami". nos seguintes termos: "Foi iniciada, emtodo o país, uma campanha de esclarecimento sobre a verdadeira ação do governo e· da Fuoai, que tentam apresentar ·aopovo brasileiro uma versão fantasiosa edeturpada daquilo que realmente estáacontecentdo com os índios Y ànomami". O Comitê frisa, em seguida, "que até
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hoje de nada adiantou a opinião pública nacional e -internacional ter se posicionado a respeito e exigido que os invasores (garimpeiros) fossem expulsos. As autoridades continuam sendo coniventes com a situação, continuam desrespeitando e deixando que sejam desrespeitadas asleis, com isto esperando que até o últimoY anomarni seja morto". Logo a seguir, o Comitê condena anomeação de Romero Jucá, ex-presidenteda Funai, como governador de Roraima: "A noIJ?,eação de Romero Jucá prova a

vontade política de suprimir os Y anomami. Ao tomar posse no novo cargo, oex-pre.sidente declarou que seu governodará todo apoio_aos garimpeiros". 
."Preocupados com os Yanomamí indefesos e com a verdade, registramosaqui nosso repúdio a essa trágica situação e levantamos nossas vozes paragritar bem alto que consideramos o governo local, o governo federal e a Funai como responsáveis peloº genocídio dopovo Y 3;0omarni". 

Movimento Operârio --------------------,---

SADIA MANTÉM SNI PARTICUI..AR, ADVEtTE PASTORAL OPERÁRIA DO PARANÁ 

Curitiba (AGEN) - A Comissão Pasto
ral Operária do Paraná está denunciando
a Sadia, Companhia Brasileira de Fri
goríficos, uma das maiores do país no se
tor de alimentação, produção e expor
tação, "de possuir seu esquema particu
lar de SNI que tornou-se público através
do cabo da. reserva da PM, Milton Go
mes Pereira, que descontente com os
salários recebido pelos 'serviços' presta
dos, desentendeu-se com a direção da
imprensa e resolveu revelar em detalhes
como trabalhavéf '. 

Ele foi contratado pela direção da Sa
dia, empresa localizada na cidade de To
ledo, com 4.000 funcionários, para, se�
gundo a Pastoral Operária, "espionar o
movimento sindical, a Igreja e os parti
dos políticos no município. A fim de
despistar possíveis suspeitas, chegou a

-ar-se ao PT". 
Demissão de fimciooários - A Pastoral

Operária denuncia que "foi através desse
·esquema de espionagem que a empresa
demitiu todos os funcionários membros
da chapa de oposição ao Sindicato da
Alimentação, entidade controlada pela
direção da Sadia. Mesmo _após a de
missão fonnou-se outra, impedida de
concorrer. Hoje, quase todos os membros
dessa chapa foram demitidos. Esses fatos
e outros são contados com detalhes pelo
cabo Mílton, como a tarefa de participar
de reuniões de comunidades, da própria
Pastoral Operária, do PT e de outras en
tidades, e repassar, em dois relatórios
semanais, tudo o que havia visto e ouvi-:
do, à direção da Sadia". 

A Sadia .mantinha, segundo a PO,
"um esquema de pagamento paralelo, a
fim de que não fossem levantadas quais
quer suspeitas em relação ao seu traba
lho. Pela entrevista dada ao jornal 'O Pa
raná', regional, e até agora não publica-

da, existe mais ge�� que faz o mesmo
serviço para � Sadia, só que um ·não co
nhece o outro".

A PO pretende "desmascarar" a Sa
dia. E completa: "Há muito tempo que .
essa empresa possui no país uma prática
de repressão aos trabalhadores. Os
exemplos são inúmeros. E ao mesmo
.tempo em que persegue os trabalhadores,
vende _para 'fora' uma imagem de empre
sa-modelo, patrocinando times de vôlei.
Enquanto a nova Constituição assegura
alguns avanços no que se refere aos di
reitos dos trabalhadores, empresas como
a Sadia são as primeiras a violá-Ias. Es
tamos sugerindo o boicote aos produtos
dessa empresa e o envio de telegramas
de repúdio a essa prática, que lembra os
tristes tempos da ditad�ra militar. O ep
dereço da e�presa é rua São João,
1.191, CEP 85900, To.ledo, Paraná".

América Latina----------------------

"OITENTA E NOVE SF.RÁ ANO DA VITÓRIA EM EL SALVADOR", AFIRMA SALVADORENHO 

São Paulo (AGEN) - "Oitenta e nove
será o ano da ofensiva estratégica, o ano
da vitória da Frente Farabundo Martí d'
Libertação Nacional". A opinião é de
Enrique Ramirez, 33 anos, responsável
pela Coordenação Regional Centro-Ame
ricana d.Oscar Romero, uma entidade
que promove o intercâmbio e a solidarie
dade entre as comunidades de base do
Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Hondu
ras, El Salvador e Guatemala ..

- Enrique veio ao Brasil busc·ar maior
solidariedade à luta do povo salvadore
nho, junto .à CPT, Cristãos pelo Direitos··
Humanos na América Latina (CHDAL) e

junto às comunidades de base, padres e
bispos progressistas. "Os cristãos hoje,
em El Salvador; têm distintos níveis de
atuação e de cómprometimento com a
FMLN. Muitas comunidades, por exem
plo, estão nas áreas controladas pela
Frente, e participam efetivamente da lu
ta. Outros lutam pacificamente. Todos,
entretanto, querem o mesmo firri: o diá
logo, as soluções negociadas. Ninguém
deseja as mortes, as dores, os sofrimen
tos. Mas o governo se mantém irredutí
vel, fechado ao diálogo, preferindo matar
inocentes".

A co�statação de que este será o ano

da ofensiva final, segundo Enrique, parte·
do fato de que as eleições presidenciais
de março levarão ao poder, provavel
mente, o candidato Alfredo Cristiani, da
. Arena (grupos de forças conservadoras
· da política salvadorenha). "Apesar de
aparentar uina prática política mais aber
ta, com respeito aos direitos humanos,
ele não deixará de manter intensa a guer
ra total". 

El Salvador é um país de 21 mil
quilômetros quadrados (correspondente
ao estado de Sergipe), com uma popu
lação oficial de 5 ,5 milhões de habitan
tes, dos quais 1 milhão e 500 mil estão
refugiados.

TRÊS NOVOS ESQUADRÕES DA MORTE PASSAM A ATUAR NO PAÍS 

El Salvador (Salpress-Notisal-AGEN) primeiia é a Ação Anticomunista Revo-
o aparecimento de três novos esquadrões lucionária de Extennínio (Arde), queda morte, ameaçando matar dirigentes anunciou sua pretensão de assassinar vá-políticos, sindicais e membros de orga- rios opositores do regime de Napoleon nismos de direitos humanos, assim como Duarte, chegando a citar seus nomes. Noo atentado a bomba que destruiu par- dia 28 de dezembro, a Mão Anticomunis-cialmente um templo. da Igreja Luterana - ta Centro-Americana (Maca) anunciou o da capital,. foram alguns dos fatos mais início de suas operações, condenando àimportantes ocorridos neste país nos úl- morte "todos os religiosos do diabo, as-timos dias. sim como os diplomatas comunistas eSão três as novas deno�ações: a demais adeptos responsáveis pelo caos

nacional". Ao mesmo tempo, outro esquadrão damorte, denominado Comitê de Solidariedade Oriental (CSO) se comprometeu também a tomar ações contra os dirigentes sindicais e de organizações humanitárias, que considera "fachadas" da FrenteFarabundo Martí de Libertação Nacional(FMLN). Em seu comunicado; o CSO afirmou que atuará principalmente no>oriente do país.
IGREJA LUTERANA DFSTR.lJÍOA POR. ATAQUE 'IERRORISTA 

El Salvador (Salpress-Notisal-AGEN)Uma bomb� destruiu, na madrugada de
28 de dezembro, um templo luterano .na
capital, sem causar vítimas. Medardo
Gomez, bispo da Igreja Luterana de ElS�lvador, condenou o atentado, afirman-

do em uma entrevista coletiva à imprensa que o ataque pode ter sido dirigido con-
tra si, pois havia recebido, nos dias ante
riores, várias �ças de morte. Os da
nos materiais devem chegar aos 60 mildólares. 

A sede nacional da Igreja Evángélica de Confissão Luteran·a do Bràsil(IECLB); em Porto Alegre, manifestouse junto à igreja de El Salvador, condenando o atentado e exigindo punição enérgica aos mentores e executores - doato.
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Memória _______________ _ 

O MASSACRE DE SERRA PELADA, UM ANO DEPOL� 

São Paulo (AGEN/CDHAL) - Era o dia 29 de dezembro de 1987. O governador 
do Pará, Hélio Gueiros, deu ordens para uma tropa de 360 soldados da Polícia Mili
tar, no sentido de reprimir os garimpeiros de Serra Pelada, que haviam ocupado a 
ponte sobre o rio Tocantins, no Pará, a 2 km de Marabá. A PM cercou a ponte e os 
aproximadamente 2 mil trabalhadores pelos dois lados. Em seguida começou a dispa
rar em direção a homens, mulheres e crianças que estavam enfileirados para o jantar. 

A decisão de bloquear a ponte fora tomada no dia 28, em assembléia em Serra Pe
laâa, e o tráfego, que é intenso no local, estava bloqueado. Por ali transitam ve_ículos 
e trens. de minérios e passageiros da ferrovia Carajás. Os garimpeiros h�viam apre
sentado várias rei vindicações ao ministro das Minas e Energia, em documento entre
gue no dia 17 dé dezembro. Não obtiveram nenhuma respost;a. Dentre as reivindi
cações destacavam-se: ampliação da reserva garimpeira para 650 hectares, anulação 
dos direitos de lavra da Companhia Vale do Rio Doce, e investimentos na infra-es
trutura de apoio a Serra Pelada para consolidar o povoado que já tem aproximada- · 
mente 80 mil habitantes. 

Foi um verdadeiro massacre. Oficialmente, divulgou-se que houve duas mortes, 
embora a pr6p1ia PM admita que foram três. 

Imediatamente, constatou-se o desaparecimento de mais de 70 pessoas. Na oca
sião, várias testemunhas disseram que havia dezenas de mortos, chegando talvez a 
uma centena, inclusive de pessoas que se atiraram da ponte para escapar das balas da 
polícia. Posteriormente os jornais divulgaram o número de 133 desaparecidos. Vários 
garimpeiros foram feridos à bala e espancados pela PM. 

Este depoimento mostra a dimensão da tragédia: "Antônio Ribeiro Gomes viu uma 
kombi da Polícia retirando quatro cadáveres do local. Ele disse que viu o cabo Lima 
ordenar que 9 corpos fossem colocados no bagageiro de um ônibus. Quando foi ao 
hospital, tentar recuperar os corpos, a enfermeira informou que só havia um, e que os 
outros a PM tinha retirado, dep0is de apagar as luzes do necrotério". 

No dia 2 de janeiro de 1988 o próprio governador Hélio Gueiros assumiu a res-· 
ponsabilidade pela ação da polícia, e te_ntou justificá-la. Um relatório do delegado da 
Polícia Federal, Wilson Perpétuo, informou que a PM fez um massacre, ao atirar in
discriminadamente contra garimpeiros. O ministro da Justiça Paulo Brossard,se recu
sou a abnr inquérito por considerá-lo de competência do Estado. As investigações 
sobre o massacre, pelo que se sabe, não conseguiram avançar e encontram-se parali
sadas. 
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A tragédia do 47-! DP. em São Pauw, onde 11Wrreram 18 presos. no 
domingo de Carnaval, está sendo acompanhada de perto por dive,:sas 

entidades da sociedade civil, como a OAB. a Comissão Teotônio Vüela, a' 
Anistia Internacional. a Comissão Justiça e Paz e o Centro Santo Dias, 

além da CNBB. Todas elas estiveram na sede daAGEN (foto), em 
enJrevista coletiva à imprensa, rw dia 10 de fevereiro. Apuração rigorosa e 

punição são exigências imediatas. (Foto Regina Vilela) 

CASO cmco MENDF.S AINDA NÃO F.SCLARECIDO 

Rio Branco (AGEN) - Há dois meses da morte do líder sindical e ecologista Chico 
Mendes, dois acusados estão presos porque se entregaram - Darli Alves da Silva, 53 , 
e Darci Alves Pereira, 21 - e estão à espera do julgamento, denunciados como autor e 
co-autor. Outro acusado de co-autoria, Jardeir Pereira, teve prisão preventiva decreta
da à revelia e está foragido com dois irmãós, Francisco· e Amadeus, com um irmão de 
Darli, Alvarino Alves da Silva. 

O processo já está em mãos do juiz da comarca de Xapuri, Adair José Longuini, 
desde o dia 23 . O caso Chico Mendes deverá ser incluído nas sessões do Tribunal do 
Júri agendada para início de março ou abril. O delegado que preside as investigações, 
Nilson Alves de Oliveira, trabalha no momento num inquérito complementar para apu
rar outros mandantes envolvidos no crime. 

Outros inquéritos por crimes ocorridos em Xapuri na Fazenda Paraná, de Darli Al
ves da Silva, que estavam parados, tamoém foram reativados pelo delegado Nilson de 
Oliveira, no total de sete homicídios que env9lvem Darli e os filhos Oloci, também de
tido na Penitenciária Estadual, e Darci. Já foram denunciados pelo promotor,na comar
ca de Xapuri,na Justiça os assassinatos dos bolivianos Victor Benito e Fernando Rosas, 
mortos numa questão envolvendo cocaína, na Fazenda Paraná. Como também o atenta
do à bala contra acampamento de seringueiros no TBDF em Xapuri, no qual saíraro fe
ridos à bala dois rapazes. Darli e Oloci se encontram incriminados nos dois crimes. 

Falta ao delegado Nilson fechar ainda o inquérito que apura a morte do delegado 
sindical Ivair Higino de Almeida, ocorrida em junho. Outros cinco assassinatos, de José. Franklin, J onildo Andrade, Osvaldo Alves Batista, Antonio Vasconcelos e José Ribeiro 
dos Santos, também não foram fechados. 

O delegado Nilson de Oliveira, da Secretaria de Segurança, informou que conti
nuam as buscas na floresta com policiais militares e que a Polícia Federal, quando soli
citada, ajuda nas investigações. Ele acredita que Alvarino e os três irmãos Pereira ainda 
estão escondidos na região do Xapuri. Nas investigações, o delegado espera montar 
também um inquérito complementar até o julgamento dos acusados, caso obtenha ele
mentos que levem a outros mandantes do crime. Segundo ele, um dos nomes a serem 
incluídos como implicados na morte de Chico Mendes, são Alvarino Alves da Silva e 
seu filho Gentil (filinho). 

Para fornecer elementos de prova, novas testemunhas e·municiar os advogados as
sistentes de acusação, que funcionarão no processo Chico Mendes, o Comitê formado 
por 36 entidades civis, em solidariedade à liderança assassinada, organizaram um in
quérito paralelo. A iniciativa conta com depoimentos gravados que deverão ser "m(?n
tados" por um advogado que deverá se dedicar somente a esta tarefa, com- função 
·também de manter a opinião pública informada dos acontecin1entos, numa visão jurídi
ca.

O advogado que integra o colegiado de várias entidades para atuar no processo e no
Comitê Chico Mendes, Wilmar Schrader, da Comissão Pastoral da Terra, disse que o
inquérito paralelo não tem valor jurídico algum. "Porém pode chegar a reunir provas e
testemunhas que incriminem os verdadeiros mandantes e financiadores do crime",
afirma o diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasiléia, Osmarino Amâncio
Rodrigues. (Por Flamino Araripe)

Boletim N-? 140 - 23 de fevereiro de 1989.
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Igrejas-------------------------
CANDIDATURA DE D.PAULO AO NOBEL DA PAZ. TERÁ CAMPANHA 

São Paulo (AGEN) - Em reunião no 
último dia 13, à noite, na sede cja Fede
ração Nacional dos Trabalhadores 
(FNT). várias entidades discutiram a 
campanha que será implementada a nível 
1ntemacional, de apoio à candidatura de 
d.Paulo Evaristo Aros ao Prêmio Nobel
da Paz de 1989. O nome de d.Paulo foi
apresentado ao Comitê Nobel, em Oslo,
em dezembro último, pelo argentino
Adolfo Perez Esquivei, Nobel da Paz de
1980. Outro brasileiro, o ex-arcebispo de
Olinda e Recife, d.Helder Câmara,
também teve seu nome lançado ao Nobel

da Paz deste ano. Até hoje, nenhum bis
po católico foi agraciado com o Nobel da

Paz, concedido apenas a um bispo angli
cano, o sul-africano Desmond Tutu, em 
1984. 

Nos próximos dias, as entidades em
penhadas na candidatura de d.Paulo ao 
Nobel da Paz irão estruturar um comitê 
para coordenar a campanha. A mobili
zação nacional e internacional será reali
zada através de abaixo-assinados e en
vios de cartas ao Comitê Nobel, além de 
contatos com os vários segmentos da 
opinião pública. 

O lançamento da campanha deve ser 
dia 24 de i.narço, data do assassinato do 
arcebispo de San Salvador, d.Oscar Ro
mero. A mobilização será intensificada 
em setembro. A escolha do Nobel da Paz 
é tradicionalmente efetuada a 15 de ou
tubro e a premiação dia 1 O de dezem
bro. Além da FNT, integram ·a comissão 
coordenadora da campanha o Serviço de 
Paz e Justiça na América Latina (Serjap), 
Movimento Nacional de Defesa dos Di
reitos Humanos (MNDDH) e Serviço 
Franciscano de Justiça, Paz e Ecologia 
do Brasil. 

ENCONTRO PENfECOSTAL LATINO-AMERICANO NA ARGENfINA 
Buenos Aires (AGEN) - Será realiza- tos, entre pastores, líderes pentecostais e membro da junta diretiva do Clai - as-

do em Buenos Aires, de L9 a 22 de abril observadores, debaterão o tema "A sinala que os pentecostais mostram sua 
próximo, o I Encontro Pentecostal Lati- missão do pentecostalismo latino-ameri- boa vontade em fortalecer os laços de 
no-Americano (Epla). Segundo Gabriel cano na construção da esperança". A amizade, "ainda débeis. mas cheios de 
Vaccaro, da equipe organizadora, o En- partir dele, os pentecostais irão estudar o esperança", entre si e com as demais de-
contro tem como objetivo "estabelecei' "desafio colocado pela realidade latino- nominações integradas no Clai. Presidida 
vínculos· que pemritam a continuidade americana para a missão". por Vaccaro, a Associação Igreja de 
orgânica da relação entre os pentecostais O Conselho Latino-Americano de Deus está organizando o EPLCA. O en-
da América Latina". fgrejas (ClaiJ foi convidado a apoiar o dereço da equipe organizadora é Miralla 

Os cerca de 100 participantes previs- Encontro. Com isso. Gabriel Vaccaro - 453, 1.408 - Buenos Aires - Argentina. 

EM PREPARAÇÃO ENCONTRO ECUMÊNICO DE DIREITOS IRJMANOS • 

Quito (ACJEN) - Estão acelerados os 
preparativos do II Encontro Ecumênico 
de Direitos Humanos Latino-Americano 
Caribenho, a ser,realizado de 17 a 21 de 
outubro deste ano, em Quito, Equador. 
Promovido pelo Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI) e Conselho Latino-Ameri
cano de Igrejas (Clai), o Encontro irá 
debater um extenso temário, incluindo a 
dívida externa da América Latina. milita
rismo, doutrina de segurança nacional, 
situação eclesial, direitos humanos e pro-

jetos políticos para o continente. 

Participarão do Encontro movimentos 
de direitos humanos, movimentos popu
lares e comumdades eclesiais de várias 
Igrejas, além de convid�dos d�s con- , .. 
ferências de Igrejas da Asia, Africa e 
Pacífico, e dç, Concílio de Igrejas dos 
Estados Unidos. Entre os convidados es
peciais estão o secretário-geral do CMI, 
pastor Emilio Castro, ó presidente do 
Clai, bispo Federico Pagura, e o car-

deal-arcebispo de São Paulo. d.Paulo 
Evaristo Atns. 

Entre outros. integram a comissão or
ganizadora do Encontro Charles Harper 
(escritório de Direitos Humanos do 
CMI), Mike Jams (Conferência de Igre
jas do Caribe), Elsie Monje (religiosa da 
Ordem Mariknoll no Equador), Carlos 
Sánchez (secretário-geral das Igrejas Ba
tistas de El Salvador) e o pastor Jaime 
Wright (secretário-geral da Igreja Presbi
teriana Unida do Brasil). 

URSS ENCONIRA MOSTEIRO BUDISTA DO SÉCULO VII 
Moscou (Novopress) - Um mosteiro 

büdista completo, do século VIl, foi des
coberto nas cavernas de uma colina ao 
sul do Casaquistão, de onde durante vá
rios anos se retirava argila para a fábrica 
de ladrilhos do povoado de Saíram. O 
tratorista. ArzikuI Sultanov po.r · pouco 
não caiu no imenso buraco que se abriu à
sua frente e ficou maravilhado quando 
viu tratar-se de um templo religioso. 

O especialista Karl Baipakov revelou 
que o local, por suas característi·cas ar
quitetônicas, den?ta que se trata de um 

conjunto de salas dedicadas ao culto bu
dista, mas não islâmico, que sempre fora 
tradicional nesta região. O mosteiro es
tava localizado. nas proximidades da ci
dade de Ispidzhab (antigo nome do po
voado de Saíram), junto a uma poderosa 
fortaleza encarregada de proteger parte 
da Grande Rota da Seda. 

Na Idade Média passavam pela região 
caravanas procedentes de muitos países, 
desde as costas do oceano Pacífico até o 
Atlântico. Seguindo uma das ramifi-

cações daquela gigantesca rota, que· se 
estef!dia entre a India e a China, através 
da Asia Central, se propagava naquela 
época o budismo. 

- Um mosteiro subterrâneo sena 
lhante - disse o historiador Kari Baip'9
kov - foi encontrado e explorado sob a 
cidade de Termes, junto à fronteira entre 
a URSS e o ;Afeganistão. O achado de 
Sairam representa ·o ponto mais seten
trional alcançaçlo pelo budismo ao ex
pandir-se pela Asia Central. 

AMEAÇA DE DESLIZAMENTOS PREOCUPA EM CUBATÃO 
Cubatão (AGEN) - Noventa e oito das 

450 fanu1ias fixadas nas encostas da Ser
ra do Mar, em Cubatão, foram removidas 
para o Centro Esportivo "Humberto de 
Alencar Castelo Branco", naquela cida
de. Os 38 barracos desocupados foram 
derrubados "com a concordância dos 
ex-moradores", segundo a Prefeitura do 
Município. O órgão garante que o pro
cesso de remoção prossegue de forma 
acelerada no sentido de resguardar a vida 
da população local. 

Essa medida deve-se aos deslizamen
tos ocorridos com as chuvas no Carna
val. agravando a situação dos moradores 
nessa área de alto risco. O prefeito Néi 
Serra (PMDB) inspecionou o local e 
constatou a abertura de diversas fendas, 
além de um início de deslocamento do 
solo. motivado por desmatamentos, cons-' 
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truções clandestinas e grandes infil
trações. 

Neste ano não houve vítimas mas, em 
88, dez pessoas morreram soterradas. As 
450 fanu1ias que estão sendo remaneja
das para o Centro Esportivo permane
cerão naquele local provisoriamente. A 
Prefeitura informou a construção de um 
alojamento na Ilha de Caraguatá, área 
próxima à Rodovia dos Imigrantes, que 
também não será permanente. Isto por
que pretende-se obter rapidamente a libe
ração de recursos - NCz$ 450 mil -
através do governo estadual, para viabi
lizar o plano municipal de 10 mil mora
dias, dando prioridade às 450 famílias. 

Tráfego - Além delas, o tráfego nas 
pistas ascendente e descendente ·da An
chieta também está ameaçado pelos ris
cos de deslizamentos nas encostas da 
Serra do Mar, sobretudo na área do Mor-

ro do Piche e do Grotão. Essa conclusão 
é resultado de laudos técnicos do Institu
to de Pesquisas Tecnológicas - IPT, Ins
tituto Geológico e da Defesa Civil nas 
esferas municipal e estadual. 

Diante disso, o prefeito enviou, em 
caráter "urgentíssimo", ao secretário de 
Estado dos Negócios dos Transportes, 
Walter Nocy, um telex relatando a gravi
dade da situação, aguardando a imediata 
confirmação sobre inspeção no local. O 
superintendente da Cetesb em Cubatão, 
Sergio Alejandro, divulgou o replantio 
de gramíneas na serra explicando que a 
execução efetiva desse projeto dependia 
somente do término, em dezembro, do 
programa de controle do fluoreto, naque
la cidade. O fluoreto é um poluente (de 
fertilizantes) que lançado .à atmosfera 
ataca a vegetação e, portanto, anularia os 
efeitos do replantio. 

Direitos Humanos----------------------

ToRTURA NUNCA MAIS PEDE O FIM DAS "BARBARrDADES" 

São Paulo (AGEN) - "É preciso que o 
,nosso grito de dor, clamando por justiça, 
chegue aos nossos governantes, fazendo 
cessar as barbaridades. É preciso que ne
·les desperte o sentimento de humanida
de, se é que eles são humanos". Esse
manifesto é feito pelo Grupo Tortura
Nunca Mais - SP, criado por amigos e
familiares de desaparecidos e/ou mortos
durante a ditadura.

Mas esse protesto refere-se de maneira
especial à morte por asfixia de 18 deten
tos do 422 DP e também, numa alusão a
Stroessner, contra a postura do governo
brasileiro de "acolhida aos bárbaros as-

sassinos que aqui chegam de outros paí
ses e são recebidos de braços abertos". 

Helena P. Santos, presidente do Gru
po, comentou à AGEN que se vê envol
vida na luta pela defesa dos direitos hu
manos desde o desaparecimento de seu 
filho Miguel (dado como morto), há 20 
anos. Emocionada, ponderou: "Por esse 
golpe senti a necessidade de dar conti
nuidade ao trabalho dele, que deu sua 
própria vida por um mundo melhor. E o 
que vemos hoje?" · 

Petversidade - "A destruição do ser 
humano de maneira indiscriminada e ar
bitrária, com requintes de perversidade"_. 

Dona Helena diz que, assim como o seu, 
"muitos corações sangram" diante de fa
tos tristes e violentos que se sucedem a 
cada dia, no decorrer da história do povo 
brasileiro. 

O Grupo Tortura Nunca Mais promo
ve reuniões semanalmente, aos sábados, 
para debates, depoimentos. A sala do en
contro fica invariavelmente lotada, já 
que "essa causa, essa busca por justiça, 
é abraçada por milhares de brasileiros". 
Seu endereço: rua Vicente Prado, 93, 
Bela Vista - São Paulo Capital. Telefone 
189-8968. Além desde, existem dois ou
tros grupos, :no Rio de Janeiro e Minas

Gerais.

AMERICAS WATCH ACOMPANHA DE PERTO CASO DO 42!? DP 

São Paulo (AGEN) - Emocionado, o 
advogado Stephen Kass, vice-presidente 
da Americas Watch, em entrevista coleti
va à imprensa, dia 13 de fevereiro, na 
sede da OAB-SP (Praça da Sé), após vi-

taitar a cela forte do 422 Distrito Policial, 
•nde morreram 18 presos_ no domingo, 5

de fevereiro. afirmou: "E difícil dizer o
que senti, em poucas palavras. É como
se estivesse ao lado1da morte, uma câma
ra de morte. '\quilo me impressionou
emocionalmente.,.'

Ele veio ao Brasil acompanhar o tra-

balho das organizações de direitos hu
mahos brasileiras que estão empenhadas 
em punir os reponsáveis pela morte dos 
18 presos. Esteve com o secretário de 
Segurança Pública do Estado, Luiz 
Antônio Pleury Filbo, a quem frisou: 
"Não podemos aceitar o que aconteceu. 

.Foi uma traição a tudo o que o estado as
sume em relação à vida dos presos". 

A Americas Watch divulga, dentro de 
um mê�. seu segundo relatório sobre o 
Brasil. conseqüência da missão que a en
tidade fez ao Rio e São Paulo em outu-

bro dq ano passado. Trata das pnsoes 
brasileiras. O primeiro relatório, lançado 
em livro, analisou a violência policial e 
teve grande repercussão. 

Protesto - O Conselho Pastoral de Vi
la Prudente promoveu no último dia 18 
ato público defronte o 422 Distrito Poli
cial, no Parque São Lucas, em protesto 
contra a morte de 18 detentos no dia 5. 
A manifestação, que teve o apoio de par
tidos políticos e entidades humanitárias, 
começou com passeata saindo da praça 
São Lucas. 

�- . MNDDH REPUDIA VENDA DE BLINDADOS À POLÍCIA CHILENA 

Brasília (AGEN) - Indignado com a 
venda de 12 · jipes antimotim à Polícia 
chilena (Carabineiros) pela empresa pau
lista Bemardini, o Movimento Nacional 
de Defesa dos Direitos Humanos 
(MNDDH) enviou um telegrama de pro-

' 

testo aos ministérios das Relações Exte-
riores, Justiça e Comércio e Indústria, 
além de telegrafar também ao presidente 

"1iíi)sé. Samey. O texto da mensagem é o 
•gumte:

--o MNDDH, que tem sua história 
marcada pela luta solidária em favor do 
povo chileno, reprimido e massacrado 
durante a ditadura, ·se dirige a Vossa Ex
celência solicitando providências imedia-
ta� no sentido de impedir a exportação 
para a Polícia Militar do Chile dos 12 ji-· 
pes blindados antimotim, fabricado:,; pela 
empresa paulista Bemardini, conforme 
denúncia na imprensa. Tal exportação 
significa reforçar a organização do recuo -

no processo de redemocratização chile
na, que está sendo orquestrado pelo dita
dor Pinochet, com vistas a se manter no 
poder. Exigimos, pois, imediatas pro
vidências para impedir a referida expor
tação, sob pena de nosso país ser respon
sabilizado como colaborador da ditadura 
chilena na repressão contrá o povo". 

O telex está assinado por Augustino 
Veit, secretário da entidade. O MNDDH 
tem sede em Brasília e conta com 350 
entidades filiadas. 

PRESIDENTA DA ANISTIA INTERNACIONAL VlRÁ AO BRASJL 

São Paulo. (AGEN) - A presidenta in
ternacional da organização humanitária 
Anistia Internacional (AI), Franca· Sciut
to, estará no Brasil no início de março 
.Ela· manterá contatos com entidades bra
sileiras de direitos humanos. Atualmente 

a Anistia, com 700 mil membros em 135 
países, é a maior organizáção humanitá
ria em todo mundo. 

Nos próximos dias, chegará ao Brasil 
o mexicano Javier Zunica, encarregado
pela Anistia para acompanhar o caso da

morte de 18 detentos no 422 Distrito Po
licial. Tão logo soube do episódio, o se
cretário-geral da Anistia, Ian Mart1h, en
viou telegrama ao governador Orestes 
Quércia, apelando para que o caso fosse 
devidamente apurado e os culpados pu
nidos. 

Solo Urbano----------------------

FA VELADOS APROVAM ••ABERTURA PARA DIÁLOGO'' DE FRUNDINA 

São Paulo (AGEN) - Fernando Sopel
sa, membro da coordenação do Movi
mento de Defesa do Favelado (MDF) 
disse à AGEN que já existe "uma positi
va interferência na Secretaria de Habi
tação da prefeitura municipál, onde es
tamos querendo fazer valer nossos 
princípios". Admitiu que a secretária de 
Habitação, Ermínia Maricatto, tem apre
sentado "bons sinais de diálogo, de dis
posição de conversação sobre o projeto 
de desfavelamento que temos estudado 
durante todos estes anos", tendo recebi-

do para isso o apoio da prefeita Luiza 
Erundina. 

Em sua campanha à prefeitura, Luiza 
Erundina sempre friso ser a habitação 
uma de suas prioridades. "E dentro da 
habitação, no que se refere à favela, a 
urbanização vem em primeiro plano". 

Fernando Sopelsa acrescentou: "Den
tro disto, é bom trazermos à discussão o 
conceito de propriedade privada. É ce1to 
que o município não tem 100 mil metros 
quadrados de terras vazias para atender 

saúde, educação, habitação, creches, la
zer etc. Então, como não tocarmos na 
propriedade privada? Para nós, agora, 
importa estudarmos.como a Secretaria 
de Habitação e os movimentos organiza
dos podem ter estratégia de atuação para 
enfrentar as práticas tradicionais da bur
guesia?" 

O MDF existe desde 77, e vem, a par
tir de então, mantendo sua organização 
"independente e autônoma", atingindo, 
hoje, 57 núcleos de favelas, reunindo-se 
mensalmente com todas as lideranças. 
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Terra---------------------------------

SECRErÁRio DA CPf QUER ATUAÇÃO MATS DECISIVA DA IGREJA 

São Paulo (AGEN)·- O secretário-geral da Comissão Pastoral da Terra (CPT), padre Ermo.no Allegri, em entrevista dada 
na sede daAgen, nesta cidade, admitiu que ''a entidade talvez não tenha trabalha.do bem o problema do coronelismo no 

latifúndio baiano, caracterizado pela arrogância dos proprietários de terras''. A Bahia foi em 88, o estado brasileiro 
mais violento, com cerca de 80 mortes. ''E o coronelismo na Bahia é um problema cultural. E faz crescer a violência, ao 
lado do aumento do próprio latifúndio, de projetos novos que chegam à área, dos incentivos fiscais do governo federal. 

Portanto, não se dá valor algum ao trabalhador rural". 
A CPT, estruturada em todos os estados brasileiros, é presidida pelo bispo de Picos, no Piau(, d.Augusto Alves da Rocha, 
e realizará, em agosto deste ano, sua assembléia anual, quando o presidente poderá ou não ser mantido no cargo. Padre 

Ermano é secretário-geral desde 86. A sede nacional é em Goiânia. 

A CPT pensa em alguma ação judicial 
contra a UDR? 

Não, não. Achamos que isto seria uma 
maneira de fazer propagap.da da UDR. 
Talvez não valha a pena. E melhor que a 
UDR apareça verdadeiramente nos con
flitos que provoca no campo. A UDR 
não é contra a CPT, ou contra o Movi
mento dos Trabalhadores Sem Terra, mas 
contra os trabalhadores, contra os índios, 
os seringueiros ... 

A reforma ministerial do governo Sar
ney, extinguindo o Ministério da Refor
ma Agrária., trocando o ministro da Justi-· 
ça, altera alguma coisa? 

Sobre a extinção do Mirad, a CPT 
elaborou um documento e vem pautando 
seu pronunciamento em cima dele. Ago
ra, a troca do ministro da Justiça não in
terfere em nada. Afinal, desde o golpe de 
64 a estrutura do aparelho judiciário é a 
mesma. Não há mudança na estrutura, e 
se não existe essa mudança ... 

E a violência, neste princípio de ano,
em que níveis está? 

O princípio de ano é sempre mais 
calmo, pois não é época de plantio. No 
plantio é que os fazendeiros intervêm, 
tentando evitar o trabalho das pessoas. 
Então, não é dos mais violentos o princí
pio do ano, geralmente. E tivemos as 
eleições de novembro, quando o clima 

fica menos tumultuado, pois evita-se a 
prática da violência, temendo que ela in
flua nos resultados. 

E como é o lrabalho da Igreja quando 
cresce a violência? 

Não é o trabalho da Igreja, mas das 
Igrejas. A perspectiva �a CPT é ecumê
nica. Mas vejo como um desafio, um 
grande desafio. Nos últimos tempos está 
mudando o tipo de ação do latifúndio. 
De um ou dois anos para cá existe um 
grande número de barragens, de projetos, 
amplia-se o espaço destinado à soja, ao 
álcool e ao gado. Além dos projetos de 
irrigação e sidenírgicas, como no sul do 
Pará. E temos de fazer uma observação 
importante: nos casos de violência regis
trados em 87, que são os últimos dados 
que temos, as Igrejas estiveram acompa
nhando e se solidarizando em apenas 
30% deles. O restante, os outros 70%, 
não teve o apoio das instituições religio
sas. 

Mas a Igreja sempre teve uma presen
ça detemünante, não? 

Sim, claro. Historicamente determi
nante, mas que deve ser reforçada, pois a 
·complexidade é maior, hoje em dia.
Existe uma maior intervenção do capita
lismo e pela própria situação do homem
do campo, com dificuldades em se de
fender. O papel da Igreja não é construir

uma organização alternativa, mas refor
çar o movimento sindical e popular. Eles 
próprios estão indo adiante, caminhando 
nesse sentido, o da construção de uma 
altemarti va política viável. O governo 
sempre fechou qualquer possibilidade le
gal de acesso à terra, mostrando que não 
é seu interesse resolver o problema. 

Padre Ennano: está havendo, em uma 
onda crescente, reações às manifestações 
internacionais sobr:_e os problemas brasi
leiros. Na área rural, existe preocupação 
de outros países em relação à si� 
fundiária brasileira, além da Anistia l!l!!!l!J 
temacional? 

Do documento divulgado pela Anistia 
todos tomaram conhecimento. Teve uma 
repercussão muito boa. Agora, outras or
ganizações querem saber o que há de 
concreto, ver a nossa realidade in loco. 
A CPT percebe que, de um ano para cá,. 
há uma procura maior em se saber o que 
está havendo aqui, todos esses fatos. 
Existe uma grande abertura nesse senti
do. O interesse cresce, dentro dessa 
perspectiva solidária. A Pax Christi, uma 
organização internacional de solidarie
dade, enviou dez representantes ao Bra
sil. No final de fevereiro virão Igrejas 
dos Estados Unidos, que visitarão diver
sos estados brasileiros. A situação é real 
e temos de divulgá-la de todas as formas 
possíveis. (Guilherme Salgado Rocha) 

SEM TERRA DIVULGA BALANÇO DE OCUPAÇÕES 

São Paulo (AGEN) - O Movimento tinção do Mirad". dias depois, a cineo de fevereiro, 8,
1 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra di- Em Alagoas, a 22 de janeiro, 200 famfüas ocuparam a Fazenda Curiu, em 
vulgou dia 13, nesta cidade, o balanço famílias ocuparam a Fazenda Lage, no Pacatuba, Sergipe. Ainda no Nordeste 
dos primeiros 45 dias do ano em relação município- de Taquarana. Em São Paulo, (Bahia), a 13 deste mês, em Alcobaça, a 
às ocupações de terra em seis estados cinco dias depois, a Fazenda Pendengo, área conhecida por "Fazenda do doutor 
brasileiros. Segundo a direção nacional em Castilho, região de Andradina, foi Nílson" foi ocupada por 600 famílias. E 
do Movimento, um dos motivos do cres- ocupada por 130 famílias. No Rio Gran- finalmente, a 13 de fevereiro, na maior 
cimento das ocupações é "a inoperância de do Sul, a três de fevereiro, mais de ocupação deste ano, 2.000 famílias en-
do governo frente à questão da Reforma 150 famílias ocuparam a Fazenda Rama- traram na Fazenda Itaçu, município de 
Agrária, agravada ainda mais com a ex- da, município de Júlio de Castilhos. Dois Itaquirai. 

MAIS UM 1RABALHADOR RURAL ASSASSINADO 

Vitória (AGEN) - Mais um assassina
to contra trabalhadores rurais foi cometi
do no Espírito Santo. Segundo a direção 
nacional do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Teu-a, a vítima, Genni
niam> Fernandes Souza, 34 anos, estava 
acampado na Fazenda Acesita desde o 
dia 3 de setembro do ano passado e o 
crime ocorreu durante uma caminhada 
naquele local dia 2 deste mês. 

A entidade diz que este é o segundo 
trabalhador rural assassinado naquela re
gião: "No dia 13 de dezembro, Hamilton 
Santos Moura foi encontrado morto nas 
imediações com perfurações de balas nas 
costas". O Movimento ressalta também o 
comentário ºque vem sendo repetido no 
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município de São Mateus, segundo o 
qual existe uma lista com o nome de do
ze trabalhadores rurais a serem assassi
nados por ordem de fazendeiros. 

A Comissão Pastoral da Terra - CPT -
faz a mesma denúncia e salienta que a 
fazenda, de propriedade da Acesita 
Energética, tem 1.500 hectares totahnen
te improdutivos. De acordo coro a CPT, 
"o Governo daquele estado teria se com
prometido, em setembro, a assentar todas 
as 500 familias que ocuparam a área. Já 
a Acesita Energética S.A., estatal total
mente controlada pelo Banco do Brasil, 
se comprometeu a negociar a terra depois 
da retirada dos ocupantes, endurecendo 
posteriormente sua posição e negando-se 

a participar de qualquer diálogo". 
Diante desse quadro, o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a 
CPT encaminham mensagens às autori
dades estaduais do Espírito Santo e soli
citam a adesão de entidades afins. As 
"exigências": apuração e punição dos 
responsáveis pelos assassinatos .dos dois 
trabalhadores rurais; investigação sobre 
as ameaças que circulam em São Mateus 
contra os trabalhadores rurais; e o cum
primento do acordo que o governo esta
dual firmou com os trabalhadores rurais 
no dia 7 de setembro de 88, através do
qual se comprometeu a realizar o assen
tamento definitivo de todas as famílias 
acampadas no estado. 
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CASO cmco MENDFS: IEA QUER DJRIGENTE DA UDR OUVIIX) 

Rio Branco (AGEN-CPT) - Com a 
decisão do delegado Nilson Alves de 
Oliveira, que apura o assassinato do eco
logista Chico Mendes, de ouvir o pro
prietário do jornal "O Rio Branco", João 
Branco, também fazendeiro, advogado e 
presidente da UDR do Acre, o Instituto 
de Estudos Amazônicos (IEA) está so!.i.
citapdo às entidades de direitos �uma
nos de todo o país que "seja mantida a 
pressão sobre a justiça acreana, a fim do 
caso Chico Mendes não ser deixado em 
segundo plano". 

O IEA, que é um órgão de apoio e as
sessoria técnica aos seringueiros do 
Acre, está en�iando à imprensa uma nota 
na qual qualifica de "avanço" o interro-
gatório do fazendeiro João Branco. Cita-
exemplos de seu possível envolvimento 
no assassinato de Chico Mendes, lem
brando, por exemplo, "a nérvosa e ines
perada fuga do Acre do presidente da 
.UDR, em avião fretado logo após o cri
me". O IEA assinala, ainda, que "no dia
6 de dezembro de 88, 16 dias antes da

morte; o jornal 'O Rio Branco' publicou 
em sua coluna 'Painel' uma matéri!cl mui
to estranha, na qual noticiava que ainda 
no mês de dezembro explodiria uma 
bomba de 200 megatons,· com reper
cussão nacional. Na mesma coluna, logo 
a seguir, outra nota fazia menção ealu-
niosa contra Chico Mendes". 1 

A entidade exige o andamento normal 
das investigações e soii,cita cartas e tele
gramas endereçados ao Fórum de Xapu
ri, no Acre. 

CPf CONTESTA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ANDRADINA 

São Paulo (AGEN-CPT) - O advoga
do da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
Teodomiro José de Almeida, entrou no 
Tribunal de Justiça de São Paulo com 
uma ação contra a liminar concedida pe-

• juiz de Andradina, quê determinou no
�timo dia 10, sexta-feira, a reintegração

de posse da Fazenda Pend�ngo, ocupada 
por 130 famílias, desde o final de janei
ro. ·"A fazenda é comprovadamente gri
lada, e está em processo de desapro-

priação para a Reforma Agrária. Mesmo 
assim, a liminar foi concedida. V amos 
lutar a fim de que o processo seja reme
tido à Justiça Federal, pois existe o pro
cesso de desapropriação", lembrou o ad
vogado. A fazenda tem 1.714 alqueires. 

Em contrapartida, a UDR de Andradi
na, em reunião aberta, realizada na quin
ta-feira, um dia antes de ser concedida a 
liminar, declarou publicamente que não 
iria dar seu apoio ao proprietário da Fa-

zenda Pendengo, Serafim Rodrigues de 
Morais. Segundo membros da CPT de 
São Paulo, os dirigentes_ da UDR de An
dradina argumentaram que a entidade 
dos fazendeiros estaria "queimada" e, 
por isto, "toda cautela, neste instante, é 
importante". A CPT de São Paulo-acre
dita que possa estar havendo um "jogo" 
por trás da decisão, tomada conhecida 
em reunião aberta a qualquer interessa
do. 

QUATRO Mil.. OCUPAM FAZENDA EM SERGIPE 

Aracaju (AGEN) - Lideradas pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, 800 famílias totalizando 
4.200 pessoas, fizeram uma ocupação na 
Fazenda Cuiri, em Pacatuba. Segundo 
um dos líderes da entidade, "t-ssa é uma 
ocupação de resistência, iniciada às qua
tro horas da madrugada de domingo e 
será defendida a qualquer custo". 

A Ele diz ter recebido o apoio da popu
wÇão assentada em Santana dos Frades, 

próxima áquela região. Salientou também 
que "todo o destacamento da cidade ( oi
to policiais) e o fazendeiro José Augus
to, dono da área, tentaram obrigar os tra
balhadores rurais a uma retirada, mas 
diante de gritos de guerra de crianças e 
dos homens e mulheres empunhando foi
ces e enxadas, eles desistiram". 

O integrante do Movimento, entretan
to, temia a ocorrência de "alguma reta-

liação organizada pela UDR, pressupon
do também a participação de batalhões 
de choque". Por esse motivo solicitou o 
apoio e presença de entidades, sindica
tos, associaç.ões, imprensa e demais pes
soas da região. 

De acordo com o Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra "a área 
ocupada é totalmente improdutiva e já 
constava da relação de áreas a serem de
sapropriadas pelo Governo". 

Sfntese---:--------------------------

EX-PREFEITO BALEADO 
OBRIGADO 

A SAIR.DE SUA CIDADE 
Porto Alegre do Norte (AGEN-CPT) -

O ex-prefeito desta cidade, no Mato 
Grosso, Rodolfo Alexandre Inácio 
(Cascão), teve de abandonar o estado, 
pouco tempo após sofrer um atentado á 
bala, quando foi atingido por dois tiros, 
disparados por · pistoleiros da região. 
"Cascão", do PMDB, desenvolveu um 
governo popular, e por isto, lembraram 
diversas entidades que assinaram uma 
nota de protesto, "foÍ vítima de uma em
boscada homicida, em plena rua". 

"Cascão" já h'ávia trabalhado na pre
lazia de São Félix do Araguaia, na equi
pe de d.Pedro Casaldáliga. Aconselhado 
por amigos, preferiu deixar a área, a fim 
de preservar sua vida e a de sua fanu1ia.. 

LAVRADORES OCUPAM 
ÁREA EM AI.AGOAS 

Taquarana (À.GEN-MST) - Na ma-

drogada de 21 para 22 de janeiro, mais 
de 200 familias ocuparam a Fazenda La
ge, neste município, interior de Alagoas. 
No total, 1.200 pessoas. Outras familias, 
de diversas partes do estado, continuam 
chegando à região, a fim de tentar garan
tir um pedaço de terra. 

O estado de Alagoas, de acordo com o 
Censo Agropecuário de 1985, realizado 
pelo IBGE, tem 141.330 fanu1ias de tra
balhadores rurais sem terra. Até agora, o 
-governo da Nova República, segundo in
forma o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Ten:a, não realizou nenhum
assentamento no estado. Fez uma única
desapropriação, de 739 hectares, porém
ainda sem imissão de posse.

SEM TERRA DA BAHIA 
OCUPAM ÓRGÃO DO GOVERNO 

SaJvador (AGEN-CPT). Trinta e cin-

co trabalhadores rurais da região das 
Malvinas, município de Sento Sé, per
tencente à diocese de Juazeiro, na Bahia, 
acamparam nas dependências da Compa
nhia de Desenvolvimento e Ação Regio
nal (CAR), estadual, criada para apoiar 
os produtores rurais. Eles reivindicam a 
titulação das terras que ocupam e a 
prisão de Niélson Braga, que no dia 21

de outubro do ano passado matou, a ti
ros, o trabalhador rural Antônio Gui
lhennino, líder dos trabalhadores rurais. 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) Nordeste 3, Niélson Braga, que 
chegou a ser excomungado pelo bispo de 
Juazeiro, d.José Rodrigues de Souza, 
está ameaçando outros trabalhadores ru
rais. Os acampados pretendem entrevis
tar-se com deputados estaduais e tentar 
uma audiência com o governador. Waldir 
Pires. 
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Ecologia 

BISPO PROÍBE PROGRAMA DE SERINGlJEJROS EM RÁDIO 

Rio Branco (AGEN) - O bispo da 
diocese de Cruzeiro do Sul (648 km a 
noroeste de Rio Branco), d.Luís Herbst, 
alemão da Congregação dos Espiritanos, 
tirou do ar o programa de seringueiros na 
rádio Verdes Florestas, da Igreja, e proi
big a emissora de veicular mensagens e 
entrevistas com a categoria. A decisão 
foi classificada de "conservadora" pelo 
tesoureiro do Conselho Nacional de Se
ringueiros (CNS), Raimundo Mendes 
Barros, de 43 anos, que a atribuiu a 
pressões do dirigente da União Democrá
tica Ruralista (UDR) no município, em
presário Orleir Cameli. 

A rádio- Verdes Florestas é Fundação 
da diocese mantida pela iniciativa priva
da, e foi o principal veículo de comuni
cação para mobilizar os seringueiros que 
em -0utubro último realizaram em Cruzei
ro do Sul o Primeiro Encontro dos Povos 
da Floresta do Alto clo Juruá (rio aflue�
te do Amazonas), com cerca de 880 se
ringueiros e 220 índios. A emissora era 
utilizacla, também, para mandar avisos 
aos seringueiros da reserva extrativista 
do rio Tejo, segundo o assessor do CNS, 
antropólogo Mauro Almeida. 

Rio Tejo - O rio Tejo, afluente do Al
to J�ruá, possui dez seringais contínuos 
e unificados com cerca de 430 mil hecta-
res. Ali vivem mais de 5 mil seringueiros 
liderados por Francisco Barbosa de Me
lo, conhecido como Chico Ginu. Neto de 
índia, autodidata que gosta de ler à noite 
e bebé o cipó auasca, tein sido chamado 

de "Chico Mendes do Juruá". Delegado 
sindical, ele trabalha na base e jamais 
aceitou os subornos dos seringalistas ou· 
o mero empreguismo sindical.

Com relação aos seringueiros de Xa
puri, que são autônomos, fizeram reco
nhecidos os seus direitos como posseiros 
e não pagam renda sobre a produção ao 
proprietário do seringai. Os de Cruzeiro 
do Sul ainda estão no início da organi
zação. "Mas não se pode dizer que na 
área de seringais tradicionais do Juruá os 
seringueiros eram acomodados. Faltava 
para eles apoio e organização para liber
tarem-se do sistema de dependência da 
casa de aviamento", afirma Mauro Al
meida. 

o barracão de aviamento no seringai
fornece mercadorias para os seringuei
ros, por preços muito acima da tabela, e 
compra a produção de borracha por pre
ço abaixo do fixado pelo governo, in
forma o antropólogo. 

Para romper este elo de "escravidão e 
dependência", segundo o antropólogo 
Almeida, que desde 1982 estuda na re
gião a economia extrativista para douto-

1 

rado na Universidade de Cambridge (In
glaterra), os seringueiros do rio Tejo 
criaram uma reserva extrativista. O Ban
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) apoiou o 
projeto com financiamento de NCz$ 70 
mil para a estruturação de cooperativas 
para compra de mercadorias e venda de 
borracha (em Cruzeiro do Sul não tem 

castanhais). Com o dinheiro será aperfei
çoada a estrutura de transportes �elos 
rios e interior dos seringais. 

No sistema tradicional extrativista, 
observa o assessor do CNS, o seringuei
ro ficava sempre devendo ao patrão, co
mo é chamado o dono ou o arrendatário 
da seringa!. O principal motivo do con
flito que deu origem à proibição do bispo 
d.Luís Herbest de veicular mensagens
dos seringueiros na rádio Verdes Flores-.
tas foi a decisão da mão-de-obra do ex
trativismo da borracha, de não mais pa
gar renda aos donos de seringais. A ren
da é uma quantia de 60 a 90 kg de borra
cha pagos por cada seringueiro ,ao patrão
de cada safra. Um seringueiro produz em

_média uma a duas toneladas de borracha 
ao ano. 

UDR - Contra o não-pagamento de 
renda aos seringalistas, a UDR levou & 
Cruzeiro do Sul advogados que ingress� 
ram com ação cautelar na V ara Cível da 
comarca contra os assessores do CNS, 
Mauro Almeida e Antonio Macedo. O 
juiz Pedrinho Ranzi, que recebeu a ação� 
notificou "os réus" da reclamação de 
que incitavam os seringueiros a não pa
garem renda, e disse que o trabalho dos 
assessores do CNS "não tem nada de 
criminal. Eles estão conscientizando os 
seringueiros a não pagarem. Foi isso que 
inconformou a estrutura tradicionalista 
do patrão seringalista. Mas o clima no 
município está calmo, embora falte diá
logo entre as duas partes em conflito", 
afirmou. 

ERUNDINA INICIA MOVIMENTO PARA CRIAR PARQUE anco MENDES 

São Paulo (AGEN) - No último dia 
11, a secretária de Cultura de São Paulo, 
Marilena Chauí, ao lado de diversos 
membros de movimentos ecológicÓs da 
cidade, esteve percorrendo a área desti
nada à criação do Parque -Chico Mendes, 
em São Miguel Paulista, Z.ona Leste do 
município. Uma antiga chácara, a área já 
pertence à cidade, e espera-se que seja 
iniciado ali uma intensificação nas ativi
dades culturais na Z.Ona Leste. 

Há espaço suficientemente para a 

construção de anfiteatros, palcos, man
tendo-se intacta a natureza. A Adminis
tração Regional de São Miguel, estimu
lada pela criação do Parque Chico Men
des, pretende criar um grupo de trabalho 
específico de cultura, que poderá, a mé
dio prazo, coordenar as atividades que 
ali serão desenvolvidas. 

A idéia da criação do Parque Chico 
Mendes foi ratificada em um encontro. 
_havido no início do mês entre a prefeita 

Luiza Erundina, a própria secretária t)' 
Cultura, o jornalista e ecologista Feman� 
do Gabeira e a atriz Lucélia Santos, am

bos do PV. 

Perto dali, em itaquera, outro bairro 
da Z.Ona Leste, o Movimento SOS Mata 
do Carmo promoveu dia 19 deste mês, a 
partir das 15b, um ato de protesto pelo 
assassinato de Chico Mendes. O Parque 
do Carmo é uma das últimas áreas verdes 
da Zona- Leste de São Paufo. 

GRUPO ECOLÓGICO EVITA CONS1RUÇÃO DE REPRESA NA URSS 

Moscou (Novopress) - A construção 
de uma represa no rio Stri, nos Cárpatos 
ucranianos, foi adiada como resultado 
dos protestos da organização social 
Mundo Verde, que funciona anexa a uma 
sucursal do Comitê Soviético da Paz com 
sede em Lvov, que considerou a obra 
prejudicial à ecologia da região. 

Segundo informação da Nóvosti, com 
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a represa, a água do rio perderia muitas 
de suas qualidades, prejudicando a flora, 
fauna e população do local. O p�esident_e 
da Mundo Verde, �critor Rostil_?v Bra

tun, disse que o rio nasce nas montanhas 
e desemboca no Dniester e muitas vezes, 
por causa das chuvas e neves em degelo, 
pode tomar-se perigoso. Por isso, para. 

contê-lo em dimensões próprias para a 
construção da represa seria necessário 
ado� várias medidas, como a terraple
nagem das margens, a construção de pe
quenos diques e o plantio de bosques ao 
longo de seu curso. Estas medidas con
tribuiriam, segundo ele, para combater as 
causas das inundações e não apenas suas 
conseqüências. 

Economia------------------------------

"Há muitas maneiras de matar uma pessoa: 
esfaqueando-a, tirando-lhe o pão, impedin
do-a de curar-se de uma doença, obrigando-a 
a viver numa péssima moradia, levando-a à 
guerra etc. E muito poucas dessas coisas estão 
proibidas pelo nosso Estado", dizia Bertolt 
Brecht O governo Sarney ao menos tem o 
mérito de não esconder o seu absoluto despre
zo pela maioria da população brasileira: o Pla
no Verão- o "Bateau Moucbe V" -nada mais 
é do que a institucionalização do arrocho sala
rial e da recessão. Aprimora-se, em flagrante 
delito, a máquina de absorção dos parcos re-. 
cursos populares, a serem destinados aos cr.e
dores internacionais - para quem efetiva
.mente o atual Governo governa. Assim, enxu
·ga-se a liquidez, dificulta-se o consumo, re
duz-se o crediário, congelam-se os salários, 
amplia-se a carência da caderneta de poupança 
de um para seis meses. E para alegria geral dos 
banqueiros

? 
aumentam-se os juros. 

O Governo pode.alegar que, em contrapar
tida, há redução de gastos públicos e coogela-

.ento de preços. Ora, somos um povo pobre, 
-.:om 4 5  milhões de miseráveis, mas não somos 
burros. É o próprio Governo quem controla os 
gastos públicos, manipula os índices da in
flação e determina o reajuste do IPC e das 

·SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO
FreiBetto 

LFT. E que congelamento é este l?reviamente 
comunicado aos empresários com poder de 
remarcar preços? Onde estão as tabelas de 
preços dos produtos agrícolas? Quem sobrevi
ver, verá. Os donos do capital farão greve à 
sua maneira - boicotando o abastecimento e 
instalando o ágio - e o Governo decretará o 
fim do congel�nto. Ou fará o reajuste das 
tabelas, o que significa conceder do mesmo 
jeito. Contudo, os aumentos dos salários de
verão ser conquistados na briga e na greve. 

Nem uma palavra do Presidente sobre os 
três principais problemas brasileiros: a dívida 
externa, a dívida interna e a refonna agr�a. 
Fica· evidente que o novo pacote visa exata
mente encobrir ou satisfazer os interessados 
em manter tais questões intocáveis. Reduz-se 
o poder de compra da população, limita-se o
gasto público e congela-se a caderneta para 
fazer caixa e pagar os juros da dívida externa. 
Já a dívida interna fica para o próximo Presi
dente ... Quanto à reforma agrária, quem caça 
os assassinos de Chico Mendes, não por uma 
·questão de justiça, mas para limpar a imagem
do Brasil no exterior, pode tranqüilamente ris
car do mapa o Ministério da Reforma Agrária
e deixar que a questão fundiária no Brasil seja
resolvida à bala.

O maior problema __ do governo Sa�ey não 
é a insegurança (3 pacotes em 4 anos e 68 mi
nistros!) ou o autoritarismo de quem, mesmo 
após a promulgação da nova C-0nstituição, se 
sente no direito de baixar medidas econômicas 
como se este país não tivesse um Parlamento 
ou o Parlamento não merecesse o mínimo de 
respeito. O que realmente falta ao Go'_'.ernõ é 
um mínimo de ética e decência cívica. E como 
no triste episódio do "Bateau Mouche": ven
de-se à nação um pacote de ilusões econômi-· 
cas sob a promessa de que todos irão usufruir' 
deste �Qnho de uma noite de verão - o com
bate 'a inflação através de paliativos moneta
ristas que não tocam nas causas estruturais. 
Em breve percurso, o pacote naufragará nas 
.águas das pressões empresariais, afogando na 
miséria um maior número de brasileiros. Ban-. 
queiros, fazendeiros e empresários industriais 
serão sempre resgatados pelos recursos ofi
ciais. 

Felizmente desta data-base ninguém esca
pa: 15 de novembro. Então o povo brasileiro 
dirá o que pensa do atual Governo e em quem 
realmente acredita. 

Frei Betto, frade dominicano, é escritor e 
assessor da Pastoral Operária dé S. Bernardo 
do Campo e Diadema. 

PARA ECONOMISTA, PLANO VERÃO FOI FEITO PARA PAGAR DÍVIDA 

Brasília (AGEN) - Com o Plano Verão,na 
análise do economista Luiz Fenelon, do 'Insti
tuto de Estudos Sociais e Econômicos - Inesc 
-, "saíram ganhando os nossos credores, os 
exportadores e a política de continuar pagando 
a dívida externa às custas da população brasi
leira". Ele lança a pergunta: "Terá sido este o 
objetivo do pacote - evitar uma nova mo
ratória-, ou estamos frente a uma feliz coin
cidência?" 

Fenelon rememora que "oficialmente foi 
dado imenso destaque ao 'Plano Verão', como 
um novo pacote de combate à inflação". No 

�tanto, segundo ele, "isto é verdade somente 
� parte porque o discutido pacote tem obje

tivos bem mais ambiciosos e retoma metas es-

tabelecÍdas para o 'ajuste estrutural' das eco
nomias em desenvolvimento, estabelecidas pe
lo FMI e Banco Mundial: arrocho salarial, 
corte nos gastos públicos, aumento de juros, 
controle monetário e desvalorização cambial". 

O economista pondera que, a curto prazo, 
as medidas serviram para evitar nova morató
ria, possibilitando o pagamento de US$ 500 
milhões aos bancos credores. vencidos na se
mana da decretação do pacote. E explica: "A
-pesar do recorde no saldo comercial - mais 
de 19 bilhões de dólares- conseguido em 88, 
as reservas cambiais do país aumentaram de 
US$ 4,5 bilhões em dezembro de 87, para 
apenas US$ 5,4 bilhões em setembro de 88 -
último dado oficial. O nível reduzido das re-

servas, segundo o ministro da Fazenda, impe
dia que 0 Brasil efetuasse o pagamento de uma 
parcela de US$ 500 milh�es". 

Finalizando sua análise, Fenelon explica 
que, "com as medidas adotadas de desvalori
zação do cruzado em 17%, o congelamento do 
dólar oficial e o aumento das trocas de juros, o 
Governo, em poucos dias, conseguiu que ex-· 
portadores antecipassem contratos de câmbio 
com o Banco Central, objetivando aproveitar a 
especulação do overnight. Dessa forma, o Go
verno ficou em posse de mais de US$ 1 bilhão, 
podendo pagar a parcela de US$ 500 milhões, 
com atraso de apenas alguns dias e, de sobra, 
reforçando suas reservas", 

Povos Indígenas------------------------
. . ' 

SEVERO INSISTE NA DEMARCAÇÃO DA ÁREA YANOMAMI 

Brasília (AGEN) - O caso da invasão 
do território Y anomami por milhares de 
garimpeiros apenas será resolvido com a 
demarcação efetiva das terras pertencen-· 
tes a esse povo indígena. A opinião é do, 
senador Severo Gomes (PMDB-SP), a 
respeito da decisão do ministro do Inte
·rior, João Alves, anunciada dia 10 de fe-·
vereiro, de retirada dos garimpeiros que
atuam no território Y anomami. Calcula-

se em até 100 mil o número de garimpei
ros na área, localizada no estado de Ro
raima. 

Autor de um projeto que há tempos 
tramita no Congresso Nacional, de de
marcação do território Y anomami, o se
nador Severo Gomes considera ter sido 
"um prêmio" a nomeação de Romero 
Jucá Filho para o governo de R<:>raima. 

Prêmio, no caso, pela sua atuação como 
ex-presidente da Funai. Para o parlamen
tar paulista, a carta enviada ao ministro 
do Interior, pelo presidente da Asso-
ciação dos Garimpeiros de Roraima, AI
tino · Machado, aplaudindo à atuação · de 
·Jucá no governo do estado, denuncia a
.forma como a questão indígena é tratada
pelo governo federal.

CIMI DENUNCIA AMEAÇA CONm.A PATAXÓ 

Brasília (AGEN) - O Conselho lndi
genista Missionário (Cimi) denunciou 
que os Pataxó Hã-Hã-Hãe da Aldeia 
.Baetá, localizada no município de ltajú 
.do Colonia - sul da Bahia - estão 
sendo ameaça.dos de terem suas terras 
invadidas por "Touca" (filho do fazen
deiro Armando Pinto), que estaria insis
tindo em colocar seu gado na área indí
gena. 

Segundo o Cimi, os Pataxó Hã-Hã-

Hãe recorreram várias vezes à Funai, so
licitando providências a fim de evitar 
.uma iminente invasão mas nada foi feito. 
O Conselho Indigenista lamenta a si
tuação de violência e abandono que a al
deia vem sofrendo e lembra que, no dia 
29 de janeiro, 14 de seus integrantes fo
ram presos e espancados pela PM de 
ltajú do Colonia. Os agressores: cabo 
Nicodemos, soldado Roque e outro PM 
não identificado pelos Hã-Hã-Hãe. 

De acordo com o Cimi, "os índios es
tavam na cidade vendendo peixes e ne
nhum deles bebia, como se tentou acu
sar. O grupo foi solto apenas na manhã
do dia seguinte. Antes, porém, um deles, 
numa tentativa de fuga, quase foi atingi
-do por cinco disparos efetuados pelos 
policiais". Os Pataxó - inclusive da 
área de São Lucas - encaminharam ao 
secretário de Segurança da Bahia, docu
m.enf0 relatando as agressões. 
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Especial--------------------=-----,-----

ENTIDADES CONSIDERAM CASO DO 42� DP COMO TORTIJRA E HOMICÍDIO 

São Paulo (AGENJ - A omissão de 
socorro foi apenas uma das irregularida
des constatadas pela comissão de repre
sentantes das entidades de direitos hu
manos que apura a morte de 18 detentos, 
por asfixia, dia 5 de fevereiro, no 422 
Distrito Policial. Os mortos estavam en
tre os 51 detentos colocados na cela forte 
do 422 DP, localizado no Parque São 
Lucas, em São Paulo. 

O relatório da comissão foi entregue à 
imprensa no último dia 10, em entrevista 
coletiva na Agência Ecumênica de Notí
cias. Participaram da coletiva, entre ou
tros, o cientista político Paulo Sérgio Pi
nheiro, da Comissão de Direitos Huma
nos' da OAB-SP; Maria Thereza Moura, 

.do Ce�tro Santo Dias de Direitos Huma
nos, o padre Agostinho Duarte, da Pasto
ral Carcerária da CNBB; o jornalista 
Rodolfo Konder, vice-presidente da 
seção brasileira da Anista Internacional; 
o senador Severo Gomes (PMDB-SP); o
deputado Fábio Feldman (PSDB-SP); e
Aparecida 1nês, mulher de Paulo Roberto
Jesuíno. um dos 18 detentos mortos a 5
de fevereiro.

Contradições - Diz o relatório da co-· 
missão que o caso do 422 DP começou 
com uma tentativa de fuga dos presos, às 
8h do último dia 5. Os detentos Já ha
viam retornado às suas celas, e a tentati
va de fuga "totalmente debelada pelos 
funcionários", quando del1berou-se pelo 
confinamento dos revoltosos na cela for
te do Distrito. 

Os 51 detentos foram então despidos, 
e colocados na cela forte, que mede 1,5 
por 3 metros. Conforme depoimentos co
lhidos pela comissão, os pedidos de so
corro por parte dos presos eram respon
didos com expressões do tipo "deixa 
morrer, assim esvazia o xadrez". O dele
gado titular do 422 DP, Carlos Eduardo 
Vasconcelos, disse à comissão que acor
reu ao Distrito por volta das 9h, e que, 

não sabia das medidas tomadas pelos 
funcionários. Contudo, de acordo com 
alguns presos ouvidos pela comissão, o 
delegado titular estava ciente do episó
dio. 

A cela forte teria sido finalmente 
aberta às l lh, quando não mais se hou
via os apelos dos detentos. A omissão de 
socorro constatada pela comissão refe
re-se à negativa dos funcionários em 
atender aos presos. Os próprios presos 
aplicaram a respiração boca a boca àque
les que estavam desacordados. Ao final, 
dos 51 detentos encerrados na cela forte, 
12 estavam mortos por asfix'i'a, 6 em es
tado de coma - depois morreram - e 
32 desmaiados por hipoxia. 

be acordo com o que a comissão pôde 
apurar, os nomes mais citados nos acon.: 
tecimentos foram ·do investigar Celso Je
sus da Cruz, o carcereiro José Ribeiro e 
o próprio delegado Carlos Eduardo Vas
concelos. Algumas contradições foram
apontadas pela comissão no depoimento
do delegado titular. Segundo ele, a cela
forte tinha sido utilizada na sua gestão
apenas para depósito. Porém, o delegado
assistente, Joaquim N<;>gueira, informou
que a cela era utilizada regularmente pa
ra conter os presos "turbulentos".

Impunidade - Para os · membros da 
comissão, os fatos ocorridos no 422 DP 
- qualificados pelo padre Agostinho
como "tortura", seguida de homicídio
-, bem como a recente morte de um 
carcereiro na cadeia pública de Presiden
te Prudente (SP), queimado vivo pelos
detentos, são fruto da "impunidade para
as práticas de violência ilegal, tortura e
execuções extra-judiciais, praticadas por 
funcionários policiais, assim como a ine
ficiência do Judiciário em acelerar o cur
so da Justiça, fiscalizar o cumprimento
da pena, e garantir os direitos das víti
mas do crime".

A respeito, lembram os representantes 

das organizações de direitos humanos 
que os juízes e promotores públicos, de 
maneira geral, não cumprem a sua obri
gação de efetuar visitas de correição aos 
presídios, para averiguar os casos de de
tentos que já deveriam estar soltos. Do 
mesmo modo, criticam o fato de que pre
sos que deveriam estaF sob guarda do 
Judiciário continuam na esfera policial, o 
que contribui para gerar casos como o do 
422 DP. A superlotação dos presídios e 
a corrupção impune nestes estabeleci
mentos são outros fatores indicados pela 
comissão como responsável pela tensa si
tuação de crise porquê passa o sistema 
carcerário brasileiro. 

AcompaubamMto - Entre as medidas 
que serão tomadas em torno do caso do 
422 DP, a nível da sociedade civil, a co
missão informou que o presidente do 
Conselho Federal da OAB, Márcio Tho
maz Bastos, irá atuar comb assistente de. 
acusação. A OAB também prestará as
sistência jurídica às famílias dos deten
tos, nas ações de responsabilidade do Es
tado e indenização das vítimas, tanto A 
caso do 422 DP como no da cadeia p�' 
blica de Presidente Prudente. 

Às autoridades, como o governador 
Orestes Quércia e o secretário estadual 
de Justiça, Mário Sérgio Duarte Garcia, 
foi solicitada a retirada do delegado 
Cláudio Alvarenga da presidência do in
quérito e. a abertura de Inquérito Policial 
Militar (1PM), para apurar a participação 
da PM nos ·fatos. As duas reivindicações 
já foram atendidas. A comissão também 
pediu a indicação de promotores públi
cos para acompanhamento dos inquéri
tos, retirada dos presos dos xadrezes de_ 
todos Distritos Policiais, retirada dos·. 
presos da carceragem do Deic, interdição 
e desativação de todas as celas fortes. 
Todas essas medidas receberam promes
sa positiva por parte do governo do Es
tado. 

PASTORAL CARCFR.ÁRIA LAMENTA RESISTÊNCIAS NA IGREJA • 

São Paulo (AGEN) - O padre Agosti
nho Duarte de Oliveira é um dos três sa
cerdotes que atualmente trabalham na 
Pastoral Carcerária da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil (CNBB). Os 
ouu·os dois são padre Bruno Trombeta, 
do Rio de Janeiro, e padre Alfonso Pas
tore, de Paracatu (MG). A Pastoral Car
cerária está ligada à Linha 6 da CNBB, 
dirigida por d.Afonso Gregory. 

Na realidade, o trabalho com os pre-

sos, por parte da hierarquia eclesiástica, 
está apenas no começo. Padre Agostinho 
lamenta que são poucos os que se habili
tam para a tarefa, que éle admite ser 
"barra pesada". Do mesmo modo, o tra
balho é "meio inglório, é difícil ver os 
resultados", o que também seria um fator 
de desestímulo. 

"Há um:) resistência na Igreja em tra
balhar com os desclassificados em ge-

ral", denuncia padre Agostinho, 58 anos, 
há 30 trabalhando na área. Entre outros 
trabalhos na área do sistema carcerário, o 
religioso cita os grupos que atuam com 
os presos da Casa de Detenção, em São 
Paulo; a Organização Comunitária pelos 
Direitos dos Presos, ligada ao Instituto 
de Estudos Especiais (IEE) da PUC-SP; 
outros grupos em Barueri, Carapicuiba e 
Osasco, na Grande São Paulo, no Pa
raná, Minas Gerais e Rio de J�eiro. 

UM DOS MORTOS DEIXA TRFS FILHOS E MULHER GRÁVIDA 

São Paulo (AGEN) - A morte do de-·. 
tento Paulo Roberto Jesuíno, no 422 Dis
trito Policial, deixa uma grande lacuna 
em sua família. Além da es}:)Osa Apareci
da Inês Jesuíno, dos três filhos, Paulo 
Roberto, Carlos Alberto e José Aurélio 
- de respectivamente dez, oito e três
anos, a quarta criança, ainda em ges
tação, não conhecerá o pai.

Aparecida, em entrevista à AGEN, 
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desabafou sobre o seu desamparo e as di
ficuldades que terá para criar seus filhos. 
Seu marido era cabelereiro e a única 
pessoa da târru1ia que trabalhava fora, 
sendo o responsável pelo sustento da ca
sa. Residente na Vila Ema, Aparecida 
não sabe como ela e seus filhos sobrevi
verão daqui em diante. 

Grávida de quatro meses, ela diz não 
estar bem fisicamente devido também ao 

choque muito forte que sofreu quando 
teve que reconhecer o corpo do marido. 
Mesmo recuperada, acha· difícil que al
guma empresa se disponha a conceder 
emprego a uma pessoa em s9as con
dições. Entretanto diante do impasse não 
há esmorecimento nem resignação da sua 
parte. Resta, sim, a solidariedade com as 
outras inúmeras e anônimas famílias que 
passam por episódios semelhantes, por 
todo o Brasil. 

São Paulo (AGEN) - A Comunidade 
Eclesial de Base da Região Vila Pruden
te elaborou uma carta aberta à popu
lação, repudiando o episódio ocorrido no 
422 DP, onde 18 detentos foram mortos 
por asfixia. O documento foi divulgado 
durante ato público no último dia 18, en
tregue ao povo, autoridades, aos partici
pantes do encontro e também ao 422 DP. 
A programação teve início às 14h, com 
via sacra, saindo da Paróquia de São Fe
lipe de Neri .(Parque São Lucas), até o 
Distrito Policial. 

Movimento Operário 

CEB REPUDIA MASSACRE NO 422 DP 

A carta aberta, assinada por mais de 
20 outras entidades explicita a necessi
dade de reflexão em torno de uma socie
dade injusta e doente onde milhões de 
pessoas passam fome, sentem o desem
prego, a falta de moradia e de saúde. O 
resultado, lembram as entidades, "é a fa
bricação contínua de criminosos, em vá
rios âmbitos''. 

Na carta fica expresso também o com
promisso da CEB e outros assinantes no 
sentido de que todo homem tem direito à' 
vida e, portanto, a morar com dignidade, 

a salário justo, ao acesso à saúde. 
Também é expressa a exigência de .que 
os culpados pela morte dos detentos de
vem ser punidos assim como não devem 
ficar impunes as injustiças do sistema 
social e carcerário. 

Fica manifestado ainda "o repúdio à 
pena de morte no Brasil, opinião parti
lhada pela maior parte do povo, através 
da Assembléia Naciona1 Constituinte". 
As entidades finalizam solidarizando-se 
com as farru1ias dos presos que "repre
sentam a conseqüência de um sistema 
que não cura: mata". 

GREVE DA CUT E CGT DEVE PARALISAR MILHÕES DE TRABALHADORES 

São Paulo (AGEN) - A greve geral 
reivindicatória marcada pela CUT e 
CGT, para os dias 14 e 15, deverá supe
rar a realizada em dezembro de 86, 
quando mais de 15 milhões de trabalha
dores (10 milhões, segundo o SNI) para-

,a5aram suas atividades, em todo o Bra
a!. Essa é a expectativa do comando uni

ficado, após reunião realizada dia 15, 
quarta-feira, para elaboração da pauta 
definitiva de reivindicações e definição 
das estratégias de divulgação da campa
nha do "Plano de Resistência". 

A pauta de reivindicações defende os 
seguintes pontos: recuperação das pexdas 
acumuladas desde março de 86; reajuste 

salarial mensal, de acordo com o índice 
real controlado pelo Dieese; reforma 
agrária; política agrícola voltada aos in
teresses dos trabalhadores no campo.. 
Dois outros tópicos importantes: o contra 
à recessão e ao desemprego e o não à dí
vida externa. 

O material de divulgação basicamente 
exibirá essas bandeiras de luta assinadas 
pela CUT e CGT, o que não impede que 
as duas centrais independentemente, ela
borem outras variantes empunhando o 
mesmo conteúdo. A CUT, por exemplo, 
já lançou o selo "Plano Ladrão" e o car
taz "Proteja-se do (Plano) Verão". No 
mesmo dia 15, as cinco regionais da 

CUT no Estado de São Paulo promove
ram também vários atos públicos na 
Grande São Paulo, ABC, São José dos 
Campos, Campinas e Ribeirão Preto. 

Dia 24, sexta-feira, serão realizadas 
duas reuniões: às 14h, na sede da CGT, 
com integrantes do comando unificado; e 
às 18h, também reunindo partidos políti
cos e entidades da sociedade cívil, para 
discutir sua adesão, na Câmara Munici
pal de São Paulo. No dia 16 de março, 
será feita uma avaliação da greve, pela 
CUT e CGT, na sede da Contag, em 
Brasília. Na ocasião serão definidos os 
próximos passos do "Plano de Resistên
cia". Não está descrutada a deflagração 
de nova:s greves gerais. 

EMPREGADOS DE MULTINACIONAIS ENCONTRAM-SE EM CAJAMAR 

São Paulo (AGEN) - Problemas da 
indústria automobilística, a internaciona
lização da ecçmomia e as forma'! de ma
nipulação empreendidas pelas transna
cionais no $entido de montar táticas para 
aprofiindar a exploração sobre trabalha
dores na área, será amplamente discutida 
no período de 22 a 26 deste mês, no lns-

·�to de Fonnação Sindical da CUT, em
•Jamar.

Esse é o terceiro encontro internacio
nal e o segundo promovido no Brasil, 
numa organização, este ano, dos Sindica
tos dos Metalúrgicos de São Bernardo 
(Diadema), Santo André, Campinas e 

São José dos Campos, com apoio da 
CUT e Troca de Informações Transna
cionais - Tiet. A proposta dessa reali
zação surgiu da necessidade de contrapor 
a política do empresariado Gogando tra
balhador contra trabalhador, num esque
ma de violenta concorrência internacio
nal) com debates entre a categoria não
patronal. 

Esse intercâmbio de informações � 
experiências entre os· trabalhadores co
meçou dia 17, com programação nas cj
dades promotoras do encontro. Além de 
visitas a sindicatos e fábricas automo
bilísticas também foram contatados fun-

cionários de autopeças·. No dia 18, para
lelamente, começaram a ser desenvolvi
das programações com movimentos po
pulares em geral. 

Ao final do encontro, no dia 26, de
vem ser tiradas novas deliberações no 
sentido de intensificar a solidariedade 
dos trabalhadores, em diversos países, 
nas ocorrências de greve e outras si
tuações. Pretende-se ainda buscar outras 
fórmulas de comunicação internacional. 
Das promoções anteriores resultou um 
Jornal que é hoje produzido no Brasil, 
com divulgação mundial, em diversos 
idiomas. 

Opinião--------------------------

MARTÍRIO AFEGÃO: AS RAZÕES DA GUERRA 
Newton Carlos 

Todo mundo pressíonou para que os 
sovíéticos deixassem o Afeganistão. O 
isolamento da União Soviética, provo
cado pela invasão, foi tal; que as vo
tações na Nações Unidas levaram à abs
tenção antigos aliados seguros. Mas não 
é o mesmo interesse pelo que acontecerá 
ao Paquistão, com a retirada sovíética. 

As embaixadas arrwm bandeiras e os 
diplomatas caem fora da capital afegã. 

· A pppulação nativa fica entregue à sua
própria sorte, eruJuanto a luta pf!lo po
der se transforma em desvario nacional.
Um banho de sangue é quase certo.

Estilo - Mesmo sem cobertura soviéti
ca, os comunistas dizem que não l.argam 
o poder totalmente - querendo um go
verno de unidade nac(onal. Os rebeldes

muçulmanos não querem saber de co
munistas no Governo, mas não conse
guem enteruier-se entre si no ''Shura'' 
(o Conselho, convocado de acordo com
-a tradição tribal) para decidir sobre o
futuro do Afeganistão, seu sistema de
poder e estilo de vida., depois de nove
anos de intervenção soviética que marti
rizou o país.

Há oito grupos muçulmanos afegãos 
instalados no Irã. São xiitas, ajustados 
a.o "radicalismo" iraniano. Ao todo 
eles são sete no Paquistão, em sua 
maioria sunitas, que interpretam o 
Corão de forma mais amena, do ponto 
de vista político. Exístem também os 
grupos laicos e os comandantes müita
res e seus 1:uerrilheiros, que lutam den-

tro do Afeganistã.o e constituem a frente 
interna da rebelião. Alguns comandan
tes a.firmam que os políticos vivem bri
gando entre si, que os mesmos fizeram a 
guerra e o pior: devem ser deles a tarefa 
de conduzir o futuro regime. 

Enquanto isso 0 povo afegã.o sofre. A 
idéia de restabelecer a Monarquia, com 
um poder moderador, n.ão foi adianre. 
Os rebe/,des, armados pelos Estados 
Unidos, que também retiraram seus di
plomatas, parecem dispostos a sitiar a 
capital, submetê-la pela fome e assumir 
o controle de tudo. O Afeganistão, pós
intervençã.o soviética, tão esperado em
todo o mundo, não poderia ter uma
imagem mais sinistra.
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América Latina----------------�-----

LANçAoo MOVIMENTO PELA DEMOCRACIA NO PARAGUAI 

São Paulo (AGEN) - O Comitê de 
Apoio ao Povo do Paraguai (Capp) estu
da pela primeira vez, depois da queda do 
general Alfredo Stroessner, as medidas a 
serem tomadas em favor do povo para
guaio e sobre a estadia provisória e per
manente do ditador no Brasil. 

O Capp, uma entidade brasileira de 
solJClariedade, formado em 1985, em São 
Paulo, vai analisar os últimos aconteci
mentos ocorridos no Paraguai, como as 
reivindicações feitas no primeiro. comício 

realizado em Assunção, desde a posse do 
governo interino do general Andrés Ro
dríguez, pelo presidente da coalizão opo
sicionista Acordo Nacional e do Partido 
Liberal Radical Autêntico (PLRA), Do
mingo Laino. 

Entre elas está o adiamento das 
eleições presidenciais marcadas para 12 
de maio, através da modificação da lei 
eleitoral, a supressão da legislação auto
ritária e a reforma da Constituição de 
1967. Também os sindicatos independen-

tes reivindicaram o fim da Confederação 
Paraguaia dos Trabalhadores (CPT), 
controlada pelo Ministério do Trabalho e 
considerada fascista. 

No último dia 10, em São Paulo, foi 
lançado o Movimento de Solidariedade 
pela Democracia no Paraguai pela OAB 
(SP e Federal), senador Severo Gomes 
(PMDB-SP), deputados Fernando Gaspa
rian (PMDB-SP) e Fábio Feldman (PS
DB-SP), Comissão de Justiça e Paz e 
Teotônio Vilela, entre outros. 

ENITDADES CONTESTAM ASil.O A STROESSNER. 

São Paulo (AGEN) - Longe de ser um 
ato humanitário, a concessão definitiva 
de asilo ao ditador Alfredo Stroessner é 
uma conduJ.a violadora dos princípios in
ternacionais e representa o descumpri
mento da norma geral, contida na nova 
Constituição, que determina que o Bra
sil. nas suas relações in�emacionais, de
ve pugnar pela prevalência dos direitos 
humanos. 

Estes pronunciamentos fazem parte de 
um documento elaborado por entidades 
brasileiras de apoio ao povo paraguaio, 
como o Comitê de Apoio que exige a re
consideração da decisão concessiva de 

Santiago (AGEN) - A libertação de 
todos os presos políticos chilenos é con
s�derada fundamental pelas forças pro
gressistas do Chile, dentro das nego
ciações que estão sendo entabuladas .com 
vistas à redemocratização do país. Ao fi
nal de 1988, segundo relatório divulgado 
agora pela Fundação de Ajuda Social das 
Igrejas Cristãs, eram 436 presos políticos 
encarcerados nos presídios c}:ulenos. 

Deste total, 60 eram casos de presos 
condenados, 32 de condenados e proces
sados, e 335 de presos processados. O 
Centro Santiago Norte era a penitenciá
ria com maior número de presos políticos 
(186), seguido da prisão de Valparaíso 
(36), Santo Domingo (23) ·e Concepcion 
(21). Todos os presos políticos de Santo 
Domingo são mulheres. Dos 436 presos 
políticos chilenos. 384 eram homens e 52 
mulheres. 

asilo territorial ao ditador paraguaio, 
uma vez que de acordo aos termos da 
Convenção sobre Asilo Territorial de 
Caracas e da Declaração sobre Asilo 
Territorial da ONU de 1967, asilo é pro
teção ao perseguido político, o que não 
seria o caso de Stroessner, acusado de 
sérias violações aos direitos humanos no 
Paraguai. 

Portanto, segundo o documento, não 
pode ser invocado em caso de perse
guição legitimamente motivada por cri
mes de direito comum ou por atos con
trários aos objetivos e princípios das 
Nações Vnidas, porque Alfredo Stroess-

PRESOS POÚTICOS NO CIDLE SÃO 436 

A maior parte dos casos - 144, ou, 
33% - era de presos detidos no próprio 
ano de 1988, enquanto 101 (23,17%) fo
ram detidos durante o ano de 1986, 59

(13,03%) durante 1987, 44 (10,09%) em 
1985, 44 (10,09%) �ntes de 12 de janeiro 
de 1983, 30 (6,88%) durante 1984, e 12 
(2,75%) em 1983. Nos casos de 2 prisio
neiros não foi possível. identificar a data 
de detenção. 

Lei aplicada - Ainda segundo o relató
rio da Fundação de Ajuda Social das 
Igrejas Cristãs, entre os 596 processos 
aplicados aos presos políticos dos quais 
se pôde algum tipo de informação, 328 
(55,03%) eram enquadrados na Lei de 
Controle de Ârmas, 168 (28,19%) na Lei 
Antiterrorista e 38 (6,38%) no Código 
Penal. Entre os 596 processos, 474 
(79,53%) tramitavam na justiça mifüar e 
116 (19,46%) na justiça ordinária. 

ner manteve-se quase 35 anos no poder 
mediante violação do direito à vida·; à li
berdade, à segurança pessoal, à privaci
dade, a um julgamento imparcial, à li
berdade de pensamento, de opinião e de 
expressão, de reunião, de associação 
pacífica e do direito à participação polí
tica, à pratica da tortura, do exílio força
do e da corrupção. 

Assim como inúmeros · instrumentos 
internacionais, a Convenção da ON;W... 
contra a Tortura de 1984, de que o Bral!' 
é parte, considera tais crimes comuns e, 
portanto, passíveis de extradição. 

Entre 131 casos de penas aplicadas a 
presos políticos condenados, o maior 
número de casos - 42, ou 32,06% -
era de prisão entre 5 e 10 anos, 34 
(25,95%) de menos de 5 anos, 19 
(14,50%) de penas entre 15 e 20 anos. 
Não hàvia presos condenados à morte, e 
13 presos estavam condenados à prisão 
perpétua. 

De acordo com o relatório, dos 436 
presos políticos, 319 (73,17%) respop.dia 
a um processo, 92 (21, 10%) a dois pro
cessos e 20 (4,59%J a três processos. 
Um prisioneiro (0,23%) respondia a onze 
processos, 2 (0,46%) a nove processos e 
um (0,23%) a oito processos. Durante 
1988, foram outorgados 146 vistos a p• 
sos políticos chilenos� sendo ·J!Z
(35,62%) pela Bélgica, 21 (14,38%) pela 
Noruega, 20 (1,3,70%) pela França, 15 
(10,27%) pela Austria e 15 (10,27%) pe
la Finlândia. 

1NTERNACIONAL SOCIALISTA A1ENTA PARA AMÉRICA LATINA 
Paris <Horacio Cabral-Magnasco, de Cono 

Sur Press) - A posse de Carlos Andréz Perez 
na presidência da Venezuela, dia 2 de feverei
ro, recolocou na ordem do dia o relacionamen
to entre a Internacional Socialista (IS) e a cena 
poJítica da América Latina. 

A questão latino-americana foi um dos 
destaques da. reunião do conselho da IS, no fi
nal do ano passado, em Paris, sob a presidência 
do ex-ministro francês Pierre Mauroy. No do
cumento final do encontro, a IS assinala os 
progressos registrados na América Latina, no 
que se refere ao avanço do processo democráa 
tico e na área de direitos humanos, mas lamen
ta que estes ainda não sejam respeitados em 
vários países do continente. 

No encontro, foi comemorada a vitória de 
Andrés Perez na Venezuela, e manifestada a 
"profund11 satisfação" da IS pela vitória do 
Não no plebiscito chileno de 5 de outubro úl
timo. Após apoiar as reivindicaç,,es por re
formas constitucionais apresentadas pela opo
sição chilena, no sentido de que sejam realiza
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das eleições livres no menor espaço de tempo 
-possível, o conselho da IS homenageou o povo 
do Chile. cujo "'grande l?entido cívico constitui 
um exemplo para todos aqueles que lutam pela 
liberdade". 

Brizola - A IS salientou ainda o "avanço 
das forças democráticas do Brasil" nas últimas 
eleições municipais de 15 de novembro, e "es
pecialmente a vitória eleitoral do Partido De
mocrático Trabalhista, liderado por Leonel 
Brizola". 

Preocupações - Após destacar as esperan
ças para a América Latina, a alta instância da 
IS expressou �ua "grave preocupação -pelas 
ameaças que ainda rondam a democracia nessa 
parte do mundo". A então recente tentativa de 
golpe de Estado na Argentina ainda sensibiliza 
os membros do conselho. 

Já a situação centro-americana foi objeto 
de menção especial, por causa da "falta de 
progressos no cumprimento dos compromissos 
estabelecidos pelos Acordos de Esquipulas II". 

Assim mesmo, o conselho da Internacional 
Socialista reiterou a exigência de que "cesse a 
ajuda exterior aos grupos inssurrecionais e às 
forças irregulares qu� operam na região e o 
não-uso do território para apoiá-los". 

A violação dos direitos humanos em vários 
países latino-americanos também foi objeto de 
reflexão pelo conseJho da IS. O texto final do 
encontro refere-se sobretudo à situação do 
Haiti, lamentando "a suspensão da vigência da 
Constituição, adotada por maioria popular ab
soluta em 1987". Quanto ao Paraguai, cla
mou-se por "redobrar os esforços de solida
riedade com os partidos democráticos desse 
país, para a obtenção de um sistema de liber
<lades plenas". (O texto foj redigido, claro, an
tes do golpe que depôs o general Alfredo 
S troessner.) 

Nicarágua - O caso da Nicarágua foi objeto 
de especial atenção por parte da direção da In
ternacional Socialista. Foi debatido o apoio da 
IS a um centro de formação municipal a ser 
instalado em Manágua. 

PARLAMENTO ACUSA D'AUBUISSON PELA MORTE DE D.ROMERO 
San Salvador (AGEN) - O Parlamento 

salvadorenho acusou o fundador e atual 
dirigente da "Alianza Republicana Na
cionalista", a-Arena, Roberto D' Aubuis
son, como o autor intelectual do assassi
nato do arcebispo de San Salvador, 
d.Oscar Arnulfo Romero, ocorrido du
rante a celebração de uma missa na capi
tal de El Salvador, em 1980.

.A comissão parlamentar que investi
gou o assassinato de d.Romero e que 
contou com a colaboração do F.B.I. dos 

Estados Unidos chegou às seguintes 
conclusões anunciadas no último dia 8:-o 
autor inatêriaí do homicídio do líder ca
rismático � crítico da repressão salvado
.renha foi o ex-chefe da syguran�a da As
sembléia Legislativa, Hector Antonio 
Regado. 

O ex-capitão da Força Aérea Salvado
renha, Álvaro Rafael Saraiva, participou 
no planéjamento f)o àssassinato onde o 
autor infelectual foi o ex-presidente da 
Assembléia'. Constituciónal de 1982 e 

atual dirigente da Arena, Roberto D' Au
buisson. 

Comentando as acusações, D' Aubuis
son, disse aos salvadorenhos que "fazem 
8 anos que venho suportando as mais 
baixas calúnias e Deus bendito sabe que 
na minha consciência não tenho nada a 
ver com este repudiável assassinato". 
Disse ainda que estas acusações fazem 
parte de um plano para desprestigiar a 
Arena nas próximas eleições de março. 

NICARÁGUA ACEITA ANTECIPAR ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 
Brasília (AGEN) - Numa declaração 

conjunta com a cúpula dos cinco paí�es 
da América Central, o presidente da Nj
carágua, Daniel Ortega, propôs que as 
eleições presidenciais previstas para no
vembro de 1'990 se realizarão, o mais 
tardar, no dia 25 de fevereiro de 1990. a 
não · ser que, de comum acordo com os 
partidos políticos da oposição, decidirem 
outra data. 

.nião de Paz éla Am�rica Central onde es..: 
tavam presentes os presídentes José Na
poleón Duarte, de El Salvador, Oscar 
Arias, da Costa

.
Rica, Vinicio Cerez:o, da 

Guatemala, José Azcona, de Honduras e 
Daniel Ortega. O encontro foi no Estado 
de La Paz, em El Salvador, nos dias 13 e 

um plano em conjunto com o governo 
nicara�ense, · num prazo não maior de 
90 dias para a desmobilização, repa
triação e relocalização em Nicarágua ou 
�:mtro país dos membros da resistência 
sandinista. Conforme este acordo, Ni-

14 de fevereiro, comó continuação de carágua passará a estabelecer mecanis-
Esquipulas II, acordo de paz assinado em mos para colocar em liberdade os presos 
1987. políticos segundo a classificação da Co-

Nesta reunião, também o presidente mis�ão Internacional dos Direitos Hurna-
. Esta proposta foi feita durante a reu- de Honduras se comprometeu a elaborar nos. 

• INTELECIUAIS BRASILEIROS ESCREVEM A FIDFL CASTRO 
São Paulo (AGEN) - Mais dê 500 in

telectuais brasileiros assinaram o seguin
te documento saudando o povo cubano 
pelo 302 aniversário da Revolução: "Há 
exatamente 30 anos um pequeno país do 
Caribe entrou para a história da humani
dade libertando-se da miséria e da deses
perança. Chegava ao final a luta do povo 
cubano pela independência. 

Em 1989, somente uma geração de
pois, uma decisiva transformação social 

trouxe como resultado prático, dentre ou
tras coisas, a completa erradicação do 
analfabetismo, o direito ao estudo gratui
to para toda a população e um dos mais 
perfeitos sistemas de saúde em prática no 
mundo. 

Nós, intelectuais e profissionais brasi
leiros, queremos, neste momento, saudar 
o povo de Cuba, pelo XXX Aniversário
do Triunfo da Revolução, no desejo de
que um dia todos os povos oprimi.dos

também possam encóntrar seus próprios 
caminhos na busca da dignidade da.pes
soa humana, do direito à educação, à 
saúde e à vida". 

Entre os signatários estão Chico 
Buarque, Paulo Freire, Florestan Fer-, 
nandes, Paulo Cavalcanti, João Câmara, 
Ziraldo, Beth Mendes, Hélio Bicudo, 
Eduardo Suplicy, barcy Ribeiro, Fer
nando Morais, Séi;gio Arouca, Jbão Ba
tista de Andrade, entre outros. 

Sfntese-------------------------

FAMíLIA DE RAMIREZ 
IX>ATERR:A 

PARA COOPERATIVA. 
Nicarágua (Asin) - A família do vice-pre

sidente da Nicarágua, Sérgio Ramirez, doou 
32 hectares de terra a 68 famílias organizadas 
çm cooperativas, na localidade de Masatepe, a 

8 quilômetros de Manágua. 
Até o momento, 20 mil famílias, aproxima

damente, já foram beneficiadas pela reforma 
agrária, embora ainda existam mais de 5 mil 
que não possuem nenhuma parcela. 

Na entrega das terras, Ramirez enfatizou 
que isto não era um ato demagógico, senão o 
cumprimento da revolução sandinista e, ao 
mesmo tempo,fez um chamado aos proprietá
rios de várias terras para imitarem o exemplo 
da sua família. 

GUERRILHA ACEITA 
PARTICIPAR 

DE ELEIÇÕES ADIADAS 
San Salvador (Asin) - A Fren,te Farabundo 

Martí para a Libertação Nacional (FMLN) 
aceita participar nas eleições presidenciais se o 
govemo·salvadprenho adiá-las de 19 de março 
para 15 de setembro. 

O candidato presidencial do Partido Demo
crático Cristão (PDC), Fidel Chavez Mena, 
comentou que esta é a primeira vez, depois de 
8 anos, que a FMLN está disposta a partici
par nas eleições, mas acrescentou que suas 
exigências alteram a Constituição. 

Já a direita "Alianza Republicana Naciona
lista", a Arena, disse que esta proposta é ina
ceitável e, que mais bem, é uma armadilha. O 
arcebispo Arturo Rivera Damas, que é o me
diador da proposta entre · o governo e a 
FMLN, lamel).t® o rechaço dos dirigentes da 
Assembléia Legislativa. 

IGREJAS QUEREM 
EPISÓDIO NA ARGENTINA 

APURADO 
Buenos Aires (AGEN) - As Igrejas inte

grantes do Movimento Ecumênico pelos Di
reitos Humanos (MEDH) divttlgaram à im-

prensa argentina uma notificação condenando 
o ataque ocorrido por um grupo armado des
conhecido, no último dia 13, ao posto da guar
da do Quartel do Batalhão de Arsenales 141,
localizado em Holmberg, perto da cidade do
Rio Cuarto.

Segundo o comunicado, o MEDH acredita 
na defesa irrestrita dos direitos humanos como 
a melhor defesa da democracia e portanto re
querem urna profunda investigação dos fatos e 
uma informação pública veraz e completa para 
que o povo argentino possa ter os elementos 
necessários para julgar sem confusão nem ma
nipu1ação. 

São membros do MEDH a Igreja Evangéli
ca Metodista Argentina, Igreja Católica (bis
pos de Quilmes), Igreja Refor,.mada Argentina, 
Igreja Evangélica do Rio de La Plata, Igreja 
Evangélica Valdense (Presbitério Norte), 
Igreja Evangélica Discípulos de Cristo, Asso-
ciação da Igreja de Deus e Igreja Evangélica 
Luterana Unida. 

Terceiro Mundo---------------------

nJSPOs SlJL..AHUCANOS APELAM POR PRESOS 
Johannesburg (AGEN) - A Conferên

cia dos Bispos Católicos Sul-Africanos 
está enviando às agências de notícias de 
.todo o mundo, e ainda aos corpos di
plomáticos que têm representação em seu 
país, uma mensagem de apoio aos presos 
que estão em greve de fome há vários 
-dias, protestando contra as condições
carcerárias e o governo sul-africano. A
nota vem assinada pelo secretário-geral
da entidade, bispo Jude Pieterse.

Um Comitê formado a partir do inte
resse demonsl:Fado por várias Igrejas, o 
''Comitê de Procura da Verdade'', disse 
que "está seriamente preocupado com a 
situação dos presos políticos sul-africa
nos, especialmente aqueles em greve de 
fome, em tomo de 200". 

Torturas e intenogatórios - Os bispos· 
lembram que alguns presos foram tortu
rados e interrogados, enquanto outros 
"acabaram jogados na cadeia, sem qual-

quer tipo de acusação, em confinamentos 
solitários". O Comitê assinala que "sabe 
de pelo menos 1 O presos em situáções. 
precárias de vida, que podem sofrer danos 
irreversíveis. Exigimos que as famílias e 
médicos tenham acesso aos presos". 

Os bispos solicitam, ainda aos gover
nos, que intercedam junto a Pretória, "a 
fim de ser suspenso o estado de 
emergência e extinto o sistema de prisão 
sem julgamento". 

23fev.1989•AGEN 11 



Memória----------------

cAMILO TORRFS: "A LUfA É LONGA ... "

São Paulo (AGEN/CDHAL) - No mês de fevereiro de 1967, uma notícia despertou perple-, 
xidade que atingiu toda a América Latina: um sacerdote de nome Camilo Torres, colombiano,, 
havia tombado morto num combate entre a guerrilha e o Exército na selvas da Colômbia. Era o 
dia 15 de· fevereiro. Camilo morrera em combate, totalmente marginalizado pela hierarquia cató
lica. que se pautava pela norma vigente: padres só atuavam como capelães militares de trópas re
pressivas e antipopulares. 

A mãe de Camilo, a senhora Restrepo, em vão, havia apelado ao Papa para que interviesse no 
·sentido de que seu filho fosse devolvido pelo governo colombiano, a fim de que tivesse uma se
pultura cristã. Camilo, como Che Guevara, permanece até hoje enterrado em local ignorado.

Apesar do espanto da notícia, Camilo não fora o único sacerdote católico a empunhar armas.
Antes dele, o ·padre Guilhermo Sardifias já subira a Sierra Maestra em Cuba, recebendo o máxi
mo grau de comandante da Revolução, após a vitória.

A trajetória de Camilo Torres foi muito curta: oito anos somente se passaram entre a finali
zação de seus estudos em Louvain, Bélgica, e seu martírio nas montanhas da Colômbia.

Desde os tempos de seminário, Camilo Torres estava interessado nos problemas sociais da so
ciedade colombiana. Estava particularmente preocupado com a situação dos bairros populares de
Bogotá. Através da formação teológica da época, muito distante deste gêç.ero de preocupações,
ele pôs em funcionan1ento um círculo de estudos sociais em 1954. Manteve ligações neste tempo
com a Juventude Operária Católica (JOC).

Após seus estudos em Louvain, seguiu para Paris e ficou alguns meses na Universidade de
Minesota, para se especializar em Sociologia do Trabalho. Chegou a Bogotá em 1959, e fundou
o Movimento Universitário de Promoção Comunitária (Muniproc), destinado aos estudantes.

Em 1961 integrou-se ao corpo de professores da Universidade Nacional, onde era capelão, e
foi designado como representante da Igreja Católica colombiana no organismo encarregado de 
pôr. em prática a Reforma Agrária. Visitou várias regiões da Colômbia e foi ?-Prendendo que a 
oligarquia rural não iria ceder um palmo de suas terras. 

Desde o início de 1965, Camilo havia feito contato com o ELN (Exército de Libertação Na
cional) no contexto da iniciante Revolução Cubana. Em julho de 1965 foi considerado como 
membro urbano do ELN, mas.em 18 de outubro desse mesmo ano decidiu incorporar-se defini
tivamente. No dia 26 de agosto de 1965 disse aos cristãos: "A luta é longa, comecemos já ... ". 
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O Congresso Nacional 
ainda não assumill em plenitude 

06 pn:rrogalivas conquistadas no processo canstituinle-

CONG�O E GOVERNO NÃO CUMPREM 
OS PRAZOS DA NOVA CONS'IITUIÇÃO 

Brasília, DF (AGEN) - Vários prazos estipulados pela nova Constituição, promul
gada a 5 de outubro último, referentes a diversos mecanismos institucionais, estão ven
cidos ou em vias de expirar. Desta maneira, o Congresso Nacional não está cumprindo 
as prerrogativas que assumiu no processo constituinte. De forma paralela, o president,e 
da República já editou mais de 40 medidas provisórias, repetindo o uso intensivo que 
vinha fazendo dos decretos-leis. 

Estão vencidos os prazos para a criação de uma Comissão de Estudos Territoriais 
(90 dias após a promulgação da Constituição), que teria como finalidade "apresentar 
estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos. às novas unidades territo
riais". Apenas depois de encerrado o prazo de 120 dias, dado ao presidente da Repúbli
ca, para enviar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a 
organização e funcionamento da Advocacia Geral da União, é que o presidente tomou 
essa medida. Outro prazo vencido, igualmente de 120 dias, é o referente à ela�ração, 
pelo Congresso Nacional, de um Código de Defesa do Consumidor. Também nesse ca
so, o presidente José Samey enviou projeto ao Congresso depois do prazo. 

No dia 5 de abril, finalizaram os prazos de 180-dias para a criação de cinco Tribu
nais Regionais Federais, e para a "revisão dos direitos dos servidores públicos inativos 
e pensionistas à atualização dos proventos e pensões a eles devidos". A 5 de maio, ven
ce o prazo para a revisão dos benefícios de prestação continuada, mantidos pela Pre
vidência Social na data da promulgação da Constituição. 

Depois de s�is meses, foi instituída, dia 11 de abril, a Comissão Mista do Congresso 
Nacional para promover "exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endi
vidamento externo brasileiro". A Comissão terá, portanto, apenas seis meses pai-a efe
tuar essa atribuição, uma vez que o seu prazo de vencimento é 5 de outubro, o mesmo 
para a promulgação de uma Lei Agrícola, sobre os "objetivos e instrumentos de política 
agrícola, prioridades, planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, 
mercado externo e instituição do crédito fundiário". 

Coostiluiotes es1aduais - A 5 de outubro, termina igualmente o prazo para o funcio
namento das Constituintes Estaduais, como prevê o artigo 11 das Disposições Tran
sitórias da nova Constituição: "Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituin
tes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação 
da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta". 

O prazo está preocupando os diversos movimentos sÕCiais. Faltando pouco mais de 
cinco meses, o processo constituinte estadual está incipiente em quase todos estados 
brasileiros. Um agravante é a campanha presidencial, que começa a monopolizar as 
atenções de todas as forças políticas. 

Para impedir o esvaziamento dos debates em torno das Constituintes Estaduais, os 
Plenários Pró-Participação Popular na Constituinte estão acelerando suas iniciativas. A 
5 de abril, foi criado, na Paraíba, O Movimento Popular Constituinte, que já obteve a 
primeira vitória: diminuir de 3 mil para 700 o m1mero de assinaturas exigidas para as 
emendas populares. Em São Paulo, a Sala da Constituinte Estadual, da Faculdade de 
Direito da USP, Largo de São Francisco, foi inaugurada a 24 de abril, com o lança
mento de várias emendas populares. 
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Igrejas,---------------------------
CNBB SUGERE A ROMA CONSULTA ANTES DE NOMEAÇÕES 

Itaici, Indaiatuba, SP (AGEN) - O reforço 
da unidade episcopal e da pastoral social da 
Igreja - principalmente nas áreas indigenistas 
e da terra - foi o principal saldo da 27! As
sembléia Geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), concluída no último 
dia 14, em Itaici, município de Indaiatuba, de
pois de dez dias de trabalho. 

Os bispos brasileiros voltaram às suas dio
ceses mais unidos em tomo das "exigênci� 
éticas" da democracia, do papel de educação 
política a ser exercido pela Igreja diante das 
eleições presidenciais e do "novo impulso" a 
ser dado às atividades litúrgicas. Em termos de 
linha pastoral, a Assembléia reafirmou o com-1 

promisso da CNBB com sua opção em favor 
da "evangelização libertadora". 

Vaticano - Houve, paralelamente, em Itai
ci, um número maior de reuniões privativas do 
episcopado, sem a presença dos assessores, 
durante as quais os bispos expuseram seus 
pontos de vista sobre temas polêmicos, ligados 

à vida interna e externa da Igreja. Um deles é 
o dos critérios para a nomeação dos novos bis
pos, um processo considerado "pouco partici
pativo" por grande parte do episcopado e dos
teólogos, não só do Brasil, mas de outros paí
ses. Neste sentido, a CNBB decidiu encarni
nhar urna série de propostas ao Vaticano.vol
tadas para uma consulta mais ampla junto a
todos os segmentos da Igreja (bispos, padres,
religiosos e leigos) para a escolha de novos
prelados.

Na opinião do presidente da CNBB, d. Lu
ciano Mendes de Almeida, a 27! Assembléia 
destacou-se "pelo ambiente fraterno, clima de 
oração e pela elaboração de importantes do
cumentos" sobre as exigências éticas da demo
cracia e pela "animação" da vida litúrgica. 
"Saímos daqui com um ânimo novo em favor 
do trabalho junto às comunidades que Deus 
nos confiou", disse d. Luciano. 

Fidelidade - Para o bispo de Rio Branco 
(AC), d. Moacyr Grecchi, o ponto alto da As-

sembléia "foi a busca do conhecimento mú
tuo", sobretudo a nível dos secretariados re
gionais da CNBB. Ele destacou que foi con
firmado o apoio da conferência às pastorais 
indigenistas e da terra. 

O bispo de São Félix do Araguaia (MT), 4. 
Pedro Casaldáliga, também classificou como 
"positiva, em termos gerais", a Assembiéia 
deste ano. Mas acrescentou que "a CNBB de
ve cuidar para não se fechar em si mesma", ao 
falar da tendência de ampliar o número de 
reuniões privativas do episcopado. 

No início da Assembléia, no dia 5 de abril, 
os bispos aprovaram o envio de um telegrama 
ao papa João Paulo 22, reafirmando sua "fide
lidade" e "comunhão" éom o pontífice. Esta 
mensagem, usualmente feita a cada ano, ga
nhou reforço diante da publicação, em janeiroº 

último, da "Declaração de Colônia", assinada 
por 163 teólogos alemães e contestando vários 
aspectos do atual pontificado. (DA) 

BOGOf Á SEDIA PRÉ-ASSEMBLÉIA DA FEDERAÇÃO LUTERANA 

Porto Alegre, RS (AGEN) - Realiza-se em 
Bogotá, Colômbia, de 15 a 20 de maio, a 
pré-Assembléia das Igrejas da Federação Lu
terana Mundial (FML) da América Latina e do 
Caribe. O encontro é preparatório à gt As
sembléia da FML, que será desenvolvida em 
Curitiba (PR), de 30 de janeiro a 8 de feverei
ro de 1990. 

Participam da pré-Assembléia na capital 
colombiana os delegados e participantes ofi
ciais da 8� Assembléia designados na região. 
Os delegados escolhidos pelo Conselho Dire
tor da Igreja Evangélica de Confissão Lutera
na no Brasil (IECLB) são Gottfried Brake
meier, Rui Carlos Braun, Iris Helena Pedrotti, 
Lilian Lengler,_. Egberto Schwanz, Marlene 

Rost e Haide Jarschel. 
A IECLB programou seis seminários A 

pré-Assembléia, objetivando proporcionP 
aos participantes do encontro de Curitiba, um
maior conhecimento da realidade brasileira. Os 
seminários serão realizados em Porto Velho 
(RO), Recife (PE), Rio de Janeiro, São Paulo, 
interior do Paraná e Porto Alegre (RS). 

CONSULTA DA CFJ...ADEC DEBATE PRIORIDADES DE AÇÃO 

São Paulo, SP (Clai-AGEN) - Reuni
dos em São Paulo, nos dias 17 e 18 de 
abril, 23 Igrejas e organismos ecumêni
cos encontram-se na III Consulta da Co
missão Evangélica Latino-Americana de 
Educação Cristã (Celadec) no país, para 
rever o projeto da organização no Brasil 
e indicar linhas futuras de ação. 

A Consulta propôs como prioridade 
de trabalho a realização de um encontro 
de grupos envolvidos com·educação P.O
pular, já que as áreas de educação cristã 
paroquial e de educação religiosa nas es
colas foram privilegiadas anteriormente. 

Outras atividades propostas incluiram um 
encontro geral de grupos e Igrejas com 
atividades nas três áreas, um simpósio 
para aprofundamento de compreensão 
das relações entre educação cristã e edu
cação popular, promoção de um encontro 
de professores dos seminários teológicos 
que trabalham na área do ministério do
cente da Igreja, e a publicação periódica 
de um boletim que divulgue o que as 
Igrejas e organismos e a própria Celadec 
estão promovendo em termos de capaci
tação de professores/agentes ou de pu
blicações. 

A ênfase da III Consulta foi a de que 
Celadec não é meramente uma estrutura 
a serviço das Igrejas e organismos, mas 
uma instância de encontro e trabalho 
conjunto, em que o intercâmbio e a dis
cussão dos temas acontece com a partici
pação protagôn�ca de todos os interessa
dos no processo. A Consulta elegeu 
também um grupo de trabalho composto 
de seis pessoas representando as três 
áreas de interesse, as denominações pre
sentes e as diversas regiões do B�.coordenado por Laan Mendes de Barr 
(Sérgio Marcus Pinto Lopes) 

NOBEL A D. PAULO ABRE CONTA E CONCURSO DE CARTAZES 

São Paulo, SP (AGEN) - O Movimen
to Nobel da Paz para d. Paulo Evaristo 
Arns informou à AGEN que abriu uma 
conta bancária, com o objetivo de conse
guir dinheiro suficiente para a compra de 
papéis, viagens e despesas afins. Quem 
puder contribuir deverá depositar qual
quer quantia na conta 4019-3, do Banco 
do Brasil, agência 0383/2. Quaisquer in
formações poderão ser obtidas nos tele
fones (0ll) 228 2899, (011) 228 2031 
ou (011) 887 0970. 

No lançamento oficial da campanha, 
ocorrido a sete de abril, na Faculdade de 
Direito do' Largo São Francisco, mais de 
800 pessoas deram seu apoio. Apesar do 
grande �úmero de oradores inscritos, fa
laram poucos: o ex-governador Franco 
Montoro, Fernando Ferreira, da Anistia 
Internacional, d. Angélico Sândalo Ber
nardino, bispo-auxiliar da arquidiocese, 
o rabino Henry Sobel, Jair Meneguelli,
presidente da CUT, a prefeita Luiza
Erundina e o deputado Luiz Gunshiken,

presidente do PT. A palavra final coube / a Adolfo Peres Esquivei, que indicou o / , 
nome de d. Paulo ao Comitê do Prê.m1õ, 

,.,..,em Oslo, na Noruega. 
Cartazes - Já estão abertas, ainda, as 

inscrições para um concurso nacional _de 
cartazes sobre a campanha, tendo como 
te� a Paz. Também para essa iniciativa, 
as informações podem ser obtidas nos te
lefones acima. Pelo correio, o endereço é 
o seguinte: rua Mauá, 836, casa 35, CEP 
01028, São Paulo, SP.

Síntese---------------------------
ENCONTRO ECUMÊNICO 

Passo Fundo, RS (AGEN) - Partilhar ex
periências e trâçar caminhos comuns são dois 
dos objetivos do I Encontro Intercomunitário 
de Lideranças Cristãs, a ser realizado dia 7 de 
maio, das 14 às 17h30, no Instituto Educacio
nal de Passo Fundo (RS). 

AIDS E RFLIGIÃO 
Rio de Janeiro, RJ .(AGEN) - O Programa 

A_poio Religioso contra . a AIDS (Arca), do 
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Instituto de Estudos da Religião (lser), pro
move dia 6 de maio, das 9 às 17h, o Encontro 
"AIDS e Religião", na sala de reuniões do 
lser, Largo do Machado, 21, Rio de Janeiro, 
fone (021) 265 5747. Para proporcionar uma
abordagem interdisciplinar da AIDS, estarão 
presentes médicos, psicanalistas e religiosos. 

PASTORES NA IHJNGRIA 
Budapest, Hungria (EPS-AGEN) - Reto

maram suas atividades na Igreja Luterana na 

Hungria três pastores exonerados em função 
do conflito Igreja-Estado nos anos 50. São 
eles: Laszlo Scholz, Laszlo Danhauser e Tibor 
Schulek. 

VICARIATO DA SOLIDARIEDADE 
Santiago, Chile (AGEN) - Os bispos cató

licos do Chile divulgaram recentemente uma 
carta aberta de apoio ao Vicariato da Solida
riedade, organismo de direitos humanos vincu
lado à Igreja, .que tem sofrido sérias pressões 
do governo do general Augusto Pinochet. 

América Latiria----------------------

REGioNAL DO MNDDH a>NDENA VIOLÊNCIA NA CADEIA DE CUIABÁ 

Cuiabá, MS (AGEN) - O regional Cen
tro-Oeste do Movimento Nacional de Defesa 
dos Direitos Humanos (MNDDH), em seu en
contro anual, ocorrido nesta cidade, dias 14 e 
15 de abril, repudiou a violência policial prati
cada contra os· presos da cadeia de Carumbé, 
quando foram mortos 11 presos e dois poli
ciais civis. 

As organizações do MNDDH, compreen
dendo os estados de Goiás, Mato Grosso, Ma
to Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal, 
frisaram: "Condenamos a violência desenfrea
da que vem sendo cometida diariamente contra 
o povo brasileiro e, em especial, contra a po
pulação carcerária, que de forma brutal e co
varde tem sido 'silenciosamente' exterminada
por grupos que se prevalecem da roupagem do
Estado e atentam contra a dignidade humana e
contra toda a coletividade".

Reféns e assassinatos - Os presos de Ca
rumbé, reclamando das condições da cadeia, 
superlotada, sem água e instalações adequadas, 
tomaram como reféns diversas pessoas, no 

horário de visitas, dia nove de abril. o secretá
rio de Justiça do estado, Gastão Muller, orde
nou a invasão dá cadeia, feita por 400 poli
ciais. 

Depoimentos de reféns assinalam que, 
mesmo desarmados, os presos amotinados 
acabaram sendo obrigados a se deitar no chão, 
sendo ali mesmo assassinados, pelas costas. 

O MNDDH denuncia: "Diversos setores 
policiais, inteiramente d_espreparados, nãb co
mungam com o estágio de civilização de nosso 
povo. Provas disso são as incontestáveis 
evidêncjas 'de que as autoridades de Cuiabá já 
tinham conhecimento, desde o dia nove de 
março; de que a rebelião na Penitenciária de 
Carumbé estava em gestação, como atestam os 
ofícios do juiz federal Odilon de Oliveira en
der:eçados a Gastão Muller". 

Nesses documentos, o juiz informa que ha
via recebido, "de fonte idônea", a afirmação 
de que um plano de fuga em massa estava para 
ser executado. O juiz acrescenta que sabia da 
"existência de armas em poder dos internos". 

Os documentos foram- enviados ainda ao se
cretário de Segurança Pública do estado, Hilá
rio Mozer Neto. 

Nenhuma providência - Apesar disto, o re
gtonal Centro-Oeste do MNDDH lembra que 
"tiveram conhecimento do fato com um mês 
de antecedência e nada fizeram. Por quê? 

A Câmara Municipal de Cuiabá, em termos 
grandiloqüentes, enviou à Polícia Militar e à

Polícia Civil uma moção·de aplauso, de autoria 
do PDT: "O coração cuiabano que se ufana de 
orgulho pelo resgate de sua defesa e seguran
ça, reparte-se em dor pelo sangue dos filhos 

,dessas augustas corporações, tombados e 
seqüelados nessa campanha ... Homens de têm
pera, de equilíbrio e responsabilidade ... Brio
sas corporações ... " 

As entidades perguntam, ainda na nota à 
·opinião pública, se "os mesmos vereadores não
irão propor, em futuro próximo,. a implantação
de campos de concentração, devidamente
equipados com câmara de gás, com tecnologia
importada dos arquivos hitleristas?"

• CRESCE NÚMERO DE MORTES EM CADEIAS 

São Paulo, SP (AGEN) - As péssimas con
dições carcerárias, em todo o país, vêm provo
cando seguidas e infindáveis mortes. No dia 5
de fevereiro, 18 presos foram mortos por asfi
xia, no 422 DP, em São Paulo. Dois dias de
pois, sete presos morreram assassinados em 
Rondonópolis, no Mato Grosso. A sete de 
março, Adão Lopes de Souza e Antônio dos 
Reis da Silva (fotos) foram escolhidos entre os 
presos da 6adeia pública de Ribeirão Preto 
(SP) para serem linchados, como forma de 
protesto contra a superlotação carcerária e as 
condições de vida dos presos. 

E agora, em Cuiabá, nova ação policial ma
ta 11 presos. A rebelião, no caso, como assina
lam as entidades do MNDDH, já era conheci
da de antemão, mas nada se fez para evitá-la. 

.. 

\ 
l 

PROMOTOR DENUNCIA ESQUADRÃO DA MORTE EM UBERABA, MG 

• 
Uberaba, MG (AGEN) - O promotor 

público Geraldo Brasil, da Segunda Vara 
Criminal da comarca desta cidade, no 
Triângulo Mineiro, denunciou a existên
cia de um "Esquadrão da Morte" na ci
dade, que emprega métodos violentos pa
ra obter confissões e até vingar questões 
pessoais. Pelo menos dez policiais civis 
já foram condenados e outros dez estão 
respondendo a processos. 

Os crimes vão desde espancamentos e 
torturas - inclusive em menores e mu-

lheres - até abuso de autoridade e par
ticipação em negócios ilícitos. Algumas 
vítimas revelaram que os policiais usam 
máquinas de choque, jatos de água nos 
olhos e pau-de-arara. Usam normalmente 
o local conhecido como Eucalipto para
interrogar os suspeitos.

Tapa e processo - "Não se pode nem 
dar um tapa que· logo vem processo", re
clama o delegado regional de· polícia, 
Mário Zacato Filho, justificando a 
violência de seus subordinados. "Se ti-

ver de tratar bandido a pão-de-ló é me
lhor fechar a delegacia", afirma Zacato, 
respondendo a dois processos. 

A Comissão de Direitos Humanos da 
arquidiocese de Uberaba está preocupada 
com a situação e aponta um outro pro
blema: a condição subumana a que estão 
submetidos os presos da cadeia pública 
local. Segundo o presidente da CDH, 
advogado Fábio Macciotti, "essa prática 
está sendo incorporada ao dia-a-dia e aos 
costumes da polícia, onde há apenas uma 
minoria contrária às torturas". 

Sfntese-------------------------

soi..oURBANO dantes de Direito, além de membros do movimento 'popwar. 

Petrópolis, RJ (AGEN) - O Centro de Defesa dos Direitos Huma
nos desta cidade está lançando duas publicações sobre o problema do 
.solo urbano, ambas de autoria do advogado Miguel Baldez, assessor da 
Articulação Nacional do Solo Urbano (Ansur) e de encontros e cursos 
em todo o país. 

MPC LANÇA BOLETIM� 
Juiz de Fora, MO (AGEN) - Está circulando o primeiro número do 

boletim do Movimento de Profissionais Cristãos (MPC), desta cidade. 
O MPC é a denominação brasileira do M0vitpento Internacional de In
telectuais Católicos (Miic) e abriga, basicamente, profissionais de nível 
superior que têm uma prática de vida comprometida com os oprimidos 
e empobrecidos. O número 1 traz notícias sobre a Campanha da Frater
nidade, e uma análise do trabalho do grupo juizforano. Os interessados 
em conhecer o trabalho do grupo e receber o boletim podem escrever a 
Marcelo Frank - rua Professor Cunha Figueiredo,. 37, CEP 36025, 
Mundo Novo, Juiz de Fora, Minas Gerais. 

As publicações - "Sobre o Papel do Direito na Sociedade Capita
lista - Ocupações Coletivas - Direito Insurgente" e "Sobre a Reforma 
Urbana", - custam, cada wna, NCz$ 1,00. Os pedidos podem ser fei
tos diretamente ao CDDH-Petrópolis, Caixa Postal 90581, CEP 25600, 
Petrópolis, RJ, ou pelo telefone (0242) 42 2462. Os trabalhos �stão em 
linguagem simpl�s, direcionados basicamente aos profissionais e estu-
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Terra------------------------------

CNRA PFDE Aa>MPANHAMENTO DA 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

Brasilia, DF (AGEN) - As organizações que compõem a 
Campanha Nacional pela Reforma Agrária (CNRA) - ��mo 
Associação Brasileira pela Reforma Agrária (Abra), lnesc, Ibase 
- estão solicitando dos movimentos populares e segmentos pro
gressistas da opinião pública uma maior atenção para o funcio
namento da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara
dos Deputados. É nesta Comissão, em primeira instância, que
serão debatidas as propostas de legislação ordinária e comple
mentar ao novo texto constitucional, referentes a questões como
a política agrícola e a reforma agrária.

A maioria dos 51 membros da Comissão é de extração con-· 
servadora. O presidente, deputado José Egreja (PTB-SP), usinei
ro em Penápolis (SP), tem vinculações com a União Democrática. 
Ruralista. Pelo menos outros cinco integrantes são ligados à 
UDR. O deputado Jovani Masini, do PMDB, é um dos dirigentes 
uderristas no Paraná. São fazendeiros ou pecuaristas 18 mem
bros da Comissão. 

Entre os destaques dos componentes conservadores está Alys
son Paulinelli (PFL-MG), ex-ministro da Agricultura do governo 
Ernesto Geisel e presidente da Confederação Nacional da Agri
cultura. Por outra parte, integram a Comissão ardorosos defenso
res da reforma agrária, como Amaury Muller (PDT-RS), Antonio 
Marangon (PT-RS), Aldo Arantes (PC do B-GO) e José Carlos 
Sabóia (PSB-MA). Quatro integrantes são evangélicos, sendo 
dois conservadores - Antonio de Jesus (PMDB-GO) e Jayme 
Paliarin (PTB-SP) - e dois progressistas - Celso Dourado 
(PMDB-BA) e Nelson Aguiar (PDT-ES). 

Refonna Agrária - A CNRA teme que, em função da maioria 
conservadora na Comissão, as propostas de reforma agrária se
jam constantemente arquivadas ou refutadas. Tem sido rrúnima a 
presença dos componentes nas primeiras reuniões, que discuti
ram, basicamente, temas como liberação da importação de pro
dutos agrícolas e perda do poder de troca dos produtos agrícolas 
em relação aos industrializados. Quase nada relacionado à de
mocratização da estrutura fundiária. Daí o alerta para que os tra
balhos sejam acompanhados atentamente. 

São estes os 51 membros da Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural, com qualificação ideológica fundamentada na atuação 
dos parlamentares no processo constituinte, e comentários ex
traídos de "A Nova Constituição - Avaliação do Texto e Perfil 
dos Constituintes", de João Gilberto Lucas Coelho e Antonio 
Carlos Nantes de Oliveira, coordenado pelo Instituto de Estudos 
Sócio-Econômicos (lnesc) e publicado pela Editora Revan: 

Presidente - José Egreja (PTB-SP) - Usineiro em Penápolis 
(SP), é ligado à lJDR. Votou cinco anos de mandato para o pre
sidente José Samey. Os autores o caracterizam como "reacioná
rio a criar problemas para as teses progressistas na elaboração 
das leis complementares e ordinárias". Direita. 

Vice-presidente - Rodrigues Palma (PTB-MT) - Advogado, 
votou cinco anos e contra desapropriaçãe da propriedade produ:.. 
tiva. Comportamento instável quanto aos direitos trabalhistas. D. 

Vice-presidente - Nestor Duarte (PMDB-BA) - Votou quatro 
anos, a favor de um fundo para a reforma agrária mas contra a 
limitação do direito de propriedade. Ligado ao governador V al=
dir Pires. Centro. 

Vtce-presidente - Jonas Pinheiro (PFL-MT) - Médico vete
rinário, cinco anes, é "adversário da reforma agrária, da partici
pação popular e de medidas nacionalistas e estatizantes". D. 

TI�: PMDB - Antonio de Jesus (GO) - Pastor da Assem
bléia de Deus. Votou com o Centrão. D. 

- Celso Dourado (BA) - Pastor presbiteriano, apoiou teses
progressistas. Centro-esquerda. 

- Darcy Deitos (PR) - Fazendeiro, cinco anos, mas teve "a
tuação surpreendentemente boa". C. 

- Del Bosco Amaral (SP) - Advogado, a favor da desapro
priação da propriedade produtiva. C. 

- Hilário Braun (RS) - Militar da reserva, apoiou teses da 
UDR.D. 

- Iturival Nascimento (GO) - Como suplente, chegou à
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Constituinte apenas em julho de 1988. C. 
- Ivo Mainardi (RS) - Votou contra criação de fundo para

reforma agrária (FRA);- mas apoiou os direitos trabalhistas, me
nos estabilidade no emprego. C. 

- Ivo Vanderline (SC) - Agropecuarista, dirigente cooperati
vista, votou contra êlesapropriação da propriedade produtiva e 
FRA. CD. 

- Jorge Vianna (BA) - Médico, apoiou teses da UDR. D.
- Jovani Masini (PR) - Fazendeiro e industrial, dirigente da 

UDR no estado. D. 
- Lélio Souza (RS) - Votou pela desapropriação da proprie-

dade produtiva. C. 
- Maguito Vilela (00) - Fazendeiro, votou com a UDR. D.
-Marcos Queiroz (PE) - Fazendeiro, contra FRA. C.
- Maurício Nasser (PR) - Dono do Consórcio Nasser e da 

· Rádio Cidade de Curitiba. D.
- Nider Barbosa (ES) - Pecuarista, votou com a UDR. D.
- Raul Belém (MG) - Pecuarista no Triângulo Mineiro. Con-

tra FRA. C. 
- Rosa Prata (MG) - Agropecuarista, ligada à UDR. D.
- Rospide Netto (RS) - Empresário, contra desapropria. 

da propriedade produtiva. C. � 

- Santinho Furtado (PR) - Agropecuarista, contra a reforma
agrária. CD. 

- Waldir Pugliese (PR) - Ex-membro do PCB, apoiou teses
progressistas. CE. 

PFL- Alcides Lima (RR) - Chegou agora à Câmara. CD. 
- Alércio Dias (AC) - Muito indeciso. CD.
- Alysson Paulinelli (MG) - Ministro da Agricultura no go-

verno Ernesto Geisel. Considerado um dos melhores "quadros 
da direita". D. . 

- Erico Pegoraro (RS) - Ligado ao senador Carlos Chiarelli.
CD. 

- Francisco Coelho (MA) - Fazendeiro, contra desapro-
priação de propriedade produtiva. D. 

- !berê Ferreira (RN) - Apoiou teses da UDR. D.
-Jacy Scaganata (PR) - Idem. D.
-Jonas Pinheiro (MT) - Ibidem. D.
- Sergio Brito (BA) - Fazendeiro, esteve com sua classe. D.
- Ubiratan Spinelli (Ml) - Dono de seringais, ligado à

UDR. D. ai - Vinícius Cansanção (AL) - Apoiou teses da UDR. D. .,, 
PSDB - Edmundo Galdino (TO) - Chegou agora à Câmara. 
- Nelton Friedrich (PR) - Agropecuarista, mas apoiou teses

progressistas, liderança em ascenção. CE. 
- Saulo Queiroz (MS) - Contra a reforma agrária, dificil

mente continua no PSDB. CD. 
- Vicente Bago (RS) - Assessorou movimentos de sem terra.

E.
PDS - Adauto Pereira (PB) - Agropecuarista e industrial. D. 
- Adylson Motta (RS) - Votou, surpreendentemente, quatre

anos para o presidente José Samey. D. 
- Osvaldo Bender (RS) - Comerciante e industrial, apoiou

propostas da UDR. D. 
PDT - Amaury Muller (RS) - Um dos grandes defensores da 

reforma agrária. E. 
- Carlos Cardinal (RS) - Agropecuarista, apóia o cooperati

vismo e votou a favor das teses progressistas. CE. 
- Nelson Aguiar (ES) - Da Igreja Batista, elegeu-se pelo 

PMDB.CE. 
PTB - Jayme Paliarim (SP) - Pecuarista e pastor da Igreja do 

Evangelho Quadrangular. CD. 

E. 
PT - Antonio Marangon (RS) - Ocupa a vaga de Olívio Outra, 

- João Paulo (MG) - Sindicalista. E.
PDC - Paulo Mourão (TO) - Chegou agora à Câmara. D.
PL- Oswaldo Almeida (RJ) - Agricultor, major da reserva. D. 
PC do B - Aldo Arantes (GO) - Grande defensor da RA. E. 
PSB - José Carlos Sabóia (MA) - Antropólogo, ligado à

questão indígena e à luta pela reforma agrária. E. 

!I 

CUf E CPf QUESTIONAM AÇÃO DA JUSTIÇA NA PARAÍBA 

Conde, PB (AGEN) - Sessenta enti
dades do movimento popular da Paraíba 
divulgaram uma nota à opinião pública 
condenando a "violência praticada con
tra posseiros da Fazenda Tambaba", nes
te município, alertando, ainda, para o 
crescimento do número de conflitos no 
estado e questionando, no final, a ação 
da Justiça. 

"Mais uma vez denunciamos a violên
cia cometida contra trabalhadores rurais 
por PMs do Primeiro Batalhão da Polícia 
Militar da Paraíba, capangas e proprietá
rios rurais. Na sexta-feira, 14 de abril, os 
proprietários Ênio Pessoa Guerra, Frede
rico Lundregem Neto, Luiz Venâncio 
Pedrosa de Melo e Lúcio Pedrosa de Me
lo, além dos advogados João Montenegro 
e Palmeira, lideraram pessoalmente cerca 
de 30 capangas, alguns embriagados e 25 
policiais, em uma ação criminosa contra 
os posseiros da Fazenda Tambaba". 

• 

Sena Madureira, AC (AGEN) - O co
ordenador da Comissão Pastoral da Terra 
(CP'I) em Sena Madureira (145 quilôme
tros de Rio Branco), Adão Costa Silva, 
denunciou o ·arrombamento da sede da 
organização, vizinha a um salão paro
quial, à rua Avelino Chaves, Centro. O 
fato ocorreu a 13 de abril, à noite. 

Foram quebradas máquinas de escre
ver, forçadqs as portas, armários e gave
tas. Após o arrombamento, cujos autores 
não foram identificados pela polícia, de
sapareceram documentos sobre o projeto 
de implantação de reservas extrativistas, 
em estudos no município. 

Tensão social - O assessor jurídico da 

e 

Brasiléia, AC (AGEN) - Serão ouvi
dos no dia 4 de maio, nesta cidade, as úl
timas quatro testemunhas de defesa do 
fazendeiro Darli Alves da Silva, 53, pre
so em Rio Branco, acusado de ser o 
mandante da morte do ecologista e líder 
sindical Chico Mendes, a 22 de dezem
bro de 88. 

A advogada Sueli Aparecida Bellato, 
coordenadora do colegiado de advogados 
que acompanha o caso - entre eles o 
ex-presidente da OAB federal, Márcio 

• Thomaz Bastos -, prevê um clima tenso
nessa última fase de depoimentos de tes
temunhas. "Brasiléia é o que poderíamos
chamar de ,covil. Ali foi decidida a morte
de Chico Mendes", comentou ela à
AGEN, em entrevista na sede da CUT
nacional, em São Paulo.

Nomes incompldos - Por se tratare111-
apenas pelo primeiro nome, a defesa não 

Milícia paramilitar - As entidades, en
tre elas a CPT/PB, a CUT/PB e o Centro 
de Defesa dos Direitos Humanos da ar

. quidiocese da Paraíba denunciaram, ain
da, que 21 casas foram destruídas, rou
bados animais domésticos e queimados 
documentos dos trabalhadores, que mo
ram na área há mais de três anos. 

Assinala o documento: ''Pergunta-se 
sobre a atitude do juiz Antônio Leobaldo 
Monteiro, da comarca de Alhandra, que 
é lento no encaminhamento das questões 
de interesse dos trabalhadores, no caso 
do assassinato do agricultor José Avelino 
(2.é da Leia) e da Chacina de Alhandra, 
presenciada pelo próprio juiz, praticada 
pelo proprietário Severino Mariano de 
Sena contra trabalhadores de Gurugi". 

Ainda seguindo o mesmo direciona
mento, a nota lembra que "o mesmo juiz, 
na sexta-feira, despachou, em 24h, o pe
dido de reintegração de posse em favor 

SEDE DA CPf ARROMBADA NO ACRE: 

POÚCIA NÃO TEM SUSPEITOS 

CPT, Luís Marques, informou que o 
Conselho Nacional de Seringueiros 
(CNS) acompanha o processo de implan
tação de reservas extrativistas pelo Mi
nistério da Agricultura nos seguintes se
ringais do município: Favo de Mel (11 
mil hectares), Floresta-Bosque (17 mil 
ha) e lracema (78. 700 ha). Marques dis
se, ainda, que a CPT tem conseguido ga
nhar na Justiça todos os casos sobre o 
não pagamento de renda pelos seringuei
ros aos seringalistas. "Essa é a origem 
da tensão social no município", disse. 

Luís Marques disse que na semana 
passada foi colocado um bilhete sob a 
porta do Sindicato de Trabalhadores Ru-

enviou à Justiça os nomes completos das 
testemunhas que irão depor em favor de 
Darli Alves, mas sabe-se, segundo Sueli 
Bellato,. que um deles, conhecido por 
Antônio, é proprietário de uma churras
caria onde foram tramadas duas embos
cadas contra o padre Luís Ceppi, coor
denador da CPI' estadual do Acre. 

Na sexta-feira, 21, a partir das 8h, a 
advogada esteve em Rio Branco, onde 
foram ouvidos, através de carta precat6-
ria, o pecuarista Antônio Farias de Araú
jo e o açougueiro Geraldo Fernandes de 
Araújo, que afirmaram conhecer Darli há 
mais de 10 e 17 anos, respectivamente, 
"sendo um homem bom, cumpridor de 
·seus deveres, bom pagador, amigos". Os
dois frisaram, ainda, "que nunca vimos
ou ouvimos, em todos estes anos de con
vivência, qualquer referência de Darli
sobre Chico Mendes".

dos proprietários da Faz.enda Tambaba". 
Seqüestros e mortes - As entidades 

condenam, no final, a "impunidade" ob
servada no recente despejo: "A impuni
dade se toma mais evidente, pois os pro
prietários que lideraram a ação criminosa 
são conhecidos no litoral sul da Paraíba, 
por praticarem todo tipo de ameaças, 
sequestros, mortes e outras ações crimi
nosas contra trabalhadores rurais, em 
flagrante desrespeito às leis e decisões 
judiciais". 

Assinam o documento a CPT-PB, a 
CUT-PB (e suas 47 entidades a ela filia
das), o CDDH-PB, a Coordenação Dio
cesana de Pastoral, a Comissão de 
Acompanhamento à Constituinte Esta
dual, a Pastoral Universitária, a Pastoral 
da Juventude do Meio Popular, o Centro 
de Formação Pastoral, o Conselho Pasto
ral, o Movimento dos Sem Casa, o Con
selho de Presbíteros e a Coordenação das 
Comunidades E.clesiais de Base. 

rais de Sena Madureira, com ameaças à 
CPT e aos que se negam a pagar a renda, 
"que vai ser cobrada de qualquer jeito"., 

A Delegacia de Polícia local foi in
formada do fato ocorrido na sede da 
CPT, mas não havia se mostrado empe
nhada na solução, pois quase 24h depois 
tomou as primeiras providências. O se
cretário de Segurança, Lourival de Oli
veira, disse que não sabia do arromba
mento na sede da CPT. A organização 
enviou telex sobre a ocorrência ao presi
dente da República, José Samey, ao di
retor-geral da Polícia Federal, Romeu 
Tuma, e ao ministro da Justiça, Oscar 
Dias Correa. (Flamínio Araripe) 

Advogados da UDR - Além dos dois 
advogados que já vêm trabalhando no 
caso, defendendo Darli e seu filho Darci 
Alves Pereira, 21, acusado de ser o autor 
do disparo de escopeta que matou Chico 
Mendes, chegarão ao Acre, em breve, 
outros dois advogados, contratados pela 
UDR, segundo infonnações do advogado 
Rubens Torres, um dos que já estão no 
caso, à advogada Sueli Bellato. 

À AGEN, em tom finne e decidido, 
.enfatizou estar sendo "muito difícil" tra
zer ao processo os outros fazendeiros 
"envolvidos na trama do assassinato de 
.Chico· Mendes", listados em uma carta 
enviada às autoridades estaduais e fede
rais pela própria vítima, pouco antes de 

_ sua morte. "Não temos dúvidas quanto 
ao julgamento de Darli e Darci pelo Tri
bunal do Júri, mas para nós isto não bas
ta. Existem outros envolvidos que têm de 

· ser punidos", observou.
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Povos lndigenas-----------------------

MINISTRo REVELA �IÇÃO DO GOVF.RNO SOBRE ÍNDI�

São Paulo, SP (AGEN) - As declarações 
do ministro do Exército, Leônidas Pires Gon
çalves, pronunciadas a 19 de abril, Dia do ín
dio, são reveladoras sobre a posição do gover-
no frente à questão indígena. No mesmo mo
mento em que o índio Davi Y anomami era 
homenageado pelo Congresso Nacional, no 
plenário da Câmara, o ministro fazia afir-
mações, • durante um Seminário sobre a 
Amazônia, como a de que os índios brasileiros 

são "atores que usam calça jeans e relógio, 
além de possuírem ftlmadoras Panasonic". 

Davi Y anomami aproveitou a homenagem 
para denunciar que o território de seu povo 
continua sendo invadido por garimpeiros, ape
sar do governo ter anunciado recentemente 
que iria retirá-los, "É impossível tirar 40 mil 
pessoas de um lugar", dizia, simultaneamente, 
o general Leônidas Gonçalves.

Exposição - No mesmo 19 de abril, foi

aberta a Exposição de Fotos de Crianças ín
dias Tapeba, de José Albano, no hall do Anexo 
TI da Câmara dos Deputados, em promoção da 
deputada Moema São Thiago (PSDB-CE). Os 
índios Tapeba vivem em Caucaia (CE). 

Homemgan - - O índio Davi Y anomami 
também foi homenageado no dia 20 de abril, 
no Museu de Arte de São Paulo (Masp), onde, 
de 6 a 23, a Comissão pela Criação do Parque 
Y anomami (CCPY) promoveu uma exposição 
fotográfica sobre esse povo indígena. 

ASSFMBLÉIA INDÍGENA CONTFSTA GENERAL LEÔNIDAS 
Manaus, AM (AGEN) - Os participan

tes da }! Assembléia das Organizações Indí
genas da Amazônia, realizada em Manaus, 
con�taram as declarações feitas a 19 de abril, 
Dia do Índio, pelo ministro do Exército, Leô
nidas Pires Gonçalves. Entre outras afir
mações, pronunciadas quando participava de 
um Seminário sobre a Amazônia no auditório 

Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, o 
ministro disse que "dos 220 mil índios brasilei
ro.s, apenas cerca de 30 são selvagens". 

Segundo o índio tukano Manoel Moura, um 
dos organizadores do encontro indígena em 
Manaus, as declarações do ministro do Exérci
to têm como objetivo "colocar os povos indí
genas e a sociedade envolvente em conflito". 
O líder tukano observou que anova Consti
tuição brasileira reconhece o direito dos povos 
indígenas à sua própria cultura. 

Participaram a 1 ! Assembléia das Organi
zações Indígenas da Amazônia, desenvolvida 
de 17 a 21 de abril, 52 representantes de 24 

nações indígenas. Estavam representadas 18 
organizações, como União das Nações Indíge
nas, Conselho Indígena de Roraima e Fede
ração das Organizações Indígenas do Rio Ne
gro. O encontro foi encerrado c.om um ato pú
blico, no centro de Manaus, com a partici
pação dos ribeirinhos atingidos pela barragem 
de Balbina. O ato teve apoio do Fórum Per
manente de Alternativas para a Amazônia, in
tegrado, entre outras organizações, pelo Cimi, 
CPT, Fase, Universidade do Amazonas e Ins-
tituto de Pesquisas da Amazônia (lnpa). •

XOKÓ MOBILIZADOS PARA RECUPERAR SUAS TERRAS 

Maceió, AL (Cimi-AGEN) - Os índios 
Xokó, do município de Porto da Folha 
(SE), que iniciaram, dia 6 de abril, 
acampamento na delegacia regional da 
Funai, em Maceió (AL), tentando agili
zar o processo de demarcação de suas 
terras, atuahnente em mãos de fazendei
ros, decidiram que retomarão seu territó
rio através de conflito aberto com os in
vasores, caso a Fundação Nacional do 
Índio não resolva o maior problema hoje 
enfrentado por seu povo, nas fonnas le
gais. 

O clima de inquietação entre os Xokó 
é decorrente do resultado da conversa 
que tiveram no dia li de abril com o su
perintendente regional da Funai (sede em 
Recife), Lauri Camargo, cuja viagem a 
Maceió tinha sido anunciada para o dia 
12, de acordo com informações transmi
tidas à imprensa pelo administrador da 
Delegacia local (Maceió e Sergipe), 
Marcelo Antonio Elihimas. 

Na opinião do pajé Antonio Medeiros, 
que desde o dia 3 encontrava-se na sede 
da Funai em companhia 47 índios, a 
chegada antecipada do superintendente 
aconteceu de propósito, com o objetivO( 
de livrar-se da pressão dos Xokó, que 
planejavam convidar a imprensa a acom-

panhar o diálogo. O cacique Gileno 
Clementino, que não- se encontrava na 
sede da Funai quando Lauri Camargo
chegou, só conseguiu manter contato 
com o superintendente no final da tarde, 
o que resultou em uma conversa de pou
cos núnutos.

Sem solução - Lauri Camargo comu
nicou aos Xokó que a Funai não se mo
bilizará em função dos índios de Porto 
da Falha enquanto não for concluído o 
processo que, segundo ele, estaria trami
tando na Justiça em Sergipe. Este dado 
contradiz as informações circuladas ante
riormente pela própria Funai, de que pa
ra o caso dos Xokó faltaria somente a li
beração da verba para indenizar os inva
sores. 

A advogada Rosane Freire Lacerda, 
do Conselho lndigenista Missionário 
(Cimi), não vê fundamento nas decla
rações do superintendente da Funai: "O 
único processo de que temos conheci
mento que tramita na Justiça de Sergipe 
é uma ação de reintegração de posse mo
vida pela Procuradoria da República em 
favor dos índios. O processo de demar
cação, por sua vez, trata-se de um ato 
administrativo de governo federal, que 
tem uma sistemática própria". Ainda se-

gundo a advogada, um processo de de
marcação não prevê a interferência de 
nenhum ato judicial, podendo ambos se 
desenvolverem paralelamente. 

Responsabilidades - Diante dos resul
tados da conversa com a Funai, os Xokó 
estão dispostos a trilhar outros caminhos. 
Os cerca de 250 índios que ficaram na 
Ilha de São Pedro - área de 99 hectares 
situada entre Pão-de-Açúcar (AL) e Por
to da Folha (SE) - estavam apenas 
aguardando o comunicado de seus paren
tes que se encontram em Maceió -para 
ocuparem a Fazenda Caiçara, na margem 
sergipana, atuahnente em poder do lali
fundiário alagoano Jorge Pacheco. Se
gundo a própria Funai, Pacheco estaria 

, interessado em entregar a propriedade, 
diante de imediata indenização. Alert• 
contudo, que a Funai não deixasse .,; 
Xokó voltarem à área antes disso, pois 
estava se resguardando com jagunços 
annados. 

O cacique Clementino diz que seu pe
vo não desistirá de readquirir as suas ter
ras, perdidas há 100 anos para grileiros, 
e que responsabilizará a Funai por qual
quer gravidade que ocorrer. Os Xokó 
também pretendem deslocar um grupo 
até Brasilia, para pressionar as autorida
des federais. 

GUARANI E 1UPINIQUIM EXIGEM RETIRADA DE POSSEIROS 

Línhares, ES (AGEN) - Cerca de 300 
índios Guarani e Tupiniquim participa
ram do 22 Encontro Indígena do Espúito 
Santo, realizado dias 16 e 17 deste mês, 
e� Barra do Riacho, município de Ara
cruz, a 90 quilômetros de Vitória. Os ín
dios solicitaram maior assistência do go
verno federal e exigiran:\ da Funai a reti
rada dos posseiros que ocupam parte das 
reservas. Nenhuma autoridade municipal, 
estadual ou. federal compareceu ao En
contro. 

A reunião foi dirigida pelos caciques 
José Sizenando, da tribo Tupiniquim de 
Caieiras Velhas, e João Carvalho, dos 
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Guarani de Boa Esperança. Também es
teve presente a comunidade indígena de 
Comboios de Baixo. O Encontro foi cen
tralizado na "grande falta de apoio do 
Poder Público" à comunidade indigenis
ta da Aracruz - único local do Espírito 
Santo onde vivem cerca de mil remanes
centes dos Guarani e Tupiniquim. 

Repódio - Os índios repudiaram a 
conceituação que "o homein branco" faz 
deles, qualificando-os de "indolentes, 
preguiçosos e vagabundos". Os Guarani 
e Tupiniquim reclamaram da Funai, que 
ainda não cumpriu a promessa de retirar 
os posseiros que, há mais de 10 anos, 
ocup� a reserva de Comboios de 

Baixo, em Vila do Riacho, e desmataram 
significativa área da reserva, e constan
temente ameaçam de morte os índios. A 
reserva abriga 52 famílias de Tupini
quim. 

Os índios prestaram uma homenagem 
aos curumins (crianças) e a programação 
constou ainda de concurso de poesia so
bre o índio, show de palhaços, banda de 
Congo (folclore regional), exibição do 
filme lracema e dança dos curumins de 
Barra do Riacho. Ao final do Encontro, 
ficou decidido que o município de Ara
cruz sediará, no proximo ano, a 3!! Reu
nião das Comunidades Indígenas do 
Espírito Santo.· 

Politica------------------------

sUCESSÃo AVANÇA COM DFPINIÇÃO DE PROPAGANDA NA TV 

São Paulo, SP (AGEN) - O fato mais 
!Dlportante relacionado à sucessão presi
dencial, ocorrido nos últimos dias, foi o
acordo dos líderes partidários no Con
gresso, firmado dia 18 de abril, definin
do o espaço reservado à propaganda dos
candidatos na televisão. Enquanto pros
seguiam negociações no PMDB, visando
à indicação do candidato do partido, os
candidatos já em campanha, como Leo
nel Brizola (PDT), Luis Inácio Lula da
Silva (PI'), Roberto Freire (PCB), Mário 
Covas (PSDB) e Fernando Collor de Me
lo (PRN-PTR) continuavam costurando
alianças e conversando com os diversos
segmentos da opinião pública.

Em função de sua bancada majoritária 
no Congresso, o PMDB terá o maior es
paço na propaganda gratuita na TV: 20 
minutos diários. Lula, Covas e Brizola 
terão 10 minutos, seis a mais que Rober
to Freire, Fernando Collor e Guilherme 
Afú Domingos (PL). O PFL, que ainda 

A,,.não definiu seu candidato - ou se irá
..:poiar um nome saído de outra agre

miação - ganhou um tempo de 14 minu
tos. 
De olho oa TV - A importância do 
horário gratuito é obvia, sobretudo em 
uma disputa em que estarão em debate 
temas de dimensão nacional. Embora a 
conjuntura econômica deva ser um fator 
determinante nas tendências do eleitora
do ( e ela tem benefic;�do claramente aos 
candidatos Lula e Brizola), o fator tele
visão não pode ser de modo algum des
prezado. Todos os candidatos e candida
tos a candidato sabem disso, e traçam 
sua estratégia para enfrentar câmeras e 
holofotes. 

No momento, o maior agraciado pela 
núdia televisiva é o governador Feman
'do Collor de Melo, que tem alcançado 

índices surpreendentes nas pesquisas de 
opinião pública, graças ao apoio recebi
do da Rede Globo. Collor, como se sabe, 
é proprietário da emissora - TV Gazeta 
- que retransmite os sinais da Globo em
Alagoas. Para reforçar sua campanha, 
Collor também conta com o trabalho do 
publicitário Washington Olivetto. Outro 
presidenciável que tem cacife televisivo
de respeito é Jânio Quadros. Um dos
principais assessores do ex-presidente é
Augusto Marzagão, o número dois da
poderosa Televisa, do México.

PMDB - A decisão de li governadores 
do PMDB, reunidos dia 19 de abril, em 
solicitar que o deputado Ulysses Gui
marães retire a sua postulação, tomou 
mais clara a tendência do partido em 
apoiar a candidatura do governador de 
São Paulo, Orestes Quércia, à presidên
cia da República. A idéia dos governa
dores é chegarem unidos à convenção, 
com o objetivo de derrotar o nome indi
cado pelo Palácio do Planalto, que é o 
do ministro da Agricultura, Iris Rezende . 

Falta ao grupo de governadores en
contrar uma solução honrosa para o "ca
so Ulysses Guimarães", que há 18 anos 
dirige o partido. Um elemento ponderá
vel na balança do PMDB é o destino do 
governo _de São Paulo que, no caso da 
desincompatibilidade de Quércia, ficaria 
nas mãos do vice Almino Affonso, histo
ricamente ligado ao segmento mais 
"progressista" da legenda. Estaria o par
tido disposto a entregar uma máquina de 
peso,como é o governo de São Paulo,a 
uma pessoa que integrou o ministério 
João Goulart? 

Outras interrogações dizem respeito 
aos demais candidatos a candidato, como 
os governadores da Bahia, Valdir Pires, 
do Paraná, Álvaro Dias, e Pernambuco, 

Miguel Arraes. Com quem eles estarão;
se o candidato for mesmo Quércia? O di
retório peemedebista ·em Pernambuco, 
por exemplQ, cogita dar o apoio ao can
didato do· PT, se Arraes sair arranhado 
da luta interna no PMDB. Já o governa
dor baiano é freqüentemente citado como 
provável vice de Covas, se igualmente 
sair preterido da convenção peemedebis
ta. 

Lula - O candidato do PI' prepara no
va viagem internacional, desta vez aos 
Estados Unidos, simultaneamente às reu
niões para consolidar a Frente Brasil, 
que deve somar o PV, PSB, e PC do B. 
Nos EUA, Lula manterá diversos encon
tros, entre eles, com "Toe Wall Street 
Journal", porta-voz da comunidade fi
nanceira norteamericana. 

Roberto Freire - O candidato comu
nista participou, dia 18 de abril, de um 
encontro com empresários japoneses. No 
dia 19, foi divulgada uma pesquisa, do 
Instituto Harrop, apontando Freire, com 
19%, na preferência dos eleitores em 
Recife, seu reduto eleitoral, seguido de 
Fernando Collor, com 17%. Brizola e 
Lula aparecem em terceiro e quarto luga
res, respectivamente com 13 e 12%. 

Brizola - Procurar um nome para 
compor ao seu lado a chapa do PDT pa-
rece ser a tarefa no momento de Leonel 
Brizola . Não está descartada a hipótese 
do vice de Brizola ser o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Pau
lo, Luiz Antonio Medeiros, prócer do 
"sindicalismo de resultados". No pro
grama nacional do PDT na TV, dia 20, 
Brizola elogiou Medeiros. 

Caiado - Dia 23 de abril, Ronaldo 
Caiado, presidente licenciado da UDR, 
ingressou no PDC, partido pelo qual pre
tende candidatar-se à presidência da 
República. Setores pedecistas são contrà. 

Movimentos Sociais---------------------

• TRABALHADORES EM TFLECOMUNICAÇÕFS: "CONSTifUIÇÃO NÃO É CUMPRIDA"

Brasília, DF (AGEN) - Trabalhadores 
ligados às Comunicações estão enviando 
a todos os parlamentares brasileiros uma 
carta de advertência sobre a - "não obe
diência à Constituição em vigor pratica
da pelo Ministério das Comunicações". 
Segundo eles, o Ministério não readmitiu 
um só trabalhador anistiado pela Consti
tuição, por participação em movimentos 
políticos ou reivindicatórios. Lembraram 
no documento: "A permanecer essa si
tuação, desmoraliza-se a Constituição e o 
Poder Legislativo, cristaliza-se a discri
minação aos trabalhadores do setor e 
configura-se um •poder superior', acima 
da Lei, do Bem e do Mal, da parcela das 
autoridades todo-poderosas, para a qual 

a Lei não vale". 
O Congresso Constituinte aprovou a 

anistia a todos os trabalhadores demiti
dos por motivações políticas na sessão 
de 15 de junho de 88, por 406 votos con
tra 8. ºNaquele instante, trabalhadores 
com 10, 15, 20 ou mais anos de serviçó 
recuperavam o direito ao trabalho. Ima
gens de impressionante emoção nas gale
rias foram compartilhadas pelos consti
tuintes em plenário e por milhares de 
pessoas, em todo o país, que acompanha
ram o processo". 

Situação aflitiva - Lembram os traba
lhadores que na área do Ministério das 
Comunicações, no entanto, as read
missões não ocorreram, permanecendo os 

PLENÁRIO POPULAR.FS 

mNTAM VIABll.JZAR "PROJETO" 

atingidos em "situação aflitiva". Assim, 
na Telebrás, Embratel, nos Correios e 
nas empresas operadoras de telecomuni
cações dos estados, "a Constituição não 
está sendo cumprida". 

Os trabalhadores querem o apoio de 
todos os parlamentares que votaram a fa
vor da anistia. Assinam o documento a 
Federação Interestadual dos Trabalhado
res em Empresas de Telecomunicações, 
os Sindicatos dos Trabalhadores em Em
presas de Telecomunicações, os Sindica
tos dos Trabalhadores em Empresas de 
Comunicação Postal e Telegráfica, As
sociações de Empregados da Embratel e 
Associações de Empregados dos Cor
reios. 

Rio de Janeiro, RJ (AGEN) - A Secretaria Nacional dos 
Plenários Pró-Participação Popular na Constituinte está infor
mando que, a fim de tornar viável a publicação do boletim "Pro
jeto", sobre os trabalhos constituintes, 2 mil pessoas precisam 
assiná-lo, ao preço de NCz$ 30,00. O boletim tem a finalidade 
de informar sobre as leis complementares, as votações importan-

tes do Congresso, facilitando a interferência das entidades de to
do o país. 

A assinatura pode ser individual ou por entidades, no seguinte 
endereço: rua Pinheiro Machado, 31, Laranjeiras, CEP 22231, 
Rio de Janeiro, RJ, ou pelo telefone (021) 205 5941. 
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BISPOS RELATAM CASOS DE VIOLÊNCIA 

ltaici, lndaiatuba, SP (AGEN) - Publicamos o depoimento de quatro bispos, à 27'! Assembléia Geral da 
CNBB, relacionados a conflitos de te"a em suas dioceses, situadas em diferentes regiões do Brasil. Os 

depoimentos f_oram prestados na tarde do dia 1 O de abril: 

l!? DEPOIMENTO/RELA.TO - SOBRE CPf 

"Relato apenas dois fatos ocorridos, recentemente, que ilustram a si
tuação de violência na região Norte. Estes acontecimentos têm recebido a
atenção e acompanhamento da CPT - Amazonas/Roraima 

Em Manaus, na madrugada de 29 de março, o advogado da CPT re
gional AM/RR, dr. Eder Coelho sofreu atentado quando caminhava a pé 
para a casa da sua irmã. 

Dois homens desconhecidos desceram de um carro preto eise identifi
cando como policiais,comandaram que Eder os acompanhasse. Ao recu
sar, Eder foi baleado no estômago. Os agressores fugiram. Eder conse
guiu chegar na casa da sua innã e foi levado a um hospital onde foi sub
metido a uma cirurgia que salvou sua vida. 

O inquérito policial, até a semana passada, tinha se limitado a receber
depoimentos de testemunhas sobre antecedentes da vítima. A delegada
não tinha recebido o laudo de exame de corpo delito e declarou que não
sabia como continuar as investigações. 

O segundo fato trata da morte do �io Uatumã, afluente do Rio Ama
zonas. Em conseqüência do funcionamento da hidroelétrica de Balbina no
mês de fevereiro, as águas da represa - estagnadas há ma.is de um· ano e
meio - passaram pelas turbinas rio abaixo. 

Durante a Semana Santa andei visitando as pequenas comunidades 
cristãs situadas na·beira do Rio Uatumã. A história que o povo contou foi
uma só, o grito wn só: "Mataram nosso rio. A Eletronorte acabou com 
nosso peixe". De fato, milhares de peixes e bichos de caça morreram. O 
povo não pode beber a água e nem tomar banho no rio. Os engenheiros
da Eletronorte dizem que a própria natureza corrigirá a situação dentro
de seis anos. Mas, cientistas do Inpa dizem que há uma só situaçãó: o fe
chamento total da Balbina. 

Estes são apenas dois exemplos da violência contra o povo e a nature
za que existe no norte do país. Outros irmãos bispos da área podem dar 
testemunho do sofrimento do povo, sofrimento causado pelo Projeto Ca
lha Norte, pelas mineradoras e madeireiras e pelos projetos de coloni
zações". 

D. Jorge Marskd 
CPT Amazonas/Roraima - 10/04/89 

?-?DEPOIMENTO - CASO S�TO DO JACUÍ 

"A situação dos colonos (quase 600 famílias) que entraram na Fazenda 
Santa Elmira e decidiram dela não sair pacificamente, só se compreende 
pelos fatos que antecederam ao massacre. 

Eles iniciaram sua caminhada, em novembro de 1987, no município de
Palmeira das Missões, diocese de Frederico Westphalen, na Fazenda do
Salsd. Três dias depois foram retirados e partiram eara o Santuário de.
Caaró, no município de Caibaté, na diocese de Santo Angelo.

Em maio de 1988, vão na Fazenda da Barra, com promessa de 60 dias
e, no dia 25/07 /88, ocupam a Fazenda Buriti, com 45 dias,em Santo Ân
gelo.

No dia 30/07/88 são levados para a área do Governo do Estado, em
Tupanciretã, diocese de Santa Maria. 

No dia 25/09/88, são transportados para o Rincão do Ivaí, missão do 
Salto do Jacuí - diocese de Cruz Alta-, com a solene promessa do se
cretário da Agricultura de serem assentados todos, em 30 dias. 

Nesse acampamento, classificado por um juiz de Direito da região 
"pior do que um campo de concentração, pelas privações de todo gênero, 
pelas quais passam, principalmente espaço físico reduzidíssimo, falta de 
remédios, sem possibilidade de nem trabalhar, lançamento de agrotóxicos 
por fazende.ifos vizinhos". . . 

Aos 09/03/89, ocuparam a Fazenda Santa Elmira, dopde foram san
grentamente, massacrados e retirados no dia 11/03/89. 

�Resistiram porque a situação de injustiça era gritante e eles chegaram 
ao desespero: preferiram morrer do que continuar a viver desse jeito. 

A batalha foi precedida pelo lançamento, através de dois aviões da
UDR, de bombas de g� lacrimogênio, de efeito moral,e nessa hora os
colonos pediram trégua acenando com bandeira branca; mas não foram 
atendidos. 

O cerco policial foi formado por 1.500 homens e o ataque efetuado
com tiros incessantes de fuzis e rajadas de· metralh.adoras. 

Alguns colonos �e valeram de algumas espingardas, tipo "caça-tico-ti
cos" e alguns revólveres. 

Feridos, trazidos para o hospital: soldados 2, colonos 21. Dois, em es
tado grave, levados para a UTI. Entre eles, frei Sérgio Gõrgen, religioso,
não padre, franciscano. 

Mortos: nenhum, graças a Deus.
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Presos: 22. D. Orlando Dotti e eu fomos visi�-los em Sobradinho, 
onde encontramos tam]ém o pe. Paulo Cerioli, religioso oblato.

· · 

Violências após a batalha: 
1) Pobres colonos despidos e jogados em cima de formigueiros;
2) A uns, arrancadas as barbas, ao vivo; 
3) Outros, tratados aos pontapés e levados para valas". 

Dom Jacó Hilgers 
Bispo de Cruz Alta, RS 

3� DEPOIMENTO - SfnJAÇÃO DO PARANÁ

" • O problema dos sem terra existe em várias dioceses do Paraná. 
Especificamente, em nossa diocese de Guarapuava são 13 acampamentos, 
entre pequenos e grandes. 

Alguns acampamentos com 2 ou 3 anos de existência. 
Em Guarapuava, o maior está com 6.000 pessoas, aproximadamente, 

vindas de 53 cidades do centro-oeste e sudoeste do Paraná. Tem 8 meses 
de existência e está na condição de OCllp3Çio e as pessoas com problemas 
de desnutrição. 

• Relacionamento oom o Governo: os assentamentos conseguem ajuda 
periódica, mas o assim chamado "ocupação" não recebe a mínima ajuda. 
A desculpa do Governo é que não quer ser cúmplice de uma ocupação. � 

• Relaciooameoto com os setores da Igreja e Pastorais: é muito bom.
Temos recebido colaboração dos bispos da Regional, da CPT- dos reli
giosos, das paróquias, dos jovens, da Catequese. 

• Presença evangelizadora e catequizadora: a organização dos sem 
terra é profunda. Horários, trabalhos e governo como num convento. 
Métodos totalmente participativos com as lideranças locais. 

Desejo solicitar a presença do Setor Catequese. A aplicação do méto
do Fé e Vida da Catequese renovada funciona. A mesma função que fez
o catecismo crescer em Comunhão para a Regional Sul 2 está presente 
em vários acampamentos com o trabalho de nucleação de Círculos Bíbli
cos. Os religiosos cuidam de ensinar métodos de alim�ntação alternativa e 
medicina caseira. Os catequistas rurais marcam presença semanal. Peri-

· gos: 
1) Certidão Jurídica de desapropriação das terras; 
2) Desnutrição generalizada, com surto de 30 casos de hepatite; 
3) Presença de jagunços que já mataram 2 pessoas, de emboscada, e 

que tem uma lista de "pessoas· marcadas para morrer" entre as quais· 
irmãs - catequistas e dirigentes do acampamento. 

Quanto às Causm da situação: 
• A falência constitucional da Reforma Agrária. 
•A morosidade do Incra-Rural e Governo em geral.
• Violênc4' contra o homem do campo. 
• A UDR com seus métodos maquiavélicos. �Esperanças - Os acampados aereditam na Igreja. Os nossos documen- � 

tos da CNBB e as Campanhas da Fraternidade são inspiradoras das suas 
reuniões e liturgias".

D. Albano Cavallin 
Bispo de Guarapuava - Reg.Sul 2 - 10/04/89

4!! DEPOIMENTO - PARAÍBA

"Na Paraíba há mais de cem conflitos de terra Há casos çle ocupações
de áreas não-cultivadas, há casos de pressões de proprietários contra pos
seiros e há situações de áreas já desapropriadas sem que o Incra tenha se
imitido na posse. É o caso de Gurugi II, uma área de mais de mil hectares, 
desapropriada em 19/05/88, mas até agora sem emissão de posse. No dia
29/12/88 foi assassinado José Francisco Avelino, um dos líderes de Gu
rugi II. O juiz da comarca decretou a prisão preventiva do principal sus
peito. No dia 30/03/89, ele foi visto na área. Como o delegado local se
recusou a efetuar a prisão do suspeito, um grupo de cerca de 70 pessoas 
se dirigiu ã sede da comarca para solicitar ao juiz que mandasse efetuar a 
prisão. Enquanto dialogavam com o juiz em frente ao fórum, o sr. Seve
rino Mariano, tio do suspeito, veio de camionete e a jogou contra o povo 
reunido, passando e repassando sobre as pessoas. Em seguida, desceu do 
veículo e atirou repetidamente contra as pessoas. Resultado: uma mulher, 
mãe de 18 filhos, faleceu pouco depois; três outras pessoas correm risco
de vida e mais 20 foram hospitalizadas, inclusive uma criança de cinco 
meses. Ao que tudo indica, não teria sido um ato isolado ou impensado, 
mas o resultado de uma tomada de posição da UDR contra a mobilização
popular pela posse e uso da terra''.· 

D. José Maria Pires 
Bispo de João Pessoa, Paraíba

Cultura------------------------

SASSÁ MUI'EM.A E A CONJUNfURA BRASll..EIRA 

FemünoNeto 

Milhões e milhões de brasileiros têm encontro marcado todos 
os dias com um homem de origem duvidosa: SASSÁ MUTEMA. 

É sobre ele que queremos escrever, comentar, como faz o 
pqyo. Sua presença no vúieo brasileiro agora nos interessa. Na 
medida em que o compreendermos, conhecendo-o e fazendo 
uma análise crítica de sua existência, podemos colaborar na 
necessária desmistificaç<ÜJ de todo (do_lo gerado pelo sistema 
para se manter. 

O Sassá -Nós ainda não sabemos direito o que a Rede Globo 
está querendo com a criaç<ÜJ de Sassá Mutema. 

Sabemos, contudo, que estamos numa fase da história do 
Brasil propícia à esquerda. Cobiçados pontos po/(ticos foram 
ocupados por candidatos até ontem subjuJ,gados pela ditadur.p. 
militar. 

Na verdade, Sassá Mutema é a alma da recente novela das 
oito - "O SALVADOR DA PÁTRIA", produzida pela Central 

(.Globo de Produções. Primeiro porque vem recheado pelo talen
to de Lima Duarte. Segundo porque é um personagem simples, 
que encarna pureza, revela a peculiar sabedoria do fwmem da 
roça. 

É uma apaixonado pela natweza. Ama Clotilde (Maitê 
Proença), dedicada professorinha de escola rural. Diante de 
seu amor, Sassá é um inocente, um adolescente. Conversa 'com 
passarinhos, acredita nas mentiras da sociedade. 

Mas Sassá não parece ter sido criado para ''pensar com a 
própria cabeça'' .

Quando asswne a responsabilidade pelo assassino.to de Juca 
Pirama (Luiz Gustavo) e de Marlene (Tássia Camargo), está se 
metendo numa enrascada muito grande. 

Mas, mesmo assim, Sassá troca a vida pacata de um bóia
fria pela agitaç<ÜJ de um líder popular que assume um crime 
que não cometeu. 

Com a fama de assassino, ainda TUJ. pris<ÜJ, Sassá passa de. 
�imples lavrador, bóia-fria manipu/,ado, a candidato do povo à
· 

prefeitura de Tangará, competindo com Sérgio Toledo Blanco 
(Mauricio Mattar) e o médico Lauro Brancato (Ceei/ Tmré). 

Quem, pelo enredo de "O SALVADOR DA PÁTRIA", pro
duziu Sassá, foi Gilda (Suzana Vieira) e seu ma.rido, deputado 
Severo Bianca (Francisco Cuoco), por interesse de manterem 
aparências de um casamento fracassado, unindo Sassá Mutema. 
à amante de Severo através de um casamento formal em cartó
rio. 

Juca Pirama - Enfurecida com o desprezo do amante que não 
a procurava para encontros íntimos, Marlene· se relacionou com 
o diretor da rádio local e candidato a prefeito, Juca Pirama.
Tangará inteira soube da transa de Marlene e Juca. Marlene fi
cou grávida, começou a pressionar Severo. Alguém soube da
briga. Muita gente tinha ódio e interesse na morte de Juca.
Num dos encontros dele com Marlene, matou ambos.

Sassá Mutema que oficialmente era o marido, foi o primeiro 
suspeito. Preso, declarou-se inocente até virar vítima perante o 
povo, que ficou do seu lado por idéias comuns sobre traiç<ÜJ 
conjugal. 

Juca Pirama era o candidato a prefeito mais cotado em Tan
gará. 

Nilo (Flávio Migliacio),um sindicalista manipulador e ines
clupuloso, uniu-se a Marina Cintra (Beth Faria) e qutros de 
''esquerda" para elevar Sassá da categoria de marido justicei-

ro à lúier político do povo. 
E a traget6ria de Sassá tem altos e batxos. Seu ponto de 

apoio é um padre progressista (José Augusto Branco) meio sem 
sal nem açúcar, também manipulado pela esquerda radical de 
Tangará. 

Sassá Mutema, ao que tudo indica será o homem mais forte 
da cúiade. Sobretudo nos capítulos em que o diretor da rádio, 
Miro (José Wilker), o compromete com a m4fia do tráfico de 
.c.ocaína. 

BasJidores - Tanto n<ÜJ sabemos o que a Rede Globo quer 
com a criação de Sass&. M utema que assusta-nos a notícia de 
um memoraru!Q interno do presidente das Organizações Globo 
condenando ''cenas de sexo e de vwlência''. 

Quem conhece a 1V Glabo e se lembra da evolução rápida 
no uso dester. dois itens proibidos, sabe do que estamosfal.andc. 

Todo comunicador deve saber que sua palavra não alcança 
apenas um significado. Tem telespectador que recebe a mensa
gem pelo avtsso. E o tiro pode até sair pela culatra. 

No fim descobriremos que o persoTUJ.gem da roça da nove/,a 
não tem nada de novo. Foi criado para ensinar o povo a ler na 
cartilha da aversão por política e por políticos. Sassá, segundo 
o próprio Lima DMrte, "acaba se corrompendo e ficando pior
que os piores da novela, apresentados aJé agora'.'.

Sassá que na novela agora representa, esperança para o po
vo, suponhamos, até o mês de outubro, se possível pelas véspe
ras de 15 de novembro, pode representar uma decepção. 

Haverá, por ventura, mera coincidência também. nisso? Ou 
Sassá é o candidato que o povo possa t'ê-lo no coração como 
esperança para 15 de novembro? 

O Brasil inteiro assiste "O SALVADOR DA PÁTRIA". Cada 
um enxergando por um ângulo, obviamente. A nove/,a tem gan
cfw para diversificados interesses: classe dorrdnante, classe 
dominada, apolíticos, românticos, solitários, diálogos existen
ciais ... 

"O SALVADOR DA PÁTRIA" não apresenta. novidade em 
matéria de pol(tica. Usa o velfw chav<ÜJ de que política é coisa 
suja e que no poder ninguém tem tempo para pensar no povo. 

Mas na prática apresenta. soluções TUJ. perspectiva do domi
nador. Sassá, no fim, é um pobre que vira rico e tem poder. 

Desconfiamos que o memorando de Roberto Marinfw tenha 
outras intenções além da moralidade. Contudo, cogita-se em 
substituir Lauro Cesar Muniz por Aguinal.do Silva. 

Conclusão - Reafirmamos que Sassá Mutema não é um per
sonagenzinlw qualquer de novela das oito. Ele é criado para 
discutir um problema. conjuntural concreto, dentro da vontade 
poUtica do povo, demonstrada pelo crescimento dos parti.dos 
ideologicamente de esquerda. 

Apesar do grande show e do poder de seduç<ÜJ que está ten
do, Sassá Mutema passa muito longe, de mostrar no vúieo, o U
der que os bóias-frias precisam. A novela não trata da organi
zaç<ÜJ dos traballiadores com seriedade. Mostra um matuto ca
da vez mais calcu/,ista, medíocre e inseguro. 

Bóia-fria que quiser vencer a opressão, a expropriação do 
seu trabalho e a condiç<ÜJ subwnana de vida, tem que fazer o 
seu própri,o líder. Esse l(der pensará tanto nos outros quanto 
em si. Sassá Mutema, quando muito, chega a ser bóia-fria com 
cabeça de latifundiário. 
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Economia---------------------------
GOVERNO 'IHNTA SALVAR PLANO VERÃO COM NOVAS MEDIDAS

Brasijia, DF (AGEN) - Na exposição demotivos apresentada pelo Governo, em relação. às novas medidas econômicas, é explicado queo Brasil entra agora na segunda fase do Plano Verão. Três meses após sua ÍJ)lplantação, oPlano fixa; através da Medida Provisória 48,assinada pelo presidente José Samey, novosíndices de reposição para os salários e estabelece regras para majoração nos preços, além decriar o Bônus do Tesouro Nacional (BTN). A exposição de motivos que acompanha amedida provisória, assinada pelos ministros da Fazenda, Mailson da Nobregá; do Planejamento, João Batista de Abreu; e do Trabalho, Dorothéa Wemeck, considera que a políticaeconômica nos últimos três meses, "conseguiuafastar as expectativas de hiperinflação". Opacote, entretanto, sofreu reações tanto daclasse trabalhadora quanto do mercado fman-ceiro. · R� - A reposição salarial que foi fixada entre 11,74% e 13,14% a partir destemês ( e acrescida de percentual estabelecidopelo Congresso elevando para o patamar máximo de 18,71 %), não é aceita pela massa de 

trabalhadores espalhados pelo Brasil, de acordo com a CUT que pede uma política salarialcondizente com as necessidades do povo e porisso mesmo, juntamente com a CGT, enviou anteprojeto ao Congresso, defendendo entre,outros pontos, o reajuste mensal de salários. Segundo o presidente da CUT, Jair Meneguelli é absurda a adoção de reajustes trimestrais.A alteração mensal, segundo ele, garante tãosomente a manutenção do poder de compra daclasse trabalhadora. Não melhora suas condições de vida. Para os preços dos produtos surgem trêsnovas regras. Em primeiro lugar, o ministro daFazenda recebe o poder para autorizar ou negar quaisquer aumentos, em última instância.As concessões de aumento, por sua vez, serãofeitas a cada 90 dias, excetuando-se casos especiais pelo ClP ou Sunab. Não serão repassados aos preços, aumentossalariais superiores ao IPC e continua valendoa tabela da Sunab. Os aluguéis, mensalidadesescolares, serviços de profissionais liberais,restaurantes, serão descongelados "gradualmente".

Vale lembrar que o realinhamento de preços em 39 produtos resultou na majoração demuitos outros, a 'critério' dos próprios comerciantes e agora, ficou muito mais difícil -senão impossível - fiscalizar. Apesar disso,talvez para demonstrar interesse em minimizaro impacto no bolso do povo, o governo criou89 novos cargos e funções na Secretaria Especial de Abastecimento e Preços. l.odexador - O Bônus do Tesouro Nacional(BTN) é o novo indexador adotado pelo governo, com variação pelo IPC e será utilizadoem contratos com prazos superiores a 90 dias(até 25 anos). Neste mês, seu valor corresponde a NCz$ 1,099, com reajuste em maio, definido a partir do IPC de abril. Embora o mercado financeiro tenha considerado positiva essa flexibilidade, diante dapolítica fmanceira tão volú-vel, alguns de seusintegrantes estão temerosos e, na interpretaçãode vários economistas, dificilmente vão digeriro BTN, acionando contratos. A "ameaça" quepaira em seu pensamento é a virtual adoção de uma moratória interna, caso seja eleito em 15 de novembro, um presidente de esquerda.
Movimento Operário ------------------------·

AUMENTAM SUSPEITAS NA MORTE DE RJAR.EZ ANfUNES
Volta Redonda, RJ (AGEN) - Estão reforçadas as sus�itas de que a morte do prefeitode Volta· Redonda, Juarez Antunes, dia 21 defevereiro, em desastre automobilístico, na BR040 .Rio-Brasília, não foi acidental, mas sim

um atentado. A informação partiu da diretoriado Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda (do qual Antunes foi líder).
A _assessoria jurídica do Sindicato vem efetuando investigações, acompanhando depoimentos e a. perícia, para a qual foi designadana época, equipe do Instituto de Criminalísticada Secretaria de Segurança Pública do Rio deJaneiro, cogitando-se tamQém a participaçãode especi�tas da Unic.amp.
O Sindj�to pref�riu omitir detalhes paranão· a��àr o. andamento dª5 invest.igaç�s,más destacou álguns pontos, que, 'a seu ver,tomam a hipótes� de atentru;fo a mais pr(?vável:

"O bispo de Volta Redonda, dom Waldyr Calheiros fez um depoimento à polícia confirmando que tanto ele como J uarez haviam sidoavisados de que morreriam fora da cidade, emacidente", disse um diretor. 
Além disso, a organização sindical informou que os depoimentos do motorista de Juarez, Alberto Vicente Cruz, e de um caminhoneiro que transitava na estrada de Felixlãndia(local do acidente) são completamente opostos.Vicente Cruz. afirmou que na estrada transitavam muitos caminhões no sentido contrário. Ocarninhoneiro diz que o seu veículQ foi ultrapassado pela Parati da Prefeitura de Volta Redonda e desde então, até os quase 10 minutos 

. depois em que viu a ocorrência, não cruzouqualquer veículo trafegando.em sentido contrário. Apenas avistou o motorista de Juarezjunto à pista para pedir auxilio. 

Outro dado importante, segundo o Sindicato, aponta para o fato de que uma semana antes da morte de Juarez Antunes, o jornal local(bisemanal) "Opção" divulgava em sua colunaassinada por Walter Naves que o líder sindicale prefeito Juarez Antunes devia, assim comoseu grupo, ser exterminado. Um dos diretores da organização sindicalafirmou, ainda, que circulavam muitos boatosde que Juarez tomaria posse ná prefeitura masnão governaria ou então que nem chegaria atomar posse. Na interpretação dos sindicalistasmetalúrgicos, a morte de Juarez Antunes, lídersindical combativo, interessava á muita gente;ele incomodava desde o empresariado até os políticos de direita". A prefeitura de Volta Redonda criou uma comissão que está apurando os fatos na área onde ocorreu a morte de Juarez, em Minaâ;_Gerais. '1111!1
rof QUFR EXPLICAÇÕES DO CIE SOBRE INFll . .'lltAÇÃO

São Paulo, SP ( AGEN) - A a ssessoriajurídica da CUT Nac iona l e stá se articulando no sentido de e nc·aminhar medidajudic ial e xigindo que o Centro de lnfor�mações do Exército (ClE) comprove ae laboração pe la CÚT de um manua l dea de stramento de sindica lista s, contendoorie.ntações de ocupações a fábricas portra balhadores dur.ante uma greve. 
· A polêmica surgiu ·da dec laraçã o  de'um agente do CIE ao  "(:) Está'do de· SãoPaulo" afirmando que houve infiltraçãode a gentes do Exército na CUT e.no Partido <!,os Trabálhadores, onde teria sido

apreendido vídeo e carta da CoordenaçãoPaulista de Solidariedade à Nicarágua.S obre o vídeo, o pre sidente da CUT, JairMeneguelli, declarou que o filme é públic o e faz parte do material que será divulgado pelo Par,tido em discussõe s c omunitárias.
S obre a carta ponderou que a Coordenação é u.ma organ!zação que nada tem a ver com a Central Unica dos Tra balhadore s.  Além disso argumentou: "Nã o  é1crime arrecadar fundos" (como diz o tex-• to) .  Apesar de não ter descartado  a possit:,ilidade de infiltrações na organização,

ORGANIZAÇÕES
PROMOVEM ROMARIA DO TRABALHADOR

sindical, refutou com veel]lê ncia aexistência de um manual de adestramentopara sindicalistas até porque "no movimento sindical inexiste qualquer animal aser aclestf_!ldo.  Esse termo não é utilizadopor nós. E linguagem de quartel". 
De um modo geral, a dívulgação peloCIE é e ntendida pe la· CUT, PT e porpolíticos como parte de uma estratégiavisando desestabilizar a candidatura deLula à Presidência. A O AB ,  por sua vez,explicitou sua pre ocupação com o fato"que denota o retorno ao te mpo do autoritarismo". 

Novo �amburgo, RS (AGEN) - A 2'!! Romaria do Trabalha
dor de Sapiranga será reafiz.ada dia 12 de. maio,. sob a pro
moção da Pastóral Operária, CNBB -Regional Sul-3 e diocese
de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Seu slogan: "O
trabalhador org�zando a sua libertação".

A programação do dia 12 inicia com a recepção dos romei
ros na Praça Berlim, centro de Sapiranga. A caminhada come
çará às 9h, rumo ao Parque do Imigrante, onde haverá confra
ternização, tribuna· popular, celebração eucarística, além de
apresentações culturais dos romeiros.
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América Latina--------------:-----------

SmJAÇÃO NA AMÉRICA LATINA PREOCUPA COMf$
São Paulo, SP (AGEN) - Enquanto naNicarágua se cheira um pouco de paz,embora a situação econômica seja difícil ,

em El Salvador se agrava a polarizaçãoentre a oligarquia e a Frente Farabundo
Martí para a Libertação Nacional e, naGuatemala, a violação dos direitos humanos é cada vez maior. Estas afirmações fazem �arte das análises da conjuntura da América Central, tema que 
abriu, no último dia 18, a Semana de Solidariedade Latino-Americana, promovida pelos Comitês de Solidariedade, na
Câmara Municipal de São Paulo. O guatemalteco Paulino Dias afirmouque do Diálogo Nacional - inauguradodia I !? de março - não está participandoo setor empresarial, o Exército, o governo nem a· Unidade Revolucionária Guatemalteca. Já Ernesto Cisneros, representante daFMLN, acredita que a Arena, ganhadora

IIIIIÍi,,.as eleições presidenciais passadas e que
-sumirá o poder no dia 1 !? de junho, nãoresolverá o conflito armado, porque ela"representa interesses da oligarquia, responsável pela crise nacional". 

O nicaragüense Leopoldo Tablada, da Associação de Trabalhadores da Nicará
gua, afirmou que seú país é o único queestá cumçrindo com o acordo de paz
"Esquipulas II", reformando a lei eleito
ral e de imprensa. E acusou a existência
de três Exércitos em Honduras, o norteamericano com 80 mil soldados, os con
tras com 1 O mil e os hondurenhos, pro
vocando uma crise institucional no país. Chile e Paraguai - No segundo dia daSemana de Solidariedade à América La
tina, quarta-feira (19), esteve em debate
a situação dos países sob regimes ditato-

riais e autoritários: Chile e Paraguai,com os conferencistas Jüan Plazas e Daniel Rojas. Plazas iniciou a discussão dizendoque durante a ditadura militar no Chile omovimento popular se fortaleceu, levando o povo a dizer "não queremos maisPjnochet, a tortura, o desaparecimento",no plebiscito de 5 de outubro do anopassado. 
Mesmo sabendo que o próximo presidente - constitucionalmente - será controlado política e militarmente pelo general Augusto Pinochet, e que um ter

ço do Congresso Nacional será designa
do pelo governo militar, a Frente Ampla
já escolheu um candidato - da democracia cristã - para as eleições presi-_denciais de dezembro. 

Plazas acredita que "somente comuma assembléia nacionàl constituinte o povo chileno poderá reconstruir uma 'democracia que seja exemplo para a América Latina e para o mundo". Quanto ao Paraguai, Daniel Rojas
anunciou que "o aparelho ditatorial doEstado segue vigente depois do golpemilitar que derrubou Alfredo Stroessnerem fevereiro passado". Embora o general Andrés Rodríguez afirme ser um go
verno interino ou de transição, juridicamente é um governo de fato. 

Disse ainda que "todos os. funcionários públicos pertencem, obrigatoriamen. te, ao Partido Colorado, e como tal têmque pagar sua cota ao mesmo". Rojas 
concluiu afirmando que no Paraguai se está criando uma Central Única de Tra
balhadores e um partido político operáriosemelhante ao Partido dos Trabalhadoresdo Brasil.

SF..atETÁRIO DO MNDDH
-

LAMENTA RESULTA� DE�JSCTfO . . Brasília, DF (AGEN) - Com a confir- gune �tar, de cada cmco uruguaios,
mação, por 52% dos eleitores, no plebis- um fot torturado �u pelo menos �ve um
cito de 16 de abpl, da lei que anistiou os parente d�aparec1_do, preso ou violado.
militares que violaram os direitos huma- Es_sas �equelas I;WS as �aças em todo
nos durante a ditadura no Uruguai, "per- o mtei:io� d? pais, pelo IDlDl�tro da Defe-
demos mais uma oportunidade de acabar sa - m�dando a pop�laçao com outro 
com a impunidade que reina na América golpe mtlitar caso a let fosse revogada.
Latina", declarou à AGEN, o secretário - um mês antes do plebiscito, foram su-
do Movimento Nacional de Defesa dos ficientes para que o voto amarelo, a fa-

Direitos Humanos (MNDDH), Augustino vor da anistia - ganhasse no domingo
Veit. passado, na opinião do secretário do

Augustino lembra que, durante o re- MNDDH.

PINOCHET PREPARA
NOVO 001.PE NO CHllE

Newton Carlos
Rio de Janeiro, RJ (AGEN) - O gene

ral Pirwchet vai armando o cenário de 
seu "golpe constitucional". Os coman

. dantes de guarnições militares trataram 
de dizer que estão com ele, diante de 
protestos da oposição chil.ena. Depois se 
manifestaram os oficiais subalternos, re
forçando um recado facilmente intelig(
vel. 

Não adianta espernear. O "esp(rito" 
da Constituição oinochetista não será 
alterado. Mesmo que haja el.eições em 
dezémbro. Pinochet poderá continuar 
como comandante do Exército e membro 
domirzame de um Conselho de Seguran
ça Nacional com poderes para vigiar o 
governo civil. 

Objetivo - Além disso, Pinochet quer 
eleger presidente um civil de sua con
fiança, seu ex-ministro da Fazenda. A 
vigildncia seria desnecessária. Estaria 
garantida a continuidade de um pinc
chetismo sem Pinochet na presidência, 
objetivo do golpe cujo cenário é monta
do. O civil de confiança já se desincom
patibilizou. A cobertura militar se ex

. pressa numa sucessão de-pronunciamen-
tos. E Pinochet viaja pelos seus redutos 
em operação de sobreaviso. 

'
A Constituição, aprovada em pl.ebis-

cito duvidoso em 80, depois de redigi.da. 
sob a supervisão direta de Pinochet, es
tabelece que o Chil.e terá uma democra
cia "protegida". Ou· vigiada. Nada de 
partidos marxistas. Nada de ''politica
gem'' parlamentar. Presidência forte e, 
além dos três poderes do Esta.do, um 
quarto, acima do Executivo, Judiciário e 
Legislativo: um Conselho de Segurança 
Nacional com maioria de membros mili
tàres. Os atuais comandantes das For
ças Armadas continuarão �m seus car
gos. O eleito em dezembro não terá o 
direito de nomear oficiais-generais de 
sua escolha. 

Cobertura - Esse é o "esp(rito". Pi
nochet já disse que el.e não muda. A 
oposição pressiona, argumentando que· 
o pinochetismo, matriz desse ''esp(ri
to", foi de"otado no plebiscito no ano 
passado. Os militares, que se manti
nham calados, quebram o silêncio para 
apoiar o chefe. A ''transição'' no Chil.e 
pode acabar não levando a nada. 

.Sfntese------------------------
NICARÁGUA

São Paulo, SP (AGEN) - A Coordenação Paulista de Solidariedadeà Nicarágua, através de uma nota à imprensa, condenou as acusaçõespublicadas nos jornais "O Estado de São Paulo" e "Jornal da Tarde" nodia 14 de abril - atribuídas a um oficial de alta patente em nome doCentro de Informações do Exército (CIE) -, caracterizando suas atividades de subversivas e integradas à CUT e ao PT. A nota reafirma que a solidariedade com a Nicarágua, seu governo eseu povo vem se dando através de campéll)has públicas legais e de massa, por iniciativa de inúmeras entidades do país, inclusive governamentais - como arrecadação de remédios, alimentos, materiais agrícolas,escolares, entre outros -, realização de conferências, debates, seminários e atos públicos, amplamente anunciados. 

"CONTRAS" NA EUROPA Manágua, Nicarágua (AGEN-AFP) - Os contras nicaragüenses lançaram no final de fevereiro uma campanha polftico-diplomática na Europa e América Latina para buscar apoio internacional a uma "soluçãonegociada" na Nicarágua. Além das negociações centro-americanas,a cúpula dos contras vai conversar separadamente com os presidentes da Venezuela, Uruguai e Colômbia, na América Latina, e fazer conta�tos na Europa, com Espanha, França, Itália, Inglaterra e Portugal. ONU E A COLÔMBIA Bogotá, �olômbia (AGEN-AFP) - Logo depois das Nações Unidasterem visitado a Colômbia, principalmente as cidades de Cali, Medelline Bogotá, e investigado a violência e sua impunidade e a situação dosdireitos humanos, anunciaram "um futuro difícil para esta nação" e recomendaram, ainda, "a.ajuda aa comunidade internacional". 



Memória----------------

MoVIMENTO DE GUARIDA COMPLETA CINCO ANOS 

São Paulo, SP (AGEN/CDHAL) - "Surgiu uma novidade nos setores canavieiros 
da região de Ribeirão Preto (SP), que está produzindo resultados técnicos e econô
micos amplamente satisfatórios. Trata-se do sistema de corte de cana em sete ruas 
amontoadas, que beneficia as indústrias sucro-alcooleiras ... ". A notícia publicada no 
"Jornal dos Municípios" e transcrito em "A Comarca de Guariba", no dia 21 de 
maio de 1983, deu a causa principal do movimento que eclodiu na cidade de Guari
ba, a 365 quilômetros de São Paulo. 

Este sistema de corte de cana estava em pleno vigor no início da safra do corte de 
cana em maio de 1985. No dia 15 do mesmo mês, os trabalhadores rurais assalaria
dos, assim chamados "bóias-frias" de Guariba, à revelia de direções sindicais, entra
ram em greve, extravasando com violência sua revolta contra a exploração. 

De forma paralela ao movimento de Guariba, os apanhadores de laranja, também 
"bóias-frias" de Bebedouro, distante a 380 quilômetros de São Paulo, também entra
ram em grev.e. A partir de Guariba e Bebedouro, numa reação em cadeia, cerca de 60 
greves isoladas se alastraram no estado de São Paulo. Isto forçou os empresários à 
negociação, e foram firmados os primeiros acordos para os assalariados rurais. 

No dia 15 de maio de 1984, Guariba virou uma verdadeira praça de guerra, quan
do uma multidão de "bóias-frias" invadiu, incendiou e demoliu dois prédios da Sa
besp, ateou fogo a três. veículos, depredou e saqueou wn supermercado e danificou 
uma casa. A tropa de choque da Polícia Militar entrou em ação. No final, uma pessoa 
morreu baleada e 29 ficaram feridas, das quais 14 à bala. 

Os usineiros da região, principalmente das Usinas São Martinho, do grupo Ometto 
e .Usina Bonfim, do grupo Corona, atenderam de imediato a reivindicação dos bóias
frias, ou seja, o retomo do sistema de corte de cana por cinco ruas e não sete. A de
cisão foi tomada em reunião dirigida pelo então secretário do Trabalho, Almir Paz
zianotto Pinto, qa sede do Sindicato Rural de Jaboticabal. 

O principal ganho do movimento de Guariba, além do acordo surgido, foi o cres
cimento do nível de consciência de classe. A partir do 15 de maio daquele ano, vá
rias greves se sucederam na região, com o crescimento também do nível de organi
zação dos trabalhadores. Surgiu também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Guariba, até então uma simples sub-sede do Sindicato de Jaboticabal. 

Quero assinar o boletim da AGEN. Por isso envio o cheque ou vale postal 
de NCz$ 4,50 (individual) ou NCz$ 5,00 (�s). 

Nome.-------------------------
Endereço-------------------------
Bairro ------------ CEP -----------

Cidade -----------Estado----------
Pafs ------- Número d.o cheque ou vale postal------
Telefone 
Assinatura ----------- Data ----------

Obs. - No caso de vale-postais, deverão ser encaminhados somente à Agên
. eia do correio c:enlral de SP. CEP 01051. 
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China: o gigante em ebulição 
Os recentes acontecimentos na China comoveram o nu,,ulo. Agora, todas as 

forças polfticas e sociais indagam-s.e sobre o faturo do pais. No Brasil, os 

fatos reperculem sobretudo entre o pensamento de esquerda. Página 13. 
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Editorial 

PEU. CIDADANIA 

YANOMAMI 

O grupo de parlamentares, juristas e 
representantes de organizações sociais 
e populares integrados na Ação pela 
Cidadania dirigiu-se no últinw dia 9 
para Roraima, com o objetivo de veri

ficar a real situação do povo Yanoma
mi. Como se sabe, o território Yàno
mamí encontra-se retalhado e invadido 
por' milhares de garimpeiros, sob a co
nivência das autoridades locais. 

A luta do povo Yanomami em defesa 
de sua terra e de sua cultura tonwu-se 
um s(mbol.o da luta de todos os povos 
indfgenas cl.o Brasil, cujos direitos mais 
elementares vêm sencl.o desrespeitados 
inclusive por aqueles que lhes devem 
proteção. Do mesmo modo, a dignida
de que os Y anomami tentam resgatar é 
um marco no esforço que vários seg
mentos da sociedade vêm empreenden
cl.o, na busca de uma sociedade justa e 
humana. 

Espoliados de suas riquezas natu
rais, violentados em suas crenças e 
práticas culturais, os povos ind(genas 
constituem, em sua luta cotidiana, um 
elemento de esperança para os homens 
de 'boa vontade. Solidarizar-se com es
sa luta assume dessa forma uma di
mensão maior, na medida em que re
presenta a construção de um muncl.o 
novo para todas as pessoas. Nesse 
momento em que ecologia virou moeda 
corrente, não se pode esquecer que os 
fndi.os, afinal, são os grandes ecologis
tas, e nesse sentido desejam um meio 
ambiente não-degradado para todos se
res viventes. 

Cartas 

PREOCUPAÇÃO 
COM A "NOVA RAÇA" 

"Nós que formamos a União de Mo
radores da Rua São Cura d' Ars no sen
timos honrados com a atenção que nos 
dispensa a AGEN. Temos recebido re
gulanhente o seu boletim, o que agra
decemos muito .. Estamos enviando com 
esta o questionário respondido com su
gestões. Achamos por bem enviar ainda 
esta carta. Gostaríamos que examinas
sem o conteúdo e questionassem a pos
sibilidade de divulgar no boletim da 

, AGEN certas notícias que temos e 
também algumas considerações que fa
zemos. 

Nossa entidade e mais 45 outras rea-
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Direitos humanos 

GUARDA MUNICIPAL DE SP mRÁ NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

São Paulo (AGEN) - Novos e anti
§OS membros da Guarda Civil Metropo
litana de São Paulo deverão passar pelo
Departamento de Ensino da instituição
para aprender técnicas de imobilização
sem violência, noções de direitos hu
manos, de legislação, técnicas de re
lações públicas e prestação de primei
ros-socorros.

Também devem passar por um exame 
psiE:otécnico para evitar a presença na 
Guarda de indivíduos "com excesso de 
agressividade". Esse curso será minis
trado no prédio da Administração Re
gional da Mooca com objetivo de inver
ter a orientação da antiga adminis
tração. Nela, o critério utilizado para a 
admissão dos guardas era "experiência 
militar anterior" -na Polícia Militar ou 
no Exército. A Prefeitura agora preten
de dar um perfil mais próximo ao de um 
servidor público. 

Nesse sentido, a administração da 
prefeita Luíza Erundina determinou que 
a Guarda Metropolitana deverá fazer, 
prioritariamente, o policiamento das es
colas e hospitais municipais. Os guar
das já não vão tomar conta de monu
mentos nem apreender máquinas de ví
deo-pôquer. 

Com o objetivo de aumentar o conti
gente da Guarda para cinco mil h@mens, 
a Prefeitura está abrindo concurso. 
Enuquanto isso, está estabelecendo lo
cais onde a presença dos efetivos seja 
prioritária. 

Invasões - Desde o início da admi
nistração Lufza Erundina, a Guarda Ci
vil Metropolitana esteve presente em 85 
invasões de terra e, segundo a assesso
ria de imprensa da Prefeitura, em todas 

lizaram nos dias 29 e 30 de abril um 
encontro sobre a violência e o papel dos 
direitos humanos. Foi muito concorrido 
e teve grande repercussão, sendo divul
gado no rádio, jornais e televisão da 
capital cearense. Pretendemos levar as 
conclusões desse encontro às autorida
des municipais, estaduais e federais, 
como também aos legislativos. O que 
nos levou a realizar esse encontro é a 
nossa preocupação constante, quase ob
sessiva com a violência do nosso tem
po. O nosso bairro, o Pirambu, é tão 
violento quanto certas favelas do Rio. 
( 
. . .  

) 

Refletindo muito sobre a realidade 
que nos cerca, chegamos a uma con
clusão. F.stá se criando uma nova raça. 
As crianças não obedecem mais aos 
pais. O seu comportamento é estranho. 
Quando morria o pai ou a mãe, a pessoa 
ficava muito sentida ou até morria 

Na campanha ekitoral, a prefeita 
Luiza Enmdina prometeu tirar da 

Guarda ações repressivas 

elas os conflitos foram resolvidos sem 
nenhum ato d� violência. 

A Guarda Civil está subordinada ao 
vice-prefeito Eduardo Greenhalgh e sob 
o comando do coronel Vicente Silves
tre. O primeiro, atuante em movimentos
de defesa dos direitos humanos, e o se
gundo, militar perseguido durante a dé
cada de 70, devido a suas posições pro
gressistas.

A meta da prefeita é tornar possível 
um policiamento diferente e que os dois 
mil homens existentes hoje oa Guarda 
Civil ll,tuem sem violência. Assim, fatos 
como o ocorrido em janeiro de 87, 
quando a Guarda Metropolitana esteve 
envolvida no assassinato do pedreiro 
Adão Manoel da Silva, na Zona Leste, 
não deverão ocorrer. Os cinco guardas 
envolvidos foram demitidos. 

também. Hoje é o mesmo que morrer 
um bicho. Aqui perto a mãe de uma se
nhora morreu e ela disse que não ia 
olhar porque estava fazendo tapioca, 
portanto muito ocupada. Os adultos só 
pensam em ganhar dinheiro e não edu
cam os filhos. A escola também não 
educa. Será que educar é só ensinar a 
ler e escrever? Achamos que deve ser 
questionado, repensado este modelo 
educacional, que só serve ao poder 
econômico da burguesia. ( ... ) Quería
mos que analisassem essa nossa preo
cupação com a nova raça, e se possível 
divulgassem alguma coisa no boletim da 
AGEN.:' (José Lopes de Macedo, Luis 
Carlos Pontes Viana e Leonardo da Sil
va Vieira, pela União de Moradores da 
Rua São Cura D' Ars, Fortaleza, Ceará) 

(As cartas para esla seção dew:m IICI' 

pn:fe,mcialmeote batida à wáiuiua, e 
devidamente i*nti6cadas) 

' 
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Asmtfs 
condições 
carcerdrios 

�-�Mfora,n 
denunciadas em 
debate na 
OAB-SP 

AGENTES DENUNCIAM A FALÊNCIA DO SISfEMA.PENrfENCIÁRIO 

São Paulo (AGEN) - Para os 7 .200 
presos do Estado de São Paulo, existe 
igual número de problemas e 14 mil ra
tos. A denúncia é do agente penitenciá
rio Paulo Cesar Alves, durante debate 
sobre "Condições de trabalho no siste
ma penitenciário", no auditório da 
OAB-São Paulo. 

Diante de um público de 80 pessoas, 
a maioria agentes, Paulo Alves afirmou 
que para atender à população carcerária 
existem apenas 43 agentes mal remune
rados e sem qualificação. Cada um de
les é, assim, obrigado a atender a cerca 
de 170 presos, comentou o agente. 

AJém das péssimas condições de tra
balho, a categoria está sujeita a todo ti
po de doenças. Como disse Paulo, "a 
gente não sabe o que está levando para 
casa". Justamente por exercerem uma 
função de insalubridade, é que os agen
tes estão reivindicando aposentadoria 
aos 30 anos para os homens e 25 para 
as mulheres. Atualmente seus plantões 
são de 12 horas com um salário de 
NCz$ 130,00. 

Depósito de lixo - Para o deputado 
estadual Hilkias de Oliveira (PDT), 
presente ao debate "o agente peniten
ciário é um dos funcionários mais sofri
dos da Administração Pública, já que 
seu dever é devolver à sociedade ele
mentos condenados pela Justiça". Disse 
ainda que o governador Orestes Quércia 
tem construído mais presídios mas não 
tem qualificado os agentes que, segun
do ele, "estão à margem da função pú
blica, quando deveriam estar no cen-

tro''. Acrescentou que o Estado tem 
transformado "os presídios em depósito 
de lixo". 

Já o secretário-geral do PT, deputado 
José Dirceu, acredita que a luta dos 
agentes deve se estender aos familiares 
dos presos, porque são os mais interes
sados na transformação do sistema peni
tenciário brasileiro. Na sua opinião, o 
país está atrasado na relação entre so
ciedade e preso. 

O deputado propõe aos agentes que 
além de reivindicarem a dignidade do 
profissional, sua categoria e qualifi
cação, devem t.ambém lutar pela digni
dade do cidadão brasileiro. Nesse senti
do, os agentes, segundo seu ponto de· 
vista, "devem, desde já, discutir um 
modelo de sistema penitenciário demo
crático". 

Prisões - A organização Americas 
Watch criticou as condições das prisões 
brasileiras em um relatório apresentado 
no dia 25 de abril na sede paulista da 
OAB. Essa entidade não-governamental 
monitora e promove os direitos huma
nos nas Américas e no Caribe. 

As principais conclusões do relató
rio, depois da visita de seus represen
tantes a 14 estabelecimentos penais de 
São Paulo e Rio de Janeiro, são de que 
as prisões brasileiras são superpovoa
das, as celas exemplos de imundície 
e não há sistema adequado de pre
venção à Aids nas celas. E acusam o 
Poder Judiciário de ser "um sistema 
muito primitivo". 

FÓRUM DA VIOI.ÊNCIA CRIADO EM MANAUS 

Manaus (AGEN) - Com o objetivo 
de exigir mais rigor das autoridades na 
apuração de crimes envolvendo os 
órgãos públicos de Manaus, 11 organi
zações populares da cidade decidiram 
criar um fórum permanente sobre a 
violência. 

Os organismos se reuniram dia 31 de 
maio no Centro de Defesa dos Direit9s 
Humanos, Regional Norte 1. Ali discuti
ram a participação de elementos ligados 
à polícia nos crimes que vêm ocorren
do. Foram lembrados os assassinatos do 
jornalista Luis Octávio e de Joaldo Pe
·drosa Dias, vítimas da ação do esqua
drão da morte.

Os familiares de Joaldo Pedrosa, jun
tamente com membros das organizações 
populares, responsabilizam o governa
dor do Estado, Amazonino Mendes, e o 
secretário de segurança, Nonato Lopes, 
pela onda de crimes ocorridos em Ma
naus. 

Caso de Joaldo - O vaqueiro Joaldo 
Pedrosa Dias foi seqüestrado por poli
ciais civis no dia 17 de março, e encon
trado morto nove dias depois, num va
radouro do porto Marina Tauá. Além 
dos policiais, também está envolvido o 
delegado Eliseu Montarroyos, expulso 
da polícia em razão do assassinato de 
quatro menores em agosto de 87. 

PÁG.3 

PREFEITURA QUER 
''FORTAU.CER A CIDADANIA'' 

São Paulo (AGEN) - O vice-prefeito 
de Sã:> Palio, Luiz· E.duairlo Greenhal.gh. 
reuniu-se no último dia 6 com Elizabeth 
Wincott, diretora-assistente da organi
zação inglesa "Toe Citizens Advice 
Bureau Service (CAB)" (Centro de 
Conselhos e Informações para Ci
dadãos). Na pauta, o intercâmbio entre 
a administração municipal e a CAB, 
que trabalha especificamente com o 
acesso das pessoas às informações so
bre seus direitos, "fortalecendo sua ci
dadania". 

São mais de mil escritórios na Ingla
terra e País de Gales. Através da jorna
lista Jan Rocha, correspondente da 
BBC de Londres no Brasil e amiga pes
soal de Wincott, a organização inglesa 
admitiu a possibilidade do intercâmbio 
ser formalizado oficialmente, com a ida 
de membros da administração de · São 
Paulo à sede da CAB. 

Segunda Guena - Criada em 1939, 
pouco antes da Segunda Guel'!"a, para 
fornecer informações sobre parentes e 
amigos que estavam se preparando para 
lutar, o trabalho da CAB cresceu signi
ficativamente nos 50 anos comemorados 
em 89. 

No biênio 87 /88, a CAB respondeu e 
encaminhou mais de 7 milhões de in
formações, basicamente sobre Pre
vidência Social, consumidores, pres
tação, moradia, emprego, adminis
trações em geral e justiça. Além disso, a 
CAB trabalha em hospitais, prisões, tri
bunais de justiça e zonas rurais. Ela 
atua com um corpo de aproximadamente 
25 mil pessoas, das quais 95% voluntá
rias. Elizabeth Wincott manteve conta
tos ainda com Jaqueline Pitanguy do 
Conselho Nacional dos Direitos da Mu
lher e com outras organizações do mo
vimento popular. 

Os endereços para serem obtidas ou
tras info.nnações S?O os seguintes: no 
Brasil, com Jan Rocha, à rua Professor 
João Arruda, 200, CEP 05012, Perdi
zes, São Paulo, SP. E na Inglaterra, di
retamente com Elizabeth Wincott - 50 
Hayfield Road-Oxford OX26TU. 

REBEI.JÃO DE PRF.SAS 

DEBFLADA PFLA POLÍCIA 

São Paulo (AGEN) - Cerca de 68 
mulheres presas fizeram, no último dia 
5, uma rebelião no 222 Distrito Policial, 
em São Miguel Paulista, São Paulo. Há 
mais de um mês, através de vários pro
testos, 20 delas reivindicavam ser re
movidas ,para a Penitenciária Feminina 
de São Paulo. 

A rebelião, que começou às 16 h, 
com a queima de colchões, quebra das 
saídas de esgoto, dos vidros da sala do 
delegado assistente e do sistema de ele
tricidade, só terminou duas hora� depois 
co� a intervenção da Polícia Militar. 

As 18 h, as 20 detentas, condenadas 
a mais de sete anos de prisão e que se 
recusavam a cumprir a pena nesse local, 
conseguiram ser transferidas para a Pe
nitenciária Feminina. Segundo o plan
tonista do 222 Distrito, não houve feri
mentos em nenhuma das mulheres pre
sas. 
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Terra 

REFORMA AGRÁRIA JÁ, 
EXIGÊNCIA 
DE TODA AMÉRICA LATINA 

POI" Maria doRosfmLino 
folOsDooglas� 

Indaiatuba (AGEN) - O desrespeito 
ao direito à terra para produção e sub
sistência é um ponto nevrálgico diag
nosticado em praticamente todos os paí
ses da América Latina. A constatação é 
dos mais de 120 participantes do En
contro Latino-Americano sobre Expe
riências de Pastoral da Terra, realizado 
de 30 de maio a 3 de junho, em ltaici, 
município de Indaiatuba (SP). 

A realidade radiografada é a mesma: 
não há reforma agrária efetiva, concre
ta, real, no continente. Ao contrário, os 
povos latino-americanos estão vivendo 
uma situação-limite de exploração, es
poliação, destituição de seus direitos 
inalienáveis relacionados à terra. Essa 
semelhança trágica já havia motivado o 
encontro de algumas l ideranças de pas
torais da terra recentemente, e nele 
idealizou-se um evento mais amplo para 
intercâmbio de informações, estimulan
do debates e a busca de soluções e da 
solidariedade internacional. 

Por sua dimensão continental e pro
blemas complexos, o Brasil foi escolhi
do como ponto de conexão e, portanto, 
para sediar o Encontro, coordenado por 
Ermano Al legri e Daniel Rech, da CPT; . 
Patrício Acenjo, da Conferência Nacio
nal dos Bispos do Chile; Luis Caravias, 
teólogo do Equador, e Luis Batista, do 
Centro de Estudo e Ação Social do Pa
namá. 

Índios e afros - Nas conclusões, os 
participantes do Encontro reafirmam a 
necessidade do engajamento cada vez 
maior dos cristãos contra as injustiças, 
no cumprimento de seu papel missioná
rj.o: "Cumpre à ação pastoral promover 
a integração latino-americana, levando 
em conta também os princípios comuns 
das culturas indígenas e afro-america
nas". 

Em síntese, exige-se a reforma agrá
ria em todo o continente. E a pastoral 
da terra deve aprofundar seu d iagnósti
co para organização dos trabalhos, nas 
áreas social, política, teológica, econô
mica e cultural. Já que1 em alguns paí
ses não existe ainda uma estrutura es
pecificamente pastoral da terra, deverá 
haver esforço para sua concretização. 

· Nesse ponto ficou bastante claro que
a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
atuante no Brasil, e sem similares em 
outros países, servirá como um referen-

. cial de organização, articulação e habi
litação. Prineipais propostas apresenta
das na carta final do encontro, entre ou- ' 
tras: recuperar e defender a posse justa 
da terra; organizar em cada país uma 
Semana da Terra; acompanhar (concien
tizando) camponeses, indígenas e afro
americanos para que sejam ·os autores 
de sua própria libertação. (Ver docu
mento final, na página 8) 

AGEN 

Encota,o rerariu 120 
pu.,oas ligada.r d mia 
pela �fanna agrdria. 

Duran2 a relllâão. 
·caminltada pelo dirrito
àtnTa.
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REl'RF.SSÃO É MOEDA COMUM NA 
GUATEMALA E REPÚBLICA OOMJNICANA 

Indaiatuba (AGEN) - Durante o Encontro 
Latino-Americano Sobre Experiências de 
Pastoral da Terra, diante de quase toda a di
retoria da CPT nacional e sua coordenadoria, 
foram feitos relatos sobre a situação da terra 
no contexto social de cada país. 

Guatemala - A delegação da Guatemala, 
em função do estado crítico-vivido atualmen
te em seu país, hesitou em conceder entrevis
ta, porque a repercussão poderia ser perigo
sa. Os representantes guatemaltecos disseram 
que o tenno refonna agrária é "tabu" em sua 
nação. Essa prática de eqüidade da terra para 
todos chegou a ser iniciada em 1950 até 53. 
Em 54, o trabalho foi interrompido violenta
mente pelo regime militar implantado com o 
golpe. 

Todas as possibilidades de exercer a luta 
foram reprimidas, nwn país essencialmente 
agrário, onde· 70% da população é fonnada 
por camponeses, e 63% da terra cultivável 
está nas mãos de 2% da população. De lá pa
ra cá, entre os 8,5 milhões de habitantes, a 
nação assistiu a mais de l 00 mil mortes e 30 
mil desaparecimentos entre integrantes e li
deranças que defendiam a causa. 

De 78 até hoje, foram assassinados 19 pa
dres e mais de mil catequistas desapareceram 
e/ou morreram. Essas execuções são reta
liações pelo fato de a Igreja majoritariamente 
apoiar o campesinato. Em 88, a Conferência 
Episcopal elaborou uma carta pastoral intitu
lada "El Clamor por la Tierra", desenvolven
do uma análise sobre a situação de violência 
contínua no campo, seguida de reflexões bí
blicas e tecnológicas, propondo finalmente a 
mudança da estrutura fundiária naquele país. 
Um dos aspectos abordados foi a reforma le
gal para um lugar onde não existem leis agrá
rias. 

E, por isso mesmo, os integrantes do Co
mitê de Unidade Campesina (CUC) foram 
obrigados a apoiar a luta, em total clandesti
nidade. O militarismo vê essa organização 
como praticante da luta armada, mas na rea
lidade ela procura desenvolver seu trabalho 
de apoio junto ao campesinato e aos indíge
nas, que representam 53% da população, de 
acordo com o censo oficial. Através do en
contro, os representantes da Guatemala en
contraram algo importante: conhecer a reali
dade em toda a América Latina e iniciar um 
intercâmbio para uma articulação internacio
nal. 

Uma das propostas contidas na carta final 
do Encontro referentes à re,pão na qual está 
fixada a Guatemala é a construção da memó
ria indígena e camponesa; troca de experiên
cjas a nível legal; aumento dos contatos de 

pessoas da base nos encontros e experiências 
da CPT existente no Brasil, que deverá por 

. sua vez designar assessores teológicos para 
visitas àquele país, entre outros. 

República Dominicana - É uma das maio
res ilhas do mar do Caribe, juntamente com 
Cuba, Jamaica e Porto Rico. Tem 48 mil 
quilômetros quadrados e 216 famílias ricas 
(burguesia agrária), que concentram a maior 
parte da terra, enquanto 300 mil camponeses 
não têm terra para trabalhar e garantir sua 
subsistência,segundo o representante daque
le país, Marcos Nuiíez. 

A nação, hoje com 7 milhões de habitan
tes, teve elaborada, em 72, a lei da refonna 
agrária,"que na realidade não se aplica por
que o governo são os coronéis". De acordo 
com Nuiíez, "a terra está sendo entregue a 
empresas norte-americanas. Entre elas a 
Dolli, que constitui um centro de operações 
e, na terra onde era produzida a cana, passou 
a produzir o abacaxi, em 60 mil hectare�.· 
Nessa manobra, o governo fechou nada me
nos do que quatro engenhos de açúcar. 

De 70 para cá, têm morrido muitos cam
poneses e desaparecido vários. Estão regis
trados 'apenas' 30 assassinatos, mas acredi
ta-se que o número real é significativamente 
maior. Entre os líderes assassinados, figuram 
os nomes de Florindo Soriano (em 72) ou 
Mama Tingô , e, no mesmo ano, Mister Be
ka. As duas mortes são marcos da luta pela 
terra e a-partir delas foi criada a lei de refor
ma agrária, que ficou no papel, foi e é des
respeitada e não beneficiou até hoje o campe
sinato. 

Mesmo assim a luta continua,e recente
mente trabalhadores rurais ocuparam 80 hec
tares de terra. Dos ocupantes, 73 foram leva
dos aos tribunais e 39 condenados a dois me
ses de cárcere e 200 pesos de multa, na 
provfucia de Monte Plata. De Acordo com 
Nuiíez, "a· Igreja, em sua hierarquia eclesiás
tica é unida ao governo, está contra o campe
sinato, excetuando-se alguns párocos, que 
apóiam os trabalhadores rurais e sofrem 
pressão por isso". A República Dominicana 
tem 2,5 milhões de hectares em terra agri
cultável. Sua população é majoritariamente 
rural. 

Entre as propostas apresentadas durante o 
Encontro, para a região caribenha figuram: 
promover a recuperação de terras baldias e 
sem dono; difundir as experiências adquiridas 
neste e noutros países da Am6rica Central; 
organizar encontro sobre os 500 anos de 
evangelização das Américas com ampla par
ticipação de indígenas e afro-caribenhos; 
aumentar o intercâmbio com a CPT. (MRL) 

1 
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Mdsica no Encontro. 
_para animar a luta. 
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NICARÁGUA DIS11.UBUI TERRAS, APFSAR DA GUERRA 

Indaiatuba (AGEN) - A revolução nica
ragüense estará completando 10 anos em ju
lho. Na avaliação do Centro de Educação 
Popular Agrária (pastoral da terra), ela triun
fou. Desde então, "a terra foi entregue a 100 
mil famílias beneficiando diretamente 600 mil 
pessoas", num país que tem a população de 4 
.milhões de habitantes. 

Dados da Associação dos Trabalhadores 
no Campo apontam para 76 mil famílias or
ganizadas em mais de 3 mil e cem cooperati
vas. 

As fanu1ias tiveram direito de optar: 24 
mil receberam a ·terra individualmente, e as 
demais através das cooperativas. De acordo 
com a delegação nicaragüense, "essa forma 
de organização vem sendo alvo das agressões 
dos•contra•de Reagan que querem desarticu
lar os trabalhadores". 

A delegação ínformou que 70% da popu
lação vive no campo e durante a guerra fo
ram mortos mais de 50 mil nicaragüenses; 
61% da terra atende a pequenos e médios la
vradores e cooperativados e 17% estão nas 
mãos. de grandes produtores privados. E sa
lientando que "a reforma agrária tem, como 
base, o projeto de economia mista". 

O Estado apóia com crédito (e preços de 
grãos barateados) os camponeses que opta
ram pela terra individualmente e tamtiém os 
integrados às cooperativas. O respaldo aos 
produtores privados é "feito em função dos 
interesses nacionais: o Estado garante um 
preço regulador aos insumos de produção e 
subsidia importando botas, arames e outros 
objetos de uso agrícola". 

Apesar dos conflitos existentes no país, a 
economia cresceu em 88. Nos oito anos ante
riores, a guerra significou um prejuízo de 16 
milhões de dólares em danos materiais. Em 
88, a economia, através da exportação de 
café, algodão e carne, rendeu ao país 238 mi
lhões de dólares. A explicação para o fato, 
segundo a delegação nicaragüense, é que o 
Estado passou a regular as exportações e 
comércio exterior, nacionalizou os bancos e o 
comércio e, se o lavrador perde crédito, não 
perde a terra. 

Num retrocesso até a época de Somoza, 
eles explicam que "os camponeses eram de
salojados de sua terra e obrigados a morar 
praticamente na montanha com produção ex. 
clusivamente de sobrevivência. A fronteira 
agrícola esbarrava nas montanhas, a pro
dução não podia ser escoada em menos de 
dois dias e terminava jogada aos porcos". 

Durante o encontro, em Itaici, foi também 
lembrado que na época de Somoza não era 
dado estímulo nem respeito à força jovem: 
"Para Somoza era crime ser jovem; muitas 
pessoas entre 25 e 30 anos foram mortas 

··massivamente durante a ditadura militar.
Eram constantes as intervenções nos colé-

gios, nas faculdades, no campo, no intuito de 
sufocar a ânsia libertária do povo jovem." 

Mullieres e jovens - Hoje, jovens, mulhe
res e crianças estão engajados nas cooperati
vas (algumas em zonas de guerra). Os jovens 
estudantes também colhem café; há centros 
infantis. O progresso social pode, segundo os 
nicaragüenses, ser verificado também na si
tuação da mulher que está organizada em ba
talhões, nas fábricas de tabaco e outras ativi
dades que elevam a produtividade nacional. 

Mulheres que se destacam: ministra da 
Saúde, Dora Maria Telles, e chefe da Polícia 

. Nacional, Doris Tijerinho. Altos cargos 
também são ocupados, embora minoritaria
mente, por parcela da fgreja católica. O mi
nistro das Relações Exteriores e o da Edu
cação e Cultura são sacerdotes, constituem
se em exceções porque contrariam a hierar
quia da Igreja posicionada contra a revo
lução. (M.R.L.) 

ARGENTINA E BOÚVIA: 
LUTA CONTINUA 
COM NOVOS GOVERNOS 

Indaiatuba (AGEN) - "Falar sobre refor
ma agrária na Argentina é destino à morte. 
Nenhum partido político se atreve a tocar no 
assunto, discutjr o problema. Eles só abor
dam a legalização de títulos." O comentário 
foi feito por um integrante da equipe argen
tina presente ao Encontro, mas que, por 
questões (óbvias) de segurança, não quis se 
identificar. 

Ele informou que "o próprio ministro 
econômico é ligado à terceira maior multina
cional de alimentos do mundo, a Bung Bom, 
com filiais em São Paulo e Porto Alegre". 
Sua descrição do quadro atual em relação à 
terra: "Na região fronteiriça com o Paraguai, 
os índios são mortos, mas não se divulga; na 
rcl-!ião norte do país há conflitos intensos e na 

Bispo Tini.bio 
Tüxona,da 
Bolívia: pela 
reforma 
agnfriana 
região 
amaz/Jnica. 
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região sul concentram-se os grandes latifún-
. dios. Os trabalhadores rurais da região norte 

enfrentam também a ameaça dos produtores 
de soja, hoje no Pampa Úmido, mas que pre
tendem disputar a outra área." · 

A Argentina tem atualmente 32 milhões 1cte habitantes, dos quais 4 milhões são traba
lhadores rurais sem terra. E âs perspéctivas 
do novo governo peronista, de Carlos Me
nem, não são animadoras: "O governo se diz 
popular, mas não há espaço nem para dis
cussão do tema; a crise econômica provocou 
80% de aumento nos insumos e ·praticamente 
inexistem subsídios." 

Sobretudo na região norte existem muitas 
famílias de trabalhadres instaladas pelo me
nos há 80 anos. A constituição argentina 
prevê que se a pessoa mora na terra há 20 
anos, ela é sua. Mas, à revelia da lei soberana, 
trabalhadores rurais vêm sendo despejados 
por não terem o título de propriedade, só en
tregue em momentos eleitorais tendo-se em 
vista dividendos eleitoreiros. Por último, a 
delegação argentina lamenta: "A Igreja nun
ca mudou." Permanece conservadora, distan
te . 

Bolívia - Nem tudo é desgraça na Améri
ca Latina. A Bolívia, pelo menos, segundo o 
bispo Tinibio Ticcona, na Cordilheira dos 
Andes, em Potossi, diz que o país viveu há 
pouco UJ!l tempo eleitoral dentro da demo
cracia. "E passado o tempo dos regimes mili
tares." O novo presidente será escolhido pelo 
Congresso, pois nenhwn partido conseguiu 
maioria absoluta nas eleições de 7 de maio. 

Mesmo assim, a reforma agrária conquis
tada pelos camponeses, em 53, até hoje so
mente atingiu as montanhas e vales. A parte 
amazônica não é legada à reforma agrária. A 
distribuição de terra é feita em parcelas mí
nímas, criando problemas de minifúndio, 
abalando a unidade popular e deflagrando um 
problema cultural, porque os fudios (por 
exemplo) sempre viveram comunitariamente. 
A terra não era de um, mas de todos, com 
eqüidade. 

Na análise do bispo, "a reforma agrária 1 
é um fracasso". Prosseg1,1e: "Estamos pen
sando agora na reforma agrária 2, com a in
tenção de promover assentamentos de lavra
dores do Altiplano à Amazônia, e tentar con
·ter o êxodo dos camponeses às cidades". Essa
dinâmica, segundo ele, é apoiada pela Igreja
católica.

O plano idealizado pelo próprio bispo,
com apoio dos núcleos Cáritas da Holanda e
da França, direciona-se num avanço encar
nado com os problemas dos empobrecidos.
Objetiva possibilitar o acesso de sua popu
lação (majoritariamente indígena) a solo fér
til, a princípio acolhendo comunitariameilte
300 famílias de cinco filhos ( cada wna com
50 hectares), com duas etapas subseqüentes
de distribuição, beneficiando no total 900 

-famílias.
A população boliviana, composta em mais

de 50% por camponeses, vem sofrendo a
ação de máfias bem organizadas -interessadas
na extração da coca (da qual o povo não se
beneficia, mas somente se utiliza como se
.dante contra o cansaço), e também das multi
nacionais que estão invadindo o solo indíge
na. Os trabalhadores, acuados, têm procura
do tirar seu sustento das áreas áridas.

O projeto que visa equalizar a questão da
terra é uma forma de romper o elo de pobre
za dos sete milhões de habitantes da Bolívia,
em l milhão 65 mil e 530 quilômetros qua
drados territoriais. Tirando o país da con
dição de segundo país mais pobre da América
Latina, só "pe:�endo" para o Haiti. (M.R.L.)
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NF.GROS, ÍNDIOS E LATINOS, 
os SEM-TERRA 
NOS FSf ADOS UNIDOS 

lndaiatuba (AGEN) - "Calpulli" sig
nifica um sistema de organização nas 
áreas econômica, política, religiosa e 
cultural dos antigos índios do México. 
É atualmente o nome de uma equipe 
que atua nos EUA diretamente com la
tino-americanos, especialmente os me
xicanos emigrados. Rosa Maria Zarate 
trabalha há 18 anos na Califórnia, so
bretudo para defender o direito de seu 
povo àquefe pedaço de terra. 

Ela é bastante veemente quando diz: 
"Os EU A falam que compraram nossa 
terra, mas a verdade é que mais da me
tade do território norte-americano (dos 
EUA) nos foi roubado. E há 200 anos 
não temos acesso ao trabalho no nosso 
próprio chão: por nossa condição de 
emigrados, sem documentos, e por es
tarmos submissos ao governo deste 
país. Na prática não temos nem nacio
nalidade. No México, não podemos vo
tar porque somos emigrados, e nos 
EUA também não, porque não somos 
considerados cidadãos." 

Por isso, Rosa e sua equipe resolve
ram organizar o povo camponês promo
vendo sua conscientização quanto aos 
direitos e deveres. Existe também urna 
proposta de organizar comitês de mu
lheres como espaços de apoio para ten
tar romper as cadeias de discriminação. 
E, ainda, cri'ar centros de educação para 
alfabetização e formação de líderes nas 
áreas de teologia, organizativa e cultu
ral. 

Neste momento, a organização Cal
pulli não vê condições estruturais de ar
ticúlar ainda uma pastoral especifica
mente da terra, mas tem procurado 
acompanhar a vida dos mexicanos que 
trabalham com a uva e o cuitivo das 
frutas cítricas, e dos lavradores que en-

Rosa Zarate: migrantes não são 
cidadãos em nenhum pais. 
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contram menos resistência ao trabalho, 
em ·restaurantes urbanos e na limpeza de 
hóteis. 

O trabalho de conscientização visa 
atingir também um outro público: o nor
te-americano. Nesse sentido, são pro
movidas palestras e conferências em 24 
Estados, nos congressos e universida
des. Salienta-se também que aos norte
americanos pobres· também é negado o 
acesso à terra. 

Multinacionais - A estrutura fundiá
ria co.ncentra-se nas multinacionais que 
estão investindo agora na Califórnia. 
Onde antes havia campos de uvas, hoje 
existem grandes armazéns de substân
cias químicas; onde era feito cultivo de 
trigo e plantação de pés de laranja, fo
ram construídas amplas casas por com
panhias construtoras. 

Um dos estimulantes para essa "in
vestida" na Califórnia deve-se ao fato 
de que, naquele Estado, a população é 
majoritariamente latino-americana e, 
como afinnou Rosa, "isso quer dizer 
dólar, mão-de-obra barata, trabalhado
res explorados, especialmente nas fábri
cas de roupas para exportação". 

Rosa declarou que "não pode haver 
projeto de reforma agrária se. não há 
projeto (ou intenção) de repartição da 
terra. Nos EUA, quem pode pagar, 
compra. E a terra continua sendo um 
sonho ou pesadelo." Mesmo assim os 
latino-americanos não estão exatamente 
sozinhos enfrentando seu estigma, nos 
EUA. Existem muitas organizações nor
te-americanas conscientes sobre a ne
cessidade de romper esse processo. Es
ses núcleos, em sua maioria, são carac
terizados pela defesa dos direitos hu
manos. Rosa lamenta, porém, que "vá
riai:, organizações estão patemalizando, 
todas as Igrejas querem ser nossos pas
tores, tendo em vista seus interesses 
políticos para nos explorar". 

De acordo com Rosa Marta Zarate, 
existe no.s EUA um autêntico apmtbeid 
em relação aos negros e latino-am.erica
nos. Os discriminados que conseguem 
se situar na classe média são conheci
dos como cocb-out ou coco de palmei
ra: pele de café, alma negra, mentalida
de branca. Também no México a luta 
pela reforma agrária exige o mesmo fô
lego e determinação, lamentou Rosa. 
(M.R.L.) 
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D.AllgUSIO
(no
microfone): 
''O povo não
est4 
derrotado.·· 

CPf REAFIRMA APOIO 
À LUf A DOS LAVRADORES 

Indaiatuba, SP (AGEN) - "A refor
ma agrária nos quatro anos da Nova 
República não contribuiu em nada. Fez 
atrasar mais o movimento pppular nesse 
sentido. Não matou, mas pôs obstáculo 
à esperança. Apesar de a Nova Repú
blica ter sido um blefe, um engodo à 
sociedade brasileira., o povo não está 
derrotado." A análise do bispo de Pi
cos, Piauí, dom Augusto Alves da Ro
cha, assume proporções "tridimensio
nais" ao se considerar que ele é o pre
sidente da Comissão Pastoral da Terra, 
a CPT, criada em 75. 

É esse mesmo organismo que servirá 
de parâmetro para cristãos de outros 
países iniciarem ou prosseguirem na lu
ta pela terra. Alguns deles têm pastorais 
rurais (oficiais da Igreja). 

A CPT tem pontos e elos de identi
dade com a CNBB, mas uma de suas 
principais caracb:risticas é a autonomia. 

O Brasil está, através da CPT, prati
camente na linha de frente da guerra 
pacífica dos cristãos pela terra. O En
contro latino-americano em Itaici pre
tendeu e conseguiu ser um ponto de in
tersecção, justamente no período de 500 
anos de evangelização das Américas, 
que promete um caminhar conjunto, 
apesar das características peculiares de 
cada país oprimido. E segundo Ermano 
Allegri, da coordenação, uma de suas 
propostas é a cobrança das pastorais 
populares aos bispos, para que con'du
zam sua caminhada aliados ao percurso 
dos empobrecidos. 

Há muito serviço por fazer: na Vene
zuela, Colômbia, Nicarágua, a cúpula 
da Igreja não apóia as organizações e 
metas populares ligadas à posse da ter
ra. Em El Salvador, alguns bispos es
cassamente manifestam seu respaldo. 
Existe, segundo Allegri, secretário-exe
cutivo da CPT, até mesmo um recrudes
cimento na linha da Igreja que não se 
identifica com as causas populares: "Se 
não é contra, atrapalha muito." 

Dom Augusto acredita que, embora a 
reforma agrária não tenha acontecido, 
essa causa permanece: "Nós da CPT 
não trabalhamos só para contestações, 
mas também para defender um patrimô
pio deixado por De\lS através do qual 
podemos proclamar a vida." (M.R'.L.) 

. 
. 
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Povos indígenas 

Yanomami:a 
luta pela vida 
(foto Cláudia 
Andujar) 

AMAZÔNIA ONTEM E HOJE, POR VllLAS BOAS 

São Paulo (AGEN) - Em entrevista 
recente na TV, Orlando Villas Boas, 
sertanista que participou da primeira 
expedição à Amazônia em 1944, falou 
sobre suas impressões na época e hoje. 
O seu depoimento: 

"A expedição foi uma experiência 
formidável. O rio Araguaia era o limite 
civilizatório e o rio das Mortes, à fren
te, o limite do Brasil conhecido. Para 
nos acompanhar tivemos que recrutar 
alguns garimpeiros, que eram chamados 
"os homens sem lei do Brasil central". 
Entre eles, o que tinha menos mortes 
nas costas matou oito. E no início foi 
difícil porque eles por formação eram 
inimigos tradicionais dos índios. E o 

� que podíamos fazer? Então, todos os 
dias à noite nós nos reuníamos para 
conversar na beira do fogo. Catequiza
mos essa gente através da conversa. 

Com os Xavantes - na época -
não fizemos contato. Passamos em sua 
área e fomos perseguidos por oito me
ses. Não perdemos um homem nem ata
camos um índio sequer. Tínhamos ho
mens de quase todas as áreas dos 
sertões do Brasil, e um receio imenso 
que naquela região vasta que era a Ser
ra do Roncador surgisse algum córrego 
com pedras preciosas - como mais tar
de aconteceu -, porque a notícia corre
ria e ninguém conseguiria segurar a in
vasão. Muitas tribos nos receberam de 
braços abertos. Agora, o índio é tradi
cionalmente inimigo do civilizado por
que este representa a desagregação do 
grupo tribal. 

Com os índios aprendemos muitas 
coisas: a saber viver no sertão, a ter pa
·ciência, não ser espalhafatoso, assumir
nossos medos. Deles herdamos a rede
de dormir, o pilão, o trabalho com o ca
cau, com o milho, mandioca etc. Quan
to ao índio, no momento em que entra
em contato com o branco, a aculturação
é inevitável. Ao receber um facão o
processo se inicia. Mas não são fatos
assim que destroem sua estrutura cultu-

ral. O que causa receio é o passo à fren
te: a integração índio-civilizado. Até 
hoje, nenhum dos dois está preparado 
para isso. Um outro detalhe que contri
buiu em todas as áreas em que vivemos 
foi o absoluto respeito que exigíamos 
em relação à fanu1ia do índio. 

A depredação da Amazônia começou 
muitos anos depois, com os grandes in
centivos fiscais feitos pelo governo fe
deral. O cidadão que fabricava parafu
sos em São Paulo fugia do imposto sen
do fazendeiro na Amazônia. A invasão 
começou a ocorrer mais ou menos na 
década de 70. A preocupação interna
cional se justifica. Projetos que estavam 
sendo estabelecidos na Amazônia, esca
lonados nos prazos de dois a cinco 
anos, estão sendo executados este ano. 
Temendo que vença nas eleições um 
governo fiscalizador, as derrubadas têm 
sido indiscriminadas. 
E como esse governo não tem sido cui
dadoso, estão aproveitando o que po
dem. Temos que recionalizar a ocu
pação da Amazônia. Aquela estatística 
que fizeram, concluindo que estamos 
derrubando um campo de futebol a cada 
tfês segundos é verdadeira. 
Em relação aos índios, a nova Consti
tuição alterou pouca coisa. Não se falou 
no estatuto do índio que é uma lei com
plementar e que deveria ser modificada. 
Falou-se no usufruto que o índiO'tem da 
terra, mas a Constituição só se preocu
pou com o subsolo - temos índios em 
cima de um subsolo riquíssimo. E impôs 
uma condição: que o Congresso e os 
índios concordem com a exploração. O 
Congresso, é claro, sempre vai concor
dar. E se os índios não concordarem, 
serão atendidos? 
Se nós continuarmos com essa política, 
o Brasil estará despovoado de índios no
'século XXI. É preciso que se dê à Fu
nai recursos e condições para o exercí
·cio de uma política indigenista, e não
,deixá-la sob as influências dos Estados
.como tem acontec_ido."

"AÇÃO PELA CIDADANIA" 

VÊ SITTJAÇÃO YANOMAMI 

PÁG.7 

Brasília (AGEN) - A comissão suprapar
tidária "Ação pela Cidadania" iniciou, no úl
timo dia 9, visita aos índios Y anomami, em 
Roraima. O objetivo é verificar de perto as 
agressões sofridas pelos Yanomami através 
da invasão de suas terras por garimpeiros, 
contágio de doenças e devastação da nature
za. 

Integram o grupo que foi a Roraima, en
tre outros, os seguintes parlamentares: Seve
ro Gomes (PMDB-SP), Plínio Sampaio 
(PT-SP), Rose de Freitas (PSDB-ES), Otá
vio Elíseo (PSDB-MG) e Alcenir Guerra 
(PFL-PR). Também estarão representados a 
OAB, CNBB, ABI, Cimi, Cedi-SP, UNI, 
Associação Brasileira de Antropologia, 
MNDDH, Ministério da Justiça, além de três 
membros da Procuradoria Geral da Repúbli
ca. 

EMWNDRFS, 
INDÍGENAS CRITICAM 
GOVERNO BRASILEIRO 

Londres (AGEN) - No início deste mês, 
líderes indígenas brasileiros estiveram em 
Londres relatando os fatores econômicos e 
políticos que estão, por trás da destruição da 
floresta brasileira. Os indígenas criticaram a 
política desenvolvimerttista adotada pelo go
verno brasileiro e apoiado pelas instituições 
financeiras internacionais. Também falaram 
sobre a luta das tribos brasileiras pela sua so
brevivência e preserva�ão do meio ambiente. 

A visita marcou um passo a mais na cam
panha lançada pelos povos indígenas do Bra
sil em fevereiro de 1988, que contribuiu para 
que o Banco Mundial reconsiderasse seu 
apoio a projetos hidrelétricos que causavam 
danos ambientais. Também foram reforçadas 
duas linhas de abordagem da questão ecoló
gic� uma consulta às comunidades indígenas 
cujo estilo de vida respeita o meio ambiente,. 
e pressão junto aos governos · e bancos do 
Primeiro Mundo que forçam países como o 
Brasil a destruir o seu meio ambiente para; 
pagar sua dívida externa. 

O grupo de visitantes foi formado por 
Jorge Terena, da União das Nações Indíge
nas (UNI); o líder indígena Benjamin Xavan
te; Odenir Pinto, defensor dos direitos indí
genas e o advogado Júlio Gaiger, do Centro
Indigenista Missionário (Cimi), que foi ata
cado· pela sua atuação junto ao Congresso 
Constituinte para garantir os direitos indíge
nas na atual Constituição. 
· Durante a visita foi lançada a versão em
inglês do Documento da Igreja brasileira em 
:lefesa do povo Y anomami, que relata a
ameaça sofrida pelo maior grupo indígena
brasileiro pelas atividades militares e pela
corrida ao ouro em Roraima, no norte do
p_aís.

A reunião foi orgaruzada pelo Instituto 
Católico para Relações Internacionais (Ciir),
Cafod, Gaia Foundation e Survival Intema
tional. Maiores inforn1ações poderão ser ob
ti�as_�oro Li? Hosken, tel. 01-435.5000.
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Documento 

DOCUMENTO FINAL 
OOENCONIR.O 

LA TJNO-AMFJUCANO 
SOBRE EXPERIÊNCIAS 

DE PASTORAL DA TERRA 

1. Conclusões gerais
Existe uma grande injustiça na Amé

rica Latina e é dever do cristão partici
par e acompanhar os seus irmãos na luta 
contra essa injustiça. As Igrejas devem 
cumprir o papel que lhes corresponde, 
por sua própria missão, nesta luta. 

Dentro desse marco, é necessária a 
integração dos povos latino-americanos 
sobre a base da verdade e da justiça. 
Parte da ação pastoral é promover a in
tegração latino-americana, levando em 
conta os princípios comuns às culturas 
indígenas e afro-americanas. 

Devemos lutar por uma verdadeira 
"Reforma Agrária" que assuma os inte
ress,es dos pobres. 

E importante legitimar as alternativas 
oferecidas pelos camponeses e povos 
indígenas e afro-americanos, que são 
verdadeiras alternativas ao sistema. 

2. Pastoral da terra
Em relação à pastoral da terra, de

vemos revisar e aprofundar nosso 
diagnóstico para organiz3J, em cada 
país, o nosso trabalho. E necessária 
também uma maior clarificação sobre o 
que é a pastoral da terra, para assumir 
os contextos sociais, políticos, teológi
cos, econômicos e culturais. 

Em alguns países não existe ainda 
especificamente uma pastoral da terra. 
Não obstante, existe um esforço por 
animá-la e concretizá-la. A presença da 
fé é imprescindível nos processos de li
bertação de nossos países. 

3. Encontro

Este Encontro foi significativo, pois 
nos permitiu conhecer a realidade de 
nossos povos latino-americanos e com
partilhar experiências, nos motivando a 
ser agentes multiplicadores da pastoral 
da terra. 

Perspectiva e sugestões 

1. Gerais
- Recuperar e defender a posse jus

ta da terra. 
- Organizar em cada país uma se

mana de solidariedade chamada Semana 
da Terra. 

- Acompanhamento conscientizador
dos camponeses, indígenas e afro-ame.
ricanos para que sejam autores de sua 
libertação. 

- Apoiar a formação e consolidação
dos movimentos populares, sindicais e 
políticos, visando uma verdadeira liber
tação. 

- Lutar pelo não-pagamento da dí
vida externa. 
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- Explicitar a relação fé-povo, para
fortalecer a alternativa camponesa. 

- Lutar pela defesa dos direitos dos
camponeses, indígenas e afro-america
nos, estejam ou não na Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos. Contudo, 
é importante continuar lutando por leis 
que defendam esses direitos no direito 
internacional. 

- Solidariedade internacional para
denunciar as injustiças. 

- Intensificar o intercâmbio de ex
periências e informação, para criar uma 
consciência latino-americana. 

- Promover intercâmbios e divulgar
a situação da mulher no continente e 
seus esforços de participação e liber
tação. 

- Criar formas concretas de comu
nicação e intercâmbio de materiais so
bre as lutas dos camponeses, indígenas 
e afro-americanos. 

- Insistir no tema "Terra" para a 4!!
Conferência do Ceiam em São Domin
gos em 1992, e realizar um novo En
contro antes da Conferência. 

- Investigar e aprofundar a questão
tecnológica na agricultura e as formas 
alternativas de produção , tendo em 
conta a proteção do meio ambiente. 

- Criação de uma coordenação
composta por um representante de cada 
região como ponto de referência para 
contatos e divulgação. 

- Criar uma rede de solidariedade e
de proteção latino-americana. 

2. América Central, México,
Canoe e &fados Unidos

- Articular nossos esforços a nível
regional. 

- Buscar alternativas para melhorar
a produção. 

- Construir nossa memória indígena
e camponesa. 

- Trocar experiências a nível legal,
semin'ários, solidariedade e demais 
campos. 

- Aproximação e diálogo com os
distintos setores existentes em nossos
países para ampliar a coordenação e
apoio.

- Promover uma maior integração
da mulher na luta popular. 

- Tratar de recuper terras baldias ou
sem dono. 

- Difundir expetiências adquiridas
em nossas comunidades. 
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Encontro 
,-atijicou 
solidariedade 
inlernacionol 
entre os 
camponeses 
(foto Douglas 
Mansur) 

- Continuar os passos para a
criação de um mecanismo regional que 
nos permita articular nossas experiên
cias. 

- Organizar um encontro sobre os
500 anos, com uma ampla participação 
de índios e afro-caribenhos. 

- Aumentar o intercâmbio de pes
soas da base em encontros e experiên
cias da CPT (Brasil) e possibilitar a ida 
dos assessores teológicos à região. 

3. Região Andina
(Bolívia, F.quador, Venezuela)
- Apoio e acompanhamento por

parte da pastoral da terra na defesa e 
recuperação das terras como forma de 
reivindicar os 500 anos. 

Organizar e coordenar práticas de 
pastoral. 

4.- Cone Sul (Argentina, Chile, Pa
raguai e Uruguai) 

- Criar consciência a nível regional
em direção ao nível latino-americano, o 
que supõe consolidar e apoiar os grupos 
regionais. 

- Criar uma comissão coordenadora. 
regional que mantenha relações
freqüentes, mediante a nomeação de um
coordenador por país, o que não signi
fica uma nova estrutura organizativa.

- Estmturar uma série de pontos
comuns sobre o que é, como avança e 
qual é a ação da pastoral da terra no 
restante do ano. 

- Promover a atuação das bases,
dado que o trabal.ho é de baixo pa,:a ci
ma e não o inverso, estendendo-a entre 
nossos países, integrando-a a outras ins
tituições camponesas e indígenas, com 
o acompanhamento, se possível, da hie
rarquia. 

- Realizar dentro do possível outros
encontros de reflexão como o presente, 
que sejam esclarecedores a nível regio
nal, buscando fios condutores e estraté
gias comuns. 

5. Brasil
- Priorizar o apoio e solidariedade 

aos povos da América Central. 
- Incentivar as comunidades de ba

se a enviar cartas-abertas aos bispos so
bre o tema "Terra" na Conferência do 
Ceiam. 

- Prestar apoio e acolhida aos com
panheiros ameaçados em seus países. 

Colaboração e compromisso 
através de visitas recíprocas. 
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Especial 

PARA RJRISTA, DÍVIDA É ILEGAL E NÃO DEVE SER PAGA 

Brasília (AGEN) - "A suspensão do 
pagamento e essa auditoria que Vossas 
Excelências estão promovendo consti
tuem o único caminho que resta ao go
verno brasileiro." A posição é do juris
ta Osny Duarte Pereira, perante a Co
missão Mista do Endividamento Exter
no, na sessão de 11 de maio. Em sua 
exposição, o jurista analisou o processo 
de endividamento externo brasileiro, à 
1.uz das legislações existentes. A con
clusão de Osny Pereira: as dívidas fo
.,.am contraídas sem consulta à socieda
de e seus órgãos representativos, sobre
tudo o Congresso Nacional, em desres
peito às leis em vigor nos diversos 
períodos da história do país. 

O jurista lembrou, em seu depoimen
to, que o processo de transferência de 
divisas do Brsil para o exterior teve iní
cio já no período colonial, quando "ar
rancaram as madeiras, o ouro e os fru
tos". No período imperial, assinalou, 
"o odioso sistema de empréstimos, que 
perdura até hoje, carregou daqui as ri
quezas naturais, os resultados do traba
lho, impôs guerras contra nossos vizi
nhos e disputas fratricidas". 

Pessoas jurídicas - As dívidas dos 
Estados nacionais, assinalou Duarte Pe
reira, devem ser contraídas em respeito 
às constituições federais, que devem in
dicar as pessoas jurídicas que irão re
presentar a Nação em questões de direi
to público. Isso porque, conforme ob
servou, em caso de inadimplência, o va
lor do empréstimo deve ser cobrado do 
representante indicado pela legislação 
vigente. Se a dívida for, então, solicita
da pelo Executivo, "meu primeiro gesto 
é verificar se a Constituição do país au
toriza o presidente da República a as
sumir o encargo. Se competir ao Con
gresso Nacional, direi ao presidente que 
traga a permissão daquela entidade." 

Na opinião do jurista, essa norma 
n�.o foi seguida duran�e todo o processo 
de endividamento externo brasiJ.eiro. 
Todas as Constituições do país - des
de a primeira, em 1824 (art. 15, inciso 
13); a seguinte, de 1890 (art. 33, inciso 
2); a terceira, de 1937 (art. 49); a quar
ta, de 1946 (art. 65, inciso III); a quin
ta, de 1967 (art. 46, II); a sexta, de 
1969 (art.43, inciso II); e a sétima, de 
1988 (art. 48, II) -, de acordo com 
Duarte Pereira, "reservaram ao Con
gresso Nacional a competência, para 
dispor sobre a dívida pública. E uma 
determinação elementar e decorrente da 
atribuição de aprovar o orçamento da 
União", o que, em sua opinião, não foi 
observado na prática. 

Decreto 1312- Em seguida, destacou 
interpretações de vários juristas, como ' 
Pontes de Miranda, sobre os dispositi
vos legais que permitem o endividamen
to pelo poder público. Essas interpre
tações, afirmou, confirmam que o presi
dente da República não pode, através 
de decretos-1eis, "autorizar-se a si 
mesmo a atribuição de contrair emprés
timos". Foi justamente sobre um decre
to-lei, o de número 1312, de 15 de fe
vereiro de 1974, que o então presidente 

Enu1io Médici se outorgou "o poder de 
contratar empréstimos externos", disse 
Osny Duarte Pereira. Nesse período, 
observou, a dívida brasileira havia ape
nas dobrado em relação ao goveqio 
João Goulart, quando era aproximada
mente de US$ 3 bilhões. Foi a partir do 
governo de Ernesto Geisel, que assumiu 
.um mês depois de editado o decreto 
1312, que a dívida brasileira passou a 
somar volumes gigantescos. 

"Geisel elevou a dívida de seis para 
52 bilhões, fornecidos generosamente 
por bancos internacionais, porém a cus
tos usurários", declarou Osny Duarte 
Pereira, citando a re.vista "Business 
Week", de 7 de novembro de 1977, que 
comentou: "Os empréstimos ao Brasil 
proporcionam as taxas de juros e co
missões mais altas do mundo." 

A 15 de março de 1979, assumiu o 
general João Figueiredo, que "trouxe 
para a área financeira a equipe que ser
vira ao general Médici, prol.atara do de
creto-lei nQ 1312/74". Equipe, no caso, 
chefiado por De1fim Netto. Após a crise 
do petróleo e o "alerta vermelho" des
pertado com a morat.ória mexicana, o 
Brasil assina os primeiros contratos com 
o FMI. Nesses contratos, cláusula exi
gida pelos bancos credores significava
que o Brasil "renunciava ao direito de
invocar qualquer nulidade", aceitando
submeter-se ao juízo arbitral de tribu
nais de primeira instância em Londres e
Nova York, no caso de virtual inadim
plência no pagamento da dívida. De
nunciada na época pelo senador Hum
berto Lucena, a cláusula foi questiona
da pela Ordem dos Advogados do Bra
sil. A representação da OAB foi contes
tada pelo procurador-geral da Fazenda
Nacional, Cid Heraclito de Queiroz, e
pelo procurador-geral da República,
Inocêncio Mártires, encontrando-se en
gavetada "até hoje".

Medidas Provi.sórias - O desrespeito 
ao Congresso Nacional, segundo Osny 
Duarte Pereira, prosseguiu no governo 
José Sarney que, recentemente, através 
de medidas provisórias, tem tentado ob
ter, do Poder Legislativo, a convali
dação do decreto-lei nQ 1312, de 1974. 
A Medida Provisória nQ 25, comentou, 
"solicitava ao Congresso Nacional car
ta - branca para dissolver ou extinguir 
empresas e assumir débitos internos e 
externos e incorporá-los à Dívida da 
União e pagame.nto dentro das dotações 
orçamentárias correntes". Do mesmo 
modo, outras medidas teriam o objetivo 
de legalizar os contratos assinados em 
1983 com o FMI. 

Diante do exposto, acredita o jurista 
que, como a dívida foi contraída peJo 
Poder Executivo, à revelia do Congres
so Nacional, ela é "nula de pleno direi
to", não sendo necessária decisão judi
cial. "Apurada a irregularidade e apro
vado o inquérito pelo Congresso Na
cional, este proporá ao Poder Executivo 
a declaração de nulidade desses contra
tos." Essa, acrescentou, é uma tarefa da 
Comissão Mista do Endividamento Ex
terno. 
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O senador Severo Gomes é o re'/ator da 
Comissão Mista do Endividamento. 

(foto Regina Vilela) 

ORGANIZAÇÕES 
QUEREM AGlLIZAR 
COMISSÃO DA DÍVIDA 

Brasília (AGEN) - A Comissão Mista 
do Endividamento Externo recebeu, no 
último dia 8, um abaixo-assinado solici
tando, entre outros pontos, que os seus 
trabalhos sejam estendidos até abril de 
1990. Pela nova Constituição brasileira, 
promulgada a 5 de outubro de 1988, o 
Congresso Nacional teria o prazo de um 
ano para instalar e funcionar uma Co
missão Mista, com o objetivo de anali
sar as causas do endividamento externo 
do país. A Comissã.o foi instalada ape
nas seis meses depois, no início de abril 
último. A ampliação d9 prazo seria uma 
forma de aprofundamento dos trabalhos 
da Comissão, presidida pelo deputado 
Waldeck Omelas (PFL-BA) e que tem o 
senador Severo Gomes (PMDB-SP) 
como relator. 

O abaixo-assinado foi entregue pelo 
Comitê Contra a Dívida Externa, com
posto por uma série de organizações 
populares, partidos políticos e Igreja. O 
Comitê foi criado a 16 de maio passado. 
A decisão de entregar o abaixo-assina
do foi debatida em reunião no último 
dia 31, na sede da Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil (CNBB). 

O Comitê também solicitou crono
grama de trabalhos, a realização de au
diências públicas com a participação de 
organizações representativas da socie
dade, e o acesso da sociedade aos do
cumentos que estejam sendo examina
dos por deputados e senadores. Ainda 
foi reivindicado aos parlamentares que 
seja acelerada a tramitação, no Con
gresso Nacional, dos projetos relativos 
ao endividamento e suspensão do pa
gamento da dívida. Na oportunidade foi 
lançado, oficialmente, o boletim "Aná
lise" da Dívida Externa, número zero, 
que irá circular entre os movimentos e 
organizações populares. 

No final de junho, os bispos inte
grantes do Conselho Episcopal de Pas
toral da CNBB vão ao Congresso Na
cional para solicitar a aceleração do 
processo de elaboração da legislação 
complementar e ordinária, assim como 
dos trabalhos da Comissão Mista do 
Endividamento. 
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Política 

EMENDAS POPULARF.S 
ENfREGUF.S À 
CONSTITUINTE PAULISTA 

São Paulo (AGEN) - As emendas popula
res à Constituinte Estadual de São Paulo fo
ram entregues no último dia !!?, quinta-feira, 
ao presidente da Assembléia Legislativa, de
putado Tonico Ramos. Participaram do ato 
cerca de 250 representantes de várias organi
zações populares. Foram entregues dez 
emendas, sobre vários assuntos. As emendas 
sobre reforma urbana e direitos da criança 
são as que tiveram maior número de assina
turas . 

A emenda sobre participação popular, 
subscrita por 9.057 eleitores, pede aperfei
çoamento do anteprojeto de Constituição Es
tadual, que deixou a iniciativa popular de leis 
para a legislação complementar. A emenda 
sobre saúde, promovida por 30 organizações, 
prevê um sistema unificado de saúde, com 
participação de entidades na gestão e contro
le popular das verbas destinadas ao setor. 
Outras emendas: 

• Criança e adolescente - Já subscrita por
18.960 eleitores, pede a participação da co
munidade na efetivação dos direitos garanti
dos na Constituição Federal. 

• Ensino religioso nas escolas - Assinada
por 5.570 cidadãos, critica a omissão do ensi
no religioso no anteprojeto em estudo, afir
mando que a educação integral supõe o ensi
no religioso, conforme o artigo 210, parágra
fo I!? da Constituição Federal. 

• Reforma urbana - A emenda, já subs
crita por 18.512 eleitores, recoloca a função· 
social do solo urbano e indica que ao direito 
de cidadania corresponde o direito à moradia 
e tránsporte. 

• Assistência jurídica - Com 5.500 subs
crições, quer resgatar a função social do pro
fissional de direito, no serviço ao povo. 

• Cultura - Promovida por nove organi
zações, pede cuidados com o patrimônio cul
tural paulista. 

• Direitos da mulher - Com 3.818 assina
turas, defende a não-discriminação da mulher 
no mercado de trabalho e exige que a Dele
gacia da Mulher não seja apenas um órgão 
policial, mas órgão de assistência jurídica e 
psicológica. 

• Direitos Humanos - Já foi assina� por
4.500 pessoas. 

• Previdência Social Prnmovida ;:-or 20
organizações, foi subscrita por 8 mil eleito
res. 

Igrejas - A coleta de assinaturas às emen
das populares teve significativa participação 
das Igrejas cristãs, sobretudo a católica. No 
ato de entrega, o bispo de Bragança Paulista, 
d. Antonio Misiara, representando os bispos
do Regional Sul I da CNBB, citou uma frase
do livro "O Pequeno Ptincipe", para justifi
car a mobilizaç:io em tomo das emendas:
"�ão contemos.as pétalas que caíram no jar
dim, mas as flores que nasceram. Se alguém
ama uma fhr, jú é fc.!i.-,;." Para o bispo, essa
flor é a de,nn<:r--id;, Por isso, s'Llstentou que
"a Igrrja, i;;�,tlmin-:m . papel de ser Povo de
peus", apóia tod11s as emendas apresentadas.
(por José Eugênio Menezes)
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sue� PRESIDENC!AL 

O "11JCANO" COVAS VOA BAIXO NAS PESQUISAS DE OPINIÃO 

São Paulo (AGEN) - O candidato do 
PSDB, codinome "tucanos", à Pre
sidência da República, senador-Mário 
Covas, de São Paulo, continua mal nas 
pesquisas de opinião pública, nunca ul
trapassando a faixa de 5% a 7% nas 
preferências. Essa posiç.ão é preocupan
te para aquele que teve a maior votação 
registrada na história política do Brasil: 
7.785.667 votos, nas eleições para o 
Senado, em novembro de 1986. 

Mas, porque o candidato "tucano'· 
não decola? Assessores e o próprio Co
vas creditam o desempenho abaixo das 
expectativas, em parte, ao boicote das 
grandes redes de televisão à candidatu
ra. A mágoa é dirigida sobretudo à Re
de Globo. O motivo do boicote teria si
do a atuação do senador paulista no 
Congresso Constituinte, como líder do 
PMDB e, nessa condição, tendo apoia
do boa parte das reivindicações popula
res. 

Por outra parte, membros do próprio 
PSDB, como a deputada Beth Azize, do 
Amazonas, que deve apoiar a candida
tura de Leonel Brizola (PDT), susten
tam que o discurso de Covas tem sido 
muito "elitista", não encontrando o ne
cessário feed-back por parte da maioria 
da população. Do mesmo modo, Covas 
tem apresentado propostas consideradas 
tímidas para a crise brasileira, em parti
cular cóm relação à dívida externa. A 
proposta básica do senador, a da securi
tização da dívida (venda dos títulos da 
dívida brasileira pelo seu valor no mer
cado secundário; hoje, um dólar da dí
vida brasileira está cotado a 33 centa
vos de dólar), não é muito diferente das 
sugestões dos próprios banqueiros in
ternacionais. Um terceiro fator, que es
taria emperrando a candidatura "tuca
na", seriam as adesões que o partido 
tem recebido, de vários políticos e em
presários de extração conservadora. 

Covas: 
órfão da Glofx?? 

de 1982, elegeu-se deputado federal. 
No ano seguinte,· assumiu a prefeitura 
de São Paulo, durante o governo de 
Franco Montoro, permanecendo no car
go até 31 de dezembro de 1985. A ma
ciça votação que obteve para o Senado, 
em novembro de 1986, o credenciou pa
ra o posto de líder do PMDB no Con
gresso Constituinte. 

V acilação - A atuação do senador 
nos trabalhos constituintes foi conside
rada vacilante: votou a favor da reforma 
agrária e contra a estabilidade no em
prego e a jornada de 40 horas semanais. 
Apoiou o parlamentarismo e o mandato 
de quatro anos para o presidente José 
Sarney, mas esteve do lado da cúpula 
militar na questão da anistia aos milita
res cassados. Ainda assim, sua perfor
mance desagradou ao segmento conser
vador, tendo recebido nota zero na ava
liação da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) e Fede
ração Brasileira de Bancos (Febraban). 

Deputado cassado - Nascido em San
tos (SP), a 21 de abril de 1930, Mário 
Covas Júnior formou-se em Engenharia· 
Civil e Química Industrial pela Univer
sidade de São Paulo, em 1955. Sua par
ticipação política começou através do 
PTN, de que desligou-se em 1961, 
após a renúncia do presidente Jânio 
Quadros. Ingressou no Partido Social 
Trabalhista (PST), elegendo-se deputa
do federal em 1962. Tomou-se líder do 
PTN e, em fevereiro de 1964, do bloco 
parlamentar dos pequenos partidos. 

Extintos os partidos políticos, em ou
tubro de 1965, e com a instauração do 
bipartidarismo, Covas filiou-se ao Mo
vimento Democrático Brasileiro 
(MDB). Reeleito em novembro de 
1966, era líder do MDB quando foi cas
sado, em 16 de janeiro de 1969, como· 
resultado do Al-5, de dezembro de 
1968. Após um afastamento de quase 
dez anos da vida pública, tendo no 
período dedicado-se à engenharia, Co
vas coordenou a campanha de Fernando 
Henrique Cardoso ao Senado em 1978, 
voltando ao MDB no ano seguinte. 

Co.vas foi o pnpeiro presidente do 
PMDB em São Paulo e, em nc:_>Vembro 

Casado com Florinda (Lila) Gomes 
Covas, com quem teve duas filhas (Re
nata e Silvia, que morreu em 1976) e 
um filho (Mário), Covas divorciou-se 
do PMDB no início do ano passado, e 
integrou-se ao grupo que fundou o PS
DB, em junho. Uma das esperanças dos 
"tucanos" desmoronou com a confir
mação do ex-governador da Bahia, 
Valdir Pires, na chapa de Ulysses Gui
marães, pelo PMDB. O grupo de Valdir 
estava sendo "sondado" pelo PSDB. 
Res� algumas opções: a escolha de 
um nome forte como companheiro de 
chapa de Covas, e o início da campanha 
pela TV. O desempenho do senador na 
mídia eletrônica foi considerado im
pecável na campanha de 1986. 
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.Economia 

O BRASIL A CAMINHO 
DE NOVA MORATÓRIA? 

São Paulo (AGEN) - O governo bra
sileiro analisa a possibilidade de sus
pender os pagamentos da dívida externa 
em setembro próximo, quando se con
centrarão os vencimentos de pagamen
tos de juros aos credores no montante 
de US$ 3 bilhões. 

Só um acordo com o Fundo Monetá
rio Internacional (FMI) poderá evitar 
que o Brasil interrompa o pagamento. 
Sem o acordo o Brasil deixa de receber 
US$ 4,225 bilhões de recursos externos 
já contratad0s com os credores e terá de 
usar as reservas internacionais se quiser 

,a honrar os compromissos. 

• A missão do Fundo Monetário Inter-
nacional que se encontra no país está
reticente em dar um parecer favorável
sobre a economia brasileira aos credo
res, pois não houve o cumprimento de
metas no primeiro trimestre de expansão
monetária (circulação de moeda na eco
nomia) e controle do déficit público. A
meta era de um déficit operacional pú
blico (excluídas as correções cambial e
monetária) de 4% para este ano, mas
tende para 7% do Produto Interno Bruto
(PIB).

A possibilidade de o país realizar o 
pagamento aos credores de US$ 3 bi
lhões em setembro - sem o aval do 
FMI - ficou reduzida pelos desacertos 
do "choque verão". O último valor ofi
cial disponível das reservas brasileiras é 
de fevereiro. O país dispunha na época 
de US$ 6,339 bilhões. Estimativas pre-

1 ,. liminares indicam que desde janeiro o
país já perdeu no mínimo US$ 1 bilhão 
em reservas. E com reservas caindo fi
cará mais difícil fazer o pagamento aos 
credores. 

Apesar da máxi de 17% no dia do 
congelamento (15 de janeiro último) do 
"choque verão", os dados do Instituto 
de Planejamento Econômico e Social do 
Ministério do Planejamento apontam 
para uma defasagem cambial de 5,6% 
no primeiro trimestre de 89 em relação 
a dezembro de 88. As estatísticas mos
tram também que se tomada como base 
o final de 87, a defasagem é muito
maior: cerca de 20% . A desvalorização
do câmbio inferior ao aumento nos cus
tos de produção tem levado os exporta
dores a especularem com a possibilida
de de uma· nova máxi, segurando o fe
chamento do câmbio. Os importadores
aceleram o fechamento, o que produz
uma redução no superávit (saldo positi
vo) da balança comercial já ocorrido em
abril. Dados do Banco Central de abril
último mostram que pela primeira vez
em 89 as operações do setor externo fo
ram negativas em US$ 1,657 bilhão, ou
. seja, houve a retirada de cruzados no
. vos da economia para remessas ao exte
rior.

AGEN 

Presidente Sarney: 
316/allavaa 

hiperin/laçiio 

FANTASMA 
DA HIPBUNFLAÇÃO 
PREOCUPA O PAÍS 

São Paulo (AGEN) - O governo 
brasileiro decidiu elevar os juros 
do mercado financeiro, reduzir os 
prazos de aplicação e a tributação 
dos títulos e suspender as ope
rações dos fundos de ouro, no iní
cio de Jõnho. Os ministros da área 
econômica tentam evitar o fenôme
no da hiperinflação em pleno an
damento na vizinha Argentina. A 
inflação na Argentina chegou em 
maio a 78%. A população evita o 
austral e procura realizar operações 
em dólar. A carestia faz que as 
pessoas realizem saques nos estabe
lecimentos comerciais. Há fuga de 
capitais para o exterior e os bancos 
credores paralisaram os emprésti
mos à Argentina. 

Eleições - O ano eleitoral contribui 
também para a diminuição nas reservas 
internacionais brasileiras, fortalecendo 
a tese da moratória. 

As empresas multinaciona'is procu
ram acelerar suas remessas de lucros e 
dividendos para o exterior e mesmo fa
zer desinvestimentos (vendas de fábri
cas, terrenos) aguardando a definição 
do quadro político. As remessas de lu
cros e dividendos ao exterior poderão 
superar no câmbio oficial US$ 2 bilhões 
em 1989. A fuga de capitais é reflexo 
de incertezas e falta .de confiança dos 
investidores estrangeiros com relação 
ao desempenho da economia brasileira e 
tem provocado ágio recorde superior a 
150% do dólar paralelo em relação ao 
oficial. A procura pela moeda norte
americana reflete o período de incerte
za. 

O ano eleitoral contribui também pa
ra que as metas de déficit público acor
dadas pelo Brasil com o Fundo Monetá
rio Internacional não sejam cumpridas. 
O déficit público é o resultado do fato 
.de que o governo gasta mais do que ar-

- recada. Os dados das contas nacionais
do Banco Central mostram que no
período de 1984 a 1988 o item de gas
tos que mais cresceu foi o de salários e
encargos. Em comparações com o Pro
duto Interno Bruto (PIB), os juros da
dívida interna caíram de 2,5% em 1984
para 1,5% em 88. Os subsídios declina
ram de 1,6% para 0,8%. As transferên- ·
cias à Previdência Social estabiliza-
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Em maio, alguns fatores hiperin
ílacionários começaram a aparecer na 
economia brasileira. Houve uma cor
rida para o dólar no paralelo ao, ou
ro, e fuga de capitais para o exterior. 
As remessas de multinacionais para o 
exterior devem chegar este ano a 
US$ 2 bilhões. Para desestimular a 
corrida para o dólar e o ouro, o Ban
co Central passou a praticar juros al
tos no over de 1 % ao dia, vendeu ou
ro nas Bolsas de Mercadorias e obri
gou investidores institucionais (fun
dos de pensão) a vender o metal que 
tinham em suas carteiras. A expecta
tiva inflacionária contina alta. No 
mercado financeiro, já se trabalha 
com perspectivas de inflação de 15% 
a 18% para junho. 

ram-se em 7 ,5% do PIB no período e os 
juros da dívida externa eram de 1 ,8% 
do PIB em 84 e caíram para 1,4% em 
1986 e 1987 e estabilizaram-se em 
1,8% do PIB em 88. Os encargos com 
salários subiram, no entanto, de 5,6% 
do PIB em 84 para 7,8% em 1988. É· 
pouco provável que em um ano eleito
ral, o governo venha a realizar um corte 
em seus gastos com pessoal para aten
der às metas de déficit púb1ico com o 
FMI. 

Desobediência - Outro agravante em 
termos dejaurrlentodo déficit público é a 
desobediência civil, ou seja, as empre
sas e cidadãos descontentes com o ser
viço público (com as freqüentes notícias 
de corrupção, escândalos e mordomias) 
fazem de tudo para pagar menos impos
tos. A receita tributária era de 24,26% 
do PIB em 1986, caiu para 22,60% em 
1987 e para 22,10% em 1988. O cres
cente aumento nos gastos públicos e .a 
queda na receita tributária agravam o 
déficit público impossibilitando o cum
primento das metas com o FMI. 

A falta de parecer favorável do FMI 
e a queda das reservas internacionais 
aumentam as chances de que nova mo
ratória da dívida externa - com sus
pensão de pagamentos aos credores -
seja executada pelo governo brasileiro 
antes das eleições presidenciais. A mo-
ratória aumenta o poder de barganha do 
governo brasileiro nas negociações com 
os credores, mas tem efeito prático nulo 
com relação ao retomo do crescimento 
econômico. 
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Movimento qperário 

COMITÊ DENUNCIA 
F.sIERILIZAÇÃO EM MASSA NA WNA FRANCA 

Manaus (AGEN) - Mais da 45% de 
mão-de-obra feminina do Distrito .In
dustrial de Manaus encontra-se esterili-· 

·zada. A tendência é pelo aumento do 
número de mulheres esterilizadas, so
bretudo após ·a aprovação da licença
maternidade, que consta da nova Cons
tituição. A denúncia, do Comitê da Mu
lher Trabalhadora (CMT), torna-se ain
da mais grave quando se sabe que o 
Congresso Nacional acaba de aprovar a 
implantação de nove Z.Onas de Proces
samento de Exportação (ZPEs), que 
funcionarão aproximadamente como a 
Z.Ona Franca de Manaus. 

A secretária do Comitê, Nonata Cor
reia, afirma que essa prática acontece 
desde 1986, quando foi d�nunciada pela 
primeira vez proposta do projeto PF
Brasil, envolvendo a Universidade do 
Amazonas, SESI e outros órgãos do 
governo estadual. 

trabalhadores. A mão-de-obra feminina 
representa mais de 50% desse total e a 
,maioria está situada na faixa etária de 
13 a 22 anos. Nenhuma empresa dispõe 
de berçários ou creches nos locais de 
trabalho, como está previsto em lei. 

A prática de esterilização desenvol
vida pelas 'indústrias da Z.Ona Franca de 
Manaus foi repudiada pelo Conselho 
Regional de Medicina, na ocasião da 
denúncia, considerando-a "antiética" e 
.como "um atentado à dignidade huma
na". O professor Manoel Galvão, da 
Universidade do Amazonas, entende 
que esse projeto é de "controle da pro
dutividade", em vez de "controle da 
natalidade". Produtividade, no caso, 
das empresas. 
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GREVE 
MOBllJZOU 

MAIS DE 50 MIL 
BÓIAS-FRIAS 

São Paulo (AGEN) - No último 
dia 8, eram 50 mil os bóias-frias em 
greve nas regiões de Ribeirão Preto 
e Campinas, em s·ão Paulo, princi
pais pólos de produção de açúcar e 
álcool do país. Audiência de conci
liação realizada naquela data em 
Campinas não resultou em acordo 
entre os cortadores de cana, repre
sentados pela Federação dos Em
pregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo (Feraesp),e os 
patrões. 

Entre outros itens, os bóias-frias 
reivindicavam uma diária de NCz$ 
9,67, enquanto os patrões ofere
ciam um aumento de NCz$ 0,32
sobre os NCz$ 5,00 pagos atual
mente. Alguns ineidentes foram re
gistrados, como detenções de sindi
calistas. 

• 

Questões urbana·s Levantamento feito pelo CMT cons
tata que a maioria das empresas instala
das na Z.Ona Franca exige o planotest, 
confirmando que a mulher não está grá
vida, para a contratação das operárias. 
Empresas como a Philco da Amazônia 
exigem at�stado de esterilização e ou
tras distribuem anticoncepcionais, sem 
acompanhamento médico algum, o que 
·pode provocar sérios danos à saúde da
mulher, sustenta o CMT. O anticoncep
cional Norplant também vem sendo uti
lizado em grande escala.

NEGLIGÊNCIA AUMENTA CASOS DE AIDS NAS PRISÕES 

Além desses casos, o Comitê da Mu
lher revela que a Secretaria Estadual do
Trabalho e Bem-Estar Social, em con
junto com SESI e LBA, está patroci
nando ligação de trompas nas mulheres
de baixa renda, através da maternidade
Ana Nery.

PF-Brasil - O projeto PP-Brasil, 1 
promovido pela multinacional norte
·americana Path-Finder, que a título de 
'projeto de "planejamento familiar" pre
tendia esterilizar em massa as operárias 
das indústrias da Z.Ona Franca de Ma
naus - acentua o CMT -, teria du
ração inicial de dois anos, a partir de 
1986. No entanto, a cada ano aumenta o 
número de mulheres esterilizadas, e o 
meio mais comum é a ligação de trom'.. 
pas. "Nós acreditamos que o projeto 
continua se desenvolvendo por médicos 
inescrupulosos", diz Nonata Correia. 

No Distrito Industrial de Manaus 
estão instaladas mais de 200 empresas 
de pequeno, médio � grande porte, que 
empregam aproximadamente 200 mil. 

São Paulo (AGEN) - Sete dias após 
ser preso em uma cela solitária do 62 
Distrito Policial (Aclimação, Zona Sul 
de São Paulo), o aidético Fábio Luís do 
Nascimento conseguiu a autorização 
para ser removido para o Hospital Peni
tenciário do Estado. Não adiantou. Com 
maus-tratos e sem qualquer assistência, 
Fábio já estava morto quando chegou a 
ordem, no último dia 5. A comunicação 
de sua morte, porém, só foi dada dois 
dias após, quando a remoção deveria 
acontécer. 

Este é apenas mais um caso de preso 
aidético que morre com falta de um nú
nimo de cuidados, mas traz atrás de si a 
ineficiência do sistema de prevenção e 
tratamento dentro das penitenciárias. 

Fábio era viciado. No 62 DP foi iso
lado e colocado em uma cela única, sem 
forças sequer para se levantar do chão. 
A burocracia do internamento fez o ca
so ir até a Secretaria de Segurança do 
Estado e voltar:, mas já sem encontrar o 
preso. Fábio foi preso em flagrante pelo 
furto de uma· vitrola e um saco de 
feijão. 

No Estado de São Paulo há apenas 
um hospital para o tratamento de presos 
aidéticos. É o da Penitenciária do Esta
do. Tem 37 leitos e somente um médi
co. 

Não se sabe ao certo, ainda, quantos·, 
são os presos aidéticos, mas já se fala 
em cerca de 20 mil com soropositivida-

de (presença do vírus) entre os detentos 
e os quê �nda não foram presos por fal
ta de vagas· nas penitenciárias. 

Drogas - Pelo menos 15% dos ho
mens e 30% das mulheres estão conta
minados com o vírus nas prisões. A 
maior incidência feminina aponta o. 
principal foco atual da doença: os vi
ciados em droga injetável. 

A utilização de seringas comuns para 
a aplicação das drogas está levando a 

. população carcerária a um possível de
sastre em cascata. Em breve, todos os 
presos poderão estar contaminados. 

Se se aliar issb - ·ao fato de que a pre
cariedade sanitária das prisões leva a 
uma maior · facilidade de desenvolvi
mento do vírus em doença,. o perigo 
aumenta consideravelmente. 

Falta prevenção e explicação ade
quada aos detentos e, como se provou 
no caso Fábio, há burocracia e inefi
ciência no atendimento. Até agora, da
dos oficiais da Secretaria de Justiça fa
lam em 66 presos mortos com Aids, 
embora se admita que_ tenham sido mais. 

Além disso, não se está respeitando o 
disposto na lei 47.164/88, que libera o 
preso com doença contagios� ou molés
tia incurável (o duplo caso da Aids) pa
ra que possa morrer em liberdade. Ape
sar de estarem sendo mantidos dentro 
das prisões, os aidéticos não recebem 
tratamento adequado para prolongar 
suas vidas. 

IS • JUNHO • 1989 AGEN 

Internacional 

CIDNA: QUAIS OS DESTINOS DO GIGANTE? 

SãoPaulo(AGEN)
Os acontecimentos na 
Clúna comovem o 
mundo. A imprensa 
· internacional não 
deixa por menos e
declara a "morte do 
comunismo". As opi
niões são as mais di
versas entre o pen
samento de esquerda. 
Terão os fatos ocor
ridos na praça da Paz 
Celestial alguma re-
percussão nas ino-

Deng 
Xiaoping:o 
/tomem forte 

da China 

vações conduzidas a partir da perestroika e 
glasnost, na União Soviética? Esta é apenas 
uma das indagações suscitadas pela repressão 
ao movimento estudantil chinês que, era de 
esperar, está sendo comparado por muitos 
analistas com o Maio de 68 na FranÇ_a. 

A mobilização dos estudantes clúneses 
intensificou-se em abril,em torno dos fune
rais do líder refomústa Hu Yaobang, atin
gindo o clímax no final de maio, até que a 
reação do Exército finalmente acontecesse no 
início d_e junho. O dia 4 de junho colocou um 
ponto final na principal interrogação que vi
nha sendo feita: a chamada "linha-dura" se
ria vitoriosa nos conflitos internos do Partido 
Comunista, e interviria para "manter l!- or
dem"? Nessa data, aconteceu a maiei ação 
contra os estudantes, que diariamente vinham 
concentrando milhares de pessoas na praça 
da Paz Celestial. Falou-se em até sete mil 
mortos. 

Como conseqüência imediata, ocorreram 
as mudanças na cúpula do PCCh, esperadas 
desde o início da crise. O secretário-geral do 
P.CCh, Zhao Ziyang, tido como um reformis
ta e, portanto, apontado como fomentador da 
mobilização estudantil por "mais democra
cia", finalmente cedeu o lugar para Qiao Shi, 
chefe da Comissão Disciplinar do Partido. 
Essa substituição consagraria o que os obser
vadores vinham aguardando desde os princí
pios da mobilização: a vitória dos setores du
ros, com o fortalecimento do líder Deng 
Xiaoping e das posições do primeiro-ministro 
Li Peng e do presidente Yang Shangkun. 

tiu em todo o mundo. No Brasil, uma mani
festação de protesto contra a repressão aos 
estudantes foi realizada dia 7 último, em São 
Paulo, em frente ao consulado da Clúna, no 
elegante. bairro dos Jardins. O ato foi convo
cado pelo Partido dos Trabalhadores, Partido 
Comunista do Brasil, Partido Verde, CUT, 
União Nacional dos Estudantes, OAB e or0 

ganizações de direitos humanos. Uma decla
�ão de protesto foi entregue ao vice-cônsul 
pelo vice-prefeito de São Paulo, Luís Eduar
do Greenhalgh. 

Nota oficial do PT afirmou: "Como parti
do socialista, formado nas lutas dos trabalha
dores pela democracia, entendemos que 
aqueles trágicos acontecimentos são frontal
mente contrários aos princípios do socialis
mo." Também o PC do B se manifestou, sa
lientando que "o ainda cinicamente chamado 
Partido Comunista da Clúna colhe hoje o que 
plantou com sua traição ao socialismo e com 
a opção pelo caminho burguês, e ao agir co
mo carrasco de seu povo, seguindo a lógica 
das ditaduras capitalistas, desmascara-se por 
completo". Ainda assim, o PC do B destacou 
que os protestos dos estudantes e do povo 
chinês "têm ainda objetivos confusos". Rei
terando que a crise é "assunto do povo. 
clúnês, sem qualquer intervenção externa", o 
PC do B criticou severamente Deng Xfao
ping, "inimigo do povo e do socialismo". 

O enterro de 
Hu. Yaobang 

acendeu. o 
estopimda 

crise 

CAPITALISMO 
É QUE FSfÁ MOR.TO, 
DIZPR.FSIES 
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Rio de Janeiro (AGEN) - O ex-se
cretário-geral do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), Luís Carlos Prestes, 
considera que "o povo chipês saberá 
resolver seus problemas". Em sua opi
nião, os fatos ocorridos na China são 
"acontecimentos trágicos que podem 
acontecer tanto no capitalismo como no 
socialismo". 

'Prestres discorda da opinião de seto
res da imprensa internacional de que "o 
comunismo está morto". Para o líder 
comunista brasileiro, "o que está avan
çando no mundo é o socialismo. e nã9 o 
capitalismo". Ele cita dad�s de "ec�-· 
nomistas burgueses" indicando que, nos 
países desenvolvidos, o número de de
sempregados, hoje em 30 milhões de 
pessoas, subirá para 60 milhões no.ano 
2.000. 

O líder comunista também não c0n
sidera que as refonnas introduzidas na 
União Soviética, como a participação 
do capital estrangeiro em certos setores 
da economia, repre�entam a "derrota do 
comunismo", também como pregam se
tores da imprensa mundial. O que está 
ocorrendo na URSS, para Prestes, é "a 
volta do leninismo, cujos princípios fo
ram esquecidos por pessoas como Stalin 
e Brezhnev". Assinala Prestes que. "o 
marxismo e o socialismo não podem ser 
aplicados como um modelo, e devem 
ser constantemente corrigi�os". 

A dialética, a seu ver, ensina que 
"deve ser aproveitado o que o capita
lismo tem de bom, pois os soviéticos 
não podem, de forma �lguma, prescin..
dir, por exemplo, de computadores das 
novas gerações". Assim, inovações 
aparentemente "capi�listas" inseridas 
no sistema de produção soviético, pela 
perestroika, não significam, para Pres
tes, a derrota do comunismo, como no 
caso da livre iniciativa. "O que vinha 
ocorre-ndÕ nas fábricas da URSS era a 
negaçz<> do socialismo, que acredita na 
liberdade de ação do homem. Isso agora 
acontece, porque o operário àe uma fá
brica autogestionada, passa a ter tanta 
responsabili�ade quanto os _diretores'.' 

Os acontecimentos posteriores chegaram 
a indicar, para a imprensa internacional, a de
flagração da guerra civil na Clúna. Grupos 
militares descontentes com a repressão aos 
estudantes teriam se rebelado. As infor
mações eram desencontradas, pois não se sa
bia até que ponto a situação não vinha sendo 
manipulada pelos setores interessados em 
desqualificar os regimes comunistas como um 
todo. Pouco se confirmou com relação a uma 
virtual guerra civil, mas a situação não deixa 
de ser delicada, complexa e de futuro incerto 
para o um bilhão de chineses. 

PARA DIRCEU, BUROCRACIA FSf Á NA ORIGEM DA CRISE 

Repe1amão - A crise na Clúna repercu-

Z'AtM,Ziyang:o 
lúJer 
reformista 
deizoua 
M!JCtttaria-geral 
doPCCla 

São Paulo (AGEN) - "A con
cepção de partido único, organização 
burocrática, planejamento econômico 
centralizado e falta de participação 
do trabalhador no governo e nas de
cisões nacionais, talvez sejam as 
principais razões do conflito social 
chinês." A opinião é do secretário 
nacional do Partido dos Trabalhado
res, deputado estadual José Dirceu. 

O deputado, que de 69. a 75 viveu 
exilado em Cuba, durante o regime 
militar no Brasil, afirma que outrora 
a Revolução Cultural foi arbitrária e, 
hoje, as velhas disputas se misturam 
com as questões sociais. Para ele, 
apesar dos 40 anos de socialismo, a 

China "terá de criar uma estrutura de 
governo democrático''. 

Nesse sentido, os 70 anos de so
cialismo no mundo deverão ser re
pensados, porque "a questão da so
cialização dos meios de produção 
não pode estar desligada do poder 
nem da cultura". Cita como exemplo 
a socialização da pequena proprieda
de ou a prestação de serviços. E per
gunta: "Se o Estado não tem con
dições de produzir, então por que 
proíbe?" Acusa a burocracia, a eliti
zação e a ausência de democracia 
que, segundo ele, são mortais para o 
próprio sistema socialista, transfor
mando-os em "sociedades totalitá
rias". 

.
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A1ENTADO ,-. BONAANI 
AGRA YA1TENSÃO 

-�. ,

�A 'ARGENTINA, • ·� J 
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B.uencis Aires-, (IPS-AGEN) 
-; A -�pJão, na

ci.,
Argentina, acir

rac.:la com os saques e a decre
�çãp do,.estado de sítio, pelo 
presidenté .Raúl Afonsín, au
.fu�ntou no dia 6 último, com o 
atentado sofrido pela presidente 
do grupo Mães da Praça de 
Maio, Hebe de Bonafini. 

A líder da organização que 
luta pelo esclarecimento dos 
milhares de casos de mortes e 
desaparecimentos durante o re
gime militar, denunciou que um 
veículo em grande velocidade 
subiu a calçada onde estava, 
com o objetivo de atropelá-Ia. 
Bonafini disse ter escapado 
porque um obstáculo impediu que o 
atropelamento se consumasse. As Mães 
da Praça de Maio acrescentaram que o 
veículo é o mesmo que tinha seguido 
Bonafini nos últimos dias. 

Ameaças - Hebe de Bonafini recebeu 
várias ameaças nos últimos meses. Em 

AGEN 

América Latina 

lnt.ensijica-
rarn-s,e os 
araquesàs 
Mães da Praça 
de Maio 

abril, ela recebeu uma carta afirmando 
que ela "seria executada no lugar onde 
se encontra", como "represália" pelos 
militares mortos em La Tablada a 23 de 
janeiro. O atentado a Bonafini aconte
ceu às vésperas da manifestação convo
cada por grupos oposicionistas, em pro
testo contra o estado de sítio. 

Igrejas 

MULHERF.S ORGANIZAM NÚCLEOS ECUMÊNICOS REGIONAIS 

São Paulo (AGEN) - O 32 Encontro 
de Lideranças Femininas Evangélicas, 
realizado de 18 a 21 de maio, em São 
Paulo, reuniu 45 membros de nove de
nominações. O Encontro foi promovido 
pelo Conselho Latino-Americano de 
Igrejas, com apoio do Conselho Nacio
nal de Igrejas Cristãs (Conic), Centro 
Evangélico Brasileiro de Estudos Pasto
rais (Cebep) e Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação (Cedi). 

Entre as resoluções, estão a criação 
de núcleos ecumênicos regionais de mu
lheres, inicialmente em Vitória, Rio de 
Janeiro, São Paulo e no Sul do país, pa
ra aprofundamento de relações e enca
minhamento de planos. Também foi or
ganizado um grupo de trabalho brasilei
ro, a ser composto por mulheres que 
serão indicadas naquelas cidades e re
giões, que irá encaminhar propostas de 
ação a nível nacional. O Encontro de 
São Paulo teve a colaboração da depu
tada Benedita da Silva (PT-RJ), mem
bro da Assembléia de Deus. 

Pós-Assembléia - A organização que 
congrega as Igrejas e organismns 
ecumênicos do Clai no Brasil reuniu-�;c 
no dia 13 de maio, em São Paulo, em 
uma Assembléia Geral de caráter or
cfinário e extraordinário. Na reunião, 
deliberou-se pela mudança do nome do 
·organismo, de Associação Brasileira de
Igr�jas (Abrai), para Clai-Regional Bra-

Luta das mulheres confunde-se com 
luta. por transformações sociais 

silt sendo transferida sua sede de Cam
pinas para São Paulo. 

O Clai-Regional analisou ainda os 
passos dados desde a II Assembléia Ge
ral do Clai, realizada de 28 de outubro 
a 2 de novembro do ano passado, em. 
Itaici, município de lndaiatuba (SP). 
Será realizada uma Pós-Assembléia, 
com a participação dos representantes 
brasileiros em ltaíci, entre 29 de setem
bro e 12 de outubro próximos, em São 
.Paulo, em preparação aos trabalhos re
gionais de 1990. 
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NEWTON CARLOS 

O PACÍFICO, 
NOVO CEN'IRO DO MUNDO? 

Rio de Janeiro (AGEN) - O que 
acontece na China encrespa o mundo 
do Pacífico, que desponta como o cen
tro geográfico do século XXI. O Japão 
computadorizado, mão-de-obra farta 
dos "new developing countries" (Cin
gapura, Coréia do Sul, Formosa etc) e 
o gigantismo chinês. "A tendência da:
Ásia é sobreviver, e a da Europa nau
fragar na decadência'', escreveu o his
toriador norte-americano Brook 
Adams, lembrando a ''esplêndida guer
ra contra a Espanha'' no século passa
do, a tomada das Filipinas, ex-colônia 
espanhola, e a entrada dos Estados 
Unidos no Pacífico. 

O primeiro a registrar o "desloca
mento para o Pacífico" como um 
fenômeno histórico foi o inglês Geof
frey Barracleugh. Em um de seus mui
tos livros de história ele escreveu que 
''já não vivemos no mundo do Atlânti
co, o mundo europeu dos anos vinte''. 
Meio século de grandes tran.sfonnações 
tornaram o Pacífico ''uma vasta área 
de decisões internacionais ".

Geografia - Siiv cem milhões de 
quilômetros quadrados, onde estão 
60% da humanidade. A geografia do 
Pacífico sobre as quatro grandes 
potências contemporâneas. O Japão, a 
China, os Estados Unidos e a União 
Soviética. Também inclui parte da 
América Latina. Pa(ses latino-america
nos têm 10 mil quilômetros de costa no 
Pacífico. "Foi por tudo isso, em última 
instância, que fizemos a guerra do 
Vietnã'', diz o escritor norte-americano 
Gore Vida/. 

O atual subsecretário de Estado dos 
Estados Unidos, Lawrence Eaglebur
ger, é um entusiasta do mundo do Pac(
fico. Ele é ligado a Henry Kissinger, 
que negociou o estabelecimento de re
lações entre os Estados Unidos e China 
quando era secretário de Estado. ''As 
próprias mudanças demográficas nos 
Estados Unidos (uma moderna marcha 
para o oeste) deslocam para o Pacífico 
o grosso das atenções norte-america
nas", declara Eagleburger.

Doutrina - Não faz muito, a revista 
"Newsweek" escreveu que "o familiar 
mapa europeu do mundo, no qual a 
Europa se destaca como centro e o 
lcng(nquo Pacífico quase não é perce
bido, vai ficando oniosamente anacrô
nico''. Por tudo isso o ex-presidente 
Ronald Reagan chamou o Pacífico de 
"a nova fronteira do mwulo" e relan
çou a Doutrina do Pacífico. Doutrina 
primeiro lançada em 76, depois da der
rota no Vietnã. Com ela os Estados 
Unidos diziam que, embora derrotados, 
não deixariam a Ásia, o mwulo do 
Pacífico, encrespado p,P.l.o que acontece 
na China. 
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Bíblia 

AMARGAMENTE DOCE 
MilfDD SchWlllltcs* 

Outro dia exigiram que Ezequiel co
messe um livro. O profeta o ilustra nos 
capítulos 2-3. E eu aqui o reconto. Eze
quiel o diz lá a seu modo. Nós aqui o 
escutamos a nossa maneira. 

Fizeram-no devorar um livro. Na 
verdade, foi um rolo. Pois, naqueles 
tempos, os livros tinham esse fonnato. 
A diferença não é tanta. De toda manei
ra, o cardápio não é dos melhores. Ima
gine: comer um livro! Coisa meio lou
ca! Mas, foi o que lhe impuseram. É 
que profeta está aí pra isso mesmo. De
le se exigem coisas· loucas e delirantes: 
comer rolos, andar por aí com canga no 
pescoço, casar com Gômer, uma mal-fa
lada. São coisas pra profetas. E Eze
quiel se lembrou de que de outros já fo
ra exigida loucura similar. E pôs-se a 
mastigar o rolo, o livro, as folhas. 

Não tem gosto e embolota. E isso é o 
pior. Quanto mais mastiga, mais indi
gesto parece ficar. A bola parece cres
cer. As bochechas parecem estourar. E 
é preciso que alguém 'ajude'. 

E lá vêm os 'ajudantes', os executo
res de ordens. Animam co'm palavri
nhas. Justificam com arrazoados. Expli
cam com argumentos. Ofe..,ecem um go
]ezinho de água. Empurram se necessá
rio. Forç-am,goela abaixo. Seus métodos 
variam. Seu objetivo, não: fazer engolir 
o livro, o rolo maldito.

E o rapaz geme, se contorce. Sofre.
Gritaria se o som lhe saísse. Imploraria 
se a boca não lhe estivesse entulhada. 
Choraria se houvesse tempo. Mas a or
dem é ur.gente. Os 'ajudantes' são efi
cientes. Não dá noutra: é preciso engo
lir, fazer descer, amargamente. 

Afinal, por quê? Que há de tão terrí
vel nesse r.olo? Que há de tão herético 
nesse livra? Qual foi o crime do rapaz? 
Deve ter sido horrível. Deve ter ofendi
do tudo que é tido por sagrado. Ah, de
ve ter merecido. Ninguém é levado a 
engolir um livro todo, assim, por acaso, 
só de brincadeira. Este que aprontou o 
rolo só pode ser um nojento, de um 
"aspecto mui desfigurado". Será? 

É que o moço se dedicou a fazer sur
gir esperanças em meio ao povo. Fez 
aparecer pessoas em meio a vales de os
sos secos. Ajudou a juntar ossos. Cos
turou feridas. Ergueu pessoas. Escutou 
suas palavras. Valorizou-as. E o vale de 
ossos se pôs em pé. Passou a falar. Or
ganizou-se. Resultou em tribos, doze no 
começo, muitas outras depois. Sonhós e 
esperanças foram aparecendo. Horizon
tes novos se abriam. 

Mas, sonhos estão proibidos. Não 
está permitido promover esperanças. 
Nem tampouco foi autorizado publicar a 
respeito de paraísos saudosos. ·Decre-
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tou-se que isso seriam ingenuidades. 
Engulam-se, pois, tais esperanças. Os 
livros que delas falam só aprontam ro
los. Metam-se-lhes goela abaixo. Já. 

E o problema não é só esse. Vejam 
s6 que outras tolices estão no esc,Jito. É 
que este Ezequiel se pôs a anotar gemi
dos e berros. Que falta de gosto! Não 
teria coisa mais agradável a fazer! Pôs 
no rolo "lamentações, suspiros e ais" . . 
Não é que foi anotando os gritos do po
vo. Encheu o papel de reclamaçõe_s e 
sofrimentos. Dizia que salário mínimo é 
roubo. 

Gente, isso é promover luta de clas
ses. Assim não dá! É preciso fazer pas
sar o rolo, Meta-lhe rolo pra que engula 
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o rolo maldito,· esse livro de sonl)os e
lamentos. Acabe-se com o paraíso. Já
não há quem suspire! Vai tudo bem,
obrigado. E em calmaria.

E o livro lhe é metido goela abaixo .. 
"Enchem-se suas entranhas." Que 
amargor'!? 

Qual nada! Aninhado nas· entranhas_ 
o rolo já não é de ·fel. Experimentado
desde os porões da humanidade já não é.
amargor. Vivido desde o reverso é mel,
é doçura. Nessa brisa leve desabrocha a
flor sem defesa. E já não·e s6 de Eze
quiel. ..

• Milton Sclrwantu é te.6/ogo lutera-
no 

Opinião 

.. CONIRA A INTERDIÇÃO, POR UMA SOCIEDADE ABERTA" 

Francisco Catiio 

Tal é o título da "Declaração de 
Colônia'', publicada pela AGEN ( n'! 

150),que tem suscitado reações em todo 
o mundo. A própria Conferência Epis
copal Alemã. criticou-lhe o espfrito, ta
chando-o de ''pouco construtivo'' ( cf
REB 49 (1989/Março) pp. 180-184).

O documento, conw se sabe, denun
cia o centralismo romano exacerbado 
no estilo de governo de João Paulo 2'1. 
Parte de três grupos de fatos: as no
meações de bispos, feitas com desres
peito às igrejas locais, as intt:,rdi.ções 
de ensino contra teólogos e teólogas, 
contrariando a estrutura dialogal da 
teologia sustentada pelo Concllio, e o 
esforço para fundamentar teologica
mente uma pretendida competência 
magisterial do papa, paralela à jwis

. dição universf!.l. 

Entre nós, a interdição de ensino e 
locomoção de alguns teólogos, e mes
mo de bispos, bem assim como a sis
temática da.s últimas nomeações epis
copais, só fazem confirmar os fatos em 
que se baseia a denúncia dos teólogos 
alemães, 14 signatários, com adesão 
de mais de 1 (j() teólogos do mundo in
teiro: o estilo de governo adotado por 
João Paulo 2'1 contradiz o modelo de 
Igreja proposto pelo Concflio, deso
rienta os cristã.os empenhados na tarefa 
de renovação da Igreja e abre cada vez 
mais o fosso que separa a Igreja do 
mundo de hoje. 

No fundo, o documento se baseia 
teologicamente no respeito que o· pró
prio Magistério da Igreja deve ter para 
com a Verdade da fé e a consciência· 
dos cristã.os. Por maior que seja a au-

toridade que o Magistério se atribua, 
não pode ensinar o que lhe apraz, nem 
tem o direito de exigir·"CU!. fiel o que 
bem entende. O Magistério está, por 
um lado, sujeito à regra da Verdade, 
que ruÚJ se impõe como um todo mo
nol(tico, mas comporta, sobretudo em 
suas detenni11f!Ções práticas e circuns
tanciais, zonas de sombra e de incerte
za, cujo esclarecimento requer o cui� 
dado de ouvir o que pensam as comu-. 
nú/ades locais e os cristã.os, requer o 
diálogo. Por outro lado, "a consciên
cia não é função subsidiária do Ma
gistério", qualquer que seja o contex
to. Não se suprime, em hipótese algu� 
ma, a obrigação de cada. um formar 
responsavelmente a sua consciência: 
para decidir em liberqade. 

Nesse sentido a D{!claração de 
Colônia precisa ser levada em cons.ide
ração, embora, entre nós; seja outra a 
realúlade. As questões de no,ru:ação 
episcopal e interdiçM SM puramente. 
intermis, organizacionais, Ç1pesar; do 
reflexo pastoral que não podem deixar 
de ter, sobretudo quando orquestradas 
pelarrúdia. 

A preocupação maior dos cristã.os 
empenhados na renovaçM é de viver 
plenamente o Evangelho numa socie
dade aberta, que preza sobretudo a li
berdade. Gostariam de contar com ·o 
exemplo e com o apoio da Hierarquia. 
Se a Igreja oficial porém se fecha, a li
bertação se fará sem ela, a despeito .
dos v(cics e barreiras da organização 
eclesiástica. Para não desperdiçar .a 
"oportunidade" lmissioruiria e não fi
car falando sozinho, o pontificado de 
João Paulo 2!! precisa,mu.dar. 



CASO PAULO FO� 

NÃOEVOLUI 

São Paulo (AGEN/CDHAL) - Por 
defender posseiros no estado do Pará 
por longo tempo, foi assassinado no 
dia 11 de junho de 1987 o advog�do 
Paulo Fontelles. O fato ocorreu 
quando Paulo se encontrava num 
posto de gasolina, à saída de Belém, 
no município de Ananindeua. Foram 
disparados três tiros por pistoleiros 
.da região. 

Fortes suspeitas recaem sobre 
Francisco Fonseca, que teria sido o 
mandante do crime. Trata-se de um 
poderoso latifundiário no Pará. As 
ligações de Francisco com Josiel Ro
drigues, segundo declarações do di
retóriÔ_ do PC do B de Beiém (PA), , 

foram feitas poc pessoas interessadas 
em encobrir o verdadeiro culpado. A 
família de - Paulo Fontelles também 
aponta Francisco como sendo um dos 
principais suspeitos do �inato. 

Os pistoleiros contratados, "Ga
guinho" e Arnaldo Cavalcante Cu
trin, se encontram até hoje foragidos 
e atuam impunemente. Segun�o a 

. AGEN pôde apurar junto ao Partido 
Comunista do Brasil, ao qual perten- , 
eia Paulo Fontelles desde 1982, o 
.processo defendido por dr. Jorge Fa
rias encontra-se paralisado, após te
rem sido ouvidas várias testemunhas. 

Eleito pelo PMDB em 1982, após 
filiar-se ao PC do B, Paulo foi presi- . 
dente da Sociedade Paraense de De
fesa dos Direitos Humanos, e ainda 
trabalhou como advogado junto à 
Comissão Pastoral da Terra. 

Redor Gallego - Acusado de "in
gerência política", foi seqüestrado 

CUPOM DE ASSINATURA 

pela Guarda Nacional do Panamá no 
dia 9 de junho de 1971 o sacerdote 
colombiano Hector Gallego, 34, que 
desapareceu. As autoridade;s do Pa
namá nunca esclareceram esse fato. 
Um diário de Bogotá (Colômbia) 
afirmou na ocasião que Hector foi 
torturado até morrer e seu corpo jo
gado ao mar. 

Hector Gallego viveu a serviço dos 
camponeses em Santa Fé de Vera
guas, no Panamá. Morou num barra
co e trabalhou durante quatro anos 
até seu seqüestro. Organizou em sua 
paróquia 64 comunidades de base 
que visitava assiduamente, cami
nhando entre as montanhas. Organi
zou cursos de conscientização basea
dos na '' Populorum Progressio'' e 
uma cooperativa que posteriormente 
levou o seu nome. 

São suas estas palavras: "Se ef 
desaparecer, não me procurem, corl 
tinuem a luta." 
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Editorial 

ARGENTINA: 
NO R>GO CRUZADO 

O presidente da Argentina, Raúl 
Alfonsín, finalmente decidiu deixar o 
cargo, no próximo dia 30, para o seu 
sucessor, o peronista Carlos Menem. A 
dimensão dramática que atingiu a crise 
argentina não pode ser desconsiderada 
por todas as forças democráticas da 
América Latina. 

Quando assumiu, Alfonsín carregava 
junto a esperança de todos os povos do 
continente. O processo de transição, de 
um governo militar para wn regime ci
vil, seria um "exemplo" para os países 
da América La.tina que ainda viviam 
sob ditaduras. Os primeiros meses do 
governo Alfonsín empolgaram. Uma 
comissão nomeada. pelo presidente, e 
liderada pelo escritor Ernesto Sabato, 
produziu o histórico relatório ''Nunca 
Mais", que apurou os crimes cometi
dos durante a ditadura. Vários !(deres 
militares foram para a prisão. 

Depois, entretanto, veio a apro
vação da Lei de Obediência Devida. 
Com ela, oficiais de nível médio fica
riam impunes. Para que a Lei se man
tivesse, ocorreram sucessivas rebeliões 
nos quartéis. Por outra parte, soma
va-se a crise económica. Planos hete
·rodoxos, como os adotados no Brasil,
não deram certo. As causas estruturais
não foram tocadas, sobretudo a san
gria de divisas proporcionada pela dí
vida externa e os imensos lucros do sis
tema financeiro.

O resultado foi o esperado: a derro
ta de Alfonsín nas urnas, e a ressur
reição do peronismo. Um pretensioso
plano económico, elaborado e bancado
pelos grandes grupos exportadores -

à frente o Bunge y Bom, que já "no
meou'' o ministro da Economia de Me
nem, Miguel Roig -, deve ser implan
tado. Tal plano irá considerar as cau
sas estruturais da crise? É a indagação
feita no momento pelas diversas matri
zes políticas do continente.

Cartas 

F.SPERANÇA E VIOLÊNCIA 

"Estamos em tempo de graça! Vendo a vi
talidade e o ânimo das comunidades. Nesta 
XV Assembléia Diocesana, vimos a fé, a es
perança e a teimosia com que elas vêm vi
vendo a missão dada por Jesus Cristo e con
tribuindo para a construção de nma sociedade 
nova. Os cristãos, por seu compromisso com 
a causa do Reino, têm conseguido algumas 
vitórias. 

Da última assembléia até agora os possei
ros da Fazenda Vale do Juari conseguiram 
finalmente conquistar suas terras. Agora é 
tempo de nova esperança para eles. E terra 
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Direitos humanos 

COMISSÃO CONSTATA VIOLÊNCIA CONI'RA ADVOGAOOS NO BRASH. 

São Paulo (AGEN) - Embora o governo 
brasileiro tenha considerado impertinente a 
visita da Comissão Internacional de Juristas 
da ONU, porque a Constituição garantiria 
suficientemente a defesa dos direitos em 
questão, três membros da Comissão resolve
ram visitar o Brasil, desde o dia 3 de junho, 
atendendo ao convite da Ordem dos Advo
gados do Brasil. 

A Comissão esteve em Salvador, Recife, 
João Pessoa, Belém, Brasília e São Paulo pa
ra investigar os assassinatos e ameaças contra 
os advogados defensores de trabalhadores 
rurais sem terra. Integraram a comitiva o 
magistrado Enrique Bacigalupo do Tribunal 
Supremo da Espanha, o advogado argentino 
Beinusz Szmukler, preside_nte da Associação 
Americana de Juristas (AAJ), e o advogado 
Oleguer Torra. 

Como oão podem adiantar suas con
clusões à opinião pública sem antes apre
sentá-las ao governo federal (o relatório deve 
ficar pronto em agosto), Bacigaiupo, em en-. 
trevista coletiva na OAB de São Paulo, ape
nas declarou que a Comissão "havia consta
tado que os conflitos vinculados às questões 
da terra quase sempre terminam em assassi
natos". 

Segundo Belisário dos Santos Júnior e 
Paulo Sérgio Pinheiro, membros da OAB, já 
foram assassinados 46 advogados nos últimos 
dez anos, perfazendo uma média de quatro 
por ano. Eles informam que existem regiões 
no Brasil onde os advogados se entrevistam 
com seus clientes - camponeses e líderes 
sindicais - somente de madrugada, para não 
serem perseguidos nem identificados. 

Afirmam, ainda, "que em outras regiões 
os advogados não chegam ao Poder Judiciá
rio porque as vías de acesso são controladas 
por grandes fazendeiros - violadores dos 
direitos humanos". 

Os juristas que se entrevistaram com os 
poderes Judiciário e Legislativo, além da 
CNBB, disseram que "há uma evidente preo
cupação das auteridades, pois elas reconhe
ceram as dificuldades, explicande-as, mas 
sem justificá-Ias". Contudo, salientaram ser 

livre e tão desejada, produzindo milho e arroz 
para as mesas que precisam. Também os pos
seiros estão animando o STR de Colinas. 
Quatro sindicatos novos de trabalhadores ru
rais foram fundados; três associações estão 
ajudando o povo de baixa renda a enfrentar a 
crise econômica; a Federação dos Trabalha
dores na Agricultura está trabalhando. La
vradores estão descobrindo terra da 
União/Estado e ocupando-a como é de direi
to. Nas cidades os professores fundaram o 
seu sindicato; criou-se também o Sindicato 
dos Trabalhadores na Construção Civil. As 
comurudades de cristãos vêm contribuindo 
para este crescimento do movimento popular. 
Louvado seja Deus! 

Estamos num Estado novíssimo. Gente 
nova! Novas oportunidades! Grandes espe
ranças de dias melhores... Mas precisamos 
também registrar a triste continuação da ve
lha violência. Desde o dia 5 de outubro de 
1988, dia da promulgação da nova Consti-

O governador 
do Pará, Helio 
Gueiros, havia 

recusado 
entrevistar-se 

co,n a 
Comissão. mas 

voltou atrás 

"difícil prever o efeito da missão. A expe
riência tem demonstrado que a situação me
lhorou nos países que visitamos. Não sabe
mos qual é a incidência. O certo é que a si
tuação brasileira não vai piorar com nossa vi
sita." 

Informaram que o governador do Rio 
Grande do Sul, Pedro Simon (PMDB), pediu, 
dia 14, que a Comissão estendesse suas ativi
dades àquele Estado, o que não puderam fa
zer pois já estavam de volta a seus países. O 
governador do Pará, Hélio Gueiros, acabou 
recebendo a Comissão, depois de ter resistido. 
inicialmente. 

Juristas pelos direitos humanos - Juristas 
do Centro para a Independência de Juízes e 
Advogados (Cija), da Comissão Internacional 
de _Juristàs (Ciji), da Associação Americana 
de Juristas (AAJ) e do Movimento Interna
cional de Juristas Católicos (MIJC), visita
ram nos últimos anos a Argentina, Chile, 
Uruguai e, recentemente, a Colômbia. 

O Cija, com sede em Genebra, Suíça, foi 
criado pela Comissão Internacional de Juris
tas em 1978, para combater os ataques à in
dependência da profissão legal e judicial. 

A AAJ foi fundada no Panamá, em 1974, 
por advogados e juízes de 21 países america
nos, com o objetivo de lutar pela autodeter
minação dos povos, enquanto o MICJ é um 
secretariado especializado do Movimento In
ternacional de Intelectuais Católicos "Pax 
Romana". Todas estas entidades são consul
toras da Comissão de Direitos Humanos das 
Nações Unidas. 

tuição, quatro lavradores foram mortos na 
luta pela terra em nossa diocese. São eles: 

Antônio Nunes Rezende, morto no po
voado Santa Maria, mun. de Pedro Afonso 
(TO), em 12 de outubro de 1988. 

Olímpio Alves dos Reis, morto dia 13 de 
novembro de 1988, em Lizarda-TO, e seu 
irmão Manoel, gravemente ferido. Até hoje 
não existe nenhum registro do crime no 
cartório. 

Laurindo Ferreira da Silva e Adelino Tei
xeira Milhomem foram assassinados na Fa
zenda Chichakli, município de Colmeia (TO), 
dia 25 de novembro tle 1988. Adelino morreu 
dia 30. As quatro famílias estão desampara
das. As autoridades são omissas e não tomam 
nenhuma providência em relação aos assassi
nos." (Da "Carta ao Povo de Deus da Dioce
se de Miracema do Norte", Tocantins, 25 e 
28 de maio de 1989) 
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Gilberto Gil já 
�nfirmou 
presença 

REVOLUÇÃO FRANCF.SA E CIDADANIA: DEBATE EM AGOSI'O 

São Paulo (AGEN) - "Cidade, Cidadão, 
Cidadania pela Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão" será o tema do evento 
a ser realizado de 18 a 27 de agosto, em co
memoração ao bicentenário da Declaração 
dos Direitos do Homem, ocorrida no dia 26

de agosto de 1789. O encontro pretende res-
1 gatar os direitos que estão declarados e que 

não são cumpridos. 
Durante o encontro, haverá a mostra de 

cinema "Homens, seus direitos e projeções", 
em dei cineclubes de São Paulo. Os filmes 
tratam dos direitos humanos. Paralelamente, 
haverá uma mostra de vídeos relacionados ao 
tema. Até o finai de junho, os vídeos estarão 
sendo selecionados pelos coordenadores do 
evento. 

Entre as organizações promotoras, estão a 
Anistia Internacional, Comissão de Justiça e 
Paz da Arquidiocese de São Paulo, Movi
mento Ação pela Cidadania, CNBB, OAB, 
entre outras. A Secretaria Municipal de Cul
tura estará coordenando todas as atividades. 

Estarão expostos os trabalhos desenvolvi
dos por 10 organizações nacionais que traba
lham com os direitos humanos e mais 15 mo
vimentos sociais, nas áreas de ecologia, ín
dios, mulheres, negros, crianças, homosse
xuais, saúde, questão fundiária, deficientes, 
entre outras. Até o momento está confirmada 
a presença dos cantores Gilberto Gil e Cae
tano Veloso. 

MNDDH - No evento, o Movimento Na
cional de Defesa dos Direitos Humanos 
(MNDDH) lembrará os 10 anos da morte do 
operário Santo Dias da Silva, assassinado em 
outubro de 1979. 

O Movimento fará exposições sobre foto
jornalismo, com os trabalhos vencedores do 
Prêmio Wladimir Herzog durante os últimos 
-anos. Também serão apresentados vídeos so
bre os direitos humanos no Brasil e na Amé
rica Latina. Haverá, ainda, exposições de re
vistas, jornais e boletins sobre o tema.

No local do evento, autores de livros so
bre direitos humanos estàrão autografando
suas obras. O MNDDH pretende recolher,
durante a semana, assinaturas para vários
abaixo-assinados. Um deles é para que .o

Brasil ratifique a Convenção da ONU contra
a Tortura.

O evento será realizado no Centro Cultu
ral de São Paulo, próximo à estação Verguei
ro do metrô. Maiores informações poderão
ser obtidas na Secretaria Municipal, à rua Pi
res da Mota, 838, 52 a.Qdar - Direitos Hu
manos, ·com Jacinto ou Márcio, ou através do
telefone (011) 278-3233.

Outros atos - Em preparação às atividades
de agosto, será promovido, a 15 de julho, o
espetáculo "Revolução Francesa", na praça

Charles Muller, em frente ao estádio munici
pal do Pacaembu, às 17 horas. Um mês de
pois, nos dias 11 e 12 de agosto, o Tribunal 
Internacional dos Povos julgará "Os crimes 
do latifúndio" no Teatro Municipal, também 
em São Paulo. 

BISPO AMAEAÇAOO DE MORTE 
NO ESPÍRITO SANfO 

Espírito Santo (AGEN) - A direção na
cional do Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra (MST) denuncia publicamente 
que nos últimos meses o bispo de São Mateus 
(ES), d. Aldo Gema, e os coordenadores da 
CPT receberam diversas ameaças de morte, e 
que foram assassinados três lavradores sem 
terra na região, além de várias prisões de la
vradores. 

Para evitar a violência e realizar a reforma 
agrária, o MST, através de uma nota pública, 
pede apoio. As mensagens podem ser envia
das ao governador do Estado, Max Mauro 
(telex: (27) 2182) e às autoridades federais, 
exigindo providências urgentes. 

Situação - Sob a responsabilidade do co
ronel Sebastião Duarte Vanzeler, comandan
te do 22 Batalhão da Polícia Militar da região 
norte do Estado, instalou-se um regime de 
terror e perseguição no Espírito Santo. O fa

to se agravou depois da tentativa de ocu
pação das famílias de trabalhadores Sem terra 
no latifúndio improdutivo de propriedade do 
fazendeiro José Machado Netto, no muníci
pio de Pedro Canário. 

Quando o fazendeiro, junto com jagunços 
e policiais, tentou fazer o despejo sem ordem 
judicial, no confronto com os lavradores 
acampados, faleceu. Segundo a direção do 
MST é de conhecimento público que atuam 
livremente na região grupos paramilitares 
formados por jagunços e policiais, com a co
nivência das autoridades. 

Desde então diversas lideranças da região 
estão sendo perseguidas, casas dos assenta
mentos (de lideres de lavradores) estão sendo 
invadidas e revistadas. A polícia cercou as 
estradas e apresentou à imprensa bandeiras 
do MST, faixas da CUT e espingardas apre
endidas nos assentamentos vizinhos. 

A 1direção do MST afirma que de um lado 
existem poucos latifundiários monopolizando
milhares de hectares de terra mantidos im
produtivos e, de outro lado, cerca de 25 mil 
famílias de trabalhadores sem terra e outros 
100 mil bóias-frias. Afirma ainda que o norte 
do Espírito Santo é uma das regiões de maior 
concentração de latifúndios no país "onde a 
UDR atua como se fosse o Estado brasilei
ro". 

PÁG.3 

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS 
PEDE CANAL DE RÁDIO 

Joinvile, SC (AGEN) - Está trami
tando em Brasflia o pediç)o de outorga 
para uso de um canal de rádio FM edu
cativo em Joinvile feito pelo Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos daquela, 
cidade. O pedido foi dirigido ao Dentel
e ao Ministro de Estado das Comuni
cações, Antônio Carlos Magalhães, em 
março passado. 

Como a Constituinte prevê o acesso 
dos setores mais empobrecidos aos 
meios de comunicação de massa em to
dos os Estados brasileiros, o Centro 
pretende, com o serviço de radiofusão 
educativa - sem fins comerciais nem 
concorrência comercial -, fazer da rá
dio um centro de referência e infor
mação das lutas populares. 

Para alguns de seus membros, "além 
do conteúdo educativo queremos que a 
rádio seja um centro educativo e de 
treinamento para a comunicação alter
nativa com a participação e formação 
dos setores mais pobres". 

Caso seja outorgado o canal, a manu
tenção da rádio será feita por várias en
tidades sociais, como sindicatos, Igre
jas, advogados, professores, movimento 
de mulheres, entre outros. Membros do 
Centro pedem apoio, "já que o poder 
dominante quer manter o povo distante 
do controle dos meios de comuni
cação". 

R>RMAÇÃO 
FM DIREITOS HUMANOS, 
TEMA DFSIB ENCONIRO 

São Paulo (AGEN) - De 3 a 7 de ju
lho, será realizado em São Paulo o 
"Encontro de Formação para Formado
res em Direitos Humanos" numa pro
moção dos Cristãos pelos Direitos Hu
manos na América Latina (CDHAL) em 
conjunto com o Movimento Nacional de 
Defesa dos Direitos Humanos 
(MNDDH). 

O curso, dirigido a militantes de en
tidades que atuam na área de defesa dos 
direitos fundamentais do homem, tem 
como principal objetivo qualificar -os 
defensores dos direitos humanos. 

No primeiro dia (3), o professor José 
Queiroz, da Puc de São Paulo, abordará 
as bases filosóficas dos direitos huma
nos. No dia 4, o padre Fernando Alte
meyer tratará sobre as bases bíblicas. 
No dia seguinte (5), Elza Lobo falará 
sobre os direitos humanos básicos. 

O jornalista Denní Azevedo, no dia 
6, desenvolverá o tema sobre os direitos 
humanos na comunicação. 

No último dia do curso (7), a profes
sora da Usp, Maria Lígia Prado, abor
dará os direitos humanos na América 
. Latina. O evento será desenvolvido no 
Instituto Salesiano Pio XI, no bairro da 
Lapa, em São Paulo. 



PÁG. 4 

Terra 

GOVERNADOR PROMETE 
FIM DE VIOLÊNCIA, 
MASPM�ANCA 

Florianópolis e Palma Sola (AGEN) 
- O governador de Santa Catarina, Ca
cildo Maldaner, está interessado em im
pedir que violências aconteçam no Es
tad� envolvendo a Polícia e os sem-ter
ra. b o que disse a bispos e lideranças
dos sem-terra em audiência realizada no
início do mês.

Entretanto, a PM, em Palma Sola,
impediu a entrada de remédios e ali
mentos destinados às cerca de mil famí
lias que ocuparam a Fazenda Caldatto,
na madrugada de 12 de junho. O MST,
além do bloqueio, denunciou a prisão e
o espancamento de lideranças rurais.

Segundo o MST, ''.há conivência en
tre a PM e os fazendeiros armados". O 
Movimento exige, ainda, a desapro
priação imediata da fazenda e o assen
tamento das famílias, além de liberação 
de recursos para a produção de alimen-· 
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A luta pela terra prossegue em todo o pais. estimulada pelo fracasso do 
Plano Nacional de Reforma Agrária. do governo federal. Na foto. de 

Robson Martins, acompamenlO dos posseiros da.fazenda Terra Bela, em 
Buriticupu. Maranhão. 

tos, segurança para as lideranças e o 
fim das. violências. 

Ameaças de morte - A 9 deste mês, o 
presidente do Regional Sul 4 da CNBB, 
d. Oneres Marchiori, junto com d. José
Gomes, bispo de Chapecó, d. Luís Co
lussi, bispo de Caçador, e d. Murilo
Krieger, bispo-auxiliar de Florianópo
lis, reuniram-se com o governador Ca
cildo Maldaner. Na audiência foi rela
tada a situação das famílias acampadas
no Estado (até aquele momento não ha
via acontecido a ocupação da Fazenda
Caldattto), que chegavam a 500 - 200

no município de Caçador, 250 em Abe
lardo Luz e 50 em Campo Erê. 

Pediu-se, ainda, ao governador, 
maior segurança às lideranças dos sem
terra e a continuidade nas investigações 
sobre a morte de Ermínio Gonçalves, 
membro do Sindicato dos Trabalhadores 
·Rurais de Caçador, ocorrida a 13 de
novembro de 88. A comissão, da qual
participaram Arnaldo Milan e Francisco
Dai Chiavon, da executiva estadual dos
sem-terra, informou o governador sobre
as ameaças de morte sofridas pelo bispo
de Chapecó, d. José Gomes.

PT INICIA CAMPANHA CONIRA A UDR 

São Paulo (AGEN) - A Secretaria 
Agrária Nacional do Partido dos Traba
lhadores está distribuindo á todas as 
Secretarias Agrárias Regionais e às or
ganizações de apoio ao movimento po
pular um dossiê de 29 páginas sobre a 
União Democrática Ruralista (UDR), 
contendo quadros estatísticos da violên
cia no campo, com os assassinatos ocor
ridos em 88. 

-Decisão - O diretório nacional do PT
decidiu, em sua última reunião, "que 
todas as Secretarias Agrárias do partido 
devem desenvolver tarefas de combate à 

UDR". Acrescenta: "Precisamos fazer 
de cada reunião ou encontro, de cada 
entidade e militante, uma frente de bata
lha e um reprodutor de novas frentes 
contra a violência da UDR." 

A campanha proposta pelo PT tem 
três eixos- fundamentais: "desmoralizar 
a UDR perante a opinião pública, en
fraquecendo sua atuação organizada 
contra o movimento da luta pela terra; 
levar a sociedade a se manifestar contra 
a violência do latifúndio e pressionar a 
sociedade civil e autoridades políticas e 
judiciárias a se manifestarem contra a 
UDR". 

SEMANA DO MIGRANTE DEBA'IE "NOVA SOCIEDADE" 

São Paulo (AGEN) - Já está sendo 
distribuído o programa das comemo
rações da Semana do Migrante, de 20 a 
23 deste mês, no Largo Santa Cecília, 
em São Paulo, todos os dias das 19 às 
22 horas. Os vídeos e debates abor
darão o tema central da Semana, "Os 
Migrantes e a Construção da Nova So
ciedade". 

No primeiro dia (20), o assunto "Os. 
Migrantes em São Paulo: Lutas e Con
quistas" será apresentado, em primeiro 
lugar, às 19h, pelo vídeo "Reforma Ur
bana: a Chegada, a Virada", seguindo
se um debate com a participação de· 
Fermino Fecchio, secretário da Admi
nistração da PrefeituraJ de São Paulo, 
Mf

lton Schwantes, pastor luterano e bi
blista, e Benedito ·Mariano, secretário 
do Centro Santo Dias de Defesa dos Di
reitos Humanos. 

Trabalhador e Negro - No dia 21, 
segundo dia da Semana, o tema serão os 
trabalhadores negros, com a exibição do 
vídeo "Além de Trabalhador, Negro", 
seguido de debate com Dulce Pereira, 
jornalista e vice-presidente do �em-

bi, e padre Antônio Aparecido da Silva, 
professor de Teologia. 

"Os Povos Indígenas e a Sociedade 
Igualitária" será o assunto do terceiro 
dia, com os vídeos "Balbina, Des
truição e Morte" e "Cararaô, um Grito 
de Guerra". No debate que se seguirá 
estarão presentes Aílton Krenak, coor
denador da União das Nacões Indígenas 
(UNI), Roberto Zwetsch, pastor lutera
no entre os Kulina-Madijas, no Acre, e 
Leinad Ayer O. Santos, da Comissão 
Pró-Índio de São Paulo. 

América Latina - E o último dia fi
cou reservado ao debate sobre o conti
nente latino-americano, com o tema 
·"os Caminhos de Libertação na Améri
ca Latina". Das 19 às 20 horas, apre
sentação de grupos musicais, e das 20
às 22, painel e debate com o padre Fer
nando Altemayer, coordenador pastoral
do setor São Mateus, Sijo Paulo, e Er
nesto Cisneros, representante no· Brasil
da Frente Farabundo Martí de Liber
tação Nacional (FMLN), de El Salva
dor.

LAVRADORES D.ESPfilADOS 
NO SUL DE SÃO PAULO 

Jacupiranga (AGEN) - Em cum
primento à ordem judicial expedida 
no fórum de Eldorado, 35 fanu1ias de 
lavradores foram. despejadas de uma 
área em litígio, de 250 alqueires, na 
confluência dos municípios de Regis
tro, Jacupiranga e Eldorado, região 
sul de São Paulo. Algumas das fanú
lias estavam há cerca de 20 anos no 
local, segundo o presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Ja
cupiranga, João José.Alves., que che
gou a ser agredido pelos policiais e 
homens à paisana que efetuaram o 
despejo. 

As fanu1ias foram transportadas 
em caminhões alocados por Reinaldo 
Pereira Maia, beneficiário da ação 
judicial, e levadas para casas de pa
rentes. De acordo com João José Al
ves, Reinaldo Maia não mantém 
qualquer, tipo de produção na área 
desde que adquiriu as terras, arrema
tadas durante ação de falência da 
empresa de que era proprietário. As 
farrn1ias de lavradores, pelo c0ntrá
rio, vinham mantendo há anos cultu
ras de b�ana e arroz, entre outras. 

O sindicalista denuncia que várias 
casas dos lavradores foram destelha
das, e algumas derrubadas, como 
forma de pressão. João Alves lamen
ta ainda que, ne:m a Câmara Munici
pal, nem a Prefeitura de Jacupiranga, 
se dispuseram a apoiar os lavradores. 
Agentes pastorais da Diocese de Re
gistro deslocaram-se para a área, pa
ra prestar apoio aos posseiros despe
jados. 
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BISPO DE SÃO MATEUS SOFRE AMEAÇAS DE MORTE 
São Mateus e Pedro Canário, · ES 

(AGEN) - O bispo de São Mateus, d. 
Aldo Gema, e membros da CPT es
tadual, estão sendo ameaçados de 
morte por fazendeiros ligados à 
UDR. A denúncia é do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), após os conflitos do início do 
mês, envolvendo trabalhadores que 
ocuparam a Fazenda Ipueira. Na oca
sião, morreram o proprietário da fa
zenda, José Machado Neto, 56 anos, 
e o soldado PM Sérgio Narciso da 
Silva, assassinados por José Bezerra, 
o "Zé ParaJba".

D. Aldo e padres da diocese estão
sendo acusados pela UDR de "inci
tarem as fnvasões de terra", o que foi 
contestado pelo bispo, classificando 
as acusações de "fantasiosas, creti
nas e insensatas". 

CUT exige investigação - Na sede 
nacional da CUT, a organização sin
dical divulgou, através do Departa
mento Nacional dos Trabalhadores 
Rurais (DNTR) uma nota oficial so-

bre o assunto, responsabilizando "a 
ausência de uma política de reforma 
agrária" pelos acontecimentos de 
Pedro Canário. 

A CUT "estranhou" e "repudiou" 
o fato de que "tanto a Polícia Militar
quanto a grande imprensa já tenham
identificado e acusado· José Bezerra
da Silva como assassino do fazendei
ro e do policial, sem que uma inves
tigação detalhada tenho sido feita".

A nota condena a prática adotada 
pelas autoridades federais, que se 
utilizam "de dois pesos e duas medi
das". O DNTR aponta, a título de 
exemplo, "os assassinatos de traba
lhadores rurais que continuam sem 
solução, como o do então presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Ru

·rais de Pancas, Francisco Domingos
Ramos, ocorrido em 88".

Além disso, exige apuração das 
ameaças de morte eontra d. Aldo, e 
dos dois atentados sofridos por José 
Rainha Júnior, da direção nacional 
do Movimento dos Sem-Terra. 

Povos indígenas 

AÇÃO PELA CIDADANIA PREPARA RELATÓRIO Y ANOMAMI 

Roraima (AGEN-Cjmi) - Uma co
missão organizada pela "Ação pela Ci
dadania" embarcou no dia 9 de junho 
para Roraima, partindo de Brasília, com 
o objetivo de verificar in ·loco a si
tuação dos índios Y anomamis, Makuxis
e Wapixanas. Integraram a comissão re
presentantes do Congresso Nacional
(senador Severo. Gomes, PMDB-SP;
deputado Alceni Guerra, PFL-PR; e de
putado Plínio Sampaio, PT-SP, entre
outros), da Procuradoria Geral da
República, Ministério da Justiça, Polí
cia Federal e entidades como a CNBB,
OAB, CIMI, ABA (Associação Brasi
leira de Antropologia), CCPY (Co
missão pela Criação do Parque Y ano
mami) e CEDI (Centro Ecumênico de
Documentação e Infonnação), num total

Plúüo 
Sampaio. 
membroda 
Ação pela 
Cidadania que 
foi a Roraima 

de 25 pessoas. A partir de Manaus 
(AM), a viagem fo1 fo1ta em um avião 
Búfalo da Força Aérea Brasileira. 

Ainda no dia 9, à noite, os membros 
da "Ação pela Cidadania" se encontra
ram com o Bispo de. Roraima, d. Aldo 
Mongiano. No dia 10 visitaram o ter
ritório Yanomami. Dia 11, a Comissão 
foi à missão Surumu, no interior do Es
tado, onde se encontrou com lideranças 
Makuxis e Wapixanas. No dia 12, re
tomou à área Y anomami e à noite re
gressou a Brasília. 

Conforme informação do secretário 
executivo do CJMI, Antônio Brand, a 
redação preliminar do relatório, resulta
do da viagem, está a cargo do deputado 
Plínio Sampaio e do assessor do sena
dor Severo Gomes, Dalambert. No dia 
27 de junho estará pronta a redação fi
nal, com as propostas de encaminha
mento especificadas. Nesse mesmo dia, 
uma comissão estará reunida para defi
nir como as propostas serão viabiliza
das. 

A "Ação Pela Cidadania" foi criada 
a 23 de fevereiro deste ano e tem como 
objetivo coordenar os esforços das enti
dades que a compõem em favor da de
fesa dos direitos humanos. Com essa vi
sita, a Ação pretende propor medidas 
que possam pôr fim ao genocídio que 
vem sendo praticado contra os Y ano
mamis. Além de invadido por 50 mil 
garimpeiros, o território Y anomami foi 
dividido em 19 áreas descontínuas por 
determinação da Saden (Secretaria de 
Assessoramento da Defesa Nacional). 

GOVERNO ADMITE: 
PLANO 2010 ATINGIRÁ 
28 MIL ÍNDIOS 

PÁG.5 

Rio de Janeiro (AGEN) - Durante o 
simpósio sobre "Importância da energia 
nuclear no suprimento de eletricidade 
após 1990", realizado dia 14 de junho, 
no Rio de Janeiro, o assistente de dire
toria de planejamento e engenharia da 
Eletrobrás, Pietro Erber, admitiu que a 
construção de 105 usinas - de acordo 
com o Plano 2010, para o país -, 
inundará uma área de 30:4 mil quilôme
tros quadrados. Isso exigirá a remoção 
de 250 mil pessoas, entre elas, 28 mil 
índios. Pela primeira vez um membro 
do governo admite que as obras afe
tarão várias comunidades. 

No chamado Complexo de Altamira, 
está prevista a construção de sete usi
nas. A primeira serj.a a de Monte Belo 
(ex-Kararaô). Segundo informações da 
Comissão Pró-Índio, caso esta usina se
ja construída; sete áreas indígenas na 
região do rio Xingu serão afetadas. 

Em princípio, todas as construções 
foram adiadas por alguns meses. No 
início de maio, em reunião com os pre
sidentes dos países da região amazôni
ca, o presidente Samey declarou que 
será iniciada, ainda no segundo semes
tre, a.construção da usina de Cachoeira 
Porteira no rio Trombetas, que atingirá 
indiretamente alguns grupos indígenas. 
Lá, a população est� se organizando 
contra a construção, com apoio da Co
missão Pró-Índio. 

KULJNAS E KAXINAWÁS 
AMEAÇADOS POR 
MALÁRIA E HEPA1TI'E 

Acre (AGEN) - Os índiÔs Kulinas, 
que habitam o alto rio Purus, e os Ka
xinawás, ambos no Estado do Acre, 
estão sendo vitimados por uma epide
·mia de ,malária e hepatite. Fatos como 
este nunca haviam ocorrido até o início
de 1988.

Na primeira quinzena de junho, aP.6s
serem C:Onfumadas seis mortes entre os
Kaxinawás, uma equipe partiu de Rio 
Branco para realizar exames laborato
riais e prestar assistência médica aos
índios. A comissão foi integrada por
Jandira Keppi e Nélson Deike, mis
sionários da IECLB - Igreja Evangélica
de Confissão Luterana - que atuam na
área, um médico e um laboratorista.
Também p.articipou da organização da
viagem o Conselho lndigenista Mis
sionário (ClMI).

Há suspeitas de que a epidemia tenha
sido causada por contato desses índios
com outros já doentes, de outras re
giões. O trabalho da IECLB na área é
feito desde 1986, e desenvolvido de 
forma ecumênica com o CIMI.
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Ecologia 

A morte de Chico Mendes e o 1� Encontro dos Povos Indígenas no Xingu 
colaboraram para aumenrar o interesse da sociedade pelos destinos da Amazônia. 
A 11 de maio, em São Paulo.foi lançada a campanha Povos da Floresta. com a 
presença. entn outros, do coordenador da União das Noções Indígenas (UNI). 
AiJton Krenak.. do composik,r Milron Nascimenro e do presidenre do Conselho 

Nacional dos Seringueiros (CNS), Júlio Barbosa de Aquino. 

CNS NÃO QUER Fll..ME SOBRE cmco MENDF.S COMO "KUARUP" 

Rio Branco (AGEN) - O presidente 
do Conselho Nacional dos Seringueiros 
(CNS), Júlio Barbosa de Aquind, disse 
que sua única preocupação sobre o fil
me de Chico Mendes "é que não acon
teça o que aconteceu com "Kuarup",
que mostrou só o passado dos índios do 
Xingo, sem falar de barragens, coloni
zação, devastação da floresta e poluição 
dos rios pelo mercúrio". Para ele, "é 
fundamental que o filme tenha conteúdo 
político e retrate a luta de Chico Men
des e sua continuidade hoje". 

Sobre sua preferência se urna produ
tora nacional ou multinacional vai ficar 
com a exclusividade pelos direitos do 
filme, Júlio Barbosa de Aquino disse 
discordar dos argumentos do secretá
rio-geral da Fundação Chico Mendes, 
Gilson Pescador, de que dar para a 
Waroer Bros seria internacionalizar a 
questão amazônica. O presidente do 

CNS defendeu a participação nas nego
ciações do antropólogo Steve Schartz
mann, da entidade ambientalista norte
americana Enviromental Defense Fund. 
"Ele contribuiu muito para os prêmios 
internacionais que Chico ganhou", dis
se. 

Já foi assinado no Rio de Janeiro o 
contrato com a produtora de cinema que 
teve preferência pela filmagem, a J .N. 
Filmes, excluindo a L.C.Barreto, Ro
berto Farias e a Wamer Bros. A an
tropóloga Mary Alegretti, disse que a 
comissão integrada por quatro membx:os 
da Fundação Chico Mendes para � le
cionar as melhores propostas e su�...:rir 
soluções foi extinta. "Coloquei todas as 
propostas nas mãos dos seringueiros, e 
não induzi nada às produtoras. A lide
rança do processo de escolha agora é do 
Conselho Nacional dos Seringueiros. Já 
cumpri o meu papel de assessora", 
afirmou. 

CUf EXIGE PUNIÇÃO PARA ASSASSINATOS DE PESCAOOR.FS 

Belém (AGEN) - A partir de denún
cias dirigidas às organizações do movi
mento popular, direitos humanos e às 
autoridades federais, o Departamento 
Nacional dos Trabalhadores Rurais da 
CUT (DNTR) está empenhado em "pu
nir os responsáveis pelo massacre" 
ocorrido na Ilha do Marajó, Pará, a 4 de 
abril deste ano. 

Na ocasião, dois pescadores, Moacir 
de Souza e Baiardo Medeiros, foram as
sassinados por três pistoleiros, segundo 
o DNTR, a mando dos fazendeiros Ar
thur Prantera Lobato e Paulo Matos, na
região de Santa Cruz do Arari.

Projetos de exploração - Pelo que 
disse o DNTR, "já vêm se tomando 
prática os assassinatos de pescadores na 
região, devido aos projetos de explo
ração econômica existentes ali e que 
beneficiam urna minoria de fazendei
ros". 

Os dois pescadores assassinados dis
cordaram da ação dos fazendeiros, cuja 
intenção era a de confiná-los em regiões 
que não afetassem os interesses dos 
proprietários de terra. O DNTR está 
exigindo a punição dos culpados, "dan
do fim, em definitivo, a esse verdadeiro 
massacre" 
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SINDICATO DE 
BRASILÉIA 

TF.RÁ NOVAS a..EIÇÕF.S 

Brasiléia (AGEN) - Será marcada 
nesta semana a data para as eleições da 
nova diretoria do Sindicato dos Traba
lhadores Run,is 1le Brasiléia (AC). O 
sindicalista 0smarino Amâncio Rodri
gues lidera a chapa 2. de oposição. Des
de o final <lc dezembro passado. 0sma
rino foi vítima de pelo menos cinco 
atentados. 

No último dia 30. 0smarino foi "ex
pulso .. cios quadros do Sindicato elos 
Trabalhadores Rurais (STR) de Bra
siléia. 0smarino é o líder da chapa de 
oposição que concorria às eleições para 
a nova diretoria do Sindicato, e tinha 
obtido ação liminar ela Justiça, suspen
dendo o pleito, sob o argumento de que 
a chapa da situação - chapa 1 - tinha 
filiado funcionários públicos e fazendei
ros ligados ao governo estadual e Pre
feitura Municipal. Apesar da medida ju
dicial, a atual diretoria do Sindicato de
cidiu fazer as eleições por conta própria. 
na sede recreativa do Banco do Estado 
do Acre, elegendo a chapa liderada por 
�orberto de Medeiros. 

O resultado não foi reconhecido pelo 
juiz de Brasiléia, João Júlio Rocha, que 
requisitou a Polícia Militar para fechar a 
sede do Sindicato, ocupada desde o dia 
30 por membros da chapa 1. O juiz pas
sou a receber pressões, e a própria Fe
deração dos Trabalhadores da Agricul
tura do Acre apoiou um abaixo-assinado 
pedindo a retirada de João Júlio Rocha 
de Brasiléia. "Não houve minha ex
pulsão. pois o que aconteceu foi uma 
reunião promovida pelo governo, !>re
feitura e PMDB. Mas quero ver se a 
chapa I tem pique para expulsar o juiz'", 
disse 0smarino. na ocasi,ío. 

Ação Popular - Uma ação popular 
contra a Secretaria ela Agricultura do 
Acre. Prelcitura de Brasiléia e Instituto 
de Colonização e Reforma Agrií�ia 
(INCRA) está sendo movida, na Justiça 
estadual e federal, pelo uso de veículos 
oficiais na eleição irregular do Sindicato 
cios Trabalhadores Rurais. A chapa 1 
teve o apoio do secretário da Agricultu
ra do Estado do Acre, 0smir Lima. do 
prefeito Aldcrnir Lopes e do deputado 
federal João Maia (PMD8-AC). 

A participação dos carros oficiais foi 
filmada em vídeo, que está servindo co
mo base na ação popular. Segundo o ad
vogado Ricardo Gcbrim, da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). que 
está assessorando a chapa de 0smarino, 
14 caminhões foram vistos transportan
do eleitores para a chapa 1 . 

Entre os novos filiados ao Sindicato. 
pela chapa da situação, está o fazendeiro 
Crispim, citado cm carta-denúncia cn
lregue por Chico Mendes à Justiça com 
os nomes dos articuladores de sua mor
te. que finalmente ocorreu a 22 de de
zembro último. 

• 

f 

22 • JUNHO • 1989 

F.COLOGIA E CIDADANIA, 
METAS DO PROJEI'O 
SERINGUEIRO 

Rio Branco (AGEN) - Uma escola 
que não só ensina a fazer contas, ler e 
escrever, mas também a defender a flo
resta, o direito de posse e a importância 
da luta sindical. Assim define o seu tra
balho o monitor Pedro Teles, da escola 
Jesus Matias, que fica no seringa! Pi
menteira, situado a três horas a pé, 
através de ladeiras e lama - única via 
de acesso à cidade de Xapuri (188 km a 
sudoeste de Rio Branco). 

A escola Jesus Matias, líder sindical 
assassinado em 1986, em Xapuri, é uma 
das 25 escolas do Sindicato de Traba
lhadores Rurais, do Projeto Seringueiro; 
é a mais próxima da cidade. A iniciativa 
de educação popular iniciada em 1981 
para alfabetizar adultos, hoje atende a 
crianças até a quarta série, e entre abril 
e 10 de maio reuniu 54 monitores para 
uma reciclagem, em Xapuri. 

A comunidade escolhe os monitores 
e constrói as escolas. O espaço onde as 
aulas acontecem dentro da disponibili
dade dos seringueiros - às vezes no 
fim de semana, ou de segunda a sexta
feira - também serve para reuniões da 
delegacia sindical local e das Comuni
dades Eclesiais de Base (CEBs) da 
Igreja. Hoje, 11 monitores - os vete
ranos - são contratados pela Secretaria 
da Educação, com salário de NCz$ 
120,00, e os outros são voluntários. 

Poronga - Especialista em educação 
de adultos, Regina Hara, do Centro 
Ecumênico de Informaçã_o e Documen
tação, participou da elaboração do ma
terial didático (em 81) para o Projeto 
Seringueiro, baseado no método Paulo 
Freire. E agora faz parte da equipe de 
reciclagem. Segundo ela, alguns dos 
que hoje são monitores alfabetizaram-se 
durante o processo, em que poucos dos 
professores escolhidos no seriI1gal pos
suíam grau de escolaridade. 

A cartilha feita em 81 - Poronga, 
nome da lamparina que o seringueiro 
fixa sobre a cabeça para iluminar os 
caminhos à noite - conta com palavras 
geradoras tiradas do cotidiano do serin
gai: mata. rede, sindicato, cooperativa 
O material está sendo atualizado com 
uma cartilha pós-alfabetização, com 
textos de Chico Mendes, de índios e 
sobre o movimento dos seringueiros. 

Ni�tta Lindenberg, da Comissão 
Pró-Índio, autora do método usado para 
alfabetizar 35 índios que trabalham hoje 
como monitores em escolas nas aldeias 
indígenas do Acre, explica que a nova 
cartilha estimula a capacidade de leitura 
e comunicação escrita desde o início da 

· alfabetização. A primeira cartilha, se
gundo ela, era marcada pela unidade da
sílaba.

Ademir Pereira Rodrigues, monitor 
da escola do seringa! Boa Vista, disse 
que o Projeto Seringueiro surgiu por 
causa da exploração do patrão seringa
lista. Nos seringais onde os seringueiros 
são "libertos" - não têm de vender a 
produção e comprar mantimentos à 
mesma fonte - ficou o marreteiro, co
merciante ambulante. "O marreteiro só 
·não exige o pagamento da renda (em
média 90 kg de borracha por safra, para
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Sede dá Fundação Chico Mendes, em Xapurí 

cada dupla de estradas de seringa, cada 
uma com cerca de 150 árvores). Ele 
compra a produção por preço mínimo, e 
só vende pelo preço máximo", afirma. 

Consciência - Monitor de CEB no 
seringai, Ademir Rodrigues disse que o 
sindicato dirigido por Chico Mendes até 
dezembro de 88, quando foi assassina
do, escolheu a educação "porque é a 
melhor formá de fazer cidadãos cons
cientes. Mas nossa escola não é sim
plesmente para aprender a ler e escre
ver, mas a ter domínio próprio e não se 
deixar enganar. O discernimento serve 
para saber o que está certo ou errado, 
reivindicar os direitos e não deixar a 
mata ser denubada." 

Rosivart Cavalcante de Freitas, do 
seringa! Floresta, distante cinco horas a 
pé de Rio Branco, disse que começou 
como monitor cm 1983. só com adultos. 

"para ensinar a ler e escrever, para aca
bar com a roubalheira". Depois, em 
1985, vieram as crianças, que têm aula 
de segunda a sexta-feira. No final de 
semana é que os adultos estudam. Para 
ele, a maior dificuldade do Projeto Se
ringueiro são as mudanças na equipe. 

Hoje, o PS tem uma equipe de su
pervisores cedidos pela Secretaria da 
Educação, com exclusividade. São pe
dagogos - Andrea Lopes Dantas, Dja
cir Rodrigues Ferreira e Francisca Be
zerra (Quinha). Para manter presença 
nas escolas eles fizeram um zoneamento 
dos seringais, dividindo-os por área, pa
ra concentrar em áreas centrais, em da
tas estabelecidas, os m9nitores para su
pervisão do trabalho. E uma forma de 
minorar as distâncias. Alguns seringais 
ficam distantes três dias de caminhada 
até a cidade. 

cmco MENDF.s F.sCOLHEU AS SEDF.s PARA o PROJETO 

Rio Branco (AGEN) - Chico 
Mendes, ao discutir a localização das 
escolas do Projeto Seringueiro, esco
lheu seringais de Xapuri limítrofes 
com fazendas onde previa que a ex
pansão dos desmatamentos viesse a 
atingir os seringais e castanhais. Para 
monitores foram escolhidos serin
gueiros com alguma liderança na 
área, com experiência na luta sindi
cal e nos empates ( operação pacífica 
em que os peões com as motosserras. 
a serviço dos fazendeiros, são impe
didos de derrubar a mata; os serin
gueiros agem com mulheres e crian
ças). 

Francisco de Assis Monteiro de 
Oliveira, ex-monitor da escola no se
ringa! Nova Esperança, hoje é presi
dente da Cooperativa Extrativista do 
Sindicato de Trabalhadores Rurais de 
Xapuri. Segundo ele, a proposta de 
educação do Sindicato tem como ob
jetivo que "os seringueiros conti
nuem como seringueiros, como nos
sos pais. Só que agora lutamos por 
educação, saúde, melhor preço para a 

nossa borracha e castanha, coopera
tiva para não sermos mais enganados 
e Reserva Extrativista. Com a terra 
garantida, acaba a tensão e param as 
ameaças. Para se conseguir isso, é 
preciso um trabalho organizado", 
afim1a. 

Jorge Gomes Pinheiro, atual pre
sidente do STR-Xapuri, disse que a 
função da escola do Projeto Serin
gueiro é "fazer entender que a orga
nização do Sindicato é a luta da gen
te. A nossa sobrevivência depende 
da floresta, de onde tiramos o nosso 
sustento. Ninguém trabalha por inte
resse em ·dinheiro, mas para passar 
uma realidade para o companheiro 
mais dcsinfom1ado. Na comunidade 
o objetivo é um só: seja no empate
ou na educação'·. Pinheiro foi moni
tor no seringai São José, distante oito
horas de caminhada até Xapuri, e
trabalhava "com três lideranças da
área: o monitor, o delegado sindical
e o monitor da Comunidade Eclesial
de Base. Cada um ia sempre nas reu
niões dos outros",informou.
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Política 

VEREADORES FAZEM LOBBY NA CONS1TIUINTE ESTADUAL 

São Paulo (AGEN) -
Os vereadores do Estado 
de São Paulo estão ini
ciando um movimento 
de pressão para tentar 
coibir a regulamentação 
excessiva sobre os mu
nicípios, que es� sendo 
pretendida no projeto de 
Constituição Estadual, 
já tramitando na Assem
bléia Legislativa. Para o 
vereador paulistano 
Chico Wbitaker (PT), 
um dos organizadores, 
os deputados estaduais 
"querem abocanhar a 
competência dos verea
dores". 

"" 

Segundo o conselhei
ro técnico da Asso
ciação dos Municípios, 
Sérgio Batista, são vá
rios os Estados nos 
quais a Constituição Es
tadual está regulamen
tando excessivamente a 
legislação dos municí
pios, o que pode tomar 
quase sem efeito a Lei 

Tonico Ramos, presidente da 
Assembléia Legislativa de Sã.o Paulo 

Orgância que cada cidade deverá pro
mulgar. 

Para o jurista Adílson de Abreu Dal
lari, especialista em Direito Administra
tivo, a se aprovar o anteprojeto .elabo
rado pelos deputados paulistas, vai se 
regredir dos avanços conquistados na 
Constituição Federal. "A nova Consti
tuição - diferentemente da do Estado 
autoritário - trata o município com au
tonomia, e o Estado de São Paulo com 
esta Carta estará tolhendo a autonomia 
ao prescrever detalhadamente regras 
que a cidade deve seguir." Para Dallari, 
a Constituição só obriga que as futuras 
Leis Orgânicas municipais sigam os 1 

princípios da Carta federal, mas com li
berdade para outras deliberações. 

Segundo o professor de Direito, Luís 
Antônio de Souza, "é preciso lembrar 
que estes vereadores são mais legítimos 
do que os deputados para fazerem as 
respectivas constituições, pois foram 
eleitos já com esta designação". 

Lei Oxgânica - Atualmente os mu
nicípios são regidos por uma Lei Orgâ
nica para cada Estado. A nova Consti
tuição estabelece que, a partir de agora, 
cada município vai ter que elaborar e 
votar sua própria lei. 

Os juristas - primeiros participantes 
do seminário 'Lei Orgânica, o Municí
pio e a Constituinte Estadual", promo
vido pela Câmara paulistana e coorde
nado por Wbitaker - citam vários 
exemplos de dispositivos que os depu
tados paulistas querem aprovar, que fe
rem a Constituição. 

Os mais perigosos, apontam, são os 
vários capítulos da Constituição Esta
dual que tratam sobre o município. As
sim, regulam o processo legislativo das 
cidades, responsabilidade dos prefeitos, 

e até instituem a regularização imediata 
de todos os terrenos loteados irregular
mente na cidade de São Paulo. 

Dentro do projeto da Constituição 
Estadual, há também regulamentos so
bre o Tribunal de Contas do Município 
que, a princípio, deveriam ser editados 
pela Câmara. O mais absurdo equipara 
os salários dos conselheiros do TCM 
paulistano aos dos membros do Tribu
nal de Contas do Estado. Assim, os 
copselheiros municipais superariam in
clusive o salário da prefeita de São Pau
lo, o que é inconstitucional. 

Para o vereador dó PSDB, Paulo 
Kobayashi, a excessiva regulamentação 
se explica: "Os deputados querem ser 
prefeitos em suas cidades e aumentar 
seus poderes perante os legislativos, 
contrariando os avanços da Carta." 

Apesar de permitir nas cidades a ini
ciativa legislativa popular (repetindo o 
disposto na Constituição Federal), os 
deputados estaduais não pretendem in
cluir esse mecanismo de participação 
direta para a elaboração das leis do Es
tado. 

No  âmbito. do planejamento urbano, 
a centralização continua, segundo a 
opinão do arquiteto Cândido Malta. Pa
ra ele, como a Constituição criou as en
tidades regionais (áreas metropolitanas, 
aglomerações e microrregiões) estas.de
veriam se organizar autonomamente, . 
e não sob o comando do Estado, como 
está sendo pretendido .. 

Para isso, já há proposta do Plenário 
Pró-Participação Popular prevendo a 
organização destas pelos próprios mu
nicípios que as compõem, elaborada en
tre outros pelo próprio Malta. 
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MUlJIERES QUEREM 
IGUALDADE NA 

CONSTITUIÇÃO PAUUSf A 

São Paulo (AGEN) - O Conse
lho Estadual da Condição Feminina 
apresentou 16 propostas de emen
das ao anteprojeto da Constituição 
paul.ista. As emendas que prevêem 
uma relação igualitária entre ho
mens e mulheres na sociedade fo
ram apresentadas ao presidente da 
Assembléia Legjslativa, deputado 
Tonico Ramos, no dia 8 de junho. 

A presidente do Conselho, Ida 
Maria, esclareceu que as propostas 
referem-se às áreas de educação, 
saúde, combate à violência, criação 
de comissões de ética nas secreta.,. 
rias de Estado, trabalho e, ainda, 
criação de audiências públicas 

1 permitjndo a participação da socie
dade organizada - no caso, as or
ganizações de mulheres - nas dis-· 
cussões dos orçamentos das empre_. 
sas estatais. 

Paralelamente, o Conselho Esta
dual da Coadição Feminina solici
tou em seu pacote de emendas a 
supressão da palavra "mulher" do 
capítulo VII (Título VII) do ante
projeto. O Conselho entende que a 
matéria trata também de crianças e 
idosos e, segundo a entidade, a mu
lher não precisa ser discriminada 
em um capítulo mas pode e deve 
exercer na íntegra o seu direito de 
cidadania. 

Além das emendas apresentadas 
pelo Conselho, o Sindicato das Se
cretárias do Estado de São Paulo 
apresentou também no dia 8 uma 
sugestão de emenda estruturando a 
carreira da secretária no Estado. 
Essa proposta foi apresentada pela 
vice-presidente do sindicato, Neyde 
de Oliveira Sassi Geraldo. 

Mulheres constituintes - A ban
cada feminina da Assembléia Le

gislativa, constituída pelas deputa
das Ruth Escobar (PDT), Guiomar 
Namo de Mello (PSDB), Erci Aya
la (PMDB), Eny Galante (PMDB) e 
Clara Ant (PT), também apresentou 
oito emendas em defesa dos direi-· 
tos da mulher e dá criança. 

Entre as emendas estão a el imi
nação 'das discriminações sexuais, 
raciais e sociais, direito à auto-re
_gulação da fertilidade tanto para 
exercê-la como evitá-la,e veda à 
Administração Pública a contra
tação de serviços e obras por em
presas que tenham práticas discri
minatórias de qualquer espécie na 
seleção de mão-de-obra feminina. E 
ainda propõe a criação de creches 
nos presídios femininos. 

t 

• 
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EMENDA 

CRIA CONSEUIO 
SUCESSÃO PRESIDENCIAL 

DE DIREITOS HUMANOS 
AURELIANO, CONI'RA SEU PARTIDO E AS PF.sQUISAS 

São Paulo (AGEN) - Até o dia 7 de 
junho, cerca de 1600 emendas ao ante
projeto da Constituição Estadual deram 
entrada na Assembléia Legislativa de 
São Paulo. Uma delas cria o Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
mana, com a finalidade de investigar as 
violações de direitos humanos no ter
ritório do Estado, de encaminhar as 
denúncias e de propor soluções. A 
emenda foi apresentada pelo deputado 
do PT, Francisco de Souza. 

A bancada do PT apresentou uma sé
rie de emendas sobre a Segurança Pú
blica, propondo a desmilitarização 
completa da mesma, através de duas 
emendas. Uma delas propõe a criação 
da Força Pública Paulista, subordinada 
unicamente ao Estado de São Paulo, 
unificândo as atuais Polícia Civil e Mi
litar e com funções de policiamento 
preventivo. 

A outra propõe que a Assembléia 
Legislativa assuma o movimento pela 
convocação de um plebiscito nacional, 
para a revisão da Constituição Federal.· 
Tem-se como objetivo dar completa au
tonomia ao Estado no provimento da 
segurança de seus cidadãos, desmilitari
zar o ostensivo policiamento, unificar 
as Polícias e limitar ·as atribuições das 
Forças Aonadas à defesa externa. 

Polícia Militar - As outras emendas 
pontuais pretendem, entre outras coisas, 
dar autonomia aos municípios e coman
dar Guardas Municipais, extinguir as 
Casas e Assistências Militares, proibir a 
existência de serviços de informação e 
contra-informação na Polícia Militar, 
permitir aos delegados de polícia que 
indiquem lista tríplice para a nomeação 
do delegado-geral, democratizar o Con
selho da Polícia Civil e assegurar a 
inamovibiliqade e a isonomia aos dele
gados de polícia. 

São Paulo (AGEN) - A candidatu
Ta de Aureliano Chaves à Presidência 
.da República ainda não foi digerida 
por setores de seu próprio partido, o 
PFL. Aureliano foi o vitorioso nas 
prévias realizadas em maio, mas os 
grupos ligados aos postulantes per
dedores - o senador Marco Maciel, 
de Pernambuco, e a deputada Sandra 
Cavalcanti, do Rio de Janeiro - co
gitam em transferir seu prestígio 
-político para outros candidatos. Os
nomes mais citados para receber o
apoio da dissidência pefelista são os
dos candidatos do PDT, Leonel Bti
zola, e do PRN, Fernando Collor de
Melo.

Aureliano sempre foi considerado 
um candidato "pesado". As recentes 
pesquisas de opinião pública não 
desmentem esse fato, e o colocam 
com no máximo 3% entre as pre
ferências. Terá esse mineiro de Três 
Pontas, nascido a 13 de janeiro de 
1929, fôlego para· levar a campanha 
até o fim? A máquina do PFL não é 
desprezível: elegeu 1 mil prefeitos no 
ano passado; são 9.700.494 eleitores 
nas cidades administradas pelo parti
do. 

Militares - Um elemento que tem 
contribuído para os baixos índices 
obtidos por Aureliano nas pesquisas 
é, sem dúvida, a sua profunda li
gação com o núcleo do poder militar 
reunido em tomo do general Ernesto 
Geisel. O primeiro cargo público de 
Aureliano, engenheiro elétrico, foi o 
de diretor-técnico da Eletrobrás, no
meado pelo governador de Minas 
Gerais, Magalhães Pinto, um dos cé
rebros do golpe de 1964. Em 1962; 
passou a dirigir a Cç,mpanhia de 
Energia Elétrica de Minas Gerais 
(Cemig). Eleito deputado estadual 
nesse -mesmo ano, ocupou outros 
cargos no governo mineiro, até ele
ger-se deputado federal· em 1966. Em 
dezembro de 1968, votou contra o 
pedido de licença para que o deputa
do Márcio Moreira Alves fosse pro
.cessado pelo governo do general 
Emílio Médici; a negativa do Con-

ração, 90% prefeririam ser ·policias ci
vis, e não militares. 

O deputado estadual do PT e mem
bro da Comissão Permanente de Segu
rança Pública do Legislativo, José Dir
ceu, afirmou que "antes da ditadura mi
litar e da Doutrina de Segurança Nacio
nal, os governadores, com total auto
nomia, até utilizaram � força pública 
para combater o governo federal. De
pois a força pública passou a ser utili
zada como força militar, na repressão 
ao movimento social, na espionagem, e 
se acomodando na burocracia militar." 

Tanto José Dirceu como o deputado 
Francisco de Souza, responsável pela 
defesa das posiçê?es do partido na Co
missão de Defesa dos Interesses da So
ciedade, do Estado e dos Cidadãos, 
estão contra o uso da Polícia Militar em 
passeatas, greves ·e manifestações so
ciais. Ambos afirmam que, se fosse rea
lizado um plebiscito dentro da corpo-

Peniteociárias - Outro capítulo im
portante na Constituinte Estadual, e de 
que apenas a bancada do PT tratou, é o 
do sistema penitenciário: apresentou-se 
a emenda que cria a Lei de Execução 
Penal. É o problema das delegacias e 
dos distritos. De acordo com as emen
das, as penas seriam reduzidas, já que 
no mundo atual, segundo os ·deputados, 
ninguém mais fica preso entre quatro 

Aureliano, 

o preferido de Geisel 

gresso levou ao seu fechamento e ao 
AI-5. 

A amizade de Aureliano com Gei
sel começou em 1970, quando o 
então deputado era presidente da 
Comissão de Minas e Energia da 
Câmara. Presidente, Geisel tomou 
Aureliano govemadór mineiro em 
l 97 5. Em l 978, o mesmo Geisel in
dicou o seu nome como vice de seu
sucessor, João Batista Figueiredo. A
23 de setembro de 1981, em razão do
enfarte sofrido por Figueiredo, Aure
liano tomou-se o primeiro civil a as
sumir a Presidência da República
desde 1964, apesar da oposição· do
ministro do Exército, Walter Pires.
No cargo, Aureliano foi contra a. ex
pulsão dos padres franceses Aristides
Camio e Francisco Gouriou.

Aureliano, casado com Mine�ina 
Sanches de Mendonça, três filhos, 
tomou-se um dos artífices da Aliança 
.Democrática, e foi o ministro das 
Minas e Energia indicado por Tan
credo, com apoio de Geisel, até de
zembro do ano passado. Sua dem0ra 
em deixar o governo José Sarney co
laborou para deteriorar suas chances 
à sucessão presidencial. 

paredes, mas sim qualificando-se e pro
duzindo. 

Outra emenda apresentada pela 
bancada foi sobre a saúde do trabalha
dor. Trata da prevenção dos acidente� 
de trabalho, garante o acesso dos traba
lhadores e da comunidade às infor
mações sobre a saúde pública e estabe
lece, ainda, que em caso de acidente o 
trabalhador pode interromper suas ati
vidades sem prejuízo de qualquer direi
to, até que o problema seja �anado. 
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Questões urbanas 
tica da frente como a "unidade das for
ças democráticas e progressistas". 

No manifesto de lançamento, os pre-
feitos exigem do governo uma partici
pação prioritária de representantes das 
cidades em todos os organismos fede
ráis que intervêm na política tributária 
e, principalmente, na liberação de ver
bas para as Prefeitµras. 

ADMINISTRAÇÕFS PETISTAS 

SE DECIDEM PFJ..A ESTATIZAÇÃO DOS TRANSPORTES 

São Paulo (AGEN) - As adminis
trações petistas vão mesmo realizar a 
estatização dos transportes coletivos em 
seus municípios. A decisão da urgência 
da implantação do projeto - previsto 
pelo próprio diretório nacional do parti
do - foi tomada em recente reunião 
dos secretários de transporte das Prefei
turas petistas, na cidade de Viamão 
(RS). Com a decisão, deve ser dada 
maior velocidade ao gradualismo com 
que a estatização vinha sendo tratada 
pelos prefeitos. 

Na cidade de São Paulo o primeiro 
passo foi dado há pouco tempo, com a 
elaboração do projeto da caixa única, 
pelo qual a secretária Teresa Lajolo 
pretende organizar os serviços das em
presas permissionárias. Cada uma rece
beria conforme o número de quilôme
tros rodados, eliminando privilégios 
ainda existentes em algumas linhas. 

Em Porto Alegre o prefeito Olívio 
Outra foi mais duro, e já realizou várias 
intervenções nas empresas particulares 
do município, que entraram em greve 

. (locaute) logo no início de seu governo. 
Já Mauríçio Soares, prefeito de São 

Bernardo do Campo (região do ABC 
paulista), está somente agora se apare
lhando para assumir a tarefa do trans
porte coletivo: logo após a última greve 
de motoristas e cobradores, acusou as 
empresas de serem coniventes e incen
tivadoras do movimento, e anunciou 
que vai criar a primeira empresa pública 
do município. 

� o dinheiro? - O grande problema 
na compatibilização do transporte cole
tivo se dá principalmente nas capitais 
do Centro-Sul, onde a demanda de 
transporte é muito elevada. As empresas 
permissionárias são privadas e querem 
ter lucro, dando, quando possível, prio
ridade a linhas próximas ao centro e re
legando a segundo plano o trabalho na 
periferia (justamente onde ele é mais 
necessário). A empresa municipal, dis
posta a cobrir tal lacuna, acaba se tor
nando deficitária e custosa à Prefeitura, 
acarretando, na cascata, o aumento do 
preço do serviço. 

A estatização termina com esse dile
ma lucro versus obrigação social, mas 

· traz um problema a curto prazo difícil
de se:r resolvido: onde conseguir o di-
nheiro suficiente para as encampações?

Ao mesmo tempo em que se procura
a resposta, já se inicia outra discussão,
que parece acalorada, da necessidade
ou não de a estatização ser aprovada
pela Câmara Municipal de cada cidade.

O presidente da Associação Nacional
dos Transportes Públicos (ANTP),
Rogério Belda, por sua vez, sugere uma

Tereza Lajolo, secretária municipal 
de Transportes de São Paulo 

nova fórmula para a estatização, como 
já foi realizacfa em várias cidades da 
Europa. "As linhas ficam com as Pre
feituras, mas custeadas mais pelos im
postos do que propriamente pelas tari
fas." 

O compasso da estatização do PT e 
os recursos que serão necessários ainda 
não estão definidos, mas o partido afir
ma que é certo que não pretende sacri
ficar o usuário com aumentos excessi
vos das tarifas dos ônibus. 

PREFEl10S E ORG�ÇÕFS 
REIVINDICAM 
VERBAS FEDERAIS 
EMBRASÍI.JA 

São Paulo (AGEN) - A falta de re
cursos para gerir a administração de 
suas cidades levou uma união de prefei
tos de oposição de importantes capitais 
a criar uma frente para exigir mais ver-. 
bas do governo federal. A frente é 
composta pela prefeita de São Paulo, 
Luiza Erundina (PT), pelo prefeito de 
Belo Horizonte, Pimenta da Veiga 
(PSDB), de Manaus, Artur Virgílio Ne
to (PSB) e do Rio de Janeiro, Marcello 
Alencar (PDT). Em Brasília, foi assina
do o manifesto da Frente Nacional dos 
Prefeitos, no último dia 13 de junho. 
Para dia 20 foi rparcado novo encontro 
com os demais prefeitos de capitais, em 
Salvador. 

A frente progressista pretende ser o 
canal conjunto de pressões perante o 
governo federal, seus órgãos, e também 
o Congresso Nacional, para liberação
de recursos e empréstimos às Prefeitu
ras. A prefeita de São Paulo, Luiza
Erundina, destacou a ·importância polí-

A principal reclamação dos prefeitos 
se dá contra a Caixa Econômica Fede
ral, que, segundo eles, tem deixado de 
repassar empréstimos já contactados, 
colocando os municípios em dívida. Só 
para São Paulo, há mais de US$ 500 
milhões da Caixa que já deveriam ter 
vindo como parte de projetos financia
dos pelo Banco Mundial, em contratos 
realizados no governo Jânjo Quadros. 

Um dia antes do encontro dos prefei
tos, estiveram em Brasília seis vereado
res paulistanos, incluindo o presidente 
da Câmara Municipal, Eduardo Suplicy, 
também tentando a liberação de verbas 
federais para a cidade, sem resultado. 
Foram à Caixa Econômica Federal, on
de só conversaram com o diretor, Sér
gio Barcellos, e ào Ministério da Edu
cação, exigir do ministro Carlos 
Sant' Anna a liberação do salário-edu
cação para o município. A comissão ar
riscou ainda uma visita ao Congresso 
Nacional, mas era segunda-feira e mal 
conseguiram encontrar algum parlamen
tar. 

Organizações - As manifestações em 
Brasília coincidiram com a caravana da 
União dos Movimentos de Moradia, que 
realizou ( com mais de cinco mil pes
soas) um ato público na capital. A rei
vindicação básica era a mesma: inter
romper o bloqueio que a resolução 1469 
trouxe para os municípios, cortando o 
auxílio federal. A área mais afetada nas 
cidades está sendo a da habitação popu-
lar. . �Os manifestantes das entidades de 
moradia foram exigir das autoridades a 
implantação de uma política habitacio
nal no país, que priorize a habitação de 
baixa renda. Só na cidade de São Paulo 
há um déficit de mais de 1 ;5 milhão de 
moradias. 

O principal pedido das entidades e 
das autoridades municipais é a imediata 
utilização de todo o montante da verba 
do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço na construção de casas popula
res, como originalmente se pretendia. 
Atualmente, apenas 8% do FGTS são 
utilizados em investimentos na habi
tação e, ainda assim, com prioridade pa
ra casas voltadas à população de classe 
média. 

O governo federal já extinguiu o 
Banco Nacional da Habitação e mudou 
várias vezes de nome e de titular o Mi
nistério da Habitação, até fechá-lo em 
sua última reforma administrativa. Sem 
uma política habitacional definida, o 
governo concentra a liberação de verbas 
na Caixa Econômica Federal, mas dimi
nui consideravehnente o repasse aos Es-

. tados e aos munícipios. 
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Movimento operário 

BÓIAS-FRIAS SOFREM INTIMIDAÇÕFS E VIOLÊNCIA 
Sertãozinho, SP (AGEN) - A resistência 

dos bóias-frias diante de vários episódios 
violentos contra sua categoria ficou eviden
ciada durante a greve deflagrada no dia 5, na 
região de Ribeirão Preto, e dia 14, na região 
de Campinas. Desde o primeiro dia, houve 
ostensivo esquema de policiamento, em pon
_tos estratégicos, entre as várias cidades (mais 
de 20) que foram aderind? à paralisação. 
. Ainda na primeira semana, alguns repre
sentantes dos bóias-frias foram detidos e es
pancados, na cidade de Viradouro. Também 
nos primeiros dias da mobilização, o coman
do de greve denunciou que os "gatos", em
preiteiros da mão-de-obra rural, permane
ciam "ameaçando os empregados, enquanto 
usinas e destilarias detinham. o pagamento, 
num evidente desrespeito à Constituição, pa
ra forçar o retomo ao trabalho". 

No sábado, dia 10, Abel Barreto, presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Duartina, na região de Bauru, sofreu dois 
atentados praticados pelo usineiro conhecido 
por Jandir, inconformado com a ida do sindi
calista a Santa Cruz do Rio Pardo, a fim de 
tentar negociar as reivindicações dos bóias
frias junto aos usineiros. Segundo a CUT, 
que fez a denúncia, houve tentativa de atro
pelamento e disparos com arma de fogo. 

No dia posterior, um domingo, a Fede
ração dos Empregados Rurais Assalariados 
de São Paulo - Feraesp -, que integrava o 

comando de greve, informou sobre a 
ocorrência de dois outros incidentes, envol
vendo representantes (diretores) da organi
zação, no município de Guariba. No domin
go, dirigentes e assessores foram levados à 
policia devido à intervenção (denúncia) de 
José de Fátima Soares. Segundo o comando 
de greve, Soares mantinha-se contrário à
greve por fazer parte de outra federação c 
por estar ligado à Prefeitura local e a usinas 
(apesar de ser presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do município). 

Os integrantes da Feraesp foram inter
rompidos pela polícia e conduz.idos à delega
cia local, quando explicavam aos trabalhado
res rurais o motivo da paralisação, a pedido 
das lideranças locais. Na segunda-feira, Soa
res, acompanhado de seguranças e auxiliares. 
fechou com seu automóvel, um Scort zero 
quilômetro, o Gol onde estavam os represen · 
tantes da Feraesp, a caminho de uma assem
bléia com bóias-frias. Soares investiu contra 
o outro veículo que foi avariado, e por muito
pouco ninguém saiu ferido. O delegado Hélio
Franco registrou queixa-crime contra o
agressor, por danos materiais e ofensas mo
rais.

No dia 16, a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) de São Paulo solicitou ao secretário de 
Segurança Pública do Estado, Luís Antônio 
Fleury Filho, que a Polícia Militar cessasse as 
pressões e os cercos que intimidavam bóias
frias nas regiões de Ribeirão Preto e Limeira. 

VICENTINHO DEPÕE NA POÚCIA FEDERAL 
São Bernardo do Campo (AGEN) -

O presidente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Bernardo e Diadema, Vi
cente Paulo da Silva, o Vicentinho, 
prestou depoimento no último 9, ao de
legado Francisco Baltazar da Silva, da 
Polícia Federal. Ele respondeu a dois 
indiciamentos, em inquéritos abertos a 
pedido da Mercedes Benz e Wol.kswa
gen. O primeiro sobre suas declarações 
na assembléia da categoria, em 3 de 
maio, na porta da Mercedes, "por inci
tamento e quebra-quebra". O outro, por 
assembléia dia 8, em frente à Volks. 
·Processos correm também na Polícia
Civil.

Ele está sendo indiciado ainda, nas
duas instâncias, pela Forjaria São Ber
nardo, e deverá responder a inquérito
na PM em função do conflito ocorrido

em Piraporinha, em frente à firma Ar
teb, quando cinco metalúrgicos ficaram 
feridos. No TRT, respondeu por "ofen
sa" dia 14. A acusação: teria chamado 
os juízes de "corvos". 

Vicentinho pode ser enquadrado nos 
seguintes artigos do Código Penal: 202. 
por crime contra a organização do tra
balho e invasão de propriedade; 203,
desrespeito a direitos trabalhistas; 286, 
incitar crimes; 288, formação de bando, 
e quadrilha. Além disso, é visado 
também em função da medida provisó
ria reeditada pelo governo, delimitando 
o direito de greve. Seus advogados: Mi
chael Mary Nolan e Aton Fon Filho. 
Compareceu à PF também o vice-prefei
to Djalma Bom, por ter participado do 
ato, dia 3, na Mercedes. 

CUf EM CAMPANHA CONI'RA DESCONIO DE AN'IF.CIPAÇÃO 

São Paulo (AGEN) - Depois de reu
nir-se nos dias 5 e 6, a executiva da 
Central Única dos Trabalhadores deci
diu desenvolver uma campanha com ta: 
das as suas categorias, representadas 
por 1.400 sindicatos filiados, no sentido 
de luta pelo não-desconto das anteci
pações concedidas desde fevereiro. A 
lei salarial determina a reposição tri
mestral, mas houve a separação de gru
pos por data-base. 

Quando os trabalhadores receberem a 
reposição, em junho, prevê-se que o 
IPC dos três meses anteriores tenha sido 
recuperado, segundo .a lei salarial. Em 
junho, todos terão a reposição de 

29,6%. A CUT defende porém que as 
conquistas garantidas através das greves 
permaneçam intocadas. E alerta: os pa
trões podem querer descontar as anteci
pações já feitas (justamente nas greves). 
A CUT explica que os índices concedi
dos pelas paralisações são uma conquis
ta, para recuperar perdas anteriores. 
Portanto, a central quer que os 29,6% 
sejam pa�os a todos, integralmente. 

Simultaneamente, prossegue a cam
panha "Para viver melhor: mais salário 
e mais democracia", no sentido de 
apoiar a classe trabalhadora em suas 
mobilizações. 

PÁG.11 

CÂMARA 
INVESTIGA DENÚNCTA 

DE CÁRCERE PRIV AOO 

Porto Alegre (AGEN) - A Co
missão de Justiça da Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre está 
encaminhando depoimentos à Co
ordenadoria das Promotorias Cri
minais para que seja apurada 
denúncia contra a fábrica Ziví Hér
cules, de cutelaria, que estaria 
submetendo seus funcionários a 
uma espécie de cárcere privado; 
além de outros maus-tratos. Três 
funcionários da fábrica recorreram 
ao Sindicato dos Metalúrgicos e 
manfrveram contato com o vereador 
João Motra (PT). Segundo ele, os 
trabalhadores foram demitidos por 
justa causa sem que haja nenhuma 
prova ou flagrante de roubo na em
presa, alegados pela Zi vi. 

De acordo com relatos dos três 
funcionários, a sistemática usada 
pela empresa é a seguinte: alguns 
seguranças liderados por um guarda 
conhecido como "Tel11,10" colocam 
individualmente o operário numa 
sala escura, fazendo ameaças de 
prisão, exigindo confissões de rou
bo e delação de outros companhei
ros. 

Álamir dos Santos denunciou, na 
quinta-feira, que dia 12 deste mês 
ficou preso na sala, incomunicável, 
sem poder ir ao banheiro ou ali
mentar-se, até às 16 horas. E só foi 
liberado depoís de assinar con
fissão de roubo, além de outro do
cumento abrindo mão de sua estabi
lidade no emprego, garantida por 
ser delegado da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa). 

Outro funcionário, Gleci da Sil
va, em 2 de junho, também foi coa
gido e assinou documentos com
premetendo sua idoneidade. Fla
viano Fernandes da Rosa, porém, 
disse ter resistido à coação na 
mesma data e por isso foi submeti
do ao cárcere por dois dias. Quan
do foi liberado, sofreu agressões fí
sicas, segundo o vereador · João 
Motta. 

Na avalia�ão de João Motta, o 
caso pode ser tipificado como cri
me, constrangimento e ameaça · de 
seqüei;tto. Por isso, a Câmara soli
cita à Coordenadoria das Promoto
rias Regionais a tramitação do caso 
para instauração de um inquérito. 
Vereadores decidiram também for
mar uma comjssão externa, com um 
membro de cada um dos oito parti
dos representados na Câmara, para 
visitar a fábrica, onde, segundo os 
três funcionários, mais 50 compa
nheiros vêm sofrendo as mesmas 
pressões. 
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Economia 

INFLAÇÃO DISPARA 
APARTIRDA 
SEGUNDA QUINZENA DE MAIO 

São Paulo (AGE� - A inflação de 
maio medida pelo lodice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) foi de 
16,67% contra 8,17% em abril e 5,9% 
em fevereiro último. A variação do fn
dice calculado pelo Instituto Brasileiro 
do Geografia e Estatística (�GE) reve
la o retorno da escalada inflacionária, a 
partir da segunda quinzena de maio, 
com o início da fase de liberação e o 
realinhamento de preços do "choque 
verão". 

· O INPC é calculado com base numa
coleta de preços de 12 a 30 do mês. A 
inflação oficial (medida pelo INPC -
Índice de Preços ao Consumidor, do 
IBGE) é calculada com base na coleta 
de preços de 16 de um mês a 15 do mês 
seguinte. O IPC em maio ficou em 
9,94%. 

O INPC de 16,67% reflete, portanto, 
a aceleração inflacionária a partir da 
segunda quinzena de maio. Na ava
liação de especialistas de preços do go
verno e do mercado financeiro, o indi
cador aponta para uma inflação oficial 

· entre 18% e 19,5% em junho.
Preços - :Houve uma disparada dos 

preços nos últimos dias de maio. A in
flação nos dez últimos cJias de maio foi 
de 9,76%, segundo o lodice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM), calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas (IBRE
FGV). 

Ó IGPM é composto do Índice de 
Preços ao Consumidor, com peso de 
30%, o Índice de Preços por Aytcado 
(IP A), com peso de 60%, e pelo Indice 
de Custo da Construção Civil (INCC), 
com 10%. Nos dez dias de coleta, o 
IPC variou em 10,04% o índice por ata
cado registrou alta de 8,66% e o INCC 
subiu 15,48%. Isso significa que se a 
alta de preços do Índice de Preços ao 
Consumidor se mantiver ao mesmo rit
mo, sem nenhuma aceleração brusca ou 
. queda acentuada durante os próximos 
20 dias, a alta de preços ao consumidor 
poderá chegar a 33,25% na apuração 
mensal. 

O Departamento Intersindical de Es
tatística e Estudos Sócio-Econômicos 
calculou a inflação do paulistano com 
renda familiar entre um e 30 salários 
mínimos, em maio, em 16,22%, pres
sionada por itens como mensalidade es
colar, tratamento dentário, reparação de 
veículo, ingresso de cinema e consulta 
médica. Só a mensalidade escolar -
que subiu 38,42% - contribuiu com 
1,82% do índice geral. 

A adoção do remédio de congela
mento de preços no combate à inflação 
está perdendo efeito. A volta de uma in
flação acima de 15%, que demorou 11 
meses no Cruzado, e sete no Plano 
Bresser, agora foi mais rápida: bastaram 
cinco meses. 

AGEN 

Nahas: 
mega-inadimplência 

A FRAGll.JDADE DO MERCADO 
ACIONÁRIO BRASILEIRO 

São Paulo (AGEN) - O pânico que 
tomou conta do mercado acionário, a 
partir da inadimplência do investidor 
Naji Nahas, demonstra a fragilidade do 
mercado de capitais brasileiro. 

Os prejuízos devem se concentrar 
mais entre os pequenos investidores que 
entraram no mercado recentemente, po,is 
serão preteridos pelas corretoras no 
cumprimento de ordens de venda. 

O mercado de ações brasileiro é pe
queno, com poucos participantes, des
cumprindo as funções de capitalização 
de empresas e de estímulo à poupança. 

As Bolsas estão longe de contar com 
a credibilidade necessária para o 
exercício de suas funções. O megain
vestidor Naji Nahas deixou de cumprir 
operações no valor de NCz$ 39 milhões 
a 9 de junho, sexta-feira, na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro. Na semana 
seguinte, tinha operações que venciam 
na Bolsa do Rio valendo entre NCz$ 
170 e 180 milhões. 

LIBF.RAÇÃO DOS PREÇOS 
AUMENTA LUCRO 
DE PF.CUARISTAS 

São Paulo (AGEN) - A liberação dos 
preços da carne foi a saída encontrada 
pelo governo para acabar com a co
brança do ágio e os problemas de abas
tecimento do produto. Como con
seqüência a inflação, em junho, voltará 
a ter como carro-chefe a alta nos preços . 
dos alimentos. 

Somente em maio, os preços da carne 
foram aumentados oficialmente em 
15%. A liberação de preços permitirá 
aos pecuaristas apurar um bom lucro. 
Na primeira quinzena de junho, com o 
boi magro valendo em média 
NCz% 425 ,44 e o custo da engorda em 
quáro meses calculooo em NCz$ 149,08, o 
custo por arroba (15 quilos) é de NCz$ 
37,06. A arroba foi negociada por 
NCz$ 45,00 à vista, na semana passada, 
o que garante um lucro de 21,5%. Essa
margem deve aumentar na entressafra,
quando a cotação evolui, em média,
25% acima do preço da· safra.
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flJGA DE CAPITAIS 
JÁ ATINGE US$ 32,1 BilJIÕF.S 

São Paulo (AGEN) - A fuga de capi
tais do Brasil já atingiu US$ 32, 1 bi
lhões, quase um terço da dívida e.xtema 
brasileira, de acordo com o mais recente 
relatório do Banco Internacional de Pa
gamentos (BIS). Os US$ 32,1 bilhões 
representam o saldo acumulado de fuga 
de capitais do Brasil no período de 
l 978 a 1987. A maior parte se refere a
recursos privados não-bancários no ex
terior.

O BIS é o banco dos bancos centrais 
das nações industrializadas. O BIS. 
afirma em seu relatório que os prq
prietários de recursos estariam tão pou
co inclinados a investir em seu país de 
origem quanto os bancos comerciais e 
outros bancos credores estrangeiros. 

O BIS faz a ressalva de que a cifra 
não inclui a fuga de capital pelo subfa
turamento de exportações ou superfatu
ramento de importações. O ex-ministro 
da Fazenda, Antônio Delfim Netto, cal
cula que 25% das exportações brasilei
ras sejam subfaturadas, ou seja, ven
dem-se os produtos com preço menor 
em nota e recebe-se a diferença em dó

lar no exterior. 
A fuga de capitais deve estar aumen

tando em 88 e neste ano, devido aos 
problemas de incerteza da política 
económica. Um sinal importante é a de
senfreada procura por moeda estrangei
ra: um dólar chegou a valer NCz$ 3,25 
(para venda). 

Mesmo as tranferências legais para o 
exterior, registradas no Banco Central, 
apresentaram crescimento expressivo. 
As transferências de lucros e dividen
dos de janeiro a maio de 1989 chegaram 
a US$ 1, 212 bilhão. Se continuarem no 
mesmo ritmo devem atingir US$ 3 bi
lhões ao final de 89, ou seja, o dobro 
do que totalizaram no ano passado 
(US$ 1,539 bilhão). A repatriação de 
capitais estrangeiros, na mesma época, 
atingiu US$ 381 milhões, contra US$ 
290 milhões em todo o ano passado. 

CRF.SCE 

A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

São Paulo (AGEN) - A redução nos· 
subsídios do crédito rural tem favoreci
do o aumento na produtividade da agri
cultura do Centro-Sul do país nQs últi
mos quatro anos. 

Quando o crédito rural era subsidia
do com taxas de juros abaixo da in
flação, os grandes agricultores prefe
riam, ao invés de produzir, tomar o em
préstimo e aplicar no over ou na cader
neta de poupança. 

Dados da Companhia de Financia
mentos da Produção (CFP) mostram que 
a produção agrícola de arroz passou de 
1.912 quilos por hectares no ano agrí
cola de agrícola 1985/86 para 2.557 em 
1988/89. A produção de soja passou de 
1.370 para 1.896. A de milho, de 1874 
para 2.408, e a de algodão evoluiu de 
1.670 para 1.749 quilos. Com·o fim do 
subsídio ao crédito, os produtores pre
cisaram se profissionalizar e racionali
zar o uso de insumos. 
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ORGANIZADO 
ENCONTRO NACIONAL 

CONfRA 

DÍVIDA EXlERNA 

Brasília (AGEN) - Um encontro 
nacional para definir uma estratégia 
comum de luta contra o pagamento 
da dívida externa está sendo orga
nizado peJas organizações iotegra
das no P6i;um da Campanha Brasil 
contra a Dívida Externa. No mo
mento, o Fórum encontra-se empe
nhado em dinamizar os trabalhos da 
Comissão Mista do Endividamento 
Externo, do Congresso Nacional. 

No último dia 8, quinta-feira, in
tegrantes do Fórum estiveram na 
sessão da Comissão Mista do Endi
vidamento, e entregaram urna pauta 
de reivindicações aos membros do 
organismo. Durante a sessão, os 
membros do Fórum puderam cons
tatar o esvaziamento da Comissão. 
Participaram da reunião apenas seis '. 
parlamentares, incluindo o presi- '

j

. 

dente interino, senador Pompeu de 
Souza (PSDB-DF). Outros dois

parlamentares compareceram para 
assinar a lista de presença. 

Na sessão, foi ouvido o clepoi
mento do procurador do Estado do 
Rio de Janeiro, Sergio Ferraz, que 
sustentou inconstitucionalidade dos 
acordos da dívida externa .firmados 
nos últimos anos entre o governo 
federal e os bancos credores inter-

, nacionais. Para Sergio Ferraz, os 
contratos foram firmados à revelia 
da legislação vigente, pois não fo
ram submetidos à apreciação do 
Congresso Nacional. Nesse senti
do, o procurador do Estado do Rio 
de Janeiro reiterou 0 que já havia 
sido dito, perante a Comissão, pelo 
jurista Osny Duarte Pereira, na 
sessão de 11 de maio. 

Entre as reivindicações aponta
das pelo Fórum está a ampliação do 
prazo de funcionamento da Co
missão Mista do Endividamento até 
abril de 1990. Pela nova Consti
tuição, aprovada a 5 de outubro, o 
Congresso Nacional teria um ano 
para instalar e fazer funcionar tal 
Comissão Mista, para analisar as 
causas do endividamento externo 
brasileiro. A Comjssão foj instalada 
apenas no início de abril, e suas 
sessões vêm sendo esvaziadas pelos 
parlamentares e boicotadas pela 
grande imprensa, conforme denun
ciam as organizações reunidas no 
Fórum, como o Movimento Nacío
nal de Defesa dos Direitos Huma
nos (MNDDH), a Central Única 
dos Trabalhadores, o Conselho Fe
deral das Ordens dos Advogados 
do Brasil (OAB) e outras. 
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COMISSÃO APROVA PROJE'IO SUSPENDENDO PAGAMENTO 

Brasília (AGEN) - A Comissão de 
Constituição e Justiça e Redação da 
Câmara dos Deputados deu parecer fa
vorável ao projeto de lei 1463/89, do 
deputado Raimundo Bezerra (PMDB
CE), que suspende temporariamente o 
pagamento dos encargos da dívida ex
terna. O projeto tramita, agora, na Co
nussao de Economia, Indústria . e 
Comércio, e, a pedido do deputado Os
car Correia (PFL-MG), na Comissão de 
Relações Exteriores. Para alguns obser
vadores das atividades do Congresso 

Oscar Correia: 
pediu exame 
da maréria 
pela Comissão 
das Relações 
E:xteriores 

Raimundo 
Beurra. autor 
do projeto que 

SIISpeNieo 
pagamento da 

divida 

Nacional, esse pedido foi uma manobra 
para aumentar a possibilidade de re
jeição do projeto Raimundo Bezerra. 

As organizações integradas no Fó
rum da Campanha Brasil contra a Dívi
da Externa estão mobilizadas no sentido 
de convencer as duas Comissões a rati
ficar a decisão da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação. A Comissão 
de Relações Exteriores é presidida por 
Bernardo Cabral (PMDB!AM), e a de 
Indústria e Comércio por Ricardo Fiúza 
(PFL-PE). 

DÍVIDA NA AMÉRICA LATINA: AUMENTA O SAQUE 
PauJo R. Schilling, especial par.a a AGEN

São Paulo (AGEN) - De 16 a 18 
de agosto, São Paulo - ou São Ber
nardo do Campo - sedia o Encontro 
Sindical Internacional Africa-Améri· 
ca Latina-Caribe da Dívida Externa. 
Convocam: Organisation de l 'Unité 
Sindicale Africaine (OUSA) e Co
nussao Transitória Coordenadora 
contra o Pagamento da Dívida Éxter
na, surgida na Conferência Sindical 
de Campinas. 

A Central Única dos Trabalhares 
(CUT) prepara-se para o evento, 
atualizando sua tese Uá apresentada 
em várias conferências internacio
nais) de que a dívida externa "é 
ilegítima e que já foi paga várias ve
zes". Tese que se confirma cada vez 
mais com a aceleração do processo 
de espoliação que está sofrendo a 
América Latina (inclusive o Caribé), 
em mãos dos banqueiros internacio
nais . 

Pela tese da CUT cons.tatamos 
que, no período de 1973 a 85, o Bra
sil contraiu empréstimos num total de 
US$121,3 bilhões, e pagou 
US$145,3 bilhões em "serviços". 
Verificou-se, portanto, uma expor
tação líquida de capitais de US$24 
bilhões no período. Isso sem contar 
as fraudes e evasões verificadas na 
época, calculadas em cerca de 20% 
do total nominal da dívida. 

Considerando o período 1980-88, 
a situação piorou: o Brasil pagou 
US$127,5 bilhões em "serviços" e a 
dívida aumentou de US$64 para 
US$144 bilhões, apesar de que os 
empréstimos praticamente cessaram. 
Em l 9.88, o Brasil conseguiu o 32 
maior saldo em balança comercial no 
mundo: US$19 bilhões. 90% desse 

saldo foram consumidos pelos "ser
viços" da dívida externa. 

A situação é equivalente em todo 
o subcontinente latino-americano.
Recebemos, no qüinqüênio 1983-87,
somente US$38,7 bilhões em em
préstimos novos. Pagamos US$166,1
bilhões em "serviços". Exportação
líquida de capitais: US$127,4 bi
lhões. Aumento da dívida: de US$
353 para US$410 bilhões de dólares.
Quanto mais pagamos, mais deve
mos!

O fenómeno, aparentemente inex
plicável, pode ser atribuído espe
cialmente aos juros compostos e ao 
fato de a taxa dos mesmos ser mani
pulada de acordo com os interesses 
dos banqueiros. Os contratos firma
dos em 1976, com juros de 6,25%, 
chegaram a pagar, em 1981, 21,5%, 
e hoje estão pagando 11,5%. Os ju
ros pagos a mais ultrapassam a meta- . 
de da dívida. 

É oportuno citar aqui - como 
· elemento esclarecedor - o exemplo
clássico de Paul A. Samuelson 
("Curso de Economia Moderna"): 
"Calculou-se que, se houvessem sido 
depositados, a juros compostos, os 
24 dólares recebidos pelos índios 
quando venderam a ilha de Manhat
tan, na qual está edificada a cidade 
de Nova York, os mesmos valeriam 
hoje, pelo menos, tanto quanto o to
tal dos imóveis construídos na men
cionada ilha." 

Os povos do Terceiro Mundo con
tinuam sendo tratados como índios 
na época da colonização, pelos ban
queiros, pelas empresas transnacio
nais e pelos governos do chamado 
"mundo rico", rico exatamente por
que nos saqueia há cinco séculos. 
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Pacifismo 

INDÚSTRIA BÉLICA 

VENDEU BEM 

NA FRANÇA 

Paris (AGEN) - A indústria bélica brasi
leira saiu-se bem na feira internacional de 
avia�ão de Le Bourget, região norte de Paris, 
França, realizada semana passada. Durante a 
feira, foram intensificados contatos visando a 
vários negócios, envolvendo o caça ítalo-bra
sileiro AMX e o avião de treinamento militar 
EMB-312 Tucano. A Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer) deve vender 60 Tu
canos para a Força Aérea da França, que de
seja substituir seus jatos de treinamentos 
Fouga-Magister. 

Também na mostra aeronáutica de Le 
Bourget, foi assinado o contrato de venda, 
pela Embraer, de 20 unidades do avião 
EMB-120 Brasília, para a Comair Inc. Com 
isso, eleva-se para 80 o número de encomen
das do Brasília pela Conair, a um val_or de 
mais de US$ 600 milhões. A Comair é uma 
empresa de táxi aéreo, que opera em vários 
Estados do Meio-Oeste e Sudoeste dos Esta
dos Unidos. 

AMX -Durante a feira dê Le Bourget, 
revelou-se que o caça AMX, desenvólvido 
pela Embraer e pelas italianas Aeromacchi e
Aeritalia, venderá no minímo 306 unidades, a 
um preço que pode chegar a US$ 16 milhões 

Opinião 

CONSTITIJIÇÁO MARAJÁ 
Celso Gaiger 

Uma das principais exigências da 
sociedade para a solução dos proble
mas brasileiros é a moralização e efi
ciência da administração pública, tanto 
que wn dos candidatos à Presidência . 
da República, atualmente com expres
sivos índices nas pesquisas, apresenta 
como bandeira o combate aos marajás, 
às mordomias. 

Não é de hoje a institucionalização 
do "marajoato" como regra da admi
nistração pública; o "loby" político 
dos funcionários, dos servidores públi

. cos sempre foi muito grande. 
Na Assembléia Nacional Constituinte 

foi permanente a presença das diversas 
categorias de funcionários junto aos 
constituintes, pressionando-os para o 
apoio aos seus interesses corporativos, 
em parte consagrados na Constituição. 

As Constituintes estaduais vêm so
frendo a mesma pressão lobista, resul
tando em proposições que objetivam 
assegurar a esta.bilidade para algumas 
categorias de funcionários,, indepen
dentemente do ingresso no serviço pú
blico pela via moral e justa do concur
so público. 

Embora as nossas Constituições es-

AGEN 

por unidade. Os três primeiros AMX já fo
ram entregues para a Itália, e outros três 
.serão recebidos em breve. A FAB deve rece
ber seu primeiro AMX em outubro. Especia
listas acreditam que o caça-bombardeiro po
de ser vendido para a Venezuela, Chile, Ar
gentina, Tailândia, Malásia, Brunei, Egito e 
Iraque, entre outros mercados. 

No início de abril, o Partido Verde do 
Brasil, movimentos ecológico-pacifistas e 
parlamentares verdes i.:la Itália assinaram o 
Protocolo Verde de Cooperação, que prevê, 
entre outros pontos, a promoção de urna 
campanha contra o desenvolvimento do pro
jeto AMX. A intensificação do movimento 
pacifista italiano teria sido, inclusive, o moti
vo pelo qual o presidente do Conselho de 
Ministros da Itália, Ciriaco de Mitta, adiou 
sua visita ao Brasil, prevista para maio. 

O AMX é classificado, na terminologia 
aeronáutica, como um caça-bombardeiro 
subsônico, capaz de atingir velocidades de até 
1.100 km/h. Projetado para executar missões 
,de apoio e ataque no solo, é dotado de ca
nhões Defa-553 de 30 milímetros, dois mís

seis nas asas, foguetes e bombas de 250 a 500 
kg. Equipado com motor Rolls Royce 
MK-807, turbofan, de 5 kg de empuxo, o 
AMX tem um raio de combate de 450 km. 

Ainda em Le Bourget, a companhia A vi
brás foi convidada a participar de uma con
corrência de US$ 500 milhões, no próximo 
ano, promovida pelas forças aéreas do Ca
nadá, para a compra de um novo sistema de 
foguetes para a saturação de fogo de artilha
ria. A A vibrás, localizada em São José dos 
Campos (SP), onde concentra-se o parque 
aeronáutico brasileiro, concorrerá com o lan
çador de foguetes Astros 2, utilizado pelo 
Iraque na guerra contra o Irã. 

tabeleçam como princ(pio programáti
co o concurso público, no entulho das 
disposições transitórias vem-se consa
grando a praxe dos "trenzinhos da 
alegria", através dos quais se efetivam 
milhares de servidores nomeados por 
força do nepotismo, do pistolão ou de 
interesses político-eleitorais. 

Infelizmente, a Constituição do Rio 
Grande do Sul não foge a essa triste si
na. Chama a atenção a incoerência do 
Relatório da Comissão de Organização 
do Estado publicado no Diário da· 
Constituinte de 6 do corrente, que no ' 
seu artigo 106 estabelece o princ(pio 
do concurso público como condição de 
admissão ao serviço público, enquanto 
no artigo anterior - 105, em seu § 
único - assegura a estabilidade de to
dos os servidores empregados que con
tem com cinco anos de serviço à data 
da promulgação da Constituição. E, no 
art. 107, determina que os que exercem 
atividades profissionais de nível supe
rior e médio em empresas públicas da 
administração direta ou indireta de
verão ser absorvidos por estas empre
sas no prazo de 90 dias da Consti
tuição. 

Várias outras disposições estendem 
iguais benesses a diferentes categorias 
de funci0nários, uma delas.descaracte
rizando inclusive, o conceito de cargo 
em comissão, para sujeitá-lo·ao regime 
ce!.etista com aviso prévio, indenização 
etc. No caso de a oposição vencer as 
eleições para o governo estadual, a no
va administração teria enormes dificul
dades em dispor dos cargos de confian-
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Cultura 

AS fm'f AS DE JUNHO 

São Paulo (AGEN) - No Brasil, o mês de 
junho se caracteriza pelas festas populares 
em torno de quatro santos do cristianismo: 
João Batista, Pedro, Paulo e Antônio de Pá
dua. 

Nas festas juninas o povo brasileiro re
memora· sua origem rural: casamento caipira, 
sotaque, vestimentas, comes e bebes, danças. 
Há grupos que, nesses festejos, refletem o 
problema da terra e do solo urbano, durante 
os atos do ritual. 

Em muitos acampamentos dos sem-terra, 
as festas juninas têm ajudado a melhorar o 
entrosamento e são aproveitadas como "o
portunidade para celebrar a vida". 

CABF.ÇA DE TIJRCO 

São Paulo (AGEN) - É o livro do jorna
lista Gunter Wallraff, de 259 páginas, publi
cado no Brasil pela editora Globo. 

"Cabeça de Turco" é uma reportagem 
completa sobre a situação dos turcos na Ale
manha. Wallraff, jornalista famoso no mundo 
inteiro, se disfarça de turco indo viver "nos 
porões da sociedade alemã", assumindo o 
nome de Ali Simirliglu, para conviver cóm 
milhões de .imigrantes turcos. 

O livro mostra que os turcos na Alemanha 
vivem como escravos, sofrendo expropriação 
no trabalho, sendo considerados de raça infe
rior e fom1ando batalhões de marginalizados. 
(F.N.) 

ça - que po,: natureza deveri<»n ser 
demissíveis "ad nutum" - diante do 
ônus indenizatório que acarretaria aos 
cofres públicos. 

Entretanto, o '' loby'' mais impres
sionante foi o dos servidores policiais 
- transformados em verdadeiros ma
rajás - que pretendem transportar pa- â:"
ra a Constituição do Estado um regu- •
lamento de vantagens e privilégios,
quer com aposentadoria voluntária,
com proventos integrais aos 25 anos,
cumulativamente, com promoção à
classe imediata ou acrésci.rrw de 20%,

quer com muitas outras regalias, como
a isenção do imposto sobre proprieda-
de de veículos automotores, durante o
exerdcio do cargo. Mais: pretendem
que comissários de polfcia e de di
versões públicas sejam enquadrados,
num passe de mágica, como delegados.

O regime autoritário que nos últimos 
20 anos tanto se serviu do aparato po
licial para prender e torturar, buscan
do para isso colocá-lo "acima de qual
quer suspeita", com vantagens e pri
vilégios (inclusive, criando a famosa 
Lei Fleury, para impedir a prisão de 
um de seus pró-homens), marcou pro
fundamente essa classe de servidores, 
mais preocupados com seus interesses 
do que com os interesses da coletivida
de. 

Mais lamentável do que a inserção 
no texto constitucional de disposições 
consagradoras de privilégios e mordo
mias, é a ousadia e a amora/ida.de dos 
grupos e categorias que as apresentam 
e dos constituintes que as aprovam. 
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NEWTON CARLOS 

QUEDA DE ALFONS�: 
FIM DO ÚLTIMO SONHO 

Rio de Janeiro (AGEN) - A rendição 
do presidente Raúl Alfonsín, aceitando 
afinal encurtar o seu mandato de seis 
anos, completa um "virtual" golpe de 
estado, o primeiro da história argenti
na dado fora dos quartéis. Os militares 
são meros expectadores e até prometem 
neutralidade. A?fonsín começou a cair 
antes do tempo com a febre especulati
va que levou o dólar a alturas aluci
nantes, logo depois das eleições de 14 

de maio. ( O presidente Alfonsfn disse, 
a 12 de junho, que renunciaria no pró
ximo dia 30. O presidente eleito, o pe
ronista Carlos Menem, aceitou tomar 
posse nessa data.) 

O golpe partiu de manipulações no 
centro financeiro de Buenos Aires, a 
"city" da Argentina, onde explodiram 
algumas bombas. Tornou-se um rolo 
compressor, com a pulverização do 
austral, a moeda nacional. A per
manência de Alfonsín até o final do 
mandatu, o último sonho do presidente, 
ficou insuportável. Com crise por todos 
os lados e fome num país de ·escassa 
população e muita produção de alimen
tos, nem os admiradores de Alfonsín 
concordavam mais com sua presença 
em palácio. 

Inflação - Mas o presidente resistia, 
contra todos os ventos e mares. Agar
rava-se a simbolismos que talvez enri
quecessem a sua biografza. Seria o 
primeiro civil eleito, em mais de 60 
anos, a entregar a faixa e o bastão a 
outro civil eleito. A cumprir integral
mente um mandato de seis anos, inscri
to na Constituição argentina do século 
passado e ainda vigente. A 25 de maio 
Alfonsín lançou-se nwna economia de 
emergência, à frente de wn gabinete de 
guerra. Queimava os últimos cartu
chos. 

Foram mantidos os ministros da De-
fesa e do Trabalho e colocado no mi
nistério do Interior um político bem-re
lacionado. Alfonsín procurava manter 
a continuidade das relações de seu go
verno com os militares, o sindicalismo 
peronista e oposição polftica. A gue"a 
seria trava{ia na frente econômica. 
Uma guerra logo perdida. Em maio a 
inflação foi a 78%. O recuo esperado 
pcira junho não aconteceu. Pelo con
trário, aumentou 50% na primeira se
mana, projetando mais de IOOo/o no 
mês. 

Dança - O presidente eleito, Carlos 
Menem, escolheu o seu ministério, si
nal de que se considerava pronto para 
governar. Mas q,uando as resistências 
de Alfonsín acabaram, Menem come
çou a dançar feito toureiro evitando o 
touro. Curiosamente o maior medo não 
é do caos econômico. Menem queria 
que Alfonsín deixasse "arrumada" a 
questão militar, anistia etc. Nada feito. 
Ele terá de enfrentar tanto o caos 
econômico quanto queswes militares 
não-resolvidas. Pegaria mal não assu
mir suas responsabilidades, diante da 
renúncia de Alfonsín. 
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PRÊMIO PATRIARCA ABRAÃO: 
PFLO ECUMENISMO 

Brasília (AGEN-CNBB) - O prêmio 
·"Patriarca Abraão" foi criado pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil e Confederação Israelita do Bra
sil, sob a coordenação da Comissão Na
cional do Diálogo Religioso Católico
J udaico, para homenagear pessoas ou
instituições que promovam o novo rela
cionamento entre as duas comunidades,
que consideram Abraão "o pai espiri
tual comum".

O primeiro "Patriarca Abraão" foi
outorgado em São Paulo, na Mansão
França, dia 11 de junho, às 20 horas, ao 
Cardeal Joahnnes Willebrands, de Ro
ma, presidente do Pontifício Conselho
para a Unidade dos Cristãos, e para Ge
rhart M. Riegner, de Genebra, presiden
te do Conselho Diretor do Congresso
Judaico Mundial.

Jehan Sadat, 
viúva de 

AnwarSadat 
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D. Paulo Arns e
Gerha:rt Riegner
(fotos Douglas
Mansur)

Igrejas 

encontros com líderes de Igrejas, orga
nismos ecumênicos e estudantes de 
Teologia, retomando a Roma dia 16. 

Presidida pelo rabino Henry Sobel, a 
cerimônia teve a 
presença, entre 
outros, do pre
sidente da Con
ferência Nacio
nal dos Bispos 
do Brasil 
(CNBB), d. Lu-
ciano Mendes 
de Almeida, 
do senador Fer-
nando flenri-
que Cardosó 

A principal
conferencista da
solenidade foi
Jehan Sadat,
viúva do presi
dente Anwar
Sadat, do Egito.
Ela é muçulma
na e tentou
aprofundar o
debate sobre tu
do o que foi
deixado por
Abraão, comum 
aos judeus, 
cristãos e mu

O cardeal Willebrands recebe o prêmio de Jeban 
Sadal 

(PSDB-SP), o 
ex-governador 
de São Paulo, 

çulmanos. O compositor Mílton Nasci
mento executou várias apresentações 
musicais. 

O cardeal de Roma veio ao Brasil 
acompanhado do secretário da Co
missão para o Diálogo com Judeus, 
monsenhor Pier Francesco Fumagalli,. 
com quem visitará São Paulo, Porto 
Alegre, Brasília e Rio de Janeiro, para 

Cerim/Jnia foi 
na Mansão 

França. em S(Jo 
Pauw 

Franco Montoro, o ministro das Re
lações Exteriores, Roberto de Abreu 
Sodré, o ex-ministro Aureliano Chaves, 
o prefeito de Curitiba, Jaime Lemer, e a
viúva de Tancredo Neves, Risoleta Ne
ves. O cardeal-arcebispo de São Paulo,
d. Paulo Evaristo Ams, recebeu uma
menção honrosa por seus esforços pelo
aprofundamento· do diálogo cristãos-ju
deus.



Memória 

SIMÃO E PADRE RODOLFO: 

A VIDA PELOS BOROROS 

São Paulo (AGEN-CDHAL) - Ás 
onze horas do dia 15 de julho de 
1976, a colônia indígena de Meruri, 
no leste mato-grossense, foi atacada 
por ·62 fazendeiros armados, cujas 
terras estão dentro da reserva Boro
ro, que começara a ser demarcada 
pela FUNAI na antevéspera. O padre 
Rodolfo Kunkenbein e o indígena bo
roro Simão Cristino que lá estavam 
foram assassinados. 

Outros quatro bororos ficaram fe- · 
ridos. Um dos atacantes também 
morreu naquela oportunidade, atin
gido por uma bala· perdida de seus 
próprios companheu;os. 

O índio Simão, aquele que "nunca 
se zangava", morria pelo missioná
rio. "Só para acudir ·o padre", como 
dizia o velho cacique Eugênio Aidji · 
Kuguri. Os indígenas estavam de
sarmados, "nem canivete eles tinham 
consigo". 

Rodolfo nasceu no dia t!? de abril 
de 1939 em Doringstadt, perto de 
Banberg, na Alemanha Ocidental. 
Veio ao Brasil em 1958. Viveu eµtre 
os indígenas bororos de Meruri, Esta
do de Mato Grosso, até a sua morte 
naquele 15 de julho. 

Ao chegar a Meru·ri, encontrou os 
indígenas deses�rados. Já não cons
truíam novas casas, deixavam os 
elementos próprios de sua cultura e 
ha"Y'iam perdido a autoestima. As mu
lheres se autoesterilizavam, tomando 
um liquído feito de flores silvestres. 
A tribo queria desaparecer. Nos úl
timos seis anos, nenhuma criança 
nascera. 

Rodolfo percebeu as injustiças que 

estavam por baixo de tudo aquilo. 
Lutou e tudo fez para que aquela 
nação indígena retomasse sua pró
pria dignidade e cultura. Bons resul
tados foram colhidos de seu trabalho 
em prol dos bororos. 

Após três dias do massacre, o bis
po d. Pedro Casaldáliga foi a Meruri 
para a celebração dos ritos fúnebres. 
Assim ele descreve: "Nunca mais es
quecerei... Os índios todos cantando 
naquela missa que celebramos pelos 
mártires, com um lamento índio que 
emocionava profundamente, durante 
a comunhão. Entreguei ao cacique 
Eugênio o báculo - meio borduna,, 
meio remo - de pau-brasil, que os 
índios Tapirapés- me haYiam ofertado 
em minha sagração episcopal. Com 
isso, eu dava aos mártires, aos boro
ros, à missão salesiana de Meruri, o 
melhor tesouro que eu tinha." E 
mais: "0 índio deu a vida pelo mis
sionário, o missionário deu a vida pe
lo índio", f"malizou d. Pedro. 
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Volta Redonda por 
• 

cima 
A foto do Memorial 9 de Novembro, destrufiJo em um atentado· no início de maio, r,ão reflete a 

imagem de Volta Redonda. Apesar da série de acontecimentos trágicos, a cidade quer dar a volta 

por cima. Páginas 12 e 13. 

• Afanásio volta a atacar (pág. 3)
• Prefeito ameaçado de morte (pág. 4)
• Ocupação em Palma Sola tem aoordo (pág. 5)
• Refonna urbana: debate avança (pág. 6)

• Esquerda cresce no Parlamento Europeu (pág. 7)
• Qual o futuro de FJ Salvador? (p.igs. 8 e 9)
• PMDB e PFL aprovam nova lei de greve (pág. 14)

• A não-violência na América Latina (pág. �5).,
'lf 
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Editorial 

CRISE DO FUTEBOL. 
OU SERÁ DO PAÍS? 

A seleção brasileira de futebol so
freu três derrotas consecutivas, em sua 
recente excursão pela Europa. Perdeu 
para a Suécia, Dinamarca e Suíça. En
quanto isso, aqui no Brasil, a violência 
continua correndo solta pelos estádios, 
contaminando atletas, dirigentes, juízes 
e, claro, o público. 

Os brasileiros costumam analisar 
essas coisas de futebol do ponto de vis
ta da pavcão, da emoção. As falhas da 
seleção acabam sendo creditadas a es
se ou àquele técnico. A violência fica 
por conta dos "bêbados da arquiban
cada'', do corporativismo das torcidas 
uniformizadas, de. uma decisão par
cial do juiz ou da arbitrariedade do 
aparato policial. 

São poucas as pessoas, incluindo os 
jornalistas esportivos, que procuram ir 
além dessas explorações de superfície. 
Não estarão os desastres da seleção, a 
violência nos estádiós, a corrupção na 
esfera dos dirigentes, relacionados à 
crise econômico-político-moral em que 
o país se encontra há anos? Por que, a
título de exemplo, desaparecem os
campos de várzea? Não será em função
da especulação imobiliária ou da nova
visão do lúdico que a sociedade capita
lista tecnológico-industrial impõe? En
quanto o país não enfrentar com cora
gem os seus problemas estruturais, ele
continuará mergulhado no poço sem
fundo da destruição dos m(nimos valo
res éticos e culturais que forjam uma
nação. 

E o futebol, queiram ou não certos 
puristas, faz parte da essência cultural 
brasileira. O dia em que ele acabar -
o que não irá ocorrer -, será o fim da
alegria, matriz de qualquer tentativa de 
avanço na história da humanidade. 

DEPUTADO 

PRESTA CONTAS 

Cartas 

A carta anterior chegou às suas mãos em 
março. Se você ainda a conserva, procure 
relê-la. Os fatos confirmaram inteiramente 
nossas previsões sobre o Plano Verão. A in
flação não foi debelada, a dívida interna au
mentou, os credores internacionais conti
nuam rece�endo juros escorchantes e a vida 
dos assalariados tornou-se ainda mais difícil. 

Agravamento da situação política - O 
quadro político também é bastante sombrio. 
A bomba de Volta Redonda, as declarações 
de alguns militares, a tentativa de apresentar· 
as greves como o começo do caos e a campa
nha sistemática de desmoralização do Con
gresso mostram que os setores golpistas da 
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Direitos humanos· 

TIJMA RECONHECE EXISTÊNCIA 
DE MILÍCIAS PRIVADAS 

Brasília (AGEN) - No último dia 15, na 
sessão da Comissão.Mista do Congresso Na
cional, que apura conflitos no campo, o dire
tor da Polícia Federal, Romeu Tuma, reco
nheceu a existência de milícias privadas no 
campo. 

Tuma afirmou, na ocasião, ter infor
mações de que grupos de esquadrões da mor
te se estabelecem como empresas de seguran
ça privada para legalizar suas armas, mas que 
efetivamente trabalham para fazendeiros, 
principalmente na região Centró-Oeste. 

O· secretário do Movimento Nacional ,de 

Defesa dos Direitos Humanos (MNDDH), 
Augustino Veit, considera "estranho que o 
delegado federal reconheça essa articulação e 

.·não faça nada". Para ele, "ou a Polícia Fede
·ral é incapaz de apurar tais responsabilidades
e punir, ou então existe conivência nessas
ações". Acredita mais na segunda hipó�ese,
"já que o SNI tem sido capaz de averiguar
muitas coisas no país".

Veit denunciou que vários membros de
organizações de direitos humanos de Belém
estão sendo ameaçados de morte. Algumas
testemunhas, juntamente com o cinegrafista
que filmou cenas de torturas na delegacia de
polícia do bairro de S'àcramenta (periferia de
Belém) contra o assaltante Aguinaldo Gaya,
20 anos, também estão sob ameaça. O caso 
ocorreu no dia 8 de junho e a filmagem foi
feita pela equipe da Rede Brasil Amazônia,
filiada à Rede Manchete.

PRFFEITURA CONDENADA POR MOR1E DE ADÃO 

São Paulo (AGEN) - Pela primeira vez o 
Poder Judiciário considerou a Prefeitura de 
São Paulo responsável civilmente pela morte 
do pedreiro Adão Manoel da Silva e conde
nou-a, no último dia 7, ao pagamento de uma 
indenização que abrangerá a pensão mensal 
de quatro vezes o Piso Nacional de Salários, 
o reembolso das despesas com funeral e a
doação da casa à viúva e aos cinco filhos, a
título de compensação por danos morais cau
sados.

A sentença dada pelo juiz da 2� Vara da 
Fazenda Pública, Eros Picoli, reconhece que 
"o Poder Público não doa a ninguém uma ca
sa atendendo apenas ao 'espírito humanitá
rio', muito menos para a família dos autores, 
composta de viúva e cinco filhos menores.,, 
com baixa renda e situação modestíssima. E 
infantil não entender que a doação teve em 
conta a reparação do ato causado pela pró
pria Municipalidade". 

O juiz fazia referência à doação da casa 

nossa sociedade, temerosos de um .resultado 
adverso nas eleições, já estão começando a 
criar um clima propício às soluções de força. 

Congresso - Desde janeiro, raras vezes o 
Congresso conseguiu número para votação.· 
Por isso, ainda não foram promulgadas as leis 
requeridas para aplicar plenamente a Consti
tuição. Os responsáveis pelas ausências são o 
PMDB e o ·PFL, que estiveram absorvidos 
até agora em disputas internas, para saber se 
apóiam oµ não o governo. Apresentei, como 
líder do PT, uma lista de 25 projetos de lei 
prioritários que permitirão colocar em prática 
os avanços mai� importantes da Constituição. 
(
... 

) 

Greve - A greve é uma liberdade demo
crática. O que pode ser disciplinado é a greve 
em serviços essen<::iais e os abusos cometidos 
durante os movimentos grevistas. A bancada 
do PT lutou para impedir que se limitasse o 
que os constituintes não quiseram limitar. 

Ação pela Cidadania - Sob a inspiração da 
OAB, CNBB, ABI e outras entidades, for
_mou-se em Brasília a Ação pela Cidadania. 
Integram-na, também, parlamentares preo-

pelo ex-prefeito de São Paulo, Jânio Qua
dros, que deu um sentido altruísta ao fato, 
alegando na época que cedia a casa à viúva 
devido ao seu "espírito humanitário". Adão 
foi morto por um soldado da Guarda Civil 
Metropolitana durante a repressão na deso
cupação de terra no Parque D. João Neri, 
bairro do ltaim Paulista, no dia 30 de març".> 
de 1987. 

Para a advogada Maria Theresa Rocha de 
Assis Moura, do Centro Santo Dias de DireiJ 
tos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, 
esta sentença, prolatada dois anos. após o as
sassinato, representa uma evolução nos as
pectos jurídicos e inclusive na ocupação 
mesma. A sentença passará agora para o Tri
bunal de Justiça para ser revista, mesmo que 
a Prefeitura não apele. Segundo ela, como é 
um processo contra o Poder Público, neces
sariamente deverá passar por essa instância, 
gue pode manter ou rever algum ponto da 
sentença. 

cupados com os direitos dos cidadãos. Nosso 
primeiro trabalho_: �a vi�gem para apoiar a 
luta dos seringueiros e dos índios no Acre. 
Fiz parte dessa missão. Resumimos as denún
cias em um relatório já entregue às autorida
des. 

Uma annadiJha - Percebendo a irritação 
do povo contra a corrupção, um grupo direi
tista "inventou" o Collor, um político con
servador, ligado à ditadura militar. O objeti
vo é dizer que, ao invés de discutir r�forma 
agrária, controle dos bancos, suspensão do 
pagamento da dívida externa - ou seja, tudo 
o que precisa ser mudado para melhorar a si
tuação do país -, passemos a campanha dis
cutindo salários dos altos funcionários, mor
domias, ausências de parlamentares etc. Evi
dentemente, abusos como esses precisam ser
corrigidos. Mas, dizer que todos os nossos
problemas serão resolvidos apenas com sua
eliminação, constitui uma forma de enganar a
população e de manter- os privilégios dos ri
cos. As elevadas porcentagens de Collor nas
pesquisas não permanecerão, dada a fragili
dade do candidato. Mas é preciso esclarecer
logo o perigo desse "moralismo". (Deputado
Plínio de Arruda- Sampaio)
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AFANÁSIO VOLTA A ATACAR PFLAS ONDAS DO RÁDIO 

São Paulo (AGEN) - Como um juiz 
decidindo quem deveria ter seus direitos 
humanos preservados, espalhando me
do, terror e defendendo a pena de mor
te, o deputado radialista Afanásio Ja
zadji (PDS) está, desde o dia 12, nova
mente no ar, pela Rádio Capital. 

Às vésperas das eleições presiden
ciais e das eleições parlamentares, o 
inspirador do personagem Juca Pirama
da novela da Globo, "Salvador da Pá
tria", com o programa "Meninos eu vi'' 
- volta a acusar organizações reconhe
cidas nacional e internacionalmente na 
luta pelos direitos humanos como "de
fensoras dos bandidos".

Afanásio preside hoje a Comissão de 
Segurança da Assembléia Legislativa, 
onde, segundo ele, faz prevalecer os cli
reitos de quem efetivamente tem direi
tos humanos a serem preservados. Mas 
não denuncia as torturas nas delegacias 
do país, fato comprovado pela filmagem 
em Belém, no Pará. Também não men
ciona em seu programa os vários cam
poneses assassinados - por pistoleiros 
pagos - por questões de terra. Nem as 
crianças que diariamente morrem de 
fome no país. Limita-se a fazer uma ex
ploração populista da própria violência, 
sem aprofundá-la. 

Afanásio: 
o verdadeiro

JucaPirama

VIOLÊNCIA E DÍVIDA JMPEDEM DEMOCRATIZAÇÃO 

São Paulo (AGEN) - Nos últimos 
dez anos.a violência física aberta matou 
mais camponeses, lideranças sociais e 
sindicais e advogados do que no perío
do da ditadura militar no Brasil. Uma 
violação que já está estabelecida nas 
práticas das interações individuais e que 
tem prejudicado o processo de tran
sição. Estas declarações foram feitas no 
último dia 20, na sede da OAB de São 
Paulo, durante o seminário sobre "Dí
vida Externa e Direitos Humanos". 

Para o advogado José Eduardo Cam
pos de. Oliveira Faria, o fato de existir, 
hoje, uma démanda de bem-estar através 
dos movimentos comunitários mobiliza
dos, formaliza uma luta pelos direitos 
sociais. Este elemento consolida a 
existência de uma cidadania real, em 
que os direitos humanos desde o ponto 
de vista da sociedade são então coleti
vizados. Para ele, as lutas políticas são 
sociais. 

Segundo Campos de Oliveira, essa 
l}ova concepção dos direitos humanos é
possível graças à atuação da Igreja e
das assessorias jurídicas às organi
zações sociais. Nasce assitn uma visão
que pemúte vislumbrar duas hipóteses.
Uma relacionada com a utopia. Diz o
advogado que é a busca da justiça ter
rena no lugar da clivina pela Igreja. É
dar sentido às lutas políticas. A outra
trata da utilização do direito dentro de 
uma perspectiva política. Juridicamente
se substitui a obediência pela desobe
diência civil.

Contudo, cliz Campos, ambas as 
noções levam a uma ruptura do espaço 
institucional como o único campo onde 
se faz política. Este é ampliado, princi
palmente pelos setores sindicais, na luta 
entre o trabalho e o capital dentro da 
própria fábrica. 

Dívida e Direitos - Como a divisão 
do trabalho está associada aos direitos 
humanos e representa o alargamento do 
processo político, diz José Eduardo 
Campos que "a dívida externa é então o 
enquadramento do país dentro de um 
sistema mundial da divisão do trabalho 
onde se descobre que a legislação brasi
leira tem normas impostas de fora para 
dentro". Trata-se, segundo ele, da per
versão do clireito e da soberania. 

Já Paulo Sérgio Pinheiro, da OAB, 
afirma que o tema dos direitos humanos 
tem sido um mito revisitado na tran
sição democrática, que ainda não atin
giu uma democracia substantiva. Lem
bra ele que desde o período republicano 
já existia o regime de exceção paralelo, 
e que as ditaduras militares apenas in
corporaram a violência concreta que 
jamais seriam intei;rompidas. 

Declarando que as instituições são 
incapazes de lidar com .o regime de ex
ceção paralelo, pois dentro do Estado 

-formal o controle da violência continua
·sendo decisivo para o regime de domi
nação, Paulo Sérgio considera que a
democracia plena não será alcançada,
enquanto a violência por parte do pró
prio Estado não for controlada.

GRA VIDFZ LEVA 
POLICIAIS À PRISÃO 

PÁG.3 

Cnrit;iba (AGEN) - Por serem solteiras e 
ficarem grávidas, cinco policiais foram presas 
pela comandante da Polícia Militar Feminina 
do Paran!í'.. Elas são acusadas de ferir as nor
mas disciplinares da PM do Pru:,aná1 

Para uma das detidas, q�e preferiu não se 
identificar à imprensa, o motivo da. punição 
"é a intenção da comandante de restringir 
o número de mulheres solteiras grávidas den
tro da companhia, pois existe um grande an
seio entre as policiais de terem filhos sem se 
câSar".

Discriminatória - A policial presa diz ain
da que "a sanção disciplinar é discriminatória 
porque há pelo menos uma policial grávida na 
corporaçijo que é solteira e não sofreu res-
1trição". O chefe do serviço de relações públi
cas da PM do Paraná, major Sérgio Malucelli, 
afumou que "as policiais solteiras podem en
gravidar se vivem em regime de concubinato, 
mas não quando o pai do bebê é desconheci
do". 

Em 1987, a sargento Elizabeth Rebolo, 
que sendo solteira engravidou, conseguiu 
perdão do governador Âlvaro Dias, última 
instância a que elas podem recorrer. As poli
ciais detidas já retomaram ao trabalho e estão 
atualmente recorrendo da decisão junto ao 
Comando- Geral da Polícia Militar do·Paraná. 

Síntese 

MULHERES TORTURADAS 
São Paulo (AGEN) - Para que o período 

da ditadura militar não seja esquecido da 
história do Brasil, a jornalista e cineasta Lú
cia Murat apresentou seu pnmeiro longa-me
tragem "Que bom te ver viva", na mostra 
competitiva do Festival de Gramado, encer
rado a 17 de junho. 

O filme trata de depoimentos de 9ove mu
lheres ex-militantes de organizações de es
querda, condenadas pelo regime militar e ab
solvidas com a anistia, que sofreram sevícias 
nas prisões, entre os anos 60 e 70. Mas Lúcia 
dedica o documentário/ ficção "a todos aque
'les que romperam a barreira da sanidade". 

Lúcia Murat, presa três vezes, já teve 
premiado um curta-metragem chamado "O 
pequeno exército louco", sobre a guerra civil 
da Nicarágua. 

INDENIZAÇÃO PARA TORTURADO 
Mootevidéu (AGEN) - Pela primeira vez 

o Ministério da Defesa do Uruguai deverá
indenizar um trabalhador que, por causa
das torturas sofridas durante o regime mili
tar, em 1976, ficou incapacitado.

Este é o primeiro caso de condenação fei
ta pela justiça civil a um órgão militar, por 
violação dos direitos humanos. O processo 
está a cargo do juiz Carlos Berlangieri, que 
afir.mou à imprensa ter o Ministémo da Defe
sa cometido "falta gravíssima" contra esse 
trabalhador. 

USUCAPIÃO RECONHECIDO 
Porto Alegre (AGEN) - Numa decisão 

sem precedentes na história do país, 76 famí
lias da periferia de Porto Alegre obtiveram o 
reconhecimento judicial de usucapião de cin
co anos, com efeito retroativo. Elas invoca
ram o artigo 183 da Constituição Federal, 
que define a reforma urbana. A deliberação 
judicial foi tomada em março. 
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LÍDER DO PT 
MORTO EM LJNHARF.S 

Linbares (AGEN) - O tesoureiro do 
diretório municipal do PT em Linhare� 
(ES), Paulo Damião Tristão, o "Puri
nha", 36, foi assassinado numa embos
cada, com oito tiros nas costas, por três 
homens que ocupavam um Opala. O 
crime ocorreu às 21h de 19 de junho, na 
rua Araribóia, Bairro Novo Horizonte, 
cerca de 30 metros da casa da vítima. 

Paulo Damião era ligado à Igreja e 
ao movimento sindical, com ativa parti
cipação em Linhares. Lideranças sindi
cais e .de partidos progressistas associa
ram o crime à morte do fazendeiro José 
Machado Neto e .do PM Sérgio Narciso 
da Silva, ocorridàs durante um conflito 
pela posse da terra no município de Pe
dro Canário, norte do Estado. 

Recentemente, Paulo Damião organi
zara uma panfletagem contra a União 
Democrática Ruralista (UDR), com o 
objetivo de chamar a atenção da socie
dade para a violência no campo. Esse 
fato, segundo testemunhas, desagradou 
profundamente aos líderes da UDR no 
Espírito Santo. 

Tocaia - No último dia 19, Paulo 
Damião trabalhou normalmente no di
retório do PT, esteve na igreja católica 
de Linhares e, por volta das 20h30, 
comprou pão e tomou a condução para 
casa. Meia hora depois, ao descer do 
coletivo, foi tocaiado e morto. Teste
munhas disseram que um Opala, com 
três homens rondou desde cedo o bairro 
Novo Horizonte, a três quilômetros do 
centro de Linhares. 

Tudo indica que os criminosos co
nheciam os hábitos da vítima. Eles 
aguardaram Paulo Damião e deram oito 
tiros de revólver calibre 38 em suas 
costas. Paulo morreu na hora e os cri
minosos desapareceram. Junto ao corpo, 
ficaram uma sacola e os pães mancha
dos de sangue. Paulo Damião foi candi
dato a vereador pelo PT. 

Paulo foi sepultado no dia 20, à tar
de, sob clima de revolta. O padre Acá
cio, da paróquia de Linhares, encomen
dou o corpo. O caixão foi coberto com 
a bandeira do PT. O presidente regional 
do partido, Perly Cipriano, encaminhou 
telex ao Ministério da Justiça e ao go
verno do Estado exigindo rigorosa apu
ração do crime e que todos os pistolei
ros que se encontram em Linhares se
jam d�sarmados. Perly lembrou que, 
apenas neste ano, ocorreram 54 homicí

·dios na cidade.

AGEN 

PREFEITO 

DECARIACICA 

AMEAÇADO DE MOR'IE 

Vasco Alves, 
ügadoa 
movimentos 
comunitários. 
já foi prefeito 
de Vila Velha 

Brasília (AGEN) - O prefeito de Ca
riacica (ES), Vasco Alves, do PSDB, 
denunciou no último dia 20, ao ministro 
da Justiça, Oscar Dias Correa, que ele e 
sua equipe de assessores têm recebido 
ameaças de morte. No ofício entregue 
ao ministro, Vasco Alves não aponta 
nomes dos possíveis autores das amea
ças, limitando-se a indicar que "as ve
lhas oligarquias que sempre dominaram 
a política municipal desde o início evi
denciaram a sua insatisfação com a nos
sa eleição". 

No documento entregue ao ministro 
da Justiça, Vasco Alves revela que, "na 
tentativa de solapar a ação moralizadora 
que nossa adnúnistração iniciou, nossos 
adversários forjaram um processo na 
Câmara Municipal, sem nenhum funda
mento. A pretexto de supostas irregula
ridades que nunca existiram - diz o 
prefeito -, apro.varam o afastamento 
do prefeito pelo prazo de 90 dias, em
possando no cargo o vice-prefeito. 
Concluídas as 'apurações' do que não 
existiu, na última sexta-feira (dia 16) a 
justiça do município devolveu o cargo 
ao prefeito, considerand_o que o afasta
mento não se justificava, pelo fato de 
não mais existir o que apurar". 

Vasco Alves assinala ter reassumido 
o cargo "com muita apreensão", infor
mando que, durante o seu afastamento,
seus assessores diretos, Aridelson Ro
drigues e Aldo Resende, foram seqües
trados e torturados "com requintes de
sadismo". No último dia 17, 24 horas
depois do prefeito ter reassumido, um
dos auditores da Prefeitura, José Carlos
Cândido, teve sua casa invadida e foi
igualmente torturado. "Estranhamente

- lamenta Vasco Alves-, o governo
do Estado não adotou as providências
cabíveis que a gravidade dessa violên
cia exige, ao mesmo tempo que não está
dando as indispensáveis garantias para
o prefeito e seus auxiliares". O prefeito
pede, então, garantia de vida ao minis
tro Oscar Dias Correa, para ele e toda
sua equipe de assessores, "para que
possamos prosseguir na ação saneadora
e moralizadora do município de Caria
cica".
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BISPO COBRA 00 GOVERNO 
PRISÃO DE MANDANTES 

João Pessoa (AGEN) - D. José Maria Pi
res, d. "Zumbi", 70 anos, arcebispo da Pa
raíba, em entrevista à AGEN, admitiu que a 
UDR, em seu Estado, está muito bem organi
zada, "composta por proprietários duríssi
mos, que tudo fazem contra o povo, acober
tados pela impunidade oficial." 

Citou como exemplo os fatos ocorridos 
durante a ocupação que 22 famílias fizeram 
da Fazenda Tambaba., no município de Con
de. Ali, lembra d. José "os jagunços queima
ram as casas)nclusive a casa de farinha,e le
varam tudo. Arrancaram e destruíram 38

hectares de mandioca e 78 mil pés de inhame. 
A mando dos que se dizem proprietários: 
Lufs Venâncio, Lúcio Pedrosa, Frederico 
Lundgren e Ênio Guerra". 

Governador acessível - O arcebispo da 
Paraíba, após classificar o que viu na Fazenda 
Tambaba como "a cena mais triste por mim 
presenciada em toda a minha vida", admitiu 
haver um bom relacionamento entre a Arqui
diocese e o governador estadual, Tarcísio 
Burity. 

A Fundação Agrícola do Estado da Paraí
ba (Fundap), ligada à Secretaria da Agricul
tura, que trata apenas dos assentamentos, tem 
como presidente Francisco Moraes, "que não 
tem compromisso com a UDR e os grandes 
proprietários". Do mesmo modo, o delegado 
do Incra no Estado, José Costa, mantém uma 
postura independente dos latifundiários, 
abrindo canais de diálogo". Existem hoje na 
Parafüa mais de cem conflitos de terra. 

Síntese 

PREFEITO AMEAÇA 
Natal (AGEN) - O prefeito de Goianinha 

· (RN), Wilton Gomes, mais conhecido como
"Galego do Posto", está ameaçando 120
fam.Oias de posseiros da comunidade de
Pau-Ferro. A área, de 300 hectares, pertence
à Prefeitura e foi ocupada em 1973 por tra
balhadores sem-terra, que hoje sobrevivem
dela. Agora, o prefeito alega que precisa da 
terra para construir um cemitério, quadra de
esportes e uma fábrica, de propriedade do
deputado Flávio Rocha, do Partido Liberal,
ao qual Wilton Gomes é filiado.

ILHA DO MARAJÓ 
Belém (AGEN) - A Sociedade Paraense 

de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH) 
está iniciando campanha junto às organi
zações de direitos humanos de todo o país a 
fun de pressionar o governo estadual a "to
mar medidas urgentes que cessem em defini
tivo a matança de trabalhadores na região de 
Santa Cruz do Arari, Ilha de Marajó". 

Três assassinatos, "a mando de fazendei� 
ros", segundo a SPDDH, foram praticados 
na região. Eram pescadores que se opunham 
ao plano de exploração econômica da re
gião, levado a efeito pelos fazendeiros. "Fo
rám assassinados o pescador V alcir, a 7 de 
abril de 87, tendo como mandante o fazen
deiro Otávio Ovfdio Pamplona Lobato. E a 4 
de abril deste ano os pescadores Moacir de 
Souza e Baiardo Medeiros foram mortos por 
três pistoleiros, a mando dos fazendeiros Ar
thur Prantera Lobato e Paulo Matos. 
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OCUPAÇÃO EM PALMA SOLA 

'IERMINA COM ACORDO 

Palma Sola (AGEN) - A ocu
pação da Fazenda Caldatto, no 
município de Palma Sola (SC), 
terminou de forma pacífica com o 
acordo firmado, no último dia 23, 
entre as 750 famílias de sem-terra 
e o delegado do Incra em Santa 
Catarina, Jacó Anderle. Pelo 
acordo, os cerca de 5 mil lavrado
res permanecerão por 60 dias em 
uma pequena propriedade vizinha 
à Fazenda Caldatto, enquanto o 
Incra procura uma área para desa
propriar. A área em que os sem· 
terra ficarão acampados, de 7 ,2 
hectares, é de propriedade de Ben
jamin Drachescki. 

O acordo evitou que se consu
masse a ordem de despejo, con
forme liminar expedida no dia 19,

pelo juiz José Ildefonso Bizatto. A 
ação de reintegração de posse foi 
transferida para o dia 22, em 
função das negociações que esta
vam se processando, até que o 
acordo final do dia 23 afastou a 
possibilidade de um virtual con
fronto. Dezenas de policiais já ha
viam sido deslocados para a área. 

Durante a ocupação, vários 
segmentos se mobilizaram, para 
evitar atitudes de violência por 
parte do aparato policial. A ocu
pação de Palma Sola acabou sen
do, por exemplo, um dos princi
pais temas do encontro de bispos e 
organismos da Pastoral Social da 
CNBB, entre os dias 20 e 22. No 
dia 21, os bispos de Imperatriz 
(MA) e Lajes (SC), d. Affonso 
Gregory e d. Oneres Marchiori, 
encontraram-se com o ministro da 
Justiça, Oscar Dias Correa, para 
tratar da ocupação. 

A Fazenda Caldatto foi ocupa
da a 12 de junho. Dias depois, 
sindicalistas reunidos na cidade de 
Anchieta, para discutir formas de 
solidariedade aos ocupantes, fo
ram detidos e interrogados na de
legacia de polícia local. Durante a 
ocupação, duas pessoas que se di
ziam jornalistas foram surpreendi
das na Fazenda Caldatto com uma 
bomba de gás lacrimogêneo em 
seus pertences. 

A questão fundiária tem-se 
agravado em Santa Catarina, que 
tem 60% de suas terras cult iváveis 
nas mãos de l 0% dos proprietá
rios. A Fazenda Caldatto abrange 
40% das terras do município de 
Palma Sola. O Estado tem 140 mil 
fanu1ias de trabalhadores sem ter
ra. A sede regional do Movimento 
dos Sem -Terra foi invadida recen
temente. 

AGEN PÁG.5 

Povos indígenas 

AÇÃO PELA CIDADANIA 
VÊ GF.NOCÍDIO 
CON'IRA YANOMAMI 

Boa Vista (AGEN) - Os membros da 
"Ação pela Cidadania", movimento de luta 
pelos direitos humanos, visitaram no período 
de 9 a 12 de junho as áreas indígenas de 
maior tensão em Roraima. O objetivo da via
gem era o apoio aos povos indígenas da rc-

• gião: os Yanomami, que estão sendo exter
minados pela ação dos garimpeiros e pela ati
tude do governo, que reduziu seus territórios
tradicionais a 19 pequenas áreas isoladas; e os
Macuxi, Wapixana, Ingariko, Taurepang, que
estão sofrendo violências e invasões contí
nuas, e estão lutando pela demarcação da
área única Raposa/Serra áo Sol.

Situação Grave - A comitiva verificou "in
loco" a situação da reserva indígena Yano
mami, invadida nos últimos dois anos por de
zenas de milhares de garimpeiros. A co
missão visitou a pista do Paapiu, constatando
a gravíssima situação na qual se encontram os
índios. O clima de violência e de corrupção
entre os garimpeiros, a poluição ambiental, a
violência física e cultural contra os Yanoma
mi, as doenças que já se espalharam, o posto
da Funai abandonado, os medicamentos ven
cidos e jogados no chão, foram os dados
principais levantados pela comissão.

Os componentes da "Ação pela Cidada
nia" estiveram no posto indígena de Surucu
cus e sobrevoaram as áreas de Waicás e do
alto rio Uraricuera para observar as centenas
de pistas clandestinas, de balsas e de ma
quinários para garimpagem, instalados em 
áreas indígenas.

Jagunços armados - No dia 11 de junho, o
grupo reuniu-se com 150 lideranças do Con
sell10 Indígena de Roraima nos locais da 
missão católica de Surumu. Os fudios das vá
rias regiões prestaram depoimentos e entre
garam documentos, nos quais relataram o so
frimento e a luta desses povos e exigiram a
demarcação da área única Raposa/Serra do 
Sol.

Os membros da comissão também estive
ram na área indígena Makuxi da Maloca do
Miang, invadida e destruída várias vezes pela
polfcia e fazendeiros da região, como decla-

Davi Yanoma
mi, sfmbolo 

da lula de seu 
povo 

raram os Tuxaua Mclqwades Peres Neto e 
José Peres. Durante o percurso, a comitiva 
parou nas fazendas Brasiléia e Redenção, si
tuadas nas áreas indígenas, para ouvir os fa
zendeiros envolvidos no conflito, João Re
bouças e José Américo Valentim. Dois agen
tes da palfcia federal que integravam o grupo 
apreenderam cinco espingardas e três revól
veres, que estavam em poder dos jagunços da 
fazenda. 

Política de extermínio - Disposto a de
nunciar a situação ao Congresso Nacional, o 
.deputado Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP), 
falando em nome da comissão, configurou a 
existência de uma política deliberada de ex
termínio dos índios: "A situação em Roraima 
mostra a desatenção histórica do governo 
brasileiro. O preceito constitucional de res
peito às terras indígenas é muito antigo. O 
que existe é um descumprimento da lei. Va
mos usar o nosso poder de persuasão na Câ
mara, no Senado, nos jornais, na Justiça, para 
reverter esse quadro. Viemos propor uma 
aliança com· os povos indígenas para que eles 
se organizem, lutem e tenham nas instituições 
o apoio da "Ação pela Cidadania". A união
faz a força.

Visão desenvolvimentista - No último dia 
de visita, os componentes do movimento 
mantiveram contatos com as autoridades do 
novo Estado e com os diferentes segmentos 
da sociedade roraimeose. Foi constatada a 
visão "desenvolvimentista" do governador 
Romero Jucá Filho bem como das autorida
des militares e judiciárias no que diz respeito 
à política indigenista e à ocupação de terras. 
Nos encontros com a "associação dos garim
peiros" e com a Funai, ficou evidente a pode
rosa articulação da rede de alianças e interes
ses e a total omissão do poder local. 

(Por Luis Eusebi e d. Aldo Mongiano) 

PROFESSORES TIKUNA LANÇAM CARTll.JIA 

Br.wlia (AGEN/Ciuu) - Está sendo lan
çada pelos índios Tikuna, que habitam várias 
áreas no alto rio Solimões (AM), a cartilha 
"Popera I Ugutaeru Magutagawa", que em 
português quer dizer "livro para estudar na 
língua Tikuna". A cartilha irá beneficiar mais 
de 400 estudantes Tikuna de 19 comunidades 
que cursam a segunda e terceira séries. O 
lançamento está corneçando pelas comunida
des do município de Tabatinga (AM). O res
ponsável pela distribuição da publicação é o 
professor Tikuna Alfrio Mendes de Moraes 
ou De'Tanucu, vice-presidente da Organi
zação Geral dos Professores Ti.kuna Bilín
gües (OGPTB). 

A cartilha é composta por 35 textos que 
falam de elementos essenciais da cultura Ti
kuna. Para sua elaboração foram realizadas 
várias reuniões com professores indígenas .. 

Da elaboração propriamente dita, participa
ram 103 professores Tikuna e a equipe de 
educação do Cimi na prelazia do Alto So
limões, com a assessoria lingliística e dídáti.ca 
de Marfiia Faco Soares, da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro (UFR-!'). "Popera I 
Ugutaerú Magutagawa" reúne a experiência 
de vários anos de trabalho na área da edu
cação. 

Conforme o Tikuna Alírio Mendes de 
Moraes, "é importantíssimo para o povo Ma
guta (autodenominação dos Tikuna) ter mais 
.um livro feito na sua própria língua, porque 
ela não é emprestada de outros povos, para o 
governo saber e também os civilizados nos 
respeitarem. E também para os outros povos 
indígenas saberem fazer os livros deles, cada 
qual na sua língua". 
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Questões urbanas 

�ÃO DE.ORGANJZAÇÕFS REVIGORA CRÉDITO HABITACIONAL 

São Paulo (AGEN) - O governo fe
deral atendeu, pelo menos parcialmente, 
o apelo de organizações populares liga
das à moradia e prefeituras de grandes
cidades, e levantou a obstrução de in
vestimentos e empréstimos a municí
pios, voltando depois de muito tempo
inaú vo, a possibilitar verbas para o
atendimento do déficit habitacional.

No meio do mês junho, uma carava
na de organizações, a União dos Movi
mentos de Moradia, esteve visitando 
órgãos federais com a reivindicação de 
denubar a resolução 1469 do Banco 
Central. Esta medid·a, fixando baixos 
limites de endividamento dos setores 
públicos, impediu o repasse de verbas 
da Caixa Econômica Federal a investi
mentos das Prefeituras, em especial na 
área de habitação, causando graves 
transtornos para os goveqios que aca
bavam de ser eleitos .. 

Com o lançamento do Progran;i.a Na
cional de Habitação de Interesse Social, 
o governo exclui desse limite as coope
rativas habitacionais (Cohabs), que vol
tam a poder requerer empréstimos para 
a construção de moradias. 

Pompa - O programa nacional, lan
çado com pompa e publicidade no úl
timo dia 20 de junho,em Brasília,escon
de a inatividade que a área federal vem 
tratando a questão da habitação popular 
neste governo. Há mais de ano sem mi
nistério e sem planos concretos, o go
verno vinha desviando recursos oriun
dos do Fundo de Garantia por ·Tempo 
de Serviço para outras prioridades. 

Nessa medida, foi reduzido o prazo 
de recolhimento do FGTS pelas empre
sas aos bancos e dos bancos privados à 
Caixa Econômicâ' Federal. Com uma in
flação alta, os mais de cinqüenta dias 
que o dinheiro recolhido ficava à dispo
sição das empresas e bancos, reduziam 
seu poder aquisitivo, além de beneficiar. 
bastante as empresas financeiras e os 
próprios empregadores. Os bancos, 
porém, ainda têm o resguardo de 30

dias para movimentar e investir essas 
verbas, operando na especulação priva
da com o dinheiro público. 

As organizações contudo, não fica
ram ainda satisfeitas com as medidas 
tomadas, consideradas tímidas, para 
combater o déficit de moradias nas ci
dades. Apenas mais 5% do FGTS vai 
ser convertido na Caixa Econômica pa
ra canalizar recursos para o setor habi
tacional. Para tanto, o governo promete 
a construção de cerca de cem mil mora
dias. 

O investimento do fundo deveria ser 
ainda maior no setor de habitação, pois 
só na cidade de São Paulo, estima-se 
um déficit de mais de 1,5 milhão de mo
radias. 

Ao destinar uma parcela significativa 
dos recursos para aquisição de moradias 
no val,or de NCz$ 32.640,00, o governo 
demonstra que não vai dar total priori
dade à habitação de baixa renda, para 
aliviar a população favelada e morado
res de cortiços, mas investe com igual 
intensidade na construção e venda de 
mo.radias destinadas à população de 
classe média baixa. 

PREFElTIJRA DE SP QUER ENSINAR POÚITCAS DE 1RANSPORTE 

São Paulo (AGEN) - O Centro de 
Estudos e Pesquisas da Administração 
Municipal (Cepam), mais conhecido 
como Fundação Prefeito Faria Lima, da 
Prefeitura paulistana, está instituindo 
um corso sobre transportes a ser minis
trado às autoridades de vários municí
pios do interior do Estado de São Paulo 
e também de outros Estados. 

Indicar uma maneira de o município 
propor�ionar às populações, serviços de 
transportes confiáveis, seguros e com 
tarifas justas. Este é o objetivo do 
curso, segundo a orientação de Pedro 
de Carnargo, coordenador da área de 
transportes da Cepam. 

A administração petista da cidade de 
São Paulo pretende com isso divulgar 

as propostas de formas pela,; quais as 
administrações municipais possam au
togerir os sistemas de transportes. 

Com o auxílio iogístico da capital, 
muitas prefeituras podem se tornar aptas 
a fundarem suas companhias municipais 
de transportes coletivos. O trabalho vai 
ao encontro da decisão das prefeituras 
petistas de unifoonizarem propostas 
conjuntas para a estatização gradual cio 
transporte coletivo. 

Dentro do programa de Cepam, ha
verá também treinamento de tráfego, 
para que as cidades tenham condição de 
melhorar seus· sistemas viários, com um 
trânsito mais seguro e fluente. O curso 
que se inicia agora em junho vai até 
novembro. 
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Antônio Britto, 
relator da 

subccmissão de 

Desenvolvi
,nento Urbano 

REFORMA URBANA 
JÁ COMEÇA A SER 
DISCUTIDA NOS FSTADOS 

São Paulo (AGEN) - Implementar a 
reforma urbana nos Estados e municí
pios, regulamentando na prática dispo
sitivos aprovados pela nova Consti
tuição, mas ainda sem eficácia. Esse foi 
o tema da discussão do último dia 19 de
junho entre organizações populares li
gadas ao movimento de moradias, orga
nismos públicos e os deputados, mem
bros da subcomissão de Desenvolvi
mento Urbano de Câmara Federal, rea
lizado na sede paulista do Instituto dos
Arquitetos do Brasil�

A tarefa da subcomissão, presidida 
pelo deputado gaúcho do PMDB, Antô
nio Britto, é buscar nos Estados subsí
dios para a regulamentação da nova 
Constituição, no que se refere às áreas 
de desenvolvimento urbano, habitação, 
saneamento, transporte e organização 
territorial das cidades. Reuniões como 
esta já foram feitas no Rio, Porto Ale
gre, Salvador e Recife. 

Os membros da subcomissão enten
dem que a estrutura institucional de que 
o governo dispunha para tratar da
questão urbana já não existe mais.

Propestas - Em São Paulo, por outro 
lado, há um trabalho acumulado, reali
zado poJ" entidades ligadas à moradia e 
membros do Plenário Pró-Participação 
Popular para inserir propostas mais es
pecíficas na Constituição Estadual, a 
fim de garantir que pelo menos no Es
tado, os avanços da Constituição Fede
ral na área possam continuar. 

Dando mais autonomia aos municí
pios na administração de suas regiões 
coligadas, abrindo espaço permanente 
para a participação popular na análise 
dos orçamentos, elaboração de projetos 
e execução de planos municipais, a 
proposta, porém, tem pouca chance de 
passar no resultado final da Consti
tuição do Estado. A maioria dos depu
tados estaduais (50 dos 84) está umbili
calmente ligada ao governador Orestes 
Quércia (entre eles, membros do 
PMDB, PFL e PTB) e são refratários a 
continuação dos avanços da nova Carta. 

Nas propostas que estão ganhando 
fôlego no atual anteprojeto da Consti
tuição, reforça-se sobre,maneira a in
fluência do Estado nos municípios e 
éontemplam-se barbaridades como a 
constitucionalização da regularização 
de loteamentos grilados. Não é à toa 
que a análise das verbas gastas pelo go
verno no último ano equipara o dispen
dido com a habitação com o destinado à 
sua publicidade promocional. 

Ecologia 

ECOPACIFISMO SERÁ DECISIVO NO PARLAMENTO EUROPEU 
São Paulo (AGEN) - A unificação da 

Europa, com a abolição das fronteiras 
em 1992, será modulada sob o signo da 
coalizão entre socialistas, comunistas e 
verdes. Juntas, as três bancadas passa
ram a ocupar 261 cadeiras no Parlamen
to Europeu (PE), após as eleições de 18 
de junho, o que constitui maioria no 
hemiciclo de Estrasburgo. Hemiciclo é 
o formato do plenário onde se reúnem
os 518 eurodeputados., naquela cida
de francesa. 

A maioria de esquerda significa que 
a unificação européia tende a respeitar 
políticas de cunho social e ambiental. O 
contrário poderia oco,rrer se as forças de 
centro e direita terminassem majoritá
rias no processo eleitoral. Por outra par
te, o �aldo das eleições ao PE represen
ta um expressivo termô,metro das refor
mulações que estão sendo processadas 
na arena política mundial, sobretudo no 
campo da esquerda. 

Emexgência verde - O primeiro sinal 
dessas reformulações que pode ser de
tectado é a importância cada vez maior 
assumida pelas preocupações ecológi
co-pacifistas, como havia previsto a 
AGEN (n2 152). A bancada verde no 
Parlamento Europeu foi a que mais 
cresceu nas últimas eleições, subindo de 
20 para 39 assentos. A · repercussão 
mundial alcançada pela devastação da 
Amazônia e pelo assassinato de Chico 
Mendes contribuíram para a emergência 
das inquietações de cunho ecológico 
nos últimos meses, com reflexos no em
bate eleitoral europeu. 

· Os verdes tiveram seu melhor de
sempenho na França (nove representan
tes eleitos), Alemanha Ocidental (oito) 
e Itália (sete), países onde os movimen
tos ecológicos e pacifistas têm crescido 
de forma mais acentuada. Na Inglaten::a, 
os verdes alcançaram 15% dos votos, 

.mas não conquistaram cadeiras no PE, 
em razão da inexistência, naquele país, 
do sistema de representação proporcio-
nal. 

O crescimento da representação ver
de no hemiciclo de Estrashurgo indica 

que os eurodeputados terão, necessa
riamente, de considerar a ótica ecológi
co-pacifista em suas decisões. Recen
temente, o Parlamento Europeu apro
vou, por exemplo, a indicação de que 
os 12 membros da Comunidade Eu
ropéia não importassem o ferro produ
zido em Carajás, em função do desma
tamento provocado pela extração do 
carvão. Deliberações corno essa podem 
agora se multiplicar. 

Nova esquerda - Um segundo sinal 
que pode ser balizado pelas eleições eu
ropéias é a ascensão de uma nova es
querda, tendência já sintonizada pelo 
crescimento da bancada verde. Na Itá
lia, o Partido Comunista (PCI) aumen
tou em 1 % sua votaçao, elegendo 22 
deputados, o que alguns analistas inter
pretaram como influência das inovações 
operadas nas linhas políticas do PCI. 
No geral, a bancada comunista do PE 
cai1,1 de 48 para 41 cadeiras nas últimas 
eleições, realizadas poucos dias depois 
da crise na China. 

A renovação do pensamento de es
querda também foi fundamental na opi
nião de observadores, para o crescimen
to da representação socialista, de 165 
para 181 eurodeputados. O maior avan
ço da vertente socialista aconteceu na 
Inglaterra, com a conquista, pelo Parti
do Trabalhista, de 46 cadeiras, contra 
32 obtidas pelo Partido Conservador. 
·Foi a maior derrota eleitoral, na última
década, da primeira-ministra Margareth
Thatcher, até então considerada imbatí
vel. Será este o reflexo de uma virtual
decadência do neoliberalismo, tão em
moda ultimamente? Além disso, That
cher sai arranhada em sua - solitária
- postura anti-unificação européia.

O recado parece claro. Os setores
pró-unificação saíram fortalecidos. Mas 
não a unificação neoliberal, dos oli
gopólios, da privatização "irreversí
vel". Do mesmo modo, acentua-se a ir
reversibilidade da formação de blocos 
geo-econômicos. Até quando a América 
Latina permanecerá a reboque da Histó
ria? (José Pedro S. Martins) 
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1ERMELÉTRICA 
PODE AFETAR. 
MEIO AMBIENTE EM BACIA 

Piracicaba (AGEN) - O comprometimen
to dos recursos hídricos da bacia do rio Pira
cicaba e o sensível aumento das chuvas ácidas 
poderão ser os resultados · da instalação da 
usina termelétrica em Paulínia, município vi
zinho a Campinas, cujas obras poderão ser 
iniciadas no começo do próximo ano. Quem 
chamou a atenção para a degradação ambien
tal da região, já duramente atingida pela po
luição da água e do ar, foi o pro(essor Osval
do Sevat, do Instituto de Geociências da 
Universidade de Campinas (Unicamp) e co
ordenador do Núcleo de Pesquisas Ambien
tais (Nepan) da mesma universidade. 

Sevat foi um dos organizadores do dossiê 
científico da termelétrica, elaborado pela 
equipe multidisciplinar do Nepan. A insta
lação da usina vem preocupando entidades 
ambientalistas de toda a região, especialmen
te as de Piracicaba. O professor da Cnicamp 
falou na última semana. na Câmara :\fonicipal 
deste município, a uma platéia formada por 
vereadores, secretários municipais, técnicos 
_de vários órgãos e pesquisadores, a convite 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
que está sendo transformada em Secretaria 
do Meio Ambiente pela administração petista 
piracicabana, comandada pelo prefeito José 
Machado. 

No último dia 7, prefeitos de todos os 
municípios (43) da Bacia do Piracicaba esti
veram reunidos em Sumaré, também próxima 
a Campinas, para discutir, entre outros pon
tos, a instalação da usina termelétrica em 
Paulínia. 

Custos - A Companhia Energética de São 
Paulo (Cesp) justi{ica a instalação da usina 
com o déficit energético do Estado. Entre
tanto, a Companhia deixou de concluir várias 
usinas hidrelétricas, que poderiam sanar as 
dificuldades, além de deixar outras sem os 
principais equipamentos, conforme avaliação 
de técnicos. 

Em duas projeções feitas por técnicos da 
Cesp, os custos da usina sempre serão maio
res do que US$1 bilhão. O principal equipa
mento, uma caldeira1 será importado do 
Japão, a um custo de US$585, emprestados 
pelo Export-Import Bank of Japan. Utilizará 
como combustível principal um óleo ultravís- · 
coso, uma espécie de piche, obtido do resíduo 
de "fundo de torre", resultante do processa
mento do petróleo cru da Refinaria do Pla
nalto (Replan). A tecnologia, assinalou o pro
fessor Sevat, é pouco conhecida no Brasil e 
no exterior. O equipamento será entregue 
pelo sistema "tum key", sem transferência de 
tecnologia. 

Plebiscito - O prefeito José Machado, de 
Piracicaba, quer que o debate sobre a insta
lação ou não da usina termelétrica de Paulínia 
seja ampliado e envolva também a comunida
de científica. Ele considerou como "interes
sante" a idéia da promoção de um plebiscito 
para discutir a questão, sugerida por prefei
tos de Paulínia, Sumaré, Cosmópolis e Ame
ricana. 

"O debate deve ser ampliado, mas não sei 
se o plebiscito seria o melhor caminho. Antes 
<..levemos envolver a comunidade científica no 
debate sobre a instalação da usina", disse o 
prefeito à AGEN. 

� 
--- � --- -
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EL SALV AOOR: 

PERSPF.CllVAS 

COM O NOVO GOVERNO 

San Salvador (AGEN) - Com o país para
lisado devido à falta de eletricidade e trans
porte, como resultado da sobotagem guerri
lheira, ocorreu, dia 1 e de junho, a transição 
presidencial em El Salvador. Alfredo Cristia
ni, 42, herdeiro de uma das maiores fortunas 
do país, recebeu o cargo de Napoleón Duar
te, que poucas horas depois viajava aos Esta
dos Unidos, para continuar o tratamento do 
câncer no fígado que o levou a diminuir radi
calmente suas atividades no último ano de seu 
governo. 

O novo governo traz algumas novidades 
importantes: § a primeira vez, desde o golpe 
de Estado de 1979, que a equipe do Executi
vo provém dos grupos emprésariais mais im
portantes. Até o momento, esses grupos ti
nham se recusado a participar do governo, 
que eles consideravam inaceitável em razão 
de seu conteúdo "reformista". 

De fato, a vitória do partido Aliança Re
publicana Nacionalista (Arena) nas duas úl
timas eleições (em 1988, para o Poder Legis
lativo e municipal, e em 1989, para presiden
te) é interpretada como o resultado do fra
casso do projeto reformista, financiado e 
apoiado pelos EUA. 

Foram nove anos de esforços contraditó
rios para transformar a composição do leque 
político do país, com a intenção estratégica 
de tirar a base social e.política da insurgência 
de esquerda, através de programas coopera
tivos, comunitários etc., que, no entanto, 
sempre foram limitados por sua direção ver
tical, pela interferência do governo e, geral
mente, por sua utilização com fms políticos 
"imediatistas por parte do Partido Democrata 
Cristão (PDC), no poder de forma direta ou 
indireta desde 1980. 

A principal tendência política é, pois, de 
desilusão eom a possibilidade de se modificar 
a estrutura social dentro da proposta social 
cristã do PDC. Em segundo lugar, as forças 
de direita reorganizaram-se para enfrentar a 
decadência reformista com uma plataforma 
política mais criativa na forma, melhor apre
sentada e menos identificada com a subordi
nação aos interesses dos EUA no país. As 
vitórias da Arena nas duas eleições mencio
nadas refletiram, assim, nem tanto um au
mento significativo dos votos direitistas, mas 
uma redução dos votos reformistas. 

Radicais contra pragmáticos - As priori
dades iniciais do governo Cristiani não são 
difíceis de identificar: trata-se de sobreviver 
no poder durante os próximos meses, num 
país que já não tem os recursos mínimos para 
financiar a guerra e outras atividades míni
mas do governo, face à queda da produção de 
café em 1987-88 (a queda foi de 50% em re
lação ao ano anterior, em função da guerra e 
da seca). 

Somente um programa de austeridade 
muito rígido poderá levar o governo até que 
a safra de 1988-89 comece a ser vendida (a 
futuro) e novos dólares entrem nas contas es
tatais. Nesse momento, o governo Cristiani 
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enfrentará, suas primeiras decisões de longo 
prazo, em que as visões diversas sobre es
tratégias econômicas e políticas serão impor
tantes para determinar o que fazer. 

Por um lado, um grupo considerado "mais 
pragmático" - com Cristiani como principal 
representante - quer lentamente levar o país 
em direção a um programa de "reajuste es
trutural", dentro das fórmulas concebidas 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e 
o Banco Mundial.

Por outro lado, um grupo "mais radical",
que certamente foi fundamental ao financia
mento da campanha de Cristiani, está pro
pondo uma terapia de "choque" para a eco
nomia, de tal forma a produzir uma mudança 
rápida em termos econômicos e sociais, que 
em sua opj.nião é imprescindível para elevar o 
níyel de confiança empresarial e reiniciar o 
invest�ento privado no país, tanto nacional 
como estrangeiro. 

Os dois últimos têm, em última instância, 
visões mais ou menos similares. Querem ver 
o país de volta a um modelo capitalista de
mercado livre, em que a oferta de emprego
cons:ituiria a garantia principal do nível de
vida da população, e no qual os programas
sociais seriam altamente específicos. Por
exemplo, dirigidos principalm�nte às crian
ças. A redução da atividade estatal é conside
rada condição "sine qua ,non" para ambos os
grupos.

Guerra civil - Entretanto, dentro da Are
na também existe um debate sobre um ele
mento que, no modelo reformista, dentro da 
estratégia de Guerra de Baixa Intensidade 
(GBI), tentava se apresentar como secundá
rio: a guerra civil. 

Para a maior parte dos líderes da Arena 
- pessoas que geralmente possuem capital
de grande volume, para os padrões salvado
renhos - a guerra tem sido uma realidade
muito evidente, na medida em que tem redu
zido as margens de ação empresarial e trazido
conseqüências diretas em suas atividades.

No entanto, coexistem dentro da Arena 
duas formas de interpretar a continuação da 
guerra: 

1. Os que pensam que a guerra continua
porque dentro da GBI não convém ganhá-la. 

2. Os que pensam que é impossível ganhar
militarmente a guerra. 

Para os primeiros, seria questão de tempo 
e esforço adicionais, e a guerra seria ganha. E 
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Solenü:IÓde em que 
Napoleón Duarte (à 
esquerdq) tran.smitiu 
o cargo para
Cri.ttiani

com isto seria possível iniciar a reconstrução 
do país. 

Para os que pensam que não é possível 
ganhar militarmente a guerra, deve-se ga
nhá-la politicamente, com uma política de 
"unidade nacional" contra-insurgente, para t 
isolar a guerrilha e o movimento popular de 
esquerda. Ou, caso isso não seja possível, a 
única saída seria negociar com a organização 
guerrilheira, a Frente Farabundo Martí para a 
Libertação Nacional (FMLN). 

Como iniciativa concreta, o presidente 
Cristiani apresentou uma proposta de reu
niões com a FMLN no dia de sua posse. Tra
ta-se de uma proposta de forma, que define 
mecanismos de encontro, mas que nada abor
da sobre o conteúdo da plataforma de reivin
dicações da FMLN, propondo modificações 
que aprofundariam as reformas sociais no 
país. A Arena, pelo contrário, propõe o re
tomo à situação anterior às reformas (impos
tas pelos militares golpistas em 1979-80). 

A única questão de conteúdo já mencio-
nada pela Arena, antes da posse de Cristiani, 
foi a proposta de simetria entre os "contras" 
nicaragüenses e a FMLN. Para a Arena, se os 
"contras" vão depor as armas, como parte 

âdas negociações entre os presidentes da �
América Central, a FMLN tem de fazer o 
mesmo. Para Cristiani, o ideal seria que os 
"contras" entregassem suas armas em El Sal
vador, e a FMLN na Nicarágua. 

Não é possível dizer com certeza, neste 
momento, qual será a opção dos líderes do 
novo governo direitista salvadorenho acerca 
da guerra civil. Outras variáveis, sobretudo 
internacionais, terão impacto direto sobre 
suas decisões e possibilidades, p"ois o nível de 
dependência externa continuará elevado, ain
da que os líderes da Arena se definam como 
nacionalistas. 

E a principal variável interna, a capacida
de de ação da FMLN, continuará determi
nando a margem de manobra do governo de 
Cristiani, assim como fez durante o governo 
anterior. Nesse sentido, é bem provável que a 
oferta de negociação apresentada por Cris
tiani no discurso de posse não consiga resul
tados imediatos. Mas, ao mesmo tempo, é 
óbvio que no futuro (previsível) o governo da 
Arena terá de optar por aprofundar a guerra 
ainda mais (com o risco da "libanização" que 
isso implicaria), ou encarar uma negociação 
séria, em que a comparação simplista com a 
situação da Nicarágua não poderá constituir 
aspecto central da discussão. 
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Documento 

FMLN PROPÕE RETOMADA DE 

DIÁLOGO PELA PAZ 

San Salvador (AGEN) - Dois dias 
antes da posse de Alfredo Cristiani na 
Presidência de El Salvador, a 12 de ju
nho, a Frente Farabundo Martí de Li
bertação Nacional (FMLN) lançou o 
documento "Proposta Política", que 
contém as sugestões da guerrilha para a 
retomada do diálogo de paz. Esta é a ín
tegra do documento: 

"A instalação do governo da Arena a 
12 de junho significa, para todas as for
ças políticas e sociais do país e para a 
comunidade internacional, um aprofun
damento e prolongamento da guerra em 
El Salvador. 

As medidas tendentes a aumentar a 
repressão, legalizar os esquadrões da 
morte sob a fachada de defesa civil, 
manter a total impunidade dos membros 
dos esquadrões implicados em casos 
como o de Monsenhor Romero, agravar 
o conflito social com a revogação direta
ou indireta dás incipientes reformas 
econômicas, e provocar demissões em 
massa de trabalhadores do Estado, cria 
um clima totalmente desfavorável para 
o diálogo entre as partes.

Frente à gravidade dessa situação, a
FMLN faz um no:vo esforço e propõe 
um caminho prático para abrir possibi
lidades de diálogo e entendimento que 
conduzam à solução negociada e a uma 
paz duradoura em El Salvador. 

1. Retomada do diálogo com os par
tidos políticos. 

A FMLN considera que os partidos 
políticos que não participam do governo 
da Arena poderiam assumir um papel de 
propiciadores e gestores do diálogo, até 
conseguir a negociação direta entre o 
governo e a FMLN. 

Na reunião de Oaxtepec, os partidos 
políticos estabeleceram a necessidade 
de continuar com as reuniões depois de 
19 de mar.ço. A FMLN considera opor
tuno retomar agora a discussão e iniciar 
conversaçõ� em local e data consen
sualmente escolhidos. 

Em tais reuniões entre os partidos de 
oposição e a FMLN, proporíamos a se
guinte plataforma de compromissos que, 
consideramos, devem ser assumidos pe
lo novo governo e a FMLN, como me-
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didas que levem à criação de condições 
para o diálogo e a negociação direta en
tre as partes. 

2. Compromissos .políticos.
2.1 DaFMLN:
a) Abster-se de todo tipo de atentado

contra dirigentes políticos do governo 
de Cristianí. 

b) Suspensão das paralisações nacio
nais do transporte e, conseqüentemente, 
suspensão da sabotagem ao transporte 
público. 

e) Respeito à vida, liberdade e inte
gridade física de familiares de dirigen
tes políticos e militares do governo, das·
Forças Armadas, respeito esse extensi
vo às suas residências.

d) Manter a suspensão do uso de pla
taformas de artilharia, conhecidas como 
"carros-bomba", nas cidades. 

e) Respeito ao pessoal e à infra-es
trutura dos Estados Unidos da América, 
em El Salvador. 

f) Suspensão da sabotagem a postes
de energia elétrica e centros comerciais 
das cidades. 

2.2 Do governo da Arena. 
a) Julgamento do ex-major Roberto

D'Abuisson e de todos os implicados no  
assassinato de Monsenhor Romero. Em 
conseqüência, exclusão de toda forma 
de participação de D'Abuisson em 
qualquer dos organismos do Estado. 

b) Desmantelamento efetivo dos es
quadrões da morte e renúncia à idéia de 
criação legal ou encoberta da "defesa 
civil patriótica". 

e) Libertação imediata dos dirigentes
sindicais, ativistas do movimento popu
lar e presos políticos que se encontram 

Manifestações em 
frente à catedrol 
de San Salvador 
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Guerrilha 
compromete-se a 
não atentar 
cmrtra membros 
do governo 

encarcerados; ténnino imediato dos as
sassinatos, capturas, desaparecimentos e 
cercos militares, das invasões e ataques 
às universidades, sedes do movimento 
popular, igrejas e organismos sociais, e 
de toda forma de repressão contra os 
partidos de oposição. 

d) Manter a reforma agrária, incluin
do o decreto 207, e a nacionalização do 
sistema financeiro e do comércio exte
rior, tal como foi decretado pela junta 
de governo de 1980. 

e) Liberdade irrestrita de informação
para todos os órgãos de imprensa na
cional e internacional, com o fim das 
ameças e intimidações contra os mes
mos. 

f) Manter o compromisso assumido
pelo governo anterior, de permitir a saí
da do país aos feridos e mutilados de 
guerra da FMLN, e de respeitar a vida 
de familiares de dirigentes do movimen
to popular, dos partidos de oposição e 
daFMLN. 

3. Negociação direta entre as partes.
Tendo sido criado um clima propício,

a partir da gestão dos partidos e com o 
cumprimento dos compromissos. propos
tos, a FMLN estaria disposta a iniciar 
de imediato o diálogo e as negociações 
diretas com o governo da Arena, que 
levassem à verdadeira democracia, às 
transfonnações sociais e à paz firme e 
duradoura em nosso país. A 6 de abril a 
FMLN apresentou uma proposta pro
gramática, que levaríamos a essa nego
ciação. 

4. Solução salvadorenha.
A FMLN mantém-se favorável a um

acordo de cessar-fogo, nos marcos de 
uma negociação global do conflito sal
vadorenho. Contudo, em atenção à 
dinâmica do processo negociador regio
nal, expressamos que estaríamos dispos
tos a estabelecer esse acordo no mo
mento em que, consensualmente, se 
aceite. efetuar (com a devida supervisão 
internacional) um corte multilateral e 
simultâneo de abastecimentos militares 
de qualquer origem, a todos os gover
nos e partes do conflito centro-america
no.'' 

El Salvador, 29 de maio de 1989. 
Ass. Comando Geral da FMLN. Co

mandantes Francisco Jovel, Schafik 
Jorge Handal, Joaquín Villalobos, 
Eduardo Sancho, Salvador Sanchez 
Cerén. 
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Política 

SURPRE.5A: 
PESQUISA INDICA 
QUE PMDB NÃO MORREU 

Rio de Janeiro (AGEN) - O PMDB não 
está morto. É o que se pode deduzir da pes
quisa implementada pelo Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), a 
partir dos resultados das eleições municipais 
do ano passado, como base para tendências 
do eleitorado na campanha presidencial de 
1989. 

O Ibase estima em 65 milhões o número 
de eleitores neste ano, assim distribuídos por 
regiões, conforme a porcentagem de eleitores 
em cada uma delas, em 1986: Sudeste, 31,8 
milhões (49% em 86); Nordeste, 15,6 milhões 
(24%): Sul, 11,1 milhões (17%); Centro-Oes
te, 3,9 milhões (6%); Norte, 2,6 milhões 
(4%). 

O Estado de $ão Paulo é a unidade da Fe
deração com maior número de eleitores 
(24,3%), seguindo-se Minas Gerais (11,9%), 
Rio de Janeiro (10,9%), Rio Grande do Sul 
(7,6%), Bahia (6,3%), Paraná (6%), Pernam
buco (4,2%), Ceará (4%), Santa Catarina· 
(3,5%) e Goiás (2,3%). Os demais Estados 
somam 19% do eleitorado. Esses números 
explicam porque o candidato Leonel Brizola 
(PDT) desejava um nome de São Paulo para 
compor a sua chapa (o presidente do Sindica
to dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz An
tonio Medeiros), e porque os presidenciáveis 
Fernando Collor de Mello (PRN) e Mário 
Covas (PSDB) buscam um candidato a vice 
proveniente de Minas.Gerais. Collor aparen
temente já o achou - o senador 1 tamar 
Franco; Covas queria o prefeito de Belo Ho
rizonte, Pimenta da Veiga, que declinou do 
convite. 

A força partidária - O Centro de Dados 
do lbase apresenta, em seguida, um quadro 
da força municipal dos maiores partidos polí
ticos no país, elencando o eleitorado das ci
dades governadas por cada agremiação: 
PMDB, 15.000.039; PFL, 9.700.494; PDT, 
8.708.816; PT, 7.860.981; PDS, 5.024.757; 
PTB, 4.692.421; PDC, 2.418.648; PSDB, 
1.938.269; PL, 1 .793.772 e PSB, 969.076. 

O Ibase observa que esses números foram 
calculados estatis ticamente, "a partir da po
pulação municipal em 1985 e da proporção 
eleitorado/população em 1986, a nível esta
dual, levando-se em conta o crescimento de
mográfico e a abstenção observada nos qua
tro últimos pleitos nacionais (1974, 1978, 
1982 e 1986)". Do mesmo modo, a pesquisa 
não considera 76 municípios governados por 
pequenos partidos, e muito menos as alte- · 
rações introduzidas com o "fenômeno Col
lor··. 

Comportamento - Com base nos últimos 
resultados eleitorais, o Ibase aponta as 
tendências, nos municípios de até 50 mil e de 
mais de 50 mil eleitores. Concluiu-se que, 
dentre os eleitores brasileiros, 33,5% são 
progressistas (255 municípios), 32,6% são 
-:onservadores (1884 municípios) e 33,9% 
não têm posição definida (1740 municípios). 
Aqui foram considerados os 4180 municípios 
brasileiros (em 1985), dos quais 3045 são de 
pequeno porte, representando 52% do eleito
rado. 

No bloco "progressista" ,o !base incluiu os 
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SUCESSÃO PRF.sIDENCIAL 

ROBERTO FREIRE, DO PCB: PELA TOLERÂNCIA 

São Paulo (AGEN) - O candidato 
do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) à Presidência da República, 
Roberto Freire, em sua campanha já 
visitou o presidente das Organi
zações Globo, Roberto Marinho, e o 
cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, 
d. Eugênio Sales. Já foi a um terreiro
de Candomblé em Salvador (BA), e a
um pagode na Escola de Samba Uni
dos de Vila Isabel. no Rio de Janeiro
(a presidente da escola, Ruça., mulher
de Martinho da Vila, é vereadora pe
lo PCB na capital).

Com esse tipo de iniciativa, o pos
tulante comunista pretende contri
buir, conforme costuma dizer, para a 
elevação do nível da tolerância polí
tica e religiosa no Brasil. Erµ outros 
termos., des�ja colaborar para o forta
lecimento do processo democrático, 
ao tentar extirpar de vez o vírus do 
anticomunismo, que durante muitos 
anos contaminou a cultura política do 
país. 

Empresários comunistas - Tendo 
participado de inúmeros programas 
de TV, o recifense Roberto João Pe
reira Freire, nascido a 20 de abril de 
1942, tem podido expressar aberta
mente suas idéias. Em termos de 
pesquisas de opinião, aparece com 
no máximo 2% das preferências, ín
dice que sobe na sua cidade natal. 
Em sua campanha, Freire, bacharel 
em Direito pela Universidade Federal 
de Pernambuco, conta com o apoio 
até de empresários, membros ou sim
patizantes do "partidão", como os 
pecuaristas Euclides de Oliveira, 
Onofre da Costa Filho e Cannelino 
de Arruda Rezende, fazendeiro no 
Mato Grosso do Sul. ·Em São Paulo, 
o proprietário de uma grande indús
tria gráfica ofereceu 50 mil camisetas
e 50 mil bolsas. Outras contribuições

municípios governados pelo PT (27 com até 
50 mil, 11 com mais de 50 mil eleitores), 
PSDB (10 e 6), PDT (141 e 26) e PSB (29 e 
5). Os "indefinidos" são governados pelo 
PTB (300 e 15) e PMDB (1391 e 34). 
co "conservador", estão o PDC (224 e 5), 
PDS (430 e 14), PFL (984 e 16) e PL (208 e 
3). 

Em termos regionais, o Ibase assinala que 
.o PT, PTB e PL são fortes em São Paulo, o 
PDS no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
o PDT no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 
e Paraná, e o PDC-e PSDB em Minas Gerais.
O PMDB, PFL e PSB estão espalhados por
todo o país. Os dois primeiros detêm, juntos,
63% dos municípios, dos quais 61% em áreas
rurais.

A pesquisa do lbase indica, por último, as 
tendências do eleitorado urbano (29 milhões 
de votos), em 40 cidades paulistas, 12 flumi
n,enses, 10 gaúchas e em 13 capitais de outros 
Estados (Belo Horizonte, Salvador, Recife, 
Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Belém, João 
Pessoa, Natal, Vitória, São Luís, Manaus e 
Florianópolis). As tendências do eleitorado 
urbano: PT, 21 %; PDT, 20,6%; PMDB, 
18,3%; PDS, 9,6%; PTB, 7,7%; PSDB, 

Freire 
já foi ao bispo 

e ao dono da Globo 

estão chegando. Em agosto e setem
bro o PCB promoverá campanhas de 
arrecadação de dinheiro junto às fes
tas dos jornais dos Partidos Comu
nistas da Itália e da França - "L'U
nità" e "L'Humanité", respectiva
mente. 

Em 1974 Roberto Freire elegeu-se 
deputado estadual em Pernambuco, 
pelo MDB. Em 1978 elegeu-se depu
tado federal, pelo mesmo partido, e 
nessa qualidade participou de 
missões parlamentares a Cuba (1980) 
e à União Soviética (1981). Reele
geu-se em 1982, pelo PMDB, e em 
1986, j_á pelo PCB, tendo recebido 
75.7'2A- votos. É casado com Letícia 
Baltar Freire, com quem teve quatro 
filhas (Marta, Luciana, Cláudia e 
Mariana). O candidato a vice-presi
dente na chapa comunista é o médico 
S,érgio Arouca. · 

7,0%; PFL, 6,8%; PL, 4%; PDC, 2,4% e 
PSB, 1,8%. 

Formadores de opinião - Para o !base, 
"admitida a coerência do voto partidário e, 
uma definição mais clara das tendências no 
eleitorado urbano, pode-se antever que as es
colhas dos eleitores nas pequenas e médias 
cidades do interior terão peso decisivo nas 
próximas eleições". O país, acrescenta o Ins
tituto, "vem mudando ero termos políticos 
institucionais, mas os formadores locais de 
opinião, como o prefeito, o dono da farmácia, 
do armazém, do bar, da lanchonete, os pro
fessores, comerciantes, gerentes de banco, 
cabos eleitorais e ativistas locais, enfim, a teia 
dos chamados micropoderes, ainda influen
ciam localidades em que a população se rela
ciona pelos mais diferentes laços. É um uni
verso que representa 50% do eleitorado, pes
soas ainda ressabiadas, junto às quais a 
atuação dos candidatos, inclusive na tele
visão, terá de ser muito bem trabalhada. 
"Como o PMDB detém a máquina em 1.391 
municípios de até 50 mil eleitores, certamente 
o partido de Ulysses Guimarães e Valdir Pi
res ainda pode sonhar com um melhor de
sempenho na campanha presidencial.
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Economia 

HIPERINFLAÇÃO E CALOTE PREOCUPAM EMPRESÁRIOS 

São Paulo (AGEN) - Lideranças do 
empresariado, reunidas na Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), prepararam e encaminharam 
sugestões ao Congresso Nacional para 
um novo plano econômico que diminua 
a possibilidade de lúperinflação no Bra
sil até a posse do novo presidente da 
República, em março de 1990. 

A principal rei vindicação aos em
presários é de que não haja um calote 
na dívida pública 'interna, pois isso de
tonaria o processo lúperinflacionário. 

As empresas brasileiras têm hoje 
baixo endividamento e poucos projetos 
de investimento. O dinheiro gerado nas 
operações é destinado a aplicação no 
mercado financeiro, principalmente no 
over lastreado em títulos públicos. 

Se o governo der um calote na dívida 
pública interna - suspendendo o pa
.gamento dos títulos - os bancos po
derão entregar os papéis às empresas. 
Após o susto, as companhias poderão 
começar a especular com o dólar no pa
ralelo .fugindo. do mercado financeiro. A 
correção dos preços dos produtos pelo 
dólar poderá desencadear a hiperin-

EXPORTAÇÕES: 
AGUARDANDO _OS REAJUSTES 

São Paulo (AGEN) - As exportações 
brasileiras perderam o fôlego em maio, 
e as importações avançàram em con
seqüência do congelamento cambial e 
do acúmulo de defasagem, que está 
sendo eliminada com a volta da mini
diária em junho. No mês passado, os 
exportadores seguraram o fechamento 
de câmbio à espera da máxi, que não 
veio. 

As exportações em maio foram de 
US$ 2,837 bilhões, contra US$ 2,904 
bi'lhões no mesmo período do ano pas
sado. As importações cresceram de US$ 
1,154 bilhão em maio de 88 para US$ 
1,450 bilhão na mesma ép9ca de 89. O 
resultado foi que o saldo da balança 
comercial (exportações menos impor
tações) caiu de US$ 1,750 bilhão em 
maio de 88 para OS$ 1,387 bilhão em 
maio último. 

O saldo acumulado no ano (OS$ 
7 ,02 bilhões) é, no entanto, o maior da 
década. As vendas para o mercado in
terno contribuíram, também, para dimi
nuir a porçentagem das exportações no 
faturamento das empresas n.o mês em 
questão. 

As minidesvalorizações do cruzado 
em junho· estão acinJa das expectativas 

· inflacionárias. Até o último dia 20, a
desvalorização cCambial acumulada foi
de 21,25%, e a variação do Bônus do
Tesouro Nacional (que reflete a in
flação) atingiu 13,10% .

r 

Mário Amato, 
presidente da 
FIESP, um dos 
articuladores 
da proposta 
dos 
e-ng,resários 

fiação, como está acontecendo na vizi
nha Argentina. 

O ministro da Fazenda, Mailson da 
Nóbrega, considerou a proposta dos 
empresários como "inoportuna", pois 
foi apresentada justamente no momento 
em que o governo recuperava o interes
se do mercado finam,eiro pelos títulos 
públicos,e os juros pagos pelo Tesouro 
Nacional para a colocação dos papéis 
começavam a diminuir. 

EMPREGO: 
PROCURA DIMINUI NO PAÍS 

São Paulo (AGEN) - O número de 
pessoas procurando trabalho em relação 
à população economicamente ativa caiu 
de 4,08% em março para 3,94% em 
abril. Os dados são da Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca (Fibge). Os resultados nas regiões 
metropolitanas foràm: Recife, 5,82%; 
Salvador, 4,47%; Belo Horizonte, 
·3,98%; Rio de Janeiro, 3,16%; São
Paulo, 4,28%, e Porto Alegre, 2,99%,
todos revelando queda em relação a
março.

A proporção da população economi-. 
<::amente ativa (16,5 milhões de traba
lhadores) que recebia menos de um Piso 
Nacional de Salários caiu de 19,45% 
em março para 16,76% em abril. 

A nova política salarial irá funcionar 
em forma de "cascata". O salário total 
do trabalhador será dividido com base 
em três faixas. Para um salári,o de NCz$ 
3 mil, os primeiros NCz$ 360,00 (278 
BTNs , Bônus do Tesouro Nacional) 
serão corrigidos pelo IPC integral. Os 
NCz$ 2.640,00 intermediários (entre 
278 e 1851 BTNs) serão reajustados pe-
1& gatilho mensal de 5%, com recompo
sição ao final do trimestre. Os restantes 
NCz$ 600,00 ficam para livre nego
ciação. Na faixa de 278 a 1851 BTNs, a 
parte que exceder 278 BTNs s6 terá no 
gatilho a diferença entre o IPC e 5%. 
No reajuste trimestral esses salários 
mais altos recebem os 5% que não fo
ram concedidos por meio dos gatilhos. 
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RTIMO ACELERADO 
PARA A INFLAÇÃO 

São Paulo (AGEN) :- A inflação 
avança acelerando o passo. É o que 
mostra a pesquisa da Fundação Ins
tituto de Pesquisas· Econômicas 
(Fipe). Na primeira quadrissemana 
de maio a variação foi de 10,21 %; 
na segunda, de 11,12%; na terceira, 
de 12,78% e em maio de 16,59%. 
Na primeira quadrissemana de ju
nho chegou a 19,90%. 

A maior variação na primeira 
quadrissemana de junho foi a db 
preço médio do vestuário, com 
32,;39%. Em seguida vêm educação 
(com 28,85%) e transportes 
(25,21%). 

A primeira semana de junho re
gistrou o impacto do. descongela
mento da economia com o fim do 
Plano Verão. As tarifas públicas, 
tais como a de fornecimento de luz. 
(que registrou alta de 8,6%J tên? 
sofrido realinhamentos modestos, o 

.que indica que seu impacto infla
cionário ainda está por vir. 

O Bônus do Tesouro Nacional 
(BTN) fiscal indicava, na semana 
passada, uma projeção da inflação 
para junho de 22,3%. A inflação 
oficial em maio, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor da Fun
dação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (Fibge), foi de 
9,94%. 

CRESCEM VENDAS 
NO MERCADO JNl'ERNO 

São Paulo (AGEN) - As vendas 
no comércio varejista tiveram um 
crescimento real dé 3,7% no mês 
de maio, se comparadas ao compor
tamento de abril. Os dados são de 
uma pesquisa preliminar· da Fede
ração do Comércio do Estado de 
São Paulo (FCESP). As vendas fo
ram ajudadas pelas promoções do 
Dia das Mães. 

A rentabilidade de 10,49% das 
cadernetas de poupança em maio 
fez que houvesse redução nos 
depósitos e aumento nos saques. A
perda da captação nas cadernetas 
em maio foi de 5% do saldo de 
abril. As pessoas preferiram anteci
par as compras antes do desconge
lamento a aplicar nas cadernetas. 

Em junho, a expectativa é de 
que a captação das cadernetas ain
da seja negativa, ou seja, de que os 
saques superem os depósitos. A 
aceleração inflacionária faz que. 
ocorram retiradas nas cadernetas 
para complementação salarial. A 
estimativa é de perda na captação 
das cadernetas de 2% em relação 
ao saldo de maio, apesar de a ren
tabilidade projetada para as cader
netas em junho ser de 23%. 
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Movimento operário 

VOLTA REDONDA: SACUDINDO A POEIRA NA TRAGÉDIA 

Volta Redonda (AGEN) - A cidade de 
Volta Redonda apareceu de forma trágica 
nas manchetes dos jornais de todo o país des
de o dia 9 de novembro do ano passado, 
<4uando a repressão do Exército aos metalúr
gicos da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), em greve, causou a morte de. três 
operários, William, Walmir e Barroso. De lá 
para cá novos acontecimentos acentuaram o 
clima de tensão que passou a predominar na 
cidade. 

A 21 de fevereiro, morria num acidente 
automobilístico (sob circunstâncias ainda não 
esclarecidas) o prefeito Juarez Antunes, do 
PDT. Por vários anos, Antunes liderou o 
movimento operário de Volta Redonda, que, 
ao lado do movimento dos metalúrgicos do 
ABC, em São Paiilo, se tomou um marco na 
história do sindicalismo brasileiro. A morte 
de Juarez, que antes de eleger-se prefeito foi 
deputado federal, voltou a comover a cidade. 
A pe rícia em  t orno do suposto aci-

dente- continua. 
Nova comoção teria lugar a 2 de maio, 

com a destruição, em atentado terrorista, do 
Memorial 9 de Novembro, erguido para ho
menagear os operários mortos no ano passa
do. No dia seguinte, explodia o alto-forno n� 
3, da CSN, com a morte dos trabalhadores. 
Antônio Bento de Araújo e Jorge Luís Nu
nes. Apesar de todos esses fatos, ou justa
mente por causa deles, a ação dos movÍ.n].en
tos sociais continua se processando, a partir, 
principalmente, de dois vértices: a Igreja e o 
Sindicato dos Metalúrgicos. 

O M�morial 9 de Novembro, projetado 
por Oscar Niemeyer, deve ser reinaugurado 
no mês de julho. Abaixo dos nomes de Wil
'liam, Walmir e Barroso, haverá a seguinte 
inscrição: "Nem a bomba que destruiu este 
monumento poderá contrariar os que lutam 
pela liberdade e pela justiça social." A 21 de 
junho, foi lançado o movimento "De Volta 
Redonda a volta por cima". 

CSN ENFRENTA SUA MAIOR CRISE 

Volta Redonda (AGEN) - Com uma dívi
da de mais de NCz$ 2 bilhões, a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Re
donda, a maior siderúrgica da América Lati
na e a 9� do mundo, enfrenta,a sua maior cri
se financeira. Prova disso foi o comunicado 
feito à Secretaria da Fazenda do Estado do 
Rio, de que a partir de junho a empresa iria 
suspender o pagamento do Imposto de Cir
culação de Mercadorias _e Serviços (ICMS), 
que representa 5% da arrecadação total do 
Estado do Rio. 

De acordo com o ofício enviado pela em
presa ao secretário da Fazenda, Jorge Hilá
rio, a partir deste mês a empresa não poderá 
pagar os NCz$ 8 r,:iilhões referentes ao mês 
de maio, e nem os NCz$ 10 milhões referen
tes ao mês de abril, que já estavam atrasados. 

· O presidente da CSN, Juvenal Osório, con
firmou que a situação é crítica, e que a de
cisão de suspender o pagamento do ICMS é 
inevitável, pois ·a empresa está totalmente 
descapitalizada, acumulando diversas dívidas. 

O presidente da CSN está tentando obter, 
junto ao governo federal, a. autorização para 
um empréstimo de NCz$ 350 milhões, sufi
cientes para �uilibrar a situação financeira1 

·aa empresa, que emprega hoje mais de 23 mil
funcionários (é a principal fonte de empregos
de Volta Redonda). Segundo ele, a CSN está
vendendo o aço pela metade do preço, traba
lhando com as tarifas totalmente defasadas.
,Não são poucas as vozes a sustentar que a
crise da CSN seja premeditada, visando a sua

Explosão do �forno n'! 3 
agravou a crisl! da CSN 

privatização, dentro dos atuais modelos neo
liberais. 

Explosão - A crise na CSN agravou-se 
com a explosão do alto-forno n2 3, a 3 de 
maio, que causou a danificação de todo o sis
tema hidráulico, elétrico e eletrônico, geran.
do o que diversos técnicos definem como "a 
pior situação vivida pela usina'.'. Até que o 
regenerador destruído seja totalmente recu
perado, o alto-forno n2 3, responsável por 
70% da produção de aço da CSN, produzirá 
6300 toneladas diárias de ferro gusa, ao invés 
das nove mil produzidas normalmente. 

EMPRESA GEROU O MOVIMENTO :ECOLÓGICO LOCAL 

Volta Redonda (AGEN) - Fonte de rique
za e mobilização social, a CSN, em Volta 
·Redonda, também é matriz do movimento
ecológico da cidade. Há dois anos funciona o
Movimento Ecológico SOS Paraíba, que·
constantemente reivindica da siderúrgica e de.
todas as empresas da região a recuperação
biológica do rio Paraíba do Sul, que abastece
grande parte da população do Estado do Rio
de Janeiro. É, aliás, por causa da curvá de

quase 360 graus que o no traça na cidade, 
que Volta Redonda tem esse nome. 

No início de junho, a CSN lançou cerca de 
cinco mil litros de óleo, com forte cheiro de 
alcatrão, no rio Parai'ba. Segundo técnicos da 
Fundação Estadual de Engenharia de Meio 
Ambiente (Feema); o óleo deve ter vazado da 
coqueria, uma unidade da siderúrgica que 
trabalha co.m produtos químicos extraídos do · 
carvão. 

29 • JUNaO • 1989 

Local onde o 
soldado/oi 
assassinado 

TENSÃO AUMENTOU 

Charles 
Fabiano, 
monocom 
tiros de 
metralhadora 

COM A MORTE DE SOLDAJ)() 

Volta Redonda (AGEN)- Um prêmio de 
NCz$ 50 mil está sendo oferecido por ofi
ciais do Exército, a quem der informações 
sobre os assassinos do sold;tdo Charles Fa
biano da Silva. O anúncio foi feito a 2 de ju
nho, durante a missa de sétimo dia pela morte 
do soldado,. realizada no galpão do quartel do 
222 Batalhão de Infantaria Motorizado 
(BIMTz), em Barra Mansa. A missa, com a 
presença de cerca de 300 oficiais do Exérci
to, foi celebrada peJo capelão da Academia 
Militar de Agulhas Negras, Duílio Antônio 
Antonini, e pelo padre Hilário, enviado espe
cialmente por d. Waldyr Calheiros. 

O soldado do Exército, Charles Fabiano 
da Silva, de 20 anos, morreu na madrugada· 
de 26 de maio, no hospital da CSN. O solda
do foi ferido a tiros de metralhadora e revól
ver quando tentou reagir ao ataque de dois 
homens, que roubaram seu fuzil automático 
leve (FAL). 

Depois do assalto, os atacantes fugiram 
em um Fiat Uno preto, placa AS 6542, possi-. 
velmente de Niterói, segundo a polícia. O 
soldado João Carlos Batista de Andrade, que 
acompanhava Charles na ronda, descreveu· 
um dos assaltantes: homem branco, alto, de 
cabelos compridos e encaracolados. 

Depoimento - Segundo o pai de Charles 
Fabiano, José Joaquim da Silva, seu filho fa
zia ronda noturna nas casas dos militares, em 
Volta Redonda, desde a noite de 2 de maio, 
quando o Memorial 9 de Novembro foi des
trufdo. Ele informou que Charles prestaria 
depoimento ao delegado Paulo Pacielo, que 
conduz o inquérito sobre a destruição do mo
numento. 

No dia 28 de maio o presidente da Asso- · 
ciação Integralista Brasileira (AIB), Anésio 
de Lara Campos Júnior, denúnciou que o ati
vista de extrema direita, Ney Mohn, est?ria 
envolvido no atentado ao Memorial. Mohn 
apresentou-se voluntariamente à polícia no 
dia 30, negando as denúncias. As investi
gações policiais prosseguem,. 
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NA CIDADE, TODOS SE QUEIXAM AO BISPO 

Volta Redonda (AGEN) - No elenco 
de manchetes que Volta Redonda tem 
oferecido ·ao país nos últimos meses, 
uma figura se destaca pela fo� com 
que é encarada por todos: o b1Spo d. 
. Waldyr Calheiros de Novaes, que há 23 
anos serve de conselheiro tanto para os 
partidos de esquerda como de direita, 
para pobres e ricos, para patrões e em
pregados. Pela sua atuação serena e 
firme, a presença do bispo tem sido uma 
constante em todos os setores da socie
dade. Em V olta Redonda, literalmente, 
todo mundo se queixa ao bispo. 

Admirador de Elba Ramalho, dos 
baiões de Luiz Gonzaga, de todas as 
músicas que "cantem a história do povo 
brasileiro", de Milton Nascimento e de 
Chico Buarque - principalmente na 
sua fase de músicas de protesto -, d. 
Waldyr confessa gostar de ir à praia -
principalmente as do Nordeste, sua rt?
gião de origem -, ir ao teatro e ao ci
nema. Mas o seu forte mesmo é o traba
lho que desenv9lve na diocese. 

Luta operária - Completando 25 anos 
de bispado, d. Waldyr Calheiros, aos 65 
anos de idade, continua fazendo um 
questionamento sobre sua missão. 
''Numa cidade operária, onde o relacio
namento entre trabalho e capital faz 
com que o trabalho saia perdendo, a 
Igreja, na sua doutrina social, coloca 
como primazia o trabalho. Por isso a 
opção do bispo a· favor do trabalhador'', 
explica-se. 

Desde 1966, quando chegou a Volta 
Redonda, d. Waldyr tem trabalhado as
siduamente em todas as comunidades, 
destacando três· etapas distintas vividas 
nesse período. A primeira etapa, logo 
que chegou à cidade, caracterizou-se 
pelo silêncio dos operários em qualquer 
participação sindical, pois o país vivia 
em pleno regime militar. Nessa época, 
d: Waldyr foi detido e respondeu a pro
cessos por stia participação em defesa 
dos operários. Segundo ele, todos os 

didos que faziam eram de que ele 
fosse afastado de Volta Redonda, fato 
negado até mesmo pelo papa, que de
fendeu sua permanência junto à dioce
se. 

A segunda etapa, segundo ele, foi no 
início da abertura política. Em Volta 
Redonda os operários começaram a se 
organizar pela oposição sindical, e a 
Igreja ofereceu os espaços para as reu
niões. Foi na igreja Nossa Senhora da 
Conceição, 'no bairro operário do Con
forto, que os trabalhadores começaram 
a se reunir. Ali nasceu também a candi
datura de Juarez Antunes, que em 1983 
foi eleito presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Volta Redonda. 

A terceira etapa é a fase atual, com a 
Igreja incentivando todas as categorias 
profissionais a participar de seus sindi
catos. 

Dessas três etapas, o bispo destaca 
três situações vividas no município, que_ 
marcaram época: "A fase mais difícil 
foi o início da abertura, quando se ten
tava organizar a oposição sindical para 
a tomada do Sindicato dos Metalúrgicos, 
das mãos dos pelegos. A segunda fase 
foi um momento bem delicado. Na pri
meira greve da Companhia Siderúrgica 

D. Wakfyr, 
o bispo dos operários

Nacional, em 1984, as igrejas de Volta 
Redonda serviram de cozinha para os 
operários que estavam dentro da usina. 
Todas as comunidades de base se reuni
ram para cozinhar para os metalúrgi
cos". Nessa época, também, ao invés de 
celebrar uma missa, o bispo preferiu 
realizar um ato ecumênico com a parti
cipação de membros de todas as Igrejas 
de Volta Redonda. "O momento mais 
doloroso de todos estes anos foi em no
vembro de 1988, com a morte dos três 
operários, Williám, Walmir e Barroso." 
D. Wald� observa, quanto à sua
atuação: "É bom lembrar que o bispo é
independente, não vai a lugar algum.
Todos. eles, patrões e empregados, é
que procuram o bispo."

Ameaças - Não é de se estranhar que 
essa ativa participação política tenha 
gerado diversas ameaças ao bispo. ".No 
dia 25 de novembro de 1988, dois poli
ciais civis do Rio de Janeiro vieram 
à cúria, e na presença de um padre que 
tomei como testemunha, eles disseram 
que eu e Juarez Antunes, recém-eleito 
para a Prefeitura de Volta Redonda, 
estávamos sob a mira da morte, prova
velmente num acidente de carro, fora de 
Volta Redonda, para despistar. Avisei 
Juarez sobre isso, e quando ele morreu 
um dos seus assessores disse: 'Bem que 
o d. Waldyr avisou.' "

"Uma outra aineaça'�, continua d.
Waldyr "que interpretei mais como uma 
intimidação, foi no dia 8 de dezembro, 
quando recebi um convite para partici
par de um debate sobre salário e pro
blema social, no Clube de Engenharia, 
no Rio de Janeiro. No hall, alguém gri
tou: 'D.Waldyr!'. Ao atender, vi que ti-

nha os olhos vennelp.os,. esbugalhados, 
e veio logo falando que conhecia muito 
o presidente da CNBB. Logo atrás, vi
nham mais do.is indiV,fduos, e diante da
insistência deles em falar comigo, disse
que estava na hora de falar, e fui-me
afastando para o elevador. Eles insisti
ram em entrar mesmo · sem estarem ins
critos, e, na imppssibilidade, ficaram
gritando que eu era subversivo, agitador
e que não poderia falar. Afastados dali,
logo depois a secretária recebeu um te
lefonema, dizendo que era da segurança
da cúria de Volta Redonda, querendo
saber o horário de encerramento do de
bate. Ela despistou o horário, reconhe
ceu a voz de um dos homens que grita
ram no bali, a conferência terminou fora
da hora prevista e conseguiram tirar-me
de lá sem problemas."

O bispo acredita que esse incidente 
tenha sido mais uma tentativa de impe
dir que ele falasse alguma coisa dos 
acontecimentos de Volta Redonda. Cin
co dias antes ele havia dado- uma longa 
entrevista à TVE, que foi impedida de 
ir ao ar. "Se quisessem me matar, te
riam dado um tiro ali mesmo. Acho que 
foi mais uma intimidação, como fize
ram há muitos anos com o bispo de No
va Iguaçu, d. Adriano Hipólito." 

Como esquema de segurança, o bispo 
toma algumas precauções: "Uso um ca
pacete de metalúrgico todas as vez.es 
que vou à rua. Mudo algumas vezes de 
lugar, mas não me preocupo.'' 

Sobre deixar Volta Redonda por cau
sa das ameaças, d. Waldyr d� um sorri
so maroto e diz: "Nunca. Só se houver 
wn apelo do papa, mas aonde eu for 
será a mesma coisa." 

Memorial e eleições - Sobre o Me
morial 9 de Novembro, destruído a 2 de 
maio, d. Waldyr é enfático: "Mesmo 
com a destruição do Memorial, Volta 
Redonda jamais poderá abaixar a cabe
ça. Ela deve ter orgulho de poder ofere
cer um grito de indignação contra qual
quer tentativa de atrapalhar o processo 
democrático." 

D. W aldyr confia na realização das.
eleições presidenciais em novembro:· 
"Acho que não há absolutamente clima 
para um novo golpe. O povo não vai 
aceitar." Analisando a atuação de al
guns partidos e candidatos, o bispo des
taca: "A eleição vai depender de um 
contexto, não se podem perder votos, 
tem de se jogar na certa." De Fernando 
Collor de Mello, seu conterrâneo - d. 
Waldyr nasceú na cidade de Murici, _no
Estado de Alagoas-, ele tem a segum
te opinião: "Acredito que o Collor pas
sa melhor fora do que 'dentro do seu Es
tado. Lá ele não governou. Só puxou o 
tapete dos marajás. É um capitalista, in
terventor, burguês e de direita." 

Entre as agremiações de esquerda, o 
bispo refere-se ao PT como um partido 
que traz uma proposta bastante partici- . 
pativa. Mas' frisa: "Não acho que seja o 
único que possa oferecer base para uma 
reviravolta. O importante é que o grupo 
da direita não prolongue ainda mais a 
sua permanência no poder", conclui. 
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Mo!'imento op·erário 

F.sQUERDA RF.SISTE, MAS SAI NOVA LEI DE GREVE 

Br� (AGEN) - Finalmente os inte
grantes do Congresso obtiveram quórum pa
ra a votação da lei de greve, prejudicada na_ 
última semana até mesmo pela decisão do 
campeonato fluminense de futebol, entre Bo
tafogo e Flamengo, que atraiu os congressis
tas mais do que suas atribuições. Na sessão 
do dia 22, com a discordância do PT, PDT e 
PC do B, as duas maiores bancadas, do 
PMDB e PFL, definiram a aprovação do 
substitutivo do senador Ronan Tito 
(PMDB-MG). 

A solicitação de uma leitura clara dos des
taques que seriam votados foi ignorada, as-, 
sim como o alerta dos parti.dos de esquerda 
sobre dispositivos considerados por eles res
tritivos ao direito de greve. O projeto de lei 
de conversão (assim chamado por ter modifi
cado a medida provisória que o criou) foi 
aprovado por 244 votos a favor, 82 coxitra e 
quatro abstenções, na Câmara dos Deputa
dos. A matéria não foi votada no Senado. 

Quórum - A proposta aprovada pelos 
parlamentares tem algumas alterações em re
lação à medida provisória 59: no caso de as
sembléias deliberativas, transfere a fixação 
de quórum para o estatuto do sindicato, ex
tinguindo a exigência de presença de 1/3 da 
categoria. Caberá à Justiça do Trabalho jul
gar a legalidade ou não da greve. Na parte 
dos serviços essenciais, os congressistas ex
cluíram os funcionários do Banco Central, o 
transporte de alimentos e remédios, ·carga e 
descarga portuária, serviços postais, proces
samento de dados ligados à administração 
pública e as informações tecnológicas. 

Permanecem enquadrados como serviços 

RonanTllO 
(PMDB-MG), 

autor do 
substitutivo da 

lei de greve 

essenciais: tratamento e abastecimento de 
água, produção e distribuição de energia elé
trica, gás e combustíveis, assistência médica e 
hospitalar, distribuição e comercialização de 
medicamentos e alimentos, serviços funerá
rios, transporte coletivo, captação e trata
mento de esgoto e lixo, telecomunicações, 
guarda, uso e controle de substâncias radioa
tivas, equipamentos e materiais nucleares, 
processamento de dados ligados a serviços 
essenciais, controle de tráfego aéreo e com
pensação bancária. 

No caso dos serviços essenciais, foi au
mentado o prazo da medida provisória de 48

P.ara 72 horas. Essa é a antecedência com que 
as categorias deverão avisar sobre a reali
zação da greve. A proposta aprovada pela 
Cân:)ara acaba <:<>m a requisiç�o.civil para ga
rantir o cumpnmento das atividades essen
ciais, mas permite a convocação de servido
res. Quanto aos abusos de greve, está previs
ta a criminalização de entidade sindical. 
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COM GREVE Il.EGAL, 
BÓIAS-FRIAS VÃO AO TST' 

Sertãozinho (AGEN) - D'epois de 
ver sua greve decretada ilegal por seis 
votos contra três, no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) em Campinas, dia 
21, os cortadores de cana e tratoristas 
das regiões de Ribeirão Preto e Campi
nas decidiram, no último dia 22, recor
rer ao Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília. 

Outra deliberação foi a de não reto
mar a greve deflagrada Jlá 15 dias na re
gião de Ribeirão Preto, com adesões de 
até 70 mil trabalhadores rurais, e há uma 
semana, em Campinas. O comando de 
greve explicou que "os juízes classistas 
votaram favoravelmente à preliminar 
dos usineiros". 

Informou também que as reivindi
cações da categoria nem foram aprecia
das, e a alegação para considerar o mo
vimento ilegal Iecaiu sobre a sugerida 
falta de representatividade do Sindicato 
dos Empregados Rurais do Estado de 
São Paulo. Embora ele tenha sido legal
mente registrado em cartório, não foi 
reconhecido pelo TRT sob a argumen
tação de que "a entidade foi criada de
pois do acordo homologado com o sin
dicato patronal, em maio". Esse acordo 
salarial foi fechado entre o Sindicato 
dos Fabricantes de Álc0ol do Estado de 
São Paulo e o Sindicato dos Trabalha
dores Rurais do Estado. Piso: NCz$ 
168,00. 

Os trabalhadores rurais continuarão 
se reunindo em assembléias, acompa
nhando o desenrolar dos acontecimentos 
e esperando justiça através do recurso. 
Os bóias-frias reivindicam pjso salarial 
de NCz$ 290,00. 

L 

MUUIER E. TRABALHO: AINDA NA IDADE MÉDIA 

Brasília (AGEN) - Milhares de mulheres 
bra�ileiras são submetidas a regras vexatórias 
"institucionalizadas" internamente por em
presas em todo o país. Deixar o trabalho sem 
antes sofrer uma revista, tendo de "tit;ar as 
calças até o� pés, sapato, blusa e exibir a pon
ta do absorvente higiênico, se estiver mens
truada", é praticamente impossível em alguns 
locais, a não ser que a saída seja definitiva: 
demissão. 

Essas revistas diárias e aviltantes, as 
exigências de testes de gravidez periódicos e 
a proibição. de sindicalização foram denun
ciadas por funcionárias da De Millus, no Rio 
de Janeiro. Elas iniciaram greve, dia 2 de ju
nho, reivindicando reajuste de 100 % sobre 
os salários atuais e exigindo o fim do episódio 
diário de cada funcionária se expor em nudez 
quase total, antes de encerrar o expediente. 
Essa realidade inclui quase três .mil trabalha
doras nas duas unidades da De Millus. 

Mas, de acordo com o Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher, com sede em Brasí
lia, "a De Millus não é um caso isolado; po
dem ser· listadas centenas de outras empresas 
neste país, adotando o mesmo tipo de proce
dimento". Segundo a coordenadora da co
missão de trabalho do Conselho, Marlene Lí
bardoni, "o órgão tem protestado e denun
ciado atitudes discriminatórias, que nest� ca-

so l?artícular transcendem a esfera trabalhista 
ferindo brutalmente a essência mínima dos 
direitos humanos". 

Legislação - O Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher tem atuado, segundo 
Marlene, junto ao Legislativo, articulando 
fórmulas para promover a alteração das leis, 
pressionando o Ministério do Trabalho para 
maior fiscalização ao empresariado em geral. 
De acordo com a integrante do Conselho, a 
C0nstituição determina princípios que devem 
ser regulamentados mais detalhadamente pela 
legislação ordinária. 

Pretende-se, por exemplo, garantir meca
nismos mais eficientes contra empresas que 
exigem testes de gravidez, revistas vexatórias 
e até mesmo laqueadura, que sem exceção 
são itens pertinentes também ao Código Pe
nal . O Conselho e a Comissão de Trabalho 
da Câmara deJendem punições mais severas 
aos infratores, adotando-se valores de multas 
mais eficazes, que atuem como inibidores 
dessas práticas. 

Em promoção conjunta, a Comissão de 
Trabalho da Câmara e Conselho Nacional. 
dos Direitos da Mulher realizaram em São 
Paulo um seminário esclarecedor sobre as 
condições de trabalho da mulher e a necessi
dade de melhor fiscalização, tendo sido abor
dados, também, assuntos relativos às creches 

e a outras questãos pertinentes ao universo 
da mulher trabalhadora. f:. 

Para o período de 28 a 30 deste mês está 
programado um seminário em Fortaleza 
(CE); em julho, na cidade de Manaus (AM), e 
em ·agosto na capital paranaense. Até o final

de agosto, pretende-se articular um encontro 
possivelmente de 'âmbito nacional, a ser reali
zado em Brasília. 

A CUT Estadual-SP, que já tem organi
zada a Comissão da Questão da Mulher Tra
balhadora, reuniu-se dia 21, em São Paulo, e 
pretende-se acionar uma campanha de cará
ter nacional sobre os Direitos da Mulher. 

Segundo Maria Berenice Delgado, inte
grante do grupo, "extinguir a exigência (to
talmente ilegal) de testes de gravidez, atesta
dos de laqueadura e outras imputações dis
criminatórias contra a mulher já estão em vá
rias pautas de reivindicação da classe traba
lhadora, como no caso da categoria Metalúr
gica". 

No caso da De Millus (fábrica de roupas 
intfmas femininas), que inclusive já demitiu 
245 funcionárias alegando justa causa, está 
sendo estudada a abertura de inquérito por, 
crimes contra os direitos humanos e organi
zação do trabalho. O assunto está nas mãQs 
do procurador geral da Justiça, Carlos Antô
nio Navt:ga. 
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.. ACORDO DE GUARIDA" MARCOU MOBILIZAÇÃO EM 84 

São Paulo (AGEN) - Apesar de um 
momento de revés em sua luta constante 
por condições dignas de trabalho, os 
bóias-frias já obtiveram vitórias signifi
cativas que impulsionam sua crescente 
organização até hoje. Em maio de 1984, 
sua coesão de forças em Guariba, na 
região de Ribeirão Preto (SP), resultou 
num afrouxamento da intransigência pa
tronal, e os dois lados se sentaram à 
mesa de negociações. 

Antes disso, em 15 de maio, Guariba 
(úma cidade de 25 mil habitantes) ama-. 
nheceu com dois mil bóias-frias revol
tados com as exigências dos usineiros: 
aumento do c·orte, de cinco para sete 

Igrejas 
ENCONIRO SOBRE 
NÃO-VIOLF.NCIA REÚNE 

· LÍDERES CRISTÃOS EM SP

São Paulo (AGEN) - Líderes cristãos 
presbiterianos, católicos, metodistas e lutera
nos participaram, no Instituto Pio lJ, bairro 
da Lapa, em São Paulo, do 22 Encontro de 
Bispos e Líderes Cristãos da América Latina 
sobre a Não-Violência. Representavam o 
Chile, Bolívia, Argentina, Brasil, Panamá e 
Equador. O Encontro foi promovido pelo 
Serviço de Justiça e Paz na América Latina 
(Serpaj). 

D. José Maria Pires, arcebispo da Paraíba,
que participou de entrevista coletiva ao final 
do.Encontro afinnou que "a não-violência é 
uma forma de espiritualidade''. E perguntou: 
"Que sentido tem essa não-violência hoje, em 

ruas· de cana. O aumento abusivo nas 
taxas da Sabesp acirrou ainda mais os 
ânimos: entre apedrejamentos e outras 
manifestações, eles ficaram de pron
tidão. Os apanhadores de laranja de 
Bebedouro também entraram em greve, 
solicitando melhoria salarial, e logo o 
movimento se alastrava por todo o inte
rior paulista. 

Dois dias depois, sindicatos, parla
mentares do PT e PMDB, e o então se
cretário do Trabalho, Almir Pazzianotto 
Pinto, decidiram intermediar o diálogo 
entre usineiros e agricultores da região 
de Guariba, que encontraram um ponto 
de intersecção: empresários se dispu-

um mundo impregnado de violência? Como 
tornar concreta uma não-violência ativa?" 

O frei franciscano Leonardo Boff coor
denou os debates sobre a relação da não
violência e a Teologia da Libertação. Os líde
res cristãos concluíram que as duas são ver
tentes do Evangelho e a -�le devem manter 
"total· fidelidade". Enquanto a TL ilumina a 
caminhada dos pobres na América Latina, 
a não-violência constitui-se em um elemento 
de luta.' 

Guerras e mortes - No estudo realizado a 
partir do Antigo Testamento, percebeu-se 
que em toda a sua extensão existem inúmeras 
citações de guerras e mortes, além de tragé
dias e castigos. D. José Maria Pires, entre
tanto, destacou: "Há uma constante nisso tu
do. O Deus é o Deus dos pequenos, o vinga
dor dos pequenos, nunca a favor dos gran
des." 

Participaram 13 bispos católicos ...:.... entre 
eles, d. Paulo E. Arns -, um bispo evangéli
co, três pastores, três padres, dois leigos, oito 
membros do Serpaj e cinco observadores es
trangeiros. Entre os presentes, o prêmio No
bel da Paz, Adolfo Perez Esquivei. 

CAMPANHA PRÓ-D. PAULO LANÇADA EM PIRACICABA 

Piracicaba (AGEN) - Com a campanha de 
coleta de assinaturas em apoio à indicação do 
êardeal arcebispo de São Paulo, dom Paulo 
Evaristo Arns, ao prêmio Nobel da Paz de 
89, foi aberta no último dia 19, no campus 
Taquaral da Universidade Metodista de Pira
cicaba, (Unimep), -a 2! Semana dos Direitos 
Humanos. A semana é promoção da Reitoria, 
da Pastoral Universitária e do Comitê de De
fesa dos Direitos Humanos da Unimep. 

Participaram do ato de abertura: o reitor, 
Almir de Souza Maia; Maria Nilde Masselaní, 
professora da PUC de São Paulo; represen
tantes da Secretaria Estadual da Educação; 
Raimunda Barbosa, do Serviço de Paz e Jus-

tiça da América Latina (Serpaj-Brasil), e 
Maria Antônia do Amaral, secretária-execu
tiva do Movimento Pró-Nobel 89 a d. Paulo 
e da Comunidade dos Sofredores de Rua. 

O reitor lembrou da importância da reali
zação da Semana, "ao trazer para dentro da 
instituição o debate sobre os direitos hwna
nos, num continente onde há muitos proble
mas nessa área". Garantiu também o apoio 
total da Universidade Metodista à indicação 
de d. Paulo Evaristo Aros ao Nobel da Paz 
deste ano. Foi o primeiro a assinar o abaixo
assinado de apoio à candidatura do cardeal 
católico. 

O reitor da 
, Unimep, AJmir 

Maia, primeiro 
, ajirmaro 

abai.xo-assinad 
pr6-Nobel da 
Paz para d. 
pauJo_ 

nham a retomar o esquema do corte de 
cinco ruas, cedendo recibo de pagamen
to mensal envelopado (explicitando o 
valor do salário), concedendo descanso 
semanal remunerado, condução gratuita 
ao trabalho, complementação salarial 

·em caso de acidentes de trabalho, e for
necendo equipamento individual.de pro
teção. Na prática o acordo correspon
dia, na época, a um salário mínimo real 
de antigos Cr$ 240 mil. Em sfntese,fo
ram atendidos 90% das reivindicações:
a maior vitória dos trabalhadores rurais
em 20 anos de luta.

O acordo foi estendido para todo o
Estado.

América Latina 

ALMINO PROMETE APOIAR 
CAMPANHA PFLA NICARÁGUA 

São Paulo (AGEN) - Uma comissão 
representantiva de movimentos e orga
nizações populares e pelos direit0s hu
manos encontrou-se no último dia 22 
com o vice-governador de Sao Paulo, 
Ahnino Affonso, solicitando-lhe esfor
ços no sentido de que o governo paulis
ta ceda uma aeronave da V ASP para 
transportar materiais arrecadados para o 
povo da.Nicarágua. 

Materiais para tratores e outras má
quinas foram arrecadados pelo Comitê 
de Solidariedade à América Latina do 
ABCD e Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema. Já 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra promoveu uma campanha pa
ra arrecadar sementes e outros produtos
a serem utilizados na safra agrícola ni-
caragüense. Como a safra naquele país
da América Central começa em agosto,
há necessidade de transporte imediato
dos produtos arrecadados. Almino Af
fonso prometeu interceder junto ao go
verno para conseguir o transporte.

Também foi solicitado do vice-go
vernador seu empenho na abertura de 
uma linha de crédito de US$ 20 mi
lhões, pelo Banco do Brasil ou Banco 
do Estado de São Paulo (Banespa), para 
que a Nicarágua possa comprar, no 
Brasil, produtos e materiais de que ne
cessita. Declarando-se "amigo da revo
lução sandinista", Ahnino também 
prometeu esforçar-se pela abertura da 
linha de crédito. Participou da audiên
cia um membro da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional (FSLN) e da Asso
ciação dos Trabalhadores no Campo 
(_A TC) da Nicarágua. 



Memória 

LEV ANIE DE SOWEfO 
_ABALOU A ÁfRICA DO SUL 

São Paulo (AGEN-CDHAL) - O 
governo racista da África do Sul 
promoveu um massacre no d.ia 16 de 
junho de 1976 nos subúrbios de Joa
nesburgo, quando foram mortas mais 
de 600 crianças. O episódio foi retra
tado no filme "Um grito de liberda
de'', recentemente exibido no Brasil 
e proibido naquele país. 

A repressão foi acionada pelo fato 
de as crianças terem feito uma greve, 
naquele dia, contra a obrigatoriedade 
do ensino da lfngua africâner nas es
colas primárias de todo o país. As 
causas do protesto não se restringiam 
somente a esse ponto, mas relaciona
vam-se também à qualidade de ensi
no, consideradà péssima pelos ne
gros. 

Os livros de má qualidade, profes
sores não-diplomados e mal remune
rados, tudo isso provocou o movi
mento de protesto ao qual aderiram 
milhares de pessoas em march� pací
fica. A essas reivindicações específi
cas se juntaram outras, ilriginárias 
dos contrastes urbanos que atingiram 
também os mulatos, cujas esperanças 
de integração na economia branca fi
caram ameaçadas pelo afluxo de de
sempregados negros· vindos de várias 
regiões. O edifício racista tremeu 
diante dos protestos. 

A rebelião dos jovens desemprega
dos de Soweto (South West Township 
- favela do sudoeste) mostrou aos
brancos que a crise atingia as pró
prias cidades, onde os "europeus" se 
sentiam seguros e protegidos. A
miséria dos bairros periféricos che
gou bem perto do "paraíso" do
apartheid e provocou uma polêmica
que atingiu nível internacional, a
respeito do racismo adotado pelo go
verno da África do Sul.

A morte a sangue frio de jovens e 
crianças pelas forças da repressão 
racistas, no entanto, trouxe algumas 
conquistas dentro do_!echa_do regime. 

Conquistas ainda bem limitaclas, mas 
que revelaram o espírito de luta que, 
a partir do Soweto, tomou conta dos 
negros. 

Nesse sentido, o governo foi força
do a propor reformas no apartheid, 
para assimilar a incorporação dos 
novos trabalhadores necessários à
manutenção do ritmo industrial e 
aumentar a oferta de empregos, im
pedindo uma explosão social entre os 
trabalhadores . que haviam sido ex
pulsos de suas regiões para a pe.rife
·ria das cidad�.

Com a . militância dos sindicatos 
negros sempre crescendo ( desde 1980 
promoveram mais de 200 greves rei
vindicatórias), o sistema racista foi 
forçado a se integrar à dinâmica do 
sistema econômico ocidental, que
brando a base dos setores mais con
servadores. 

Cresceu entre os mulatos a mi
litâncià no movimento Consciência 
Negra, o que forçou o sistema a ten
tar, inutilmente, neutralizar essa in
fluência. Apesar dessas conquistas, o 
ensino, reivindicação primeira no ca
so Soweto, ainda é de má qualidade, 
e hoje é crime faltar às aulas. 
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Crianças do B_rasil: vida por um triz 

• Igrejas: mais ecológicas e pacifistas (pág. 6)

• SP: ônibus sobe com o mínimo (pág. 7) 

• Congresso desperta para a crise (págs. 8 e 9) 

• Criada a Frente Popular Leste (pág. 10) 

Seminário realizado semana passada no Rio 
de Janeiro debateu o assassinato de 

menores pelos "Esquadrões da Morte". Ao 
mesmo tempo, foi revelado relatório da 

Unicef indicando que 50 milhões de 
menores vivem na miséria no país. Qual o 

futuro das crianças do Brasil? Página 3. 
(foto Marcos Muzi) 

Romaria da Terra 

no reduto da UDR 
As Romarias da Terra tomaram-se um símbolo da 

luta popular. Página 4 (Foto Sérgio Marques) 

• Mulheres lançam boicote à lingerie (pág. 12)

• Osasco: recorde em acidentes de trabalho (pág. 13)

• Nobel da Paz: campanha por d. Paulo avança (pág. 15)

• Revolução da Nicarágua: 10 anos sem trégua (pág. 16)



PÁG. 2 

CEBS: 
UM NOVO PODER� 

POR UMA NOVA IGREJA 

Frei Leonardo Bojf está de novo 
censurado. Carlos Mesters e Mar
celo de Barros também sofrem o 
cerco da ofensiva neoconservadora 
na Igreja Católica. A mobilização 
dos setores descon1entes com a 
chamada Igreja f'opu/ar e com a 
Teologia da Libertação não pode
ria Ficar fora da pauta de dis
c�sões do 72 Encontro Jnterecle
sial das Comun.idpdes Eclesiais de 
Base, que está sendo realízqdo 
nesta semana em Duque de Caxias 
(R.I). 

As inovações introduzi.das no 
meio católico pelas CEBs consti
tuem ponto. de referência obrigató
rio nas reformulações do conceito 
de prática palúica. Durante sicu
ws, a estnittlra hierárquica da 
Igreja reproduziu - e mesmo ali
mentou, num processo de duas fa
ces - o modelo pdl(tico centrali
Z"éuú:Jr. As decisões do soberano· 
eram inquestionáveis. O· "povo de 
Deus'' apenas. acatava as ordens 
emanadas das altas esferas do po
der. 

Com as CEBs,� a Igreja recupe
rou um modo de ser.participativo e 
democrático, como ·reflexo - e, 
também aqui, impulso - do anseio
universal por uma prática e.xata
mente inédita. As eomunidades
cristãs primitivas e inúmeros ou
tros movimentos cristãos - como
o liderado por Thomas Munzer, na
Alemanha do século 16 - foram
fertilizadas pelá esperança de um
modo de vida igual.ítário e, portan
to, democrático.

Face a esse ''novo jeito de ser 
lgrejd', a reaç-ão das frações do-
minanJes não poderia ser outra. Os 
dcnos do poder sempre se voltam 
contra as ameaças a seus _privilé
gios. Outra dimensão das CEBs, a 
do ecumenismo radi,,cal, é também 
um elemento que incomoda, e mui
to, o corporativismo eclesial. Re
forçar esse.s deis hiveis das CEBs 
- âemooracia e ecumenismo - é
contribuiç.ão fundamental na cami
nhada da humanidade por uma S(J

ciedade de todos e para todos. 

AGEN 

"O capitalismo é 'intrinsecamente 
mau•, porque é o egoísmo socialmente 
institucionalizado, a idolatria pública do 
lucro pelo lucro, o reconhecimento ofi
cial da exploração do homem pelo ho
mem, a escravidão de muitos ao jogo do 
interesse e da prosperidade de poucos. 
A direita é reacionária por natureza, fa
naticamente imobilista quando se trata 
de salvar seu próprio quinhão, solida
riamente interessada naquela ordem que 
é o bem 'da minoria sempre'. 

Diante desses aspectos há meios ter
mos: 'centrão', centro-direita, centro
esquerda, é o sim ... sim ... não ... não ... 
evangélico. Os partidos capitalistas li
berais de direita enganam os eleitores 
prometendo fazer 'reformas sociais', 
sem tocar nas estruturas injustas que 
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mantêm a pirâmide social em que 5% da 
população detêm todos os poderes, ter
ras e riquezas produzidas, causando o 
empobrecimento, a fome e a morte pro
vocada.( ... ) 

Diante de tal realidade surge uma al
ternativa com o PT, que propõe em suas 
metas bem definidas o socialismo. (. .. ) 
O PT, juntamente com o PV, PSB e PC 
do B, tem como virtual candidato o de
putado federal Luís Inácio Lula da Sil
va. ( ... ) Neste momento histórico da vi
da nacional, o compromisso de votar na 
Frente Brasil Popular é defender a vida, 
contribuindo para 'derrubar os podero
sos' deste sistema perverso, violento e 
criminoso que vigora no Brasil." (Isaías 
da Silva, Natal, RN). 

Direitos humanos 

AM: DEPUTADOS APROVAM EXTINÇÃO DA POÚCIA CIVIL 

Manaus (AGEN) - A extinção da 
Polícia Civil do Amazonas foi aprovada 
no último dia 4, após cinco horas de 
sessão, pela Assembléia Legislativa do 
Estado. Em seu lugar foi criada a Supe
rintendência Geral de Polícia Judiciária, 
conforme projeto do governador Ama
zonino Mendes. Enquanto isso, as 37 
delegacias da capital estão paradas e o 
policiamento está sendo feito pela Polí
cia Militar. 

A extinção da Secretaria de Seguran
ça coloca agora à disposição todos os 
1058 servidores da instituição, que 
terão seu passado examinado. Muitos 
deles, especialmente os agentes da polí
cia e delegados, com o objetivo de as
segurar seus cargos no novo órgão (que 
aproveitará policiais que tenham boa fi
cha funcional), começam a se mobilizar 
para impetrar ações na Justiça. 

O ex-secretário de Segurança, dele-

gado e deputado Raimundo Nonato Lo
pes, está envolvido em várias irregula
ridades de violência e corrupção atri
buídas à Secretaria de Segurança. Entre 
elas, a criação recente do braço da Polí
cia Civil chamado "Polícia Comunitá
ria", composta por seus cabos eleitorais 
e funcionando como milícia privada. 

Foi justamente Nonato Lopes quem 
indicou ao governador a criação da Su
perintendência Geral de Polícia Judiciá
ria, devido às várias denúncias de poli
ciais civis envolvidos em crimes e em 
grupos de extemúnio, fato que desgas
tou a imagem do governo. Para ele, 
mais fácil que moralizar o órgão exis
tente, foi criar um novo - que Nonato, 
de uma maneira ou de outra, continuará 
dirigindo, através da Secretaria de Ad
ministração. Esta aproveitará os fun
donários que não serão transferidos à 
Superintendência. 

POÚCIA DE SP QUER RESGATAR IMAGEM 

São Paulo (AGEN) - Para fazer que 
a população tenha novamente confiança 
na Polícia Civil, desde a semana passa
da o diretor do Departamento das Dele
gacias Regionais de Polícia da Grande 
São Paulo (Degran), Jorge Miguel, e o 
delegado geral, Amândio Malheiros 
Lopes, estiveram com delegados sec
cionais, regionais e titulares de distri
tos, pregando a moralização da entida
de. 

Nas diversas reuniões, eles mostra
ram qoe "é preciso fiscalizar e orientar 
seus subordinados, exigindo disciplina 
e empenho no trabalho". O envolvi
mento de policiais civis, especialmente 
de delegados e investigadores, em ex
torsão, tráfiço de drogas e estelionato é 

cada vez mais freqüente. 
Todos os dias chegam denúncias à 

Corregedoria, mostrando que as delega
cias foram transfonnadas em verdadei
ros "balcões de negócios corruptos". 
Somente este ano, a Corregedoria já 
instaurou 751 sindicâncias para apurar 
negligência, abuso, péssimo atendimen
to e corrupção por parte de policiais ci
vis. 

Carandiru - Atualmente, entre os 28 
detidos no presídio da Polícia Civil, há 
três ex-delegados e 16 investigadores, 
além de carcereiros e motoristas. A 
prisão foi criada em 1974 e instalada 
nos fundos da Penitenciária do Estado, 
no Carandiru, Z.Ona Norte de São Pau
lo, com 12 celas. 
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SEMINÁRIO DFBATE 
ASSASSINATOS 
DE MENINOS DE RUA 

Rio de Janeiro (AGEN) - Tenninou 
no último dia 5 o seminário que discutiu 
o assassinato de 431 menores por gru
pos de extermínio especializados em
matar meninos de rua na Baixada Flu.,.
minense. O debate se desenvolveu no
plenário Teotônio Vilela, na Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, e foi pro
movido pela, vereadora Lícia Maria Ca
niné (PCB), a "Ruça". Estiveram pre
sentes mais de 150 organizações ligadas
à luta dos direitos humanos.

Os dados estão num documento com 
mais de 200 páginas elaborado por 20 
organizações de defesa do menor, prin
cipalmente pela Pastoral do Menor de 
Duque de Caxias, que constatou que 
dentre os 150 menores atendidos no ano 
passado, 25 haviam sido assassinados. 

O secretário de Polícia Civil, Hélio 
Saboya, rebateu os dados. Segundo ele, 
entre 1986 e 1988 ocorreram 153 mor
tes de menores nos municípios de Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias, São João de 
Meriti e Volta Redonda. Ê um número 
que ele considera compatível com o 
contexto de violência no Estado. 

A vereadora encaminhou o documen
to ao secretário, que entregou o dossiê à 
Comissão Especial que apura a matança 
atribuída a grupos de extermínio de 
crianças abandonadas. Saboya garantiu 
que à "subcomissão é composta de de
legados extremamente independentes. 
Se houver suspeita de participação de 
agentes do Poder Público, essa co
missão terá agilidade para atuar." 

Foram convidados para o debate, 
e não compareceram, o secretário de 
Polícia Militar, coronel Manoel Elysio 
dos Santos Filho, e o procurador geral 
da Justiça do Estado, Carlos Antonio 
Navega. "Ruça" preside atualmente a 
Comissão Permanente de Direitos Hu
manos. 

Dossiê - Para a elaboração do docu
mento foram solicitadas informações 

AqEN 

Meninoi.Y do Brasil: 
vftimas da mis&ia e da violência (foto 

arquivo) 

sobre o número de registros de ocorrên
cias dos últimos três anos, mês a mês, 
tipo de delito, faixa etária e o encami
nhamento dado aos processos junto à 
Delegacia de Segurança e Proteção do 
Menor e ao secretári.o de Polícia Mili
tar, coronel Manoel Elysio. Através de 
requerimento à Secretaria Municipal de 
Saúde solicitaram-se, também, infor
mações sobre o número de entradas, nos 
hospitais, de menores vítimas de qual
quer tipo de violência e o número de 
óbitos ocorridos nesse período. Outros 
requerimentos foram enviados à Prefei
tura, à Secretaria de Polícia Civil e às 
delegaciais policiais que pudessem con
tribuir estatisticamente para o debate. 

50 MILHÕF.S DE MENORFS BRASILEIROS VIVEM NA MISÉRIA 

São Paulo (AGEN) - Chega a 49,6 
milhões o número de crianças e adoles
centes brasileiros - 86,4% do total -
que têm pais que recebem até dois salá
rios mfuimos. E cerca de 11,5 milhões 
- o que significa 20% - vivern em
condições de pobreza absoluta. Os da
dos fazem parte de um estudo realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a pedido do Fundo
das Nações Unidas para a Infância

(Unicef).
Segundo o estudo, elaborado uma 

década após a promoção do Ano Inter
nacional da Criança, em 1979, a si
tuação sócio-econômica de adolescentes 
e crianças, sua condição na família, es
colarização, inserção no mundo do tra
balho e participação no orçamento fami
liar sofreram poucas alterações no Bra
sil. 

Além disso, o analfabetismo aumen
tou de 31, 7% no início desta década pa
ra 33,8% durante o Plano Cruzado. A 

análise mostra, ainda, que pouco se fez 
de efetivo para que o Brasil - sétima 
potência econômica do mundo capitalis
ta - deixasse de ocupar o 482 lugar en
tre as nações no que se refere às con
dições de vida de seus habitantes. 

Aidéticos - O retrato desolador de 
crianças e adolescentes se agrava pela 
contaminação da Aids. Segundo dados 
oficiais, existem no Brasil cerca de 250 
crianças de até 14 anos com Aids. 
Porém, para a pediatra Regina Célia de 
Menezes Succi, do Hospital Emílio Ri
bas, de São Paulo, esse número inclui 
apenas as crianças que já apresentam os 
sintomas da doença, sem contar os me
ninos de rua. 

A pediatra recomenda ser preciso 
educar mulheres viciadas em drogas ou 
parceiras sexuais de aidéticos com 20 
anos, para que se abstenham de ter fi
lhos. Afirma que as mães são responsá
veis pelo contágio de no mínimo 70% 
das crianças com Aids. 

PÁG.3 

PERMANECE A CERCA 
FLE'IRIFICADA EM PRESÍDIO 

DE PERNAMBUCO 

Recife (AGEN) - Apesar de 
apoiar a decisão do Conselho Na
cional de Política Criminal de Peni
tenciárias, de desativar a eerca elé
trica, o secretário de Justiça, Ro
berto Franca, declar.ou que no mo
mento não tem condições de cum
prir a recomendação, _pois o Mi
nistério da Justiça "este ano não 
alocou um tostão em Pernambuco. 
Estamos trabalhando em obras de 
emergência." 

O sistema elétrico produz des
carga de 380 volts a um simples to
que. A cerca mede aproximadamen
te um quilômetro de comprimento e 
circunda a penitenciária Barreto 
Campeio, na Ilha de Itamaracá, a 
30 quilômetros de Recife. Em seis 
meses tal sistema já causou a morte 
de quatro presos. 

Franca foi presidente da Co
missão de Justiça e Paz da arqui
diocese de Olinda e Recife. Entre 
as obras prioritárias citou a substi
tuição de todo o telhado, da peni
tenciária Barreto Campelo, que 
ameaçava desabar sobre as celas 
em que se alojavam SOO detidos. 
Para este semestre pretende-se dar 
início às obras nas instalações sa
nitárias, pois há celas interditadas 
devido a vazamentos qae deixam as 
fezes expostas. 

O projeto de construção de um 
muro de cinco mil metros de ex
tensão e cinco de altura, em substi
tuição à cerca, está orçado em 
NCz$ 200 mil, verba que o Estado 
não possui. 

Leprosário - Segundo Roberto 
Franca, a prisão foi construída há 
algumas décadas para funcionar 
como leprosário, e originalmente 
não tinha muros. Mas, com o tem
po, os apartamentos que deveriàm 
servir aos doe.ntes foram transfor
mados em celas, e o edifício foi 
então circúndado pela cerca elétri- IQ 

ca, para evítar fugas. 

No ano passado, o inspetor do 
Ministério da Justiça, Edson Rai
mundo Machado, em visita à peni
tenciária, apresentou uma alternati
va: substituir a cerca por lâminas 
que seriam acionad!3S automatica
mente quando um preso tentasse 
fugir, esquartejando-o. Franca, 
apesar de desconhecer a existência 
de tal sistema, não o adotaria, "por 
ser muito mais desumano do que a 
cerca elétrica". 

Contudo, o conselheiro Sérgio 
Morais Pitombo estendeu a reco
mendação de destruir a cerca elétri
ca para todos os Estados que a 
usem em penitenciárias, pois so
mente em Pernambuco ela já oca
sion0u 12 mortes. 

' 
/ 
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Terra 

INCRA A'IRASA REfURMA AGRÁRIA NO RN 

São Gonçalo ..do Amarante (AGEN) -
Sessenta e quatro famílias de posseiros, 
que há pelos menos 30 anos ocupam 
uma área de 174 hectares, estão amea
çadas de despejo pelo novo proprietário 
da fazenda, Francisco Marques, que en
trou com ação judicial para expulsar os 
trabalhadores. 

A Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Rio Grande do Norte 
(Fetam) vem tentando impedir o pros
�guimento da ação, mobilizando as or
ganizações de direitos humanos e as li
gadas à questão da terra. José Ferreira, 
secretário da Fetam, disse à AGEN que 
"a realidade é crítica, e na situação vi
vida pelo Brasil, com uma inflação ga
lopante e falta de alimentos na mesa do 
trabalhador, é um crime permitir que o 
gado invada uma área que tem 50% do 
seu total ocupados pela lavoura, além 
de outro tanto de culturas permanentes, 
como coqueiros, cajueiros e manguei-
ras". 

Luta de cinco aD06 - A partir de 84, 
quando a área (conhecida por Poço 
Verde) foi vendida a Francisco Mar
ques, começou a luta dos posseiros con
tra a intenção do proprietário de conse
guir o despejo. O Incra não aceitou a 
argumentação da Fetam, de classificar a 
área para fins de reforma agrária, mas 
como "empresa rural", impedindo sua 
desapropriação. 

A situação agravou-se nos últimos 
dias pela ação do gerente da fazenda, 
conhecido por "Poroca", que ameaça 
os moradores armado de rifle, e pela 
marcação da audiência, a 26 de junho, 
que acabou não sendo realizada. As 64 
famílias, intimadas, compareceram ao 
Fórum de São Gonçalo do Amarante, a 
11 quilômetros de Natal, mas o advoga
do do fazendeiro, dizendo-se pressiona
do, acabou solicitando o adiamento. A 
nova data ainda não foi estabelecida pe
la Justiça. 

INS1TIUfO TF.NTA ACHAR TERRA NA BAIUA 

ltamaraju. BA (AGEN) - A luta pela 
terra cresce no extremo sul da Bahia. O 
Movimento dos Trabalhadores Sem Ter
ra (MSn, que realiza constantes mobi
lizações na área, intensifica as ocu
pações nas terras improdutivas. O mu
nicípio de Prado, a 54 quilômetros de 
ltamaraju, é atualmente o local onde 
existe o maior número de terras ocupa
das na região, e provavelmente em todo 
o Estado, uma vez que as ocupações
acontecem a cada dois meses. Em oca
siões especiais, na mesma semana che
gam a ocorrer duas ou três.

Corte Grande: conflito - Há pouco 
aconteceu o conflito mais grave, no lu
garejo denominadq Corte Grande. Lá, 
uma área de 1243 hectares foi, segundo 
o MST, integralmente desapropriada pe
lo governo federal. Entretanto, o gover
no p'Ossui escritura de pouco mais de
600 hectares, a partir da entrada na Jus
tiça de um de seus proprietários, que
�nseguiu teaver a outra parte.

Nesse local foi instalado pelo Mi
nistério da Reforma Agrária, o projeto 
Nossa Senhora do Rosário, com o as
sentamento de 44 famílias. A situação 
está confusa; pois governo e proprietá
rio não se entendem sobre a área a ser 
desapropriada, criando um impasse nas 
negociações. 

Técnicos determinarão - O superin
tendente do Incra na Bahia, César Ale
luia, disse à AGEN que "após determi
nação dos técnicos do órgão, desco
brindo onde está a área particular e a do 
Incra, este deverá dar andamento ao , 
processo a fim de ser desapropriada a 
terra restante". 

Um acordo feito entre o MST e a 
_UDR determina que os trabalhadores e 
o proprietário, Geraldo Imberte, não en
trarão na área em !i'tígio, respeitarldõ a
decisão dos técnicos. A Polícia Federal
de Ilhéus foi solicitada para fiscalizar o
acordo.

GRILEIR� IMPEDFM ASSENTAMENTOS NO MARANHÃO 

São Luís (AGEN) - Para a Sociedade 
Maranhense de Defesa dos Direitos 
Humanos (SMDDH) "está em curso, no 
Estado, promovido por grileiros, um 
processo de boicote aos assentamentos 
dos lavradores em diversas regiões". 

A SMDDH cita como exemplos as 
grilagens de terras em andamento nas 
áreas Leite, Mato Grosso e Ladeira, de
sapropriadas pelo governo federal a 30 
de dezembro de 85 através do decreto 
92.263. Além de contrariar a determi
nação presidencial os grileiros estão 

·desmatando essas áreas (9358 hectares),
situadas entre os. municípios de.Itapecu-
ru-Mirim, Vargem Grande e Presidente
Vargas.

Capim e gado - A denúncia da orga
nização de direitos humanos frisa que,
na área Leite, os grileiros Moacir e Ro-

berval (engenheiro do DNER) estão 
plantando capim e engordando seu re
banho. "O mesmo vem sendo feito na 
área Mato Grosso, cuja ex-proprietária, 
conhecida por Ceei, insiste em afirmar 
que as terras não foram atingidas pelo 
decreto". 

Lavradores da região de Ladeira dis
seram à SMDDH que os latinfundiários 
César Viana e Cota Mamede contrata
ram pistoleiros para vigiar as terras. Em 
outro município, Itapecuru-Mirim, se
gundo a entidade maranhense, "os abu
sos que ocorrem na região contam com 
o apoio do prefeito local, José Lauande,
que está pleiteando junto ao projeto Ca
rajás a implantação de uma Zona de
Proces�amento de Exportação (ZPE) na
área desapropriada".
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ASSEMBLÉIA NACIONAL 

NOFIMDO� 

Goiinia (AGEN) - Os grandes pro
jetos, tanto na agroindústria como em 
barragens, ferrovias, turismo e irri
gação, serão um dos temas da 7! As
sembléia Nacional da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), que acontecerll de 31 
de julho a 5 de agosto, nesta cidade. . 

Participarão cinco representantes de 
cada regional da organização ( dois 
agentes de pastoral e três lavradores), 
bem como os bispos que acompanham as 
CPTs regionais. Além deles, toda a dire
toria da organização, o Secretariado 
Nacional, representantes de organi
zações que desenvolvem tl'abalhos afins 
e convidados da diretoria também es
tarão presentes em Goiânia. 

PoU'f.ica agric,oía - O novo modelo 
capitalista no campo e seus grandes pro
jetos, a reforma agraria e a Constituinte, 
a reação dos trabalhadores frente ao 
modelo desenvolvimentista, o aprofun
damento da análise de conjuntura e o 
papel específico da CPT em relação à

organização dos trabalhadores rurais e 
às Igrejas serão outros assuntos em de
bate em Goiârúa. 

A assembléia também é eletiva: serão 
eleitos, ou confirmados no cargo, o pre
sidente, o vice e os representantes das 
cinco grandes regiões brasileiras em que 
a CPT se divide. 

li 

1, 

Síntese 
ROMARIA DA TERRA 

Uberaba (AGEN) - Estão acelerados os 
preparativos para a 11 � Romaria da Terra do 
Triângulo Mineiro, marcada para o dia 23 de 
julho em Uberaba. A manifestação terá início 
às 8h, com concentração no Ginásio de Es
portes dos Irmãos Maristas. O encerramento 
está previsto para as 18h, no Santuário de 
Nossa Senhora da Abadia. 

Participam da iniciativa membros de co
munidades de base e movimentos populares 
de toda a região. Os bispos de Uberaba, d. 
Benedito de Ulhoa Vieira, e de Uberlândia, 
d. Estêvão Cardoso de Avelar, apóiam a ro
maria. O Triângulo Mineiro é considerado
um reduto da União Democrática Ruralista
(UDR). No dia 17 de março último realizou
se em Uberlândia um culto ecumênico em
memória das vítimas da UDR, no momento 
em que o presidente licenciado daquela enti
dade, Ronaldo Caiado, lançava na cidade sua
candidatura à Presidência da República.

OCUPAÇÕES VITORIOSAS 
Teófilo Ottoni. MG (AGEN) - A CUT 

Regional de Mucuri, União dos Trabalhado
res no Ensino, PO, CPT, PT, PDT, sindica
tos, associações de moradores, deputados es
taduais e diretórios estudantis assinaram uma 
nota de protesto à ação policial em duas,ocu
pações no município de Novo Cruzeiro, pró
ximo a Teófilo Ottoni. As ocupações nas fa-
zendas Aruega e Sapezinho foram vitoriosas, 
pois o governo federal - atendendo à

pressão das cerca de 650 familias - desa
propriou as áreas. 
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Povos indígenas 

ADVOGADOS E JORNALISTAS PRFSOS EM ÁREA INDÍGENA 

Brasflia (Cimi/AGEN) - Dois advo
gados e dois jornalistas do Conselho 
lndigenista Missionário (Cimi), que as
sessoravam e documentavam assem
bléias indígenas no alto rio Negro 
(AM), foram detidos no dia 27 de junho 
pelo comandante do 12 Batalhão Espe
cial de Fronteira, Tenente Schrweder, 
na área indígena Laurete, junto à fron
teira do Brasil com a Colômbia (região 
do Projeto Calha Norte). Apesar dos 
protestos dos índios, os quatro foram 
levados ao quartel do 12 BEF para in
terrogatório. 

Em seguida, escoltados por oito sol
dados fortemente armados, foram leva
dos de barco para o município de São 
Gabriel da Cachoeira (AM), ao qual 
chegaram na tarde do dia 29, quinta-fei-

l\ ra. Conduzidos ao quartel do 52 BEF,
foram novamente submetidos a interro
gatórios e tiveram a documentação 

apreendida pelo tenente-coronel Romeu 
Dias Torres. Foram apreendidos, inclu
sive, filmes, cassetes, fitas de vídeo, 
mapas e cadernos de anotação. Depois 
foram liberados. 

Na sexta-feira de manhã prestaram 
depoimento na delegacia de polícia de 
São Gabriel. Entretanto, o jornalista Ju.: 
lio Azcarate, de nacionalidade espanho
la, foi proibido de deixar a cidade. Seus 
documentos foram apreendidos e ele 
corre o risco de ser expulso do país. Os 
advogados são Felisberto Ascenção 
Damasceno e Judithe Nadja Gaecez; o 
outro jornalista, também correspondente 
da AGEN em Manaus, é José Honório 
Garcia Rosha. 

Os advogados e os jornalistas do 
Cimi estavam na área indígena a convi
te da Associação das Comunidades do 
Distrito de Taracuá, Rio Uaupes e Ti
quié (Acitrut) e da União das Nações 

AMAZÔNIA: ORGANIZAÇÃO DE ENCON1RO GERA POLÊMICA 

São Paulo (AGEN) - Foi realizada 
em Manaus, no dia 14 de junho, uma 
reunião convocada pela organização ci
vil regional Sociedade para a Preser
vação dos Recursos Naturais (Sopren), 
com o objetivo de ·organizar um amplo 
evento amazônico em outubro deste 
ano. Segundo a Sopren, o evento seria 
denominado 12 Encontro dos Povos da 
Floresta Amazônica - o que causou 
estranheza a alguns dos presentes, pois, 
para eles, não se estaria levando em 
consideração o 12 Encontro da Aliança 
dos Povos da Floresta, realizado em 
março, na capital do Acre. 

Na reunião, de acordo com um dos 
participantes, houve pouca representati
vidade das organizações e falta de de
mocracia nos encaminhamentos das 
propostas. Conclusão: a Aliança dos 
Povos da Floresta (APF), formada pelo 
Conselho Nacional dos Seringueiros 
(CNS) e pela União das Nações Indíge
nas (UNI), bem como o Centro Ecumê
nico de Documentação e Informação 
(Cedi) - uma das principais organi
zações de apoio à causa indígena -, 
decidiram-se pela não-participação nos 
preparativos do Encontro. 

Segundo os presentes, a Sopren e a 
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente 
da Prefeitura de Manaus levaram à reu
nião propostas previamente fechadas. 
Conforme informações do Conselho In
digenista Missionário (Cimi Norte I), de 
Manaus, o coordenador da UNI-AM, 
Manoel Moura Tulcano, achou estranho 
que a imprensa, desde março, estivesse 
not;iciando o Encontro para o mês de 
outubro, enquanto ele nem ao menos 
havia sido convidado a participar da 

reunião do dia 14. Outra entidade que 
não foi consultada e que não concordou 
com a condução do processo foi a Co
missão Permanente de Articulação das 
Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira. Para o Cimi Norte I uma das 
causas desse episódio é o interesse lo
calizado da Secretaria do Meio Ambien
te de Manaus, na pessoa de seu titular, 
Frederico Arruda. 

Comissão - O coordenador do pro
grama Povos Indígenas no Brasil, do 
Cedi, Carlos Alberto Ricardo, presente 
à reunião, propôs que a comissão orga
nizadora do Encontro fosse composta 
por três representantes de organizações 
locais de Manaus, que seriam escolhi
dos pelo fórum de organizações popula
res, por dois membros de organizações 
ambientalistas e por um representante 
de cada uma das seguintes entidades: 
UNI, CNS, SPBC e Prefeitura de Ma
naus. 

Ao invés de definir os critérios para 
a constituição da equipe organizadora, a 
mesa passou a indicar nomes para 1.1ma 
comissão de 13 ipembros. 

No dia 30 de junho o presidente do 
CNS, Júlio Barbosa de Aquino, e o co
ordenador da UNI, Ailton '.Krenak, di
vulgaram a seguinte nota de esclareci
mento: "Considerando a evolução dos 
acontecimentos preparatórios à reali
zação de um evento em Manaus, envol
vendo a UNI e o CNS, gostaríamos de 
esclareeer que a Aliança dos Povos da 
Floresta não está convocando nenhum 
encontro amazônico para 1989 e, por
tanto, desautoriza a utilização de seu 
nome e das organizações signatárias em 
qualquer iniciativa nesse sentido.:• 
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Indígenas do, Distrito de Iauarete (U
nid), que de 20 a 22 e de 28 a 30 de ju
nho, respectivamente, realizaram suas 
assembléias,em que trataram, inclusive, 
do Projeto Calha Norte. Para o Cimi a 
conduta dos militares tem caráter de in
timidação dos índios, constituindo um 
abuso de poder. Além do fato de os 
advogados e jornalistas se encontrarem· 
na árt;a exercendo suas profissões, de
ve-se considerar que apenas os índios 
têm autoridade para determinar quem 
deve ou não permanecer em suas terras. 

DEPUTADO QUER 
MAIOR PRO'J.EÇÃO ÀS 
ÁREAS INDÍGENAS 

São Paulo (AGEN) - O deputado 
Roberto Gouveia, do PT, entregou 
emenda ao anteprojeto da Constituição 
do Estado. de São Paulo, .estabelecendo 
que a faixa de cinco quilômetros que· 
circunda as áreas ocupadas por comuni
dades indígenas seja considerada espa
ço territorial especialmente protegido,. 
de acordo com a lei. 

Entende o deputado que as 12 áreas 
indígenas existentes no Estado de São 
Paulo estão sendo agredidas e ameaça
das pela grilagem de terras . ou pelo 
avanço dos espaços urbanos. Apenas no 
município· de São Paulo, estão localiza
das quatro áreas indígenas, que sofrem 
os efeitos do acentuado processo de ur
banização. Roberto Gouveia considera 
essencial, portanto, a preservação de 
uma faixa contígua às terra indígenas, 
visando à proteção das comunidades e 
ao �uilíbrio ambiental. 

Arcas - As quatro áreas indígenas si
tuadas no município de São Paulo são 
as do Jaraguá (12 pessoas), Parelheiros 
(200), M'Boi Mirim (no momento, sem 
índios) e Crucutu (40), no limite com 
São Bernardo do Campo . Todas elas 
são ocupadas pelo povo Guarani. 

O povo Guarani também está presen
te nas outras oito áreas indígenas do Es
tado. Nas áreas de Icatu-Braúna, em 
Araçatuba (73 pessoas), Vanuire, em 
Tupã (166), e Araribá, em Avaí (250), 
também convivem os povos Kaingangue 
e Terena. 

Na região litorânea estão as áreas de 
Boa Vista do Sertão do Pró-Mirim, em 
Ubatuba (60 pessoas), Barra do Una e 
Boracéia, em São Sebastião (150), Rio 
Branco, em Itanhaém (60), Serra dos 
ltatins, em Itariri ('70), e em Peruíbe 
(150). 
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lcologia 

PREOCUPAÇÃO ECOLÓGICA ACENTIJA-SE NAS IGRFJAS 

São Paulo (AGEN) - F.cologia e pa
cifismo são dois temas que constituem 
preocupação crescente no âmbito das 
Igrejas cristãs. Impulso significativo 
nesse sentido partiu do programa Justi
ça, Paz e Integridade da Criação (JPIC), 
do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), 
sediado em Genebra, Suíça. Uma con
ferência mundial sobre a questão será 
realiz.ada pelo CMI em fevereiro do 
próximo ano, em Seul, Coréia do Sul. 
Em dezembro próximo, o programa 
JPIC será discutido em Quito, Equador, 
pelos delegados da América Latina à 
Conferência de Seul. 

A próxima ãssembléia geral do CMI, 
prevista para fevereiro de 1991 na capi
tal australiana, igualmente abordará 
problemática ecológica e pacifista, sob 
o tema geral "Vem Espírito Santo, re
nova toda a Criação". Do mesmo modo,
uma pré-assembléia latino-americana
sobre esse tema terá lugar em Salvador,
Bahla, de 9 a 14 de julho do próximo
ano.

E.uropa - "Paz e justiça pela integri
dade da Criação" é o título �o docu
mento final, de 32 páginas, da Assem
bléia F.cumênica Européia Paz com Jus
tiça, promovida de 15 a 21 de maio pas
sado, em Basiléia, Suíça, pela Con
ferência de Igrejas Européias (CEC) e 
Conselho da Conferência Episcopal Eu
ropéia (CCEE). Participaram da As-

sembléia 570 delegados das Igrejas eu
ropéias (seriam 662 delegados, mas 92 
não se credenciaram a tempo). 

O documento final da Assembléia foi 
aprovado com 90% dos votos. As armas 
nucleares foram ainda consideradas 
"um pecado contra a humanidade" por 
175 delegados, que também se pronu
ciaram contra o espírito e a lógica da 
discussão nuclear. A repulsa a pagar o 
porcentual dos impostos equivalente aos 
gastos militares previstos no orçamento 
de um país foi outro ponto debatido em 
Basiléia, por sugestão de membros da 
delegação da Itália, país em que o mo
vimento pela objeção fiscal é mais 
avançado. 

Polônia - De 30 de agosto a 3 de se
tembro a capital da Polônia, Varsóvia, 
sediará o 32 Encontro Internacional pela 
Paz, iniciativa da Associação Homem e 
Religião. Participarão 150 delegados de 
55 países de vários continentes. Entre 
outros, estarão presentes representantes 
de Igrejas cristãs, do islamismo, budis
mo cambodjano, chinês e vietnamita, 
confucionismo e xintoísmo. O Encontro 
será celebrado na ocasião do 502 ani
versário do início da Segunda Guerra 
Mundial, a 12 de setembro de 1939,
com a invasão da Polônia pelas tropas 
nazistas. 

(J.P.S.M.) 

PLANO DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO PARA O MÉDIO PARAÍBA 

Volta Redonda (AGEN) - A proi
bição da instalação de indústrias que 
eliminem substâncias não-degradáveis 
em seus efluentes finais e de usinas de 
reprocessamento combustível nuclear; o 
veto às indústrias que utilizam cloros
soda, mercúrio ou qualquer substância 
cancerígena por via oral; o condiciona
mento de questões importantes, como a 
exploração mineral e a extração de areia 
em cursos d'água e bacias a�uviais. Es
tas são algumas das medidas propostas 
pelo Plano de Macrozoneamento da Re
gião do Médio Paraíba do Sul, que o 
Codivap (Consórcio para o Desenvol
vimento Integrado do Vale do Paraíba), 
a Sema (Secretaria do Estado de Meio 
Ambiente), Sedur (Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano) e a Feema 
(Fundação de Engenharia do Meio Am
biente) vão tentar viabilizar junto ao 
governo do Estado _do Rio. 

Beneficiando os 41 municípios da 
bacia hidrográfica do rio Parafüa do Sul 
no território fluminense, o Plano de 
Macrozoneamento vai atender, na sua 
primeira fase, à região do vale médio do 
rio, abrangendo os .municípios de Ita
tiaia, Resende, Barra Mansa, Voltá Re
donda, Barra do Piraí e Piraí, justamen
te a região mais castigada pelo desen
volvimento industrial. 

Um dos maiores objetivos do plano é 
o estabelecimento de uma legislação de
ordenamento do solo da bacia, tendo
como principal preocupação a questão
ambiental, sob o ponto de vista da pro
teção dos remanescentes florestais1e.dos
mananciais. No Brasil o macrozonea
mento é implantado, em geral, nas re
giões metropolitanas e nas bacias dos
rios que articulam o desenvolvimento,
como é o caso do Paraíba do Sul.

Um projeto de futuro - O produto fi
nal desse trabalho é a obtenção de uma 
legislação de ordenamento do solo da 
bacia, levando em consideração princi
palmente a questão ambiental, respei
tando ao máximo os interesses regionais 
e unificando as leis federais, estaduais e 
municipais, para facilitar sua aplicação 
e a fiscalização da comunidade, sempre 
que necessário. 

O projeto de lei (assim como os de
mais trabalhos que foram elaborados 
para o macrozoneamento da região) será 
apr�otado ao governo do Estado, que 
o submeterá à apreciação da Assembléia
Legislativa. Uma vez aprovado o proje
to, deverá ser iniciado um trabalho jun
to aos municípios para que sejam elabo
radas leis preservacionistas solidárias e
comple�n�s à l�gislação estadual.
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AR'IE DA AMFJUCA LATINA 
1EM FEIRA NA UnB 

Brasfiia (AGEN) - O 22 Festival La
tino-Americano de Arte e Cultura (Fla
ac) será realizado em Brasília, de 4 a 13 
de agosto, como promoção da Universi
dade de Brasília, das embaixadas dos 
países latino-americanos e do governo 
do Distrito Federal. A organização do 
festival quer abranger todas as áreas da 
produção cultural, como educação, ci
nema, vídeo, teatro, dança, fotografia, 
artes plásticas, literatura, música e arte 
popular. 

Os interessados por outros detalhes 
sobre o evento podem telefonar para 
06 l 27 4-0022, ramal 2573, ou 061 
273-7180, com Cristina. 

Síntese 

VÍDEO EDUCATIVO 
São Paulo (AGEN) - Acontecerá no anfi

teatro de convenções e congressos da USP, 
cm São Paulo, de 18 a 21 deste mês, o 12
Festival de Vídeo Educativo, organizado pelo 
curso de Rádio e TV da Escola de Comuni
cações e Artes (ECA) e Associação Brasilei
ra de Tecnologia Educacional (ABT). Quais
quer informações podem ser obtidas pelo te
lefone OI 1 210-2122, ramal 679, com Dou
glas ou Meire. 

COU..OR E GLOBO 
Rio de Janeiro (AGEN) - Quem faz a 

ponte entre a .Rede Globo e o candidato do 
PRN à Presidência da República, Fernando 
Collor de Mello, é sua ex-mulher, Lilibeth 
Monteiro de Carvalho. 

Loira, olhos verdes, a simpática empresá
ria Lilibeth é dona de uma grande liderança 
na capital do Rio de Janeiro. Namorada do 
ator Antônio Grassi, que em "O Salvador da 
Pátria" faz o papel do delegado Plínio Cohn, 
recepciona costumeiramente em seu aparta
mento no Leblon, Zona Sul do Rio, persona
lidades globais como Francisco Cuoco e Ma
yara Magri. 

CAETANO E CIDADANIA 
Rio de Janeiro (AGEN) - Caetano Veloso 

polemiza os direitos de cidadania assegurados 
pela nova Carta Magna do Brasil, em seu no
vo disco "ESTRANGEIRO", o mesmo nome 
do show apresentado no Canecão, Rio de Ja
neiro. 

SHOW NA NICARÁGUA 
Mamgua (AGEN) - O cantor e composi

tor cearense Zé, Vicente, conhecido no Brasil 
pelas canções cantadas em congressos de 
Igrejas cristãs, reuniões de CEBs e cele
brações ecwnênicas,apresenta-se no 72 En
contro do Secretariado Internacional Cristão 
de Solidariedade com a América Latina d. 
Oscar Romero, de 23 a 27 de julho na capital 
nicãragüense. 
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Questões urbanas 

SF.cRETÁRIO DENUNCIA 
INTERESSES NA DEMORA 
DE INSTALAÇÃO DO SUDS 

São Paulo (AGEN) - Os governos 
estaduais e o federal estão obstruindo 
intencionalmente a agilização dos proje
tos de descentralização da saúde, pre
visto pela nova Constituição. A afir
mação é do secretário municipal de 
Saúde de São Paulo, deputado federal 
Eduardo Jorge (PT), e foi proferida na 
abertura do 22 Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva, que contou com a pre
sença do ministro Seigo Tsuzuki. 

O ministro da' S·aúde também reco
nheceu a dell)ora na institucionalização 
do Sistema Unico de Saúde e Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde 
(Suds), mas disse que enviará o mais 
breve possível o texto que está sendo 
preparado por técnicos do Ministério, 
como a Lei Orgânica da Saúde, ao 
Congresso Nacional. A justificativa de 
Tsuzuki é a de tentar "construir um no
vo Ministério" e fazer a institucionali
zaçãó "com calma, para que o sistema 
se firme no país". 

Para Eduardo Jorge, porém, o pro
blema é político, e não de ordem técni
ca. "Os governos estão concentrando 
poderes nas mãos de poucos e incenti
vando a prática do clientelismo, para 
conseguir maior apoio político", diz o 
secretário. Passando das generalidades 
para o caso concreto, Jorge acusa o go
vernador mineiro, Newton Cardoso 
(PMDB), de embolsar recursos destina
dos _à implementação do Suds, para 
·complementar seu orçamento. Lá, a
municipalização ainda não surtiu efeito.

Em São Paulo, Jorge foi o autor do
projeto ·que prevê a descentralização da
saúde na capital, saindo do controle do
Estado para passar à administração mu
niciP.al. O Estado seria responsável.por
destinar uma verba de NCz$ 30 milhões
�nsais para o convênio com a Prefei
tura. O projeto já foi entregue ao se
cretário de Saúde do Estado, José Aris
todemo Pinotti, mas ainda não teve res
posta do governo.

Ineficiência - Lentidão e ineficiência
parecem se coadunar com o tratamento
destinado à saúde pelas próprias autori
dades. Mesmo após admitir em entrevis
ta a existência de um surto de meningi
te, o ministro Tsuzuki reafirmou que o
governo não pretende realizar urna va
cinação em massa das crianças brasilei
ras. Agora, depois de centenas de casos
no país, Tsuzuki acredita que o impor
tante é a prevenção, e que "a vacina é
desnecessária". Assim mesmo, partiu
em direção a Cuba para tratar da aqui
sição de dez milhões de doses da vacina
cubana.

É no mínimo discutível que se pense
na prevenção justamente depois da epi
demia, e que só agora, depois de 300
casos diagnosticados em São Paulo, se
iniciem os trabalhos de vacinação com

Newton Cardoso foi 
acusado de desviar 

verbas do Suds. 

o remédio cubano - que ainda vai' de
morar cerca de um mês para surtir efei
to,

Pelo atraso, o secretário Pinotti 
culpa o ministro, que não teria autori
zado a importação, e o próprio presi
dente, que a havia proibido no ano pas
sado. Esqueceu-se de falar das tromba
das da própria Secretaria, que levou 
técnicos a Cuba para aprender a mexer 
com a vacina, enquanto um médico cu
bano se colocava à disposição aqui 
mesmo, em São Paulo. 

A lentidão no caso da meningite de
monstra ineficiência. A lentidão na 
criação efetiva do Suds demonstra que 
só os dispositivos constitucionais não 
serão suficientes para convencer nossas 
autoridades. Exemplo claro se deu na 
Previdência: o próprio presidente José 
Sarney decretou medida provisória anu
lando uma conquista garantida aos apo
sentados pela Constituição de 1988 - a 
vinculação dos reajustes ao salário mí
nimo. 

PREFEITIJRA VINCULA AUMENTO 
DE TARIFA DE ÔNIBUS 
AO MÍNIMO 

São Paulo (AGEN) - A prefeitura de 
São Paulo decidiu vincular os reajustes 
de tarifas de transporte coletivo à va
riação do IPC, índice segundo o qual 
reajusta-se o salário mínimo. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Trans
portes e a Companhia Municipal de 
Transporte Coletivo (CMTC), só haverá 
novos reajustes nas tarifas de ônibus da 
capital paulista após novo reajuste do 
salário mínimo. 

A decisão era uma reivindicação an
tiga e .vem .frontalmente de encontro aos 
interesses dos proprietários de empresas 
que operam com a permissão da Prefei
tura. Os aumentos vão deixar de ser de
terminados pelos custos do sistema, o 
que atrelava os reajustes aos aumentos 
de salário de motoristas e cobradores, 
dos preços de reposição e dos com
bustíveis. Quando houver desvio na re
lação de custos que se tomem "into
leráveis" para a continuação dos servi
ços, serão revistas as tarifas no reajuste 
seguinte. 

O anúncio da decisão foi dado em in
forme publicitário nos principais jornais 
da grande imprensa paulista, com seve
ras críticas à política econômica do go
verno federal, considerada um "desas
tre". Mas o anúncio veio junto com o 
novo aumento liberado para as tarifas 
(40%), 45 dias após o último. Apesar 
de contrariar a expectativa das empresas 
particulares, que pleiteavam aumento de 
81 %, a prefeita Luiza Erundina abafou 
outra crise que se iniciava no transporte 
coletivo. 

Incentivo - A postura já virou regra. 

PÁG.7 

Sempre que há insatisfação dos donos 
de empresas, eles incentivam ou provo
cam a greve dos motoristas e cobrado
res, parando o funcionamento do servi
ço. Desta vez, quatro empresas que ser
vem à região sul da cidade deixaram de 
cumprir um recente acordo coletivo 
(feito entre sindicatos patronais e de 
empregados da categoria) e Iévaram 
motoristas e cobradores à paralisação. 
-A prefeita interviu, garantiu o funcio
namento dos serviços, mas só com o
novo reajuste conseguiu pôr fim à crise.

Com a disposição de realizar reajus
tes de tarifas somente quando houver
compatível aumento do poder aquisitivo
- pelo menos para a população de bai
xa renda -, Erundina faz justiça e pre
tende se poupar de ataques como aque
les que recebeu pelo primeiro aumento
de sua gestão. Este, dado apenas um dia 
antes da decretação do Plano Verão,
com congelamento de preços e salários,
gerou muita controvérsia. As crítieas
foram, inclusive, internas ao partido,
provindo do próprio candidato à Pre
sidência, deputado Luís Inácio Lula da
Silva.

A decisão do partido como um to
do é caminhar para a estatização dos 
serviços de transporte coletivo nos mu
nicípios, para evitar que o lucro das 
empresas particulares permissionárias 
tenha condições de sobrepujar o inte
resse público. Para colocar essa idéia 
em prática será preciso romper o blo
queio dos grandes lobbies · dos pro-. 
prietários de empresas, e, além disso, 
conseguir recursos para as encampações 
necessárias. A prefeita de Santos, Tei
ma de Souza, também do PT, está sen
tindo forte pressão (da oposição e do 
Judiciário) para interromper o processo 
de municipalização dos serviços de 
transporte e de saúde. Com Erundina, 
em São Paulo, não deverá ser muito di
ferente. 

WEJ;$,;Jlfiltf1r--_mmw:r11 
Síntese 

AMEAÇAS EM ITAPEVI 
São Paulo (AGEN) - Cerca de 65 

farru1ias de posseiros na área suburbana 
de Itapevi, região oeste de São Paulo, 
estão sofrendo ameaças de morte e da
nos nas suas plantações por jagunços 
contratados para expulsá-los dali, •de
nunciou à AGEN, Wilson Santos Perei
ra, membro do Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos de Osasco. 

Há oito meses as fanu1ias vêm resis
tindo às ameaças dos jagunços, mas 
desde o começo de junho as intimi
dações se intensificaram. Os jagunços 

. chegaram a encostar um revólver na ca-
beça de um líder local, ameaçando-o de 
morte. É comum a presença de dois a 
três carros na região, e freqüentemente 
aparecem moradores espancados. 

Na Prefeitura de ltapevi consta que o 
loteamento é espólio de Carlos de Cas
tro, já morto. A Comissão Terra e Mo
radia já enviou ofícioíao presidente da 
Câmara de Vereadores de Itapevi, de
nunciando o fato e pedindo apoio aos 
posseiros, já que muitos deles vivem há
mais de 20 anos no local. 
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Política 

AN1ES DO RF.CESSO, 
OONGRESSO OCUPA 
VÁCUO DE PODER 

Brasília (AGEN) - O vácuo de poder 
aberto pelo isolamento do governo José Sar
ney foi ocupado pelo Congresso Nacional, no 
final do primeiro semestre legislativo. O 
Congresso entrou em recesso a 12 de juJho, 
mas será convocado extraordinariamente se o 
presidente da República editar novas medidas 
provisórias. 

A maior derrota imposta pelo Congresso 
ao presidente José Sarney foi a derrubada, no 
último dia 28, do veto presidencial à nova 
política salarial, que prevê, entre outras me
didas, um salário mínimo de NCz$120,00 pa
ra junho. No dia seguinte, 29 de junho, nova 
derrota presidencial, com a negativa do Con
gresso em apoiar a medida provisória n!! 63, 
que desvinculava do salário mínimo - inclu
sive aos aposentados - os benefícios pagos 

AGEN 

pela Previdência Social. O governo alegava 
que o mínimo de NCz$120,00 poderia "que
brar a Previdência". 

Como, porém, a vinculação foi mantida, a 
equipe econômica aumentou a alíquota do 
Finsocial de 0,5% para 1 % do faturamento 
das empresas. 

A queda da medida provisória n!:' 63 foi 
simbólica para a retomada das prerrogativas 
estabelecidas na nova Constituição brasileira 
para o Congresso Nacional. Se se mantivesse 
a medida, o texto constitucional, que prevê a 
vinculação dos benefícios da Previdência pa
ra assalariados e aposentados, sairia definiti
vamente arranhado, e o Congresso, despres
tigiado. A impopularidade absoluta do go
verno José Sarney, alimentada pela volta da 
escalada inflacionária, contribuiu para que o 
Congresso recobrasse sua autonomia. 

Do mesmo modo, a campanha presiden
cial, que começa a polarizar a opinião públi
ca, colabora para o isolamento ainda maior 

. do governo federal. Qual parlamentar, que 
apóie este ou aquele candidato à sucessão, te
ria coragem de manifestar-sé em favor do 
presidente José Samey? Nesta página e na 
seguinte, um balanço das atividades do Con
gresso Nacional em algumas áreas estratégi
cas para os movimentos e organizações po
pulares. 

DIREITA JOGA PESADO NA a>MISSÃO AGRÍCOLA 

Brasília (AGEN-lnesc) - As [euniões da 
Comissão de Agricultura e Política Rural da 
Câmara dos Deputados, que entrou em re
cesso a 12 de julho, foram monopolizadas pe
los segmentos conservadores, conforme pre
via a AGEN (n!:' 149). No final do primeiro 
semestre legislativo, dois projetos polariza
ram os debates na Comissão, constituída em 
sua maioria por parlamentares considerados 
� direita. 

O primeiro desses projetos, de n!!' 
1606/89, do deputado Gonzaga Patriota 
(PMDB-PE), dispõe sobre a criação do Ser
viço Nacional de Aprendizagem Rural (Se
nar), nos termos do artigo 62 das Disposições 
Transitórias da nova Constituição Fed�al. O 
artigo 22 do projeto prevê que o Senar será 
"organizado e .dirigido" pela Confederação 
Nacional da AgricuJtura (CNA). 

, Na sessão ordinária da Comissão de Agri-, 
cultura, no dia 21 de junho, enquanto o pre
sidente da Companhia Brasileira ae Amiaze
namento (Cibrazem), Attila Carvalho de Go
doy, prestava depoimento, o deputado Alys
son Paulinelli (PFL-MG), ministro da Agri
cultura no governo Ernesto Geisel, interce
deu junto ao presidente da Comissão, José 
Egreja (PTB-SP), pela inciusão do projeto 
1606/89 na pauta do dia. Egreja, usineiro em 
Penápolis (SP) e eleito com o apoio da UDR, 
acato!,! o pedido, e logo após a exposição de 
Attila Godoy colocou o projeto em votação. 
Para dupla surpresa dos poucos membros 
progressistas da Comissão de Agricultura, o 
projeto já tinha um relator - Jorge Vianna, 
do PMDB baiano, que apoiou as te�s da 
UDR no Congresso Constituinte. Vianna 
também já tinha um parecer pronto. Só falta
va aprová-lo. 

Vistas - A manobra regimental, acatada 
pelo presidente da Comissão, foi imediata
mente contestada pelos parlamentares pro
gressistas, e um deles, o deputado Vicente 
Bogo (PSDB-RS), pediu "vistas" do proces
so. "Vistas", como lembra o Instituto de Es
tudos Sócio-Bcônomicos (Inesc), é um meca
nismo que permite ao membro da Comissão 
examinar o processo e, depois de cinco 

Vicente Bogo 
evitou que se 

consurnasseo 
golpe ... 

... deflagrado 
porAly� 
Paulinelli 

sessões, devolvê-lo, anexando uma deola-
ração de voto. 

O projeto 1606/89 será votado, então, só 
depois do recesso parlamentar. Nesse senti
do, a Campanha Nacional p,ela Reforma 
Agrária (CNRA), integrada por uma série de 
movimentos e organizações populares, está se 
mobilizando para que o deputado José Egreja 
seja pressionado a retirar o projeto 1606/89 
da pauta da Comissão, com o objetivo de le
var o debate sobre a propositura à sociedade. 

De acordo com o parágrafo único do arti
go 12 de;> projeto 1606/89, o Serviço Nacional 
de Formação Profissional Rural irá transferir 
ao Senar seus programas, projetos e ativida
des. Além de transferir competências, o pro
jeto, no artigo 62, garante a transferência do 
patrimônio - compreendendo os bens mó
veis, imóveis (avaliados er;n torno de NCz$ 

li 
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DIREITOS HUMANOS: 
NOVA LF.GISLAÇÃO 
AINDA INCOMPI.Ef A 

Brasília (AGEN-lnesc) - O de
bate sobre direitos humanos inten
sificou-se no Congresso Nacional 
oo final do primeiro semestre legis
lativo. Já em maio o Senado ratifi-

11 cou dois tratados internacionais que
li haviam sido assinados pelo gover

no brasileiro: a Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (e 
outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes), apro
vada por consenso na 39!! sessão da 
Assembléia Geral da ONU, em 
1984, e a Convenção Tnteramerica
na de Prevenção à Tortura, delibe
rada na 15;! Assembléia Geral da 
OEA, em 1985, em Cartagena, 
Colômbia. 

No dia 23 de maio as matérias 
foram aprovadas na Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara e 
transformadas no decreto legislati
vo n!? 4/89. Nã0 necessitam, pcr
tanto, de ir a plenário. A decisão 
foi publicada no Diário Oficial da 
União de 24 de maio. 

Tortura - O Senado Federal 
também aprovou e enviou para 
apreciação da Câmara dos Deputa
dos o pFOjeto de lei 28/87, do se
nador Jamil Haddad (PSB-RJ), que 
define o crime de tortura. O projeto 
original foi acrescido de emenda 
apresentada pelo senador Edson 
Lobão (PFL-MA), assegurando o 
mesmo tratamento· dado à questão 
da tortura a.os crimes de terrorismo 
é tráfico de entorpecentes e drogas 
afins. 

Outros 49 projetos de lei apre
sentados por vários parlamentares, 
regulamentando os incisos do arti
go 5!? da nova Constituição (que 
trata dos "Direitos e Deveres Cole
tivos e Individuais"), estão parados 
na Comissão de Constituição e Jus
tiça, responsável pela análise dos 
aspectos técnicos e jurídicos das 
matérias legislativas. A paralisação 
no encaminhamento dos projetos 
ocone devido à falta, ainda, de um 
regimento interno da Câmara. 

38 milhões) e a documentação técnica, jun
tamente com os servidores (cerca de dois mil) 
- com ônus para a União, até o dia 31 de
dezembro deste ano.

TDA - O segundo projeto que polemizou 
os trabalhos da Comissão de Agricultura, no 
final do primeiro semestre, é o de n2 1738, do 
deputádo Lúcio Alcântara (PFL-CE), que 
dispõe sobre a utilização de Títulos da Dívida 
Agrária (TDA). O projeto ainda não entrou 
na pauta de discussão, mas já causa inquie
tações para a CNRA. 

Segundo o projeto, os TDAs poderão ser 
utilizados no pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Rural (TPTR), débitos de fman
ciamentos, prestação de fianças, depósitos ou 
caução, e até aquisição de terras públicas. O 
artigo 22 também estipula que os TDAs serão 
aceitos pelo seu valor real. 
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COMISSÃO ADIA DOCISÃO SOBRE DÍVIDA EXTERNA 

Brasília (AGEN) - A Comissão Mista 
do Congresso que analisa o processo de 
endividamento externo do Brasil termi
nou a 27 de junho a primeira fase de 
seus trabalhos, destinada a ouvir o de
poimento de juristas e membros do go
verno federal sobre a constitucionalida
de dos acordos firmados pelo país com 
os bancos credores. O parecer da Co
missão sobre a constitucionalidade dos 
acordos, que seria emitido a 29 de ju
nho, acabou transferido para após o re
tomo dos trabalhos parlamentares. 

Nesse primeiro momento os trabalhos 
da Comissão foram esvaziados.,.pela mí
nima presença de seus membros e pelo 
boicote completo da grande imprensa. 
Em muitos momentos as sessões de tra
balho foram presididas por membros da 
Comissão, uma vez que seu presidente, 
deputado Waldeck Ornelas (PFL-BA), 
não comparecia. 

Inconstitucionais - A maioria dos ju
ristas que depuseram perante a Co
missão Mista do Endividamento destaca 
a inconstitucionalidade dos acordos pa
ra a dívida externa firmados pelo go
verno federal, sem anuência do Con
gresso. Posicionaram-se nesse sentido o 

" jurista Osny Duarte Pereira, o presiden
te do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Ophir 
Filgueiras Cavalcanti, o conselheiro da 
OAB, Luís Pinaud, e o procurador Sér
gio Ferraz. 

Em favor da constitucionalidade dos 
acordos com os credores, manifesta
ram-se o procurador geral da Fazenda 
Nacional, Cid Heráclito de Queiroz, e o 
chefe do Departamento Jurídico do 
Banco Central (BC), Luís Carlos Stur
zenegger. Aliás, a sessão a que compa
receu o funcionário do BC, a 14 de ju
nho, foi uma das mais polêmicas da 
Comissão Mista do Endividamento. 

No seu depoimento, Sturzenegger re
conhece que o processo de endivida
mento foi uma necessidade dos bancos 
credores, uma vez que o sistema finan
ceiro internacional encontrava-se satu
rado dos petrodólares resultantes dos 
"choques" implementados pelos países 
membros da Opep. Além disso, os em
préstimos foram oferecidos a juros 
baixíssimos. De acordo com o funcioná
rio do BC, o governo, com sua política 
desenvolvimentis.ta, aproveitou o mo
mento para implantar o· modelo de cres
cimento a partir da poupança externa. 

Segundo Luís Carlos Sturzenegger 
todos os acordos são legítimos, pois' es
tariam baseados na lei 4595, de 1964, 
que autoriza o Banco Central a repre
sentar o país em contratos de créditos 
no exterior,. dispensando a aprovação 
do Congresso Nacional. 

Para Roberto Campos. 
soberania jd era 

Soberania - A posição do funcionário 
do BC seria contestada no dia seguinte, 
15 de junho, no depoimento do presi
dente do Conselho Federal da OAB. 
Ophir Filgueiras Cavalcanti questionou 
a legalidade de todos os acordos do en
dividamento externo, por terem sido ba
seados em decretos-leis emitidos pelo 
governo militar - como o de número 
1312, de 15 de fevereiro de 1974, do 
presidente Enu1io Médici, que transferia 
ao presidente da República o poder de 
contratar empréstimos externos. Para o 
presidente da OAB esse decreto contra
riava o texto constitucional da época. 
Em sua opinião, todas as Constituições 
brasileiras - inclusive a nova, promul
gada a 5 de outubro último - são ex
plícitas ao indicar que os acordos exter
nos devem ser submetidos ao Congresso 
Nacional. 

Do mesmo modo, o conselheiro da 
OAB, Luís Pinaud, rebateu os argumen
tos de Luís Carlos Sturzenegger, se
gundo os quais a soberania não tinha de 
estar presente nas negociações externas. 
Para Pinaud, tanto na Constituição bra
sileira, como no artigo 92 da Consti
tuição dos Estados Unidos (lei a que es
tariam submetidos os acordos), a sobe
rania nacional é irrenunciável. Na opor
tunidade manifestou-se o senador Ro
berto Campos (PDS-M1), para quem a 
soberania está obsoleta a nível interna
cional. Campos, ministro do Planeja
mento no governo Castello Branco e 
representante de grupos econômicos 
multinacionais, insinuou que todos os 
acordos feitos entre nações implicam 
em que se abra mão da soberania nacio
nal. 

PÁG.9 

QUESTÃO INDÍGENA 
TAMBÉM HCA PARA DEPOIS 

Brasília (AGEN-Inesc) - A dis
cussão sobre todos os projetos relacio
nados à questão indígena que deram en
trada no Congresso Nacional foi adiada 
para o segundo semestre. Por out(a par
te, a avançada articulação na sociedade 
civil sobre o tema repercutiu no Parla
mento, sobretudo na Comissão de Meio 
Ambiente e Defesa do Consumidor. 

Os projetos que reguJamentam a pes
quisa e lavra de minerais em terras indí
genas, assinados pelos deputados Octá
vio Elísio (PSDB-MG), Carlos Cadinal 
(PDT-RS) e Ta<jeu França (PDT-RS), 
continuam estacionados na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara. O re
lator dos projetos, deputado Sigmaringa 
Seixas (PSDB-DF), ainda não conse
guiu manter reunião com os autores pa
ra estabelecer uma estratégia de enca
minhamento das matérias. 

No Senado, o projeto regulamentan
do a pesq1.1isa e lavra de minerais em 
áréas indígenas, elaborado pelas organi
zações indigenistas e assinado pelo se
nador Severo Gomes (PMDB-SP), foi 
para a Comissão de Serviços de Infra
Estrutura. O relator do projeto, senador 
João Castelo (PDS-MA), ainda não di

vulgou seu parecer. 
N0 dia 21 de junho entrou em vo

tação no plenário da Câmara o projeto 
de lei 2277/89, que altera o decreto-lei 
227, de 28 de fevereiro de' 1967, criando 
o regime de permissão de lavra mineral
e extinguindo o regime de matrícuJa. Os
relatores, deputados Gerson Peres 
(PDS-PA) e Gabriel Guerreiro
(PMDB-PA), aprovaram a constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va da propositur,a, que acabou não sendo 
votada. O projeto não contempla uma 
diferenciação de tratamento às terras
indígenas, conforme previsto pela nova 
Constituição. Por decisão do deputado
Ino<>êncio de Oliveira o projeto foi reti
rado para nova publicação.

Fórum da Amaz.ôoia - A audiência 
pública do Fórum da Amazônia, na Co
missão de Meio Ambiente e Defesa do 
Consumidor,da Câmara dos Deputados, 
foi realizada a 14 de junho. O encontro 
teve como objetivo apresentar o Fórum 
da Amazônia ao Legislativo e expor 
suas posições frente ao programa Nossa 
Natureza, do governo federal. 

Falaram à Comissão o representante 
da União das Nações Indígenas (UNI), 
Orlando Baré, do Instituto de Estudos 
da Amazônia (IEA), Mary Alegretti, e o 
assessor do Conselho Nacional dos Se
ringueiros, Mauro Barbosa. Até o mo
mento o Fórum da Amazônia - articu
lação destinada a apresentar propostas 
alternativas para a região - é integrado 
pela Coppe/RJ (CooFdenação de Pro
gramas de Pós-Graduação de Engenha
ria da UFRJ), Ibase, Fase, SBPC, ABA, 
lnes€, Fiocruz, CPI/SP, Cedi Ç! NDI. 
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Ulysses, Waldir e 
Jarbas Vasconcelos: 
a tróica do PMDB 
(foto Jorge Araújo) 

UL YSSFS AINDA SONHA QUE PMDB PODE EMPOLGAR 

São Paulo (AGEN) - Ele já foi o 
Senhor Diretas e Senhor Constituinte. 
Estes títulos, que obteve ao liderar por 
quase duas décadas a frente de opo
sições reunida no MDB, não parecem 
suficientes para levá-lo a subir a rampa 
do Palácio do Planalto, como sucessor 
do presidente José Samey - agora o 
Senhor Coragem dos out-doors de cam
panha - Ulysses Guimarães, candidato 
a presidente da República pelo PMDB, 
aparece com escassos 5 ou 6% nas pre
ferências do eleitorado. 

Alguns explicam esse baixo desem
penho pelo fato de sua imagem ter fica
do definitivamente associada com o go
verno José Samey. Ulysses contesta, 
dizendo que deixou de influir no gover
no federal desde a falência• do Plano 
Cruzado. Trata-se, portanto, de "resga
tar a imagem do PMDB", que ele teima 
em afirmar ser a sigla "de coração" do 
eleitorado. Este é, sem dúvida, o maior 
desafio na vida deste paulista de Rio 
Claro, 73 anos incompletos, casado com 
Ida de Almeida Guimarães, a dona Mo
ra, com quem teve a filha Celina. O ca
sal tamoém tem um enteado, Tito Hen
rique da Silva Neto, um dos principais 
assessores de Ulysses. 

Aoticandidab>- Ulysses iniciou sua 
militância política no moviment� estu
dantil. Ele cursou Direito na Faculdade 
do Largo de São Francisco, berço de 
diversas lideranças políticas, e chegou a 
vice-presidente da União Nacional dos 
Estudantes (UNE) em 1940. O seu pri
meiro mandato eletivo foi de deputado 
estadual pelo PSD, em 1947. Em 1950, 

elegeu-se deputado federal e, desde 
então, reeleito consecutivas vezes. 

De setembro de 1961 a julho de 
1962, foi ministro da Indústria e 
Comércio no gabinete parlamentarista 
de Tancredo Neves. Em seguida ao 
golpe militar de 1964, integrou uma 
comissão que redigiu o esboço de um 
Ato Constitucional, a ser votado pelo 
Congresso, que assegurava ao governo 
prerrogativas para cassar mandatos de 
parlamentares. A sugestão foi conside
rada branda pelo governo militar, que a 
9 de abril editou Ato Institucional dele
gando poderes ·mais amplos ao Executi
vo. 

Ulysses tomou-se um dos fundadores 
e segundo vice-presidente do MDB, 
após a extinção dos partidos políticos 
em 1965. Assumiu a presidência do par
tido em 1971, (hoje, o PMDB é presidi
do interinamente por Jarbas Vasconce
los) cargo que manteve até o início de 
1989. Em 1973, Ulysses foi anticandi
dato à Presidência da República, nas 
eleições indiretas. O Colégio Eleitoral 
lhe deu 76 votos, contra 400 para o ge
neral Ernesto Geisel. 

Nova República - O cómpanheiro de 
chapa qe Ulysses era o jornalista Bar
bosa Lima Sobrinho, presidente da As
sociação Brasileira de Imprensa (ABI). 
Na campanha como anticandidato, U
lysses foi perseguido, na Bahia, por 
cães policiais. O governador baiano era 
Antonio Carlos Magalhães. 

Com a derrota da emenda Bante de 

Movimentos sociais 

CRIADA A FRENfE DE MOVIMENI'OS POPULARES �TE 

São Paulo (AGEN) - Incentivar a 
participação dos movimentos populares 
na discussão orçamentária do municí
pio, Estado e União, e no processo de 
elaboraçãó da Constituição Municipal, 
no próximo ano. Estes são dois dos ob
jetivos -da Frente de Movimentos e En
tidades Leste (FML), criada no último 
dia 2 por deliberação do 1 !? Congresso 
dos Movimentos Populares da Zona 
Leste de São Paulo. 

Participaram do Congresso cerca de 
250 pessoas, representando os vários 
movimentos e organizações populares 
da Zona Leste. Essa região, que con
centra aproximadamente um terço da 

população de São Paulo, é palco de ex
pressivas lutas sociais, sobretudo nas 
áreas de habitação, transporte e saúde. 
É na Zona Leste que ocorre o maior 
número das ocupações de áreas vazias 
pelos sem-terra urbanos. Por sua vez, o 
Movimento Popular de Saúde, que flo
resceu na região, tem hoje uma partici
pação direta na Secretaria Municipal de 
Saúde. O Movimento participará, por 
exemplo, da ímplementação do projeto 
de municipalização dos hospitais da re
de pública, medida que está dependen
do apenas da aprovação final do gover
nador Orestes Quércia. 

Enmdina - O 12 Congresso dos Mo-
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Oliveira, (que previa eleições diretas 
para a Presidência) em abril de 1984, 
Ulysses somou-se, entre outros, a An
tonio Carlos Magalhães para apoiar a 
candidatura de Tancredo Neves à su
cessão do presidente João Batista Fi
gueiredo. O adversário de Tancredo era 
Paulo Maluf. Venceu o candidato da 
''Nova República", termo cunhado por 
Tancredo para designar o primeiro go
verno civil depois de tantos anos. 

O deputado Ulysses Guímarães aca
bou sendo um dos homens mais fortes 
da Nova República que, depois da -
quase - unanimidade nacional alcan
çada através do Plano Cruzado, naufra
gou-se em razão das sistemáticas medi
das impopulares, como o retrocesso do 
Plano Nacional de Reforma Agrária. O 
passado político de Ulysses o creden
ciou à presidência do Congresso Cons
tituinte. Sucessivos problemas de saúde 
o afastaram do processo de elaboração
da nova carta constitucional, promulga
da a 5 de outubro de 1988.

Contra todos os prognósticos, Ulys
ses conseguiu vencer a disputa interna 
no PMDB para a escolha do candidato 
do partido à sucessão de José Samey. 
Nesse embate, teve o apoio do gover
nador de São Paulo, Orestes Quércia, 
que era apontado como o mais provável 
candidato peemedebista. Os analistas 
políticos imediatamente sustentaram ter 
sido este mais um dos inúmeros lances 
inesperados da "raposa" Ulysses Gui
marães. Conseguirá a raposa ir de caça 
a caçador na corrida ao Palácio do Pla
nalto? 

Vice autêntico - O candidato a vice
presidente pelo PMDB, Waldir Pires, 
era consultor-geral da República no go
verno João Goulart, até o golpe de 
1964, quando exilou-se no Uruguai e, 
depois, na França. Voltou ao Brasil em 
1970, ingressando na iniciativa privada. 
Em 1980, esteve com um pé no PTB -
depois PDT - de Brizola. Foi ministro 
da Previdência Social nomeado por 
Tancredo Neves e, em 1986, elegeu-se 
governador da Bahia. Era o candidato 
da chamada "esquerda" do PMDB à 
sucessão do presidente José Samey. 

vímentos Populares da Zona Leste foi 
realizado no Centro Esportivo da Moo
ca. Pela manhã, estiveram presentes a 
prefeita Luíza Erundina, a secretária 
das Administrações Regionais, Adailza 
Espozatti, o administrador regional da 
Mooca, Valdemar Rossi, o diretor-pre
sidente da Cohab, Miguel Reis Afonso, 
o secretário municipal de Saúde,
Eduardo Jorge, o deputado estadual
Roberto Gouveia e os vereadores
Adriano Diogo e Henrique Pacheco, to
dos do Partido dos Trabalhadores.

Durante o Congresso foi composta a 
equipe de coordenação da FML, forma
da por 20 titulares e dez suplentes. A 
coordenação reúne-se no próximo dia 
14 para definir os primeiros passos da 
Frente de Movimentos e Entidades Les
te. A primeira iniciativa deve ser uma 
manifestação contra a carestia, em data 
a ser determinada. 
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Economia 

BRASll. CAMINHA RÁPIDO 
PARA A MORATÓRIA 

São Paulo (AGEN) - Com suas re
servas na casa dos US$ 5,6 bilhões o 
Brasil adotou no último dia 30, medidas 
de proteção de significativo impacto 
junto aos setores financeiros intemaeio
nais. Desvalorizou a moeda em 12%, 
lançou títulos federais com remuneração 
baseada no dóJar e centralizou toda e 
qualquer operação de câmbio nas mãos 
do Banco Central. A última medida 
preparou o terreno para aquilo que os 
credores privados da dívida brasileira 
começaram a chamar de moratória bran
ca - não uma atitude política, mas 
atrasos que se pocle'm prorrogar enquàn
to as reservas estiverem em situação crí
tica. 

Já no dia 3, o Brasil deixou de pagar 
US$ 812 milhões ao Clube de Paris, or
ganismo que reúne os governos credo
res e administra dívidas governamen
tais. Foi uma surpresa, tanto para os 
governos quanto para os bancos priva
dos. Eles estavam convencidos de que 
uma suspensão no pagamento de juros 
começaria atingindÕ primeiro a dívida 
priváda (foi o que ocorreu em 1987). 
Além disso, insistentes declarações do 
próprio governo sustentavam que o 
Brasil pagaria seus credores oficiais. 
Num momento de muitas dificuldades 
para se chegar a um acordo com o Fun
do Monetário Internacional - insti
tuição que, afinal de contas, é sustenta
da por governos -, tais dec)araçõês fo
ram reiteradas pelo ministro Mailson da 
Nóbrega no dia 4. O ministro afirmou 
que a iptenção não é suspender definiti
vamente o pagamento, mas que haverá 
atrasos de remessa de 'divisas sempre 
que as reservas brasileiras atingirem um 
nível crítico. 

Multinacionais - A expectativa é de 
que a criação da BTN cambial (na sex
�-feira) e a desvalorização do cruzado 
novo tenham impacto positivo sobre as 
remessas cambiais. Enquanto isso, 
mesmo os lucros das empresas estran- · 
geiras que operam no Brasil não de
verão ser remetidos ao exterior. A cen
tralização do câmbio impõe um fila to
talmente controlada pelo BC, que não 
pode deixar as reservas caírem abaixo 
dos US$ 5,6 bilhões. É de se supor que 
a medida não prejudicará muito as em
presas multinacionais: a maioria delas 
havia acelerado o ritmo de remessa de 
seus lucros, aproveitando o estímulo da 
alta defasagem registrada entre o câm
bio oficial e o paralelo, sobT<?tudo a par
tir do Plano Verão. 

O mais curioso é que, .apesar de não 
ter assumido uma declaração de morató
ria da dívida externa, a equipe de Mail� 
son da Nóbrega pode estar reprisando a 
ação de Dflson Funaro. Afinal, o nível 
das reservas cambiais do Brasil foi o 
motor principal -para que o governo de
clarasse oficialmente a seus credores 
oficiais e privados que não mais pagaria 
os juros dos empréstimos contraídos. 
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POUPANÇA RENDE MP.NOS QUE OVFRNIGHT EM JUNHO 

São Paulo (AGEN) - O presidente 
Samey promulgou no último dia 3 os 
projetos de política salarial e do salário . 
mínimo, depois de quase dois meses de 
queda-de-braço com o Congresso Na
cional. A proposta a que o governo era 
contrário passou a vigorar, instituindo 
um gatilho equivalente ao que superar 
5% de inflação, a cada mês, e um ajuste 
trimestral para compensar: a defasagem 
acumulada no período. O salário múú
mo ficou em NCz$120,00, a despeito 
do veto. anterior do presidente da Repú
blica. 

As reações do governo, preocupado 

com o impulso que seu déficit terá com 
os efeitos da legislação sobre as folhas 
de pagamento, não demoraram: o minis
tro da Faz.enda, Mailson da Nóbrega, 
disse na sexta-feira que vai cortar ver
bas destinadas ao crédito rural e às 
obras públicas. O presidente da Repú-

. blica, por sua vez, afirma que vai mudar 
os artigos 7� e 82 da nova política sala
rial, enviando m�dida provisória ou 
projeto de lei para alterar os dispositi
vos que permitem aos sindicatos pros
seguirem com um processo trabalhista 
mesmo que o empregado renuncie a ele, 
e os que acabam com o efeito suspensi
vo nas apelações trabalhistas. 

SALÁRIOS PROMULGADOS, MAS SARNEY NÃO DFSISTE 

São Paulo {AGEN) - As taxas do 
overnight premiaram o investidor mais
do que a aceleração inflacionária. 
Grandes volumes de aplicação - quan
tias acima de NCz$ 100 mil - obtive-
ram uma taxa de 25,7% de rendimento 
líquido no curtíssimo prazo do mês de 
junho. Ao mesmo tempo, a poupança 
rendeu 25,45%, o correspondente à in
flação de 24,83% mais o,i% de juros. 
Tais resultados confinnam que o "fee
ling" do mercado estava certo - daí o 
aumento nas últimas semanas dos sa:.. 
ques nos depósitos feitos em caderne
tas de poupança. 

O fato de que a cada novo plano 
econômico sucede uma nova escalada 
inflacionária, atingindo picos cada vez 
mais elevados (25% ao mês após o des
congelamento do Plano Cruzado e às 

vésperas do Plano Bresser, e quase 35% 
em janeiro de 89, quando o governo 
lançou o Plano Verão), pode indicar 
que superaremos a barreira· dos 30% em 
julho. Mas tudo indica que, desta vez, o 
custo de vida vá ainda mais longe, pois 
a desvalorização de 12% incentiva a al
ta dos preços no mercado interno. Foi, 
na verdade, uma medida tomada "com a 
faca no pescoço": manter a supervalori
zação do cruzado novo alimentaria ain

. da mais a fuga de capitais e encolheria 
o saldo da balança comercial nos pró
ximos meses. Consertá-la, seria pôr
mais lenha no fogo da inflação. O go
verno Samey optou pela primeira hipó
tese e, com isso, será ainda mais díficil
obter dinheiro do Fundo Monetário In
ternacional, que não aprova os altos ín
dices inflacionários que o Brasil exibe ·
como garantia para emprestar de novo.
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CASA PRÓPRIA MAIS DISTANTE 
São Paulo (AGEN) - A Caixa 

Econômica Federal suspendeu todos 
seus empréstimos ao setor imobiliário. 
No últ�o dia 29 as empreiteiras com 
financiamento para construção de mo
radias deixaram de receber pagamento 
da instituição financeira. Seu presiden
te, Paulo Mandarino, diz que a decisão 
decorre da queda dos depósitos em ca
dernetas de poup€Ulça. Na CEF, só no 
primeiro semestre, tal queda chegou a 
NCz$ 1,2 bilhão. A instituição detém 
35% do volume de depósitos em todo o 
país. 

A Caixa financiou a construção de 
248 mil habitações no ano passado, en-

Síntese 

quanto que o restante do sistema, que 
detém 65% dos depósitos, viabilizou 
apenas 35 mil moradias. Mandarino dis
se que a suspensão durará até que se 
definam os novos rumos da poupança. 

MAIS TRABALHO 
São Paulo (AGEN) - O índice de de

semprego em maio, no Brasil, foi de 
3,37%. Um pouco menor do que em 
abril, quando a taxa ficou em 3,94%. 
Os dados foram divulgados no dia 3 pe
lo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. A falta de trabalho atingiu 
proporções maiores na região metropo
litana de Recife, 5,29%. A Grande Rio 
foi a região que registrou menor falta de 
errtprego no período: 2,61 %. 
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Movimento operário 

SEQÜFSIRO DE SINDICALISTA PERMANECE MISTF.RIOSO 

Campinas (AGEN) - Organizações, asso
ciações e sindicatos filiados à CUT Regional 
de Campinas estão sendo mobilizados para 
exigir apuração do seqüestro ocorrido na 
madrugada de 30 de junho para 1 !! de julho, 
em Limeira (SP), da presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Cosmópolis 
(SP), Carlita Satou, que liderava a greve dos 
funcionários da usina Ester. Todos estão en
viando mensagens ao delegado municipal de 
Cosmópolis e ao secretário estadual de Segu
rança Pública, Luís Fleury Filho. 

Segundo o presidente da CUT Regional, 
· Mauro Menuolú,, existem "muitas evidências"

de que os envolvidos no seqüestro de Carlita 
(encontrada viva, sem ferimentos, na manhã
do dia 1 Q) são pessoas qontrárias à greve dos
trabalhadores rurais de Cosmópolis. Ele lem
brou que a dirigente sindical já vinha sendo
ameaçada: de morte, o que tornou-se ainda
mais freqüente com a deflagração da greve
dos bóias-frias. As ameaças diziam, por
exemplo, que Carlita seria "calada".

De acordo com Menuchi, os três filhos da
sindicalista, todos menores, foram procura
dos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais
por pessoas estranhas. à família. Sabe-se,
também, que seu local de estudo era alvo de
rondas. O marido de Carlita foi liberado do
serviço para permanecer com as crianças du
rante a greve. Carlita foi recentemente amea
çada por um indivíduo encarregado de con
tratar bóias-frias para a usina. 

�te - Segundo uma pessoa que esteve
com Carlita, ela tentava organizar um piquete
na porta da usina Ester, na cidade de Limeira,
onde 1300 trabalhadores estavam em greve
há 17 dias, como parte da mobilização dos
bóias-frias de São Paulo. Na madrugada do
dia 12 ela teria ido at� a. casa de um indivíduo
conhecido por 'Miro', que costumava pegar
os funcionários para levar ao trabalho na usi
na. Antes de que pudesse dialogar com ele e
chegar a sua casa, foi surpreendida ao descer
do carro em que estava outro trabalhador.

Síntese 

TARTARUGA �A MINA 
Salvador (AGEN) - Agua na altura dos 

joelhos, homens carregando trilhos, respiran · 
do ar carregado de poeira - sem utilização 
de máscaras - e submetidos a níveis into
leráveis de ruído. 

Os mineiros deram um basta a tal si
tuação, vivida a 1500 metros de profundida
de, na mineração _Morro Velho, município de 
Jacobina, a 350 quilômetros de Sal�ador. 

Em resposta, os mineiros acionaram a 
operação tartaruga. Como se não bastassem 
todas essas dificuldades de trabalho, a em
presa, pertencente ao holding A,nglo America 
Corporation (originária da Africa. do Sul), 
também resolveu descumprir os pontos esta
belecidos em dissídio. Os 1500 funcionários 
permanecem em operação tartaruga desde o 
dia 14, quando o TRT, julgando o dissídio da 
categoria, concedeu 50% de aumento real e o 

Aos seus primeiros passos, com carros se 
aproximando, ela ouviu três disparos, e disse 
ao outro sindicalista que fosse embora, que 
ela se esconderia. Mas não houve tempo. 
Junto ao quarto disparo veio a palavra de or
dem para que se entregasse. Carlita teria sido 
detida por dois homens, que lhe prenderam 
os braços às pernas e a colocaram no porta
malas de um dos carros. Ela também teria 
visto (não há confirmações oficiais) um carro 
semelhante ao da Polícia Civil. 

Pelo tempo de percurso, Carlita deduziu, 
posteriormente, que a casa para onde foi le
vada provavelmente situa-se em Limeira. Ela 
foi colocada num quarto escuro, olhando pa-
ra a parede e proibida de virar-se, sob a mira 
de um revólver junto a sua cabeça. Durante o 
tempo (que ela não soube precisar) em que 
ficou no local, ouviu ameaças de morte (ex
tensivas, inclusive, a um de seus três filhos) 
para o caso de que não abandonasse a lide
rança da greve. 

Carlita amanheceu num laranjal, amarra
da. Segundo a fonte (que preferiu não se 
identificar), um dos homens, diante da baixa 
temperatura daquela noite, teria sugerido que 
ela fosse despida. A líder sindical não gritou 
por socorro, intimidada por insistentes latidos 
de cães. Foi encontrada por um verçador, 
amarrada a uma árvore no sítio Santo Antô
nio (em Cosmópolis),de propriedade de um '
funcionário da usina. Segundo Carlita, foi 
possível reconhecer "a voz do Joaquim e do 
bobo", tidos como principais suspeitos do 
seqüestro. 

De acordo com a fonte, pessoa amiga de 
Carlita, as ameaças de morte contra ela e sua 
família vêm acontecendo há pelo menos um 
mês. Os funcionários da usina Ester decidi
ram, em assembléia na tarde de segunda-fei
ra, dia 3, suspender o movimento grevista. 

A usina Ester é de propriedade de Sérgio 
Coutinho Nogueira, diretor-adjunto do De
partamento de Energia da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

pagamento . das horas extras a 100%, mais 
100% de adicionàl noturno, e adiciona! de 
periculosidade fixado em 30%. Naquela data, 
a empresa demitiu 350 mineiros e suspendeu 
mais 250, por 15 dias.

CUT EM TOCANTINS 
Tocantins (AGE� - O congresso de fun

dação da Central Unica dos Trabalhadores 
(CUT), inicialmente previsto para o início 
deste mês, em Miracema do Norte (f 0), não 
se realizará. De acordo com a CUT Nacional, 
a Comissão Pró-CUT, formada por presi
dentes dos sindicatos daquela região, reu
niu-se recentemente na capital de Tocantins 
com a incumbência de preparar o congresso 
de fundação. 

Diante dos dados apresentados por todos 
os integrantes do grupo, porém, chegou-se à 
ronclusão de que ainda não é o momento 
oportuno para a fundação de uma regional, 
em virtude de falhas de infra-estrutura e, so
bretudo, pela falta de recursos humanos para 
operacionalizar a proposta. Mesmo assim, a 
CUT permanece atuante no Estado, inclusive 
atr.avés de várias organizações sindicais fixa
das em Tocantins. 
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FEMINISTAS 
INICIAM CAMPANHA 
CONl'RA DE MILLUS 

Brasflia (AGEN) - Um boicote 
feminino nacional foi deflagrado no 
último dia 1 � contra os produtos de 
lingerie fabricados pela De Millus. 
O "anti-slogan'' ao consumo é "De 
Millus, feito com terror", e justifi
ca-se pelos exames vexatórios a 
que vinham sendo submetidas dia
riamente as mais de duas mil traba
lhadoras das duas unidades de pro
dução existentes no Rio de Janeiro. 
Antes do término do expediente 
elas eram obrigadas, pelo menos 
até o fim do mês passado, a se 
subtneter a revis(as, tendo de tirar 
blusas, calças e calçados. 

No dia 29 de junho, munidas de 
mandado judicial, conselheiras do 
Conselho Estadual de Defesa da 
Mulher (Cedim), lideradas por 
Branca Moreira Alves e acompa
nhadas pela representánte da OAB, 
Comba Marques Porto, ainda pude
ram ver a revista - que foi presen
ciada, também, pela delegada-ad
junta da 22! DP, Jocelen Thiago. 

Na parte da manhã, durante ma
njfestação pública por volta das 
12h, as operárias da De Millus fo
ram proibidas de sair à rua e tive: 
ram reduzido seu horário de almo
ço. A "justificativa", revelada mais 
tarde pelo diretor Marcilio Lemos, 
foi a de que as trabalhadoras na

viam recebido o salário no dia 28, e 
poderiam ser assaltadas pelos mani
festantes. (As pessoas presentes ao 
ato eram basicamente feministas, 
sindicalistas e jornalistas ... ) 

Ao mesmo tempo, a própria 
promotora, Branca Moreira Alves, 
presidente do C�dim, as deputadas 
estaduais Jandira Feghali (PC do 
B) e Heloneida Studart (PSDB), e a
vereadora Laura Carneiro (PSDB),
tiveram proibido seu acesso à fá
brica. Somente após concessão de
mandado judicial expedido pelo
juiz Leomil Antunes Ribeiro, da
34:! Vara Criminal, a entrada foi li
berada para averiguações de "indí
cios de prática criminosa".

Diante da interropção das revis
tas houve manifestações de alívio 
por parte das trabalhadoras, que 
comemoraram com aplausos o fim 
de tão evidente desrespeito à digni
dade e aos direitos humanos. 

Ministra - No dia 6 de julho a 
presidente do Conselho Nacional 
de Defesa dos Direitos da Mulher, 
Jaqueline Pitanguy, encontrou-se 
com a ministra do Trabalho, Doro
thea Werneck, a quem relatou a vi
sita das feministas à De Millus e 
solicitou uma ação enérgica do Mi
nistério, adotando fiscalização in
tensiva em todas as empresas de 
confecção de peças fntimas no país, 
através das delegacias regionais de 
trabalho. 
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OSASCO BATE RECOROO EM ACIDENTBS DE 'lllABAUI()
Osasco (AGEN) - No município 

de Osasco (área metropolitana de São 
Paulo) foram registrados, em 1988,· 
mais acidentes de trabalho do que em 
sete Estados brasileiros juntos: Amazo
nas, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso, 
Piauí, Rondônia e Acre. O recorde da 
região corresponde a 19.756 acidentes 
de trabalho. Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos do município, o nível de 
fiscalização é baixíssimo, o que contri
bui para a permanência do problema. 

O Sindicato promoveu, de 4 a 6 de 
julho, o 102 Ciclo de Debates sobre 
Acidentes de Trabalho e Doenças Pro
fissionais, totalmente aberto ao público. 
Na terça-feira, às 19h, no Esporte Clu
be Cotiano, houve palestra sobre a fis
calização das empresas e a luta dos me
talúrgicos de Santos (Cosipa) pelo re
conhecimento da leucopenia como 
doença profissional. As abordagens fo
ram feitas pela subdelegada regional do 
Trabalho, Lucíola Rodrigues, e pelo 
sindicalista Uriel Villas Boas, que é 
também diretor do Departamento Inter
sindical de Estudos de Saúde do Traba-
hador (Diesat). 

No dia 5, na Câmara Municipal de 
Taboão da Serra (rua Levy de Sousa e 
Silva, 150), a deputada estadual Clara 
Ant (PT), membro da Comissão do Tra
balho, da Assembléia Legislativa, falou 
sobre emendas relativas ao tema (aci
dentes de trabalho e doenças profissio
nais) enviadas à Constituinte estadual. 
falou também o advogado Antônio José 
de A. Rebouças, coordenador técnico 
do Diesat. 

No último dia, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco (rua Eras
mo Braga, 879), proferiram palestra o 
sindicalista Remigio Todeschinni, do 
Sindicato dos Químicos do ABC e se-

Bo� tio Sindicato dos 
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trabalho 

cretário-geral do Diesat, e um pesquisa
dor do mesmo órgão, o médico Francis
co Lacaz. 

Durante os debates foram divulgados 
dados alarmantes sobre a realidade da 
insegurança do trabalhador em suas ati
vidades e sobre os números oficiais do 
INPS, registrando ocorrências dentro do 
tema. De 79 a 88 foram computados 
156.767 acidentes de trabalho na região 
de Osasco, com 357 mortes e 667 traba
lhadores aposentados por incapacidade 
permanente. Isso tudo sem contar diver
sas formas de mutilação. Foram regis
trados ainda 131 casos de doenças pro
fissionais. Em Osasco, na área de meta
lurgia, há pelo menos 500 trabalhadores 
completamente surdos. 

América Latina 

COLÔMBIA DISCUTE DIREITOS HUMANOS 

Bogotá (AGEN) - Durante os dias 29 
e 30 de julho terá lugar na capital co
lombiana o 6� Fórum Nacional de Di
reitos Humanos, com o tema "Pelo di
reito à vida e à recuperação democrática 
na Colômbia". A promoção é do Co
mitê Permanente pela Defesa dos Direi
tos Humanos da Colômbia. 

A garantia dos direitos humanos, o 
aperfeiçoamento da Justiça contra a im
punidade, o fim da violência política e a 
eliminação dos grupos paramilitares 
constituem os princi� objetivos -do 

, evento. O plebiscito e as reformas cons
titucionais que conduzam a uma demo
cracia real e participativa no país 
também serão discutidos. 

A discussão sobre a reforma consti
tucional, a reforma eleitoral democráti
ca e as soluções políticas ao cumpri
mento de tratados internacionais, ocor
rerá justamente uma semana após os 
parlamentares terem retomado às suas 
atividades no dia 20 de julho, ao fim de 

seis meses de paralisação. 
Direitos Humanos - A Colômbia en

frenta hoje uma das maiores crises de 
direitos hwnanos de sua história. O 
problema da paz continua sendo um te
ma nacional de grande importância, já 
que milhares de líderes sociais, sindi
cais e políticos, entre outros, são assas
sinados por grupos paramilitares, em to
tal impunidade. 

No ano passado e neste primeiro se
mestre foram registrados genocídios nas 
regiões de Urabá, Córdoba, Boyacá. 
Santander e Antioquia. Em todos eles 
ficou comprovada a ação de esquadrões 
da morte, com envolvimento de milita
res. 

V árias organizações de direitos hu
manos têm denunciado os crimes políti
cos e afirmado que a Colômbia "é um 
dos países de maior violência na Amé
rica Latina e talvez no mundo''. Entre 
elas está a Anistia Internacional, Ame
ricas Watch, Comissão Internacional de 
Observação Judicial (presidida pelo de
tentor do Prêmio Nobel da Paz. Adolfo 

'
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JORNALISTAS F.SCOLHFM 

NOVADJREÇÃONACIONAL 

São Paulo (AGEN) - A Fede
ração Nacional dos Jornalistas (Fe
naj) promove eleições para reno
vação de sua diretoria nos próxi
mos dias 12, 13 e 14. Foram inscri
tas duas chapas: chapa 1, "Em Li
nha Direta", e chapa 2, "Por uma· 
Fenaj de Todos". 

Armando Rollemberg candida
ta-se à reeleição, na presidência, , 
pela chapa 1, tendo como oponente 
o jornalista João Vicente Freitas 1
Neto. Como 12 vice-presidente
executivo das respectivas chapas
figuram Luís Carlos de Assis Ber
nardes e Argemiro Humberto Fer
reira.

Encootro estadual - No dia 12 de 
agosto o Sindicato dos Jornalistas 
Profissio_nais do Estado de São 
Paulo promove encontro estadual 
em sua sede (Rua Rego Freitas, 
530, SP), em função do Congresso 
Nacional Extraordinário previsto 
para os dias 17, 18 e 19 de agosto, 
em Recife. 

Pretende-se eleger durante esse 
ptimeir6 Encontro Estadual os de
legados ao congresso extraordiná
rio e discutir temas que estão em 
pauta para o congresso nacional: 
estágios, estrutura sindical, criação 
do Departamento Nacional dos 
Trabalhadores em Comunicação da 
CUT, entre outros. 

Pérez Esquivel), Pax Christi, da Holan
da, Justiça e Paz, da Alemanha Federal, 
Comissão Andina de Juristas e Grupo 
Especial para os Desaparecidos, da 
Comissão das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos. 

Os temas a serem tratados no evento 
vão desde o diagnóstico da situação dos 
direitos humanos até as ameaças contra 
o Poder Judiciário por pistoleiros pagos
por narcotraficantes e grupos paramili
tares. Também a caracterização dos 
grupos de extermínio com a presença de 
mercenários, estrangeiros e a"limpeza''
dos organismos de segurança de ftm
cionários comprometidos nas violações
dos direitos humanos serão temas em
debate.

Abaixo-assinado - O Instituto Brasi
leiro de Amizade e Solidariedade aos 
Povos (Ibasp) está recolhendo assinatu
ras para serem remetidas ao governo co
lombiano, como forma de pressão inter
nacional contra os grupos paramilitares 
que continuam assassinando impune
mente líderes populares. 

Segundo o secretário-geral do Ibasp, 
Miguel Anacleto Júnior, os abaixo-assi
nados "Pela paz e pela democracia na 
Colômbia" poderão ser remetidos para 
a organização: caixa postal 1268, CEP 
50050, Recife, Pernambuco. 
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F.SCREVEM A BUSH 

' PELA NICARÁGUA 

AGEN 

Mamgua (AGEN) - Seiscentos inte
lectuais de todo o mundo· escreveram 
uma carta ao presidente dos Estados 
Unidos, George Bush, pedindo o fim do 
bloqueio econômico à Nicarágua, lem
brando que as relações entre os Estados 
Unidos e a União Soviética vêm melho
rando sensivelmente, o que poderia 
também ser possível entre os EUA e a 
Nicarágua, "um país pobre e pequeno, 
que tem sido arrasado pela guerra". 

A íntegra do documento é a seguinte: 
''.Senhor Presidente, durante os últimos 
óito anos, a Nicarágua tem sido subme
tida ao sofrimento de uma guerra devas

·tadora. Até hoje essa guerra deixou um 
saldo de 29.113 mortes, 17.867 feridos,
14.460 órfãos, mais de 250 mil desabri
gados e em torno de 12,2 bilhões de dó
lares em perdas materiais para o país.

A paz para a Nicarágua deve ser res
tabelecida de imediato. O processo de
negociação e de diálogo finnado em
Esquipulas II, e os acordos de Tesoro
Beach a que chegaram os cinco presi
dentes da América Central, devem ser
efetivamente apoiados, a fim de se obter
uma paz verdadeira, que permita que
esses países resolvam por si mesmos
seus próprios assuntos, sem qualquer
ingerência estrangeira.

Cremos que a boa fé deve traduzir-se
em boas ações. Este é o momento para
que se restaure o diálogo direto com a
Nicarágua, o que seria a oportunidade
para o desenvolvimento de um entenéli
mento justo e a longo prazo entre os
dois países. Os presidentes da América
Central solicitaram esse diálogo quando
foram fmnados os acordos de Esquipu
las. Essa petição merece uma atenção
imediata.

Também cremos que a boa fé impli
que que os Estados Unidos levantem
seu embargo comercial contra a Nicará
gua, que tem sido declarado injusto,
tanto pelas Nações Unidas como pelo
GA IT (Acordo Geral de Alfândega e
Comércio).

Senhor Presidente: estaria sendo da
do um passo transcendental se se anun
ciasse, dentro do período dos primeiros
cem dias de sua administração, que os
Estados Unidos cumpririam a sentença
da Corte Internacional de Justiça, que
implica pôr fim à toda ingerência inter
na nos assuntos nicaragüenses. Ao ado
tar tal atitude, se estaria honrando a tra
dição dos Estados Unidos de respeitar
as instituições judiciárias e, portanto, se
daria uma ·contribuição substancial ao
fortalecimento da ordem jurídica inter
nacional.

Ao mesmo tempo, quando as re
lações entre os EUA e a União Soviéti-
ca parecem estar melhorando, e quando
os conflitos militares em vári'as regiões
do mundo estão sendo resolvidos, a
América Central não deve ser uma ex
ceção. Também·na América Gentral se
deveria alcançar uma paz negociada
através do diálogo, do entendimento e
da boa vontade.

Se é possível que as duas super
potências se entendam para melhorar as

Chico Buarque: 
um dos signat4rios 

da carta a Bush 

esperanças de paz de toda a humanida
de, por que não poderia ser isso possí
vel entre um país poderoso como os Es
tados Unidos e um país pobre e peque
no como a Nicarágua, que tem sido ar
rasado pela g'uerra?" 

Intelectuais brasileiros - Entre os 
nomes mais conhecidos estão os seguin
tes: Jorge Amado; Miguel Arraes, go
vernador de Pernambuco; Chico Buar
que; Ivo Barbieri, reitor da· Universida
de do Rio de Janeiro; Ferreira Gullar, 
escritor; d. Pedro Casaldáliga, bispo de 
São Félix do Araguaia; Thiago de Mel
lo, poeta; Luiza Erundina; Rubem Fon
seca, escritor; Paulo Freire, secretário 
de Educação da Prefeitura de São Pau
lo; Egberto Gismonti, músico; Pedro 
Ivo, governador licenciado' de Santa 
Catarina; Fernando Morais, secretário 

"de Cultura do Estado de São Paulo; 
Paulo Aires Mattos, bispo metodista; 
Lucélia Santos; João Cláudio Todorov, 
reitor da UnB; Fausto Wolff, escritor, e 
Nélson Wemeck Sodré, historiador. 

NEWIVN CARLOS 

V ARGAS LLOSA 
RENUNCIA À SUA RENÚNCIA 

Rio de Janeiro (AGEN) - O escritor pe
ruano Mario Vargas Llosa, que faz questão 
de não ter partidos e se lançou candidato à 
Presidência do Peru como alguém acima da 
"politicagem", já não se importa em aplicar o 
velho jogo da política. Fez que renunciou, 
mas não renunciou. Só queria enquadrar dois 
caudilhos da direita, que apesar de caquéticos 
continuam sonhando alto. 

Llosa tem·os votos. As pesquisas confir
mam. Enquanto a coligação "Esquerda Un.i
'da" briga internamente, o escritor sobe nas 
pesquisas. As últimas, antes da falsa renún
cia, lhe davam mais de 40%. Mas os partidos 
da sua "Frente Democrática" estão em mãos 
do ex-presidente Belaunde Terry e.de Bedo
ya Reys, q�e não desiste de um dia ser presi
dente do Peru, enquanto Belaunde só pensa 
em voltar. 
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Terceiro Mundo 
ÁFRICA DO SUL: 
AUMENl'A CAMPANHA 
CON'IRA OPOSIÇÃO 

Joanesburgo (AGEN) - O assassinato 
de David Webster, fundador do Comitê 
de Apoio aos Pais de Presos Políticos, 
no dia J!? de maio, foi mais um episódi'O 
na campanha do, governo da Africa ·do 
Sul contra ativistas. e organizações an
ti-apartheiâ, Outros incidentes foram a 
explosão de bombàs em Khotso House, 
sede do Conselho Sul-Africano de Igre-
jas, em Khanya House, sede da Con
ferência Episcopal Católica, e em Cosa
tu House, o prédio do Congresso dos 
Sindicatos. Os culpados nunca foram 
identificados, e em muitos casos há 
evidências que ipcriminam a Polícia de 
Segurança. 

01)tro incidente nessa campanha foi a 
recente tentativa de envenenar o reve
rendo Frank Chikane, secretário do 
Conselho Sul-Africano de Igrejas, que -� 
foi internado quatro vezes num hospital: 
a primeira vez, quando estava na Namí
bia, e as outras três nos Estados Uni
dos. O FBI está ajudando nas investi
gações a respeito, realizadas no campus 
da Universidade de Madison, EUA, on-
de Chikane se encontrava. Tudo o que 
o religios·o tinha trazido da África do
Sul,como roupas e bagagem, foi exami
nado, e os últimos testes de laboratório
indicam que Chikane foi envenenado
com organofosfato anticolinesterose.

Max Coleman, que como o reverendo 
Chikane é· membro da Comissão de Di
reitos Humanos, reiterou o desafio que 
tinha apresentado ao ministro da Lei e 
da Ordem, Adrian Vlok, por ocasião do 
assassinato de David Webster, de inves
tigar as atividades dos esquadrões da 
morte, começando pelos elementos da 

. própria força policial. 

Par1idos - O "não-político" Llosa não 
desconhece, portanto, a importância de ter 
.partidos organizados cobrindo sua candidatu
ra. A Ação Popular (AP), de Belaunde, e o 
Partido Popular Cristão (PPC), de Bedoya, 
vinham brigando por votos municipais. Antes 
das presidenciais, no ano que vem, o Peru 
terá eleições murucipais no final deste ano. 
Os dois caudilhos da direita decidiram medir 
forças, provocando desespero em Llosa. 

A "Frente Democrática" começou a tre
mer. Llosa partiu para wn gesto dramático, 
encenado com o seu talento de escritor. Re
nunciou à candidatura acusando os caudilhos 
briguentos de abrirem caminho ao "marxis
mo retrógrado e totalitário" ou a wna "aven
tura militar sangrenta". Mas logo se viu que 
não era deserção, e sim a reedição de um ve
lho golpe. Deu certo, porque a direita perua
na sabe o que Llosa também sabe: ele é o úni
co em condições de enfrentar as esquerdas. 

F.sqocnlas - Llosa "pacificou" o �u ter
reiro. Continua candidato. E forte. A "Es
querda Unida" não consegue o mesmo, o que 
prejudica a candidatura de Alfonso Barran
tes, ex-prefeito de Lima, forte em votos. Mas 
ainda há muito chão pela frente. 
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Igrejas 

NOBFL PARA D. PAULO: 
APOIOS CHEGAM A OSlD 

São Paulo (AGEN) - A comissão que 
coordena o movimento pró-Prêmio No
bel da Paz para d. Paulo Evaristo Aros, 
sediada em São Paulo, iniciará nos pró
ximos dias o envio dos primeiros abai
xo-assinados ao Comitê responsável pe
la escolha do nome, em Oslo, na No
ruega. Segundo a coordenação, na sede 
da campanha já há três caixas de pa
pelão cheias de mensagens e assinatu
ras. 

Chegaram abaixo-assinados de todos 
os Estados e regiões do país, à exceção 
apenas do ex-Território de Fernando de 
Noronha (boje anexado ao Estado de 
Pernambuco). Cidades pouquíssimo co
nhecidas, como Novas Russas, no 
Ceará, Benedito Novo, em Santa Cata
rina, e Bananeira Antônio Gonçalves, 

o interior da Bahia, mobilizaram-se e
enviaram seu apoio. 

Os interessados em obter mais assi
naturas podem escrever para a rua 
Mauá, 836, casa 35, CEP 01028, São 
Paulo, SP. O prazo de coleta e envio 
para São Paulo extingue-se por volta do 
dia 15 de agosto. 

Cartaz vencedor - O júri popular ele
geu o trabalho de Elda Broilo como o 
melhor, dentre os 210 inscritos, para ser 
o cartaz oficial da campanha. Na parte
inferior está desenhada uma cerca de
arame farpado, cujo nó vai, aos poucos,
se transfonnando numa pomba. Elda é
ligada ao Movimento dos Trabalhadores
sem Terra do Rio Grande do Sul. Quem
desejar o c� pode escrever para o 
endereço acima. 

BISPO CRITICA COLLOR PELO 
"PASSADO POLÍTICO NEGATIVO'' 

São Paulo (AGEN) - Um dia antes 
de seguir para a Suíça, onde participou, 
na última semana, de um ·acordo inter
nacional sobre migrações, d. Antônio 
Possamai, 60, bispo de li-Paraná (RO),
condenou os projetos de construção de 
hidrelétricas desenvolvidos pelo gover
no federal, "sem qualquer consulta ao 
povo ou às suas organizações", e criti
cou o presidenciável Collor de Mello, 
"dono de um passado político negati
vo". 

Na Suíça d. Antônio participou do 
encontro da Comissão Católica Interna
cional dos Migrantes, em Genebra, co
mo representante oficial da CNBB e do 
SPM. Ele observou que o Estado de 
Rondônia, considerado durante muitos 
anos como dé alto fudice imigratório, 
teve o fluxo de chegada de migrantes 
reduzido em 89. De um total de 200 mil 
a cada ano (a maioria proveniente do 
Paraná e do Espírito Santo), neste ano 
calcula-se que cerca de 50 mil migran
tes tenham deixado seus &tados e se 

, dirigido a Rondônia. 

AGEN 

1!! INTF.RECLF.SIAL 

Duque de Caxias (AGEN) - Come
çou na última segunda-feira, dia 10, o 
72 Encontro Intereclesial das Comuni
dades Eclesiais de Base, que reunirá até 
amanhã, dia 14, cerca de duas mil pes
soás nesta cidade fluminense. "Povo de 
Deus, na América Latina, a caminho da. 
libertação" é o tema geral do Encontro, 
que está discutindo, por exemplo, o 
massacre das culturas indígenas e ne-

PÁG. IS 

Síntese 

gra, no contexto dos 500 anos da evan
gelização do continente, a serem com
pletados em 1992. 

IGREJA E PERESTRÓICA 
Moscou (AGEN) - "A perestróica e 

a Igreja na União Soviética" e "Pro
blemas atuais do movimento ecumêni
co" são os temas em debate na reunião 
do Comitê Central do Conselho· Mun
dial de Igrejas (CMI), de 16 a 26 de ju
lho, em Moscou. 

Bíblia 

REUNIR E ORGANIZAR 

Milton Schwauk:s 

O alvo do projeto de Deus é a organização 
de seu povo. Ao longo da História, vão apa
recendo diversas concretizações deste proje
to. A forma de organização varia. Vai assu
mindo contornos especfficor. 

Lá nos tempos de Sara e Abraão tratava
se de firmar e assentar a organização de gru -
pos de pastores de ovelhas. Os textos de Gn 
12-50 nos contam quão difícil era essa tarefa,
Os conflitos eram muitos: entre hc,mem e
mulher (Sara x Abraão), entre mulheres (Sa
ra x Hagar), entre irmãos (Jacó x Esaú, Ló x
Abraão, José x seus irmãos). Mas, apesar de
todas essas dificuldades, esses seminômades
crescem em sua organização, tomando jeito
de um povo articulado. A tal ponto se orga
ruzam que, quando escravizados no Egito,
conseguem resistir, fazer frente ao terror do 
faraó e, enfim, libertar-se, rumo à "terra que 
mana leite e mel".

Já na terra da promessa, o povo de Deus 
encontra novas formas de organização. Ago
ra são lavradores. Os desafios são outros. O 
povo se organiza em familias, em clãs, em 
tribos. Em cada aldeia, esses laços tribais e 
fanúliares são estabilizados através de ritos, 
leis e costumes. A própria posse da terra é 
coletiva. Está de tal forma amarrada às estru
turas clânicas e tribais que nem mesmo pode 
ser vendida. Esse sistema tribal se transfor
mou na força decisiva para a resistência po
pular contra os novos faraós, que através de 
figuras como Abimeleque (Jz 9), de Salomão 
(1 Rs 2) e outros,tentaram subjugar os lavra
dores. 

Por alguns momentos,_parecia que os reis 
desarticulavam o povo: 'Em todo caso, tenta
ram fazê-lo. Montaram fortes exércitos. 
Mandaram massacrar vilas inteiras (2 Rs 
15,16). Instituíram uma administração efi
ciente e extorsiva (l Rs 4). contrufram tem
plos para iludir a população (Jr 7). Esforço 
não faltou da parte dos reis. Mas seus planos 
não deram certo. Lá nas aldeias, os lavrado
res se deram conta do "conto do pacote" que 
lhes era passado. Denunciaram as arbitrarie
dades monárquicas. Insurgiram-se. Derruba-

ram reis. Exigiram justiça (2 Rs 21-23). De 
fato, por mais que tentassem, os monarcas 
não conseguiram domesticar os camponeses 
das aldeias. 

A profecia é a m3J1ifestação mais madura 
dessa insubmissão dos lavradores. Os profe
tas sedimentaram a resistência. Elaboraram 
um projeto para o futuro, no qual as armas se 
tomassem instrumentos de trabalho (Is 2,4) e 
no qual o povo da terra pudesse voltar a vi
ver em paz, "debaixo da sua videira" (Mq 
4,4). Profecia é povo organizado, para resis
tir e viver um 1 novo projeto. 

Jesus recria seu povo. E o faz a partir de 
um enfoque particularmente radical. Parte 
dos mais sofridos, mais doentes, mai� desu
manizados. Começa por aqueles que estavam 
excluídos. Refaz o povo a partir do lixo, .da
queles que nada são. Nesse meio, constituí 
discípulas e discípulos. Reúne as. pessoas. 
Agrupa-as: "Onde dois ou três estiverem 
reunidos ... aí estou no meio deles." (Mt 
18,20) E assim "o vale de ossos" (Ez 37) se 
põe de pé. Faz-se gente. Passa a ter nome. 
Toma-se organização. 

Deus quer organizar. O poder da opressão 
quer desorganizar. Para alcançar esse alvo, os 
dominadores não raro se valem justamente de 
versões falsificadas da religião. Costumam 
desenvolver "amores" especiais pelos tem
plos, por aquilo que espelha poder e força. 
Esse projeto do templo já vem desde o A.T, 
E aí, desde o início, foi criticado, pois "em 
casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz 
subir os filhos de Israel do Egito" (2 Sm 7,6). 
Estas palavras de Natã foram secundadas pe
los profetas: o templo é "covil de salteado
res" (Jr 7,11). 

Hoje, o projeto do templo e do poder vol
ta a rondar comunidades e Igrejas. Uma vez 
mais se pensa que estruturas de poder, de 
mando e obediência seriam a solução. Gri
tam: "Templo! Templo!" (Jr 7,4) Mas o pro
jeto do Deus Libertador não passa por aí. 
Seus caminhos são outros. 
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NICARÁGUA, DFZ ANOS 
DA REVOLUÇÃO SANDINISTA 

São Paulo (AGEN/CDBAL) - No 
próximo dia 19 de julho, a Revolução 
Nicaragüense, inspirada no ideário 
de Augusto César Sandino, o "gene
ral de homens livres", estará comple
tando o 102 aniversário. 

Localizada .no coração da América 
Latina, a Nicarágua, cansada de dé
cadas de ditadura sob a mão de ferro 
de Anastácio Somoza, libertou-se em 
1979 sob o comando da Frente San
dinista de Libertação Nacional (FS
LN). 

Após o triunfo da Revolução San
dinista, quando milhares perderam a 
vida durante a insurreição, o governo 
liderado por Daniel Ortega iniciou a 
reconstrução nacional. Uma das pri
meiras medidas foi a realização em 

1980 da Cruzada pela Alfabetização 
do povo. Hoje a Nic.arágua apresenta 
um baixíssimo índice de analfabetos. 

O governo sandinista fez a seguir a 
Reforma Agrária. Mais de 2 milhões 
de hectares foram distribuídos para 
102.086 famílias camponesas e mais 
de 100 mil casas foram construídas 
tanto na área urbana como rural. 
Efetivou-se também o acesso livre e 
igual à educação e à saúde, pela cons
trução de hospitais e escolas. 

No entanto, este "mau exemplo" 
não pôde até nossos dias ser digerido 
pelos Estados Unidos, que não se 
conformam de a Nicarágua ser a ins
piradora da liberdade para toda a 
América Latina. 

A Nicarágua se viu acossada pelo 
imperialismo norte-americano duran
te todos estes 10 anos. O ex-presiden
te Ronald Reagan, retratado como 
"inimigo da humanidade" pelo hino 
Sandinista, serviçal do complexo in
dustrial-militar estadunidense, tudo 
fez em seu mandato para destruir a 
Revolução Sandinista, sem no entan-
to consegui-lo. 

mais de 100 mi
lhões de dólares, em cada ano, os 
"contras" que atacavam a pátria de 
Sandino, a partir de Honduras, no 
norte, e da Costa Rica, no sul, en
quanto a Marinha bloqueava os por
tos nicaragüenses no Atlântico e no 
Pacífico. Tudo em vão. 

Dois fatores foram determinantes 
na resistência: a f'irme disposição do 
povo de "tornar a pátria livre ou 
morrer'', e a solidariedade interna
cional dos povos. 

O Tribunal de Haia (Holanda) 
condenou o país agressor, e a Su
prema Corte da ONU entendeu que 
embora não houvesse soldados nor
te-americanos combatendo no inte
rior nicaragüense, não se diminuía a 
responsabilidade dos Estados Unidos, 
que supriam os "contras". 

Hoje, embora a situação econômi
ca continue precária, em c.onsequên
cia também do bloqueio norte-ameri
cano, e- após a "Conferêneia de- Es
quipulas", a Nicarágua continua 
conquistando novos espaços junto à 
comunidade internacional e alimen
tando a esperança dos povos latino-
americanos. 
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Luteranos debateID a Iniséria no mundo 

De 30 de janeiro a 8 de fevereiro, a Federação Luterana Mundial (FLM) realiza a sua 8! Assembléia 
Geral, em Curitiba, Brasil. É a primeira vez que·a FLM promove sua assembléia num país de maioria 
católica e na América Latina. A miséria, a dívida externa e a ecologia são alguns dos temas em debate 

pelos cerca de mil representantes de 55 milhões de luteranos. 
Página 5. 
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Movimentos sociais: 

os- desafios para 90 

O QIUJ de 1990 começou com a 
rearticulação das forças polfticas, 
consumada a eleição de Fernando 
Collor de Mello como presidente 
da República. Todas os indícios 
são de que Collor terd dificuldades 
para governar, pois a maioria dos. 
partidos que têm. bancada expres
siva ,w Congresso jd se declarou 
oposição. O próprio PMDB, dono 
da bancada majoritária, decidiu a 
2 de janeiro ser oposição a Co.llor 
de Mello, ameaçando com ex
pulsão do partido quem apoiar o 
governo "collori.do". 

Uma agravante para o governo 
CoUor é o processo eleitoral que

. aos poucos está sendo deflagrado. 
A 3 de outubro serão eleitos novos 
governadores, deputados esta
duais, deputados federais e sena-. 
dores. Serd uma eleição .fundamen
tal, pois os novos membros do 
Congresso terão a incumbência de 
praticamente reescrever o novo 
texto constitucional, para comple
tar o processo de transição para a 
de1T11Xracia. Diante do agravamen
to da crise econômica e, con
seqüentemente, dos problemas so
ciais, a tendência é de que a cam
panha eleitoral de 90 seja marcada 
por severa oposição ao governo 
central, o que contribuird para o 
isolamento de Collor. 

Todos esses elementos reforçam 
a necessidade de uma vigilância 
firme e constante ao Congresso e 
ao governo pelos movimentos so
ciais. A mobilização social serd 
decisiva para que o Brasil saia da 
mais grave crise polttica, econômi
ca e institucionàt ãe t<xla sua

hist.ória. O governo federal e o 
Congresso a ser eleito a 3 de outu
bro não poderão mais ficar cala
dos diante de uma realidade que 
beira à comoção social. Os donos 
do poder não podem continuar de 
ouvidos feqhados para o grito de 
miséria que as ruas thn levantado. 

Mais do que nunca, portanto, os 
movimentos populares devem estar 
ativos e articu/,ados. O processo de 
participaçiio política operado du
rante o Congresso Constituinte de
l:'e ser redobrado neste ano de 
1990, que serd decisivo para que o 
Brasil entre na rota da modernida
de, com liberdade, paz e justiça 
social. 

AGEN 

DOS BSTAOOS UNIDOS 

• Estou muito satisfeito com o mate
rial da AGEN. Por estar longe, é canal 
muito bom de notícias e infonnações, e 
mais por estar dentro da fronteira nor
te-americana (é como estar na boca do 
leão); de todos os modos devemos se
guir na luta contra o abuso capitalista, 
até denubar o muro do egoísmo que se
para as nações. 

Trabalho na fronteira com braceiros 
latino-americanos, principalmente me
xicanos. Temos duas missões, e também 
trabalho em Mexicali (Méxic<;>). Vamos 
começar com uma casa de migrantes 
menores, deportados. 

Adernar Barilli 
Imperial - Estados Unidos 

DE TERESINA 

• O boletim da AGEN é esperado
com muita expectativa e lido não so
mente por nós, as irmãs, mas pelo povo 
da comunidade local principalmente 
jovens e catequistas. � usado inclusive 
em debates de reuniões de comunidade, 
de jovens e catequistas, pois traz a rea
lidade nua e crua, denunciando as injus
tiças que o povo vem sofrendo, e suas 
lutas, conquistas e vitórias. Isso ajuda 
muito na conscientização do povo. Que
remos parabenizá-los pelo ótimo traba
lho que vêm realizando através desse 
maravilhoso boletim. 

E nós não desistiremos desta leitura 
tão boa, atual, crítica e real em suas 
notícias, não as distorcendo como acon
tece, no geral, com a imprensa. 

Ir. Lucilla 1biele 
Teresina - PI 
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Cartas 

DESÃOPAUW 

• Queremos faur uma sugestão, por
cuja viabilização nos corresponsabili
zamos. Assim como estão dispostas 
(diagramadas) as páginas por assuntos 
(mulher, ecologia, terra, indígenas etc.) 
solicitamos abrir um espaço com o títu
lo .. Negro". Nós, enquanto agentes de 
pastoral negros, nos corresponsabiliza
mos a alimentar essa coluna. Para tanto 
sugerimos a publicação do encarte do 
nosso boletim (novembro/dezembro). 
Solicitamos também que seja agendada 
na última página a nossa agenda/90, 
constante do mesmo. 

Gratos pela costumeira atenção, que
remos nos congratular com todos os que 
compõem a equipe desse conceituado 
órgão de comunicação popular, que ca
da vez mais se esforça para ser a voz 
dos despossuídos. 

Ribamar 
São Paulo - SP 

DA ARGENTINA 

• Faz pouco tempo chegou a minhas
mãos, através de um amigo, o boletim 
da AGEN. Pareceu-me muito bom, so
bretudo por uma série de informações 
muito úteis para nós, que estamos de
sinfonnados por uma série de motivos. 
Para nós, da Comissão Justiça e Paz, o 
boletim da AGEN será muito útil. 

Miguel Armada 
Córdoba - Argentina 

As cartas para esta seção devem ser curtas e conter os 
nomes completos das pessoas, com endereço. 
Para atender aos leitores a AGEN reserva a si o 
direito de publicar os trechos mais representativos 
das cartas recehidas. 
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na Flor (Araçatuba, SP), Humberto Cunha (Beldm, 
PA), Femando Anbnio Gonçayes (Recle, PE), 
Newton Carlos, Isaac Akce/rud (cOl'l'entaristas il
ternaciooais), Robert, Codas Friectnann (Amdrca 
Central), Hecbr To,rez (BogotA, Colómtia), Aníbal 
Pastor Ni'iez (Santiago), Juan Pezuto, Frei Belt:1, 
Elsa Lobo, Luzia Rodrigues, Francisco Catáo, 
Paulo Schil/ing e Milbn Schwartes (Sáo Paulo). 
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Povos indígenas 

Cinta Larga 
ameaçados por madeireiros 

Espigão d'Oeste (AGEN/IECLB) -
Os índios Cinta Larga do posto Capitão 
Cardoso, de Espigão d'Oeste, Rondô
nia, deixaram para trás, em novembro, a 
maloca coletiva e passaram a morar em 
casas de madeira, cobertas por telhas de 
"etemit". Não é só essa marca que o 
branco "civilizado" induz a esse povo 
indígena. Madeireiros da região distri
buem balas e guloseimas gratuitamente. 
Os Cinta Larga conhecem o açúcar e o 
macarrão e têm fascínio pelo industria
lizado; só os mais idosos se dão conta 
da dependência a que estão se conde
nando. 

"O branco sabe explorar o ponto fra
co desse povo", avalia a indigeoista 
Sandra Roseli Bertoti Neto, trabalhando 
no projeto Saúde, da IECLB, entre os 
Cinta Larga do posto Capitão Cardoso . 
Além de terem suas tradições feridas, os 
índios pagam um preço elevado para 
colocar o macarrão à mesa e morar nu
ma casa "de gente". Tndo é pago, a 
preço vil, por troca de madeira retirada 
de suas terras. Na área indígena do par
que Aripuanã, que abrange o posto Ca
pitão Cardoso, atuam seis madeireiras, 
algumas multinacionais. 

Homicídio declarado- Uma média de 
15 caminhões por dia deixam o parque, 
carregados de madeira nobre para ex
portação, como mogno, cedro, cerejeira, 
ipê e frejó. Quando os índios recebiam 
NCz$160,00 por metro cúbico pela ma
deira, ela era vendida, na cidade, por 

Cz$3000,00 .o metro cúbico. Além de 
explorados no preço, eles ainda serven� 
de peões para os b:rancos e fazem, na 
mata, a localização dessas madeiras. A 
Polícia Federal autua essas madeireiras, 
mas depois a depredação continua, oon
ta a agente de saúde. 

O projeto Radam, de 1975, prevê a 
construção de duas hidrelétricas ao lon
go do rio Roosevelt, cfentro do parque 
Aripuanã. "Suspeita-se de que a retira
da de madeira nesta região vai na mes
ma direção das hicJrelétricas. As duas 
hidrelétricas vão inundar metade <lo 
parque, e antes de que isso aconteça a 
madeira estará cortada", assinala San
dra. O parque Aripuanã, com mais de 
dois milhões de hectares, situa-se em 
terras de Rondônia e de Mato Grosso. 
O rio Roosevelt faz a divisa entre os 
dois Estados. O parque é habitat dos 
Zoró, Suruí, Cinta Larga, Arara e Ga
vião. 

A idéia disseminada Brasil afora é 
que .índio atrapalha o progresso. O mais 
absurdo se constata no próprio parque 
Aripuanã. Dentro da área Z.Oró come-

çou a ser construída, em 1987, urna 
verdadeira cidade,- Paraíso da Serra, 
com cerca de 200 familias residentes. 
Paraíso da Serra localiza'-se na divisa de 
Mato Grosso com Rondônia. Sandra 
critica, lembrando a atuação das madei
reiras, a depredação do habitat indíge
na, a omissão da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). "A política indigenista 
no país é um homicídio declarado", diz 
ela. 

Tarefa perigosa- Quando o pastor 
Ismaier Tressmann, da IECLB, também 
trabalhando entre os Cinta Larga em 
Espigão d'Oeste, começou a ensinar 
métodos de medição de madeira, para 
que os indígenas não fossem ludibria
dos na venda do produto, a própria IE
CLB passou a ser difamada pelos ma
deireiros, acusada de vender madeira. 

Os métodos que os madeireiros usam 
para impor seus interesses não têm limi
tes. Ameaças são comuns. Obreiros lu
teranos ativos na área já foram a visados 
de que "acidentes" casuais podem 
acontecer. "Eu sinto medo. Às vezes a 
gente é colocada em situações que aca
bam com os nervos. Sei que posso mor
rer a qualquer hora", confessa Sandra. 

A maior conquista desses obreiros 
junto aos Cinta Larga é a credibilidade 
que angariaram. Numa pastoral de con
vivência, o pastor Ismaier e Sandra in
centivam sua cultura e procuram dar
lhes instrumentos para que batalhem pe
la autodeterminação. "Os próprios ín
dios estão reivindicando uma formação 
bilfngüe para que possam lutar pelos 
seus direitos", conta Sandra. No campo 
da saúde, os indígenas preferem receber 
os cuidados da obreira da JECLB aos 
da Funai. ·' A gente respeita os valores 
da medicina tradicional indígena. Basi
camente, sou subordinada ao pajé", 
afinna Sandra, que está há pouco mais 
de meio ano no posto Capitão Cardoso 
e ainda em fase de aprendizagem da 
língua dos Cinta Larga. 

Invasão total- Nesse posto vivem 
cerca de 7 0  índios, e só três falam o 
português. Quando a enfermidade os 
acomete (o que não é raro), e o caso é 
mais grave, são conduzidos por Sandra 
para um hospital em Espigão d'Oeste ou 
Pimenta Bueno. O atendimento de saú
de pública nesses municípios é precarís
sinx>, inclusive para brancos. A alterna
tiva, então, é medicar-se numa clínica 
particular. Quem paga, ou melhor, 
adianta o dinheiro para o tratamento dos 
indígenas, são as madeireiras, que des-
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Iniciada 
"operação saúde" 
para Y anomami 

Rio Branco (AGEN) - Começou 
no dia 3 de janeiro a operação Saú
de, destinada a salvar os índios 
Y ano ma mi. Apenas entre outubro e 
dezembro do ano passado, a malá
ria matou mais de 50 Y anomarni, só 
na área de Paapiú. A operação 
Saúde está incluída no plano maior 
anunciado pelo governo federal, de 
retirada dos milhares de garimpei
ros do tenit6rio Yaoomami. A reti
rada, segmido o governo, contará 
com o apoio da Polícia Federal. 

Também no dia 3 o Conselho Indi
genista Missionário divulgou re
latório afirmando que, durante o 
governo Samey, a área indígena na 
Amazônia ocidental foi reduzida de 
13.696.945 hectares para apenas 
4.852.090. A área de 8.844.855 
hectares retirada dos índios foi 
transformada pelo governo em 
"floresta nacional 1,, o que permitiu 
sua ocupação por grupos econômi
cos. 

contam o valor, depois, na retirada de 
madeiras. 

"São migallias", indigna-se Sandra. 
"Os brancos fazem benfeitorias na átea 
indígena, colocam trator, gado, mas não 
é da cultura indígena trabalhar com tais 
ferramentas,. pois eles não têm o hábito 
de acumular bens materiais",. prossegue 
a obreira. A construção das casas "de 
gente branca" trouxe sérias conseqüên
cias para a comunidade indígena. Eles 
se dividiram, não há mais relações de 
troca, as conversas diminuíram. Consta
ta-se, ali, uma batalha entre valores ca
pitalistas e valores comunitários. 

Cinta Larga não come carne de gado. 
Exímios caçadores no uso do arco e da 
flecha, preferem o porco do mato, a an
ta, o veado, e espécies de aves. Até 
mesmo seu paladar corre o risco de ser 
violado. As motosserras estão espan
tando, com seu ronco, a caça preferida. 
Essas transformações todas acontecem 
com a conivência de alguns poucos lí
deres indígenas, cooptados pelas benes
ses proporcionadas pelos brancos. Os 
anciãos sabem, no entanto, que a ruptu
ra de suas tradições orais, o individua
lismo e a quebra de sua cuhura signifi
carão, a médio prazo, o desaparecimen
to de mais um povo indígena. O "pro

gresso" que o branco diz trazer não le
va em conta a vida desses povos. 
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Terra 

STF encerra 

o caso Fuchs

Curitiba (AGEN/IECLB) - O Su
premo Tribunal Federal (S'IF) conce
deu, por decisão unânime da 21! Turma, 
habeas<orpus ao pastor Wemer Fuchs, 
da IECLB, condenado em maio de 1987 
pela 5� Circunscrição da Justiça Militar, 
de Curitiba, a seis meses da detenção, 
com suspensão condicional da pena por 
dois anos. Com o julgamento do ha
beas-corpus foi anulada a ação penal 
pela ausência de tipicidade do crime 
imputado ao pastor. Com o reconheci
mento de que não houve crime, o pro
cesso contra o pastor Wemer Fuchs está 
encerrado. 

Em discurso proferido no Dia do Co
lono de I 986, em Curitiba, o pastor 
Fuchs, então na coordenação da Co
missão Pastoral da Terra do Paraná, de
nunciou o caso Papanduva, quando te
ria ofendido o Exército, segundo o Có
digo Penal Militar (artigo 219). Fuchs 
fez referência a uma desapropriação de 
7600 hectares de terra adjacentes ao 
campo de instrução Marechal Hemies, 
do Exército, localizado em Três Barras, 
Papanduva (SC). Em 1963, oficiais do 
Exército e funcionários da Justiça dão 
48 horas de prazo para que os agriculto
res desocupem as terras. 

Diante dos valores irrisórios de inde
nização oferecidos pelas terras, pro
prietários e herdeiros tentam inúmeros 
caminhos em busca de uma avaliação 
justa, ou, após anos de espera sem su
cesso, da simples devolução ou permuta 
da área. Em relatório de 1986, o promo
tor de justiça Luís Adalberto Villa Real 
afirma: "Persiste entre os expropriados 
e seus sucessores um clima de incon
fonnidade e revolta contra a situação 
reinante, posto que desapossados das 
áreas há 30 anos, até a presente data 
não foram, na maioria, indenizados." 

Recursos - Em 15 de dez.embro de 
1987, o Superior Tribunal Militar 
(STM), em Brasília, julgou o recurso 
impetrado pelos advogados de Fuchs e 
manteve a condenação. Nova apelação 
ao STM foi julgada em 2 de setembro 
de 1988, que também manteve a senten
ça. Cabia, ainda, recurso ao Supremo 
Tribunal Federal. O STM entendia, no 
entanto, que o processo não poderia su
bir ao S1F. Os advogados de Fuchs en
traram com um agravo. O S1F julgou o 
habeas<orpus no dia 22 de agosto de 
1989. 

Francisco Rezek foi o ministro rela
tor, que, no seu voto, concedeu a ordem 
de habeas-coxpus para anular a ação 
penal por atípicidade da conduta em 
exame. Acompanharam o voto do rela
tor os ministros Célio Borja e Aldir 
Passarinho. Dias depois também saiu 
publicado o despacho do agravo, fa
vorável. Michael Mary Nolan e Luiz 
Eduardo Greenhalgh foram os advoga
dos de Wemer Fuchs. Os expropriados 
de Papanduva, contudo, ainda aguar
dam uma solução. 
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Lavradores denunciam 
governador da Paraíba 

João Ressoa (AGEN) - Trabalhado
res rurais da fazenda Serra Verde, mu
nicípio de Araruna (PB), elaboraram em 
dezembro carta-denúncia relatando su
cessivas ameaças de expulsão por parte 
do proprietário. O documento foi en
viado ao governador do Estado, Tarcí
sio Burity, e a várias outras autoridades 
competentes. Segue a futegra da carta: 

"Nós, trabalhadores rurais, arren
datários há mais de 30 anos na fazenda 
Serra Verde (980 hectares), município 
de Araruna, viemos fazer ciente ao po
vo em geral que há mais de um ano es
tamos sofrendo ameaças de expulsão da 
terra, por parte do proprietário, senhor 
Ginaldo de Araújo Cordeiro. 

A partir de novembro a situaç&J 
tem-se agravado fortemente, com 
ameaças, destruiç&J da lavow-a pel.o 
gado, calúnias, capangas na área 

A partir de novembro a situação 
tem-se agravado fortemente, com amea
ças, destruição da lavoura pelo gado, 
calúnias, capangas na área. 

Queremos infonnar a população e 
denunciar às autoridades os últimos fa
tos ocorridos nestes últimos dias: 

- 8 de dezembro: A polícia esteve na
área, fazendo vistoria, com o objetivo 
de amedrontar os trabalhadores, amea
çando e recolhendo os instrumentos de 
trabalho, isso se estendendo até o dia 9. 

- 9 de dezembro: A polícia prendeu
12 traoalhadores e expulsou da área as 
mulheres e as crianças. As condições de 
transporte dos presos eram péssimas, 
causando até desmaios. 

- 1 O de dezembro: 35 policiais, co
mandados pelo 4!? Batalhão da Polícia 

Militar de Guarabira, com a ajuda da 
Polícia Civil (vale dizer que um dos po
liciais civis presentes é filho do pro
prietário; seu nome é Marcelo de Araú
jo Cordeiro, e orientava a ação poli
cial), prenderam, sem ordem judicial, 
58 trabalhadores, homens e mulheres, 
entre elas 18 crianças e gestantes. A 
polícia permaneceu na área intimidando 
e ameaçando com disparos a noite intei
ra. 

Tudo isso que aconteceu nestes últi
mos dias, na área, foi do conhecimento, 
da responsabilidade e da ordem do se
nhor governador do Estado, Tarcfsio 
B urity, conforme declaração do próprio 
capitão que comandava a ação policial . 

Sabendo que é da competência e da 
responsabilidade do senhor governador 
Tarcfsio Burity e da Secretaria de Segu
rança Pública, exigimos: retirada da 
policia e a não-interferência da mesma 
na questão; retirada e desarmamento 
dos capangas que rondam a área; agili
zar, junto aos órgãos competentes (In
cra e governo federal), o processo de 
desapropriação da fazenda Serra Verde. 

Exigi,mos a agi,lizaç&J do processo de 
desapropriaç&J de fazenda Serra 
Verde 

Sem mais, ·aguardamos as providên
cias imediatas por parte do governador. 
Pedimos o apoio e a solidariedade do 
povo em geral para nossa luta tão jus
ta.,,

Fazenda Serra Verde, 11 de dezem
bro de 1989. 

Posseiros da fazenda Serra Verde, 
Araruna - PB. 

Sem-terra despejados em situação crítica 

Campo Grande (AGEN) - Continua 
crítica a situação das 350 familias de 
lavradores que foram expulsas no dia 
28  de dez.embro da fazenda São Luís, 
no município de Bataiporã (MS); 40% 
dos lavradores são "brasiguaios" ex
pulsos de suas áreas no Paraguai. Os 
lavradores já haviam sido despejados a 
11 de outubro da fazenda Santa Lúcia, 
em Japeí (MS), ocupando a São Luís a 
6 de novembro. 

Todas essas fazendas são passíveis 
de desapropriação para fins de reforma 
agrária, segundo os lavradores. Os 
sem-terra já haviam concordado em sair 
da São Luís. para uma área próxima, 
quando medida judicial de despejo foi 
cwnprida poc cerca de 800 policiais, 
400 levados como reforço de Campo 
Grande. 

Feridos - Durante a operação de des
pejo houve vários espancamentos, in
clusive de crianças e mulheres, como 
Margarida Puk, 25 anos, três filhos, 
grávida. Ao final da operação policial, 
cinco lavradores ficaram desaparecidos. 
Posteriormente, organizações de direi
tos humanos localizaram três deles em 
uma delegacia. Os outros dois estavam 
hospitalizados. A maioria dos barracos 
foi queimada, junto com os pertences 
dos lavradores. 

As 350 famflias de sem-terra foram 
então levadas para uma área denomina
da Casa Verde, em Nova Andradina, 
onde já existe um assentamento pro
visório com outras 500 familias. A pre
cariedade é total. Organizações popula
res e a Comissão de Direitos Humaoos 
da OAB/MS mobilizaram-se para arre
cadar alimentos. 
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Especial 

Luteranos fazem 

assembléia inédita no Brasil 

Curitiba (FML/IECLB/AGEN) 
Inspirados pelo tema "Ouvi o Clamor 
do Meu Povo", cerca de mil pessoas, 
ligadas a 105 igrejas e representando 55 
milhões de luteranos de todo o mundo, 
se reúnem no campus da Pontifícia 
Universidade Católica, em Curitiba, de 
30 de janeiro a 8 de fevereiro de 1990, 
participando da 8!! Assembléia Geral da 
Federação Luterana Mundial (FLM). 
Entre os participantes encontram-se 400
delegados das igrejas membros com di
reito a voz e voto, dos quais 40% são 
mulheres e 20% jovens, além de acom
panhantes, convidados, observádores 
ecumênicos e uma centena de jornalis
tas - a maioria deles estrangeira. 

A assembléia geral é o encontro mais 
importante da FLM, que representa 
93% dos luteranos de todo o mundo, 
pois determina as prioridades para sua 
atuação nos anos seguintes. Também 
elege, por votação secreta, os novos di
rigentes da entidade para um mandato 
de seis anos. Debate as principais 
questões que afetam o mundo na época 
de sua realização - agora, a dívida ex
terna, a pobreza, a violência, a militari
zação e os problemas ecológicos -, 
apontando caminhos para atuação das 
igrejas membros. E, como é o caso des
te encontro, discute e vota propostas de 
alteração de sua Constituição, que vi
sam a abrir caminhos para implantar um
projeto de reestruturação para diminuir 
os custos financeiros da entidade, orça
dos atualmente em US$ 80 milhões. 

Esta é a primeira vez, desde a fim
dação da FLM, há 42 anos, que lutera
nos de todo o mundo se reúnem num 
país de população predominantemente 
católica e no continente latino-america-

no. As assembléias anteriores se reali
zaram em Lund, St;!écia, em 1947, sob o 
tema "A Igreja Luterana no Mundo de 
Hoje"; Hanôver, RFA, 1952, com o 
tema "A Palavra Viva numa Igreja 
Responsável"; Mineápolis, EUA, 1957, 
sob o tema "Cristo Liberta e Une"; 
Helsfnqui, Finlândia, 1963, com o tema 
"Cristo Hoje"; Evian, França, 1970, 
sob o tema "Enviados ao Mundo"; 
Dar-Es-Salaam, 1977, com o tema "Em 
Cristo - Uma Nova Comunidade"; 
Budapeste, Hungria, 1984, sob o tema 
"Em Cristo - Esperança para o Mun
do". 

Tema desafiante - O encontro de Cu
ritiba vai marcar uma mudança na pos
tura da assembléia, a partir do desafio 
traduzido pelo tema "Ouvi o Clamor do 
Meu Povo". A frase, baseada numa ex
pressão b.(plica, gue se encontra pela 
primeira vez em Exodo, ecoa através de 
toda a Escritura. "O tema, porém", ex-

. plica o secretário-geral da FLM, 
Gunnar Staalsett, "continua a se faze r 
ouvir na época atual, através do sofri
mento de milhões de pessoas em todo o 
mundo que sofrem injustiças e da ago
nia de uma criação ameçada pela des
truição." 

A S!! Assembléia também vai traba
lhar em quatro subtemas, cada um deles 
enfocando uma expressão particular do 
tema geral e identificando uma área em 
que a Igreja é chamada a realizar seu 
trabalho e atendendo ao desafio "Ouvi 
o Clamor do Meu Povo por. .. ": Vida
em Comunhão, Salvação, Paz com Jus
tiça, e Uma Criação Libertada. " A
FMLN espera que os delegados das
igrejas membros respondam a esses de
safios faz.endo uma confissão de fé para

Federação representa 55 milhões de luteranos 
Curitiba (Fl.M/IECLB/AGEN) - A

Federação Luterana Mundial (FLM) é 
um instrumento e uma expressão da 
comunhão luterana. Atua como agente 
das igrejas de todo o mundo em áreas 
de interesse e ações comuns. Foi funda
da em 1947, numa assembléia realizada 
em Lund, Suécia, onde participaram re
presentantes de 47 igrejas luteranas dos 
cinco continentes. Sua sede localiza-se 
em Genebra, Sufça. 

A FLM congrega hoje 105 igrejas 
membros, que representam 55 milhões 
de pessoas - 93% dos luteranos de to
do o mundo. O maior contingente de lu
teranos se concentra no hemisfério nor
te, nos países da Escandinávia (Suécia, 
Noruega, Finlândia e Dinamarca) e nas 
duas Alemanhas (Ocidental e Oriental). 
Nos F.stados Unidos, os luteranos cons--
tituem 2,5% da população. 

Q atual presidente da FLM é o bispo 
Johannes Hansehnann, da Alemanha 
Ocidental, que substituiu o bispÓ hún-

garo Zoltan Kaldy, eleito na assembléia 
de Budapeste, em 1984. Kaldy faleceu 
em 1987. 

As decisões e linhas de trabalho 
aprovadas pela assembléia geral são co
locadas em prática pelo Comitê Execu
tivo, integrado pelo iresidente, um se
cretário-geral, um diretor financeiro, 
cinco vice-presidentes e pelos represen
tantes das comissões e departamentos 
(Serviço Mundial, Cooperação entre 
Igrejas, Estudos e Comwiicação). 

O orçamento anual da FJ..M" atinge 
US$ 80 milhões, dos quais US$ 60 mi
lhões são destinados a 70 projetos e 
programas em 70 países. Entre os múl
tiplos projetos apoiados pelos quatro 
departamentos da FLM incluem-se o 
apoio a diálogos ecumênicos em todo o 
mundo, desenvolvimento, missão e in
tercâmbio de experiências eclesiásticas 
das igrejas e acompanhamento em pro
jetos de comunicação. 
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Ppr indicação de várias igrejas membros, o 
past:>r-presidente da IECLB, Gottfried 

Brakemeier, é candidato à presidência da 
Federação Luterana Mundia� nas eleições que 

serão realizadas na assembléia geral em Curitiba. 

o mundo, trazendo uma orientação pas
toral para a comunhão luterana e apon
truxlo as diretrizes para seu trabalho em 
futuro imediato", explica Gunnar Staal
sett, num documento para leitura prévia
dos delegados à assembléia. Esses com
promissos citados pelo secretário-geral
são assumidos pelas igrejas membros da
FLM através do Documento Final, que
é discutido e aprovado ao final de cada
encontro .. 

Nesta assembléia os delegados têm 
um extenso programa a cumprir. Entre 
outros pontos, devem avaliar os diver
sos relatórios da direção da FLM sobre 
os trabalhos executados nos últimos seis 
anos, participar das palestras e dis
cussões sobre o tema e subtemas, entre 
eles "Ecologia e Desenvolvimento", a 
ser feita pela primeira-ministra da No
ruega, Gro Bruntland. Depois, entram 
em debate as propostas de reestrutu
ração e de alteração na Constituição da 
FLM, que devem ocupar seis sessões do 
programa. Na noite de 6 de fevereiro 
participam de uma vigOia na catedral de 
Curitiba, em solidariedade aos povos 
que vi vem em situação de sofrimento no 
mundo. 

No penúltimo dia da assembléia, os 
delegados elegem o novo presidente (o 
atual é Johannes Hanselmam, da RFA, 
que substituiu o bisp:> húngaro Zoltan 
KaJdy, eleito na assembléia de Buda
peste e que faleceu em 1987) e o novo 
Comitê Executivo (integrado hoje por 
Aida Haddad, da Jordânia; Augusto Er
nesto Kunert, do Brasil; Soritua Naba
ban, da Indonésia; David Preus, dos Es
tados Unidos; e Suzannàh Telewoda, da 
Libéria) para dirigirem a FLM nos pró
ximos seis anos. 

Integra ainda a programação o Dia 
da Igreja, marcado para o domingo, 4 
de fevereiro, organizado pela 2! Região 
Eclesiástica da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB), 
que se realiza no ginásio de esportes 
Tarumã, em Curitiba, e para o qual são 
esperadas 12 mil pessoas de todo o 
pafs. Um coro de 400 trombonistas e 
um coral de 1200 vozes se apresentam 
nesse dia. 
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Economia 

Abertura da economia 
garante a "perestroika" 

Moscou (Novopress) - A União So
viética deve optar por wna política 
econômica completamente nova aderin
do a todas as organizações internacio
nais. inclusive FMI, Gatt e Banco In
ternacional de Desenvolvimento. A 
opinião é de Nilcolai Petrakov, mem
bro-correspondente da Academia de 
Ciências da URSS, para quem a incor
poração da URSS ao sistema da divisão 
internacional do trabalho é a prova mais 
importante do caráter irreversível da pe
restroilca 

Em entrevista à Novosti. Petrakov 
afirmou que para intensificar o processo 
de reformas na URSS é necessário tor
nar a economia mais aberta. "À nova 
mentalidade política deve corresponder 
uma nova mentalidade econômica", 
acrescentou. 

"Economia paralela" - A "economia 
paralela" deve ser levada necessaria
mente em consideração pelos deputados 
do povo, que, no segundo congresso, 
vão aprovar uma série de leis decisivas 
para o futuro da economia nacional, de
clarou ao jornal "Pravda" o vice-presi
dente do Conselho de Ministros da 
URSS, Iuri Masliukov. O entrevistado 
informou ainda que o governo pretende 
aplicar medidas contra os que enrique
cem ilicitamente. A maioria dessas me
didas baseia-se na reestruturação da 
economia. com tendência a abastecer o 
mercado de consumo, hoje fortemente 
abalado. Masliukov acrescentou que as 
medidas especificamente econômicas 
serão, naturalmente, combinadas com 
operações policiais contra os figurões 
da "economia paralela". 

Feira do Pacífico - A Feira do Pací
fico. realizada em Lima, Peru, veio con
firmar as excelentes perspectivas que se 
abrem à cooperação econômica e co
mercial entre a União Soviética e a 
América Latina, disse à Novosti o dire
tor do pavilhão da URSS, Aleksandr 
Balabai. No decorrer da feira foram as
sinados contratos de exportação de arti
gos soviéticos no valor de 840 mil dóla
res, além dos 85 mil dólares de merca
dorias vendidas diretamente em Lima. 

Muitas empresas latino-americanas 
mostraram-se interessadas em fornecer 
seus produtos à União Soviética. Um 
contrato prevê, por exemplo, o paga
mento de parte da dívida do Peru à 
URSS através da exportação de produ
tos semimanufaturados e matérias-pri
mas . .  

Turismo estrangeiro - Em cinco anos 
de perestroilca a Intourist, estatal sovié
tica responsável pelo turismo na URSS, 
aumentou em 50% sua receita prove
niente de visitantes estrangeiros, atin
gindo dois bilhões e 343 milhões de dó
lares. A média anual é de dois milhões 
de visitantes, apesar da fragilidade da 
infra-estrutura hoteleira, que dispõe de 
apenas 54 mil lugares em 107 hotéis. 
Pela alta rentabilidade do ramo turísti
co, a lntourist recusou recentemente 
proposta de empresários ocidentais para 
arrendamento de seus hotéis por prazos 
de 20 a 30 anos, por várias centenas de 
milhões de dólares. 

Deputados do Congresso do Povo 
propuseram a formação de um grupo 
parlamentar para estudar a experiência 
mundial do setor turístico e aproveitá-la 
para aperfeiçoar o sistema soviético. 

Pacifismo 

Milhares de soldados 
foram desmobilizados 

Moscou (Novopress) - A atividade 
das Forças Armadas Soviéticas orien
ta-se pela concretização da doutrina nú
litar defensiva, anunciou em Moscou 
um porta-voz do Ministério da Defesa
da URSS. No âmbito desse processo já
foram desmobilizados 265 mil homens e
retirados de operação nove mil carros
de assalto, mais de 800 aviões de com
bate e 40 vasos de guerra.

Segundo informações da Novosti, 
outra orientação importante é o aperfei
çoamento qualitativo das Forças Arma
das, objetivo que deve ser alcançado 
com despesas mínimas, já que até 1995 
os gastos militares devem ser reduzidos 
em 50%. 

Conservadores - De acordo com uma 
pesquisa de opinião pública realizada 

na URSS, muitas pessoas acham que os 
conservadores - no entender da maio
ria, representados pelo aparelho buro
aático ----:- ainda são uma força consi
derável. A pergunta "Estarão os buro
cratas em condições de prejudicar 
a perestroika e a gJasoost?", 16% res
ponderam que sim e 3 8,7% ficaram in
decisos, o que significa que mais da 
metade dos entrevistados não crê na 
possibilidade de vencer a resistência 
dos conservadores às reformas, diz a 
Novosti 

Ccntudo, o deputado do povo, Ilia 
Zaslavski, afinna que a ala conservado
ra não dispõe de um programa de luta 
contra a crise e, conseqüentemente, não 
tem futuro. Mesrm se conseguir chegar 
ao poder. sua impotência e incapacida
de se tomarão evidentes em um ano. 

li de janeiro de 1990 

Questões urbanas 

Habitação 
popular: 
sai o resultado 
do concurso 

São Paulo (AGEN) - O júri do 12

Concurso Nacional de Projetos de Ha
bitação Popular ciassificou no final de 
1989 seis anteprojetos de casas popula
res que serão construídas no Jardim São 
Francisco e no Brás. O concurso, pro
movido pela Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano do município 
de São Paulo, em conjunto com a Com
panhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo (Cohab-SP), reuniu profis
sionais de todo o país e possibilitou a 
seleção de trabalhos de boa qualidade e 
adequados à produção de unidades ha
bitacionais para a cidade. 

Para o Jardim São Francisco (Setor 
8) foram classificados os projetos de
Guilherme Wendel de Magalhães, De
metre Anastassakis e Nuno de Azevedo
Fonseca. Para o Brás estão classificados
Roberto Oáudio dos Santos Aflalo Fi
lho, Sfivio Enrich de Podestah e Marce
lo Luís Ursini.

O júri concedeu ainda quatro 
menções honrosas e cinco destaques en
tre os projetos apresentados e não-clas
sificados. As menções honrosas foram 
concedidas a projetos que apresentavam 
altíssima qualidade e foram votados por 
alguns membros do júri, mas sem viabi
lidade de implantação. Tais menções fo
ram dadas a Héctor Ernesto Vigliecca 
Gani, Carlos Maximiliano Fayet, Décio 
Tozzi e Guilherme Zamower Neto. 

As menções honrosas foram concedi

das a projetos que apresentavam 

altíssima qualidade 

Os destaques foram para os projetos 
de Ângelo Cecco Júnior, Joel Campoli
na, Ubirajara Giglioli, Luís Paulo Fer
nandez Conde e Mário Antônio da Silva 
Guerra Roque. O júri decidiu instituir 
tais destaques a título de reconhecer 
projetos que, embora não-votados, re-
presentam tendências importantes da 
arquitetura e merecem uma observação· 
mais atenta. 

Os trabalhos do 12 Concurso Nacio
nal de Projetos de Habitação Popular 
estão expostos no Palácio das Con
venções do Anhembi (Estúdio D). Na 
organização desse concurso participa
ram também o Instituto dos Arquitetos 
do Brasil (IAB) e o Sindicato dos Ar
quitetos do Estado de São Paulo (Sasp). 
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Igrejas 

Aparições 
aumentaram 
num ano de crise 

Itatiba (AGEN) - Cerca de duas mil

pessoas se acotovelavam na pequena 
praça em frente à igreja de São Bento, 
em'Jtatiba, cidade de 70 mil habitantes, 
a 60 quilômetros de São Paulo, no últi
mo dia 12 de novembro, quando o pa
dre-José Messias Moreira celebrava uma 
missa em louvor de Nossa Senhora Ro
sa Mística. 

Antes da missa, essas mesmas pes
soas haviam participado de uma pro
cissão motorizada para recepcionar, 
num estádio de futebol da cidade, a 
chegada, em helicóptero, de uma ima
gem da santa, enviada da Alemanha e 
que agora adorna um dos principais al
tares da igreja de São Bento. 

A paróquia, com status de santuário, 
é dedicada � São Bento, mas desde o 
último mês de abril, mais precisamente 
na Semana Santa, um fenômeno tem 
movimentado o bairro do Cruzeiro, on
de se localiza a igreja: a aparição de 
uma imagem branca, nebulosa, com o 
formato convencional de uma santa; 
junto à cruz que fica sobre a torre da 
igr�ja. Esse foi, entretanto, apenas um 
entre vários casos de aparições de ima
gens, em 1989, que alguns observado
res acreditam ser um dos sintomas da 
crise geral no país. 

Os freqüentadores da paróquia de 
São Bento que presenciaram o fato se 
anteciparam em associar a imagem re
fletida com as aparições de Nossa Se
nhora Rosa Mística, um dos muitos títu
los atribuídos a Maria, mãe de Jesus. 

Na verdade, o que muita gente viu, 
filmou e fotografou foi um reflexo lu
minoso, sem qualquer nitidez. Ainda 
não há nada que comprove, concreta
mente, uma aparição de Nossa Senhora. 
Tanto é que na cidade muitas pessoas 
receberam a notícia em tom de deboche. 
.Entendiam que o fenômeno não passava 
de uma imagem formada pelo reflexo do 
sol e da lua na vidraça localizada no pé 
da cruz que fica sobre a torre. Mas o 
fenômeno se repetiu várias vezes com o 
tempo nublado, após ter chovido. 

Divulgação - A divulgação do fato 
pela grande imprensa atraiu a Itatiba 
milhares de pessoas de todas as partes 
do país. Os repórteres., contudo, não 
conseguiram registrar nenhum momento 
da aparição. As reportagens apresenta
das pelos principais jornais do Estado e 
pela TV colocavam em dúvida a ligação 
da imagem refletida com alguma mani
festação divina. 

O padre José Messias Moreira, vigá
rio da paroquia de São Bento, foi o 
primeiro a presenciar o fato. Ele não dá 
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entrevistas e pede aos repórteres que 
respeitem essa atitude. Na realidade, 
trata-se de uma orientação superior. 
Como padre, ele não pode se posicionar 
oficialmente até que a Igreja estude 
exaustivamente o fenômeno, o que pode 
levar anos. 

O bispo da diocese de Bragança Pau
lista, d. Antônio Pedro Misiara, ao qual 
está subordinada a paróqilia de São 
Bento, esteve no local e nada presen
ciou. Dirigindo-se-aos fiéis, motivou-os 
a rezar bastante a fim de que "recebam 
uma manifestação mais concreta de 
Nossa Senhora". 

Noxmalidade - Atualmente, na cida
de, o clima já é de absoluta normalida
de. Passados já mais de nove meses 
desde a primeira aparição, a movimen
tação na igreja de São Bento fica por 
conta dos tradicionais paroquianos que 
já freqüentavam as celebrações ante
riormente; somente aos domingos é que 
centenas de romeiros desafiam a débil 
infra-estrurura do bairro e, com suas 
imagens, flores, terços e velas dão ao 
local um aspecto úpico dos grandes 
santuários. 

O que retraiu a ex.altação inicial dos 
moradores foi a forma como a grande 
imprensa noticiou o fenômeoo. A forma 
sensacionalista das reportagens feriu o 
orgulho da população que viu sua cida
de sendo confundida com vila, periferia 
de São Paulo ou até mesmo com Ati
baia, cidade-estância distante c.erca de 
30 quilômetros de Itatiba. 

A elite política local, à frente o vi
ce--prefeito, Manoel Roberto Massaretti, 
do PDS, dono do único jornal da cida
de, enviou uma série de notas de protes
to para as redações dos grandes jornais 
e das emissoras de TV, pela.forma pejo
rati va como foi tratada a cidade. 

Mas foi essa mesma elite que acio
nou a grande imprensa, objetivando ob
ter dividendos para uma das principais 
atividades econômicas da cidade, o mó
vel colonial, construído de forma semi
artesanal. Os empresários do ramo bus
cam de todas as formas atrair turistas 
com o slogan: "ltatiba, capital brasileira 
do móvel colonial". 

A raiz dessa situação, adversa para a 
cidade, foi o fato de algumas pessoas 
terem olhado diretamente para a luz so
lar, sob a alegação de que uma das apa
rições da santa foi refletida no sol, po
sicionado na direção da torre da igreja. 
Pode ter sido uma lamentável ilusão de 
óptica, mas o certo é que várias pessoas 
perderam até 60% da visão de fonna ir
reversível, com queimaduras na retina. 
Em uma de suas reportagens sobre o as
sunto, o jornal "O Estado de S"ão P�
lo" se referiu aos "ceguinhos de Itati
ba". 

A visão conservadora da elite local, 
contudo, tem apoiado e demonstrado in
teresse em todos os acontecimentos da 
paróquia de São Bento. A recepção de 
uma simples imagem de Nossa Senhora 
Rosa Mística, ainda que vinda da Ale
manha, foi motivo para espetáculo pi-
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rotécnico, chuva de papéis picados e 
matérias de destaque na imprensa local. 

Não há unanimidade - A crença nu
ma aparição de Nossa Senhora, contu
do, não é geral entre a população. Para 
o fotógrafo José E.dson Rodrigues de
Souza, tudo não passa de um mero re
flexo e as pessoas estão equivocadas. A
mesma opinião é compartilhada por sua
mulher, Maria Célia: "Quando estáva
mos tirando uma foto, uma senhora da
redondeza disse que aquela imagem
existe desde a construção da igreja."

Mas é ilustrativo o depoimento das 
pessoas mais fervorosas. Maria Anto
nieta Borges, 59 anos, e seu filho 1osé 
Carlos Borges, 33 anos, residentes a 
cerca de cem metros da igreja, foram 
espectadores privilegiados ao longo 
desses nove meses. Eles admitem, con
rudo, que não receberam nenhum outro 
sinal a não ser a visão daquela imagem, 
que dona Antonieta qualifica de "a coi
sa mais bonita que já viu". Na mesma 
situaçoo está a maioria dos paroquianos 
que diariamente freqüentam a igreja pa
ra reuniões ou reza do terço. 

A maior expectativa, no entanto, fica 
por conta do que pode revelar o padre 
Messias, tido como um exemplo de sa
cerdote por sua simplicidade e dedi
cação. Comenta-se na cidade que além 
da visão ele teria recebido uma mensa
gem. Ele não confirma, e nega-se a fa
lar sobre o assunto. Nas homilias, con
clama seus paroquianos a que tenham 
uma posição de humildade e espírito de . 
oração, referindo-se ao fato de os mo
radores do bai.rro se sentirem pri vile
giados em relação às demais paróquias 
da cidade. Nesse aspecto o comporta
mento da populaç,ão de ltatiba é bem 
provinciano. Além da paróquia de São 
Bento, há a óe Nossa Senhora do 
Belém, na região central, de posição ni
tidamente conservadora, e a de Nossa 
Senhora de Fátima, no bairro do mesmo 
nome. onde flui um pensamento mais 
progressista, principalmente entre os 
jovens. 

Espera-se que surja uma explicação 
oficial para o fenômeno nos próximos 
meses, por parte da Igreja ou da comu
nidade científica. A pintura, em tinta 
escura, das vidraças que refletiam a 
imagem não impediu que o fenômeno se 
repetisse, até mesmo, segundo algumas 
pessoas, dentro da Igreja. Um cartaz co
locado num quadro de avisos paroquiais 
pede às pessoas que comuniquem algu
ma "graça alcançada", a qual será ano
tada num livro que registrará os aconte
cimentos relacionados com a aparição. 

Por enquanto nada de extraordinário 
aconteceu, a não ser o fato, negativo, 
da queima da retina de algumas pes
soas. No mais, com a venda de ima
gens, rosas, terços, fotos e fitas de ví
deo, a pequena paróquia-santuário de 
São Bento parece mais uma filial de 
A-parecida do Norte. (Por Romualdo da 
Penha Júnior) 
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Mulher 

Mulher celebra missa 
em igrej� ortodoxa 

Salvador (AGEN) - "A palavra de 
Deus não tem sexo." Essa frase foi pro
ferida em tom emocionado por uma das 
espectadoras da primeira miss� celebra
da no Brasil por uma mulher. A cele
bpição ocorreu dia 12 deste mês, pela 
manhã, na capela de São Lázaro, em 
Salvador. No altar, a dona de casa Jane
te Carvalho Espírito Santo, 42 anos, 
presbftera da Igreja Ortodoxa Católica 
Brasileira. 

Para éhegar a esse lugar na igreja, 
Janete Carvalho preparou-se durante 
três anos, com apoio de seu marido -
único bispo de sua Igreja, em Salvador r -, Evandro Gomes Brito. A missa foi 
assistida por mais de cem fiéis. A 

CUT define 
posição frente 
a novo governo 

São Paulo (AGEN) - A Central Úni
ca dos Trabalhadores (CUT) reúne sua 
executiva nacional nestes dias 10, 11 e 
12. Da pauta consta análise de conjun
tura nas áreas econômica e polftica,
com abordagens sobre a hiperinflação,
as primeiras medidas assumidas pelo
presidente da República eleito, Fernan- ·
do Collor de Mello (PRN), e a econo
mia latino-americana. Será feita também
uma avaliação sobre os resultados do
segundo turno das eleições presiden
ciais e sobre a atuação da CUT nesse
·contexto. Será discutida ainda a posição
do Congresso Nacional (articulações
polfticas) na sua relação com o novo 
governo federal. Na reunião serão dis
cutidos os objetivos da CUT para 1990 

presbftera Janete Carvalho espera que a 
celebração tenha contribuído "para tor
nar mais conhecida no Brasil a Igreja 
Ortodoxa Católica Brasileira". 

Campanha - A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) está en
cerrando os preparativos para a Campa
nha da Fraternidade deste ano, a ser de
senvolvida após o Carnaval. O lema da 
campanha de 1990 é "Mulher e Ho
mem: Imagem de Deus". No texto-base 
da campanha, a CNBB afirma que seu 
objetivo é levantar o debate sobre a si
tuação da mulher na sociedade, a-partir 
da constatação . de que o universo femi
nino continua sofrendo toda espécie de 
discriminação e violência. 

Movimento operário 

-

Menegue//i, presidente da CUT: mora�ria da dfvi:ia 
continua sendo prioritária 
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Bancários querem 
pagàmento semanal 

São Paulo· (AGEN) - Pagamento se
manal de salários. Esse é um dos prin
cipais pontos defendidos pela categoria 
bancária, atualmente em negociações. O 
presidente do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Gilmar Carneiro, tem 
como acertado, já para esta semana, o 
inx:io das conversações sobre o tema 
com a presidência da Federação Nacio
nal º dos Bancos, a Fenaban. Os metalúr
gicos também promovem encontro com 
o Grupo 19, que reúne empresários do
setor metalomecânico, para negociações
salariais.

No último dia 3, 19 sindicatos de 
petroleiros se encontraram para elabo
ração da pauta a ser entregue à Petro
brás. Seus funcionários fazem parte da 
minoria de trabalhadores que ainda não 
recebeu os 26% retirados da correção 
dos salários pelo Plano Bresser, em ju
lho de 87 . A categoria reivindica 
também a diferença entre o IPC de 
70,28% de janeiro e o INPC de 35,48% 
do mesmo período. 

As lideranças da área sindical de um 
modo geral estão atentas diante do 
fato de que a inflação de 53 ,6% de 
dezembro resulta em perda salarial 
de quase 40% aos trabalhadores 

O comando nacional dos petroleiros 
solicitou a participação da ministra do 
Traballio, Dorothéa Werneck, no senti
do de retomar as negociações com a Pe
trobrás, suspensas em novembro de 89. 
As lideranças da área sindical de um 
modo geral estão atentas diante do fato 
de que a inflação de 53,6% de dezem
bro resulta em perda salarial de quase 
40% aos trabalhadores que recebem a 
segunda parcela de seu pagamento no 
quinto dia útil do mês. 

e sua readequação a nível interno. Além 
disso, serão tomadas medidas de prepa
ração para a reunião da direção nacio
nal prevista para o mês de fevereiro, em 
data e local ainda não definidos. 

Metalúrgicos e Fiesp iniciam negociações 

Ainda no mês de dezembro, a CUT 
nacional concedeu entrevista coletí va à 
imprensa com seu posicionamento ofi
cial sobre o resultado do segundo turno 
das eleições preside�ciais. A CUT en
tende que o novo governo deve se pau
tar tendo em vista princípios de melho
rias sociajs abrangendo prioritáriamente 
as áreas de saúde, alimentação, habi-

. tação, transporte e educação. A central 
defende também que para oconerem 
progressos nestas ál,"eas algumas medi
das tomam-se imperativas: não-paga
mento da dívida externa, combate ao ar
rocho salarial, à inflação e à recessão; e 
efetivação da reforma agrária, entre ou-
tras. . 

São Paulo (AGEN) - Reuniram-se no 
último dia 3 representantes dos sindica
tos dos metalúrgicos de São Paulo e de 
Guarulhos e integrantes da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). Os trabalhadores reivindicam 
aumento real de salário que possa mi
nimizar o impacto e os efeitos da alta 
inflacionária. 

Os metalúrgicos defenderam também 
alterações na forma de pagamento. Eles 
querem a betenização dos salários, pa
gamento semanal ou antecipação de 
salários em unnnês.-se aceita a propos.
ta pela Fiesp, os salários de dezembro e 
janeiro seriam pagos hoje, e nos meses 
subseqüentes os metalúrgicos recebe-

riam antes de trabalhar. O que ficou de
finido para hoje, entretanto, é que os 
salários serão corrigidos pelo IPC de 
novembro (41,42%) contra uma in
flação de 53,55% relativa ao mês de 
dezembro último. A defasagem que 
permanece, portanto, é de 9,21 %. Ape
sar disso, ambas as partes não quiseram 
encerrar as conversações. 

A Fiesp pretende discutir formas pa
ra revisão do acordo salarial da catego
ria. O próximo encontro foi marcado 
para o dia 12 deste mês, às 15h. O em
presariado permaneceu reticente quanto 
às alternativas propostas pelos trabalha
dores e estes der31m espaço a que a 
Fiesp possa apresentar novas propostas. 
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,Política 

Ministeriáveis 
indicam governo 
neoliberal 

Por J.osé Pedro S. Martins 

São Paulo (AGEN) - O ministério de 
Collor de Mello será neoliberal, com 
alguns toques reformistas, a julgar pelos 
nomes cogitados- para ocupar as princi
pais pastas e pelas medidas econômicas 
e sociais ventiladas nos bastidores e na 
imprensa. DeveQdo adotar uma postura 
privatista e de maior abertura da eco
nomia para o capital estrangeiro, o novo 
governo federal não seguirá, portanto, 
linhas de conduta radicalmente diferen
tes daquelas imprimidas pelo governo 

1 José Sarney.
As expectativas gerais concentram

se, neste momento, nas articulações pa
ra a definição do megaministro da Eco
nomia, que no -novo organograma admi
nistrativo divulgado pela assessoria de 
Collor irá acumular as funções hoje as
sumid'as pelos ministros da Fazenda, 
Planejamento e Indústria e Comércio. O 
presidente Collor de Mello tem insistido 
em afirmar que pretende colocar no 
cargo um emp:esário de grande porte, 
que inspire confiança nos agentes 
econômicos. Essa hipótese afasta a pos
sibilidade da principal assessora 
econômica de Collor, Zélia Cardoso de 
Mello, tornar-se ministra. Com certeza, 
porém, Zélia assumirá uma das secreta
rias - tal vez a da Fazenda - que 
serão criadas com a estl'uturação do Mi
nistério da Economia. 

?. Os nomes - Entre os empresários ci-
tados para ocupar o Ministério da Eco
nomia destacam-se Elieser Batista, Má
rio Henrique Simonsen e Antônio Ermí
rio de Morais:- Mesmo que para o cargo 
seja nomeado um técnico, ele sairá de 
um consenso entre o grande empresa
riado. Afonso Pastore, Pérsio Arida -
um dos "pais" do Plano Cruzado - e 
Daniel Dantas são os tecnocratas com 
maiores chances para ocupar o megami
nistério. 

A swpresa é Daniel Dantas, 35 anos, 
vinculado ao ex-ministro Simonsen e 
presidente da Icatu· Participações, 
a holding que gere os negócios do ban
queiro Antônio Carlos de Almeida Bra
ga, do Bradesco, um dos maiores ava
listas de Collor na campanha eleitoral. 
O fato de que Dantas foi chamado _a 
Roma por Collor para detalhar, ao lado 
de Zélia Cardoso, o cenjunto de medi
das econômicas que será anunciado no 
dia da posse, reforça as chances de o 
discípulo de Simonsen tornar-se minis
tro. Jovem como Collor e praticamente 
desconhecido da opinião pública, Dan-
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Roberto f1arinto: por ele pa;sa a nomeação 
do mnisrro da lnfra-Es-tutur'a 

tas teria o perfil ideal dentro dá estraté
gia "collorida", usada com sucesso na 
campanl1a eleitoral, de manter distância, 
ainda que cosmética, dos nomes desgas
tados da política. 

Um outro nome muito quotado para o 
Ministério da Economia, o do deputado 
José Serra (PSDB-SP), que tem bom 
trânsito entre prucela do grande empre
sariado, teria diminu ído seu cacife, em· 
função do coµstrangimento do PSDB 
em participar do governo Collor. O 
PSDB apoiou a candidatura de Luís 
Inácio Lula da Silva no segundo turno, 
e· não deseja perder a imagem de cen
tro-esquerda que adotou na campanha 
presidencial e que foi responsável pelo 
'bom desempenho do seu candidato, o 
senador Mário Covas, sobretudo em 
São Paulo. 

Roberto Marinho - Outro grande sus
tentáculo de C,Ollor na campanha, o em
presário Robe.rt.Q Ma�nho, deve indicar 
o nome do ministro da Infra-Estrutura.
Esse novo ministério, também incluído
no novo organograma administrativo,
assumirá os encargos dos atuais mi
nistérios da Comunicaç�o, Transportes,
Interior e Minas e Energia. Para ocupar
o Ministério da Infra-Estrutura, que será
igualmente subdividido··em secretarias 
setoriais, os ·nomes cogitados são de 
Elies�r Batista e do senador José Richa 
(PSDB-PR). 

Os nomes quotados para os demais 
ministérios também enquadram-se no 
figurino neoliberal que Collor de Mello 

Se O/o.cyr, dono do banco Itama.raty, 
for corrfumado como mirústro, conti
nuará a pol(tica agrícola fwuliá.ria 
segui.da. pélos últimos governos, vol

tadá para a exportaçãí? 
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pretende imprimir em seu governo. Para 
o Ministério da Educação o nome venti
lado é o do empresário João Carlos Di

· Genio, dono do Grupo Objetivo de 
Educação, e outro grande suporte de 
Collor na campanha. Em razão de seus 
interesses pessoais, Di Genio certamen-
te teria, entretanto, a oposição da maio
ria do meio acadêmico. O senador Mar-
co Maciel (PFL.PE), que aderiu a Col
lor no segundo turno, deseja voltar. ao 
cargo que já ocupou no fnicio do go
verno de José Sarney. 

Para o Ministério da Saúde· têm 
chances o cirurgião Adib Jatene, o dire-
tor do Instituto do Co.ração, Giovani 
Bellqtti, e o atual secre�o de Saúde 
de São Paulo, José Aristodemo Pinotti, 
que pretende disputar a sucessão do g0-
vemador Orestes Quércia. Já o Ministé
rio da Previdência Social é disputado 
pelo senador Carlos Chiarelli (PRN-

· RS), um dos primeiros políticos a aderi.r
à candidarura Collor de Melio. Para o 
Ministério da Agricultura, que deve 
continuar com as funções do Ministério 
da Reforma Agr.ária, o nome forte é o 
do empresário Olacyr de Morai.s, consi
derado o mai9r plantador de soja no 
mundo. Se OJacyr, dono do banco Ita
maraty, for confirmado eomo ministro, 
continuará a política agrícola fundiária 
seguida pelos últimos governos, voltada 
substancialmente.para a exportação. 

Militares - No novo organograma 
administrativo divulgado pela assessoria 
de Collor, os ministérios militares serão 
reduzidos de seis para três. O Estado 
Maior das Forças Armadas e o Gabinete 
Militar ficarão subordinados diretamen
te à Presidência da República, e, o Ser
viço Nacional de Informações (SNI) 
será extinto. Prosseguirão existindo, 
portanto, os ministérios do Exército, 
Marinha e Aeronáutica. Por enquanto, 
fala-se apenas no provável ministro do 
Exército. Os nomes quotados são do 
general Muniz Oliva, diretor da Escola 
Superior de Guerra, e do general Wil
berto Lima, comandante militar da i:e
gião 4ste. Muniz Oliva é pai de Alui
zio Mexcadante Oliva, principal asses
sor econômico-de Lula na campanha 
eleitoral. 

Os.nomes cogitados para o Ministé
rio das Re lações Exteriores são os do 
atual embaixador da Grécia, Marcos 
Coimbra, cunhado de Collor de Mello, 
e do atual embaixador do Brasil junto 
aos organismos internacionais em Ge
nebra, Rubens Ricúpero. O Ministério 
do Trabalho é disputado pelos presiden
tes da Confederação Geral dos Traba
lhadores (CGT), Antônio Rogério Ma
gri, e do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, Luís Antônio Medeiros, os 
maiores líderes do chamado "sindica
lismo de resultados". O provável minis
tro da Justiça de Collor seiá o deputado 
Bernardo Cabnfl (PMDB-BA), ex-rela
tor do Congresso Constituinte e apoiado 

· pelos empresários da Zona Franca de 
Manaus. 
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The Day After: os desafios do novo president_e 
Se a política é a arte do possível, a 

economia é a do factível. Promessas 
eleitorais não se traduzem necessaria
mente em programas governamentais, e 
o novo presidente enfrentará grandes
desafios para corresponder às expecta
tivas da população, em grande parte
exacerbadas pelo calor da disputa elei
toral, e conseguir implementar as medi
das necessárias para a economia voltar
a crescer com estabilidade.

Inicialmente, do ponto de vista 
econômico, o país enfrenta a mais seve
ra crise de sua história registrada, tra
duzida a longo prazo pela estagnação 
do PIB per capita nesta década e pelo 
declínio dos níveis de investimento e, a 
auto prazo, pela aceleração inflacioná
ria com à ameaça pennanente de hipe
rinflação. Por outro lado, as profundas 
transformações exigidas pela sociedade 
ao longo dos anos 80 ou foram frustra-. 
das ou se deturparam a tal ponto que, 
ao invés de produzirem mais bem-estar 
social. acent uaram as diferenças de ren
da e agravaram as desigualdades regio
nais. Pior: estimularam o surgimento de 
uma crise político-institucional de vas
tas proporções, onde convivem ingre
dientes explosivos. De um lado, há 
desânimo e descrença na possibilidade 
de que se possa a curto prazo superar 
esta fase dramática; de outro, há uma 
aparente incapacidade das instituições 
políticas de intermediarem soluções ne
gociadas para os impasses n�cionais. A 
administração pública encontra-se imo
bilizada, enquanto o Congresso está 
despreparado para exercer, com efetivi
dade, suas novas atribuições e respon
sabilidades constitucionais. As forças 
polfticas tradicionais foram rechaçadas 
pelos eleitores no primeiro turno da 
campanha presidencial mas as novas 
forças ainda não se consolidaram . 

As possibilidades a curto prazo de 
implementação ou não das promessas 
eleitorais dependem, em grande parte, 
dos resultados econômicos no período 
entre a eleição e a posse do novo presi
dente. Esse período de transição no 
Brasil, que já é normalmente conturba
do pela perda de eficácia dos instru
mentos de polftic:a econômica e pelo 
acirramento das expectativas, encon
tra-se agora piorado pelo fato de que a 
atual administração econorruca não 
dispõe de outra medida que não seja a 
elevação constante das taxas de juros. É 
u m  governo que se despede melancoli
cameate, ensaiando medidas túnidas pa
ra evitar a hiperinflação e uma crise 
pol!tica que o obrigaria, muito possi
velmente, a seguir o exemplo argentino, 
e abreviar a transmissão do cargo. 

Crise de confiança - É natural, por
tanto, que a crise generalizada, de con
fiança seja um dos problemas mais ur
gentes a ser enfrentado pela nova admi
nistração. Pesquisas recentes de opinião 
pdblica evidenciam a suspeição popular 

Paulo Furtado de Castro 

sobre as instituições governamentais e 
empresatjais do país, mostrando que as 
únicas entidades governamentais que 
sobrevivem ao crivo popular são aque
las com autoridade própria: o sistema 
judiciário, os militares e a política. As 
instituições mais confiáveis, contudo, 
são as que estão mais diretamente liga
das à popilação: a Igreja, as asso
ciações de bairro, os sindicatos. V ale 
dizer, quem tem a capacidade executiva 
para equacionar os problemas nacionais 
não é confiável; quem não a tem, é.* 

Criaram-se, portanto, ao nível da 
percepção popular, impasses sobre a 
condução dos assuntos econômicos, e 
um questionamento profundo sobre as 
instituições brasileiras, principalmente 
as governamentais, tomando inevitável 
o surgimento de pressões, cada vez
mais intensas, por transformações insti
tucionais.

A capacidade do governo em admi
nistrar as crises econômicas, principal
mente em propor políticas que minimi
zassem os custos sociais da recessão e 
domassem o processo inflacionário, a 
partir da crise financeira internacional, 

• Ver, a prppósito, o b'atialho de Orján Olsén,
"Democralic Transition in Braz,7: Emerging Values
and Search for Leadership'; Wapor Conérence,
Estocolrro, setembro de 1989.

Collor 
enfrentard 
no governo 

. a mais grave 
�--•�-___..i; _____ ..J crise do país 

foi sendo gradativamente minada. Des
de 86, por exemplo, o país tem sido 
submetido a sucessi-vos choques de 
política econômica, onde controle de 
preços e salários - mais destes que da
queles - combinado a promessas reno
vadas de cortes em despesas governa- ' 
mentais tem represado temporariamente 
a inflação, que logo retorna ao patamar 
anterior, com um pouco mais de ânimo, 
tão logo os choques se desfaçam. O re
sultado é o declínio na avaliação da 
administração e no grau de credibilida
de do governo. Ademais, o próximo 
governo terá de aprender a conviver 
com os outros poderes constituídos, 
compartilhando a administração com o 
congresso e o Judiciário e abandonando 
o recurso a medidas casuísticas.

Crise do Es1ado - O Estado brasileiro
entrou em crise, afetando drasticamente 
o financiamento do esforço necessário
ao crescimento econômico e agravando
ainda mais a crise de confiança no sis
tema. De um lado, os contribuintes se
sentem espoliados pela conta que pa
gam por serviços de que não usufruem;
de outro, uma grande parcela da popu
lação se sente frustrada pela precarie
dade e dificuldade de j!Cesso aos servi
ços públicos básicos. Com a redemo�
tização do país, a sociedade começou a
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perceber que grupos empresariais privi
legiados, com a cumplicidade de esta
mentos burocráticos, apropriavam-se de 
recursos públicos para benefício pró
prio. A profusão de subsídios e incenti
vos fiscais para benefício de uns pou
cos, aliada à deterioração dos serviços 
públicos para prejuízo de grande maio
ria da população colocou em pauta o 
debate sobre o papel do Estado na eco
nomia e dos contornos que sua ação 
empresarial deve ter. 

As crises econômicas se sucederam, 
agravadas pelas políticas de maciças 
transferências de recursos reais ao exte
rior e elevações absurdas de custos fi
nanceiros, que desencadearam o des
controle inflacionário e o crescimento 
explosivo dos encargos da dívida inter
na. Os níveis de poupança experimenta
ram quedas substanciais ao longo dos 
anos 80. Na década de 70, para ilustrar, 
a poupança externa, entre inversões di
retas e empréstimos de longo prazo, re
presentava ao ano cerca de 4% do PIB. 
Atualmente, ao contrário, são remetidos 
ao exterior, a título de pagamento do 
serviço da dívida, 4% do PIB. O que 
significa dizer que, em poucos anos, 
houve uma perda de poupança da ordem 
de 8% do PIB. A poupança governa
mental tomou-se negativa em decorrên
cia da qu� da arrecadação tributária e 
da elevação dos juros. da dívida interna. 
Assim, todo esforço de poupança recai 
sobre o setor privado da economia que, 
em função da falta de perspectiva 
econômica e da ciranda financeira, afas
ta-se da atividade produtiva. 

Tecnologia - Por outro lado, com o 
esgotamento do modelo substitutivo de 
importações e os baixos investimentos 
obser,vados na década, o parque indus-
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Recessão afeta duramente os salários dos tabalhadores. 

trial defronta-se com a necessidade de 
atualização tecnológica e expansão de 
capacidade produtiva. O processo de 
renovação tecnológica a nível interna
cional não está sendo acompanhado pe
lo país. Ao contrário, corre-se o risco 
de estar perdendo competitividade, uma 
vez que o Brasil sempre importou equi
pamentos e insumos mais modernos pa
ra tentar, mais adiante, através de acor
dos de transferência de tecnologia ou 
atração de multinacionais, intemalizar a 
sua produção. A universidade brasileira 
e· os institutos científicos, por exemplo, 
não obstante sua evolução nas últimas 
décadas, ainda não conseguiram se in
tegrar ao esforço de modernização tec
nológica. Também o sistema produtivo, 
exceto em casos excepcionais, não con
segue incorporar os conhecimentos de 
ponta. 

A tendência ao surgimento de novos 
blocos econômicos entre parceiros geo
graficamente próximos, que pode resul
tar em aumento de desvios de coméxcio 
e isolamento de países que fiquem fora 
de cada bloco, pode afetar negativa
mente a integração brasileira no comér
cio mundial e no fluxo de renovação 
tecnológica, dificultando ainda mais as 
possibilidades da retomada do cresci
mento econômico. 

E as pressões não ficam por aí. 
Os meios de comunicação de massa 

ace1erando fortemente a difusão da cul
tura e dos padrões de vida ocidentais 
impulsionam as pressões por mudanças 
estruturais na organização da sociedade 
brasileira Os contrastes são flagrantes: 
a oitava economia do mundo capitalista 
convive com imensos bolsões de misé
ria e pobreza absoluta. Os indicadores 
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soc1a1s são alarmantes. A população 
percebe mais claramente a diferenciação 
em tcxlos os aspectos da vida. Os desní
veis na escolaridade, no tratamento mé
dico, .na previdência social, no transpor
te, habitação e seus complementos são 
detectados por uma parcela cada vez 
maior da população, que exige, com o 
passar do tempo, uma distribuição 
maior dos benefícios sociais e sua in
corporação à sociedade de consumo de 
massa. 

As demandas soc1a1S são imensas. 
Mais de um terço das famflias brasilei
ras se encontra em situação de pobreza 
absoluta, sendo que 15% vivem na 
miséria. Os níveis salariais são baixís
simos, com mais de 30% da força de 
trabalho ganhando menos de um salário 
mínimo. A concentração de renda é es
candalosa: os 50% mais pobres da po
pulação têm acesso a cexca de 13,6% da 
renda, enquanto o 1 % mais rico se 
apropria praticamente da mesma fatia, 
ou seja, tem cinqüenta vezes a renda 
per capita da metade mais pobre. As 
condições de vida e escolaridade são 
precárias: mais d<!- metade das crianças 
com até 14 anos de idade vive em esta
do de pobreza, enquanto metade da po
pulação de 15 anos ou mais tem menos 
de quatro anos de escolaridade. Esses 
indicadores, regionalmente, são ainda 
piores. O Nordeste, por exemplo, tem 
mais de 48% da pobreza total do país e 
quase 70% da miséria rural brasileira. 

Em conseqüência, a insatisfação so
cial aumenta à medida que milhões de 
brasileiros vivem à margem da socieda
de de consumo, em latente conflito com 
a prosperidade dos setores mais dinâmi
cos da sociedade, enquanto a crise 
econômica se alastra. 
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Diagnósticos e propostas - A di
mensão da crise contribui para que os 
diagnósticos se assemelhem, de sorte 
que, segundo os assessores presiden
ciais, os desafios principais a serem en
frentados pelo próximo governo são a 
estabilização da economia, a retomada 
do crescimento econômico com distri
buição de renda e a modernização do 
país. Para tal, tanto Collor como Lula 
entendiam ser preciso enfrentar a 
questão da dívida externa, da recompo
sição das finanças públicas, da reforma 
do Estado e da reinserção da economia 
brasileira em um contexto de novos 
blocos econômicos e grandes transfor
mações tec nológicas. Interessante ob
servar que as políticas sociais, nas duas 
concepções, embora prioritárias, fica
ram sujeitas ao desempenho da econo
mia. E que ambos, apesar de advogarem 
propostas diferentes no tratamento da 
dívida externa (moratória versus des
centralização dos devedores), não fala
ram em pagar os encargos atrasados 
desde julho de 1989. 

Outra convergência é a cautela com 
• que explicitaram a forma pela qual 

aqueles objetivos seriam atingidos, 
principalmente em relação à política de 

estabilização a ser empregada no início 
do próximo governo. Evitaram ao má-

-
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ximo mencionar sugestões que pude_s
sem acirrar as expectativas inflacioná
rias ou ocasionar perdas de apoio polí
tico. Choques de preços e salários e a 
política de giro da dívida interna eram 
contornados, restringindo-se os anún
cios a medidas de médio e longo prazos 
para o �ombate à inflação (renegociação 
da dívida externa, reformas fiscais, ad
ministrativas e patrimoniais). Quando 
muito, falaram de "choques de credibi
lidade" e "entendimento nacional" e, 
pelo lado da FBP, da aplicação de redu
tores, da prática do contrato coletivo e 

da ampliação dos mecanismos de con
'trole de preços com a participação dos 
trabalhadores nas câmaras setoriais. 
Quanto às taxas de juros, ambos con
cordaram que têm sido escorchantes e 

que de alguma maneira (embora não 
explicitassem como) os recursos aplica
dos na ciranda financeira deveriam mi
grar pata a atividade produtiva 

Ambos prometeram combater a sone
gação e revisar as renúncias fiscais, mas 
não disseram quais os incentivos e 
subsídios que seriam cortados nem es
timaram seu impacto sobre as contas 
públicas. Havia promessas de reforma 
tributária (não obstante o Congresso ter 
acabado de aprovar uma), com "aper
feiçoamento" do imposto de renda e 

A oitava economia do mundo convive com a misdria 
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criação de novos impostos. 
As divergências, entretanto, existi

ram notadamente em relação ao papel 
do Estado na economia. Para os neoli
berais, a presença do Estado na ativida
de econômica é dispensável e desne
cessária a não ser naqueles setores onde 

a. iniciativa privada preferir manter-se 

ausente, e constitui um dos principais
entraves à superação dos problemas
econômicos atuais. Nesse contexto, pre
tendem um Estado mínimo restrito às
funções tradicionais de administrador
da Justiça e provedor de bens públicos,
o que seria alcançado, no Brasil,
através da privatização das empresas es
tatais e da participação de capitais pri
vados no financiamento de serviços pú
blicos. Em contraposição, a outra con
cepção seria <_le que o Estado ainda é 
ftmdamental para a retomada do cresci
mento econômico e para a distribuição 
de renda, desde que devidamente "des
privatizado", embora exista amplo es
paço para a economia de mercado. 

Enfim, os problemas são muitos, tal
vez até maiores do que as soluções 
apoo tadas pelas assessorias dos então 
presidenciáveis, e os recursos são pou
cos. 

Paulo Furtado de Casto d economista do lpea e 
consultor do lnesc. 

Douglas Mansur 
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Sem medo de ser feliz 
Marcos Colares 

Quem tem medo de ser t'eliz? Esta é 
uma pergunta difícil de ser respondida, 
porém é facil indicar quem tem medo da 
felicidade da maioria do povo brasilei
ro. As elites dominantes, ávidas por 
mantec os seus privilégios, tudo fizeram 
para evitar a chegada ao poder de um 
governo que contrariasse os seus inte
resses. 

Felicidade é uma palavra por demais 
larga, comporta as mais diversas inter
pretações. Em sua simplicidade pragmá
tica, Luís Inácio Lula da Silva, por di
versas vezes em suas falas a traduziu 
através de "uma cervejinha com os 
amigos depois do trabalho" ou por "le
var a família para almoçar fora no do
mingo". Essas coisas, aparentemente 

banais, significam uma ruptura com a 
estrutura escravizante à qual está sub
metida a maioria dos membros da nossa 
sociedade - logo, vai de encontro aos 
interesses da classe dominante. 

Três décadas nos separam do último 
pleito para a Presidência da República 
vivenciado no Brasil. Muito mudou 
.nesses anos, porém os trabalhadores 
bem pouco aproveitaram do que houve 
de positivo nessas mudanças. 

No final dos anos 70 os movimentos 
sociais e os centros de assessoria popu
lar começaram uma marcha que desem
bocou no processo eleitoral que acaba
mos de vivenciar. Economicamente 

conseguimos poucas vitórias; entretan
to, no âmbito da polítj.ca os nossos 
avanços têm conseguido importunar o 
sono de muitos "marajás". 

Temerosos de que a ·bola de neve da 
politização continuasse a crescer, os de
tentores do poder econômico criaram 
mitos dos mais diversos - "Nova 
República" e "Plano Cruzado" são 
.exemplos disso. Desde o início deste 
ano que uma parcela da imprensa aler
tou para o crescimento do fenômeno 
"Brizula" e para as suas possibilidades 
de vitória. Era preciso combater o 
avanço popular e para tanto fabricou-se 

mais um mito: "o caçador de marajás". 
Estava tudo pronto: havia o protagonis
ta, os efeitos especiais e os patrocinado
res; só faltava o público. 

Fala-se muito em consciência políti
ca. Neste momento, diante da vitória de 
Collor de Mello podemos nos sentir ten
tados a dizer que ela inexiste ou que 
muitos não a têm. Infelizmente, não é 
tão fácil mensurar a consciência política 
ou detectar a sua existência, mas com 
certeza essa afirmação é inverídica. O 
que dizer dos milhares de pessoas que, 
apesar das dificuldades que lhe foram 
impostas, acreditaram na possibilidade 
de mudar a cara do Brasil? Ainda é fá
cil iludir a boa fé de muitos- brasileiros 
com a sofisticação da mídia, pois a 
classe dominante durante séculos, inte
ligente e perversamente, criou abismos 
culturais e manipulou a informação. 

Lula: pela democratização da ·cervejinha" 

Nesta eleição tivemos um torneiro 
mecânico migrante do Nordeste como 
instrumento de um sonho; ocorre que 
alenta-nos a esperança sabermos que 

outras lideranças de base estão emer
gindo e auxiliando no processo de poli
tização de outros tantos. 

O processo his.tórico da sociedade 

brasileira levou-nos a optar por um mo
delo de transformação da sociedade pe
la via eleitoral. Essa via comporta a 
vitória e a derrota; ocorre que algumas 
derrotas significam tal número de pon
tos que não significam fracassos. O so
matório de forças em tomo da candida
tura Lula apresenta-se como um indica
dor do crescimento político alcançado. 

Algumas lições precisam ser apreen
didas dessa campanha. Creio que o 
atual momento aponta para a necessida
de de vencemlOs o amadorismo de al
gumas ações, a concretização de uma 
maior disciplina por parte dos militantes 
em seus partidos e não-subestimação do 
poder das elites econômicas. 

Os meses que estão por vir não po
dem nos alcançar de calças na mão. As 
atitudes devem ser, mais do que nunca, 
refletidas e oportunas. Boa parcela da 
população foi ludibriada Compete-nos 
ajudá-los a desvendar a realidade mas
carada. Porém, somente o comedimento 
de nossas ações poderá verdadeiramente 

ajudá-los a compreender a gravidade da 
situação. Atitudes impulsivas só forta
lecerão o discurso demagógico da clas
se dominante e polarizarão os seme
lhantes. 

Dizem que esta foi uma eleição sol
teira, pois concorria-se ao preenchimen
to de um único cargo eletivo. Creio que 

antes qe mais nada esta eleição foi es
sencialmente grávida. Grávida de uma 
politização contagiante, envolvente, 
embriagadora. Creio que apesar do re
sultado as forças populares foram vito
riosas e safram plenamente fortalecidas. 

Sociólogo, professor universitd.rio e escritor. 

Kissinger 

volta a ser 

eminência parda 

dos EUA 
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Rio de Janeiro (AGEN) - Muito 
mais do que o secretáric de Esta-, 
do, James Baker, são duas as figu
ras que se movimentam com maior 
desenvoltura hoje em Washington, 
no trate das questões externas: o 
general reformado Bent Scowcroft, 
assessor de segurança nacional do 
presidente Bush, e Lawrence 
Eagleburger, ntúnero dois do De
partamento de Estado, do qual Ba
ker é ti tular. 

Os dois têm wna coisa em co
mum. Trabalharam para ''Kissin
ger Associatecf', empresa de con
sultoria de Henry Kissinger, ex-se
cretário de Estado. Recebiam salá
rios entre 500 mil e 900 mil dóla
res por ano, dando conselhos a 
governos, fazendo conferências 
pagas a peso de ouro. 

Eminência - Kissinger é a
eminência parda de Bush. "Volta 
a mandar em Washington o prfnd
pe da Realpolitik", escreve o jor
nalista inglês Martim Walker. 
Realpolitik se entende como diplo
macia do ''real.ismo''. Nada de 
considerações éticas. Importam re
sultados, ganhos etc. Scowcroft e 
Eagleburger foram mandados a 
Pequim em missã.o secreta, nego
ciar a reaproximação entre Esta
dos Unidos e China. O massacre 
da pra.ça da Paz Celestial foi es
quecido. 

Eagleburger trata agora do Pa
namá. O próprio Kissinger iria à 
China fazer conferência sobre in
vestimentos. Cancelou a viagem 
depois que o "Wall Street Jour
naI'' revekm que ele estava metido 
em "China Ventures". Aplicação 
de 75 milhões de dólares no pafs 
que se transformou no centro de 
resistências a reformas democr<i.ti
cas no mundo comuni.stas. Um 
primor de Realpolitik. 

Adaptação - Foi Kissinger quem 
iniciou as negociações que leva
riam aos acordos sobre a Zona do 
Canal do Panamá, assinados em 
1977. Na época a Nicar<i.gua ainda 
estava nas mã.os do ex-ditador So
moza e a guerrilha de El Salvador 
não tinha importância. As coisas 
mudaram e muito. Os Estados 
Unidos precisam de seu Comando 
Sul, instalado na Zona do Canal, 
para vigiléincia müitar do conti
nente, A Realpolitik exigia a "a
daptação'' do Panamá. 
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América Latina 

au toconstitu{do em arrogante guardião da 
democracia. 

Clai repudia 
ocupação do Panamá 

2) Denuncia e repudia:
- O uso de medidas eoonômicas, financei

ras e comerciais para pressionar o povo pa
namenho nas umas e nesse momento querer 
comprar seu silêncio ante a agressii>. 

- O retomo das &1peradas teses do fira
nicíaio e do golpe de Estado. 

Qqito (AGEN) - � direção do Conselho 
Latino-Americano de, Igrejas (Clai) divulgou 
o seguinte comunicado, no dia 20 de dezem
bro, em que condena a ocupação do Panamá
por tropas dos Estados Unidos:

- A manipulação de métodos fundados na
hipocrisia e na mentira. 

- O uso de duplo critério, que tolera dita
dores quando convêm e destitui governos 
quando não se enquadram em seus interesses 
imperialistas. 

"O Conselho Latino-Americano de Igre
jas, Clai, diante da invasão do Panamá, a per
da de vida5 e a violência da desinformação, 
em obediência ao mandato de nosso Deus pa
ra que denunciemos toda arrogância e injusti
ça, e depois de uma ampla consulta com suas 
Igrejas e órganismos membros em toda a 
América Latina: 

1) Condena veementemente a invasão do
Panamá porque esse ato viola a soberania Iµi

cional, desconhece o princípio de autonomia 
dos povos e significa a tutela do mais forte, 

3) Conclama a soli dariedade de todos os
governos latino-americanos e do mWldo in
teiro ao povo do Panamá, vítima novamente 
da prepotência e do terrorismo do governo 
norte-americaro. 

Cedo ou tarde a verdade terá a última pa
lavra e a justiça de Deus se fará sentir sobre 
os. que invocam em vão seu nome." 

Pelo Conselho Latino-Americano de 
Igrejas, bispo Federico Pagura, presidente; 
rev. Felipe Adolf, sec retário-geral Quito, 20 
de dezembro de J 989.

Opinião 

Governar com quem, cara-pálida? 
Frei Betto 

Collor ganhou, o Brasil perdeu. A vitória 
do novo presidente da República deve-se ao 
poder da mídia sobre essa imensa parcela de 
eleitores desorganizados, desinfonnados, 
vulneráveis aos orácubs da Rede Globo. Na 
reta fmal da campanha, eles foram induzidos 
a crer que Lula é um pai desalmado, um ma
rajá disfarçado de operário - pois ganha 
uma fortuna como deputado e possµi um 
aparelho de som tão sofisticado que nem o 
pobre do Collor tem condições de comprar 
- e responsável pelo seqüestro do empresá
rio Abílio Diniz, conforme denunciou o jor
nal "O Rio Branco", do Acre, em sua edição
no dia da eleição.

A diferença entre a direita e a esquerda é 
que a primeira age por interesses, e a segun
da, por princípios. Na cruel decisão de man
ter os seus privilégios a qualquer custo, a eli
te dominante mostra a cara: os valores éticos 
que recheiam seus discursos perfumados são 
abandonados na prática e, no vale-tudo, a in
vasii> da privacidade alheia justüica inclusive 
a ,manipulação de mágoas doentias. Para que 
SNI se o novo presidente dispõe de recursos 
mais hediondos? 

De qualquer modo, o Brasil não será mais 
o mesmo. Lula sai dessa eleição como a mais
expressiva figura política do país, sem o ônus
de tec de responder às expectativas na nação,
atolada-numa crise inoomensurável. · A classe
trabalhadora, afinai chegou ao paraíso. Seu
poder de mobiliz.ação Últ rapassou os sindica
tos, a CUT, e atingiu a esfera part.v:lária. A
soci.edooe civil organizada, os eleitores cons
cientes dos grandes centros urban.os, as figu
ras eminentes deste país nos v�os ramos de
atividades científicas, artísti:as e intelectuais,
ficaram com Lula. Collor tem a maioria dos
eleitores, mas não tem a sociedade civil Em
suma. inicia seu governo aprofundando o
fosso entre Estado e nação.

Com quem governará o ex-prefeito biôni
co de Maceió? Com aqueles que o apoiaram: 
os mesrTX)S homens que mantiveram a ditadu
ra militar e sustentaram o governo Samey. 
Ainda que recoberto por medidas populistas, 
será o governo dos grandes banqueiros, dos 
empresários que tratam as greves como caso 
de polícia, dos pelegos sindicais, dos especu
ladores. Será também o governo do corone
lismo nordestino, pois Collor sabe que, se 
trouxer ãs. populações carentes um mínimo de 
condições de vida acima da miséria crônica, 
ele perde seu eleitorooo. Isso é grave, signifi
ca que também Collor, a e,.emplo dos caci
ques do Nordeste, fará da fome alheia a fonte 
de sua sustentação política Votaram em Col
lor os 9ue pensam pela cabeça dos outros ou 
com esta parte mais sensível do corpo huma
no: o bolso. Lula recebeu os votos da grande 
maioria consciente. 

O ciclo autoritário, iniciado em 1 %4, pro
hnga-se por mais cinco anos. A diferença é 
que encontrará pela frente a resistência per
manente dos partidos de oposição, da ABI, 
da OAB, da CNBB, da cur e de to� as 
instituições sérias deste país. Atropelado na 
ccntradição entre as promessas de campanha 
e os compromissos de governo, Collor ape
lará para o velho recurso dos regimes impo
pulares: porá toda a culpa de sua incapacida
de de superar a crise brasileira no PT e na 
CUT. Porque estará de mãos atadas para 
promover a distribuição de renda, faz.er a re
forma agrária ou suspender o pagamento da 
dívida externa 

O tempo, conllldo, é implacável. Nada es
capa a seu cr ivo. No proximo dia 3 de outu
bro a nação julgará o governo Color. 

Frei Betto é teólogo e escritor. 
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Panamá: a volta das 

esferas de influência 

Newton Carlos 

Rio de Janeiro (AGEN) - A Assem
bléia Legislativa panamenha, instituição 
de pouco crédito, não estava fora da 
realidade quando reconheceu "formal
mente", poucos dias antes da invasão 
norte-americana, a existência de um es
tado de guerra entre Panamá e Estados 
Unidos. Não era esperada a invasão, e 
muito menos um ataque panamenho às 
bases que os EUA têm na zona do canal. 
O assunto ainda não eram tiros; era, sim, 
guerra econômica. 

O cerco norte-americano chegava 
aos seus limites, com duas medidas re
centes. A disposição de estrangular o 
regime do general Noriega ficava mais 
do que clara Barcos com bandeira pa
namenha em portos dos EUA, afetando 
negócios de US$ 500 milhões anuais e 
impostos de US$ 40 milhões. Golpe 
duríssimo. 

Suspeitas - Outra fonte de recursos, 
o canal, foi também trancada pelos
EUA, com congelamento de receitas e
nomeação "unilateral" de um adminis
trador interino da via entre o A dântico e
o Pacífico. O nomeado, cidadão pana
menho, ignorou apelos do governo do
Panamá para não assumir. Declarou que
a partir de 12 de janeiro estaria exercen
do o cargo, com cobertura norte-ameri
cana.

Essa segunda medida não é somente 
de guerra econômica. Os dois países as
sinaram acordos em 1 <.T77, estabelecendo 
a devolução total da Zona do Canal ao 
Panamá até 1999. No período de tran
sição o regime seria de administração 
mtítua, mas o antecessor de Bush, o 
ex-presidente Reagan, republicano co
mo Bush, nunca aceitou o acordo. Disse 
isso na campanha eleitoral e, como pre
sidente, Bush nunca foi tão claro a res
peito, mas as suspeit� são de que pense 
o mesmo.

Influência - A nomeação "Wlilateral'1 

fortalece as suspeitas. Além disso, o ge
neral Noriega, acusado de ditador e 
bandido, de estar metido com traficantes 
de drogas, não poderia ser contraparte 
de aoordo tão importante. biante da in
vasão, afinal consumada, reaparecem 
"especulações" sobre resistências dos 
EUA em devolver a Zona do Canal, on
de está seu Comando Sul, posto militar 
avançado com tarefas de vigilância no 
continente. 

Ou só devolver tratando com um go
verno panamenho submisso. A invasão 
tomou-se inevitáyel, do ponto de vista 
norte-amerkano, porque a guerra 
econômica, mesmo levada a seus limites, 
não acabava com Noriega Um especia
Jista em contra-insurgência, Samuel 
Huntington, disse que esse tipo de guer
ra não adianta. Há sempre alguém dis
posto a socorrer com dólares. Com tro
pas é outra conversa. 

Os EUA reiteram a tiros o que foi 
dito há pouco por Richard Bouchec, 
porta-voz do Departamento de Estado. 
A América Latina oontinua sendo área 
de segurança (e de influência) dos EUA. 
E os EUA mostraram outra vez que não 
abrem mão de seu papel de policiais. 
Granada, Panamá etc. Não importa que 
a União Soviética se retire do leste eu
ropeu. 

J 
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SOO Anos 

V aimos fazer 
, . 

nosso propr10 
inventário 

São Paulo (AGEN/Opción) - Não 
podemos simplesmente celebrar o 5g 
centenário (tão polêmico) com festas 
ruidosas e pomposas como a Espanha e 
os governos latino-americanos querem. 
Também não o podemos celebrar com 
um eterno lamento, que nos deixe para
dos no nefasto 12 de outubro . 

O desembarque europeu em terras 
americanas significou a morte de mais 
de 90 milhões de nativos e o rompimen
to a partir do exterior de um dos pro
cessos históricos que se estava vi vendo 
neste continente. Toda essa violência e 
morte gerou uma dinâmica social que 
pennitiu uma mistura de raças e cultu
ras, mas também deu origem a uma no
va identidade do homem e à sociedade 
latino-americana. 

Mas em toda esta diversidade, como 
poderíamos definir a identidade cultural 
latino-americana? O que será nosso, 
genuíno, e o que não o é, depois desses 
convulsionados cinco séculos? 

Somos diferentes - Um dos aspectos 
que configura a identidade cultural é a 
consciência que temos como grupo so
cial, de possuir uma série de elementos 
e caracterlsticas que nos fazem perceber 
e sentir que somos diferentes de outros 
grupos. 

Apesar do genocídio e etnocídio im
pulsionados pela Espanha, dezenas de 
grupos étnicos conseguiram sobreviver, 
tanto indígenas com:> negros trazidos da 
África, que continuam até hoje reivin
dicando os aspectos básicos de suas 
culturas e que os tornam assim distintos 
de outros grupos sociais. 

Mas dessa mistura de europeus, indí-= 
genas e negros surgiu um homem novo, 
o latino-americano, donde sairiam em
seguida as guerras da independência, as
classes governamentais atuais.
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Esses homens no poder deram as 
costas a seu próprio povo e olharam a 
Europa, e logo a seguir os Estados Uni
dos, tomando-os como um modelo a ser 
imitado. 

Nesse sentido a ação burguesa cum
pre um duplo papel: de um lado unifica 
e homogeneíza a população dentro de 
suas fronteiras, mas por outro lado pro
cura diferenciar-se das outras unidades 
nacionais como nação. 

É por isso que -as classes dirigentes 
vêem na "diversidade" encontrada no 
interior dos países um sério obstáculo 
para a formação da nação e um impedi
mento para o desenvolvimento capitalis
ta que procura manter os países no es
quema produção-consumo. 

Tudo se move - Os grupos indígenas 
têm raízes muito concretas, as quais 
llles têm pennitido uma clara definição 
a respeito de suas diferenças com os 
demais grupos sociais; há outros setores 
que continuam reacomodando-se dentro 
da estrutura social. 

O deslocamento diário de mais de 
500 mil pessoas do campo para a cidade 
em toda a América Latina tem dado 
uma nova fisionorrúa aos centros urba
nos. 

Diariamente os "cinturões da misé
ria" vêm se multiplicando, aí onde as 
cores se forjam, onde se constroem ca
sas, dança-se, canta-se, forjam-se 
também lendas, mitos e atitudes solidá
rias de origem camponesa. 

Nossas cidades estão sendo estrutu
radas com uma identidade onde se con
jugam o barroco dos povoados cons
truídos pelos espanhóis, o v idro, o 
alumínio d a  arquitetura contemporânea, 
o barro e o barraco das fave las.

Do seu lado, os indígenas, sem re
nunciar às suas culturas, adaptaram leis, 
decretos, usos e costumes da sociedade
dominante, sem que isso implique em 
que estejam sucumbindo aos avanços da 
tecnologia.  

Todo esse rompimento faz da Améri
ca Latina uma reserva de diversidade 
cultural muito g rande, onde aquilo que 
é próprio e o que é de fora se misturam 
em infinitas opções, impossíveis de de
linear. (José Vakun) 
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O echp�e 
São Paulo (AGEN/Opción) - Quan

do o frei Bartolomeu Arrazola se sentiu 
perdido, aceitou que nada mais poderia 
salvá-lo. A poderosa selva da Guatema -
la o havia prendido definitivamente. 
Diante de sua ignorância topográfica 
sentou-se com tranqüilidade esperando 
pela morte. Queria morrer ali mesmo, 
sem nenhuma esperança, isolado, com o 
pensamento fixo na distante Espanha, 
particularmente no convento de Los 
Abrojos, onde Carlos 52 lhe confiara · 
que esperava no seu zelo religioso. 

Quando acordou viu-se rodeado por 
um grupo de indígenas que, impassíveis, 
estavam dispostos a sacrificá-lo diante 
de um altar, que para Bartolomeu pare
cia o leito que queria para descansar. 

Três anos naquele país lhe haviam 
dado um domínio médio sobre as línguas 
nativas. Falou alguma coisa. Algumas 
palavras foram compreendidas. Veio
lhe a idéia, fruto de sua cultura e talento 
e de seu conhecimento de Aristóteles. 
Recordou que naqueles dias um eclipse 
solar era esperado. Quis assim valer-se 
disso para enganar seus opressores e 
salvar a sua vida. 

Se me matais - disse-lhes-, posso 
fazer que o sol se escureça totalmente. 
Os indígenas olharam para ele fixamente 
e Bartolo;neu fiq,u supreso com a in
credulidade de seus olhos. Uma pequena 
reunião aconteceu, e ele esperou com 
desdém. 

Duas horas depois o coração do frei 
Bartolomeu Arrazola jorrava sangue 
sobre a pedra dos sacriffcios (brilhante 
sob a luz opaca dos sol eclipsado), en
quanto um dos indígenas recitàva sem 
pressa, uma por uma, as datas em que se 
produziriam eclipses solares e lunares, 
que os astrônomos da comunidade maia 
haviam previsto e anotado nos seus có
digos sem a valiosa ajuda de Aristóteles. 
(Augusto Monterroso, escritor guate
malteco, cientista e historiador. Vive 
atualmente no México.) 

Desejo: ( )uma �inatura anual ( )uma assinatura semestr.al 
( )renovar minha �inatura ( )informar meu novo endereço 

Nome 
Endereço 
Bairro ------------CEP-----------

Cidade ------------ Estado----------
País -------- N� do cheque ou vale -postal ______ _ 

Telefone ( )

A�inatura ------------Data __________ _

(V ales postais deverão ser encaminhados somente à Agência do Correio 
Central de São Paulo, CEP 01051) 
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Mortes de dez anos 
ficaram no arquivo 

São Paulo (AGEN/CDHAL) -
Neste mês de janeiro são completa
dos dez anos da morte de vários 
trabalhadores rurais em Juta pela 
terra, como registra o dossiê "As
sassinato no Campo", do Movimen
to dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra. Todos os casos estão prati
camente arquivados, e os mandan
tes e executores dos crimes, soltos. 
É a m;u-ca da impunidade, que tem 
estimúlado a proliferação da violên
cia no campo. 

No dia 18 de janeiro de 1980, em 
Paripiranga (BA), foi morto Anfiló
fio Moreira dos Reis, que era advo
gado de vários sindicatos de traba
lhadores rurais da região, como 
Nova Soure, Tucano, Ribeira do 
Pombal e Rio Real. O advogado foi 

· morto a tiros, dentro de seu carro,
pelo próprio motorista, Loiola, pre
sumivelmente a mando de grandes
fazendeiros. O caso ficou no esque
cimento.

Antes, a 7 de janeiro, foi assassi
nado o trabalhador rural Francisco
Sales Duarte, morador na localida
de de Arraias, município de J a
cundá (PA). O mandante do crime
foi João Anastácio Queiroz, grilei
ro. Já a 26 de janeiro de.1980, foi 
morto o lavrador Francisco Jesus
Silva, de 17 anos, no município de
Esperantinópolis (MA). Francisco
Jesus foi morto no povoado de Ala
goinha pelo grileiro Daniel Martins,
o "Baiano", a mando de seu irmão,
Lourival Manoel Martins, o "Lou
ro". Francisco recebeu um tiro no
peito e outro no ouvido quando
dançava com a namorada numa fes-

'IMPRESSO 

ta. Na época o Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Esperantinópo
lis acusou Lourival Manoel Martins 
de haver planejado o assassinato de 
lavradores de Alagoinha para facili
tar a invasão de suas terras por gri
leiros. 

Fevereiro e março - Também em 
fevereiro e março de 1980 ocorre
ram vários assassinatos de lavrado
res. Na noite de 27 de fevereiro, na 
localidade de Adustina, município 
de Paripiranga (BA), foi morto o 
menor Marcos Almeida Filho, du
rante tiroteio em que se envolveram 
as famílias Cajazeira e Marcionílio, 
que disputavam na Justiça uma 
área de terra. No tiroteio, também 
morreu o pistoleiro José Joviniano e 
houve seis feridos. 

Em março foi assassinado, pelo 
pistoleiro Gregório, o lavrador José 
Dias dos Santos, líder de posseiros 
no município de Formosa do ·Rio 
freto (BA). José Dias foi morto a 
mando do fazendeiro Félix Soares 
da Silva. Por várias vezes José Dias 
já havia denunciado, na Assembléia 
Legislativa, em Salvador, as amea
ças de morte de Félix contra os pos
seiros da fazenda Cana Brava, que 
estavam há mais de 20 anos no lo
cal, plantando milho, arroz, feijão e 
cana. 

No dia 27 de março foi morto o 
trabalhador rural Antônio Leite dos 
Santos, casado, nove filhos, na loca
lidade de Roda Velha, município de 
Barreiras (BA), a mando do grileiro 
norte-americano Leonard Earl, que 
disputava terras com outro grileiro, 
José Orgete. 

JANEIRO 

20 a 9n. - Curso para prof�ores 
de teologia. 
Tema: eclesiologia. 
Local: Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora Assunção (São Paulo). 
Pmmoção: Soter (Sociedade de Teo: 
logia e Ciência da Religião). 
Informaçiies: tel. 011 278-8600. 

29 a 10/2 - Curso de Verão/90 do 
Centro Ecumênico de Serviços à 
Evangelização e &lucação Popular 
(Cesep). 
Local: PUC/SP, à rua Monte Alegre, 
984 - Perdizes - São Paulo. 

29 a nn. - Curso sobre história do 
protestantismo na América Latina. 
Promoção: Comissão de Estudos da 
História da Igreja na América Latina 
(Cehila). 
Local: Faculdade de Teologia da Igre., 
ja Metodista (São Bernardo do Campo 
- SP).
Informações: tel. 011 457-3733.

FEVEREIRO 

5 a 10 - 62 Encontro do Movimento 
Nacional de Defesa dos Direitos Hu
manos (MNDDH). 
Local: Centro Mariápolis, km 47 da 
rodovia São Paulo-Cotia. 
Tema: "Os DH e a Construção da 
Nova Sociedade Braslleira". 

MARÇO 

12 - Início do curso superior de ca
pacitação de assessores da Pastoral da 
Juventude. 
Local: Porto Alegre - RS. 
lufo. ões: tel. 0512 31-0362 

ISA -40- 0987/89 
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Greve- geral pode sair em junho Mulher é tema 
da Semana do 
Migrante de 90 

A decisão do governo federal de 
extinguir o reajuste automático dos 
salários pelo índice da inflação prefi
xada alimentou a possibilidade de 
uma greve geral em junho, convoca
da pelas grandes centrais sindicais -
CUT e CGT. A determinação gover
namental foi anunciada no último dia 
16, quarta-feira - o reajuste au
tomático dos salários continua valen
do apenas para o salário mínimo; a 

maioria dos trabalhadores fica, por
tanto, sujeita à livre negociação 
salarial com os patrões, medida 
que recebeu o repúdio consensual 
entre líderes de centrais sindicais 
que sempre tiveram -posições di
vergentes, como Jair Meneguelli, 
da CUT, e Luís Antô_nio Medei
ros, da CGT. (Mais informações 
sobre o movimento operário na 
página S.) 

Sem-terra· não desistem e querem 

reforma agrária já 

Grande passeata encerrou o congresso dos sem-terra 

O 2q Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra, realizado de 8 a 10 de maio em Brasllia, reiterou a disposição de 

luta dos lavradores pela refonna agrária, mesmo contra a vontade 
polftica do governo Collor. Página 4. 

São Paulo (AGEN) - O tema da Se
mana do Migrante deste ano é "Mulher: 
Reclama da Terra O Que É Teu!" A 
Semana do Migrante é realizada anual
mente, de 17 a 24 de junho. O tema 
deste ano foi escolhido em função da 
dramática situação da mulher migrante. 
Atualmente, mais de 17 milhões de mu
lheres brasileiras vivem no campo, re
presentando 55% da mão-de-obra em
pregada na agricultura e pecuária. Em 
função da situação de miséria e, muitas 
vezes, de violência a que é submetida, a 

-� :, mulher do campo tem migrado em mas-
[ sa para a cidade nos últimos anos.
l:i Em São Paulo a Semana do Migran
� te, promovida pelo Serviço Pastoral

dos Migrantes (SPM), será aberta a 17 
de junho nas comunid�des e par6quias, 
onde, nos dias seguintes, serão debati
dos os diversos aspectos relaç:ionados à 
mulher migrante. No día 23 haverá o 
Festival de Teatro da Mulher Migrante, 
no audit6rio da Igreja da Paz (rua do 
Glicério, 225), a partir das 15h. A 24 
de junho, o Dia do Migrante será lem
brado com uma caminhada pelo centro 
da cidade. 

Privatização 
ameaça 25 mil 
de demissão 

Brasília (AOEN) - Mais de 25 mil 
trabalhadores têm a cabeça prestes a ro
lar pela boca do desemprego. O Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) anunciou no 
último dia 15 quais as empresas estatais 
que passarão pelo processo de privati
zação entre julho e agosto deste ano, 

t com a realização do primeiro leilão. São 
elas: Usiminas, Companhia Siderúrgica 
de Tubarão, Aços Finos Piratini, Petro
química União e Companhia Siderúrgi-
ca do Nordeste (Cosinor). 

Não foi citada a Companhia Siderúr
gica Nacional (CSN), divulgada ante
riormente como primeira vítima do pro
cesso. Alguns atribuem o adiamento da 
pri vaiização na CSN meramente à falta 
de recursos para o pagamento de inde
nizações aos que forem demitidos; ou
tros o interpretam como wn espaço de 
tempo importante, conseguido pelos 
sindicalistas para intensificar as nego
ciações. 



Mobilização 

contra golpe 

As últimas determinações do go
verno Collor de Mello, como o 
anúncio da privatização de vdrias 
estatais e a extinção do reajuste 
automático dos salários pela in
flação prefixada., contribu(ram pa
ra elevar a temperatura nos meios 
poUtico,.econômico e social. As li
deranças das maiores centrais sin
dicais, CUT e CGT, já cogitam a 
possibilidade de convocação de 
uma greve geral para junho, se 
não for previsto um mecanismo que 
garanta a reposição salarial da 
classe trabalhadora, que foi atin
gida em cheio pelo "esquecimen
to" da inflação recorde de março, 
para dizer o m(nimo. 

Em razão do carisma pessoal do 
presidente e do apoio ostensivo da 
m(dia eletrônica, sobretudo da Re
de Globo, as medidas contidas no 
plano de estabilização econômica 
chegaram a empolgar alguns estra
tos da sociedade. Entretanto, é nf
tida a queda sistemática dos (ndi
ces de popularidade do presidente, 
à medida que o aparente descon
trole sobre os destinos do plano 
Collor vai se acentuando. 

Nesse sentido, o crédito de con
fiança que o presidente obteve de 
boa parte da população para im
plementar seu plano econômico 
parece estar se esvaindo a cada 
dia que passa. Mas o descontenta
mento não vem sendo tornado pú
blico apenas pela massa de assala
riados, que mais sofreu com as 
medidas do choque econômico .  
Mesmo entre setores da burguesia 
que, de alguma forma, foram atin
gidos pelas medidas econômicas, 
mas que não tinham condições 
pol(ticas de expressar seus protes
tos, as primeiras vozes de repúdio 
ao governo Collor estão sendo ou
vidas. Cr:(ticas ao governo também 
partiram de representantes dos se
tores "duros" do Exército, como 
dos generais Newton Cruz e Eucli
des Figueiredo, que foram punidos 
por sua postura. 

O movimento social deve estar 
atento, portanto, para identificar 
seus reais aliados na luta pela me
lhoria das condições de vida do 
povo brasileiro. Neste momento 
crucial da vida brasileira, é essen
cial a retomada da mobilização so
ciaJ, a exemplo da campanha pelas 
diretas, inclusive como forma de 
abafar as articulações dos grupos 
de direita que, sentindo o vdcuo 
poUtico no ar, podem tentar ocu
par esse espaço. 
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A morte de Viviani, 
pela vida dos Katukina 

Tefé (AGEN) - No dia 11 de março, para a descida do rio. Quando faltavam 
morreu a bordo do barco "Ajuri", da cinco horas para que a equipe chegasse 
prelazia de Tefé, no Amazonas, Viviani a Foz do Jutaf, Viviani morreu a bordo 
Guimarães Resende. Viviani faleceu ví- do barco "Ajuri", que na língua indí
tima de malária falsípara, contraída em - gena local significa mutirão. 
seu empenho para salvar os índios Ka- O corpo de Viviani foi enterrado no 
tukina de uma série de doenças causa- dia 14 de março, em Curitiba, onde mo
das pelo contato com os brancos. ra sua família. O padre Miguel Feeney, 

Viviani nasceu a 11 de outubro de coordenador da pastoral indigenista de 
1961, em Jacarezinho (PR), filha de Tefé, destacou durante a missa de corpo 
Sidney e Cecília Guimarães Resende. presente toda a luta de Viviani em defe
Chegou à prelazia de Tefé em 1986, pa- sa da causa indígena. Assim o bispo de 
ra atuar na pastoral indigenista. Em Tefé, d. Mário Clemente Neto, se mani-
1987, Viviani e outra agente de pasto- festou sobre Viviani: "Mulher forte, de
ral, Sandra Mara Schmidt, fizeram con- terminada e inteligente. Era decidida a 
tatos com o povo Katukina, no rio Biá. enfrentar tudo para alcançar seus ideais. 

Alé� das_ doenças, os Katukina so- Lutava pelo interesse da causa de;frem a mvasao de suas terras e a explo- maneira sistemática e organizada; ração dqs comerciantes locais. No iní- E, apesar de tímida e reservada, sua cio des�e ano, Yiviani e uma . equipe presença era marcante na defesa de con!egurram vacmaz: quatro ald�1�s. �m suas opiniões. Era muito querida razao do estado delicado de V1v1aru, a pelos Katukina. Viviani nos deixa a· A equipe decidiu regressar à cidade de todos um grande testemunho W.Foz do Jutaí. Foram três dias de viagem evangélico." 

JUNHO 
2 - Conferência "Educação Escolar e 

Ajustamento do Trabalhador na Socie
dade de Classe�", por Carmen Sylvia 
diga! Morais, no Centro de Cultura So
cial (CCS), à rua Rubino de Oliveira, 
85, Brás, São Paulo. Outras conferên
cias programadas pelo CCS para o mês 
de junho, sempre aos sábados, às 16h: 

Dia 9 - "A atual Idade Média Brasi
leira", por Marco Antônio de Carvalho. 

Dia 16 - "Anarquismo e Militância", 
por José Carlos Garcia de Abreu. 

Dia 23 - "A Noção de Conciliação na 
Política Brasileira", por Maria Arminda 
do Nascimento Arruda. 

Dia 30 - "Informação e Poder: a Do
ce Repressão na Mídia", por Luís Egip
to de Cerqueira. 

EditJr-responsáW1t Dermi Azevedo 
(Mtb239). 
Edilor-Assislenle: José Pedro S. Martins 
(Mtb 17.572). 
Redação: Maria do Rosário Lino. 
Diagramação e At*1: Ana /sabe/a !rala. 
Rewsáo: João Bazanellí Neto. 
� Renata Luciana A. Ramos. 
Co,respondentes e Colabotadores: Cacia Cortez 
(Campo Grande, MS), Ede/berto Behs (Porto 
Alegre, RS), Mário A. Evangelista (Piracicaba, 
SP), Helenice Netto (Volta Redonda, RJ), Antonio 
Carlos Ribeiro (Rio de Janeiro), José Rocha 
(Manaus, AM), José Vicente Filho (Crateús, CE), 
Carlos Roberto da Costa (Ji-Paraná, RO), Patri-

14 a 17 - Seminário sobre trans
missão da vida, promovido pela pastoral 
familiar, em São Paulo. 

21 a 23 - Encontro Estadual da Mu
lher do Rio Grande do Sul, em Santa 
Cruz do Sul. Informações junto ao Nú
cleo Diocesano de Justiça e Paz (NDJP 
- caíxa postal 86, Linha Santa Cruz,
CEP 96800, Santa Cruz do Sul, RS). 

25 a 30 - 32 Congresso da Organi
zação Nacional Indígena da Colômbia 
(Onic), em Bogotá. A Onic reúne 38 
organizações indígenas regionais. Os 
direitos humanos, a mulher e as seitas 
religiosas são alguns dos pontos �m Adiscussão no congresso. • 

JULHO 
15 - 3!! Romaria da Terra da diocese 

de Registro (SP), em Musácea, municí
pio de Miracatu. 

eia Ferri e Luís Eusebi (Boa Vista, RR), Adi/ar Al
toé (Gurupi, TO), Marcos Colares (Teresina, PI), 
Jaider Batista da Silva (Colatina, ES), Edna Flor 
(Araçatuba, SP), Newton Carlos, Isaac Akcelrud 
(comentaristas internacionais), Roberto Godas 
Friedmann (América Central), Juan Pezutto, frei 
Betto, Elsa Lobo, Francisco Calão, Paulo Schil
ling, Milton Schwantes (São Paulo) e Artur da Si/· 
veira (Nova lguaçu-RJ). 
�:Edin Sued Abumanssur. 
FOIOlitXAJato. 
tlfM8$S2ToeAcabamenb: Gráfica PereL 
DiretJiia: José Domingos Bragheto (Presidente), 
Si/vio Schneider (Vice-Presidente), Ary José 
Vanazzi (Seàetáro), E1ena Maria Rez:erKB (T etroreia). 

' 

Comissão de Justiça da Câmara 
define direitos fundamentais 

-- , 

Menores:.assunto para a Comissão de Constituição e Justiça 

Brasfiia (AGEN) - Vários projetos 
regulamentando termos do artigó 52 da 
nova Constituição brasileira, que trata 
dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, estão tramitando na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, 
da Câmara dos Deputados. Essa co
missão é estratégica, uma vez que ela é 
responsável pela análise da constitucio
nalidade da maioria dos projetos deba
tidos na Câmara. 

Em seu -informativo com análises e 
dados sobre o processo legislativo, o 

e Instituto de Estudos Sócio-Econômicos 
(lnesc) observa haver atraso na dinâmi
ca da regulamentação dos termos do ar
tigo 52 da Constituição, em razão dos 
interesses dos setores conservadores re
presentados na comissão e do momento 
nacional de "tensão em tomo de assun
tos econômicos". Do mesmo modo, os 
parlamentares estão atentos ao calendá
rio eleitoral, com vistas ao pleito de 3 
de outubro, o que também contribui pa
ra atrasar o processo legislativo. Nesse 
contexto, o Inesc entende que "movi
mentos e entidades que lutam pelos di
reitos humanos devem intensificar a 
ação pela auto-aplicação de princípios e 
para a rápida e correta regulamentação 
legal". A vigilância popular sobre as 
atividades da comissão é ainda mais ne
cessária em face dos poderes decisórios 
assumidos pelas comissões da Câmara, 
de acordo com o novo regimento inter
no do Congresso. 

Projetos - Entre outros, segundo o 
lnesc, tJamitam na Comissão de Consti
tuição e-Justiça e de Redação, da Câma-

ra dos Deputados, estes proJetos rela
cionados ao artigo 52 da Constituição: 

1) PL 1000/88, de Paulo Pairo (PT
RS), dispondo penalidades para crimes 
de discriminação ou distinção em 
função do trabalho. O relator é Jairo 
Carneiro (PFL-BA). 

2) PL 1079/88, de Jorge Arbage 
(PDS-PA), sobre pedidos de informação 
de interesse pessoal ou geral feitos por 
cidadãos a órgão governamental. A esse 
projeto foram anexados outros, de vá
rios deputados. Entre outros pontos, es
sa matéria refere-se à questão de infor
mações sobre os desaparecidos políti
cos. O primeiro parecer da comissão foi 
favorável ao projeto de Jorge Arbage, 
considerado limitado. Por esse motivo, 
o deputado José Genoíno (PT-SP) pediu
vistas do processo. 

3) PL 1197188, de Benedita da Silva
(PT-RJ), definindo como crimes práti
cas discriminatórias contra a mulher. O 
relator é Marcos Formiga (PL-RN). 

4) PL 2148/89, de José Genoíno, so
bre os direitos autorais. Relator: Egídio 
Ferreira Lima (PSDB-PE). 

5) PL 2154/89, de Horácio Ferraz
(PSDB-PE), definindo a tortura como 
crime inafiançável. O projeto já tem pa
recer favorável, com duas emendas, do 
deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS). 

Composição: - Por seu caráter es
tratégico, a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação tem, entre seus in
tegrantes, algumas das "estrelas" da 
Câmara dos Deputados e vários juristas 
e deputados ligados ao regime militar. 
A comissão é presidida por Theodoro 

Mendes (PMDB-SP), tido como um par
lamentar moderado. Os três vice-presi
dentes figuram no campo conservador: 
José Outra (PMDB), Mário Àssad 
(PFL) e Bonifácio de Andrada (PDS
MG), que foi candidato a vice-presiden
te da República na chapa de Paulo Ma-

-� luf nas eleições do ano passado.
-� Pelo PMDB, destacam-se Nélson Jo-
:E bim, ex-presidente da OAB-RS e que
� teve atuação expressiva na Constituinte; 
� Michel Temer, que foi secretário da Se
o gurança Pública no governo Franco 
if Montoro, em São Paulo, e Nílson Gib-

son (PE), um notório direitista. Os ou
tros peemedebistas da comissão, a 
maioria moderados e conservadores, são 
Agassiz Almeida, Arnaldo Moraes, Car
los Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio 
Manhães, João Natal, José Outra, Leo-
poldo Sousa, Osvaldo Macedo, Renato 
Vianna, Rosário Congro Neto, Wagner 
Lago e Mendes Ribeiro (RS), jornalista 
que foi eleito com apoio da Rede Brasil 
Sul. 

Entre os membros da comissão filia
dos ao PFL estão José Moura (PE), li
gado ao senador Marco Maciel, e Paes 
Landin (Pl), vinculado a Paulo Maluf. 
Os outros pefelistas são Eliezer Morei
ra, Evaldo Gonçalves, Horácio F�rraz, 
Jairo Carneiro, José Thomaz Nonô, Má
rio Assad, Messias Góis e Ney Lopes. 
Pelo PDS, além de Bonifácio de An
drada, figuram Gérson Peres (PA), que 
se autodenomina "coveiro das diretas", 
por sua atuação na derrota da emenda 
Dante de Oliveira eni abril de 1984, e 
Ibrahim Abi-Ackel, o ministro da Justi
ça no governo do general João Figuei
redo que se envolveu no "escândalo das 
pedras preciosas". 

Já o PSDB é representado na co
missão por Arnaldo Martins, Jutahy Jú
nior (BA), José Guedes, Moema São 
Toiago (CE), Plínio Martins e Sigma
ringa Seíxas, um advogado ligado à 
CNBB e responsável pela liberação, pe
lo Superior Tribunal Militar, dos pro
cessos que possibilitaram a construção 
do Projeto Brasil Nunca Mais, da ar
quidiocese de São Paulo. Os represen
tantes do PDT são Beth Azize (AM), 
Gonzaga Patriota e Ailvio Abreu. 

O PRN do presídente Çollor de Mel
lo é representado por Dionísio Hage e 
Nélson Sabrá. O PTB, pelo líder Gas
tone Righi (SP) e por Benedito Montei
ro, ex-procurador-geral do Pará, que foi 
cassado em 1964 quando era deputado 
estadual. Pelo PL, estão Ismael Wander
ley e Marcos Formiga. Pelo PDC, Joa
quim Haickel e José Maria Eymael 
(SP). 

No campo da esquerda, ao lado dos 
membros do PDT e PSDB, estão Wag
ner Lago (PSB), Aldo Arantes (PC do 
B - GO), Roberto Freire (PCB-PE), 
Luís Eduardo Greenhalgh (PT-SP) e 
José Genoíno (PT-SP). Greenhalgh é 
um conhecido advogado ligado à luta 
pelos direitos humanos, e Genoíno par
ticipou da guerrilha do Araguaia. 
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Congresso dos 
sem-terra 
reúne cinco mil 

Brasflia (AGEN) - O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) 
realizou seu segundo congresso de âm
bito nacional nos dias 8, 9 e 10 de maio 
em Brasilia. Participaram cinco mil la
vradores dos 19 Estados onde o MST 
está organizado. AQ final do evento foi 
aprovada a pauta de reivindicações ao 
novo governo. Os sem-terra reafirma
ram a ocupação de terra como a princi
pal forma de luta para a conquista da 
reforma agrária. 

Instância máxima de decisão do 
MST, o congresso nacional se realiza a 
cada cinco anos. O primeiro congresso 
aconteceu em 1985 em Curitiba, Pa
raná. Assim como o primeiro, o segun
do congresso teve um caráter de mani
festação. A solenidade de encerramento 
do evento se deu com um ato público 
em frente ao Senado, após uma passeata 
que percorreu toda a Esplanada dos Mi
nistérios. 

A manifestação teve o apoio da Cen
tral Única dos Trabalhadores e de di
versas organizações populares e sindi
cais. Jair Meneguelli, presidente da 
CUT, se pronunciou durante o ato e 
apoiou as ocupações de terra como for
ma de pressionar o govenio a fazer a re
forma agrária. Parlamentares do PSDB, 
PDT, Pf, PSB, e PC do B também discursa
ram no eocemunento e participaram de ou
tras atividades do congresso. 

F.straogeiros - Organizações campo
nesas de nove países da América Latina 
e de Angola (África) enviaram repre
sentantes ao congresso do MST. Os de
legados estrangeiros tiveram oportuni
dade de fazer pronunciamentos em 
plenário na "tarde internacional", no 
dia 9. 

Uma comissão de seis parlamentares 
recebeu em audiência na Câmara dos 
Deputados os representantes latino
americanos e africanos. Lá os convida
dos estrangeiros colocaram· para os de
putados suas principais preocupações: 
as relações do Brasil com outros países 
latino-americanos na negociação da dí
vida externa, o combate ao narcotráfico 
e a ameaça de os EUA invadirem Cuba. 

Audiências - O documento contendo 
as reivindicações do MST foi entregue 
ao ministro da Agricultura, Antônio 
Cabrera Filho, em audiência na tarde do 
dia 10. Cabrera ouviu as exigências dos 
sem-terra, mas não se comprometeu a 
cumpri-las. O MST estabeleceu três 
medidas de emergência e seis outros 
pontos com mais 41 medidas para serem 
aplicadas durante os cinco anos de 
màndato. 

Egídio Brunetto, da coordenação na
cional do MST e porta-voz da comissão 
de 15 lavradores presentes à audiência; 
considerou como condição para a im
plementação de qualquer projeto de re
forma agrária as seguintes medidas: de
sapropriação de todas as áreas onde há 
acampamentos, suspensão de todas as 
ações de despejo em andamento e so
lução das áreas de conflito. O MST deu 
um prazo de 60 dias para que o governo 
tome providências quanto a essas 
questões. Cabrera, no entanto, afirmou 
ser "impossível" atender às exigências 

Representantes do MST recebidos pelo ministro Cabrera 
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"em tão curto espaço de tempo". Pres
sionado, o ministro pediu que o MST 
"indicasse" os acampamentos para que 
técnicos do ministério os pudessem visi
tar. Cabrera, entretanto, não garantiu 
providências até junho. 

Ao final do encontro, o MST decla
rou ao ministro que após o prazo deter
minado os trabalhadores resolverão por, 
si os conflitos, através da luta concreta. 
Para atenuar os ânimos, Cabrera fez um 
convite ao MST para que integrasse o 
Conselho Nacional de Política Fundiá
ria, órgão do ministério que pretende 
reunir fazendeiros e trabalhadores para 
discutir a política de reforma agrária do 
governo. Egídio rebateu o convite, 
afirmando que o MST só aceitará inte
grar o órgão caso sua composição seja 
paritária. 

Lu1a - O deputado Luís Inácio Lula 
da Silva fez um pronunciamento no 
congresso do MST na tarde do dia 9.
"Os trabalhadores farão a reforma agrá
ria, o governo queira ou não", disse 
Lula. 

A coordenação nacional do MST en-a
tregou a Lula um manifesto de apoio a,.-, 
sua decisão de não candidatar-se às 
eleições parlamentares deste ano. O 
manifesto teve o apoio dos delegados, 
que o aprovaram por aclamação. Lula, 
emocionado, reforçou sua intenção de 
colaborar mais com a organização do 
movimento popular e afirmou que pre
tende visitar muitos acampamentos e as-
sentamentos pelo Brasil. 

Apoio - Durante todo o congresso o 
MST recebeu manifestações de apoio. 
Entidades como a CUT, CNBB, CPT, 
Abra, Cimi e UNE intervieram na sole
nidade de abertura do evento. Parla
mentares federais de todos os partidos 
progressistas acompanharruµ_ as ativida
des. Os deputados estaduais petistas 
Adão Pretto (RS), Luici Choinask (SC), 
Pedro Tonelli (PR) e Hilário Marques 
(CE) também estiveram presentes. 

Audiências - O MST reuniu-se ainda, 
durante o congresso, com o presidente 
do Senado, Nélson Carneiro (PMDB
RJ), o presidente interino da Câmara 
dos Deputados, Inocêncio Oliveira 
(PFL-PE), e com o líder do governo na 
Câmara, deputado Renan Calheiros 
(PRN-AL). Os sem-terra entregaram 
aos parlamentares 12 reivindicações 
específicas, que dão ênfase à política 
fundiária, política agrícola e Justiça no 
campo. O MST manifestou apoio a vá
rios projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional, como o projeto de 
Lei Agrícola (PL 4086/89) apresentado 
pelo senador Nélson Carneiro e que já 
foi aprovado pelo Senado, o projeto de 
lei sobre a previdência rural (PL 
2570/89) apresentado pelo deputado 
Florêncio Paixão, e três projetos apre
sentados pelo deputado Antônio Ma
rangon, que tratam da regularização das 
cooperativas de produção agropecuária, 
da reforma agrária e da necessidade de 
rito sumário para as desapropriações. 

Operários pressionam e governo recua 

Volta Redonda (AGEN) - Funcioná
rios da Companhia Siderúrgica Nacio
nal (CSN) desocuparam no último dia 
14, segunda-feira à noite, as dependên
cias da usina, após assembléia e início 
de conversações com a administração 
da empresa. A ocupação, feita na ma
nhã do mesmo dia por mais de 20 mil 
operários - praticamente todo o efeti
vo da usina -, segundo o sindicato dos 
metalúrgicos daquela cidade, deu-se 
como uma forma de luta pacífica em de
fesa dos empregos e da própria usina, 
considerada patrimônio popular de Vol
ta Redonda e que o governo quer priva
tizar. A desocupação, de acordo com o 
diretor financeiro do sindicato, Barto
lomeu Citeli, foi decidida em assem
bléia diante da disposição da empresa 
em discutir todo o processo de sanea-

A mento pretendido pela usina.
lW De acordo com Citeli, desde o dia 19

, de abril o sindicato vinha buscando ne
gociar com a nova administração da 
CSN, mas não obtinha reciprocidade 
quanto a sua disposição. A unidade dos 
trabalhadores, entretanto, fez surtir uma 
resposta positiva, e a direção da usina 
concordou em abrir um canal de .nego
ciações. Ainda no dia 14, segundo Cite
li, a previsão de três mil demissões foi
reduzida para 1300, em Volta Redonda. 
E, como ele mesmo explica, "desses 
1300 trabalhadores, 800 vão se aposen
tar, alguns estão mesmo pedindo para 

sair e outros fazem parte do pessoal 
administrativo". 

Ele salientou também que tlesde o 
dia 14 os 1300 trabalhadores receberam 
a concessão de licenças remuneradas 
por 31 dias, e somente após esse perío
do ocorrerão as dispensas. Nesse espa
ço de tempo, conforme relatou Citeli, o 
sindicato tem intenção de estudar caso a 
caso e, a partir daí, possivelmente per
mitir redução ainda maior das de
missões, com base em propostas alter
nativas. Entre elas figura o caso de fun
cionários ociosos num setor mas que 
podem ser transferidos a outro departa
mento, onde haja falta de mão-de-obra. 

Militares·- Outra proposta do sindi
cato é que a relação de dispensas seja 
encabeçada por um contingente de mili
tares da reserva empregados na CSN, 
que têm permanecido intocáveis desde o 
golpe de 64. Segundo a entidade sindi
cal, esses oficiais têm direito até mesmo 
a habitação (um dos maiores problemas 
sociais dos últimos tempos) em área ex
clusiva, semelhante a uma vila militar, 
bastante próxima da usina. Além disso, 
os militares não arcam com despesas de 
aluguel, gás e luz elétrica. 

O novo presidente da Companhia Si
derúrgica Nacional, Roberto Procópio 
Lima Neto, afirmou que só após receber 
a lista com os nomes dos militares rela
cionados poderá deliberar sobre o as
sunto. 

CNBB já debate CF 91 
sobre mundo do trabalho 

Brasília (AGEN) - A Campanha da 
Fraternidade de 1991, promovida pela 

A Conferência Nacional dos Bispos do 
111' Brasil (CNBB), terá como tema "A Fra

ternidade e o Mundo do Trabalho". O 
lema da CF 91 também acompanha a 
mesma caminhada: "Solidários na Dig
nidade do Trabalho". 

Entre as principais razões para a rea
lização da ,CF 91, o texto preparatório 
indica que a Igreja está, hoje, atenta aos 
sinais dos tempos. Alguns deles: a 
questão econômica e o trabalho no cen
tro da questão social no Brasil atual; as 
rápidas e profundas transformações; a 
insistência dos papas na questão social 
e do trabalho, e a preocupação crescen
te da pastoral global com a questão do 
trabalho. O texto respalda-se sobretudo 
no fato de que "a Igreja não pode se 
omitir". 

O objetivo geral situa-se na perspec
tiva da evangelização da Igreja no Bra
sil. Pretende-se que os modos e os 
meios de evangelização evoluam, ade
quando-se à nova realidade do mundo 
moderno e à dinâmica das transfor
mações contínuas, que exigem o enfren-

tamento de novos problemas e desafios. 
Enfim, objetiva-se que a Igreja assuma 
o mundo do trabalho coroo chave histó
rica da evangelização no mundo con
temporâneo. 

Suas propostas específicas incidem 
sobre as necessidades de reconstrução 
da fraternidade a partir das relações no 
trabalho; da celebração do centenário 
do ensino social da Igreja (Rerum No

varum), com sua difusão à luz de nossa 
realidade; da contribuição, a partir da 
realidade do_ trabalho, na preparação do 
quinto centenário da presença da Igre
ja na América Latina. 

Está relacionada ainda a necessidade 
de valorizar e dinamizar uma pastoral 
global que considere o mundo confliti
vo dos trabalhadores, promever a 
missão das pastorais sociais na pastoral 
de conjunto da Igreja, dar aos cristãos 
uma visão crítica sobre a situação do 
trabalho no Brasil e denunciar todas as 
injustiças, anunófando os valores do 
Reino. É vista também como primordial 
a valorização das organizações dos tra
balhadores, favorecendo nelas o com
promisso e a participação dos cristãos. 

CUT pode convocar 
greve geral 
em junho 

São Paulo (AGEN) - A Central Úni
ca dos Trabalhadores (CUT) já aquece 
a classe trabalhadora com a possibilida
de de greve geral nacional, cogitada pa
ra o mês de junho. Em passeata de pro
testo contra o Plano Collor, realizada 
no último dia 10, no final da tarde, cer
ca de seis mil trabalhadores manifesta
ram no centro de São Paulo seu descon
tentamento com a recessão provocada 

· pelo governo Collor. Segundo o inte
grante da executiva nacional da CUT e
presidente do Sindicato dos Bancários
de São Paulo, Gilmar Carneiro, "o ato 
público foi o primeiro passo para a con
cretização de greve geral contra a re
cessão causada pelo governo Collor".
Além da categoria bancária, participa
ram da manifestação representantes do 
funcionalismo público e metroviários.
Na praça da Sé, onde terminou a con
centração, muitos populares endossaram
as palavras de luta pela defesa da dig
nidade da classe tra.balhadora.

Collor revê decreto
depois de
desencontros

B�ília (AGEN) - No último dia 15, 
o presidente Collor çle Mello teve de·
enfrentar as conseqüências de mais um
desencontro de decisões no alto escalão
de sua equipe. Publicado pelo Diário
Oficial da União, o decreto presidencial
99 .251 não durou 24 horas e teve de ser 
revogado. O decreto reduzia o salário
de servidores públicos colocados em
disponibilidade, que passariam a rece
ber proporcionalmente a seu tempo de
serviço.

O decreto presidencial, criticado 
consensualmente por juristas devido a 
sua inconstitucionalidade, expurgava 
gratificações e benefícios em casos de 
cargos de confiança. Sua publicação, 
por ordem do secretário da Adniinis
tração, João Santana, deu-se sem o pa
recer jurídico do Ministério da Justiça e 
da Consultoria Geral da República. 

Depois de muitas colisões de infor
mações e de despachar com o ministro 
da Justiça, Bernardo Cabral, e o consul
tor-geral da República, Célio Silva, o 
presidente se viu compelido a decidir 
pela revogação de seu próprio decreto. 
A publicação do decreto pelo Diário 
Oficial da União chegou mesmo a sur
preender Cabral e Silva, que disseram 
não ter analisado a matéria. 

Além desse episódio, que parece ter 
irritado profundamente o ministro Ber
nardo Cabral e mesmo o presidente Col
lor, outra medida governamental consi
derada ilegal teve de ser revogada. Tra
ta-se da resolução 1076, que instituía a 
cobrança do imposto sobre operações 
financeiras (IOF) sobre pagamentos, 
com tempo hábil para serem efetuados 
ainda em cruzados novos. 
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Movimentos 
lutam contra 
a dívida externa 

Brasília (AGEN) - Os movimentos e 
organizações populares que lutam con
tra a dívida externa apenas agora estão 
retomando os debates sobre a questão. 
As discussões estavam praticamente pa
ralisadas desde o final do ano passado, 
em função do período de férias e, _de
pois, da polêmica desencadeada em tor
no do plano de estabilização econômica 
do governo Collor de Mello. Como a 
dívida externa não foi incluída nas me
didas formadoras do plano Collor, o 
debate foi deslocado para pontos es
pecíficos, como desemprego e recessão. 

Neste momento, porém, em que o 
governo inicia seus contatos com a co
munidade financeira internacional, a 
exemplo do que fez a ministra da Eco
nomia, Zélia Cardoso de Mello, na pri
meira semana de maio, nos Estados 
Unidos, a discussão sobre a dívida ex
terna volta automaticamente a integrar a 
agenda dos movimentos e organizações 
populares. São retomadas agora, por 
exemplo, as propostas aprovadas no 
Enconu·o Nacional sobre a Dívida Ex
terna, realizado de 13 a 15 de setembro 
do ano passado, em Brasília. 

O encontro foi promovido pela Or
dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (Conic), Movimento Nacional 
dos Direitos Humanos (MNDH) e Con
federação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), e contou com 
o apoio de várias organizações popula
res. Entre as sugestões dehberadas, es
tavam a realização de seminários locais 
e regionais sobre a dívida, a elaboração 
de material didático em linguagem 
acessível sobre a temática, e a criação 
de um comitê nacional e de comitês r� 
gionais e estaduais contra a dívida ex
terna. Nos dias 19 e 20 deste mês, em 
Manaus, foi promovido o 12 Seminário 
Regional sobre a Dívida Externa, pelo 
Regional Norte 1 do MNDH, que en� 
globa os Estados do Amazonas, Rondô
nia, Roraima e Acre. Outros seminários 
regionais estão previstos para Porto 
Alegre, Recife, Brasília, Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

Comissão mista - Outra deliberação 
do Encontro Nacional sobre a Dívida 
Externa foi posta em prática logo em 
seguida: o envio, ao Congresso Nacio
nal, de uma carta assinada pelo conjun
to das organizações participantes do en
contro, reivindicando a retomada dos 
trabalhos da Comissão Mista sobre a 
Dívida Externa. De fato, a· pressão das 
organizações populares contribuiu para 
que o Congresso Nacional decidisse, a 
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As mulheres são vflimas em dobro da divida externa 

4 de outubro de 1989, aprovar a com
posição de uma nova comissão mista 
para tratar da dívida, uma vez que nessa 
data estavam sendo encerrados os traba
lhos da comissão anterior. 

A fonnação de uma comissão mista 
para promover o "exame analítico e pe
ricial dos atos e fatos geradores do en
dividamento externo brasileiro" foi 
prevista no artigo 26 das disposições 
transitórias da nova Constituição brasi
leira, promulgada a 5 de outubro de 
1988. A partir dessa data, a comissão 
teria um ano para realizar seus traba
lhos. 

Contudo, a comissão mista apenas 
foi instalada a 11 de abril de 1989, o 
que lhe deixou menos de seis meses pa
ra proceder ao debate do processo do 
endividamento externo brasileiro. Por si 
mesmo, esse atraso para o início dos 
trabalhos demonstrava o descaso do 
Congresso com relação à questão. 

A 12 de setembro de 1989, a co
missão mista discutiu seu relatório final, 
que incluía um projeto do deputado 
!rajá Rodrigµes (PMDB-RS) prevendo, 
entre outros pontos, a suspensão do 
"pagamento do pnncipal, juros e de
mais acessónos da dívida externa da 

· República Federativa do Brasil, até que
o Supremo Tribunal Federal decida so
bre a constitucionalidade dos contratos 
relativos aos mencionados débitos". Por 
discordar dos termos do projeto do de
putado lrajá Rodrigues, o relator da 
comissão mista, senador Severo Gomes 
(PMDB-SP), pediu demissão do cargo. 

As conclusões da comissão foram 
debatidas, depois, no _plenário do Con
gresso Nacional, a 4 de outubro. Por 
não ter sido aceito pelo sucessor de Se
vero Gomes no cargo de relator da co
missão mista, o deputado Luís Salomão 
(PDT-RJ), o projeto de Irajá Rodrigues 
foi encaminhado à Câmara dos Deputa
dos. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, o parecer do rela
tor da matéria, deputado Renato Viana 
(PMDB-SC), foi favorável. Em seguiqa, 
o projeto foi encaminhado à Comissão
de Relações Exteriores, onde teve outro 
parecer favorável, do relator Bocayuva 
Cunha (PDT-:RJ). Porém, o deputado 
Francisco Benjamin (PFL-BA) pediu 
vistas do processo, e o projeto voltou à 
discussão. 

As outras conclusões da Comissão 
Mista da Dívida Externa continuam pa
radas. Seu encaminhamento e novas 
discussões sobre o processo de endivi
damento externo brastleiro foram trans
teridos para a nova comissão rmsta, 
formada a 7 de novembro passado. Co
mo o encerramento de seus trabalhos 
está previsto para 29 de abril de 1991- depois do término do mandato de 
seus integrantes - , tudo indica que as 1) 
discussões serão novamente tumultua- -
das, prejudicando a luta da sociedade 
brasileira contra a dívida externa. E isso 
apesar da composição relati vamenté fa
vorável aos interesses populares da no-
va comissão mista. 

Composição - A nova Comissão Mis
ta da Dívida Externa, do Congresso, é 
presidida pelo deputado Mussa Demes 
(PFL-PI), de extração conservadora. O 
vice-presidente, senador Dirceu Carnei-
· ro (PSDB-SC), sempre foi um aliado
dos movimentos populares. O relator 'é 
o deputado lrajá Rodrigues (PMDB
RS), que por seu trabalho na comissão 
mista anterior deve apresentar um _pare
cer favorável à luta contra a dívida ex
terna ..

Outros membros da comissão são 
aliados naturais dessa luta, como os se
nadores Mansueto de Lavor (PMDB- e 
PE), Wilson Martins (PSDB-MS) e Ja- ' 

.mil Haddad (PSB-RJ), e os deputados 
Oswaldo Lima Filho (PMDB-PE), 
Hemies Zanetti (PSDB-RS) e Luís Sa
lomão (PDT-RJ). Entre os parlamenta-
res que devem pôr obstáculos à luta 
contra a dívida está o senador Roberto 
Campos (PDS-MT), que, na qualidade 
de ministro do Planejamento no gover-
no Castelo Branco (1964-1967), foi um 
dos maiores responsáveis pelo próprio 
processo de endividamento externo bra
sileiro. 

Os demais membros da c�missão 
mista: - senadores Aluísio Bezerra 
(PMDB-AC), Ruy Bacelar (PMDB
BA), Jorge Bornhausen (PFL-SC), 
Marco Maciel (PFL-PE), Moisés Abrão 
(PDC-TO) e Louremberg Nunes Rocha 
(PTB-MT), e deputados Sérgio Spada 
(PMDB-PR), Raimundo Bezerra 
(PMDB-CE), Leur Lomanto (PMDB
BA)� Francisco Diógenes (PDS-AC), 
Márcia Kubiíscheck ,(PRN-DF) e Gas
tone Righi (PTB-SP)'. 

Ecologia 
dade de o PT aprofundar o debate ·ecológico no partido. 

Eleições já mobilizam candidatos 
Um dos parlamentares do PT identi

ficados com a questão ambiental é o 
deputado estadual João Alfredo, prová
vel candidato da Frente Brasil Popular 
ao governo do Ceará. João Alfredo é 
presidente da Comissão do Meio Am
biente, da Assembléia Legislativa cea
rense, e recentemente apresentou ante
projeto de lei regulamentando o artigo 
264 da Constituição estadual do Ceará, 
que prevê a obrigatoriedade do estudo 
de impacto ambiental (EIA) no processo 
de licitação, aprovação e execução de 
qualquer obra, de caráter público ou 
privado. 

São Paulo (AGEN) - Os candidatos 
ecológicos às eleições parlamentares de 
3 de outubro próximo já estão se movi
mentando no sentido de ampliar suas 
bases de apoio. O Partido Verde, que 
teve problemas com seu registro pro
visório na Justiça eleitoral, irá concor
rer e pensa em eleger pelo menos quatro 
deputados federais: o escritor e jornalis
ta Fernando Gabeíra, no Rio de Janeiro, 
o. cantor e vereador Gilberto Gil, na 
Bahia ou Rio de Janeiro, o cantor Bel
chior, em São Paulo, e o ex-presidente 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambien
te e Recursos Renováveis (lbama), Fer
nando César Mesquita, em Brasília. No 
PSDB, o deputado Fábio Feldman (Sf'.), 

mais conhecido parlamentar ecológico, 
disputa a reeleição. 

Nos demais partidos de esquerda 
também estão sendo lançados candida
tos ecológicos. Ainda em janeiro deste 
ano, o PT recebeu um significativo re
forço em seu bloco de ecologistas, com 
o ingresso no parudo do deputado esta
dual Carlos Mine, do Rio de Janeiro, 
que estava filiado ao PV. Com Mine,
ingressaram no PT cerca de 300 ecolo
gistas, sindicalistas e membros de mo
vimentos sociais do Rio. Na solenidade 
que marcou o ingresso de Mine e dos 
demais no PT, a 12 de janeiro, foi lan
çado o manifesto "Onda Verde no 
Vermelho", que aponta para a· necessi-

Igualmente manifostam preocupações 
ecológicas no PT os vereadores Gert 
Schinke, de Porto Alegre (RS), e Pedro 
Dallari, de São Paulo (SP), virtuais 
candidatos a deputados estaduais nas 
próximas eleições. 

-
. � -

indígenas 

1t Indígenas continuam luta para 
regulamentar direitos 

São Paulo (AGEN) - Enquanto pros
segue indefinida a política indígena do 
governo Fernando Collor de Mello, as 
comunidades indígenas prosseguem na 
mobilização por seus direitos. Em vá
rias reuniões recentes, representantes 
das comunidades indígenas reiteraram 
sua disposição em continuar pressio
nando o Congresso Nacional e o gover
no federal no sentido de regulamentar e 
garantir os direitos indígenas previstos 
na nova Constituição brasileira. 

De 16 a 19 de abril último, foi reali
zada em Manaus (AM) a 2! Assembléia 
Geral das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira, com a partici-

"' = pação de 162 lideranças, representando
1120 organizações de 33 nações indígenas 

dos Estados do Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Acre e Amapá. Participaram 
ainda, co�o convidados, dois líderes 
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Kaingang, do Rio Grande do Sul. 
A assembléia foi promovida pela 

Coordenação das Organizações Indíge
nas da Amazônia Brasileira (Coiab), 
criada em abril do ano passado. A as
sembléia foi encerrada com uma passea
ta e ato público pelo centro de Manaus. 
Entre outras organizações, apoiaram as 
rei vindicações dos participantes da as
sembléia o Cimi, Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj) e CUT, repre
sentada por seu vice-presidente, A veli
no Ganzer. Vários parlamentares de 
partidos de esquerda e candidatos às 
próximas eleições também apoiaram o 
encontro. 

Nova o�aofaação - Entre os dias 13 
e 15 de fovereiro foi realizado em Cha
.Pecó (SC) o 12 Encontro Regional dos 
Povos Indígenas do Sul do Brasil, com 
a participação de 30 representantes de 

Desejo: ( ) uma assinatura anual 
( ) renovar minha assinatura 

fndios da Amazóni�: luta e alegria 

nove áreas indígenas. No encontro, foi 
aprovada a criâção da Organização das 
Nações Indígenas do Sul (Onisul). 

Também entre 13 e 15 de fevereiro, 
líderes e professores da área Xavante de 
São Marcos, em Mato Gro�so, discuti
ram propostas para a regulamentação 
dos direitos indígenas previstos na 
Constituição. Na área São Marcos mo
ram 1400 índios. Entre 28 e 30 de maio, 
acontece o 72 Encontro Interdiocesano 
Norte de Pastoral Indigenista, em Passo 
Fundo (R,S). 

( ) uma assinatura semestral 
( ) informar meu novo endereço 

Nome----------------------------
Endereço --------------------------
Bairro------------------ CEP--------
Cidade Estado------
País -------, N2 do cheque ou vale postal
Telefone ( ) ------------------
Assinatura------------- Data-----------

(V ales postais deverão ser encaminhados somente à Agência do Correio Central de São 
Paulo, CEP 01051) 
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Presos políticos 
no Chile 

Santiago (AGEN/CSP) - Continuam 
nos cárceres do Chile 420 presos políti
cos. O Movimento Dignidade e Justiça, 
formado em 1989, no marco de urna 
greve de fome dos presos políticos chi
lenos, está promovendo uma campanha 
internacional de solidariedade aos 
opositores do regime militar que 
continuam nas prisões do Chile. Um: 
dos membros do movimento, Carlos 
Jorge Pino, ele mesmo um ex-preso 
político que participou da fuga 
massiva do último dia 30 de janeiro 
e fo i recapturado, ass inala que as 
promessas do presidente Patrício 
Aylwin com relação • . aos presos 
políticos ainda não se traduziram 
em fatos concretos. 

Rio de Janeiro (AGEN) - Os paí
ses bálticos, há meio século repúbli
cas soviéticas, já sofreram todos os 
tipos de ocupações ao longo de sua 
hist6ria. Mas conseguiram preservar 
identidade, cultura etc .. A pequena 
Lituânia, cuja hist6ria remonta aos 
tempos medievais, é um bom exem
plo. 

Russos, poloneses e alemães. In
vasões e alianças amb(guas. Os li
tuanos nunca se deixaram germani
zar, e o primeiro registro de batalha 
com russos data de 1030. Em 1106 
conseguem impor sua supremacia, 
que ff,urou 600 anos.· 

..,_ -

Esquerda surpreende 
na Argentina 

Buenos Aires (AGENICSP) - A es
querda argentina não-peronista, que du
rante anos - incluindo o regime militar 
e os governos de Raul Alfonsfn e Car
los Menem - permaneceu no ostracis
mo, deu uma prova de força nas come
morações do Dia do Trabalho, a 12 de 
maio último, ao reunir 70 mil pessoas 
na Plaza de Mayo. O avanço da esquer
da independente na Argentina tem sido 
interpretado como, resultado do fracasso 
do plano econômico do governo pero
nista. No momento , os setores de es
querda que se opõem ao governo Me
nem são os comunistas e o Movimento 
ao Socialismo (MASJ. A Juventude P�
ronista também é crítica com relação a 
Menem. 

Batalhas no Báltico 

Pacto - Os russos s6 conseguiram 
jixa.r-se no Báltico no século 18, 
com Pedro, o Granti,e. A derrota da 
Rússia na Primei;a Guerra Mundial 
permitiu que os pa.íses do Báltico 
voltassem a ser nações soberanas. 
Mas o pacto entre Hitler e Stálin, em 
19 39, resultou em novas ocupações 
(primeiro os mssos e depois os 
alemães) e na anexação à União So
viética. 

A partir dal a Lituânia, Estônia e. 
Letônia sofreram um outro tipo de 
coisa, talvez pi.or. Tentativas de rus
sificação à força. Russos que se ins
talaram como se estivessem em cada 

' 
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Negros do Cone Sul 
reúnem-se 

Mootevidéu (AGENICSP) - A sala 
de congressos da Prefeitura Municipal 
de Montevidéu, Uruguai, sediou de :l a 
5 de maio o 1 !? Encontro de Entidal.Ies 
Negras do Cone Sul. Participaram da 
cerimônia de abertura, entre outros, 
o prefe ito de Montevidéu, Tabaré
Vazques, e representantes da Unes
co , do Comitê de Migrações Inter
nacionais e das Igrejas católica e
anglicana, respectivamente, bispos
Gotardi e Godfrey, o qual re latou.
seu recente encontro com o bispo
anglicano da África do Sul, Des
mond Tutu. No encontro de Mo�·
v1d�u foram de batidas formas
ação conjunta para lutar contra te
tipo de discriminação.

nação e que hoje batem de frente 
com os ansei.os de independência. 
Criou-se o ''inimigo interno''. 

Lutas -Na Lituânia os russos con
iam com força numérica não _ muitp

grande, mas com muita arrogância. 
Na Estônia, com bastante força, e 
na Letônia, com muitaforça. Os 
letões descendentes de russos já 
quase empatam com os nativos 
letões. Assim �endo, lituanos, 
estonianos e, i(!tões, além de lu.- · 
tarem P<!�- ;rj,f-étr,iep'��(i�ri,êJt(- · 

tam��m -. �nfrài�âJn · ''êmiéant?i'<. ·-• 
russoi'"'qu'é até tentam invadir .. 
seus. Parlamentos. 
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Volta él "grande díscipllna" na Igreja preocupa padre Comblin 

Dentro do programa das comemorações do quinto centenário da chegada de Cristóvão Colombo àquilo que fwje 
se chama Amériaµ Latina, o episcopado desse continente realizará sua quarta conferência em Santo Domingo, em 
outubro de 1992. Padre Joseph Comb,Lin, teólogo belga que mora no Brasil desde 1958, pinta um quadro geral da 

vida da Igreja católica na América Latina desde a conferência de Medell(n, em 1968. Nessa conferência 
constatou-se o surgimento de uma Igreja cuja atenção prioritária se voltava para a pobreza maciça das 

sociedades latino-americanas. Padre Comblinfaz uma avaliação e apresenta perspectivas, sem meias palavras. 
A entrevista foi publicada recentemente em Bruxelas, no boletim do Centro de Informações de Imprensa (CJP). 



CIP - Como é que a Igreja latino
americana está se preparando para a
comemoração de Santo Domingo? 

J. Comblin - Você sabe, é difícil
falar de uma Igreja latino-americana.
A evolução das Igrejas locais não é a
mesma cm todos os países, devido ao
fato de que o Conselho Episcopal La
tino-Americano (Cela.m) deixou de ser
um lugar de intercâmbio. Isso remonta
a 1972, quando o episcopado do con
tinente, reunido em �ucre para desig
nar a nova equipe dirigente, viu o
núncio apostólico intervir na hora em
que a eleição chegava ao fim. Diante
do desenrolar do escrutínio, que não
seguia a direção esperada por ele, o
Vaticano impôs d. Pironio como pre
sidente e d. Lópcz Trujillo como se
cretário-geral, um cargo-chave, pois
trata-se do único membro de tempo in
tegral da equipe. 

Essa intervenção transtornou toda a
estrutura do Ceiam, que se transfor
mou numa máquina de guen-a da San
ta Sé, a serviço de uma determinada
política: promover a volta à "grande
disciplina". Os bispos se encontraram
mais isolados do que antes, e Igrejas
que ainda ontem eram internacionais
estão hoje fechadas cm disputas inter
nas. Isso afeta muito a consciência la
tino-americana. 

CIP - O que motivou essa inter
venção de Roma? 

J. Comblin - Foi precisamente essa
consciência latino-americana. Dentro
do episcopado surgiam nessa época
figuras como Hélder Câmara (Brasil),
Leónidas Proaiío (Equador), José A.
Daumert (Peru) e Ramón Bogarin (Pa
raguai), o qual deveria ser o presiden
te do Celam ... 

Esses bispos, os primeiros desde o
século 16 a se dissociar dos coloniza
dores, tinham compreendido que era
preciso construir a Igreja a partir das
necessidades percebidas e vividas por
eles mesmos, e não em função de im
perativos ditados de fora. Em resumo,
era urgente descolonizar a Igreja lati
no-americana. É isso que explica a
desconfiança de Roma, como também,
aliás, da maioria de seu clero. 

Essa geração de Mcdcllfn cslá hoje
fora do circuito. Muitos morreram1 ou
tros estão doentes ou aposentados. 

Aliás, seria urgente organizai· uma
espécie de patrística desses grandes
prelados, isto é, cor.,servar e estudar
seus escritos, que correm o sério ris
co, sobretudo nas s�des episcopais
isoladas, de se deteriorar e perder para
sempre. 

Essa geração de bispos é uma
memória histórica muito prt:ciosa. O
que será que vamos conservar da 
memória histórico de Medellín? 

CIP - Essa geração não foi substi
tuída? 

J. Comblin - Não há, hoje, uma ge
ração capaz de substituí-la. Roma de-

·-

Dispos ,,rotcws sofrem efeitos da guinada neoconservadora 

seja que os bispos sejam os mais apa
gados possíveis. A recente política
das nomeações mostra bem essa
Lendência. 

No Brasil, atualmente, ainda en
contramos os dois tipos de prelados,
em proporções mais ou menos iguais.
Mas, certamente, não por muito tem
po. Em outH)s países, como o Chile
ou o Peru, a proporçao já mudou. 

Roma está desmantelando o que a
geração de Mcdellín havia construído.
O caso mais conhecido é, sem dúvida,
o de Recife, onde tudo aquilo que d.
Hélder Câmara tinha permitido que se 
realizasse está sendo sistematicamente
destruído. 

"Ele fez tamanha desordem que é
preciso recomeçar do zero", diz.em em
Roma. Efetivamente constatamos uma 
vontade muito fo1tc de liquidar sua 
herança, e a Santa Sé designou para
tanto um liomcm particularmente iná
bil. 

CIP - Essa consciência latino-ame
ricana, cujo ponto central é a presença
e a solidariedade da Igreja com a mas
sa dos pobres, qúem a vai despertar?
Quem será capaz de dar continuidade
à geração de Mcdellín? 

J. Comblin - Compete aos leigos
assumir suas responsabilidades, apro
veitar a ocasião que lhes é dada de
poder se expressar. Aliás, o direito
canônico os autoriza a se organizar
em associaçôes. 

Com efeito, quem mais poderia
fazê.-lo'/ Vimos que os bispos serão

cada vez mais controlados. Os padres?
Não devemos ter ilusões a esse respei
to. As diretrizes que virão do próximo
sínodo dos bispos, que terá lugar em
outubro próximo, já são conhecidas:
·será preciso, antes de mais nada, fe
char as portas dos seminários para
evitar qualquer contato com o exte
rior. 

É quase certo que vamos voltar a
uma formação tradicional. Os padres
continuarão a fornecer assistentes.a
os movimentos de elite, e não p· s
movimentos populares. 

Quanto aos religiosos, eles não têm
mais autonomia desde que a Confede
ração Latino-Americana de Religiosos
(Clar) - que já estava na mira da no
va equipe imposta por Roma no Ce
lam - foi chamada à ordem. Ao lhe
impor um novo secretário-geral, no
lugar de uma religiosa que havia sido
eleita conforme os estatutos que ha

. viam, no entanto, sido aprovados por
ela própria, a Santa Sé fez com a Clar
o que já havia feito com o Celam.:
transformou-se num seu refém, UII1
instrumento a serviço de sua política.
A Clar deixou de existir como um lu
gar de convergência. 

Embora seja verdade que as con
gregações mais importantes, como a
dos jesuítas, têm meios para não se
deixar intimidar, a situação é dramáti
ca para as pequenas congregações. 

CIP - Estarão os leigos prontos pa
ra assumir seu pape)?' 
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J. Comblin - Sob os regimes milíta
res, há uns 20 anos, a repressão en
fraqueceu muito os movimentos popu
lares, e isso contribuiu para desmobi
lizar os leigos. Nesse momento era o 
clero que falava. Mas agora que as 
novas democracias estão ampliando 
seus espaços de manifestação, os lei
gos que pertencem à das:;c média po
dem se exprimir. Eu entendo por das
se média a minoria que tem acesso à 
instrução, que pode, portanto, se in
. formar e ser formadora de opinião -
o que, evidentemente, não é o caso
das massas. Há 20 anos esses leigos
têm esse espaçb para poder falar, mas,
infelizmente, eles nem sempre 'têm
aproveitado essa possibilidade.

CIP - Como explicar a desmobili
zação da elite cristã?· 

J. Comblin - Na América Latina as
faculdades são máquinas para dar cur
sos, e não lugares onde se ensine a 
�nsar, onde, se procure fazer a articu
lação entre a fé e as responsabilidades 
do cristão numa sociedade em ges
tação. 

A voz que predonúna na universi
dade é a dos movimentos baseados 
numa espiritualidade forte, como o 
Opus Dei, Comunhão e Libertação, os 
Focolari, a Renovação Carismática ... 

Em São Paulo, os 400 mil ·estudan
tes universitários só 1têm, entre seus 
assistentes, três padres diocesanos. Os 
outros pertencem aos movimentos que 
acabei de citar. 

Esses movimentos se desenvolve-

___ ,,,,., 

CEDs: espom11ç1J do wofotismo na Igreja latino-americana 

ram sob a cobertura dos regimes mili
tares, o que supõe a privatização de 
qualquer pensamento. 

O falo de as universidades não en
sina.re111 11 pcwrnr lambém l'az, como 
conseqiii!m;ia, que as pessoas se fixem 
sobre o i111ediato (por exemplo, no 
campo políti1.:o, ganhar as próximas 
eleições), e não a longo prazo. Encon
lramos poucas pessoas capazes de 
pensar num ful.Llro a uma geração de 
distância. 

Acrescentam-se a isso as seqüelas 
da fase revolucionária, cm que tudo 
estava efetivamente concentrado sobre 
a conquista do poder político por gru
pos progressistas populares, utilizan
do-se dos meios os mais rápidos 
possíveis. 

A queda de Allendc no Chile 
( 1973) marcou um estancamento fatal, 
que paralisou todos os projetos pro
gressisws e reduziu ao silênciq uma 
esquerda intelectualmente t.rauma�iza
da. Os recentes acontecimentos no 
leste europeu não vão facilitar as coi
sas, pois reforçmn a idéia de que o 
caminho mm·xista-leninista - que 
aliás está cm retrocesso há mais de 
dez anos, devido a seu fracasso em 
quase todo o continente - leva real
mente a um impasse. 

CIP - As massas pobres ficam, 
então, entregues a si mesmas? 

J. Comblin - Coin efeito, a incapa
cidade de fazer projetos a longo prazo 
desviou as pessoas do objetivo essen
cial: uma ação paciente e perseverante 

no meio do povo. Ora, toda mudança 
na sociedade é impossível sem a in
tervenção das massas. Encontra-se aí 
um grande desafio. Os movimentos de 
esquerda deveriam ter militantes que 
se Jcdicassem à . conseientização do 
povo. Isso porque os movimentos re
volucionários em geral nunca estive
ram cm contato com a massa: ela só 
tinha de acompanhar. Além disso, uli
lizavam uma linguagem que lhe era 
estranha. 

Os líderes populistas, ao contrário, 
sabem comunicar-se perfeitamente 
bem com o povo. No início, há pouco 
mais de 20 anos, não se deu importân
cia a isso. Hoje eles estão em plena 
efervecência, sobretudo os pentecos
tais, e alguns bispos estão muito preo
cupados. É que eles são milhares de 
missionários .,._ pois cadu convertido 
é um missionário - batendo de porta 
em porta, e as adesões já chegam a 
milhões de pessoas em todo o conti
nente. Moro na região Nordeste do 
Brasil, onde, nos lugares mais distan
tes, só se vê um padre de seis em seis 
meses. Em minha vila, de dois mil ha
bitantes, vi surgirem em quatro anos 
quatro novas igrejas. Isso certamente 
deve corresponder a uma necessidade. 

Enquanto isso, a Igreja dispõe de 
pouco pessoal: mais ou menos 50 mil 
·padres para toda a América !-,atina. ,.
No Brasil eles são 13 núl para uma
população de 150 milhões de habitfln
tes, e metade deles já são idosos ou se
dedicam a atividades burocráticas. No
Nordeste há, em média, um padre para
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cada 50 núl habitantes. O que estamos· 
esperando para promover o laicado?! 

Se não prepararmos rapidamente 
núlhões de leigos, dentro de 20 anos 
não vai sobrar muita coisa. O catoli
cismo tradicional se esgota rapida
mente. A urbanização não é estranha a 
esse processo. Nas zonas urbanas, ca
da dia mais povoadas, a televisão con
tribui muito para o desaparecimento 
da religião tradicional e dos valores 
familiares ligados a ela. É por isso 
que é urgente, para a Igreja, restabe
lecer os contatos i,;iterpessoais. Ela 
não pod�rá fazê-lo sem os leigos. 

CIP - As CEBs não poderiam de
sempenhar esse papel? 

J. Comblin - Sim, desde que elas
existam e sejam libertadas do jugo cl�

rical. Elas não existem na Argentina e 
são clandestinas no Equador, na 
Colômbia e na América Cenu·al. No 
México elas só estão presentes em 
quatro ou cinco dioceses. 

No Brasil elas estão inscritas no 
programa da conferênçia episcopal, 
mas nem por isso está tudo resolvido. 
Alguns bispos que as apóiam precisam 
levar em conta a resistência de um 
clero que não modificou sua prática 
pastoral e que quer decidir tudo. Ao 
contrário das comunidades fundamcn
tàlistas, as comunidades de base são 
pouco missionárias, pennanecem den
tro da estrutura católica herdada da 
Idade Média, em que a paróquia 
detém o monopólio: cada comunidade 
de base tem seu território. 

CIP - Os leigos se sentem aceitos? 
J. Comblin - O clero continua oni

presente. Instaurar uma verdadeira 
prática democrática na sociedade oci
dental já levou tanto tempo ... Na Igre
ja, então, nem se fale. A democracia 
implica que os problemas sejam sempre 
situados numa perspectiva comunitá
ria, isolando as questões individuais, e 
que as decisões sejam tomadas coleti
vamente, em vista do bem comum. 

Ora, na Igreja católica continuamos 
com o sistema antigo: é o desejo do 
príncipe que continua a prevalecer, a 
menos que possamos cerceá.-lo (o pa
dre ou o bispo) e encontrar um meio 
de mudar sua decisão. 

Para que os leigos se levantem é 

�, 

' 

preciso que sejam levados a sério, que 
sejam reconhecidos e apoiados em seu 
trabalho. 

Enquanto não houver uma ·estrutura· 
jurídica adequada vai ser difícil sair 
do clericalismo e do autoritarismo. 
Existe hoje na Igreja o que cu chama
ria de "autoritarismo amoroso", que é 
paralisante, uma espécie de chantagem 
em nome da amizade, do amor, da 
paz: não magoar, evitar os conflitos. 

A situação é completamente dife
rente entre os pentecostais e em outras 
seitas fundamentalistas. Eles têm mi
lhares de pastores (forma-se um pastor 
em pouco tempo), pessoas que desco
briram que são missionárias. E que fi
cam ainda mais entusiasmadas porque, 
tendo sido batizadas na Igreja católi
ca, antes não podiam ser missionárias. 

Se a Igreja católica demorar muito, 
outras seguirão o mesmo caminho. is
so porque estamos num continente 
onde o "mercado religioso" está mais 
forte e mais aberto do que nunca, on
de todo o papel social passa pela reli
gião. Para as massas pobres, confron
tadas com problemas econômicos in
superáveis, a religião é realmente a 
grande saída. 

CIP - Pero que o senhor diz, a sal
vação da lgrcjn, na América-Latina, 
está nas 111flos dos leigos? 

J. Co111bh11 . lss1> eslií muito claro.
E há ainda ua Igreja na América Lati
na milhões de missionários cm poten
cial. Mas para que eles se revelem é 
preciso que-se sintam reconhecidos. A 

,,.__,,,, I 
.-.... . 

. perspectiva não poder se engajar 
freia neles o desejo de fonnação. 

Ora, Roma não encoraja essa evo� � 
lução. Po1tanto, é como· se isso fosse 
proibido. O bom católico é aquele que 
não faz nada, que não cria nenhum 
problema. 

Eu repito que há milhões de vo
cações no meio dos leigos, porém não 
para o modelo de Igreja que lhes é 
proposto. É preciso ir contra a política 
atual. 

Para Roma, a grande prioridade é o 
aumento das vocações sacerdotais. 
Ora, mesmo que hopvesse _um milagre 
seria impossível dobrar o número de 
padres em uma geração. E mesmo su
pondo que esse núl'agre acontecesse, 
ao mesmo tempo a população também 

· dobraria, e tudo ficaria na mesma.
É por isso que é preciso ter a cora

gem de reconsiderar a política atual.
Apostar nos leigos é o melhor inves
timento que podemos fazer. ,\

Em todo caso, concentrar toda a es
tratégia no clero é um suicídio para a
Igreja na América Latina. E, no eJililn
to, é isso que estamos fazendo. •

Enquanto isso, a opção pelos po
bres está se diluindo. Grupos como,
por exemplo, o Comunhão e Liber
tação, trabalham sobretudo para re
constituir uma cultura católica: é a
"nova evangelização", e o prognuna é
o mesmo que é usado na Europa. Den
tro dessa perspectiva, falar em opção
preferencial pelos pobres é ser um
desmancha-prazeres.
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Antigamente, 

o deus Baal.

Hoje, o deus Capital.

Jcan-Pícrrc Cavalié 

A l.6gica baa.lista ( capitalista) do 
ter conduz-nos à injustiça, pois, para 
ela, os bens va/,em mais que as pes
soas. Conduz-nos também à guerra, 
porque esta aparece como o �io 
mais seguro de defender os bens e de 

, os fazer crescer. Na lógica }avista ( e
vangélica) do ser, tudo é diferente. O 
objetivo não é ter mais, mas parti
lhar. A guerra não é mais necessdria 
e a paz torna-se o único horizonte 
com que todos sonham. 

É o que diz o pastor jrancls 
Jean-Pierre Cavalié, em artigo publi
cado recentemente "ª revista francesa 
"Cultures & Foi" (nq 136-137). Tra
ta-se de wna rejlexlío bíblico-teológi
ca muito atual sobrf! o capitalismo li
beral, Ido em mod,i hoje. Se seguir
mos o pensamento do autor, conclui
remos que o capitalismo não passa de 
um bem disfarçado .s-i.stema idoldtrico, 
gerador de morte, em tudo semelhan
te ao sistema badllco ( os Baals eram 
deuses donos dos meios de produçtio 
de riqueza), que m; profetas bíblicos 
corajosamente denunciaram e comba
teram em nome da vida das maiorias 
pobres. Essas vítimas inocentes que o 
'(dolo (hoÍe, o capital, com sua dis
criminatória economia de mercado) 
sempre exige em sacrifício, pa�a po
der garantir a vida faustosa das mi
norias privilegiadas. A tradução é da 
equipe do jornal "Fraternizar", de 
Lisboa.. 

Para csru reflexão, segui particu
lánnentc os textos bíblicos de Josué, 
Juízes, Samuel e o Livro dos Reis, 
que, nu origem, constituíam um único 
livro, cujo autor final escreveu na 
época da conclusão do exílio em Ba
bilônia, no ano de 587. O objetivo do 

' autor era procurar compreender por 
que se havia chegado à derrocada do 

, exflio. E a hipótese de que parte (ou 
melhor, a confissão de fé por que se 
orienta), é de que não foi Deus (Juvé) 
quem rompeu a aliança com o povo, 
mas este que lhe foi infiel, ao aceitar 
ºseguir", adotar outros deuses, sobre
tudo os Baals. 'Disse "seguir", porque 
adorar alguém leva sempre a qualquer 
lado. E o autor, influenciado pela cor
rente profética do nor:te (reino de Is
rael), afirma que "seguir os Baals" 
,leva à morte. E a prova a! está: o exí
lio e a destruição do país. 

Um tal período é, pois, um tempo 
de "crise", nos dois sentidos do tenro, 
de desordem e catástrofe, por um la
do, e de juízo de De,us, por outro. É 
dess1:1 constatação existencial e 

pragmállcn, co1111> 6 a mottc de um 
país, e que ulguns atribuem às práticas 
idolátricas, que, pouco a pouco, nas
cerá o monol.cfsmo teológico. Procla
mar que hti um 1ínico Deus não é um 
problema fi10116fico, mas existencial. 
Isto é, chegou-se ao monoteísmo, não 
por via ideológica, mas porque ele se 
revelou o único cwninho da libertação 
e da vida. 

Em rui comcxto, o Deuteronomista 
- pois é este o nome do autor - par
te da históriu de Israel e de Judá, e
com ela ensuia ler a palavra de Deus,
particularmente à lu� do conflito entre
Javé e Baal.

A primeira coisa a reter 6 que, mais 
do que folar de Baal, devemos falar de 
"baalismo", porque estamos cm pre
sença, nno do uma divindade da ferti
lidade, aliada a Astc1t6, ucusa da fe
cundidade, 11111s untes cm presença de 
um siste11111 rollgloso e iduológico bas
tante co111ploxo que condiciona o con
junto da 10111ldudc t1ociul, econômica, 
políticu e ldoolL�gü.m. Yejnmos com 
mais p01111l'l1u1. 

O UAAUSMO 

1) llmu mliua4o do lei - Os Baals,
na o.Õgo111, un11 Jeuscs da ln)Voada, 
que ac11b11111 11111 tornar-i;c deuses da 
nature:,.11 , .. , i11111l111c1111:, d1•uscs da pro
duçao - 11uh1i.:111do ngrícula, porque a 
ãgnculluru crn u fonte essencial de vi
da naquela 6pocu. 

Baal sig11ilic11 dono, proprietário. 
Os Banis sfü) os se1\hores de um lugar 
e/ou de 11111 f'o11ômcno natural. Em 
pouca8 pulovrns, podemos dizer que 

eles são os proprietários dos meios de 
produção da vida. O baalismo está, 
pois, baseado sobre a propriedade pri
vada dos meios de produção; é uma 
religião da produção, uma religião 
produtivista. 

2) Uma religião mercantil - Mas es
sa religião é ainda muito mais com
plexa. Como os Baals possuem os ·i, 

meios de produção da vida, os seres 
humanos, para poder viver, devem 
prestar-lhes culto. Como são eles os · �, 
deuses da natureza, só a eles nos po- :, ·. ·:' 
demos dirigir para que cheguemos a .. -�� 
ter mais trigo, m_ais chu-..;h, e menos , , , catástrofes naturais (moscas, gafanho- , 
tos, secas). 

Ora,'como todos ou quase todos os 
deuses da época, também os Baals não 
se preocupam muito com os seres hu
manos, muito menos com conceder
lhes alguma coisa gratuitamente. O 
culto 6 o ú1úco meio de obter dos deu
ses o meio de viver, numa espécie de 
troca, de negócio: se eu lhe oferecer 
em sacrifício tantos animais, você me 
garante em troca uma boa colheita e 
filhos. 

Desse modo, o baalismo é uma re
ligião mercantil, na qual os crentes 
têm uma relação comercial com a di
vindade. O rito, o culto, a oferenda, 
são o investimento assente no princí
pio do ter mais: eu sacrifico as primí
cias da colheita para garantir que ela 
re·nda o máximo. 

3) � religião de ricos - Desde
logo, quanto mais alguém possui e 
mais sacrifícios oferece, mais benefí
cios pode alcançar da divindade. É 
como a loteria: quanto mais se arrisca, 
mais probabilidades· se têm de ganhar .. 



Ne�sa lógica, ·quanto mais ric, fnr al
guém, mais pode enriquecer. 

Isso não impede (e talvez até expli
que) que essa religião, tal como a loteria hoje, fosse extremamente popular. 

4) Uma rcligüio de intermediários -Pouco a pouco, o volume de sacriJícios aumenta e as técnicas divinatóriase. sacrificiais tornam-se cada vez mais complexas. Um tal tipo de culto acabanecessarirunente por precisar de intermediários, sacerdotes e profotas. 
De fato, havia 450 profetas de Baalcontra Elias (I Livro dos Reis18,19-22). A submissão à divindadepassa obrigatoriamente pela submissãoa seus intermediários. É nessa baseque se estabelece u ligação entro u religião, a política e u economia. 

5) Uma religião da morte - O baa-
. 

6 
-hsmo também, e sobretudo, umn re-ligião da morte, na medida em que não concede a vida senão em troca de 

1 um sacrifício (imolação) dos produtos agrícolas, dos animais e, em alguns casos mais graves, dos seres humanos. 
E isso, não por sadismo, mas porque é 
o que se tem de mais querido. Assim, quando alguma coisa corre
mal, quando há uma crise (seca, epidemia, desastre militar), é sinal de que os deuses estão descontentes, porque 
alguém cometeu uma falta. Nessascircunstâncias, mais do que procurar a

causa, pmcunu11-se os c.:ulpados. É afamosa polítlcu do bode expiatório
que lodos c.:onhecemos bem, segundoa qual umu maldição só é resgatávelpela morte e pelo sangue. 

6) Uma religião gucrrcim - � 
gião do ter, o baaJismo é igualmente 
uma religlllo guerreira, porque a guerra ê um meio de JefcnJer, de vercrescer o ler, sejam bens materiais, seja o próprio território. Assim, a11Les de uma guerra, consulta-se II Ui v i11dade e, cm l:crlw, l:,t
sos, avu111:,'11-sc para a lula c.:om um ob
jeto s11gr11do que representa a própriadivindade, ao qual se atribui um podermágico Je vitória (cf. l Livro de Samuel 4 e seguintes, cm que se fala daArca da /\ll11111;11). 7) U111u l\1li1tião d11 focundidade -Religino d11 p1mlu :úo ll h1111lismo ·· tam m un111 religião d11 fecundidade.� mulher, 1111 como a leira, é considerada um 111cio de produ\;llO. É por issoque D11111 11•111 como aliada /\sterté,deusa !111 fcl'111ulldade. Na prtlth 11, 11 mulher t- tratada como um objeto, ,·11jo dono (/Hml) é o ho
mem (d·. 11 hu1,�1n Jos reis: quando semuda do n'I. o novo rei l:omeça portomar jHlssc du harém clú rei anterior;no Egito, enterrava-se t.odo o harémcom o fornó 1'11i<'cido). 8) A itJcolonia religiosa do,ninantc num mundo 100,cantíl - Por ludo isso, 

somos levados a concluir que o baalismo foi a religião dominante dessa 
região, pelo menos durante o períododos juízes e dos reis. Esse sistemaideológico e religioso corresponde aosistema econômico mercantil dominante na época que vê crescer as trocas comerciais, das quais. a Feníciafoi, durante muito tempo, dona e senhora. Parece bem, pois, que Baal tenha aqui sua origem. 

O NEOBAALISMO "LIBERAL"E PRODUTIVISTA 
1 

t Tal como eu, também vocês devemestar surpreendidos com os espantosos
paralelismos existentes entre esse velho baalismo e a ideologia dominantealuai, "liberal" e produtivista, pa.tticularmente no aspecto que aqui nos interessa. Com o sistema capitalista "liberal"�não estaremos em presença duma religião que não s6 não se confessa, mas até se esconde sob o manto da laicidaJe, da objetividade e da ciêi:A'? 
Não estaremos em presença duma•ligi,1o da vida quotidiana, como era o baulismo? Não estaremos em presença 
de um neobaalismo? 

1) Produtivismo e propriedade pri
vada - Se as manifestações e as pro
du�õcs da natureza hoje já não são divinizadas, não é verdade que o são cm seu lugar as da ciência? Não é verdade que hoje se espera da ciência toda •
a espécie de milagres, quer para se con:;eguir o mfuimo vital, quer para se obter o luxo? Numa palavra, não é de
la que se espera a vida? Na história da humanidade, nenhum sistema foi até hoje tão produtivista como o capitalismo liberal. A 
maior parte das descobertas científicasnão tem senão este objetivo: "s:

11emais", como bem o resumiu Fr ·sde Closet. O dogma da propriedade privadados meios de produção está algo alterado depois dos anos 50, com a transnacionalização das empresas. Permanece, entretanto, como um dos pilares • 
essenciais do liberalismo. O grande movimento das privatizações aí está aprová-lo. 

2) A salvação pela exportação -O século 20 está marcado pelo aumento considerável das trocas comerciais internacionais. Hoje, todos os países 
do mundo são mais ou menos interdependentes.' A mensagem fundamental do f-MI (Fundo Monetário Internacio
nal) é de que a salvação vem pela ex
portação: para sair da crise, os paísesdo Terceiro Mundo devem apertar o
cinto, isto é, sacrificar-se, para fazer 
baixar a procura e as importações. Por 
outro lado, devem produzir mais, parn 
exportar mais e po.der pagar a dívida. 

Nesse sistema, à semelhança do sis-



tema baáfico, a gratuidade núo tem sentido. A vida não pode ser resultado do dom, mas do mercado. Eu apenas viverei se vendo e compro. O capital ocupa agora o lugar do animal que então se sacrificava no culto, como investimento para mais se enriq�ecer ... 3) Se quer tomar-se rico, seja rico -É já um lugar-comum constatar que, no sistema liberal, o fosso entre os .tjcos e os pobres aumenta de forma espetacular, quer seja nos países desenvolvidos, quer nos do Terceiro Mundo. Quer seja entre os indivíduos, quer entre as classes ou os países. A lógica do sistema diz que, para alguém enriquecer, tem de ser rico já de início. 4) O peso dos intennediários - Qualo maior problema de nosso mundo,tanto no Primeiro Mundo (Ocidente) eno Segundo Mundo (países socialis
tas) quunto no Terceiro Mundo (África, Asw e América Latina)? Muitos respondem: os intermediários. E é verdade, pelo menos a nível econômico: sua multiplicação faz subir os preços e isso custa curo à sociedade, porque eles siio um tipo de gente que não produz. Mas também é verdade u nível político: a .democracia que aí temos não consiste em escolher intermediários? E é verdade ainda a nível social: ªJX;Sar das inegáveis vantagens, não éverdade que as burocracias são causa de numerosas injustiças? 5) A ••Boa Nova" do sacrifício -finalmente, e isto é o mais importante, a moral liberal é uma "�oa Nova" do sacrifício, individual e coletivo. Num extremo da escala temos o grande capitalista e u empresa transnacional. Para viver como vivem, são obrigados a sacrificar uma parte de seus haveres em investimentos. Para ganhar mais, para continuar competitivos. Numa palavra, para continuar a viver. Em certos casos, fala-se de .. capital de risco", e o risco é a morte. As dltiroas operações espetaculares entre grandes empresas multinacionais aí estão a lembrar-nos de que faz parte . da lógica desse sistema comer os outros pard poder continuar a viver. Num outro extremo da escalu, a moral é semelhante: em tempo de crise, para restabelecer a situação e acalmar os' deuses do mercado, é preciso sacrificar uma parte dos bens, isto é, de nosso nível de vida (que é já muito baixo para muitos), e sacrificar alguns seres humanos, isto é, os pobres e os desempregados. Dizem-nos, com efeito, que para resolver o problema do desemprego� importa começar por recuperar a saúde das empresas, e para tanto é preciso "aliviálas", ou seja, pôr no desemprego uma parte do pessoal. Por outras palavras, bem se compreende, pum suprimir 

o dcsomprcgo, é preciso criar desemprego.
Tui como no sistema baálico, o mal é aprescnt11do como o remédio: as demissões puro combater o desemprego, a pena de morte para combater os criminosos, a bomba p.u·a combater a bombu. E isso é feito, não por maquiavelismo, ou sadismo. A exemplo do que sucedia no baalismo, continuan1os prisioneiros duma lógica, dum sistema de pensar e de ugir. O sistemu de sacrflicio precisa de bodes expi1116rios, e por isso parte àprocurn de 11111 culpado (e de preferência nu11cu o que é tido por bom) mais do que dus verdadeiras causas e de um remédio eficaz. Os pobres, os desempregudo11, o 11úbn:1udo os imigrantes, não roprcH011111111 unmlmcnlc esse papel em noNHOll p11í1ios'/ 6) /\ � Rambo - O Ocidente

é mili1tu·1Hta'/ Os movimentos de paz correm o risco de ser exceções que só confirnuun u rogra. O n11mcro de guerras dopol11 do Início do Néculo, a capacidade do "11upcnnatar" que diversos pafso11 pn1itH10111, a energia e o dinheiro desti11udüH l'l produç;úo Jc armamento, a subldn tlus cxtJ'Oma11 direitas e a ideologia militarista que preenche a maior parte das produções cinematográficas uí cstúo a chamar-nos à realidade. Ató II rclução íntima que se observa enlro II p, cdominâncin das trocas comerci11i11 u II guerra encontra-se no liberuli1m111. N11mcrosas gucrrns, para não dizer 10J11s, fizeram-se por ambição ccouômlcu. E sempre custam somas fobulosm1. A françn, por exemplo, que é o terceiro produlOr-vcndedor de cnnhõcH do mundo, consegue equilibrar, gru1,\US u esse macabro comén.:lo, suu lmlança de pagamentos, garantindo desse modo a vida de alguns à custu Ju mo1tc de muitos outros. Conclusoo - Concluo esses paralelismos, scgununcntc muito rápidos, dizendo ljUC existe uma semelhança espantosa entrn o baalismo e o capitalismo libera.l, e que este último parece-me ser, no · fundo, um sistema ideológico o também religioso. Esse sistçmu, baálico e neobaálico, foi denunciado pelos profetas, depois por Jesus e pelos primeiros cristãos, •como umu idolatria e uma rellgião damorte.
A REAÇÃO PROFÉ'flCA E MESSTÂNIC/\ 

Não dh1po11ho de tempo purn estudar em detulhc esse assunto cm sua evolução hish1ricu. Limito-me a caracterizá-lo cm grnnllcs 1ruçoH. No prlm.:íph,, fov6 foi considerado como 11111 1111111, Só pom.•u II pouco, através l.11111 plllVuções du história, é que Deus fo, 1.'1J111prcendcr uos profe-

tas que Ele era de natureza totalmente outra. E porque a maior parte das· pessoas continuava a confundi-los, os profetas empenharam-se a fundo cm diferenciá-los. 1) O transformador-libertador - Noprimeiro capítulo do Gênese vemos · que Javé não é, como muitas vezes se pensa, um demiurgo (divindade que cria o mundo a partir· do nada) conservador, que teria criado o mundo de uma vez por todas, um mundo em que os seres· humanos não 
1
teríam nada a fazer senão "conservar" as coisas criadas e pedir a Deus que os alimentasse, e fizesse viver. Javé não criou a partir do nada, 1 pois no início havia o caos, o famoso 

tohu-bohu. Ele transfonna o que existe e que não permite a vida, para aí.criar um espaço onde a verdadeira vida poderá expandir-se, onde o ser poderá nascer. Primeira grande diferença fund�· -mental: enquanto Baal é um deus conservador do ter, Javé é um deus trans-formador do ser.2) A esperança do reino - Javé nãoé, como Baal, o deus de um lugar particular, nem de coisas, nem de fenômenos naturais. Ou seja, ele não é o deus do ter. É o deus de um povo (seres humanos), e particulannente de um povo dominado. Ele é o deus do ser. E verdade que se apresenta como o único proprietário da terra, mas faz dos seres humanos seus co-gerentes. Como deus da natureza, Baal segue o ritmo cíclico das · estações: nasce,expande-se, dorme ou . morre, paravoltar � nascer. E assim sucessivamente.Javé, ao contrário, é um deus nômade que acompanha seu povo. Tem como características a permanência e a constância, isto é, a fidelidade. Em vez dum ritmo cíclico, Ele avança, quebra os círculos viciosos que voltam sempre ao ponto de partida, e cria o tempo histórico do reino para sempre, do reino que está em vias de realização e que jamais será eternailusão. Ao contrário de Baal (ou deMarduk, na Mesopotâmia), Cristo ressuscita de uma vez por todas, inaugurando desse modo o reino para sempre.3) A humildade e a conversão: osdois pilares do culto - Para adorar Javé, para o consultar, para se dirigir a Ele, não.: se precisa de intermediários, como sucedia na prática baálica, nem de técnicas divinatórias, nem de riquezas. E muito menos é preciso flagelar o corpo. Um único intermediário basta, sem gritos, nem lágrimas. O que con� é a fé, a humildade e oarrependimento. No cristianismo, falar-se-á da confissão dos pecados e du conversão. No javismo, quando alguma coisa não vai bem, não é preciso procurar 
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um bode expiatório, mas confessar em 
conJunto as faltas. · Não são prcl · )S 
sacritfcios, mas converter-se (Cf. 
Levítico 16). 

4) O anli-sacriffcio e a graça- Uma
das particularidades do javismo profé
tico e do cristianismo é a afirmação da 
graça. O que Deus nos dá não é a re
compensa de nossas boas ações, nem 
a justa resposta ao culto que lhe pres
tamos, mas um dom gratuito que Ele 
nos · faz primeiro. Assim, com a 
criação, Ele nos dá de infcio tudo o 
que é preciso e para toda as pessoas. 
Para viver nlio é'preciso promover sa
crifícios, mns-.accilur na f6 este dom 
para o partilhar entre todos. A vida 
nasce da t� e da partilha. O mesmo 
acontece _cpm a libertação: ela é ofc1ta 
de Deus u seu povo no Egito. Igual
mente, o reino de Deus, supremo pre
·sente de Deus paru u humanidade.

Desse modo, enquanto o culto baá
lico é antes de tudo um pedido, um 
requerimento, o cultp javista é ltma 
resposta, uma ação de graças e uma 
conversão, face ao amor primeiro e 
grat�ito de Deus. No javismo protcti
co não há qualquer. relação comercial 
com Deus, porque este nüo se deixa 
comprar; Ele é um ser livre que se dá 
livremente. Sua justiça não está ao sa
bor do jogo da balança; ela não 6 a 
resposta justa ao que cada um investiu 
no ·culto e no rito. Não! Sua justiça é
parcial, pois favorece o pobre e o do
minado, pura que todos possam viver 
livremente e cm paz. 

O apóstolo Paulo, retomado' mais 
tarde por Lutero e pelos reformistas, 
desenvolverá essa idéia da salvação 
pela graça. Somos salvos gratuitamen
te, porque somos todos igualmente 
pecadqres. Mas, uma vez salvos, de
vemo-nos comportar como seres livres 
que libertam. 

Será a partir do mesmo princípio 
básico - "é preciso dar de início os 
meios de viver" - que alguns suge
rem a criação de um "subsídio univer
sal" que permitiria a cada um viver, 
independentemente do salário? 

5) A teologia da coragem - A lógi
�a baálica do ter nos conc;:luz, já o dis-

semos, à injustiça, porque os bens, as 
coisas, ficam à frente das pessoas; nos 
conduz tnmb6m à gucrru, porque ela 
aparece como o meio mais seguro de 
defender os bens e de os ver crescer. 
Exatamente como o sistema de defesa 
nuclear, ela repousa sobre o medo: 
medo de folhar, de ser agredido, medo 
de Deus. 

Na 16gicu j11vi1,ta do ser, tudo é di
ferente. Se 1ud1> 6 <.lado de início e a 
todos, por quo ter medo e agredir-se? 
O objetivo uno é Ler mais, mus paiti
lhar. A guerra niio <'.: nccossúriu, a paz 
torna-se o 1luko horizonlo com que se 
sonha. E1rnu h�1.t1i.:11 6 1111Li11Lil it1u·1sta, na 
medida c111 1111c 11l'i.n11a que 11ü0 são as 
armas que j1\llle111 salvar, mus apenas 
Deus. O ohJcllvo número um 6, então, 
converter o povo, nüo armá-lo, mesmo 
que um di11 clu se possa ver obrigado 
a lutar. 

Lcv1111d11 11111 pouco rnuis longe a 
análise, ll I hlllloronomisw propõe a 
scguinto lui111111: por trás Jc toda es
cravid1fo 1 1111 11111 ídolo; por tríÍs de to
do fdoh>, híÍ medo. Em outras pala
vras, quando nos deixamos dominar 
pelo medo, 11cubamos por idolàtrar 
quem nos utomoriza e nos submetemos 
a ele. A dww dn libertação 6 a cora
gem, que 11/ln ô um ulo ele ingenuida
de, mas de f6 0111 Deus. Esse problema 
é capit,d, p11rq11u o medo encontra-se 
na raiz de rn1n1oros,1s injustiças e de 
numerosos uompnrtumentos belicosos. 
Por medo do dosemprego, aceitamos 
os despcdi111c11toN; por medo dos imi
grantes, m:uitumns us expulsões; por 
medo dus grnp,1s terroristas, uccita
mos o tel1'orismo de Estado; por medo 
da guerra, ucciwmos a "guerra nas es
trelas", e assim por diante. 

Não 6 verdudc que o novo homem, 
ao viver nu justiça e na paz, não en
contrará 1111ds quulquer motivo para ter 
medo? 

6) Para resumir - Não expusemos
dogmas, nem ucrtezas teológicas, mas 
apenas pistus de reflexão, a partir da 
leitura "Buulismo e Jav ismo". Para 
resumir, u propósito deste assunto, 
proporei o seguinte: 

A criuçflo núo 6 um ato terminado e 
consumado, mas o começo duma li-

bertação criadora de vida. Como tal, 
não é algo a "salvaguardar", mas an
tes a prosseguir, mediante múltiplos 
atos de "criações libertadoras" do ser 
humano, única "imagem de Deus"; a 
destruição e o açambarcamento da 
criação são formalmente proibidos. 

A justiça de Deus consiste em fa

vorecer o "pequeno", o dominado, 
para restabelecer o equilíbrio e abolir 
para sempre as injustiças e as desi
gmddades. Como no-lo mostra expli
citamente o Livro de Jonas, por 
exemplo, ou os Evangelhos, cume de 
sua justiça, mesmo face aos pecado
res, é, não a condenação à morte, mas 
o perdão e a graça.

A páz de Deus é o primeiro qualifi
cativo Uuntamente com a justiça) do 
reino de Deus. Ela substitui a lógica 
do ter (que é a fonte da ambição, da 
exploração, dos sacrifícios, das guer
ras) pela do ser (gue se concretiza na 
partilha, no amor, no perdão). 

Como cume destes três aspectos, 
intimamente ligados entre si e que são 
a originalidade do javismo profétic. 
depois do cristianismo, fica a Jff
mação da "graça de Deus", isto é, 
que a salvação é dada desde o início, 
gratuilamente, e que o reino não é pa
ra ser merecido, mas acolhido. 

Ao recusar toda relação mercantil 
com Deus, como manifestação de ido
lau·ia que conduz à morte, o javismo e 
o cristianismo quiseram também abolir
toda 1·elação mercantil entre os seres
humanos e a natureza que lhes foi
confiada e que os acolhe, assim como
entre os seres humanos e seus seme
lhantes.

Semelhante conflito entre a lógica 
do ter e do ser, entre o baalismo e o 
javismo, está longe de ter terminado. 
De seu resultado depende a realização 
do reino de Deus. Uma de nossas múl
tiplas responsabilidades de cristanão 6, então, desmascarar as idola•
modernas, ou, como nós aqui dizé
mos, neobaálicas, as quais não apenas 
contrariam o projeto de Deus, mas, o 
que 6 pior, levam à morte? É então de 
concluir que o verdadeiro monoteísmo 
da vida quotidiana toma-se subversivo 
a favor da vida 
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EDIÇAO EXTRA DO BOLETIM 

Superior Tribunal Militar confirma condenação de Werner Fuchs 
Brasília e Curitiba (AGEN) - Em sua sessão do dia 15 de dezembro último, o Supe

rior Tribunal Militar (STM) manteve a sentença da Auditoria da 5ª Região Militar de 
Curitibà (PR) que;. a 26 de maio passado,' condenou o pastor Werner Fuchs, da Igreja E
vangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) a seis meses de reclusão, com dire_! 
\o a sursis. O pastor luterano ficará em liberdade condicional. Ele é acusado de ter 
ofendido as Forças Armadas em um discurso que fez

1 
no dia 25 de julho de 1986, quando 

defendia a devolução de terras no município de Papanduva (SC), pertencentes a lavrado
res e que foram desapropriadas para a ampliação de um campo de treinamento do Exérci-
1to. 

Julgamento inesperado 
Foi inesperada, para a IECLB e para o Comitê de Solidariedade ao pastor werner 

Fuchs, a realização da sessão do STM a 15 de dezembro passado. Ambos aguardavam que· 
.a sessão do Superior Tribunal Militar ocorresse no início de 1988. O parecer do rela-

tºr do processo, ministro Aldo Fagundes, foi totalmente favorável à absolvição de w.

Fuchs, mas, por 10 votos a 4, o STM manteve a sentença da Auditoria Militar de Curiti
ba. A defesa do acusado foi feita pelos advogados Nelson Olivas e Luís Eduardo Green
�algh que interporão recurso à decisão do STM. ' 

"Preso político" 
Em nota à imprensa, a direção da IECLB manifesta a sua inconformidade com o fato 

�e que, durante a chai11ada "nova república", um civil esteja sen�o julgado em um tri
bunal milit_ar. Do mesmo modo, a IECLB observa· que continua a mesma a situação das f� 
mílias de agricultores de Papanduva, cujas terras foram desapropriadas. Por esses m.2, 
tivas, o Comitê Werner Fuchs considera o pastor luterano 11 0 primeiro preso político 
da nova república". 

Entretanto, outros civis - agricultores de Papanduva - estão sendo julgados a ní 
vel dos tribunais militares. No início de dezembro, ·pouco antes da sessão do STM; a 
Auditoria Militar de Curitiba absolveu três agricultores desapropriados: João Schad_!:: 
ck, José Resende Ribas e Nataniel Resende Ribas. Outros dois agricultores desaprop_r_! 
adas, Hamilton Gonçalves de Oliveira e Edilson José de Oliveira, também serão julga
dos pela mesma Auditoria Militar. 

Uma ampla campanha a nível da opinião pública nos primeiros meses de 1988 ante
cedendo o julgamento do recurso será implementada pela IECLB e Comitê de Solidarie
dade ao pastor Werner Fuchs. O pastor Fuchs deverá integrar uma delegação da Comis
são Pastoral da Terra (CPT) que irá a Genebra, Suí.;;a, para, perante o Alto Comissaria 
do das Nações Unidas para os Direitos Humanos, depor sobre a situação vivida pelos 
trabalhadores rurais brasileiros. 
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CONIC acompanha_ 

O julgamento do recurso impetrado pelo pastor Fuchs no dia 15 de dezembro 'Foi 
acof!'4)anhado por representantes de cada uma das seis denominações que integram o CQ 
NIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil). No dia 10 de dezembro, o pa� 

. tor \'Jemer Fuchs recebeu o título de "Defensor dos Direitos Humanos11 no Paraná,co_!2 
cedido pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Ponta Grossa (PR), o mais an
tigo no estado. Em í982, o religioso havia recebido da Assembléia Legislativa do 

Paraná menção honrosa por sua luta na CPT, em especial no caso dos desapropriados 
de Itaipu. 

Caso Papanduva data de 1956 
Curitiba e Papanduva (AGEN) - Uma área de 7.614 hectares, situada entre os mu

nicípios de Papanduva e Três Barras, em Santa Catarina, f�ü declarada de utilidade 
pública em dezembro de 1956, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Essa área 
seria somada a LITTJa outra, de-1.800 ha, pertencente ao Exército, para a ampliação de 
um cafllf)o de treinamento. Na ocasião, o ministro da G:...:erra, Henrique Tei><eira L.ott, 
foi autorizado a promover a desapropriação, com recursos do orçamento de 1957. En
tretanto, segundo um documento áa CPT/Paraná, apenas em 1963 as cerca de 50 famíli
as ocupantes da área - somente cinco delas eram consideradas grandes proprietárias

foram notificadas, por oficiais do E>cército e funcionários da Justiça, que teriam de 
deixar a área em 48 horas, baseados no-decreto 40.570/56. 

Indenizações 

De acordo com a CPT, grande partedos proprietários deixa a área. Para o gado 
dos agricultores - que não pôde ser vendido - o Exército estabeleceu um regime de 
arrendamento das pastagens. Algumas famílias foram despejadas na praça cer1tral de 
Canoinhas (SC) com todos os seus pertences. Na época, foi criado um movimento pela 
reavaliação ou devolução das terras, que ressurgiu, em 1979, em Papanduva, com o n_Q

me de Núcleo Rural Papuan. No mesmo ano, o Núcleo pede ao então presidente general 
João Baptista Figueirecto·que fosse revogado o decreto assinado por Juscelino Kubit� 
chek. Ainda segundo a CPT

i 
o presidente Figueiredo informou que o Exército estava 

encarregado de regularizar as indenizações. 
Nada foi feito para refuJ.arizar a situação e, em 1980, 150 famílias ocupam a 

área, sendo expulsas três dias depois. Na edição de 20 de setembro daquele ano, o 
jornal 110 Estado de São Paulo11 publica estas declarações do general Jofre Sampaio, 

·então comandante da 5ª Região Militar: "Não pretendemos mesmo continuar usando como
campo de instrução uma área de terras férteis como aquela. Temos todo interesse em
conseguir uma outra área improdutiva e, se possível, deixar os agricultores voltarem

às suas antigas propriedades."
"Nova República" 
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Lavradores denunciam violências no Bico do Papagaio 

São Paulo (AGEN) - A situação generalizada de violências contra os trabalhadores 

rurais e agentes pastorais comprometidos com a reforma agrária, na região do Bico do 

Papagaio (norte de Goiás, sul do Maranhão e sul do Pará), foi denunciada, em visita 

à AGEN, no último dia 17, pelos lavradores Antônio Evangelista de Almeida, da fazen

da Bela Vista, em Conceição do Araguaia (PA), Andrelina Francisca dos Santos, de Co

linas de Goiás (GO) -mãe do lavrador José de Deus, assassinado em 12 de outubro últi 

mo, em Colméia (GO), na Fazenda Vale do Juari -, Luís Rosa de Melo, de Colinas, Ild� 

te França de Araújo, agente pastoral da diocese goiana de Miracema do Norte e pelo 

padre Patrício O'Sullivan, vigário da paróquia de Pedro Afonso, nessa mesma diocese. 

Eles vieram a São Paulo a convite do cardeal arcebispo paulistano, d.Paulo Evaristo 

Arns, para participarem de uma celebração na catedral da Sé, no domingo, 19 de dez8_!!! 

bro, sobre as violências cometidas contra os trabalhadores rurais em todo o país. E� 

tiveram,também, visitando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ac8Jll)ados 

sem terra da zona leste de São Paulo e a Câmara Municipal paulistana. 

De acordo com dados levantados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), Regional 

Araguaia-Tocantins, trazidos pelos visitantes, durante o ano de 1987 foram mortos, 

nessa região, 31 lavradores, enquanto 140 foram ameaçados de morte, 123 foram feri

dos e espancados. Entre as famílias, 1006 foram ameaçadas de despejo, 245 foram des

pejadas. Nó rol de violências, 162 casas foram queimadas e 135 lavradores foram pre

sos, enquanto 700 trabalhadores rurais foram submetidos a trabalho escravo. Os dados 

ainda estão incompletos. No médio-norte goiano, nas últimas semanas, foram ameaçados 

de morte todos os membros das 52 famílias de posseiros já cadastrados pelo Ministé

rio da Reforma e Desenvolvimento Agrário (Mirad) para assentamentos em áreas desa

propriadas, assim como os lavradores Ione Valadares C8.fll)OS (gravemente ferido no 

dia 18 de julho deste ano, quando seu irmão Vilmone Campos da Silva foi assassina

do pelo fazendeiro Luís Espíndola Cardoso Júnior e seus pistoleiros. Quando estava 

internado em Conceição do Araguaia, pistoleiros tentaram de novo matar Ione), Dami

ão, cunhado de Vilmone e testenunha do crime, Cícero Francisco dos Santos (irmão 

de José de Deus Francisco do Nascimento, assassinado no dia 12 de outubro de 1987 

pelo fazendeiro Luís Espíndola Cardoso Jr.), seu irmão Danilo e outros pistoleiros), 

Andrelina Francisco dos Santos, mãe de José de Deus, Antônio Francisco do Nascimen

to, irmão de José de Deus, as testemunhas do assassinato desse lavrador (Cesário 

Ferreira dos Santos, Carlos Silveira Lopes, Domingos Pereira da Silva, Luís Rosa de 

Melo, Elias Pereira da Silva, Valdemar Gonçalves da Silva, José Souza Brito, Sebast_! 

ão Feliciano Gomes, Raimundo Pereira do Nascimento, Josafrá Pereira de Brito, João 

Alves da Silva, Divino Henrique Duarte, Divino Mariano Leme, Antônio Pereira da Sil

va, Antônio Pereira da Silva, Osmarildo, Adão Feitosa Rodrigues e Aquiles Fernandes 

Lima),além dos padres Martinho Murray (vigário da.paróquia de Novo Planalto, em Co-
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linas de Goiás e que, no dia 27 de outubro último, foi perseguido três vezes por una 
camionete com fazendeiros e pistoleiros), Patrício O'Sullivan, Ricardo Rezende e Henri 
que des Roziers e dos agentes pastorais Ildete França de Araújo e Arturo Powers. Estão 
também sob ameaça de morte - pelos corretores de imóveis do município de Pedro Afonso, 
Félix Guimarães e Nemésio de Oliveira - 14 posseiros que tiveram suas casas queimadas, 
especialmente Demétrio Pereira da Silva, José Batista dos Santos, Gilberto Ribeiro Ba
tista, João Batista dos Santos, Rainundo Cordeiro, Elpídio Lopes, Otávio Pereira Pri
mo Sena, Francisca Lozeira de França (viúva de Mercídio Ferreira de Souza, assassina
do por pist oleiros, em 1º de junho último, a mando dos dois corretores de imóveis). 

Milícias privadas 
Para o lavrador Luís Rosa de Melo, de Colinas, a situação no norte goiano "é mui

to custosa e ninguém pode ir trabalhar na roça, com medo dos pistoleiros", acrescentan 
do que "se a gente fica nas cidades, sofre e se sai, sofre ainda mais". Andrelina Fran 
cisca diz que "as famílias estão todas largadas e as mulheres não sabem onde se encon
tram os seus maridos". Ele teve um filho assassinado e tem outro ameaçado de morte. A
té hoje, ninguém foi sequer indiciado pelo crime. O padre Patrício diz que, em 1985, 
"os lavradores ainda tinham alguma esperança na reforma agrária, mas de lá para cá a e� 
perança diminuiu muito, havendo poucas desapropriações e nenhuma imissão de posse". Ex
plica que "os pistoleiros agem inçunemente, acobertados pela polícia e os p0liciais, 
por sua vez, costumam dar batidas e tomar os instrumentos de trabalho dos lavradores". 
Em Gurupi, norte goiano, atua uma milícia privada, formada por policiais reformados de 
Goiás, sob o comando do tenente Divino Oliveira. Essa milícia foi contratada pela Coo
perativa Mista Vale do Javaé Ltda. (Coperjava) que também cuidou de alojar os pistolei 
ros numa casa abandonada a 100 metros da casa do lavrador Miguel Ribeiro da Silva, um 
posseiro há oito anos no projeto Rio Formoso, no município de Formoso do Araguaia, em 
Goiás. 

·Estado do Tocantins
Os lavradores e agen!es pastorais manifestam-se preocupados quanto à criação do

novo estado do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, considerando que os maiores de 
fensores da nova unidade federativa são os deputados José Freire (PMDB-GO) e Siqueira 
Campos (POC-GO), notoriamente ligados à União Democrática Ruralista (UDR). "0 poder no 
novo estado ficará com aqueles que sempre esmagaram o povo", dizem os lavradores. Por 
último, afirmam que, apesar de tudo isto, "cresce a organização dos trabalhadores, su!_ 
gem novos sinsicatos e o povo se une para enfrentar toda essa violência". Andrelina 
Francisca diz esperar que, em 1988, "as terras sejam libertadas para o povo poder traba 
lhar". 

AV. IPIRANGA, 1267 - 14.º ANDAR - TELEFONE: 229-6734 
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Contrariando o espírito das palavras do general Jofre Sarfl)aio, o Exército 
fecha, em 1985, a estrada principal que dá acesso ao Carfl)O de treinamento, de
terminando a prisão de quem entrasse na área sem autorização. Nesse ano, os agri 
cultores Nataniel Resende Ribas, José Resende Ribas e João Florindo Schadeck são 
acusados de subtrair madeira da área. "Na verdade, diz o documento da CPT, foi a 
ad�inistração do campo que avançou a divisa para dentro das terras de João Schad� 
ck e a madeira extraída era de propriedade dos agricultores, conforme reiteradas 
decisões da Justiça Federal - secção judiciária de Santa C�tarina". Com efeito, 
os três agricultores foram absolvidos no início de dezembro de 1987. 

Em 1985, segundo o boletim "Informação IECLB", o Ministério da Reforma e De
senvolvimento Agrário (Mirad) é encarregado de propor uma solução rápida para o 

- caso de Papanduva. Diante do imobilismo do Mirad, os agricultores acampam em fren
te à sede do Incra, em Florianópolis (SC). Um grupo de trabalho, formado pelo In
cra e pela 5ª Região Militar, estuda a viabilidade de rrudança do campo de treina
mento do Exército para uma área de latifúndios - no total de 2.600 hectares - em
Agua Doce. Nesta localidade, está situado o maior latifúndio de Santa Catarina,
com 9 mil ha.O relatório do grupo de trabalho está em mãos do Exército, mas as
suas conclusões não foram divulgadas.

A condenação de Fuchs 
No dia 17 de junho de 1986, o Procurador da Justiça; João Càrlos Kutz, em u

ma carta ao governador de Santa Catarí�, Espiridião Amin, reconhece que o Exérci 
to ocupa irregularmente a área, tanto que a União não consegue registrá-la em seu 
nome. O número de atingidos, em 30 anos, subiu de 500 para 2000 pessoas. A 25 de 
julho de 1986, o pastor Werner Fuchs, então coordenador da CPT/Paraná, em manifes
tação pelo Dia do Agricultor, defronte ao Palácio Iguaçu, sede governamental do 
Paraná, em Curitiba, denuncia toda essa situação. Suas declarações são consideradas 
ofensivas pelo Exército, que o processa. A 26 de maio de 1987, a Auditoria da 5ª 
Região Militar de Curitiba condena o pastor a seis meses de prisão, com direito a 
sursis. O cumprimento da pena se daria em liberdade condicional, pelo período de 
dois anos. A sentença foi confirmada a 15 de dezembro pelo Superior Tribunal Mili
tar, apesar do parecer do relator, ministro Aldo da Silva Fagundes, favorável à 
absolvição do religioso. O pastor está recorrendo�rlá:sentença. 
•. - . - . . .

A EQUIPE DA AGEN ABRAÇA TODOS OS SEUS $úeIOS, COLABORADORES, CORRESPONDENTES 
1 E ASSINANTES, NESTAS FESTAS OC NATAL E ANO NOVO. E DESEJA QU:: EM CADA UM SEJA R� 
, VADI\ A ESPERANÇA NU-1A VIDA DIGNA PARA TODOS OS 1-0ENS E t4J, .. J-ERES COM VISTAS A REA

LIZAÇAO DA JUSTIÇA, DA PAZ E OOS DIREITOS HJMANOS. 

AV. lPIRANGA, 1267 - 14.º ANDAR - TELEFONE: 229-6734 
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3'.:'.% de mul�eres estras e doutoras.
'i:-.t.

_ 
f:

lafios pàr·a ·él população femirtina. 
Na verdadB-i a discriminação é um · . _ 

círculo vicioso d ifícil de ser rompido na,. Mullier na comumcaçao - A Cai1:p�-
medida que grandes veias sociais são nha da  Fraternidade de, 90 aborda 001s

emas articuladoras. No rnunJo da arte a aspectos. Um referente a mulher profis-
�ulher é vista com olhos masculinos'. é sional �a comunicação e outro à irna-
objeto, é tema, é 1r.atéri2-prima. Na mi- gen: veJCulada re:Jos meio� de- COf1!un �-
dia, é peça, é produto para anunci a

r ou- caçao. Confonn� infonnaçoes do S,nd,-
tro produto quando não é O próprio. cato dos .l ?rna�stas de B ra_síha

_, 
60_:i;

Nos cargos polft ícos, a inda tem que dos profiss1ona1s de 
1 

comuruc�?'.1-º s�o
comprovar-se um ser pensante. Faz 59 homens ; 70% dos methores salanos sao 
anos que as mulheres conquistaram O dos ho�ens, que ocupam c�g<?s de ch_:!-
direito do voto. Mas sua ocupação em fia:  309i dos atuantes em sind,catoi- sao 
cargos políticos ainda é mel a estrawsfé- mulheres. 
rica. Segundo o texto-base da CNBB Quanto ao outro l ado da comuni-
"ex.i stem hoje 27 deputadas federais,  cação, o texto-base da  campanha co-
d i \.ersas estaduais, prefeitas, \ er eado- men ta:  "A in-,;,!!em da mu lher veicu l ada 
ras, a lém de secretárias de 1=:.�1;ido e pelos grnnàes meios de comunicc1ção re-
duas ministras, nos últimos J O .-.nus" . força e arualiza os precon<.(;"itos e a dis-
Nos recinlos da Câmarn dos D;::pui:1dos criminação impostos a ela. ao longo dos 
de Brasília, mesmo �ncio apenas 27 ,  as �cu los ( . . .  ): é apresentada numa re-
mulhcres fizeram prese-nça, com desta- lação de submissão e depend,'.;ncia ao 
que .1x,ra Benedita da S i lva  que é negra humem, como aquela que- não ! em (>pi-
e portanto duplamt'.nte discriminada. nião própria .  considéra- se como valor 

Movim�ntos populares - O tex to-base supremo a beleza de seu corpo, que 
da Campanha da Fra1emidade 90 cons- passa a .,ser objeto de exploração na pu -
tata que é no âmbi10 dos mo\·imenws bl icidade . "  
populares que a presença d a  m nlher s e  No contexto de d i�íiminação e ,  ago-
faz sentir ainda com 1rrnior ; ntensi dade: ra . de marginal idade . a mulher sen te 
" "J'\ão é difíci l  ver a mu lher da periferia agud izado Õ peso d� i ncon seyüênc ia 
arregar_ � lhos a t iraco lo para parti cipar socia l  !-Obre ela: desde as men inas de 

reum_oes, passeaias, g reves, assem- rua ou mulheres negra., que ai nda pa-
é ias. E a mulher fazendo polít ica" . gam o preço pela melan ina (pig.men-

Essa realidade é i nterpretada como tação escura) em sua pele e às quais são 
"forma de resistência".  relecados trabalhos humildes, se m aces-

o documento expl ica porc.Jliê: "Os so a-salários melhores . 
movimentos populares de mulheres, es- A figurn da mulher prost itu ta,  flúr 
pecialmeníe no B rasil e na  A mérica La- su a vez, é das mais est icmati2.adas den-
t ina, surgem muito vinculados à tro do s istema social vi!!ente .  Secundo 
existência de um Estado a utoritái;o .  É a pondera o documento da CNBB , ' · a  
forma da resistênc ia .  A emergência da mu lher envol\'ida é at in!!ida mental e fi-
participação da mulher é faci l i tada exa- sicamente, enquanto o -h�m1em se em-
tamente rorque neste momento hi stóri- bn.llece para nem sequer scn Li r a culpa 
co, os espaços t radicionais e instit ucio- moral que ca rrega" .  Lembra que " a  
nais - que são os grandes espaços de prosti tu ição é favorecida também pela 
poder - estão ofuscados. Os espaços dupl a  moral que i mpera na sociedade e 
infonnais passam a ser os espaços polf- afeta as famíl ias: esposas, filhas , noivas 
tices imponan tes e, por serem i n for- e namoradas devem ser 'proteg idas '  e o 
mais, ficam fora do controle masculi- homem é incenl! vado a procurar a satis-
no" .  fação sexua l  com as prost itutas '' . Fora 

E "na me dida em que foram crescen- da casa. 
do as organizações dos moviID:'ntos po- Os l ivros didáticos e até mesmo d i -
pulares, foi crescendo também a cons- cionários contrib1Jem para transmi t i r ,  e 

•· · ncia e a part icipação da mul her nas portanto perperuar, c oncepções d i feren-
as rei v i ndica16rias e pol ít icas. Hoje, ciadas. O próprio d ic ionário Aurél io 

a mulher participa dos movimenws po- Buarque de Holanda defi ne: "homem 
pulares e associações como: terra e mo- público é o indivíduo que se consagra à 
radia, saúde, ed ucação, creche, sanea- vida ptíbl ica"; "mulher pública :  mere-
rnento e transporte" . E outros. ui z., prost i tuta" . 

"No campo, participam junto com os "O homem, mesmo sendo prostitu-
companheíros na lu ta pela terra; rei vin- to" ,  avalia o documen to da CNB B ,  
d icc1ções; defendendo a natureza amea- "transita pe lo mundo sem esse estigma 
çada pelos grandes proje10s, barragens, e sem marcas."  
polu ição industrial. Nos d iversos locais Mulh�r na Tg

reja - Enfocando a l gre-
fonnam associações e movimentos de ja  pr imitiva, o texto-base da Campanha 
domésticas , lavadeiras, costure iras. " da Fraterni dade comenta: "Na Igreja 
Tomam consciência d e  sua importância primi t iva, a mulher participava ati va-
e também de que a sua é uma árdua ca- mente da comun idade eclesial e da obra 
minhada contra os preconceitos. de evangeli zação. Mulheres e homens 

Preconceitos que devem ser banidos trnbalha \'am lado a lado na construção 
e punidos de acordo com a nova Consti- do Re ino. Certas mulheres exerciam 
tuição que garante às mulheres algumas funções de l iderança. A inda no segundo 
de suas conquistas: uma delas, a l icen- século havia mulheres d i áconas. Mas, 
ça-matemidade de 1 20 dias. Mas l ei no aos poucos ,  elas desaparecem dos qua-

• papel não é necessariamente real idade dros oficiais da Jgreja, que se fecha no 

! 

prática. E agora empresas que antes clero eor_sti tuído só de homens. As duas 
exigiam teste de gravidez, também classes - clero e le igos - vão se 10r-
obrigam as mu lheres a apresentar ates- nando ma is c laras, com seus papéis 
t.ado de esteril i dade. O d ireito à saúde e mais definidos. O modelo da Igreja se 
assis tência, aliás, é um dos grandes de- toma sempre mais patriarc al : o papel da 

mulher é d.;-2sticamen1<: rt"du.iido. " 
Mas com o Conc íl io Ya1 icano ��-. as 

conferências  de  Medell ín e Puebla, a 
ação católica entra com u ma now, cons
cfentização sobre o papel da mulher. 
Até então, desde os tempos primit ivos, 
no Brasil, as mulheres ocupavan-se da 
manutenção, l impei.,a e qman1emação 
dos templos: organização de procissões; 
socorros a padres, párocos; na ca t.eque
se : nas irmandades e ordem, terceiras. 

Mas a partir do concílio e das con
ferências c i tadas, ela ocupa seu espaço 
nas Comunidades Ec lesiais de Base 
<CEBs), q uantificadas em 200 mil 
CE.Bs somente no Brasil .  Mas apesar do 
leque de ati \·idades que ela conqu i !'ta . a 
partir ctas CEB s,  em pnsiOrais efpe,: ífi
cas , e outras fonnas de :-erviço ali:idas 
aos mo,·imentos P'-'pul ares, por e '-tm
plo, "quanto à l itu1 gia ,  na. maioria dos 
ca.<.,05 arua em caráter de supl�ncia, sem 
que possa pres id ir e aruar nas fun,;ôes 
l i t úrgicas. Se o m in: stério da p;ila� rn foi 
aheno aos l ei gos, ht>mens e mulhcn:s . o 
ministério estável de le i tor cominua re
servado aos le igos hc1mens". 

Se por um lado a l g reja C:-,lói ica no 
Brasil conta com :'-00 mil c-areyuisias 
mu lheres, por úll lrO,  e · · apt<::ar de ,ua 
grande cont.ribuição na c�,nsln.i..,5o da 
comun idade eclesial e do Reino de 
Deus, e la,  a mulher, a inda está longe de 
uma p�trtic ipaçiio no nível de igua.ldade, 
unn\.ém em número, com os homc·ns na 
:irc.i da f1.>r in:-i<,:ão dos p:idres e dcm.i is 
mini <;tros . na teologia,  na preparação 
dos documentos pastorais e nas de
ci:,0es finais" . A conclusão do docu
mento, neste i tem, cnt emk: que "tal par
t icipação depende tamo da mulher que 
prec isa preparar-se e ocupar o espaço 
que lhe ca be,  como da abennra ela h ie
rarquia para dar à mu lher o l ugdf na 
lgreja ao qual e la tem d i re i to' · .  

O tex to-hase da  CéJmpanha da  f"ra
temidade 90 , sobre " ' :'-1 u lhcr e Homem: 
lrm1gcm de Deus" ,  fala a inda das mu
lheres rei i giosas represe madas por 39 
mil  figuras kmin inas, enquanto e'\ i :- 1c 1n 
apenas 1 1  mi l rel ifio:-os . ·\b�>rda 
também o papel da mu lher em 0uu as 
Igrejas cristãs e sua parlicipação mrnis
tcrial :  sua at uação jumo ao Con:-clho 
Mundial de I grejas, além de estahelt>cer 
uma reílexão antropológ ica at ual. 

Teologicame nte, hoje , rc!Om;i-,e o 
projeto in ic ial de Deus quando se :ir.r
ma que a plenitude t anto  da 1 1 111 l t ic::r 

quanto do homem está em Deus .  E am
bos foram feitos a sua ima!?em e :-,'mc
l hança. É reforçado a i nda , -no apelo da 
Campanha da r-ratemidacle , o traço fe
minino da trindade: · ·T(xlo o fund�11,1cn
to bíbl ico nos pe011ite afirmar que o 
mistério de D-�us, comunidade trin i ,:íria 
do amor, se revela 1 amhém no feminino, 
e que a mulher é tão plenamente :;na 
imagem quanto o homc:m. Tanto no Pai, 
como no Filho e no fapí r i 10 Sa nto, po
demo� perceber traços da re \el aç:io fe
minina de Deus .  O Fi lho e o Espír ito 
Santo, operando no seio da h istória, fa-
7em acontecer a revelação da ori !,'.:m 
sem origem, que mostra �eu rosto Je Pai 
e de Mãe e que o Novo Test:un,: nto 
define como amor." 

Jesus, t"-fi.üia, apóstolos e d i�dl '1il as 
são a real idade concreta e absolut :1 ,les
te amor. 
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Gostaríamos ainda que as indicações fossem acompanhadas de uma 

pequenajustificativa e um currlculo do(a) indicado(a) a ser en·caminhado pàra 
a nossa sede nacional. 

A escolha serâ feita pelo nosso Conselho e Secretariado. 
• Período para encaminhamento das indicações:

De O 1 de setembro a 20 de outubro
• Anúncio do escolhido

03 de novembro
• Entrega do Prêmio em solenidade a ser realizada na cidade de

Salvador-BA, no dia 27 de janeiro de 1994.
As indicações deverão ser encaminhadas à sede do MNDH no ses -

Quadra 2 - Bloco D - Ed. Oscar Niemeyer - Sala 1001 - CEP 7 0516-900 -

Brasilia-DF. 

M·N·D·H 
MOVIMENTO NACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS 

SCS - Ed. óscar Niemeyer - Quadra 02 
Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 
Fone: D D 1 005561 • 225-3337 
F a x: D D 1 005561 • 225-7157 
CEP 70.316-900 - Brasília-Bra�il 



O l'IIOVII'IIENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - l'IINDH • é um 
movimento civil, democrático, ecumênico e suprapartidário, que congrega, 
atualmente, centenas de entidades que lutam na defesa e na promoção dos 
direitos humanos, ao lado dos despossuldos e marginalizados, contribuindo 
para o avanço da luta social na perspectiva da construção de uma sociedade 

democrática, pluralista e libertadora, com base na história e na cultura de cada 
povo. 

Fundado em 1982, o MNDJi é a principal articulação brasileira de 
promoção dos direitos humanos como pressuposto básico da vida democrá
tica. Está organizado em todo o pais, em oito Regionais. Sua direção política, 
cabe ao Conselho Nacional, integrado por dois representantes de cada 

Regional, com apoio do Secretariado Nacional, com quatro integrantes. 
Possui um eixo de ação -A LUTA PELA VIDA, CONTRA A VIOLÊNCIA - e 

conta com três programas de trabalho, em tomo deste eixo: Violência e 
Cidadania, Comunicação e Formação. Realiza encontros Nacionais, com a 
participação de representantes de suas entidades filiadas. 

O MNDJi, desde sua fundação, trabalha em tomo de questões ligadas $ 
violência contra crianças e adolescentes, mulheres, indios, negros, trabalha
dores urbanos e rurais, entre outros segmentos da população, Promove e 
participa1 das lutas pelo direito à moradia, à terra, à saúde, à educação e à 
segurança pública. Apóia, também, Iniciativas pela democratização da infor
mação e pelos direitos de todos os setores oprimidos na sociedade brasileira 
e latino-americana. 

O MNDH no ano de 1993 completa 11 anos de serviços prestados à luta 
pela democracia, liberdade, participação popular, enfim, de construção da 
cidadania plena para homens e mulheres de todas as faixas etárias, credos, 
etnias e culturas no Brasil. 

A partir de 1988, instituiu seu prêmio nacional de direitos humanos. 
Desde então tem buscado homenagear segmentos da sociedade brasileira, 
organizações e pessoas que, pelo compromisso, dedicação e esperança, 
destacaram-se na caminhada da construção desta utopia de liberdade, 
esperança e fé, construir um mundo onde todos (as) vivenciem a paz e a 
dignidade social. 

Foram homenageados(as) desde então: D. Paulo Evaristo Ams, a 
Comunidade Indígena Yanomami, a sindicalista rural Maria Aparecida Pereira, 
a deputada Benedita da Silva, o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, 
D. Pedro Casaldáliga, Frei Leonardo Boff e o sociólogo tter�ert de Souza.

O processo ampliado de indicações, realizado em 1992, comprovou o 
alto grau de interesse, compreensão e seriedade deferidas ao prêmio nacional 
de direitos humanos. E é com esta mesma compreensão que novamente nos 
dirigimos a todos(as) para solicitar indicações de nomes de pessoas ou 
entidades que, através de sua prática, estejam contribuindo para fazer desse 
ideal uma realidade em nosso pais. 

O Conselho Nacional do MNDH, para o ano de 1993, definiu que 
entregará, extraordinariamente, dois prêmios nacionais, o primeiro à 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço - Ce5E, entidade que há 20 anos vem 
desenvolvendo inúmeros serviços à luta pelos direitos humanos no Brasil. A 
definição do segundo homenageado(a) seguirá de acordo com o estabelecido 
anteriormente. 
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inexistência de 

idéias 

p rede termi 11 a d as 

As questões da democracia e da ci
dadania, e sua relação com os procl a
mados direitos humanos podem ser en
caminhadas a partir da postura marxista 
de que os homens "em sua efetividade" 
são "o conjunto das relações sociais". 
(3) Este ponto de partida tem, para o
que nos inteiessa aqui, várias con
seqüências te6ricas.

Uma delas está ligada com o que dis
semos de passagem no item anterior. 
Trata-se, como falou Marx, dessas "ba

Melas idealistas" que tentam "explicar 
9r>rática a partir da idéia" .(4) Confor-
me a concepção idealista, haveria a 
idéia "pura" já anterionnente dada a 
toda e qualquer realida::le. A prática se
ria a realização da idéia. Assim, por 
exemplo, com relação à democracia, já 
haveria uma idéia pura de democracia 
(existente não sabemos em que pré-lu
gar, ou pré-tempo, ou pré-livro, ou in
ventada por um pré-alguém). À pro
porção que os homens fossem vivendo, 
eles estariam "realizando" essa idéia, 
tomando-a na prática cada vez mais 
pr6xima ou distante da tal idéia. O 
mesmo diz a concepção idealista a res
peito de outros fatos, como a liberdade, 
a famflia, a justiça, o amor, a igualdade, 
os direitos humanos, o Estado, a revo-

lução etc. 
Uma das conseqüências, pois, para 

alguém que parte da concepção marxis
ta do homem é que não existem as 
idéias predetemúnadas de democracia, 
cidadania e direitos humanos. Estas ou 
quaisquer outras idéias são construídas 
por homens historicamente determina
dos. Democracia, cidadania e direitos 
humanos são estabelecidos em cir
cunstâncias concretas. São-sendo, na 
expressão usada por Roberto Lyra Fi
lho. 

Nenhuma democraciLJ surge por um 
passe de mágica. 

Segundo a concepção idealista, e pa
ra ficar apenas no campo dos direitos 
humanos, deveríamos defender esses di
reitos em nome do "ser humano em ge
ral", in dependentemente de suas si
tuações econômicas, políticas, de clas
ses etc. Essa visão etérea de homem le
va-nos de volta aos tais pré-lugares, 
pré-tempos, pré-aJ guéns. Defender os 
direitos humanos em geral e o homem 
em geral é uma "fantasia filosófica", no 
dizer de Marx e Engels. (5) Significa 
dessituá-los, destemporalizando-os e 
d�sespacializando-os. Significa jogá-los 
fora das relações sociais, torná-los a
hist6ricos. 

É precisamente esta visão que o papa 
João Paulo 22 proclrunou no discurso 

Os direitos humanos nascem com os homens, e niio em algwn pré-tempo. 

inaugural à 3� Conferência Geral do 
Episcopado Latino-Americano de Pue
bla, pronunciado em 28 de: janeiro de 

Que fonnas toma hoje o processo 
revolu.ci.onário? 

1979: "Tenhamos presente, por outro 
lado, que a ação da Igreja em campos 
como os da promoção humana, do de
senvolvimento, da justiça, dos direitos 
da pessoa, quer estar sempre a serviço 
do homem, e ao homem í aJ como o v� 
na visão cristã da a.'Jtrnpologia que ado
ta. Não necessita, pois, recorrer a sis
temas e ideologias para amar, defender 
e colaborar na libertação do ho
mem ... "(6) 

Lutar pel,os direitos humanos é um 
exerc(cio de cidadan.iLI . 

Na época, o jornal Le Monde co
mentou com espanto a pos1çao extra
ideológica ou de pretensa neutralidade 
ideológica, a-histórica de João Paulo 
22. (7) Uma posiç,ão dessas, por ser
idealista - estar a serviço do homem
em geral, isto é, da idéia do homem em
geral -, além de ser falsa, é reacioná
ria e, por conseqüência, anti-revolu
cionária. Subjacente a ela existe a pres
suposição de um sujeito imanente na
hist6ria: os cristãos (a Igreja, diz o pa
pa), por força da pr6pria doutrina cr istã
(o papa fala em "antropologia"), têm
por "missão hist6rica" promover o ho
mem (em geral), o desenvolvimento (em 
geral), a justiça (em geral), os direitos
da pessoa (em geral), antes mesmo de
se assumirem concretamente como
cristãos. Quer ·dizer, os cristãos por se
rem cristãos automaticamente estariam
sempre promovendo o homem, o desen
volvimento, a justiça, os direitos da
pessoa etc. O essencial de uma tal con
ce-pção, é que ela se torna invulnerável
à crítica, pois estando as idéi::is de ho
mem, de desenvolvimento, de justiç.a,
de direitos humanos etc. pré-ftxadas,
por mais que se consiga criticar as
ações concretas dos cristãos concretos,
jamais se podem criticar as idéias em si
às quais suas ações sempre se reportam,
que são "puras", isto é, perfeitas por
essência. Ora, o que é perfeito não po
de, a priori, ser atingido por qualquer
crítica. Como contrapartida prático
polftica, também não se podem criticar
os guardiães dessas idéias puras e per
feitas, ou seja, o clero, a começar pelo
ápice da hierarquia eclesial, o papa, que
se por acaso fosse contestado apelaria
para a pureza e perfeição daquelas
idéias, morrendo nessa praia de areias
desertas qualquer onda de contestação.
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Algo parecido ao caso citado ocorre 
também com a doutrina marxisra, e já 
nos referimos a isso no primeiro item, 
quando ela autorizaria a concluir que 
nas sociedades socialistas os direitos 
humanos seriam mais respeitados, pelo 
simples fato de estas sociedades serem 
socialistas, podendo-se dizer o mesmo 
para os fatos da dem°"--racia e da cida
dania. Assim, por mais que conseguís
semos coniestar as ações dos socialistas 
concretos, em seus pafses concretos, es
tes sempre encontrariam refúgio seguro 
na pureza e perfeição das idéias marxis
tas, que, como preconiza o idealism o, 
seriam inatacáveis por qualquer crítica, 
viesse da esquerda ou da direita, dos 
próprios ma.rxistas ou de seus adversá
rios. 

Se o marxismo fosse isso, tornar-se
ia um dogma imprestável, e poderíamos 
com justeza chamá-lo de "cão morto". 
De nada mais serviria para aquilo para 
o qual surgiu: uma contribuição séria
para a teoria revolucionária do proleta
riado sob o siSiema capitalista e para o
prolel.ari.ado nos países socialistas.

democracia como 

núcleo de nossa 

discussão 

A outra conseqüência teórica para
quem parte da concepção marxista do 
ho�m decorre na anterior e já acena
mos para ela: se não existem idéias pre
determinadas sobre coisa alguma, são 
então os próprios homens que as criam 
e as devem criar à porporção que põem 
em prática as relações sociais, isto é, as 
relações econômicas, políticas etc.(8) 

Aqui chegamos a um ponto da dis
cussão que consideramos, segundo nos
sa opinião, o ponto mais importante pa
ra os p ropósitos deste texto. Referimo-

1Aos à questão da democracia. A consti
'Wlt'uição de uma série de idéias que histo

ricamente serão enfeixadas sob a deno
minação geral de "direitos humanos" 
nasce das expe riências democráticas 
feitas pelos homens através dos tempos. 
Por outra parte, a questão da cidadania 
também surgirá com as experiências 
democráticas. Temos, pois, que o nú
cleo da nossa discussão será a questão 
da democracil').. 

A experiência histórica nos indica 
que quanto mais ditatorial, centraliza
dor, despótico, oligárquico, absolutista 
um sistema político, mais antidemocrá
tico ele é. São nesses dcsmomentos 
históricos que mais se violentam os 
chamados direitos humanos, não neces-

sariamente a série completa deles, tal
vez. a grande maioria, mas oão necessa
riameme todos. (9) Ê num tal desa.m
bi�nte antidemoc.Tático que decresce as
sustadoramente o exercfcio da cidada
nia. 

Os direitos humanos são-sendo. 

Há, então, uma relação constat.ável 
entre democracia, direitos humanos e 
cidadania? Tudo indica que sim, hoje 
mais que no p2Ssado. Tudo indica que a 
luta pela concretização social dos direi
tos human::>s - sejarn estes quais fo
rem, e não interessa nesse momento 
elencá-los - se concretiw na luta pela 
democracia. Lutar a favor dos direi.tos 
humanos é lutar pela democracia. Lutar 
pelos direitos hu.rr.a._10s é um exen::ício 
de cidadania. A cidadania cresce à me
dida que cresce a democracia. Lutar pe
la democracia é lutar pelos direitos hu
rnanos·e pela cidadania. 

O que acabamos de dizer não é um 
mero jogo de palavras, por mais que 
,possa parecer. Há antes, um jogo rela
. cional entre democracia, direi1os huma-
nos e cidadania. Eles se estabelecem 
conjuntamente, apesar de variarem as 
condições h is tóricas de seus estabele
cimentos, que podem ser tantas quantas 
forem as exp;!riências democráticas ou, 
e também, as antidemocráticas. 

O yue há de comum neste jogo rela
cional é a superação dos elementos cen
traliz.adores da vida de uma· sociedade, 
rejam esses elementos econômicos, 
polfticos, ideológicos, cognit ivos, cultu
rais ou de qualquer espécie. Vejamos 
isso mais de perto. 

Quando uma teoria, que pode ser a 
marxista, se torna dogmática, é porque 
centralizou-se cognitivan:)ente de tal 
modo entre seus seguidores que estes 
são capazes de praticar os atos mais an
tidemocráticos em nome justamente da 
democracia proletária É isso que cha
mamos de "elemento centralizador", de 
tipo cognitivo/ideol6gico neste caso. 
Pois, estes marxistas, para poderem vol
tar ao caminho democrático precisam 
romper com o elemento cenLralizador 
que os impede de crescer numa demo
cracia que, até teoricamente, já seria 
mais avançada que a democracia capita
lista. A questão é que nenhuma teoria 
em esta-do normal salva ninguém de an
temão. E em estado anom1al, isto é, 
dogmatizada, produz exatan-ente efeitos 
destrutivos. Para o que nos interessa 
aqui, esses efeitos se chamam antide
mocracia, antidireitos humanos, antici
dada.rua. 

Já que no i1em anterior falamos da 
Igreja (católica), gostariamos de recor-

"Toda vez que wna teoria tenta estabelecer-se fora do horizonJe fla prática, 
ela vira p1a-a abstração''. 
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dar o desmo:nento histórico por que 
passou aquela organização re.Jigiosa, 
quando, no correr da época medieval, o 
fenômeno da dogmatiz.ação foi meridia
namente exemplar em seu interior 
hierárqu ico, o que provocou os tribu
nais da inquisição, instrwnentos de tris
te memória antidemocrática.() O) 

Todavia, o melhor exemplo para nós 
que vivemos no sistema capitalista é 
o elemento centralizador econômico,
que nesse caso se chan1a classe domi
nante, ou melhor, os proprietários dos
meios de produção. De faio, e todos sa
bemos, princi paimente depois das anáJ i
ses de Marx e Engels sobre o c.apitalis
mo, que é a propriedade panicular dos
meios de produção o elemento CTntrali
wdor que produz a fundamental anri
democrdcia nas sociedades capitalistas.
Isto não quer dizer que o capilãlismo
seja absolutamente antiàemocrático.
Tanto isto é verdade, que nas �ocieda
des capitalistas podem exisrir, e efeti
va,.-nen! e existem, instituições relativa
mente democráticas, como as eleições
diretas, o parlamento, as leis (inclusive
a sua confecção), a educação (2 rede
escolar), a informação (os meios de co
municação de massa) etc. Tamhém é
verdade que houve um saJto qualitativo
na e">-perimentação democrática quando
o capitalismo superou historicamente o
feudalismo. 

O critério último ( e, pois, o primeiro) 
da teoria é a prática. 

Entretanto, como a burguesia se 
constituiu em proprietária privada dos 
meios de produção, continuou a desen
volver, em outro nível, é claro, um ele
mento centralizador que dela faria his
toricamente uma classe antidemocrática. 
Voltamos a repetir que disso não se 
conclui precipitadamente um absoluto 
ambiente burguês antidemocrático. No 
caso da burguesia, poderíamos dizer 
como disse Lênin: a burguesia instalou 
urna democracia de classe.(! l) É evi
àente, de sua classe, favorece-dora de 
seus interesses de classe - e, no entan
to, democracia, inclusive com muitos 
reflexos positivos para a classe proletá
ria. 

Apesar de a teoria marxista reconhe
cer o salto qualitativo provocado pela 
burguesia, a mesma teoria - por ser em 
última instância revolucioná.lia e não 
apenas criticamente analflica - abre 
perspectivas revolucionárias para a 
classe não-proprietária dos meios de 
produção. A saber: o prolelari:ido deve 
organizar-se para superar o elemento 
centralizador que produz a antidemo
craci a básica no sistema - a proprie
dade burguesa. É isso que se proclama 
com Iodas as letras no Manifesto de 
Marx e Engels: a luta pelo socialis.mo se 
caracteriza pela abolição da propriedade 
burguesa e não pela abolição de qual
quer tipo de propriedadeJ12) 
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A teoria marxista é um apelo direto à 
revolução. Traduzindo, a teoria marxis
ta mostra que, para ampliar a democra
cia na face da terra, é preciso superar (e 
aí está a revolucionaridade) o foco anti
democrático que rege o capitalismo, a 
propriedade de tipo burguês. 

Defender os direít.os hwnanos em 
geral é 1ana fantasia filos6fica. 

Deve-se agora trazer para a dis
ct:Ao o seguinte: sendo o socialismo a 
su�.:1ção prática e não apenas teórica 
dos elementos centralizadores burgue
ses, cujo foco é a propriedade particular 
dos m eios de produção, poder-se-ia le
gitimamente afinnar que o socialismo 
fosse mais democrático que o capitalis
mo? Pode-se, sim, uma vez que efeti
vamente a maioria, que é a classe traba
lhadora, passa a ser, de fom1a c-oleiiva, 
a proprietária dos meios de produção. A 
coletivização desses meios é o fato es
sencial do processo revolucionário so
cialista e, por isso, o essencial do novo 
salto qualitativo democrático. Ela cria 
as condições coocretas para a invenção 
da democracia socialista. Atente-se para 
o que dissemos: a democracia socialista
não é dada pronta no ato revolucionário
da coletivização. Nenhuma demo:::racia
surge como por um passe de mágica,
porque a vida não é um conto de fadas
ou um milagre. Se tivéssemos este tipo 
de idéia acerca do socialismo, além de

ser um infantilismo de esquerda, es
t arfamos prontos a justificar histórica
mente todos os atos - fossem econô
micos, políticos, ideológicos etc. -
praticados nos países socialistas. Es
tarfamos prontos a defender - em no
me da teoria dogmatizada - tanto a ne
cessidade do assassinato de Trotsky 
como o massacre de Pequim, entre ou
tros possíveis exemplos. 

Se o modo de produção socialista 
cria as condições concretas pa ra inven
tar uma democracia qualitativamente 
superior à democracia capitalista, cria 
também as condições para ampliar qua
l itativamente a concretiz_ação dos direi
tos humanos e da cidadania, que, como 
antes vimos, interrelacionam-se com a 
democracia. 

Mas tudo isso precisa de compro
vações práticas. Não basta recorrer ma
gicamente à teoria para s air por aí pro
clamando que "os direitos humanos são 
mais respei_tados no socialismo que no 
capitalismo". Ou tomar o texto de Lê
nin antes citado, onde eie enfaticamente 
afama que "a democracia socialista é 
um milhão de vezes mais democrática 
que -qualquer democracia burguesa. O 
poder soviético é um milhão de vezes 
mais democrático que a mais democráti
ca república burguesa"(l3), e nele ba
seados, ingenuamente aceitar que tudo 

o que se pratica em qualquer país s0cia
li sta seja um milhão de vezes mais de
mocrático que nos países capitalista.
Precisamos urgentemente de nos dcs
dogrnatiz.ar se quirermos ser re\·olu
cionários.

Tudo o que falamos nesse i1em a res
peito da democracia pode ser resumido 
assim: a democracia precisa ser cons
truída, de forma prática e de fom1a te6-
1ica. Não existe um padrão de democra
cia que nos sirva de referência pura, ao 
qual possamos recorrer para saber se es
tamos dele nos aproximando ou nos 
afastando. O que existe são experiên
cias democráticas já feitas ou se fazen
do. As já feitas nos permitem hoje ter 
uma determinada idéia de democracia. 
Se nossa idéia de democracia não supe
rar o âmbito capitalista é claro que de
senvolveremos nossos esforços para 
tão-somente aperfeiçoá-! a (é o que 
propõe, entre outros, um Norberto Bob
bio)(l 4), ou, o que é o mesmo, re
formá-la. Como em toda reforma, não 
haverá neste caso mudanças radicais. 
Isto significa que r.ão se superará o 
elemento centralizador do sistema capi
talista, a propriedade burguesa. Não se 
superará um determinado limite que esta 
mesma forma de propriedade impõe. Is
to terá como conseqüência que podere
mos aperfeiçoar esta democracia (com 

Há uma relação constatável entre democracia, direi.los humanos e cidadania? 
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Quanto mais os 4ristãos superarem o dogmatismo de sua doutrina, mais terão 
· 

contribuições para a construção da democracia. 

'repercussão nos direitos humanos e na 
cidadania) apenas até onde o limite 
permite. O socialismo é fruto de um 
processo revolucionfu-io que supera esse 
limite, colocando as condições para 
a,•ançar na democracia 

É bom acrescentar, no que toca à 
queslão democrática - e nela inéluindo 
os direil:os humanos e a cidadania -, 
qiie, ao mesmo tempo em que estiver
m.1s 1\,·anào para romper com os limites 
impÔ;;tos pelo capitalismo, isto é, nos 
organizando para o socialismo, deve
mos lutar pela expansão máxima da de
mocr-.-3.cia dentro dos pr6prios limites 
capitalistas. Saberíamos fazer a,·ançar a 
democracia socialista, inventando-a em 
novos e diferenles moldes, se não tivés
semos mexido sequer um dedo na expe
rim�ntação democrática dentro àe nos
sas limiradas con dições aruais? Mesmo 
assL.-n, o processo revolucionário e-xige 
ae não fiquemos c-on(cmplando narci-
9amcnte os possíveis passos democrá
ticos dados dentro dos limites capitalis
tas. Nossa luta quer romper com os li
mites, quer instaurar uma nova socieda
de, que por sua vez terá novos limites, 
mesmo que mais amplos. O prncesso 
revolucionário nos indica que uma nova 
sociedade tem iru'cio no interior da ve
lha sociedade. É por esse motivo que 
podemos dizer que o socialismo começa 
antes do socialismo, no sentido de que, 
boje, em plena modernidade, será le
vando a democracia capitalista ao má
ximo que estaremos conduzindo-a revo
lucio nariamente para a democracia so
cialista. 

]P roblematizar para 

�n'ançar 

O presente texto não quis ser um re
ceituário, porque com receitas nem à 
teoria nem a prática avançam. Seu obje
tivo foi colocar em discussão certos 
pressupostos que, hoje mais que nunca, 
precisam com toda honestidade e radi
calidade ser esclarecidos. Seja dito, en
tretanto, que não tivemos a pretensão de 
esgotar a discussão. Nenhuma discussão 
se esgota, do contr'.uio deixa de ser dis
cussão. 

Outrossim, devido às características 
desse trabalho, não pudemos nos apro
fundar em aspe.ctos que deveriam me
recê-lo. Assim, por exemplo, a questão 
do relaciooa.m�nto entre a teoria e a 
prática, problematizada de fonna evi
dente por Marx na 11 !! tese sobre 
Feuerbach. Não é que devamos jogar no 
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lixo as teorias, e menos ainda a teoria 
marxist.a. E nem é o caso de cairmos no 
extremo do praticismo, dando todo va
lor à prática. O problema mesmo reside, 
como diz bem Otaviar,o Pereira, em que 
"toda vez que uma teoria tenta estabe
lecer-se fora do horizonte da pratica, 
ela vira pura abstração".(15) A esse 
fenômeno demos, no correr do tex1o, o 
nome de dogmatização. Segundo qui
semos deixar claro, os defensores da 
democracia, dos direitos humanos, do 
socialismo etc., facilmente podem estar 
imersos no sono dogmático. lnsistimos, 
por esse motivo, nesse fenômeno t6xico 
dos dias de hoje a respeito do qual pou
co se tem di5Cutido. Isso é assim por 
que nos coloca.-am na cabeça que já 
na<;ccm�s com uma "missão histórica" 
e tudo o que fizermos está bem feiro, 
mesmo que façamos nada ou que, se o 
fizermos, a teoria nos salva por anteci
pação. Esta postura é idealista e nada é 
mais contraditório para um marxista que 
andar nas costas de Marx com asas de 
anjo. 

A teori.a 11uirxista é um apelo direto à 
revolução. 

Outra questão que mereceria um sé
rio aprofundamento, apesar de ela per-

.� 
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correr todo o texto, é a da modernidade. 
O núcleo da discussão deveria girar em 
tomo do seguinte: é característico da 
modernidade a consciência ·da necessi
dade da crítica Sendo assim, eva;:,ora
se qualquer tentativa de absoluta orto-

O processo revolucionário indica que 
wna n.ova sociedade tem início no 

int.e.rior da velha sociedade.

dox.ia, pureza, "consciência feliz",. ina
ceitáveis para a modernidade. A volra 
às origens, para lá buscar apoio 01todo
xo, é fu7timoderna. Este tipo de volta 
mostra, de fato, uma consciência dog
matizada, incapaz de superar-se. 

Faz pane do moderno, hoje, rediscu
tir a revoludonaridade prescme na teo
ria marxista. Que fonnas toma hoje o 
processo revolucionário? Como deve
mos hoje "abolir a propriedade btrrgue
sa"? É nesse sentido, e assim o coloca
mos no pre sente iexto, que uma dis
cussão moderna em tomo da revolução 
precisa analisar com toda a atenção (e 
tensão) a questão da democracia, e mui
tas outras que nem sequer abon:iam os 
(por exemplo, a liberdade, a violência, 
a justiça, o "centralismo dem'.)crático", 
as "vanguardas" etc.). 

Enfim, nosso texto quer ser uma con
trrbuição para a problematização. É 
inegável que aprendemos muito mais 
com aqueles que problematizam as teo
rias e as práticas do que com aqueles 
que servilmente as aceitam. 
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Consulta de 
mulheres debate 
pobreza_ no mundo 

Cidade do Mé:ó::o (IECLB-FLM
AGEN) - A opressão soeial e econômi
ca, a dívida externa do Terceiro Mundo, 
a pobreza, a violência, a militarização e 
a devastação do meio ambiente. Estes
foram os principais pontos em discussão 
na 4! Consulta Internacional de Mulhe
res (CIM), realizada de 29 de agosto a 6 
de setembro na Cidade do México, em 
promoção da Federação Luterana Mun
dial (FLM). 

Participaram da 4!! CIM, desenvolvi
da no Centro Luterano do México, 83 

Aleres de Igrejas lute�as de 50 paí
"Ws, das Américas Latina e do Norte, 

África, Ásia, Europa Ocidental�e Orien
tal. As conclusões da reunião serão 
apresentadas e discutidas pela 8!! As
sembléia Geral da Federação Luterana 
Mundial, que reunirá cen::a de dois mil 
luteranos de todo o mundo em Curitiba 
(PR), de 30 de janeiro a 8 de fevereiro 
de 1990. 

Foi a primeira vez, em seus 42 anos 
de existência, que a FLM reuniu lfderes 
dos principais grupos culturais num país 
do Terceiro Mundo tão marcado pelos 
mais profundos contrastes econômicos e 
que convive corajosamente com o medo 
das tragédias naturais - ainda são visí
veis no centro da capital mexicana os 
efeitos do terremoto de 1985. As três 
consultas anteriores realizaram-se na 

�écia, em 1969, em Sri Lanka, em 
9'76, e na Suíça, em 1984. O tema da 

4� CIM, "Abre Teus Olhos", buscou a 
conscienti.zação das mulheres, através 
das análises das várias formas de 
opressão, que limitam o desenvolvimen
to. 

Sob este prisma, as mulheres lutera
nas examinaram, entre outros itens, a 
disfunção do sistema econôrni!)O mun
dial e a dívida do Terceiro Mundo, as 
conseqüências da militarização e do ar
mamentismo e os problemas dos refu
giados. "Necessitamos desesperada
mente deste processo de conscienti
zação. Enquanto não entendermos to-
uilinente o sistema mundial de opressão, 
esta.--emos correndo o perigo de colabo
rannos com ele e de não encontrarmos 
as sementes para a formação de uma 
nova connnidade humana", assinalou a 
lfder lute -ana Mussimbi Kanyoro, 35 
anos, direi.ora do Departamento de Mu
lheres na Igreja e na Sociedade da 
FLM, que dirigiu os trabalhos da 4!! 
CIM no México. 

Estmturas do poder - A questão da 
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pobreza foi debatida, na 4! CIM, a par
tir de exposição de Raquel Rodríguez, 
representante da Costa Rica. Segundo 
ela, a situação de pobreza e seus efei-

. tos, como a foro� e desnutrição (que ho
je atingem 450 milhões de p essoas no 
mundo). surgem de um sistema econô
mico-_polífi.co internacional baseado em 
desigualdades, onde a cultura ocidental, 
••patrian;al e branca vem dominando
nos últimos 500 anos". Por isso, afir
mou, "não devemos nos surpreender
que sejam as mulheres negras, indíge
nas, mulatas e mestiças, ou quem tenha
qualquer outra diferença, as vítimas
imediatas dessa forma de estruturar a
vida baseada na dominação, subordi
nação e dependênciau.

Em face desse. quadro, Raquel Ro
dríguez considera um dever das mulhe
res cristãs buscar soluções para reverter 
o .. sistema injusto, que produz injustiça
e morte", e construir outro, baseado no
respeito à vida plena, o que em seu en
tender é possível com "um pouco de
ternura e muito de justiça'', a partir da
atuação feminina nas estruturas de po-
der.

Desafios dos 90 - Os desafios às mu
lheres para os anos 90 foram levantados 
na 4!! CIM pela queniana Mussimbi 
Kanyoro, diretora da F LM: "Com cer
teza. vamos precisar mudar nossas es
tratégias: Precisaremos a vaoçar ainda 
mais no processo de consc ientização. 
Para os anos 90 devemos descobrir no
vas formas de capacitar as mulheres pa
ra que possam enfrentar o s  novos desa
fios, entre os quais se encontra a 
questão do poder e seu paralisante efei
to sobre as Igrejas, a sociedade e as 
famílias.'' 

O tema da 4! Consulta Internacional 
de Mulheres, "Abre Teus Olhos", foi 
apresentado pela teóloga brasileira 
Wanda Deifelt, para quem todas as mu
lheres estão "ligadas à luta pela vida". 

_Participação 

popul.ar: PT lança 

seu projeto 
São Paulo (AGEN) - "A Prefeitura 

no Bairro". Este é o nome do novo 
programa que está sendo lançado pela 
prefeita de São Paulo, Luiza Erundina 
(P1), e sua Secretaria das Adminis
trações Regionais. A idéia é aproximar
a administração dos bairros periféricos 
da cidade. 

Para a secretá.ria das A dministrações 
Regionais, Aldaíza Sposatti, o impor
tante é que a população se aproxirné 
dos problemas de seus bairros e desen
volva proposta de melhorias articuladas 
com a Prefeitura. 

.. Militarismo nas 
Filipinas e Áfriêa 

denunéiado 
-Cidade do · México {ÍBCI..B

:fl..M-AGEN) - A situação específi
ca das mulheres das Filipinas,... da 
Palestina e da Áfüca mereiceu 
iiténção especial na -4!! Ço-!)Sulta ln-
lemacíonal de ,Mulheres. 

Filipinas - Um relatório enviaao 
pela Liga Nacional de Mulheres 
das Filipinas revelou às participan
tes da consulta que a presideni,e 
Co,azón Aquino assinou um acordo 
com o governo d0s Estados Úni
dos, em 1988., concordando com a
manutenção d<)S bases militares 
oorte-àmericanas no país até 1990. 
em troca de US$ 962 milhões. O
relat6rio afh'"Illa ainda que a presen
ça de _soldados dos EUA tem pro
vocado o aumento do número de 
casos àe AIDS, da prostituição e de, 
crianças abandonadas, além da 
aro!!aça nuclear. 

África e Palestina - A diretora 
do Departa.rn:,nto de Ajuda àos Re
fugiados de Uga11da, Sara Ntiro. 
disse -qúe o.s mais de 60 golpes de 
Estado verificados na África desde 
1966 mostram que o militarismo 
não resolve os problemas pqlfticos, 
sociais e econômicos do continente. 

Já a representante de Jerusalém, 
que não quis revelar seu nome à 
imprensa por temer perseguições. 
mostrou que as mulheres palestinas 
estão lutando lado a lado com os 
homens por seus direitos à autode
terminação e estabelecimento de 
um Estado independente. em seu 
próprio território. 

Z,ona Leste - O organismo que será 
responsável pela execução do projeto é
o Núcleo Regional do Planejamento.
Através dele, moradores de vários bair
ros vão ter à sua disposição um corpo
técnico de engenheiros, médicos, agen
tes vistores; especialistas em habitação
popular, além de máquinas, equipamen
tos, caminhões e funcionários operacio
nais, que devem prestar serviços à po
pulação local ouvindo suas reivindi
caçoos diretamente.

A prioridade inicia] dos trabaJhos vai 
se dar na Zona Leste, que tem a rncJor 
população carente da cidade d� São 
Paulo. Além de atender às reivindi
cações imediatas, a Prefeitura vai reali
zar a "Operação Cata-Bagulho", para 
recolher o que já não serve mais aos 
moradores, e a ''Operação Limpeza", 
arborizando ruas e pintando guias e sar
jetas. O projeto "A Prefeitura no B air
ro" resgata o debate no inte·;or do PT 
sobre a participação popular nas de
cisões de governo. 
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Centros de Defesa dos Direitos Humanos da Parai,ba realizam encontro 

Patos,Pb, (AGEN) -Nos dias 14 e 15 de dezembro de 1985, estiveram reunidos 

nesta cidade os Centros de Defesa dos Direitos Humanos do Estado da Paraíba. Par
ticiparam do encontro representantes de João Pessoa(2), Guarabira(l)�anta Rita(l), 
Catolé da Rocha(l) e Patos(l). Os principais objetivos discutidos foram: articu
lação das entidades de defesa dos direitos humanos no estado; preparação do Enco.!]_ 
tro Nacional realizado em Olinda no mês dejaneiro de 86 e a articulação dos Centros 
de Direitos Humanos em torno da luta pela terra. 

A mobilização e participação dos movimentos populares na elaboração da Cons
tituinte também foram abordadas pelos particip�ntes. De acordo com as conclusões le 
vantadas, "a solução para as 'mazelas' do País não está na Constituição, mas na ar 
ganização do povo" 

As seguintes sugestões refletem o produto das discussões sobre o assunto: 
a Constituição deverá conter disposiçõe� acerca da formação de conselhos comunitá
rios municipais, para fiscalizar os trabalhos da Prefeitura evitando que o dinhei
ro do povo seja Jogado fora; - Autonomia para os Municípios desapropriarem as ter
ras urbanas para fins de utilidade pública; - Criação da Justiça Agrária. 

Foram discutidos três temas prioritários: trabalho, violência e reforma agr� 
ria. As entidades presentes afirmaram que a "intensificação da concentração das 
terras, a falta de financiamento para os pequenos produtores e o fato dos latifun

diários estarem se armando, tem aumentado a violência no campo". 
Consideraram também, que 11 0 plano de Reforma Agrária não vai mexer nas estru 

turas do sistema capitalista e é inferior ao Estatuto da Terra". De acordo com al
gumas conclusões, "a reforma agrária a ser· ·implantada pode formar uma classe bur
guesa no meio rural, porque os trabalhadores que �eceberem terras desapropriadas 
poderão �e transformar em pequenos usineiros ou venderem seus lotes para os profi� 
sionais liberais". Denunciaram que a falta.de condições de trabalho impede que os 
pequenos proprietários continuem nas suas terras. 

Afirmando que a "grande dependência política do povo" é uma das causas da de 
sunião dos trabalhadores, concluíram que é necessária a "criação de um Código do 
Trabalho, um fundo para questões trabalhistas, um salário desemprego e uma nova ma 
neira de se calcular o salário mínimo." 

Jaime Wright e a gênese do 'Brasil Nunca Mais' 

São Paulo (AGEN) - Jaime Wrighi, 58 anos, é um dos poucos pastores presbit� 
·rianos, em todo mundo, que trabalham dentro da Igreja Católica, por nomeação ofi
cial. Ele é colqborador do cardeal - arcebispo de São Paulo, d.Paulo EvaristoArns,
na área de direitos humanos. Como tal, foi um dos coordenadores do Projeto Brasil
Nunca Mais - o mais completo documento já publicado no país sobre a questão da tor
tura.

Em depoimento exclusivo à AGEN, o pastor Wright conta como o dossier, depois 
transformado em "best seller 11 de não - ficção, foi elaborado: 

"Durante o período da intensa repressão política no país - entre 1968 e 79 -
as entidades de direitos humanos, especialmente aquelas ligadas .à Arquidiocese de 
São Paulo, inicia o pastor Wright, preocupavam-se basicamente com os efeitos dessa 
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repressão. Eram as denúncias de torturas, desaparecimentos, sequestros e até de 
mortes que se ·avolumam no período. "Sendo membro do Clamor (Comitê de Defesa dos 
Direitos Humanos nos Países do Cone Sul)aprendi, juntamente com alguns companhe_!. 
ros, algumas das causas da repressão no Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolí
via". 

Aproximava-'se a abertura política e com o fim da censura, as organizações de 
direitos humanos concluíram que alguma coisa precisava ser feita para se eliminar 
as causas da repressão. "Isto porque, eliminando-se as causas, não se têm mais os 
efeitos da repressão". Numa manhã de agosto daquele ano (1978) quando seguia aco.!!!_ 
panhado de um amigo para o aeroporto, para receber de volta do exílio o educador 
Paulo Freire, Jaime Wright teve uma idéia, - "aparentemente maluca para a época"
de copiar os processos que tramitavam na justiça militar. Explica ele: "Sabíamos 
que,naqueles processos, vários prisio�iros políticos haviam denunciado torturas 
e mortes durante o período de prisão. E pela primeira vez, é importante assinala� 
poderíamos contar com os documentos oficiais". 

Wright lembra que em todos os outros períodos anteriores de repressão docu
mentos importantes foram destruídos. No caso da ditadura de Getúlio Vargas, o eh.§:_ 
fe de polícia Felinto Muller permitiu que um "incêndio", ocorrido no Rio de Jane_!. 
ro, destruísse toda a documentação, da mesma forma que os documentos testemunhos 
da escr·avidão desapareceram por recomendação de Ruy Barbosa. 

"Estávamos preocupados em copiar esta documentação antes. que alguém resol
vesse destruí-la", diz Wright. A idéia ganhou corpo el'Q agosto de 79."Se conseguí.§._ 
semos uma pequena amostragem dos processos, teríamos um material suficiente", diz 
ele, ao acrescentar que o projeto foi cercado do maior sigilo, de modo que apenas 
ele e o cardeal Arns tinham conhecimento do que se tratava. "Conseguimos obter as 
cópias sem 4ue nenhum acidente nos denunciasse", afirma. 

Durante o período de seis anos, a e4uipe responsável pelo Projeto Brasil 
Nunca Mais - que chegou a reunir 35 pessoas, inclusive os autores - trabalhou in
cansavelmente, dedicando-se em regime de "full time•• . Os técnicos na área de com
putação (havia dois computadores, que depois tabularam nomes e episódios) até o 
fim não souberam dos objetivos do trabalho. 

Os resultados que começaram a surgir foram melhores do que os esperados. A 
equipe pretendia recolher uma amostra de 10% dos processos militares, mas conse
guiu xerocopiar quase a totalidade dos p_1·ocessos envolvendo presos políticos que 
passaram pelas auditorias militares. A m?ior parte de 1 milhão de·cópias foi ex
traída dos arquivos do Superior Tribunal Militpr, em Brasília. Quando uma porta
ria interna passou a vetar a retirada dos processos para fora do ambiente físico 

J ' 

do arquivo, diz Wright, a equipe já hav�a completado seu trabalho. 
O material coletado foi transportado então p_ara São Pa�lo, onde c.omeçou a 

ser examinado por uma equipe de especialistas. oe· forma quase acidental, a equipe 
foi duplamente beneficiada: ao lado dos processos miiitares, descobriu-se que an� 
xados a estes havia publicações referente_s a 50 entidades clandesti!'las. Assim, p� 
de ser formada a· primeira biblioteca da esquerda brasileira durante o período 
1964779. São 1.170 publicações, devidamente ordenadas, que ficarão à disposição de 
historiadores.e pesquisadores em geral, 

A equipe trabal�ou em quatro lugares di ferente.s_ em São Paulo. Toda vez que 
surgia a suspeição de que alguém·de fora poderia ter tomado conhecimento do Proj.§:_ 
to BNM, a equipe era transferida para outro local. "Para tanto, bastava um telefo 
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nema mal explicado", diz Wright. Este não foi o úriico obstáculo. o pastor conta que 
reler todo o materi�l foi um trabalho muito difícil, bem como sistematizá-lo. "Pa
ra recolher, por exemplo, os nomes dos torturadores, não bastava stmplesmente ler 
todos os processos." Neste caso, uma pessoa ficou encarregada de verificar todos 
os processos e transcrever num formulário já preparado para a equipe, todos os tr.s:. 
chos que continham denúncias de tortur�s. Tal tarefa consumiu 2.700 páginas .•. 

o pastor Wright fr�sa a importância dessa tarefa. Confrontado com ·o julgame.!:!
to, o torturado cria coragem e denunci,a os torturadores, cônscio de que está suje_!. 

to a todo tipo de represálias. Esta circunstância particular, segundo ele, confere 
uma total credibilidade ao depoimento. O projeto "A", ou seja, a pesquisa inicial 
que deu origem ao livro - um resumo das revelações coletadas - enumera os nomes de 
444 torturadores. Essa lista negra, contudo, deve ser pelo menos três vezes maio� 
porque os nomes limitam-se aos históricos dos processos. 

Tudo foi feito para que o livro pudesse chegar ao público sem problemas de 
confisco. Assim, omitiu-se a lista de torturadores - para evitar que �m processo j� 
dicial o retirasse das livrarias - e à editora (Vozes) foi recomendadQ que não fi

zesse qualquer tipo de propaganda. A imprensa, ao descobrí-lo ·- segundo Wright a 

revista Veja foi a primeira a fazer uma reportagem-sobre "Brasil Nunca Mais" - pa� 

sou a dedicar grandes espaços e a comentá-lo. 

O livro chegou em silêncio ("quase clandestinamente") às livrarias, a 15 de 

março de 1985. 15 dias depois já liderava a lista das obras de não-ficção mais ve.!:! 

didas no País. Mas, conforme lembra Wright, trata-se de apenas uma amostra das 

6. 945 páginas de pesquisa. "0 quadro dos torturadores, por exemplo, é um entre 111",

diz ele. Mais de 40 mil pessoas que, direta ou indiretamente, participaram do pro

cesso de repressão no país foram listadas, em ordem alfabética (carcereiros, poli
ciais do setor de capturas, juízes, �scrivães etc). Outras 7 mil, segundo calcula,
foram julgadas. Muitas, como a deputada Beth Mendes (PMDB-SP) foram levadas ao cár

cere, torturadas, mas foram soltas e jamais julgadas.

O projeto Brasil Nunca Mais, que se transformou na maior documentação sobre 

torturas jamais obtida no país, foi enviado a várias capitais européias e aos Es

tados Unidos. Wright conta qwe vários pesquisadores já enviaram cartas solicitan� 

do que esse valioso arquivo seja· aberto para que possam estudá-lo. Os pedidos se

rão examinados caso a caso. 

Encontro Nacitmaldos Direitos 1-umanos debate sua organizaç�o e Constituinte 
1 

Olinda - (PE) - (AGEN - Com a participação de 182 delegados, repre-

sentando 97 centros, comissões e outros organismós de direitos humanos, além de 
67 convidados, realizou-se em Olinda, Pernambuco, de 22 a 26 de janeiro passado,o 

4º Encontro Nacional do Movimento de Direitos Humanos, uma articulação não gover·-

�amental iniciada em 1982, em Petrópolis, RJ, por iniciativa de um grupo de enti
dades ligadas às Igrejas Cristãs, com apoio do teólogo franciscano Leonardo Boff
e de leigos. O encontro deste ano esteve centralizado na organização do movimento

e na discussão dos direitos humanos na nova Constituição brasileira, .a ser redig_!.

da a partir de 1987. Com exceç�o do estado de Rondônia - muito distante do lo�al 

�do encontro - todos os demais estados estiveram representados nos debates. 
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Do primeiro encontro, há quatro anos, participaram 35 entidades. Diante do 
crescimento da a�ticulação, os responsáveis pelo movimento sentiram a necessidade 
de promover uma melhor organização do trabalho, reforçando os regionais - Norte 1 
e 2, Nordeste, Leste 1 e 2, Sul 1 e 2 e Centro-Oeste - e discutindo o estabeleci
mento de uma comissão nacional, eleita diretamente em Olinda, com mandato de dois 
anos, com sede inicial em Goiânia, Goiás, onde será também realizado o próximo en
contro, em 1988. A nível int�r-regional, está programado um encontro para 1987, em 
Minas Gerais. Outra importante decisão organizativa foi a de criar secretarias de 
apoio à comissão nacional, entre as quais uma de assuntos jurídicos e outra adminis 
trativa. 

D.Hélder

Na abertura do encontro, dia 22 de janeiro, o antigo arcebispo de Olinda e 
Recife, d. Hélder Câmara, afirmou que "se torna cada vez mais urgente que haja 
pessoas firmemente decididas a levar à prática os direitos humanos, em todos os 
níveis, proclamando que todos os homens têm direito à vida, à liberdade e à segu
rança profissional." Denunciou, nesse contexto, -as campanhas oriundas do Primeiro 
Mundo para reduzir, custe o que custar, a natalidade na América Latina, Asia e e 
Africa". Referindo-se à Constituinte no Brasil, defendeu "uma palavra clara, na 
nova Constituição, sobre as obrigações sociais ligadas ao direito de propriedade''. 
Por último, afirmou que, se não houver Reforma Agrária agora no Brasil, ' "estará 
sendo perdida a última oportunidade para que o problema da terra seja resolvidop� 
cificamente no país" e que 110 governo não tem o direito de abusar da paciência do 
povo". 

PrincÍp¾.OS 

Outra decisão importante do encontro foi a aprovação da 'Carta de Princí
pios do Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos•, afirmando .. que "a cami
nhada pelos direitos humanos é a própria luta do nosso povo oprimido, através de 
um processo histórico que se inicia durante a colonização e que continua hoje, na 
busca de uma sociedade justa, livre, igualitária, culturalmente diferenciada e 
sem classes" e enfatizando que "os direitos humanos são, fundamentalmente, os di
reitos das maiorias exploradas e das minorias espoliadas, cultural, social e eco
nomicamente, a partir da visão· mesma destas categórias". 

A partir desta definição, o Movimento fixou os seguintes objetivos, como 
questões de princípios: "1. Estimular a organização do p�vo, para que se conscie_!l 
tize da sua situação de opressão, descubra formas para conquistar e fazer valer,· 
seus direitos e para se defender das violências e arbitrariedades, promovendo, em 
todos os níveis, uma educação social e política para os direitos humanos" de modo 
que este esforço possibilite que "o .. hbmem torné-se, cada vez mais, sujeit9 da 
. transformação das atuais estruturas; 2. Lutar, com firmeza, , para garantir a plena 
vigência dos direitos humanos, em qualquer cirounst.ância, defendendo a punição dos 
responsáveis pelas violações desses direitos e a justa reparação para as vítimas; 
3. Incentivar e garantir a autonomia dos movimentos populares,ultrapassando os in
teresses institucionais, partidário$ e religiosos, considerando a pluralidade de
opinião e reafirmando a opção fundamental, que é compromisso com os oprimidos; 4.
Ter claro o se� papel, suas limitaçôes e potencialidades, sua identidad� repu
diando qualquer forma de instrumentalização e se caracterizando como uma entidade
não governamental; 5. Combater todas as formas de discriminação por confissão .re
ligiosa, diversidade étnico-cultural, opinião política, sexo, cor, idade, . defi-
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ciência física e/ou mental, condição econômica e ideologia." 
Constituinte 

Os participantes du encontro decidiram, por outra parte, fazer todos os esfor 
ços para que as reivindicações dos movimentos populares sejam consideradas na nova 
Constituição. Para isto, intensificarão os debates sobre o .caráter, alcances e lim_!

tações do Congresso Constituinte, apoi�rão o Plenário Nacional Pró-Participação Po� 
pular na Constituinte e �poiarão candidatos, dos vários partidos,com propostas mais 
abertas para o povo, que se disponham ·a úma atuação popular em Brasília. Foram apr!:_ ·
sentadas, nos debates, as mais diversas e· criativas experiências em torno da Const_! 
tuinte, em tod9s as regiões brasileiras .. 

Quanto à questão da terra, na novà Carta, os militantes de direitos humanos 
propõem que sejam considerados temas como.a função social da propriedade, a limita
ção do acesso à terra, no Brasil, para estr�ngeiros e transnacionais, a definição do 
mctdulos máximos para a posse da terra rural e urbana, confisco de áreas, estatiza
ção dos cartórios, criação da Justiça Agrária, ampliação do instrume�to jurídico do 
usucapião, tributação progressiva soore áreas urbanas vazias, e, em síntese, a re
cuperação do sentido pleno da função social da propriedade, dentro de um processo 
de Reforma Agrária sob o controle dos trabalhadores. 

Bastidores 

Um balanço crítico do 4º Encontro indica uma série de elementos motivadores 
de reflexão, acompanhando seja o avanço dessa articulação nacional, seja as mudan
ças conjunturais. O Movimento cresceu e continua crescendo. Com isto, vai lentame.Q_ 
te saindo do guarda-chuva da -Igreja Católica, onde nasceu e se transfere para o un_! 

verso, mais leigo e menos conotado com as instituições eclesiásticas, da socieda
de civil brasileira como um todo. Cresce, também, consequentemente, a luta pela h� 
gemonia, somando-se interesses partidários, grupais e até mesmo etnocêntricos.Ap� 
rentemente, a liderança do Movimento ainda não discutiu (inclusive porque não hou
ve, por enquanto, iniciativas que provoquem a discussão) como será absorvida, nes
sa articulação, a demanda de filiação de entidades defensoras dos direitos humanos, 
por exemplo, dos homossexuais ou de outras minorias oprimidas na sociedade e· con
templadas na Carta de Princípios,ffe�:5. 

Por outra parte, ao contrário do encontro·anterior, neste não houve a :pre
sença de nenhum bispo católico titular. Nem mesmo o novo arcebi.spo de Olinda e Re
cife, d. José Cardoso Sobrinho, compareceu_para dar boas vindas aos militantes. 

Nascido de baixo para cima, o Movimento.é uma realidade·em constante cresci
mento e mudança, representando um espaço fundamental para a troca de experiência 
das pessoas, grupos e entidades que lutam.pelos direitos humanos no Brasil. E este 

' ' 
encontro foi encerrado com vários apefo�- à unidade pàra· facilitar o processo· de 

. . 

transição interna e o enfrentamento dos problemas cada vez mais graves em todo os 
.. 

setores ligados aos direitos fundam�ntais dos empobrecidos no Brasil. 

MRICA LATINA 

N.ica.rág.Ja - O preço da agressão 

Manágua (Agen/ANN) - A agressão militar dos Estados Unidos contra a Nicará-
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gua começou em 1980, um ano depois do triunfo da Revolução Popular Sandinista,com 
o recrutamento de ex-soldados somozistas. Mas foi somente em 1983 que Washington
compreendeu que não seria possível uma vitória da contra-revolução a curto prazo.O
seu principal objetivo,então, passou a ser a destruição econômica com a intenção
de minar as bases sociais da revolução.

Um dos setores mais atingidos foJ o da produção primária. A guerra pr9voco4 
praticamente, o colapso da extraç�o de minérios, pesca e produção madereira, que 
se encontravam nas zonas conflitivas. As perdas da produção de café e de grãos bá 
sicos, além da destruição de instalações produtivas foram muito sérias. O cálculo 
de tudo o que se deixou de exportar somado ao que foi importado para compensar os 
déficits produtivos para o consumo nacional, ultrapassou os 221 milhões de dóla
res entre 1980 e 1984. Se forem acrescentados os custos dos bens de capital ·des
truídos, o total direto das perdas será de 321 milhões de·dólares. 

Paralelamente à agressão militar, o· governo dos �stados Unidos bloqueou um 
programa bilateral de ajuda de 36 milhões de dólares e sabotou projetos de crédi
tos de 145 e 19 milhões de dólares que já contavam com a aprovação técnica do Ba_!] 
co Interamericano de Desenvolvimento - BID - e do Banco Mundial, respectivamente. -

A diminuição dos recursos externos produzida pelas ações militares e pelo 
boicote financeiro totalizaram de 1980 a 1984, 521 milhões de dólares. 

IílJlacto indireto 

Numa economia-�ão aberta momo a nicaraguense, a soma das importações e ex-
.. 

portações equivale a 40% do Produto Interno Bruto - PIB - e com uma brecha exter-
na deficitária da ordem de 500 milhões de dólares anuais, o efeito direto da agre� 
são sobre a disponibilidade de divisi�, teve uma repercussão imediata na produção 
interna. 

Dessa maneira, a escassez de agro-químicos, meios de transportes matérias 
primas e peças de reposição para a indústria e construção, teve urna incidência ne 
gativa nessas atividades. 

Enfrentar a agressão exigiu o aumento considerável dos gastos com a defesa, 
o que em 1985 equivaleu à metade do orçamento nacional. Isto implicou na redução
das verbas destinadas aos serviços sociais e novos impostos apesar de que o aumen
to do déficit fiscal foi inevitável.

A expansão da demanda monetária, num marco de oferta restringida, provocou 
um efeito inflacionário que se converteu num "imposto de guerra" contra a popula
ção. Alguns cálcu�os preliminares indicam que o aumento dos preços em 1985 atin
giu 400%. 

COndições de Vida - As ações cont�a-revolucionárias são dirigidas especial
mente para destruir os novos serviços.s9ciais que a Revolução introduziu nas com� 
nidades rurais. o corte na verba nacional prejudicou a quantidade e a qualidade 
desses serviços. As camadas mais humildes da população que cârec�m de outras al
ternativas, dado o seu pobre poder aquisitivo, foram as mais afetadas. Contudo,os 
trdbalhadores foram os que mais resistiram à quebra que a inflação produziu nas 
suas receitas reais. 

O impacto da agressão foi mais sério e direto nas regiões montanhosas e sel 
váticas do norte, sul e oeste. Aproximadamente, um milhão de pessoas, um terço da 
população nacional, vive nestas regiões. Desse total, 250 mil ·foram transferidas 
e obrigadas a se refugiarem nos povoados ou acampamentos .por causa da guerra. 

Nestas zonas, entre 1980 e 1984, foram destruídas oito escolas e assassina-

•



-

• 

PÁGINA 7 

dos 149 professores. 231 escolas foram abandonadas por causa das ações-terroristas, 
ficando desatendidos 25.700 alunos do curso primário e 10.100 do programa de educa
ção de adultos. 89 postos de saúde foram destruídos ou abandonados e 28 trabalhado
res da área médica foram mortos, incluindo dois médicos europeus, e 42 sequestrados 

Houve um.freio no controle epidemiológico alcançado nos primeiros anos da Re
volução, sobretudo no que se refere à malária e poliomilite. Cerca de 225 mil pes
soas ficaram sem atendimento médico. 

A destruição atingiu, também, o� complexos habitacionais, sistema .. de luz elé 

trica, comunicações e transporte coletivo. A falta de mão-de-obra causada pelo êx.9. 
do·camponês e pela incorporação masculina nas frentes de gu�rra e a desarticulação 
do intercâmbio comercial, dificultada pela·impossibilidade de penetração na área, 
provocaram o desmorona�ento da economia camponesa. 

Enfrentando.o perigo permanente de um ataque contra-revolucionário, a popul2, 
ção ficou sujeita à uma produção de subsistência ou à emigração para as principais 
cidades do país. Manágua, capital da Nicarágua, passou de 600 mil habitantes em 
1979 para um milhão na atualidade. 

Na região do Pacífico, os efeitos da guerra foram indiretos. A escassez de 

divisas provocou o estancamento da produção industrial por falta de insumos impor

tados e dificultou a importação de alimentos que a agricultura não pode prover. O 

consumo per cápita médio - alimentos, vestuário, etc. - foi em,1984,20% menor do 

que em 1982. 

Essas restrições afetaram o setor da saúde e o transporte coletivo urbano.Em 

1984, houve momentos em que metade das ambulâncias e dos ônibus estavam fora de seE._ 
viço por falta de peças de reposição. O aumento do orçamento militar em detrimento 
do civil também incidiu negativamente sobre os serviços públicos e a atenção sani
tária e educativa. Além disso, repercutiu no abastecimento das cidades já que dia� 
te do problema da escassez se priorizou o setor rural. 

A defesa requer aproximadamente, 10% do consumo nacional dos artigos de pri

meira necessidade; - ·açúcar, milho, feijão, arroz, sabão, sal e óleo - 24% da cap� 

cidade produtiva de vestuário e 45% dos calçados . 
A política de dar prioridad� ao campo significa que não serão construídas no 

vas escolas, hospitais, casas ou instalações de· água e luz nas cidades. A queda do 
salário real, calculada em 50% entre 1982 e 1984, deve-se somar à deterioração 
do salário social. 

Todas essas cifras e cálculos, ape�ar de demonstrarem claramente os danos i_!!! 
postos pelo go�erno norte-americano, deixam de. lado o aspecto humano. O trauma ps_!, 
co-social que o conflito deixa no indivíduo, na família e na comunidad�, é o pre-

juízo mais grave e doloroso que a nação··deve suportar. Isto se prolongará por mui-

tos anos, mesmo depois que seja alcançada a pa�. Para isso não existe nenhuma inde 

nização. 

Oocunento do Secretariado Internacional Cristão de·Solidariedade com 

América Latina sobre o terremoto cio México 

México, D.F.(AG�N) - O Secretariado Internacional Cristão de Solidariedade 
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com a América Latina, Oscar A. Romero, analisa,em documento divulgado pelo Centro 
Regional de Informações Ecumênicas, as consequências e desafios advindos das catás-
trofes sísmicas ocorridas na cidade tjo México nos dias 19 e 20 do mês .de setembro de 
setembro de 1985. 

Diante da perda de mi.lhares de vidas humanas, da aestruição da infra-estrutu 
ra básica dos setores da habitação, comércio, produção, serviços e comunicações,su.E_ 
ge "a possibilidade de desenvolver e fortalecer um setor social, não estatal,da eco 

. 
. . .. 

-

nomia e da propriedade". Propõe que se'favoreçam "formas autogestivas e cooperati-
vas", que superem a ótica assistencialista e permitam a reativação do trabalho e 
da construção de casas populares. 

Analisando detalhadamente a situação atual, o Secretariado Internacional 
apresenta algumas estratégias globais para a reconstrução, salientando a necessid! 
de de se propiciar "a continuidade da participação popular" no processo ae recons
trução. 

Sugere a suspensão pelo prazo de um ano, do pagamento da dívida externa; in
centivo (controlado) às inversões privadas; adoção de uma política econômica .. que 
garanta o salário, o emprego e os direitos econômicos e sociais das classes popul! 
res. 

Ressaltando a importância da participação direta da população, é incentivada 
a criação de "uma sólida unidade nacional para a reconstrução". Contudo, alerta que 
nessa unidade nacional, deve-se incluir "as classes populares, a iniciativa priva
da, o Estado e toda a sociedade _civil"� 

. . . 

Agradecendo a solidariedade internacional, o documento reafirma que é impres 
cindível manter a soberania popular e nacional para que a "reconstrução seja trans 
formadora, participativa e permita que os pobres sejam protagonistas desta nova 
e dolorosa fase histórica". 

O texto sublinha, na reflexão evangélica os acontecimentos, que a situação é

di'fícil não somente por causa da falta de domínio do homem sobre a natureza, mas 
também é motivada pela permanência constante do "pecado que causa uma situação de 
morte lenta entre os indígenas, camponeses, trabalhadores, crianças e velhos". 

Esse pecado_ · é resu_ltado da concentração do poder, da propriedade da terra e

da falta de sensibilidade e vinculação com o povo por parte das autoridades, acrei 
centa. 

Lembrando um Deus Pai que afirma a vida e se compromete com o homem nas si
tuações difíceis e de morte, o Secretari�do Internacional Cristão we ·Solidariedade 
com a América Latina conclama a todos os_, cristãos ou não a incentivarem a "soli
dariedade espontânea que surge entre os póbres, assuminao a,.sua cau�a, numa comuni 
dade realmente evangélica, gene�osa e cq�responsável, que seja luz e fermento na 
sociedade". 

Igreja Guatemalteca no Exílio denuncia distribuição de "fuzis espirituais" 

Guatemala (AGEN) - A Igreja Guatemalteca no Exílio denuncia a existência de 
um plano nacional de evangelização massiva de camponeses. Com esta intenção chega
riam na Guatemala até o final do ano passado, cerca de 8.000 mi�sionários fundamen 

•
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talistas norte-americanos. 
De acordo com a denúncia, ess� plano vai ao encontro dos interesses do governo 

guatemalteco que pretende "intensificar o controle e a vigilância nas aldeias modelo 
e nos polos de desenvolvimento", através da distribuição de um milhão de Novos Test� 
mentas entre as forças de segurança go�ernamentais. Os grupos fundamentalistàs como 
"A Igreja do Verbo", "Cristão Renascidos", e "expansão do Evangelho" propagaram a ní 
vel nacional, a distribuição dos "fuzis espirituais", forma usada por eles para den2_ 
minar os Novos Testamentos. 

A Igreja Guatemalteca no Exílio alerta que 11a religião está sendo utilizada com 
objetivos políticos por grupos neo-conservadores ligados ao governo de Reagan que pr� 
tendem desvirtuar os movimentos popwlares na América Central, atacar a Teologia da 
Libertação e preparar as pessoas psicologicamente para uma possível iovasão estadun_!. 
nidense. 11 A preg·aç�o de uma doutrina espiritual e apocalíptica confunde a população 
e assegura a penetração ideológica do "American Way of life". 

Nesse sentido, continua a denúncia, 11 0 que Reagan não pode .fazer abertamente 
contra a posição da Igreja progressista e dos grupos de defesa dos Direitos Humanos, 
o faz através das atividades qos fundamentalistas, direitistas e pseudo-cristãos que
sustentam a política de in�ervenção na América Central. Enquanto a origem o propósi�
to desses grupos é obscura, nos Estados Unidos eles contam com recursos financeiros
ilimitados, assim com o apoio do governo para realizarem atividades missionárias no
exterior".

Inpossível ocultar o conflito 

.. 

Nicarágua, (AGEN) - A Vice-ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, .Nora 
Astorga presidiu a delegação nicaraguense que participou recentemente do debate so
bre a América Central na Organização das Nações Unidas -ONU. 

Em seu discurso, a vice-ministro afirmo� que as possibilidades de que ·exista 
um consenso sobre uma solução pa.i:a o conflito da América Central, "são poucas e pr2_
ticament.e inexistentes, se o Grupo de Contadora (México, Venezuela, �anamá e Colam-. 
bia) não considerar que o prob�ema central da região é a agressão dos Estados Uni
dos". 

A aprovação pelo Congresso dos 27 milhões de dólares, o envio de aviões, la_Q
chas e mísseis terra-ar para a contra-r�volução instalada nos territórios de Hondu
ras e Costa Rica significam, segundo a�epresentante do governo nicaraguense, 11· um 
perigo não somente para Nicarágua mas também par� os demais países da região". 

Mencionando a atuação negativa dos Estados Unidos na Organização das ; Nações 
Unidas em relação ao seu país, Nora Astorga expressou a necessidade ,de qµe Contad.2_
�a-e os países da região entendam "o perig9 do aumento da agressão desenvolvida pe
la administração Reagan contra a Nicarágua, para que se possa tratar seriamente de 
resolver a crise". Os fatos ocor

7
eram rapidamente; a política dos Esta�os U�idos vl 

sa provocar um enfrentamento entre a Nicarágua e os países vizinhos, bases da con
tra-revolução, ·o que serviria de motivo para que a administração norte-americana la!::! 
çasse uma intervenção militar direta, em curto prazo, acrescentou. 

A .vice-ministro nicaraguense decl�rou que o seu país "seguirá participando nas 
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negociações apoiadas pelo Grupo de Contadora, com uma atitude flexível e construti
va, mas não poderá evitar qu� se toque no ponto central do problema". De acordo com 

as cifras apresent�das no seu discurso, essa "guerra ilegal e imoral" já causou 

3.652 mortes, 4.043 feridos, 7.582 órfãos, a destruição de casas de 240 mil pessoas 

e aproximadamente' 1.300 milhões de dólares de danos e perdas econômicas. 

Nora Astorga finalizou dizendo: "a Nicarágua continua disposta a explorar · e

encontrar novas fórmulas e mecanismos.'bilaterais de acordo com as gestões qo Grupo 
de contadora, para alcançar a paz, máx_ima aspiração dos nossos povos centro-america
nos". 

Israel:um sócio confiável 

Washington , (AGEN) - A partir da década de 60, Israel começou a ter um papel 

importante no desenvolvimento e treinamento das forças armadas centro-americanas�e.o, 

do superado somente pelos Estados Unidos. No final de 10 anos, Israel converteu.se 

num dos principais provedore� de armas para El Salvador, Guatemala e a Nica�água so 

mozista. 

Os primeiros assessores que chegaram a Honduras em 1981 para treinar os gru
pos de ex-soldados somozistas dispersados depois da queda do ditador Somoza, foram 

israelitas. Em 1978, quando a administração Carter cortou a ajuda a Anastácio Somo 

za, Israel se apressou em proporcionar armas e equipamentos .. o mesmo aconteceu com 

a Guatemala em 1977 e com El Salvador. 

Ainda que a participação israelita na América Central seja ocultada, Tel Aviv 

sempre está disposto a se envolver na região quando os Estados Unidos têm restrições 

internas ou a oposição do Congresso para por em prática a sua política. No ano pas
sado, as vendas de armas de Israel para os governos centro-americanos se elevaram a 
22 milhões de dólares. Esta cifra não inclui os gastos com treinamento militar e as 

sessores, que·têm um papel importarte na preparação das forças de segurança mais re 
pressivas do istmo: o serviço de inteligência da Guatemala. 

Tecnologia - No início dos anos 70, Israel tornou-se o ma�or vendedor de armas 

para a Guatemala, além rle treinar .e enviar tecnologia em computação para o exército. 

Com a suspensão da ajuda militar da administração de Jimmy Carter, os fuzis norte-
. . 

. 
. 

americanos Garand e M-1 foram substituídos, rapidamente, pelo Galil israelita. Pas-

sados três anos, os militares guatemaltecos possuíam 15 mil fuzis Galil, 11 aviões 

Arava, 10 veículos blindados RBY-MKI; �ançadores de granadas e três lanchas patru-
lheiras Dabuer. A primeira fábrica de munições da América Central foi construíaa na 
região de Cobán com a ajuda de Israel. 

Os assessores treinam a polícia em téc�icas de interrogatório, através de um 
' 

sistema computadór_izado operado e mantido pelos israel.i tas. Dessa maneira, os poli-

ciais têm um acesso rápido as informações sobre a população civil. Existem indícios 

de que 80% da população possa ser registrada com esse sistema. Além disso, instala

ram um sistema de computação capaz de detectar "atividades suspeitas" mediante a 

avaliação do consumo de eletricidade de um qeterminado edifício. Israel também pro

porcionou radares e técnicos em contra-insurgência. 
O chefe do exército guatemalteco assegurou, em 1981, que "o soldado israeli-

•
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ta era um modelo para os (nossos) soldados". 

Um ano antes da queda do ditador Anastácio Somoza, Tel Aviv provia armas armas 
importantes para a Nicarágua. Chegavam vários equipamentos como 500 sub-metralhado
ras Uzi, morteiros, munições e barcos patrulha. Segundo informaçqes dos jornais is
raelenses, aviões Arava eram usados para bombardear· os bairros pobres de Manágua. 
Depois do triunfo da revolução populár sandinista, a ajuda Israelita continuou ... , 
mas desta vez, dirigid� aos "contras" organizados pela Agência Central delnteligê.!]_ 
eia - CIA. 

Em 1984, com a proibição do Congresso a ajuda norte-americana aos contra-re
volucionários, Israel lhes enviou lança-granadas RPG-7 e fuzis AK-47 de origem s.9. 
viética,que foram capturados das forças da Organização para a liber_tação da Pales
tina - OLP, no Líbano. Washington pressionou Tel Aviv, Taiwan, Guatemala e El Sal
vador para que continuassem ajudando os rebeldes. 

outros Beneficiários - Há nove anos, Israel vendeu aviões franceses Super
Mystere 8-2 Marcel para assalto, três aviões de transporte Arava e um jato de tran� 
porte Westwind e equipamento militar norte-americano_pdra Honduras. At�almente, e� 

'9 se país tem a força aérea mais desenvolvida da região centro-americana. 
Por outro lado, o primeiro acordo importante sobre armas feito com El Salva

dor, data de 1973, quando foram vendidos a esse país 49 aviões. Entre eles estavam 
18 jatos Ouragan franceses de 1950, se.is jatos de treinamento Fouga Magisters e 
25 Arava de transporte. 

Durante essa década, 80% das importações salvadorenhas de armas provinham de 
Israel. No ano passado quando se denunciou que as forças armadas salvadorenhas es
tavam usando napalm, o chefe da força aérea, coronel Rafael Bustillo, admitiu que 
a instituição o havia adqu�rido no final de 1970 de Israel. 

_.As relações diplomáticas com a Costa Rica se esta�eleceram há muitos anos, 
mas foi com o presidente Luís Alberto Monge em 1982 �ocial-democrata), que a embai 
xada situada em Tel Aviv foi tr�nsferida para Jerusalem. A Costa ·Rica foi o pri
meiro país a desafiar uma resolução da Organização das Nações Unidas - ONU, que 

-· desconhece a Cidade Santa como capital israelita porque esta metrópole é consider2, 
da patrimônio mundial. Dois anos depois, em 1984, El Salvador tomou� mesma inici� 
tiva transferindo a sede da sua representação diplomática. Com a transferência da 
embaixada costarriquenha foram anupciados os planos de melhoramento da guarda ci
vil deste país, contando então, com o envio de armas e assessores israelitas. 

Desde a �armação do Estado de Is+ael �m 1948, esse país tem sido um aliado 
estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio. O secretário assistente para assun 

. 
-·

tos do Oriente Médio e da Asia Sul, Richard Murphy, afirmou diante do Comitê de Re 
I 

• 

-

lacões Exteriores do Senado norte-ameticano que "os Estados Unidos têm um compro-
misso histórico com a segurança e viabilidade de Israel, que se estendeu nos últi
mos trinta anos". 

Desta forma, Israel é um dos países que encabeçam a lista para o r�cebimento 
de assessoria militar dos Estados Unidos. Para o ano fiscal de 1986, foram.solici
tados 1.000 bilhão de ddlares em vendas de armamentos; isto equivale a 400 milhões 

9 mais do que foi pedido no período anterior. Também (oi pedido.· 1.000 bilhãd 
de dólares em fundos de apoio econômico. 

Enquanto o orçamento' de Israel contin�ar crescendo, Bst� país continuará 
um amigo leal dos Estados Unidos, sempre disposto. a colabora�. em qualqaer coisa, 
não importa�do o que sejd, na região Centro-americana. 
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t-bnduras - O preço da presença norte-americana 

Honduras,(AGEN) - O avanço dd luta popular na América Central, espe�ialrnente 
o triunfo da revolução sandinista na Nicarágua e fatores de carJter interno deter 
minaram que a partir de 1979, Hondur?s se envolvesse nos planos contra- insurgentes 
norte-ainericanàs para a região, segun�o avaliação dq COFADEH - Comitê de Famílias de 
Desaparecidos e Presos ?e Honduras. 

Como resultado desse envolvime�to, Honduras é, átualmente, ·um país ocupado p� 
las tropas estadot1nidenses. Nos últimos três anos, o seu território se transformou 
num campo de treinamento para mais pe 20 mil soldados. Estão funcionando dois pode
rosos radares, sete .bases militares, armadilhas anti-tanque e foram construídas es
tradas de comunicação para vários pontos próximos à fronteira.com a Nicarágua. 

Entretanto, a ocupação militar não significou nenhuma vantagem econômica e 
social para o país. Os gastos com a aquisição de combustível para o desenvolvimento 
das manobras militares, a compra de novos aviões de combate e de transporte de tr_Q, 
pa, de tanques e canhões e o melhoramento de váriqs inscalações do exército, causa-
ram um aumento da dívida externa e das obrigações fiscais. A administraçãoReagan n� .J 
gou às autoridades hondurenhas um pedido de ajuda de 1 bilhão e 400 mil dólares Pi! 
ra os próximos quatro anos. A assitência prioritária foi destinada a El Salvador. 

Num país cuja atividade econômica depende principalmente da agricultura e da 
exploração florestal, a ocupação militar também significa a destruição de importan
tantes recursos naturais que dão lugar à construção de instalações e estradas. 

Somam-se às alarmantes condições de miséria, insalubridade, analfabetismo e 
desemprego, das quais o povo hondurenho tem sido vítima há séculos, o aumento da 
prostituição, a presença de novas doenças venéreas como "a flor de Viet-Nam" e AIDS, 
o crescimento do tráfico de drogas e além disso, a população é vítima da prepotência
do militar norte-americano. Denúncias recentes demonstram vários exe,nplos de vexames
vividos pelos hondurenhos, entre eles o atropelamento de u� estudante universitário,
em 1984, a violação de um menor de idade em ca21ayagua, local onde está inscalado o
quartel geral das tropas; espar1camento de outro menor na região ocidente do país, e 
próximo à base de Co�uyagua e as investigações e prisões dos habitantes das comuni�
dades de Yoro, onde se desenvolveu, em abril, a manobra conjunta "Chicatic".Vários
oficiais norte-americanos est&o envolvidos nos interrogatórios de camponeses e dir_!,
gentes populares se4uestrados. O caso mais recente. é o de Po�fírio de Jesus Marti
nez, 
sado 

presidente da Cooperativa "Los Angeles", em Pavón, Estado de Yoro, que foi acu 
. ' . ' . 

-

de "subversivo" e torturado .. o quartel geral do exército. 
Além das consequências do aumento·das doenças venéreas, prostituição e drogas, , .. 

o alinhamento hondurenho com os Estados Unidos, leva a população a enfrentar os efei
. 

. 
-

tos de uma guerra preventiva, q�e tenta sufocar qualquer mobilização de protesto P.Q 
pular, evitando o desenvolvimento de uma luta social nas proporções das de El Sal-
vador e Guatemala. Como resultado dessa guerra preventiva contra-insurgente, mais de 
147 pessoas, incluindo centro-americanos e estra�gciros de outras nacionalidades,d� 
sapareceram nos últimos quatro anos; mais de 200 foram assassinados por motivos po
líticos e mais de 25 permanecem presos- nas cadeias do país. 

Somou-se à ação dos grupos de segurança, a emissão de uma lei anti-terrorista 
(Decreto nº 33 de 1982), que proíbe a realização de greves, ocupação de terras, edi . 

' 
-

fícios e centros de trabalho. Isto ilegalizou:ias principais f ormas de luta do movi-

mento pop�lar hondurenho. 
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O alto comando militar continuou implementando os planos contra-insurgentes COI:!

tra a população, introduzindo algumas variantes ao estilo do General Gustavo Alvarez 
Martínez. Os sequestros continuaram, mas agora, os �idadãos que resistemàs selvagens 
. . 

torturas pe�manecem durante alguns dias em prisões clandestinas sendo, posteriormen
te, enviados para os Tr�bunais de Justiça sob acusação .de atentarem contra a segura.!:! 
ça do estado. Este foi o procedimento utilizado para capturar mais de �5 presos polí_ 
ticos que estão aguardando sua sentença na Penitenciária Central de Tegucigalpa e 
San Pedro Sula. 

Os presos, na maioria camponeses, celebradores da palavra e sindicalistas, de
nunciaram, depois de uma greve de.fome iniciada em protesto aos maus tratos sofridos 
na prisão, que permaneceram sequestrados em prisões clandestinas, e foram ameaçados 
por terem feito o protesto. 

No mês de dezembro passado, diante da� pressões populares, uma comissão mfi
cial forma�a pelos altos çhefes militares, apresentou um informe sobre a situação 
dos desapare�idos . O relatório isentou o exército de qualquer responsabilidade s.9. 
bre o desaparecimento de pessoas, atribuindo essas ações a grupos armados de proce
dência estrangeira (contra-revolucionários nicaraguenses), que atuam no pa�s. Um 
informe que deveria ser apresentado em março passado, foi adiado indefinidamente P! 
las autoridades militares que aproveitaram a crise vivida pelo país naquele momento. 
Várias reclamações posteriores, inclusive provindas de alguns chefes do exército,f_2. 
ram ouvidas pelo regime e pela alta cúpula militar. 

Nesse contexto, apesar de que as neçpciações sobre o tratado de 1954 não trou 
xéram os resultados esperados, a posição dos militares hondurenhos continua firme no 
que diz respeito à implementação no interior do país, da política insurgente. Essa 
conduta tenta sufocar o descontentamento crescente da população causado pela prese� 
ça norte-americana no país. Pois, ainda que o governo e o exército tenham se envo.!. 

' 
vida no conflito regional, amplos setores da sociedade hondurenha não concordam corn 
a intervenção do país numa guerra com a Nicarágua, com a expulsão dos refugiados sa_!, 
vadorenhos e com o apoio dado aos contra-revolucionários.·Alérn disso, exigem escla
recimentos sobre a situação dos desaparecidos, o julgamento e a pena para os culpa
dos e a desarticulação dos grupos paraíl]ilitares que operam livremente. 

IGREJAS; 

CEBs - Realiza�ão 6º Encontro 

Goiânia,(AGEN) - O 6º Encontro Interclesial das Comunidades de Base se reali-
zará na cidade _de Trindade, em Goiás, de 21 a 25 de julho. O terna escolhido para 
este ano é "0 Povo de Deus em bu�ca da Terra Prometida". 

A responsável pela preparação do encontro, Marlene de Castro Ossa�i, informou 
que será distribuída uma cartilha básica com as propostas para aprofundamento e re
flexão nas comunidades. Segundo ela, este material "é indispensável para as pessoas 
que 'vão para Trindade". 
. 

. 

· O terna proposto será estudado a partir de três dimensões distintas: política
. ( Nova sociedade, Nova terra) , sqcial ( Terra para morar. e trabalhar) e reli glosa-e_§ 
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catológica(Terra Prometida).Aproximadamente 1.500 pessoas participarão do 69 Encon
tro, que, para Marlene Castro, terá um caráter diferente porque a proposta deverá ser 
"partilhada e celebrada". 

Visando o bom andamento das atividades preparatórias, será realizado o Encon 
tro da Coordenação Ampliada Nacioa�l, na cidade de Trindade, de 24 a 27 de abril, 
com a participação de três representantes (2 da base e·J agente de pastoral)de ca
da regional da Conferência, Nacional idos Bispos .do Brasil - CNBB� Os objetivos são: 
fazer uma síntese da caminhada nacional, preparar a pauta e eleger urna coordenação 
para o Encontro Inter-eclesial. 

Marlene Castro ressalta que este ano haverá, pela primeira vez, uma particip� 
ção oficiàl das Igrejas Evangélicas. Esta�ão representadas as ·7 igrejas membros do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs-CONIC -(Metodista, Evangélica de Confissão L� 
terana no Brasil, Episcopal, Presbiteriana Unida, Cristã Reformada (húngara), Evan
gélica Reformada (holandesa), Católica Apostólica Romana e Presbiteriana Unida. 

Missionário luterano tecebe prêmio 

São Leopoldo,RS.(AGEN) - Q pastor Ricardo Wangen, missionário da American Lu
theran Church (ALC) e em serviços pastorais na Igreja Evangélica de Confissão Lut� 
rana 110 Brasil (IECLB), roi agractado com o prêmio "Dr. Paul A. Boe para serviço 
Cristão Humanitário" de 1986. A distinção, criada em 1982 pelo Departamento de SeJ

viço e Missão da ALC, é concedida a pessoas cuja vida e trabalho·exemplificam um e� 
forço de unir palavra e ação em âmbitos significativos da atividade cri�tã. 

"A gente fica estimuladê\,· é verdade, mas não gostaria lJUe isso t'osse badalado, 
porque os pobres que lutam são os verdadeiros premiados", reagiu Wangen, que foi es 
colhido entre 48 candidatos. O prêmio, de 500 dólares, será entregue no dla 25 de 
julho no Caroll College, Waukeska; Wisconsin, durante o seminário anual da Associa
ção Luterana de Relações Humanas da América. Wangen é professor da Escola Superior 
de Teologia, da IECLB, e está� serviço no Brasil desde 1956. 

O pastor luterano é um dos líderes criadores do movimento de Justiça e Não
Violência, núcleo Sul, integrado ao Serviço de Paz e Justiça (SERPAJ). Este grupo 
fundou, em Alvorada, o primeiro abrigo para �ulheres maltrata�as na área da Grande 
Porto Alegre. O Centro de Valorização dê\ Mulher, com apoio das mulheres da comunid2_ 
de, ampara maltratadas, oferecendo abr�go, também para os filhos, por 48 horas. 

Além do Justiça e Não-Violência,. Wangen está engajado nas pastorais com pros
titutas e com deficientes, esta através da Fraternidade dos Doentes, uma ºcomunida
de de cadeira de rodas e muletas", como deflne o"pastor. Neste trabalho, Wangen pro 
cura enfatizar a dignidade do doente, através de.textos bíblicos, e faze� com que 
eles se apoiem mutuamente. O grupo da Fraternidade de Alvorada, cidade próxima a Po.E, 
to Alegre, integra pentecostais, umbandistas, católicos e luter�nos. 

Paulo Boe, nome da distinção, é pastor aposentado da ALC e destacou-se pelo 
seu engajamento em favor dos povos indígenas dos Estados Unidos. Ele foi um dos po� 
cos brancos que teve contato com os índios durante o conflito de Wounded.Knee, e r� 
cusou-se, depois de intimado a depor, a revelar ao FBI os contatos que manteve com 
os indígenas. Por isso, esteve na iminência de ser preso pela polícia federal dos E� 
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tados Unidos. 

·Jovens estudam livro de Rute

Sobradinho,RS (AGEN) - Já na sua sétima edição anual, o Acampamento Repartir 
Juntos, da IECLB, congrega jovens preocupados com a vivência da fé na vida do dia
a-dia, com o consequente engajamento na realidade em que vivem. No Acampamento de 
Sobradinho (a 5 horas de Porto Alegre, via rodoviária), reunido de 12 a 19 de janei 

. 

-

ro, foi estudado o livro de Rute, uma parábola que, segundo o professor Milton Sch
wantes, da Escola Superior de Teologia, fala de três asssuntos principais: pão, ma
trimônio e terra. 

Schwantes frisou, também, que são duas mulheres, Rute e Noemi (de nomes simbó 
licos), entre as mais marginalizadas· na sociedade (por serem mulheres, viàvas e sem 
filhos) que reorganizam o povo de Deus, subjugado, ao tempo em que o livro foi escri 
to, pelos persas, buscando a libertação. E ela virá pela descendente de Obede (que 
quer dizer servidor), culminando num Estado de serviço e não de dominação. 

O jornalista Dermi Azevedo, editor da revista Tempo e Presença, disse,no acam 
pamento, que •ia missão da Igreja é ser um sinal de serviço desta libertação que o 
próprio Cristo viveu e testemunhou". O pastor Huberto Kirchheim, da Região 4 da 
IECLB, trouxe exemplos da atuação de Jesus, como a cura de enfermos, a multiplica
ção dos paes, a transformação da água em vinho nas bodas de Canã e o ressuscitardo 
filho da viúva de Naim. 

Kirchheim destacou que o cristão não se deve fixar no milagre em si, mas ver o 
que Jesus quis ensinar através destes milagres. Assim, "é preciso perguntar porque 
alguns têm pão em demasia e outros não o tem", frisou o pastor. Quando Jesus p�ra o 
cortejo e ressuscita o filho da viúva, ele está dizendo que Deus é o Deus da vida. 

e Por isso os cristãos, hoje, dev�m parar com o desfile funesto da morte, presente em 
tantas facetas no rundo de noje, destacou o pastor regional. 

Depois de·estudarem o livro de Rute e motivados pelo tema da Igreja Evangéli
ca de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) para 1986 - Por Jesus Cristo, paz com ju� 
t iça -, 50 jovens do Acampamento "Repartir JL!ntos" fretaram um ônibus, dia 16 .de

janeiro, e se deslocaram de Sobradinho� Sant� Cruz do Sul (cerca de 90 quilómetros 
ue distância) para aderirem aos piquetes dos agricultores defronte às indústrias do 
fumo. 

Num clima de muita· emoção, o� colono� se a.�raçaram aos jovens e comentaram que 
pela primeira vez sentiam de perto o apoio da Igreja nesta luta. Enquan�o as indús
trias ofereciam 240%, os fumicultores reivindicavam 318% de aumento par� o .seu pro 
duto. Unidos, boicotaram a entrega do fumo e formaram os piquetes. Por fim, conse
guiram um aumento de 255%, muito aquém do reivindicado.Do movimento, porém, tiraram 
grandes lições. 

o Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, é conhecido por suas plantações de
fumo, produzido, em boa parte, em pequenas propriedades. Em Santa Cruz do Sul ,maior 
cidade da região, estão concentradas as indústrias do fu mo, mui tas delas transnacl_g 
nais. O boicote dos agricultores teve início no dia 9 de janeiro, suspenso uma sema 
na depois com o aceno do aumento de 255%. Os agricultores não queriam perder o 
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produto, que é perecível. 

Pensando .na próxima safra, os fumicultores tiraram quatro propo�tas em· ··as

sembléia realizada em Santa Cruz do Sul, no dia 24 de janeiro. Eles pretendem redu 

zir a·área de plantio do fumo, para ingressar em outras cultura�; querem fixar o 

preço do fumo da próxima safra antes·de �aio, e corrigi-lo através de OTN; prete_n 
' . 

dem criar uma comissão de produtores.para acompanhar a classificação ao fumo dura� 

te a comerci�lização e-não fazer qualquer pedido de insumos antes da venda de toda 

a produção. 

Antes de s� deslocarem para Santa Cruz do Sul, os jovens avisaram __ os pasto

res locais e a Cia_Souza Cruz de que fariam a manüestação, de apoio aos fumicult_Q 

res.Ao chegarem na cidade, junto à indústria, um pequeno pelotão de dez soldados 

da Brigada os aguardavam e foram avisados que a manifestação não seria possível sem 

a autorização da Secretaria de Turismo. 

"Mas nada impede que usemos as calçadas ao invés da rua", reag�u um dos jo

vens, adepto do movimento Justiça e Não-Violêncià. Perplexo, o guarda teve de con

cordar e até auxJliou os manifestantes, parando o trânsito, quando num cruzamento 

de rua. A manifestação foi encerrada diante_ da igreja evangélica local, oride ·,os 

jovens e os fun:iicultores, ajoelhados, rezaram o Pai Nosso; O "Repartir Juntos" de 

Sobradinho reuniu mais de 300 jovens gaúchos. 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

Clamor faz sugestões para Constituinte 

Recife,Pe. (AG�N) - No IV Encontro Nacional de Direitos Humanos, realizado na 

cidade. de Recife (PE), o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos nos Países do Co,... 

ne Sul·- CLAMOR -, apresentou �lgumas sugestões.sobre o asilo político, a extradi

ção e expulsão de refugiados políticos que poderão auxiliar na elaboração do texto 

s�bre Direitos Humanos na Constituinte. Reproduzi�os, abaixo, a proposta: 

1º - O asilo político no Brasil deve erigir-se, por norma constitucional, em dire_i 

to de todo perseguido político no Estado de-.origem ou em outro, criando-se os meca 

nismos adequados para a sua garantia jurisdicional. 

- Violações de direitos humanos não pdderão ser alegadas como causa jvstificadora

de asilo político. Os acusados de violação de direitos humanos, no Estadà de ori

gem ou em outro, não terão direito ao asilo ter�itorial ou político.

2º - A extradi�ão do refugiado político para o País de que proveio deverá ser nega 

pa, não só quando fundada na acusação ou condenação por crime político, -mas também 

quando, embora visando à sanção por crimes comuns, a hipótese possa configurar ex

tradição política disfarçada, inclusive por não oferecer o Estado requerente, no 

momento histórico considerado, garantias de fato de um julgamento isento. 

- No caso de se conceder a extradição, o governo brasileiro deve indicar ao País

que receberá o extraditado quais as acusações às quais este deverá responder em p�o

cesso.

3º - A expulsão e a deportaçijo do refugiado, ou do estrangeiro que haja pleiteado

-



• 

-

PÁGINA 17 

o asilo, deve submeter-se a amplo controle jurisdicional, e deve ser �etada sempre
que, mesmo indiretamente, possa resultar no retorno forçado ao Estado de origem,
com riscos para os direitos humanos do interessado.

, ,

- A expulsão deve ser proibida se o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro ou filho
brasileiro sob sua dependência.
4º - Deve-se assegurar a aplicação no:Brasil das convenções internacionais sobre
direitos humanos, e garantir a qualqu�r do p�vo o direito de recorrer ao Supre
mo Tribunal Fed�ral para denunciar ttansgressão do governo brasileiro a normas ou
convenções internacionais, que está obrigado a respeitar.
5º - Deve-se assegurar, por norma constitucional, a imprescritibilidade dos crimes
de desaparecirnénto forçado, sendo passíveis de responsabilização criminal não só os
agentes desses crimes, mas também os Estados.
- O Estado não poderá correr prescrição ·nas ações de responsaqilidade criminal ou
reparação civil, nos casos de tortura, desaparecimento e assassinato de pessoas,
praticados por seus agentes.
62 - As resoluções sobre a manutenção ou não de relações diplomáticas com este ou
aquele país devem ser atribuição do Congresso Nacional.
7º - A Constituição deve assegurar, de modo claro, além dos direitos humanos, os di
reitos da criança.

Líder popular acusado por latifundiários 

Mato Grosso, MT(AGEN) - O líder popular Rodolfo Alexandre Inácio, conhecido 
como Cascão, está sendo acusado pelos latifundiários do Nordeste do Estado de ser 
o responsável pela morte de dois pistoleiros. Os crimes aconteceram em datas dife
rentes; o primeiro oc_orreu em 1981, quando ele transportava lavradores num cami
nhão de frete. O segundo foi em maio de 1984. Segundo o acusado "naquele dia esta
va a 400 quilômetros (da Fazenda Tatuibi), trabalhando corno assessor da prefeitura
de Cenara".

Cascão vive, com a família em �uciara, há dez anos, na região compreendida 
pelos municípios de São Félix do Araguaia, Canarana e Santa Terezinha. _Este local 
é conhecido pelos constantes conflitos 9e te7ra entre latifundiários e posseiros e 
pela atuação pastoral do bispo da Prelazia de.São Felix, Dom Pedro Casaldáliga. 

Passados quase dois anos do segundo crime pelo qual é acus?do, Cascão acredi 
ta que a reativação dos processos contfa ele "é uma nítida tentativa de int�mida
ç�o dos latifundiários contra a minha possível candidatura a prefeito de Luciara e 
também uma rna�eira, mesmo que indireta, de golpear. o movimento sindical e o traba
lho da Igreja". 

A partir de 1970, quando empresas nacionais e multinacionais, de grande por-· 
· te, corno a Liquifarm, Yanmar (japonesa), Tapetes Ita, Banco de Crédito Nacional�ar 

tório Medeiros (São Paulo) e Grupo Sílvio Santos, são incentivadas pela Superinten 
ciência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAN - a realizarem projetos na região, 
muitos posseiros são expulsos. Segundo os lavradores,os conflitos de terra nessa 
região envolvem latifundiafios,políticos do Partido Democrático Social - PDS - e a 
f:çllícia Militar. Muitas vezes, para intimidar os lavradores, são contratados pista 
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.. , . ,_Nes$e contexto. confJi:tive,, a ac.usaçijo de -iRQdel,fo,i:-Ale.xamdr.e, .d. Híder,c. popula,r 
que desenvolve um trabalho político sérfo1 'com· o•rapoio da· 'igteja ·s· das1· 11rre feitu:ras 

,locais, .ré' ;:e.t.omada pel.os la .t.i:.fundiádos. i:iae desejam' que',eJ;e sej:a ::oon'deriado·r a:·' mais 
de cem anos de pris�o por dois crimes que Cascão a firma ,não ter come�·id0. · '::.' i 

, · ..: Repudiando ,a ac _usação ,·G:©ntra ,0 líde!Y,-popul'ar:?· as '.::ent.idades, r.epre-sern.tat-ivas do
.-Mo'-'.i.r:nento Popular Regi_onal:,, ,1ançaram wm, docum�rit0.,. em que ·respo1:1sqb·ilizam· Os1 •• lati'-. 
. fundiários e as forças pol:lticas 1·do�lnantes:,.da cidade-de laeia:c.a ;. pelo que,, lhe pos 
sa acontecer. Apelam a to<:!9�· ,osi,91:upos,:0,ell)oc;.rát.i,ç_os .e progressista.s. '@<3.ra :(ll.:,!e.�acom-

0pan"em 9.�. proce�sos ·e '.se,-�Cil.Jlni!dariz�m -porn, tqd0!?,: os . ..i::ie,rsegt;1idq� ... Lh.\Sfait;1am.,o� ·.,s.indica
:::Jos: de t,11abalhadore�;,,;rur9i�;-de, São FeJi-x _Gjo_ -Aragwçii,a, L,ucia;r;a:, íiafil,t.a, T�:r;es,i,qhª-' �.i 

beirão/Cascalheira, associaç�o de MoradQr.es, .de Porto Ale..9:r� � Çan�pr_a�.�:-Ampa,cçi ,, .. _e 
as pr:e,f,ei.tL,Jras munfo!pa;i.s de Sa,nta :i:-ere.sinhl;i, ·S}Jo F:é:lix do Arc�_§l:l.a,i;a, e . , �. Rrelçizia 

desta,cidade. .; -iL \ , ,·; . . . ,;,::. ' -">, ,,,
.. 

� _. L '/ t s. •• ... ., , 

:,:. 

: \ 

, ._ ... \ •.• , :(Jf'!( .: IJl,1 .-,s,. t 

Constituinte sem povo: nada qe novo

'.LI j ., •' 

( \ 

Rio de Janeiro (A��N) ::-_ "Constitui_��� _selll_ __ .povo não cria nad;:i de novo", afir
ma o manifesto lançado no Rio de Janeiro pelo Plenário Nacional P

.
ró--ParÜtfpação P.9 

pular na ConsútJinte, movimento fundado com o apoio de quase 50 entidades·civis.En 
tre os tópicos de um abaixo-assinado que será; di v1..dg;:ido o-:f.ici.q�íl)�flte, �m B:t:asíLia, em

�-· ........... ,. --· --� .... ,,.._ .. ,_ - ... . . ..: 

março próximo, destaca-se a denúncia de usurpação, pelo Congresso nacional, do po-
;dér -· constituinte; - através de emenda con&t,.iitucior;,a·l qu�11de,legou e .?§,a ta�e.f9 aos de 
·.;pQtaElós0�e -.senadores-·ahsetiem 1eJ.ei tos- em'1 tim.weml::l,ro'-'dec:86 1;- ao,;;nsenapo;res ,,-emp�ss,ado?. em
··82:'� ,·, ' · ', ,. • .. ' �3.,, ,.'·: .. ·1 ).,.J:,.; · , ,··, '·:-. <, t'.{,·il' ,;.. 0·:3q ,._ , ô .,,-._ ·r 
·-'·· P.ara � atingir. seu,,-prfoqipal. obj.etivC:Y:::,-:- asseglfjrar .. a -,defesa ,9os,;-ir:it�r:�ss�s-1 pop�

., 

· látes•-,na p.téxima"Cobstit0i1ilt.e).-·., J:J Pler,iá_ri-0 progr9i:n©u,_;s1mpl§ "199,g}zaçãC?y I i:iacio_nal 4I 
&destiriadê! a cmr,i.s.cienti-àar..,éniPC!ll:JU;la!}�o. µma:1f:la?··· Pil}lilcJp,é;lis .. jir'l.i�ipqMas1 .�erJ i,C?- a,pr� ..

sentação de uma ação popular contra os "constituintes penetras", ou seja t·:./a-9� _sei;i�
. dores· que perman�cerão !=ffi: :seus -,cargos por\, f©r�a ,da, �rnenqa ,consti�ucional,, ... , 
, ' Entre as atividades�,programadas, o· rnp�-i,mento pr9põe-s�. a -elabor,.ar, un,i. ante 
·• p·r0jet'o · de textô· ·cof,'\sfi. tuclonai · conte11do: .as lPi'bpost-as -PPPl,.!il.ar;�? • .-Çpm.,; t_ér"!in0 f ix.§_-

. · . 
.

do em outub-ro deste anc f; .o,.docomento•(ser·á 1.ut.Hi�ado tCQmlD ,b3:1se .9e_, .um, "te;l}lo, de .�om-
ptbmisstJ.\( -âos, carididatosi ·às, eleições· dé ,:il..hd�:·.no.v.f:?mb.r-o •. , , , ·'> , .. ,u1. .JP' ... h'°, 

.,· p_;lém· disso, uma, cõmi�são respec.i;al v�ifre:011tata,r--a:pa:rtidos p�oH . .tiJU?S e entida-
:". dês' 'nacionais que--jã '·se .1,;êm'lposicionarida'. favoravelmentei à C!i.>J)s,t:itl,J�nt..�:caom P,arU

·6ipação :pôpul·ar ;· -·profess·o:re-s 1:serão: ,s-ensibilizados Ja .. 0l,seo:t:-ren- _sp:ipflj! -o, t�ma . �m: -�c:1-
las de aulas, assim como personalidades políticas e artísticas nos·ever:i,tqs dos 

•:' .. '" � t •i 
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posta de plebiscito feita pelo relator da Comissão Mista, deputado Flávio Bierre.!!!_ 
.bach. Exige, por outro lado, "como pré-condição à eleição do Congresso Constitui_!! 
te ", que o legislativo revogue a legislação autoritária em vigor (tais como alei 
de Segurança Nacional e a Lei de Greve); modifique a proporcionalidade dos votos 
na próxima eleição de novembro e defina prazo máximo de um-ano para a elaboração 
da nova Constituição, além de coibir, por lei, o_abuso do poder éconômico durante 
a campanha. 

Os signatários do manifesta co�prometem-se a. votar somente em candidatos que 
assumam o compromisso de incorporar no texto constitucional os direitos econômico� 
sociais e políticos da maioria da população. "Intimam o Congresso que se instalará 
com poder constituinte a negar participaç�o do� senadores eleitos em 82. Reivindi-
cam, finalmente, que sejam·submetidas a referendo popular propostas que, embora 
aprovadas, tenh?m tido pelo menos 1/3 de votos contrários à sua aprovação. O mesmo 
procedimento, esperam que seja adotado.em relação às propostas rejeitadas. A nova 

Constituição deve ser "uma forma de comprometimento de toda a .Nação na sua defesa 
enquanto Lei Magna do país", conclui o documento • 

"5alvador é uma grande invasão", diz Antônia, da Federação de Bairros 

Salvador,BA (AGEN) - A beleza da Baía de Todos os Santos, o esplendor da ar

quitetura das igrejas e o sol das movimentadas praias conseguem esconder, para o 
viajante menos avisado, a grande miséria em que vive boa parcela dos quase dois mi 
lhões de habitantes da regiijo metropolitana desta capital. "Salvador é uma grande 
invasão", diz Antônia Garcia, da Federação das Associações de Bairros de Salvador 
(FABs). 

As casas construídas sobre palafitas 110s alagados e as invasões de terra n�s 
periferias da cidade "foram maneiras que o pessoal encontrou para conquistar espa
ços e o seu lugar para morar", prossegue Antônia. Foi assim que surgiram o·Rio Sa
na, as Malvinas, o Pela Porco, o Cai Duro e tantos outros bairros, nascidos da lu 
ta do povo, que teve, em muitos casos, de -enfrentar a polícia .e os tratores, 
Saudades da Terra 

José Mariano dos Santos, 46 anos, dois filhos, foi um dos primeiros morado
res do Rio Sena. "Quando vim para cá isso tudo era mato", recorda-se o pedreirqque 
migrou de Monte Gordo (a.cerca de 70 quilômetros da capital) para· Salvador a fim de 
tentar melhor sorte na vida. Hoje o bairro te� 4 mil habitantes e José sente saud� 
des de suas duas tarefas de terra ( cerca de um hectare). Se ti ver o portunidade, vo_!, 
ta para o seu chão. 

"Tendo a farinha a gente não morre de fome. E iá a farinha não falt�i. Aqui·· , 
terminou o dinheiro a fome operta 11

, conta o baiano, que trabalha como autônômo."P� 
ra uma firma empregar a gente hoje em dia� a coisa mais difícil do mundo", alega. 
A história de Arlindo Fernandes Bispo,, 43 anos, pescador profissional, não é muito 
diferente. Ele veio aa Serrinha (a 170 quilômetros da capital), e fala com sauda
des do seu lugar de origem. 

"Aqui não tem escola organizada, não tem desenvolvimento âlgum", queixa- se 

Ana Lúcia Souza, 32 anos, cinco filhos, natural de Itabela (a cerca de 700 quilô.:. 

metros de Salvador). Ela é uma das voluntárias que trdbalham.na escola do Rio Sen� 
o,rganizada pelos próprios moradores da vila. Ana cuida das crianças do maternal. 
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Ao todo são 80 crianças, divididas em duas turmas e dois turnos, uma no maternal, 
outra e� fase de alfabetização. 
Aproveitamento de Sucijtas 

A escola ao Rio Sena, localizada na Rua Floresta - que de rua apenas tem o 
nome e nada a distingue de uma picada -, também é o ponto de encontro da Associa
ção da vila. O prédio, construído com varas e enchimento de barro, teto de zinco, 
não mede mais de quatro metros por cinco. A escola tem quadro-negro, um armário de 
ferro, nove, talvez, dez, bancos e três clas�es, construídas de sobras de madeira 

Aliás, as professoras, voluntárias e sem formação �specífica, só podem tra
balhar com as crianças recorrendo a sucatas, desde latas de cerveja, copos de io
gurte e embalagens de papelão. Outra iuta das mulheres da vila é por creches, qu� 
aos poucos, começa� a brotar nas periferias, dando chances, assim para que também 
a mulher entre no mercado de trabalho, mesmo que seja o informal (lavanderia,fax.!_ 
neira). 

"0 poder público nunca conseguiu planejar nem coordenar o crescimento de Sal 
vador", afirma Antônia, explicando que a FABs surgiu em 19 79, então apoiada por 
oito associações 1 "para enfrentar o poder público e evitar o clientelismo, ligado 
aos políticos do governo". Hoje, mais de 100 associações de bair+o estão integra
das à FABs, que tem como um de seus grandes desafios organizar a população dos 
bairros na sua luta por condições básicas, como saúde, educação, transporte e mo
radia. 
Vida mais digna 

Um detalhe interessante nesta luta do povo marginalizado é o envolvimento da 
mulher, muito mais engajada nas associações de bairros do que os homens. Antônia 
tem uma explicação: os homens estão mais envolvidos no emprego, no biscate. Chega 
fim de semana, ele vai para o dominó, para o futebol, e a mulher se encontra, en
quanto isso, na _associação. Outro fator, a mulher, por ficar mais e� casa, sente 
mais as carências da vila.ta falta de água, a falta de assistência médica, o ôn.!_ 
bus que não existe, a escola que não foi à vila, a própria falta de comida. 

"Temos de lutar para conquistar uma vida mais digna", diz Antônia com muita 
ênfase."Acho que a sociedade é injusta e desigual, e desde a adolecência tenho 
perguntado por que esta desigualdade", conta ela, jus ti ficando seu envolvimento na 
iuta dos movimentos populares. Creche, escolas, água, luz, urbanização,�aúd� trans 
porte são reivindicações dos bairros que surgem de invasões. 
De cabeça erguida 

Esta infra-estrutura toda , o governo, através do projeto João de Barro, es
tá d ando pron.ta para quem quiser morar �m minúsculos cubículos, de tijolos, na F.§. 
zenda _d os Coutos, localizada atrás de o8tro bairro que nasceµ de uma invasão, co
nhecido por Malvinas. Acontece, porém, que cerca de 50% da população economicamen 

-
. -

te ativa de Salvador, segundo Fátima, atua no mercado informal. São os moradores 
destas vilas, sem renda fixa, muito deles :;;em qualquer garantia ue renda, ,e que 
não se arriscam a firmar um contrato com o BNH. �o caso dos moradores das Malvi
nas. 

A prestação mensal destas casas de placas, como as chamam em Salvador, es
ta em Cz$ 17 mil (julho). Nem. esta quantia os vileiros querem arriscar: "depois , 
es�amos de cabeç_a erguida, não devemos nada a ninguém. �onstruímos nossos barra
cos segundo nossas condições e cada um a seu gosto", argumenta Lúcia Dias Sitte.!J_ 
coort, vice-presidente da Associação Beneficente Cultural Paulina das Malvinas. 

-
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Expulsos da Avenida Paraleia pelos tra cores ç!a Pr,a· i:: � :ura, os mor adores bus
caram outra área para o assentamento de seus barracos. Isto foi em junho de 1983,e 
o novo núcleo foi batizado pelos moradores de Malvinas. A Prefeitura tentou intro
duzir, mais tarde, outro nome: Final F�liz. Não vingou.

Os 1
1malvinenses 11 tiveram que enfrentar muita luta para poder permanecer . no 

chão que esciolheram para os seus barracos. "Tive que chamar por Deus e vir para 
cá quando nos tiraram da Paralela", conta Mirian dos Santos Carvalho, cinco filhos, 
grávida, e que tem qu�ixas quanto ao �tendimento dos postos de saúde pública. 
Só para o cemitério 

A Paralela, segundo os moradores das Malvinas, dava uma péssima impressão p� 
ra quem vinha a Salvador, via rodoviária. Ficava perto do Aeroporto e era, alegam 
os morapores,·uma terra muito cara para ser desapropriada e loteada para vileiros. 
Por isso foram expulsos, com muito sofrimento. Depois de conseguir o consentimento 
do motorista ue ônibus que faz a 1inha para a Paralela, uma vizinha de Mirian,j�-
to com sua filha, desmontouo,barraco e trouxe as tábuas, em seguidas viagens de 

ônibus, até um pedaço ao percurso. Mas teve de carregar as tábuas na cabeça todo o 
restante do trajeto até as Malvinas, onde o ônibus não entrava. Da Paralela até as 
Malvinas são 45 quilômetros. 

Hoje os moradores das Malvinas, devido� força da su� Associação, integrada 
na FABs, sentem-se seguros no lugar onde moram. "Podem vir com a conversa que vie
rem, com as ameaças de deslocamento, daqui a gente só sai pró cemitério", garante 
Lúeia. "Com todo o sofrimento que a gente passou até chegar n?s Malvinas e canse 
guir o que conseguimos junto à Prefeitura, eu me sinto tão orgulhosa ... " A confis
são brotou espontâneamente, acompanhada de um sorriso, de dentro de Ló�ia, compa
nheira de luta .de Antônia na luta popular. 

E por que lutas, Antônia? "Integrei a Juventude Católica e desde cedo li a 
Bíblia. Nela vi um Cristo, exemplo ae uma pessoa que não aceitou a injustiça�•. Com 
pletou, depois: "Aqui em Salvador,o povo sempre foi vencedor nas invasôes". 
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Carpameiros, 

Com este boletim número zero, a.· AGEN inicia sua caminhada. Esperamos que vo
cês levem à assembléia do próximo dia 15 suas críticas e sugestões. E solicitamos, 
desde agora, que nos enviem subsídios para os próximos boletins, seja exemplares 

aas publicações editadas pelas entidades que vocês coord�nam ou de que participam, 

seja informações ainda não tratadas como notícias. 

A e1:1uipe. 



Boletim nº 79 - 19 de novent>ro de 1987. 

AGÊNCIA IDUMÊNICA DE NOTÍCIAS 

A questão urbana tem se tornado una das mais dramáticas e explosivas no Brasil. No pe
ríodo de 10 a 13 de dezenbro próximo, a cidade de Cachoeira do Carmo, em Minas Gerais, 
irá sediar o IV Encontro da Articulação Nacional do Solo Urbano, que refletirá sobre 
os runos dos movimentos pela moradia. Ver em Solo Urbano. (foto Douglas Mansur) 
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IrnEJAS 

Movimentos católicos: controvérsia no Sínodo dos Bispos 

Pâgina 3 

Cidade do Vaticano e são Paulo (AGEN) - A presença dos varias movimentos e 
organizações na Igreja Católica foi um dos ternas mais controversos no Sínodo dos 
Bispos sobre "A vocatão e missão dos leigos na Igreja e no mundo", realizado em 
outubro, no Vaticano. 

Urna das intervenções mais polêmicas a respeito foi a do cardeal arcebispo 
de Fortaleza (CE), d.Aloísio Lorscheider, que, em referência direta aos chamados 
"movimentos do Espírito", de recente implantação (como o Movimento de Renovação 
Carismática), salientou que os movimentos de leigos "não deveriam perder de vis
ta que hoje, mais do que no passado, se impõe a opção evangélica, profética ou 
solidária, pelos pobres.". 

Acentuando que os movimentos são capazes de despertar a fé no mundo moderno, 
o bispo brasileiro afirrnou:"Os movimentos devem aperfeiçoar-se em urna sincera o
bediên:ia e comunhão com o pastor local. Os bispos regem as igrejas locais a eles
confiadas, e a eles pertence toda Q orientação referente ao culto e ao apostolado.
A comunhão com o pastor sup·rerno requer previamente a comunhão com o pastor local."
E acrescentou, com uma crítica à "certos movimentos que não se fazem presentes
quando os demais se reúnem para aprofundar os problemas pastorais e que,pelo con
trário, recebem orientações de um centro cultural diverso". As palavras de d.Aloí
sio se somam às dos setores que contestam a independência de certos movimentos -
com relação aos bispos locais, bem corno a identificação desses movimentos com pen
sarnentos estranhos à realidade brasileira.

-

Coounhão e Libertação 
Quase que respondendo à intervenção de d.Aloísio - e de outros bispos que se 

pronunciaram por uma maior identificação entre os movimentos e os bispos locais -
o fundador do movimento Comunhão e Libertação, Luigi Giussani, que participou do
Sínodo por nomeação do Papa,assinalou que as velhas estruturas da Igreja nem sem
pre se adaptam ao mundo moderno, o que, a seu ver, por si só, justifica a existên
eia dos movimentos. Pedindo que os bispos respeitem a esses novos carismas, res-
saltou: "A disciplina na Igreja floresce na comunhão viva com o sucessor de Pedro,
lugar da paz última para todo fiel".

O prelado da Opus Dei, �lvaro de Portillo, manifestou seu apoio às afirmações 
de Giussani, sublinhando que "a promoção eclesial dos leigos deve ser entendida 
sobretudo em referência à imensa maioria dos leigos, os quais não estão vinculados, 
nem nunca o estarão, a associações ou movimentos, não estando, nem nunca estarão 
inseridos em estruturas eclesiásticas. � a estes a quem há de se estimular a senti
rem-se verdadeiramente Igreja". 

-

Uma outra intervenção polêmica sobre a questão foi a do presidente do Pontifí 
cio Conselho para os Leigos, o bispo Paul Corbe, para quem apenas de uma perspectT 
va espiritual e não política se pode dar resposta às realidades eclesiais, salien
tando que todos os movimentos podem ser considerados Igreja, na medida em que es� 
tão vinculados à cátedra de Pedro. 

Ordenação da nulher 
O papel das Comunidades de Base e a ordenação da mulher foram outros dois as

suntos polêmicos no Sínodo dos Bispos sobre os leigos. Causou surpresa a manifes
tação de Leonardoo Legazfi, arcebispo de Cáceres, nas Filipinas, que pediu conside 
ração para a possibilidade de que "os dirigentes de Comunidades de Base de diver-
sos tipos possam ser escolhidos, sem exclusão das mulheres, para a ordenação sacer
datal". 

-

Nesta mesma linha, o arcebispo de Cazama, Zâmbia, Elias Mutane, sugeriu ao Sí 
nodo que os leigos tenham o poder oficial de administrar os sacramentos do Batismo 
e da Unção dos Enfermos, além de serem testemunhas oficiais do Matrimônio. Entretan 
to, apesar de uma ou outra posição isolada, a tendência majoritária entre os bispos 
- conforme se verificou no Sínodo - foi a de não aceitar a ordenação das mulheres.

Assentlléia das Igrejas 
A questão da presença dos movimentos na vida da Igreja foi muito discutida na 

Assembléia das Igrejas do Regional Sul-1 da Conferência Nacional dos Bispos do Bra 
sil (CNBB) realizada de 6 a 8 de novembro, em Itaici, município de Indaiatuba, in
terior de São Paulo. O desenrolar dos deôates no Sínodo foi exposto pelo presiden 
te da CNBB, d.Luciano Mendes de Almeida. A respeito, o presidente do Conselho Na� 
cional de Leigos (CNL), Antônio Geraldo de Aguiar, comentou o fato de que a Opus 
Dei, a Comunhão e Libertação e a Renovação Carismática tinham representantes com 
direito a voto no Sínodo,enquanto outros movimentos,como os do Cursilho e Focola
ri, participaram apenas como observadores. 
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Poder condiciona c�tir ecunênico de recursos 

Página 4 

El Escorial, Espanha (011-AGEN) - O compartir de recursos entre Igrejas, orga
nismos e movimentos ecumênicos e agências e instituições doadoras, está determinado 
por estruturas de poder fortemente ligadas aos sistemas econômicos e financeiros mun 
diais. Este foi um dos motes dos debates entre 312 representantes de igrejas de 73 -
países, de diferentes tradiçpes cristãs, que participaram da consulta "Compartir E
cumênico de Recursosº, promovida pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI), de 24 a 31 
de outubro, em El Escorial, Espanha. 

As reflexões, na consulta, partiram de três exposições, a primeira delas, feita 
pelo secretário geral do CMI, o pastor metodista uruguaio Emílio Castro, que abordou 
as implicações da dívida externa para os países em desenvolvimento. Quando vemos que 
a mortalidade infantil cresce proporcionalmente ao crescimento da dívida externa, a
firmou Emílio Castro, nos damos conta de que estamos pagando essa dívida com o sangue 
e a vida de nossas crianças. 

O secretário geral do CMI acrescentou que a dívida externa é a expressão mais 
trágica de uma divisão econômica, financeira e de poder, que desmente, de maneira fe 
roz, a nossa pretensão de solidariedade e comunhão. 

Referindo-se à desproporção do poder econômico existente entre as Igrejas do Nor 
te, Castro exortou (comparando essa situação com as Igrejas do Sul) a um compromisso
mútuo para "criar as estruturas para resistir e superar a realidade atual". 

Justiça internacional 
aAs duas outras exposições que precederam aos debates em grupos, foram feitas por W 

Konrad Raiser, professor universitário da Alemanha Federal, e por Sithembiso Nyoni, 
animadora rural em Zimbábue, que destacaram a necessidade de se lutar pela justiça in 
ternacional nos níveis econômico e político e pela possibilidade de plena participa--
ção dos pobres e marginalizados na tomada de decisões no que diz respeito à divisão 
de recursos. Após as reflexões bíblicas e as contribuições dos grupos regionais, foi 
elaborado um documento final, igualmente discutido nas sessões plenárias. 

O documento final contém reflexões teológicas e propostas de ação concretas, vi
sando o compartir ecumênico de recursos e assinalando o compromisso das Igrejas e do 
movimento ecumênico em fixar. um sistema de valores fundamentalmente novo, identifica 
do, moral e materialmente, com os pobres e que denuncie e combata todos os níveis de 
tudo o que representa profundas causas e estruturas de injustiça, insistindo pelo es 
tabelecimento de uma nova ordem política e econômica internacional e enfrentando os 
mecanismos internacionais que privam os povos do Sul de recursos. 

Premiado na Alemanha, "Pé na Caminhada" vai a Cuba 

São Paulo (AGEN) - O filme "Pé na Caminhada" que, em outubro passado, venceu o 
festival de cinema do Terceiro Mundo, promovido pelo governo da Alemanha Federal, par 

a.ticipa, em dezembro próximo, de um outro festival, em Havana, Cuba. Produzido pela - • 
Verbo Filmes, com direção de Conrado Berning e roteiro de d.Pedro Casaldáliga, o fil-
me "Pé na Caminhada" é o primeiro longa-metragem realizado sobre a ação pastoral da 
Igreja Católica no Brasil, a partir de sua opção preferencial pelos pobres. 

Já à disposição em vídeo-cassette, o filme "Pé na Caminhada" está sendo traduzi
do em diversos idiomas. A Verbo Filmes também prepara outro documentário, com o títu
lo provisório "500 anos da invasão", sobre a passagem, em 1992, dos cinco séculos da 
presença européia na América. O endereço da Verbo Filmes é: Rua Verbo Divino, 993, 
Chácara Santo Antônio, Cep 04719, São Paulo, SP, fones 011.5485744 e 2474490. 

NOVA CONSTITUIÇJID 

Diretas-88 pode levar à manutenção do presidencialismé 

Brasília (AGEN) - A decisão da Comissão de Sistematização do Congresso Constitu
inte, adotada em 15 de novembro, data da proclamação da República, de reduzir o manda
to do presidente José Sarney para quatro anos, pode levar à alteração da tendência -
parlamentarista congressual. Observadores acreditam que, com o fortalecimento da hipó
tese da realização de eleições presidenciais diretas em 1988, os potenciais candidatos
à sucessão de Sarney passarão a lutar pela manutenção do presidencialismo.

A redução do mandato presidencial só poderá ser modificada em plenário pela maio
ria dos constituintes - 280 de um total de 559 -.Se, na Comissão de Sistematização, o 
Planalto não obteve a maioria necessária - 47 votos - à manutenção do mandato de cinco 



-
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anos, é quase impossível alcançar a maioria dos 200 votos em plenário. O agravamen 
to da crise política e institucional é maior do que as promessas palacianas aos par 
tidários do mandato de cinco anos, e a realização das diretas em 1988 têm sido vis� 
ta, inclusive a nível dos círculos de poder, como a única maneira pacífica de conso
lidar o processo de transição. 

Somado a esse fator conjuntural, outro elemento garantiu a vitória do mandato 
de quatro anos na Comissão de Sistematização: os interesses eleitorais de alguns de 
seus membros, teoricamente inclinados a apoiar os cinco anos. Pelo PFL, todos os 
constituintes que votaram pelos quatro anos têm interesses eleitorais em 1988 ou em 
1990: Alceni Guerra é candidato ao governo do Paraná, Carlos Chiarelli é candidato 
à sucessão do governador Pedro Simon no Rio Grande do Sul, Francisco Dornelles quer 
ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Mendes Thame é candida
to à Prefeitura de Piracicaba (SP). Por exemplo, se Thame ficasse com os cinto anos, 
o beneficiado poderia ser outro membro da Comissão de Sistematização, o deputado fe
deral João Herrmann Neto (PMOB-SP), que votou pelos quatro anos e que, também, pos�
tula a Prefeitura de Piracicaba. ·oo mesmo modo, o deputado Francisco Rossi, do PTB, 
também ficou com os quatro anos, pois pretende candidatar-se à Prefeitura de São 
Paulo no próximo ano. 

Emenda Jorge Hage 
A emenda votada pela Comissão de Sistematização, que decidiu pela redução do 

mandato de Sarney, é de autoria do deputado federal Jorge Hage (PMDB-BA), com o se
guinte texto: "0 mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março 
de 1989". A emenda recebeu 48 votos, contra 45 daqueles que apoiavam o mandato de 
cinco anos. 

Na mesma sessão, a Comissão deliberou pela instalàção do parlamentarismo, já a 
partir de 15 de março de 1988. Entretanto, além da possibilidade de que os candida
tos à sucessão de Sarney passem a lutar pela manutenção do presidencialismo, se o 
parlamentarismo for confirmado em plenário, ele deverá ser implantado apenas a 15 de 
março de 1989. Em 1988, serão realizadas as constituintes estaduais e votadas as le
is complemeotares à nova Constituição, o que inviabilizaria a implantação do parla
mentarismo já. Assim votaram os membros da Comissão de Sistematização a favor ou con 
tra o mandato de quatro anos para o presidente Sarney: 

-

A favor dos quatro anos 
PKl:l: Abigail Feitosa (BA), Ademir Andrade (PA), .Almir Gabriel (PA),�rtur da 

Távola (RJ), Bernardo Cabral (AM), Carlos Mosconi (MG), Celso Dourado (BA), Cristi-
na Tavares (PE), Egídio Ferreira Lima (PE), Fernando Bezerra Coelho (PE), Fernando 
Henrique Cardoso (SP), Fernando Lyra (PE), Francisco Pinto (BA), Haroldo Sabóia (MA), 
João Hermann (SP), José Fogaça (RS), José Inácio Ferreira (ES), José Paulo Bisol 
(RS), José Richa (PR), José Serra (SP), Mário Lima (BA), Nelson Carneiro (RJ), Nel
son Jobim (RS), Nelton Friedrich (PR), Maurílio Ferreira Lima (PE), Paulo Ramos (RJ), 
Pimenta da Veiga (MG), Antônio Britto (RS), Severo Gomes (SP), Sigmaringa Seixas (DF), 
Virgildásio de Senna (BA). 

PFL: Alcenir Guerra (PR), Antônio Carlos Mendes Thame (SP), Carlos Chiarelli 
(RS), Francisco Dornelles (RJ) e Sandra Cavalcanti (RJ). 

PDS: Antônio Carlos Konder Reis (SC). 
POT: Brandão Monteiro (RJ), José Maurício (RJ) e Lysâneas Maciel (RJ). 
PIB: Francisco Rossi (SP). 
PT: Luís Inácio Lula da Silva (SP) e Plínio de Arruda Sampaio (SP). 
POC: Siqueira Campos (GO). 
PC do B: Haroldo Lima (BA). 
PCB: Roberto Freire (PE). 
PSB: Jamil Haddad (RJ). 
P�: Antônio Farias (PE). 

Contra os quatro anos 
PKl:l: Alfredo Campos (MG), Aloízio Campos (PB), Carlos Sant'Anna (BA), Cid Carva

lho (MA), Fernando Gasparian (SP), Ibsen Pinheiro (RS), João Calmon (ES), José Freire 
(GO), José Geraldo (MG), José Ulisses de Oliveira (MG), Manuel Moreira (SP), Milton 
Reis (MG), Nilson Gibson (PE), Raimundo Bezerra (CE), Renato Vianna (SC), Rodrigues 
Palma (MT), Theodoro Mendes (SP), Wilson Martins (MS). 

PFL: Afonso Arinos (RJ), Aloysio Chaves (PA), Arnaldo Prieto (RS), Christovam 
Chiaradia (MG), Gilson Machado (PE), Eraldo Tinoco (BA), Francisco Benjamin (BA), ln� 
cêncio Oliveira (PE), José Jorge (PE), José Lins (CE), José Santana de Vasconcelos 
(MG), José Thomaz Nonô (AL), Luiz Eduardo Magalhães (BA), Marcondes Gadelha (PB), Má
rio Assad (MG), Oscar Correia (MG), Osvaldo Coelho (PE), Paulo Pimentel (PR) e Ricar
do Fiúza (PE). 
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POS: Oarcy Pozza (RS), Gerson Peres (PA), Jarbas Passarinho (PA), José Luiz 
Maia (PI) e Virgílio Távora (CE). 

PTB: Gastone Rlghi (SP) e Joaquim Bevilácqua (SP). 
Pl: Adolfo Oliveira (RJ). 

Criação do Estado de Tocantins deve beneficiar a lffi 

Brasília (AGEN) - A criação do Estado de Tocantins, a partir do desmembramen
to do Estado de Goiás, decidida pela Comissão de Sistematização, na sessão de 15 
de novembro último, atende aos interesses da União Democrática Ruralista (UDR), na 
opinião de observadores da cena política de Brasília. Os autores da emenda favorá
vel à criação do Estado do Tocantins, os deputados Siqueira Campos (PDC-GO) e José 
Freire (PMOO-�O)

t 
têm vínculos com a UDR. 

A emenda de Campos e Freire obteve 82 votos a favor, 5 contra e 5 abstenções. 
Siqueira Campos obteve apoios à emenda entre os constituintes progressistas, pois 
em troca comprometeu-se a votar pelo mandato de quatro anos para o presidente José 
Sarney, na Comissão de Sistematização. Na mesma sessão, a Comissão decidiu pela 
transformação dos territórios federais de Roraima e Amapá em Estados, com a aprova
ção da emenda do deputado federal Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR). 

O futuro Estado de Tocantins, cuja criação será decidida em plebiscito pela po 
pulação dos municípios que ele abrangeria, 120 dias depois de promulgada a nova 

-

Constituição, compreende a região Norte de Goiás, incluindo o chamado "Bico do Papa 
gaio", que é uma das mais tensas áreas atingidas pelos conflitos pela posse da ter-: 
ra no Brasil. 

Leilão da lDR 
o leilão promovido pela UDR em Brasília, no dia 15 de novembro, arrecadou Cz$

73 milhões 125 mil cruzados e seu sucesso deveu-se, em grande parte, ao lobby de 
propaganda montado pela entidade nos meios de comunicação da "grande imprensa" no 
Brasil. Ao todo, foram vendidos 6.119 animais. Entre as manifestações de exibicio
nismo dos proprietários e latifundiários, algumas chamaram a atenção: um galo de 
briga chegou a ser vendido por 110 mil cruzados. Um bode de chapéu por 10 mil cz e 
três bonés autografados por Ronaldo Caiado, presidente da UDR, foram vendidos por 
60 mil cruzados. Os visitantes recebiam laranjas, melancias e cebolas de graça. O 
ingresso custava 100 cruzados e dava direito a água mineral, cerveja e uísque ser
vidos à vontade. O local do leilão foi a Granja do Torto, lugar de retiro e mora
dia de vários Presidentes da República. 

Direita articula-se. Há um golpe em marél:iá?

Brasília (AGEN) - Uma pergunta tem tirado o sono dos políticos, lideranças 
sindicais e movimentos populares, nos últimos dias: estará em marcha um novo gol_ 
pe, que leve a direita "linha dura" ao poder? A indagação é motivada por uma cres 
cente articulação entre as forças conservadoras, em todos os níveis, ocorrida nas 
últimas semanas. 

Duas metas parecem estimular a articulação entre as forças de direita: !.Im
pedir os avanços sociais desenhados pelas votações na Comissão de Sistematização 
do Congresso Constituinte; 2.Preparar a tomada do poder, seja por vias não demo
cráticas, seja pela disputa de votos, diante da aparente irreversibilidade das e
leições presidenciais em 1988, con:omitantes aos pleitos municipais. 

Visando alcançar esses objetivos, diversos interesses se conjugam, como os 
do presidente Sarney, lutando por manter o mandato de cinco anos e o presidencia
lismo, e o dos grandes fazendeiros que defendem a manutenção do sistema funjiário 
concentrado. Como pano de fundo, o projeto de transnacionalização da economia bra
sileira, inserido na nova fase do capitalismo mundial. 

Surpresas na Constituinté 
Como previa a AGEN no 1n1cio do processo constituinte, a nova Constituição 

brasileira não alteraria o modelo econom1co e político do país. Entretanto, algu
mas conquistas em termos de direitos coletivos e individuais eram esperadas, por 
diversos fatores. Inicialmente, o congresso eleito em novembro de 1986 é o primei
ro composto por maioria de representantes do meio urbano, que são mais sensíveis 
às reivindicações sociais impostas pela modernidade. Por outra parte, a dinâmica 
no Congresso difere dos trabalhos empreendidos pelos parlamentares em suas bases. 
A pressão da opinião pública e da imprensa é maior sobre o Congresso, o que, às 
vezes, leva um parlamentar de extração conservadora a adotar posições mais avança 
das. Além disso, o agravamento da crise condiciona a necessidade de o Parlamento-

-
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Assim, esperava-se que o Congresso Constituinte, apesar de sua maioria conser
vadora, adotaria algumas posições avançadas em termos de conquistas sociais. Foi o 
que se viu nos relatórios de muitas subcomissões e comissões temáticas. A mesma ten
dência seria verificada depois na Comissão de Sistematização que reúne a elite das 
lideranças políticas brasileiras e onde até tradicionais expoentes do conservadoris
mo, como o senador Afonso Arinos (PFL-RJ), e o deputado Antônio Carlos Konder Reis 
(PDS-SC), têm se posicionado em diversas matérias favoráveis aos avanços sociais. 

Reforma Agrária, nãé 
Cinco tendências no Congresso Constituinte, de forma geral, passaram a preocu

par os segmentos conservadores: l.o estabelecimento de barreiras à exploração mine
ral por empresas particulares nas áreas indígenas; 2.A instituição de mecanismos 
que facilitem a reforma agrária; 3.A criação de limites à ação do capital estrangei
ro no país, o que dificultaria o projeto de transnacionalização da economia; 4.A im 
plementação de conquistas sociais significativas, como a estabilidade no emprego; -
5.No plano político a realização de eleições presidenciais já em 1988. Além da ado
ção do parlamentarismo, embora este p'onto divida até os setores de esquerda.

De fato, o que se viu nas primeiras fases do processo constit�inte confirmava 
o temor dos setores conservadores quanto a esses pontos. Por exemplo, o relator da
Subcomissão que tratou da questão indígena, o deputado Alceni Guerra (PFL-PR), ape
sar de sua origem conservadora, emitiu um parecer considerado positivo pelas forças
pró-índio. Do mesmo modo, a reforma agrária impunha-se como uma necessidade para o
país, inclusive como pressuposto para a modernização capitalista, a exemplo do que
ocorreu na Coréia do Sul, país considerado modelar por setores de ponta jo capita 
lismo no Brasil.

-

A criação de barreiras à ação do capital estrangeiro também mostrou-se uma for 
te tendência, a partir dos debates em torno da reserva de mercado na área da infor� 
mática. Igualmente, o agravamento da crise mais sentido pela classe trabalhad ora 
contribuiu para o estabelecimento de conquistas sociais como a estabilidade no empre 
go, enquanto o quadro dramático nos níveis político e institucional colaborou para -
o-fortalecimento do desejo das diretas-88.

Em suma, os segmentos conservadores, nacionais e estrangeiros, passaram a se 
sentir ameaçados quanto aos seus interesses particulares. O primeiro setor que,des
de o início do processo constituinte, tem se mobilizado intensamente é o dos fazen 
deiros, em particular aqueles reunidos na UDR (união Democrática Ruralista). Entre 
tanto, pelo radicalismo demonstrado pelas lideranças da UDR, a entidade chegou a -
ficar distante de potenciais aliados, como as tradicionais SRB (Sociedade Rural 
Brasileira), CNA (Confederação Nacion3l da Agricultura) e OCB (Organização das Coo
perativas Brasileiras). Hoje, todas essas entidades consideram o presidente da UDR, 
Ronaldo Caiado, como uma liderança inconteste dos fazendeiros. 

Livre iniciativa 
Outro segmento passou a pressionar, por todos os meios, o Congresso Constitui� 

te: as grandes mineradoras, preocupadas com a possibilidade de institucionalização 
de barreiras à exploração nas áreas indígenas. Este temor levou à campanha veicula
da pelo jornal "0 Estado de São Paulo" contra o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI) que resultou na criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, no 
Congresso Nacional. 

Paulatinamente, os representaantes dos outros setores que passaram a se sentir 
ameaçados, começaram a se aglutinar, tendo surgido, em profusão, nos últimos meses, 
siglas como a União Democrática Urbana (UDU), Ação Cívica de Recuperação Nacional 
(ACRN), Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), Câmara de Estudos e Deba
tes Econômicos e Sociais (CEDES) e, mais recentemente, a União Brasileira de Empre
sários (UBE). 

A conjugação de todos esses interesses levou à criação da Frente Nacional pela 
Livre Iniciativa (FNLI). No meio militar, os próceres da linha dura também voltaram 
a se expressar, através da Associação Brasileira de Defesa da Democracia (ABDD), fi
nanciada por grandes empresários, como Ingo Hering, das Indústrias Hering, de Santa 
Catarina. De maneira paralela, voltou às ruas a organização Tradição, Família e Pro
priedade (TFP), enquanto até a Ação Integralista Brasileira (AIB) ensaia o retorno 
à cena política. 

lllovo golpe? 
Com todos esses ingredientes, a hipótese de um novo golpe de estado passou a 

frequentar, diariamente, o noticiário da grande imprensa. Fontes bem informadas de 
Brasília, consultadas pela AGEN, não acreditam nessa possibilidade. Elas entendem 
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que as forças conservadoras estão empenhadas em assegurar os seus interesses na nova 
Constituição. Qualquer que seja o sucessor do presidente Sarney,.ou mesmo o primeiro
ministro - no caso da implantação do parlamentarismo -, ainda que fosse uma liderança 
mais à esquerda, como Leonel Brizola, ou Mário Covas, ele não teria como alterar o no
vo texto constitucional. 

Foi, então, o somatório de interesses contrariados que levou à criação do chama
do "centrão" que tenta modificar o regimento interno do Congresso Constituinte para fa 
zer valer os seus pontos de vista. De acordo com os observadores em Brasília, ao esti-= 
mular a formação do "centrão", o presidente Sarney pretendia desacreditar os trabalhos 
constituintes, o que justificaria a convocação, por ele, Sarney, de eleições gerais em 
1988, com a formação de uma nova Assembléia Constituinte. Esta seria a única saída pa
ra recuperar a imagem do Presidente. 

A manobra do "centrão" atende, nesse sentido, à segunda meta da articulação con
servadora: a preparação para uma nova tomada do poder, pela via das urnas ou da força, 
em 1988. No momento, são dois os candidatos em potencial das forças conservadoras à su 
cessão de Sarney: o empresário Antônio Ermírio de Moraes e o ministro das Minas e Ener 
gia, Aureliano Chaves. A articulação da direita tornou-se poderosa. Um dos prováveis -
candidatos à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Afif Domingos, já admitiu 
a existência de uma caixinha de 35 milhões de dólares para "investimentos" na Constitu 
inte, até o final das votações, em Brasília. 

Conforme admitiu o presidente da UDR, Ronaldo Caiado, em São Paulo, recentemente, 
essa entidade fará tudo para que sues teses não sejam derrotadas no novo texto consti
tucional. O presidente da UDR paulista, Roosevelt Roque dos Santos, em entrevista ao e 
"Relatório Reservado", afirmou que falta a mobilização da classe média para uma inter
venção da direita. "Por enquanto, o que existe é um grande descontentamento pela perda 
do poder aquisitivo", disse Roque dos Santos que, em breve, substituirá Ronaldo Caiado 
no comando nacional da UDR. Dizendo-se "cansado" e "com problemas familiares para re
solver", - uma de suas filhas sofre de grave doença -, Caiado ficará dois meses em fé
rias na França. 

DIREITOS t-tJ,,W,OS 

Gteve de f001e termina em Juazeiro: um balanço 

Juazeiro (AGEN) - O atendimento por parte do governo baiano às reivindicações dos 
trabalhadores levou ao fim a greve de fome de 22 pessoas, entre religiosos - como o 
bispo,d.José Rodrigues - e agentes de pastoral, na diocese de Juazeiro, na Bahia. O 
fim da greve de fome, realizada em solidariedade aos trabalhadores que sofrem as conse
quências da seca, foi decidido a 8 de novembro, em missa celebrada na catedral de Ju3-
zeiro. 

A 71 de novembro, em reunião com representantes dos trabalhadores da região, mem
bros do governo baiano aceitaram at ender as reivindicações básicas: l.Reestruturação e 
das comissões municipais, encarregadas de implementar as m2didas contra a seca. Segun-
do os trabalhadores, as atuais comissões vinham constituindo-se em fontes de corrupção; 
2.Transporte de água em caminhões-pipas sob o controle dos sindicatos; 3.Controle da 
distribuição das cestas de alimento também pelos trabalhadores; 4.Formação de frentes
de trabalho.

O primeiro a entrar em greve de fome, a 23 de outubro, foi o vigário de Pilão Ar
cado (BA), padre Guilherme Meyer. A 2 de novembro, o padre Amâncio, de Campo Alegre 
(BA), decidiu aderir ao jgjum, no que foi seguido, no dia seguinte, por d.José Rodri
gues e outros religiosos, além dos agentes de pastoral. Ao todJ, jejuaram, em solida
riedade aos trabalhadores, 22 pessoas, incluindo dois religiosos, todos da diocese 
de Juazeiro e também da diocese de Rui Barbosa (BA). 

Desmate ameaça seringueiros, denuncia sindicalista 

Rio Branco (AGEN) - O preside�te do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, 
Acre, Francisco Mendes, que recentemente ganhou da ONU o Prêmio Global 500 pela sua 
posição em defesa dos povos da floresta amazônica, denunciou� na semana passada, em 
Rio Branco, que mais de 300 alqueires do seringal São José e do seringal Cachoeira, a 
20 km de Xapuri, estão ameaçados por ações de desm3te por parte dos fazendeiros. 

Em Xapuri, distante 200 km de Rio Branco, existem várias áreas relacionadas pelo 
Conselho Nacional de Seringueiros e pelo governo estadual, como prioritárias para fins 
de reservas extrativistas. Esta região, que os fazendeiros tentam devastar, é rica em 
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seringueiras, castanheiras, outras espécies de madeiras de lei e extrativistas, como 
a copaíba. 

Erq:Jates 
O clima em Xapuri é tenso, mas, até o momento, não foi registrado nenhum confli

to. A cordenadora da Comissão Pastoral da Terra no Acre, Ana Rosa, disse à AGEN que 
já foram tentadas várias reuniões entre as partes que, até agora, não chegaram a um 
acordo. Francisco Mendes afirmou que os seringueiros estão dis�ostos a resistir de 
forma pacífica e organizada, até que cessem as ameaças de desmates, durante dias e se 
manas, se for possível utilizando, como instrumento de luta, os empates. Esta forma -
de reação, muito utilizada na região, consiste no acampamento dos seringueiros na área 
ameaçada de devastação. 

Segundo dados da publicação da CPT "Conflitos de Terra no Brasil 1986", foi na 
década de 70, durante o início do processo de colonização no Acre, que começaram os 
conflitos. Em 1986, foram registrados sete conflitos, envolvendo 221 famílias e 1105 
pessoas. No geral, as tensões o�orrem entre agropecuaristas e seringalistas contra 
posseiros e seringueiros. 

KJVI�TOS SOCIAIS 

Em dezentlro, Romaria pela Moradia 

e São Paulo (AGEN) - No dia 6 de dezembro próximo, de todos os pontos da cidade de 
São Paulo sairão grupos de sem-teto e pessoas que apóiam a luta pela moradia, em dire 
ção ao Santuário da Penha, zona leste paulistana. ta Romaria pela Moradia, promovida 
pelos movimentos sociais e pela Arquidiocese de São Paulo. Todos os bispos de São Pau
lo, inclusive o cardeal-arcebispo d.Paulo Evaristo Arns, estarão participando da cami
nhada. A expectativa é de que sejam reunidas milhares de pessoas. 

e 

Favelados decidem se aceitam mutirão do governador 

São Paulo (AGEN) - Neste dia 25 de novembro, na Câmara Municipal de São Paulo, o 
Movimento Unificado das Favelas irá decidir se aceita ou não os termos das propostas 
de urbanização, feitas pelo governador Orestes Quércia. São semelhantes ao "mutirão" 
empregado há três anos pelo então governador de Goiás, Iris Rezende, hoje ministro da 
Agricultura. Pela qualidade das habitações proporcionadas pelo governo goiano, a ini
ciativa de Rezende passou a ser conhecida pelos movimentos populares daquele estado 
como "mentirão". 
Ação Católica Operária comemora 25 anos 

Santo André (AGEN) - A Ação Católica Operária (ACO) do Brasil comemora, no dia 
29 de novembro, os seus 25 anos de atuação no país. Para marcar a data, um encontro 
de confraternização ocorrerá no dia 28 próximo, às 19 h, com a inauguração da sede re 
gional da ACO, à rua Fernão Dias, 14, Utinga, em Santo André (SP). No encontro, com -
a presença de militantes da ACO de todo o país, de representantes de movimentos popu
lares, entidades sindicais, políticos e de Igrejas, haverá o lançamento do livro "A 
história da ACO". No final, um forró animará os participantes do encontro. 

A ACO foi criada a partir de duas assembléias de trabalhadores em 1962: uma em 
São Luís (MA), de 8 a 15 de julho e a outra em São Paulo, de 1 a 4 de novembro, até 
a criação oficial do organismo a 29 de novembro de 1962.

TERRA 

FETAEM:L cmtesta absolvição de fazendeiro acusado de homicídio 

Belo Horizonte (AGEN) - A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Minas Gerais (FETAEMGE) está distribuindo nota de protesto contra a absolvição,por 
júri popular, do fazendeiro Boaventura José de Magalhães, que, a 6 de outubro de 1985, 
matou com dois tiros o lavrador Júlio Rodrigues de Miranda, além de ferir a sua esposa 
Cipriana da Cruz Rodrigues. O julgamento do fazendeiro foi realizado a 25 de setembro 
passado. A seotença final: seis meses de prisão, que Boaventura cumprirá em liberdade, 
"tendo em vista seus bons antecedentes". 

Na nota, a Fetaemge assinala ser esta "a primeira vez que um latifundiário senta 
no banco dos réus", sob a acusação de assassinato de um trabalhador rural. Lembra a 
Federação que, desde 1962, Júlio Rodrigues de Miranda, com mais sete famílias, morava 
na fazerida Riacho dos Cavalos-Mandiocal, no município de Bonfinópolis de Minas. 
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Em 1972, a fazenda foi adquirida por Boaventura e seu irmão Raimundo. A partir 
daquele ano, as famílias de lavradores "começaram a sofrer todo tipo de ameaças". 
Por exemplo, os fazendeiros "jogavam capim em todas as lavouras e colocavam o gado 
para comer o pouco que as famílias plantavam", além de destruir cercas e queimar 
casas. Em 1982, a casa de Júlio Rodrigues de Miranda foi derrubada. No mesmo ano, 
o filho de Júlio, Itamar Rodrigues de Miranda, 13 anos, foi ameaçado de morte.

No dia 6 de outubro, do ano passado, relata a FETAEMGE, Júlio e sua esposa 
encontravam-se desarmados quando foram abordados por Boaventura José de Magalhães e 
dois jagunços, montados a cavalo. Foi quando o fazendeiro matou Júlio Rodrigues,fe
riu - com um tiro pelas costas - a sua esposa Cipriana e ameaçou de morte a um ou
tro lavrador e a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí (MG), Ma
ria Aparecida Rodr.igues de Miranda, outra filh3 de Júlio. 

O julg�to 
O julgamento de Boaventura ocorreu, finalmente, a 25 de setembro último. O fa

zendeiro era acusado do assassinato de Júlio e da tentativa de homicídio contra Ci 
priana. Cerca de 350 trabalhadores estavam presentes. Pela manhã, notava-se a pre-: 
sença de um pequeno número de fazendeiros. A tarde, com a mobilização feita pela UDR, 
o número de fazendeiros aum2ntou consideravelmente, "disputando espaço com os traba
lhadores e tentando tumultuar o julgamento", nas palavras da Federação.

A Federação salienta que o juiz responsável atuou com isenção, mas lamenta que 
"as cartas já estavam marcadas", frisando que "o conteúdo das perguntas formuladas 
às testemunhas de acusação demonstrava que elas já tinham opinião formada e posição 
de classe favorável à absolvição do latifundiário". Por volta das 21 horas, foi a- e nunciado o resultado da votação do júri: por seis votos a um, o fazendeiro Boaven-
tura foi absolvido da acusação de assassinato do lavrador, sob o argumento de ter a 
gido "em legítima defesa". Por sete votos a zero, Boaventura foi também absolvido -
por ter tentado matar Cipriana da Cruz Rodrigues. Ao final, o juiz proferiu a sen-
tença de seis meses de prisão para o fazendeiro que cumprirá a pena em liberdade. 

SOLO l.fIBAt-l) 

Articulação prepara-se para Constituintes estaduais 

São Paulo (AGEN) - A Articulação Nacional do Solo Urbano está preparando-se p� 
ra dar continuidade à luta pela reforma urbana a nível das Constituintes estaduais 
e municipais, que se seguirão aos trabalhos do Congresso Constituinte. "Devemos uti
lizar este momento para unificar bandeiras a nível nacional, estadual e municipal", 
propõe o texto preparatório para o 49 Encontro da Articulação, que será realizado de 
10 a 13 de dezembro, em Cachoeira do Carmo (MG). Reuninjo os grupos, movimentos e en 
tidades que lidam com a questão da moradia nos centros urbanos, a Articulação nasceu 
de forma organizada de um encontro realizado, em São Paulo, em setembro de 1984, reu 
nindo militantes de movimentos sociais e agentes pastorais de 11 Estados. Foi uma i-: e 
niciativa da Copmissão Pastoral da Terra (CPT) que vinha recebendo muitos pedidos pa-
ra atuar também nas cidades. 

Eleições/88 
O texto preparatório ao 49 Encontro da Articulação observa que, em razão das 

Constituintes estaduais e municipais, que adaptarão aos Estados e municípios as de
cisões do Congresso Constituinte, poderão surgir tarefas em torno de novas emendas 
populares, como a da reforma urbana, encaminhada ao Congresso com a assinatura de 
mais de 150 mil eleitores. 

Outra preocupação da Articulação refere-se às eleições de novembro de 1988."0s 
movimentos devem ter propostas próprias e confrontá-las com as dos candidatos, uti
lizando as eleições para provocar o debate sobre as questões de terra e moradia nas 
cidades", diz o texto. 

No texto, a Articulação adverte para as tentativas de divisão dos movimentos 
pela moradia feitas pelos governos, além da procura de esvaziá-los, através de pro
pagandas sobre a construção de milhares de casas, como sendo dádiva desses governos. 
Outra tentativa de esvaziamento ocorre através da cooptação de lideranças menos com
prometidas com a luta pela moradia. 

-

Para enfrentar essas situações, a Articulação defende que se tenha " uma visão 
clara do papel dos movimentos de moradia no contexto da luta pela transformação ge 
ral da sociedade e das suas limitações internas". Quanto às ocupações, elas consti-: 
tuem "uma forma de luta que o movimento tem para conseguir suas reivindicações", e 
não a solução final para o problema da moradia, o que só ocorrerá, segundo a Articu 
lação, quando houver uma verdadeira reforma urbana. 
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Projetos de telecOIJl.Jnicação abrangem América Latina 

São Paulo (AGEN) - Dois projetos de telecomunicação via satélite, de alcance 
em todo o continente latino-americano, estão em fase de implementação. Enquanto 
isto, o empresário Roberto Marinho, dono das Organizações Globo, que inclui a TV 
Globo, consolida o controle sobre o sistema de telecomunicações no Brasil, em ra
zão do acordo assinado a 14 de outubro último, pelo qual a Embratel (Empresa Brasi 
leira de Telecomunicações) cede, à Victory Comunicações, de propriedade de Marinho 
e de Amador Aguiar, presidente de honra do banco Bradesco, o direito de ü�::· •qção 
do satélite Brasilsat, avaliado em um bilhão de dólares, pagos pelos cofres públi
cos. 

Um dos projetos de telecomunicação, de abrangência continental, está sendo im 
plementado pela União Latino-Americana e do Caribe de Rádio e Televisão (a sigla -
é ULCRA), com apoio do CIESPAL, com sede em Quito, Eqoador e Fundação Friedrich 
Ebert, da Alemanha Federal, além do Intelsat e assessoria técnica da �siavisão,Eu
rovisão e Intervisão, da Organização Internacional de Rádio e T�levisão. A Funda
ção Friedrich Ebert é ligada ao Partido Social-Democrata da Alemanha Federal. 

O projeto, denominado Latinvision, em fase de estudos de implantação, prevê 
a troca de notícias televisivas por satélite entre os países da América Latina e 
do Caribe, alcançando 36 nações, sendo 19 de língua espanhola, além do Brasil, do
ze países de língua inglesa, um de francês e três de expressão holandesa, somando 
cerca de 400 milhões de habitantes. 

Renovação Carismática 
Outro projeto esta sendo implementado no âmbito do Movimento de Renovação Ca

rismática Católica. Em agosto de 1985, delegados de 19 países, participantes do 
9º encontro carismático católico latino-americano, realizado em San José , Costa 
Rica, decidiram apoiar a criação da Associação Latino-Americana de Evangelização, 
através dos meios de comunicação social. Com sede em Bogotá, Colômbia, a Associa
ção passou a ser chamada Lumen-América Latina, tendo, como objetivo, cordenar as 
atividades do movimento carismático católico nos meios de comunicação de massa. O 
principal núcleo de formação de quadros para a produção de programas de rádio e te 
levisão é o Centro Carismático de Dallas, no Texas, chamado "God is the •_:ç�t" ,,.
Deus é a Luz•i). 

No Brasil, a entidade encarregada de coordenar a ação do Movimento Carismáti
co nos meios de comunicação é a Associação do Senhor Jesus, sediada em Campinas, 
SP. Vários técnicos da Associação já fizeram estágio no centro de Dallas. 

A aquisição de um satélite para transmissão dos programas carismáticos para 
toda a América Latina e mesmo Estados Unidos e Europa, é um projeto que tem parti
cipação financeira da família alemã Brenninkmeyer, que é proprietária, entre ou
tros negócios, da cadeia de lojas C&A. A família Brenninkmeyer, radicada na Holan 
da, mantém a Fundação Benevolentia (Boa Vontade) que tem ajudado vários projetos-;
inclusive no Brasil. Segundo a AGEN apurou sobre uma reunião realizada pela Lumen 
em Dallas, Texas, em maio do ano passado, com a presença de representantes da Be
nevolentia e de uma delegação do Vaticano, se não fosse possível a aquisição do 
satélite, seria alugado um canal de um satélite já em órbita. 

Marinho,dono do espaço 
O contrato assinado entre a Embratel e a Victory, no último dia 14 de outu

bro,transfere às Organizaçes Globo e ao grupo Bradesco, o completo domínio sobre 
a tranmissão de dados via satélite, no Brasil. Os dois complexos empresariais po
derão, a partir do contrato, cobrar o preço que quiserem, de indústrias e bancos, 
pela prestação dos serviços do Brasilsat. 

A assinatura do contrato gerou uma imediata reação por parte dos funcionários 
da Embratel, que saíram às ruas do Rio de Janeiro em protesto contra a medida. Os 
funcionários dessa estatal brasileira temem que esteja em andamento um projeto de 
privatização do sistema brasileiro de telecomunicações, em favor, principalmente, 
das Organizações Globo. O antecedente foi a aquisição, por Roberto Marinho, da NEC 
do Brasil que lhe foi repassada praticamente de graça pelo Ministério das Comunica 
cações, do espólio do empre·sário Mário Garnero. A NEC é uma das principais produto
ras de equipamentos eletrônicos e de telefonia no país. 

-
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Bispos apóiam planos de paz na América Central 

São Paulo (AGEN) - Em carta aberta, 21 bispos católicos e evangélicos do Brasil, 
Bolívia e México, reunidos em São Paulo, manifestaram seu apoio aos acordos de Esqui 
pulas 2, que estabelecem as linhas para a pacificação na América Central. Datada de 
27 de outubro pa$sado, a carta é dirigida "às Igrejas e aos povos da América Central, 
Paz e Libertação no Senhor Jesus", e tem o seguinte conteúdo: 

"Pastores da Igreja Católica e de Igrejas Evangélicas, do Brasil e de rutros paí 
ses, reuiidos em Ent:Ju, Estado de São Paulo, Brasil, em un encontro de estudo e de es
piritualidade, nos dirigimos a todos vocês, irmãos, nesta hora crucial para a América 
Central, para manifestar-lhes, mais una vez, a nossa fraterna cem.mão. 

O tratado de paz de Esquipulas 2 nos deixa com una nova esperança, ao meSJOO tem 
po que nos convoca a una maior solidariedade. 

Sabaoos que a paz na América Central não depende apenas da heróica vontade de 
seus Povos. Conhecemos as reais dificuldades de entendimento entre os meSJOOs si!:Jla
tários de Esquipulas. Somos muito conscientes dos interesses e interferências alheias 
que tentarão iffl)edir novamente a Paz na América Central. 

Contudo, confiamos no Deus da Vida e da Paz; confia100s no valor de tantos fi
lhos e filhas dessas terras que já selaram com o seu próprio sangue,un tratado maior 
de Paz; cremos na consciência e na decisão históricas dos Povos Centro-Americanos. 

... 

As Igrejas da América Central têm, nesta hora, una ocasião evangélica singular 
de serem Boa-Nova para seus Povos. Com a oração, com a palavra, com a ação e, na me-
dida do possível, nós queremos acOfll)anhá-los, irmãos queridos, com a nossa oração e � 
cana nossa solidariedade. '111!!!' 

Para que a Paz na América Central seja una Paz verdadeira, fecl.J1dada pela Gra
ça do Evangelho da Paz e fundada nas legítimas aspirações dos seus Povos. l.ina Paz 
com dignidade. Baseada na Justiça social. Ao serviço das maiorias�secularmente des
possuídas. Sem privilégios minoritários. Com a plena autonomia dos povos centro-ame
ricanos e em uma efetiva centroamericanidade de diálogo e de intercâribio. 

Dessa Paz na América Central depende, em boa parte, a libertação, a paz, e a 
unidade de toda a América Latina e Caribe. 

Por isso, apoiamos incondicionalmente todas aquelas iniciativas surgidas nos 
distintos que tendem a proporcionar una informação mais objetiva dos conflttos e a 
promover ações concretas de solidariedade e de apoio em favor da América Central. 

Renovamos-lhes estes votos de cOITJJnhão e de esperança - que são tarrbém os vo
tos de milhões de ifllãos de toda Pátria Grande - e lhes abraça100s fraternalmente, 
em Jesus Cristo, o Libertador". 

A nota é assinada pelos bispos da Igreja Metodista da Bolívia, Rolando Villena 
e Zacarias Mamani, pelos bispos católicos do México, d.Sergio Méndez Arceo e d.Samu 
el Ruiz, além de d.Bartólomé Carrasco, pelos bispos catmlicos do Brasil, d.Tomaz -
Balduíno, de Goiás Velho (GO�, d.Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia (MT), 
d.José Maria Pires, de João Pessoa (PB), d.Manoel Pereira da Costa, bispo emé�ito

e de Campina Grande (PB), d.Apparecido José Dias� de Registro (SP), d.Luiz Gonzaga 
Fernandes, de Campina Grande (PB), d.Olívio Teodoro, d.Rino Carlesi, de Balsas (MA), 
d.Mário Clemente Neto, de Tefé (AM), d.Matthias Schmidt, de Rui Barbosa (BA), d.
Jorge Marskell, de Itacoatiara (AM), d.José Brandão de Castro, de Propriá (SE), d.
Antônio Fragoso, de Crateús (CE), d.Waldir Calheiros, de Volta Redonja (RJ) e de
d.Celso Pereira de Almeida, de Porto Nacional (GO).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 

ENVIE SUAS It<FrnMAÇOCS PARA A AGÊf'.CIA ECLM:NICA OC t-.OT!CIAS - AGEN, 
un espaço alternativo semanal dedicado, prioritariamente, à caminhada 
dos movimentos sociais e populares do Brasil e da América Latina. 
FAÇA LMA ASSINATLRA 00 00....ETIM DA AGEN 
colaborando para a construção deste instrunento a serviço da unidade 
dos cristãos, dos direitos hunanos e da construção da nova sociedade. 
APROVEITE A CI-EGAOA DAS FESTAS NATALINAS 
e ofereça una assinatura do boletim da AGEN como presente para enti
dades e coounidades dos meios populares que têm dificuldades financei 
ras para receberem regularmente esta publicação . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EXTRA 

Semana Ecunênica derU'ICia violência contra o menor 

São Paulo (AGEN) - Apesar das promessas eleitorais, a violência contra o 

menor, em todos os níveis, tem-se intensificado nos últimos meses. A constatação mar

cou os debates da VII Semana Ecumênica do Menor, realizada de 12 a 15 de novembro em 

São Paulo, em Promoção da Comissão Ecumênica do Menor e Secretariado Arquidiocesano 

da Pastoral do Menor. 

Cerca de 500 pessoas, de várias partes do Brasil, que trabalham em projetos 

ligados à promoção do menor, participaram da Semana, cujas atividades foram desenvolvi_ 

das no Centro Pastoral São José, no bairro Belém. Os debates e exposições foram ilus

trados com a apresentação de slides e do filme "Pé na Caminhada", ·produzido pela Verbo 

Filmes. 

Constituinte omissa 

A abertura da Semana Ecumênica do Menor, no dia 12, contou com a presença 

do presidente da CNBB, d. Luciano Mendes de Almeida, do bispo metodista Nelson Luis 

Cãmpos Leite e do pastor luterano Eugênio Foehringer. Em entrevista, d. Luciano, que é 

responsável pela Pastoral do Menor, criticou a omissão do Congresso Constituinte fren

te à problemática do menor. "Esperávamos que o direito à vida fosse respeitado com cl� 

reza, em defesa do nascituro, desde o primeiro momento de sua concepção", afirmou o 

bispo, lamentando o descaso das autoridades em face da escalada da violência contra o 

menor, que se manifesta através de torturas, interrogatórios e uma total falta de defe 

sa jurídica, "o que resulta num desamparo crônico no que se refere à sobrevivência dos 

menores de rua e infratores precoces". Para o presidente da CNBB, apenas as efetivas 

reformas urbana e agrária resolverão o problema do menor no Brasil. 

As atividades práticas da Semana Ecumênica do Menor foram iniciadas com um 

painel sobre a realidade do menor na América Latina, com a presença de representantes 

dos povos de El Salvador, Nicarágua, Chile e Paraguai. O debate foi coordenado por pa

dre José Domingos Bragueto, do Movimento de Cristãos pelos Direitos Humanos na América 

Latina (CDHAL). No painel, foi destacada a emergência da solidariedade entre os povos 

latinoamericanos, corno forma de superação da situação de dependência e miséria que vi

ve o continente. 

Política unitária 

No segundo dia dos debates, a 13 de novembro, sexta-feira, foi divulgada uma 

"Carta Aberta à População do Estado de São Paulo", subscrita por um conjunto de entida

des e movimentos, como a Comissão Ecumênica do Menor, Comissão Justiça e Paz, PUC-SP, 

Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, Serviço Nacional Justiça r Não Violência, 

CPT, Movimento dos Sem Terra, Frente Nacional dos Trabalhadores, Pastoral Operária, A� 

sociação Brasileira dos Juristas Democráticos e Secretaria de Diaconia da Igreja Pres

biteriana Independente. 

Na Carta - apresentada à imprensa por d. Luciano, pela equipe da Pastoral do 

Menor, por Hélio Bicudo e por Jairo Fonseca, da Associação Brasileira dos Juristas De-
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mocráticos - as entidades e movimentos denunciam a duplicidade de políticos relacion� 
das à questão do menor a nível do governo de São Paulo. A Carta denuncia, especifica
mente, a manutenção da Febem - Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor - no âmbito 
da Secretaria da Promoção Social, apesar de ter sido criada, pelo governador Orestes 
Quércia., a Secretaria do Menor. 

A Carta também critica a manutenção da característica da Febem como sendo 
"depósito de menores". A ausência de adequado atendimento médico, a situação de menores 
doentes e feridos, vítimas de violência, que ficam vários dias sem providências para 
exame pelo IML, o "cabide de empregos" em que se transformou a Febem e a incapacidade 
de técnicose monitores para tratar do problema do menor, são alguns dos pontos denun
ciados na Carta em relação à instituição. A atual presidenta da Febem, que assumiu o 
cargo há cerca de dois meses, é mulher do Secretário da Promoção Sotial do Governo 
Quércia, Vergilio Oalla Pria, originário dos quadros do POS. 

Menores na Penitenciária 
O descaso das autoridades brasileiras diante da questão do menor, em especial- 1

no caso dos menores abandonados e infratores, foi exemplificado com uma denúncia de Jal � 
ro Fonseca, da Associação Brasileira dos Juristas Democráticos. No dia da apresentação 
da Carta Aberta, a 12 de novembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia deliberado, 
por unanimidade, indeferir o habeas corpus impetrado por Rui Carlos Machado Alvim, Pro
curador do Estado, em benefício de cinco menores infratores que estão ilegalmente deti-
dos na Casa de Custódia de Taubaté. Pela atual legislação, o menor de 18 anos é conside
rado incapaz, não podendo ser preso. 

Comentando a denúncia, d. Luciano Mendes de Almeida a considerou um grave pre 
cedente, principalmente pelo fato de o país estar vivendo momento de elaboração de uma 
nova Constituição. Para o bispo, a medida do Tribunal de Justiça de São Paulo ao "subve.!_ 
ter a ordem jurídica", pode ser interpretada como "um atestado de incompetência do sist� 
ma educacional da sociedade brasileira". D. Luciano considera "um acinte que pessoas es-

Aclarecidas e formadas passem por cima das leis do país". • 
Também criticando a medida do Tribunal, Hélio Bicudo observou que o único pre

cedente de manutenção de menores em instituições penitenciárias havia ocorrido "durante 
a ditadura militar", quanjo menores acusados de homicídio haviam ficado no Presídio Tira 
dentes. O advogado Jairo Fonseca informou que seria impetrado um recurso contra a deci
são do Tribunal, pela ilegalidade da medida. 

A VII Semana Ecumênica do Menor t�rminou no dia 15 de novembro, domingo, com a 
apresentação das sínteses dos trabalhos em grupo, por estados e regiões, e com a reunião 
de grupo a nível nacional, para pensar a continuidade da caminhada. 

Festival do Migrante roovimenta. Zona Leste 
São Paulo (AGEN) - O lº Festival de Música do Migrante movimentou as regiões de 

São Paulo de maior concentração de migrantes, em particular a Zona Leste. Realizado nos 
dias lº e 14 de novembro, o Festival foi promovido pelo Centro de Estudos Migratórios e
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Serviço Pastoral dos Migrantes, com apoio da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo, Centro de Pastoral dos Migrantes de Rondônia, Centro Santo Dias de Direi 
tos Humanos, Grupo de Alfabetização do Jardim Elba e da Gianini, que forneceu os prê
mios aos vencedores. 

A música vencedora do Festival foi "0 Negro e o Migrante", de Edjane, Valfr� 
do e Antonio, que moram no Jardim Elba, na Zona Leste. O segundo lugar ficou com "0 
grito camponês", de Valter e Galbas, e o terceiro posto, com "Esperança de um Migrante'', 
de José Pedro Cavalcanti, de Vicente de Carvalho. Os prêmios de melhor arranjo, inter
pretação e apresentação ficaram com o Grupo "Zé Paraná e sua turma", que apresentou 
"Esperança de um Migrante". 

Vários grupos de música regional e popular participaram do Festival, como con 
viciados, corno o Moxetó, de Sertania (PE), o Abassaí, de São Bernardb do Campo, o grupo 
latino ''Raza India", e o Grupo União e Olho Vivo. No dia 14, o cantor e compositor Silvio 
Brito apresentou um show especial. No corpo de jurados, radialistas, membros daqueles gr� 
pos e representantes de movimentos populares e da Secretaria de Cultura do Estado. �o 
todo, cerca de 800 pessoas participaram dos dois dias do Festival, das várias regiões 
da Grande São Paulo e do interior do Estado. Para 1988, os organizadores pensam em pro
mover um Festival a nível nacional, além da segunda edição do evento a nível regional, 
em São Paulo. 

:::;:: :�: :::;:: :::-::: ::G::: :::-:::-:::-::: :::-:::-:::-:::-:::-:::-:::--�:: :::-:::-:::-:::-::: 
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IGREJAS 

Instalada a CPI para apurar acusações contra o CIMI 

São Paulo (AGEN) - Foi instalada, a 3 de setembro, a Comissão Parlamentar mis

ta de Inquérito (CPI) para apurar as acusações feitas 1Jelo jornal "0 Estado de São Pa� 

lo", contra a ação do CIMI - Conselho Indigenista Missionário. Segundo o jornal, em 

série de reportagens publicada a partir de 9 de agosto, ao defender os direitos dos 

povos indígenas sobre as riquezas minerais do subsolo de suas terras, o CIMI estaria 

apoiando cartéis rnyltinacionais de mineração. 

A composição da CPI é equilibrada - há quase o mesmo número de progressistas e 

conservadores. Progressistas são os senadores do PMDB Ronan Tito (MG), Severo Gomes (SP), 

Alrnir Gabriel (PA), Nelson Wedekin (SC) e Pompeu de Souza (DF), e os deputados José 

Carlos Sabóia (PMDB-MA), Octávio Elísio Alves Britto (PMDB-MG), Vasco Alves (PMDB-ES) e 

e Lysâneas Maciel (POT-RJ). Na cota de conservadores, estão os senadores Olavo Pires (PMDB

RO), Alexandre Costa (PFL-MA), João Menezes (PFL-PA), e Jarbas Passarinho (PDS-PA), e os 

deputados Gidel Dantas (PMDB-CE), Eraldo Trindade (PFL-AP), Ricardo Fiúza (PFL-PE) e 

Gerson Peres (PDS-PA). 

A CP! é presidida por Cardoso Alves, tido corno ligado à UDR, e tem como vice

presidente Ricardo Fiúza, ligado ao setor militar. O relator, Ronan Tito, tem ligações 

com a ala progressista da Igreja Católica. O diretor-responsável do "Estad&o", Júlio 

Mesquita Neto, primeiro a ser ouvido pela CPI. O depoimento estava· marcado para 10 de 

setembro, mas, corno Mesquita alegou doença, foi transferido para a semana seguinte. 

Objetivos da Campanha 

Desde o primeiro momento, ficou claro para as entidades indigenistas que a 

série de reportagens faz parte de uma estratégia das grandes mineradoras para afastar 

o CIMI das áreas indígenas. Esta versão foi várias vezes reiterada em debate realizado

e dia 20 de agosto e promovido pela Fundação Pedroso Horta, do PMDS, em Brasília. Na mesa

de debates, estavam d. Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, os constituintes 

Mário Covas (PMDB-SP), Luís Henrique (PMDB-SC) e Severo Gomes (PMDB-SP), o ex-deputado 

Mário Juruna e Vanderlindo de Carvalho, presidente da CONAGE - Coordenação Nacional dos 

Geólogos. 

No debate, na presença de cerca de 40 constituintes, d. Luciano provou que os 

documentos apr.esentados pelo "Estadão" foram forjados. Para o bispo, a campanha tem três 

principais objetivos: 1. Desestabilizar a ação da Igreja, jogando a opinião pública con

tra ela. 2. Influenciar as decisões dos constituintes, visando alterar os avanços até 

agora alcançados pelos povos indígenas. 3. Impedir que a nova Constituição assegure os 

direitos sobre a utilização do subsolo por parte das populações indígenas, o que se con

firm�u no anteprojeto apresentado por Bernardo Cabral. 

Roberto Marinho tem interesses 

A nível da imprensa, a campanha contra o CIMI, partindo do 11Estadão 11 , loçio passou 

a ser veiculada por outros jornais da _grande imprensa, como o "Correio Brasiliense" e 

110 Globo". Do mesmo modo, o "Jornal Nacional", da Rede Globo, deu cobertura à visita de 
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alguns índios Tukano ao Rio de Janeiro, onde defenderam a implantação do Projeto Calha 
Norte nas regiões de fronteira. O grupo Globo tem interesses diretos na questão, pois o 
seu presidente, Roberto Marinho., é sócio de uma das maiores mineradoras do país, a 
British Petroleum, em associação com o grupo Monteiro Aranha. 

A implantação do Calha Norte é, com efeito, um dos objetivos da campanha contra 
o CIMI, na avaliação de entidades que apóiam a causa indígena. Numa análise do primeiro
substitutivo de Bernardo Cabral, o INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - ass..!_
nala que o capítulo sobre os direitos indígenas foi "completamente retalhado, caracteri
zando um retrocesso na questão dos direitos indígenas, inclusive, quando comparado à le
gislação atual", o que já seria uma consequência da campanha contra o CIMI. Pelo texto,
adverte o INESC, "nada impedirá a exploração mineral nos territórios indígenas". Na pro
posta apresentada pelas entidades indigenistas, a pesquisa e lavra em território indíge-
na só seria permitida se fosse caracterizada a inexistência de outras reservas no terri
tório nacional, se fosse considerada de interesse nacional e a exploração seria exclusi-
vidade da União. Esses requisitos não constam do substitutivo.

Outros cortes importantes foram feitos, salienta o INESC. "0 novo texto não reco 
nhece a plurietnicidade brasileira, não permite aos índios a cata, faiscagem e garimpa
gem de suas próprias terras, não determina prazo para demarcação das áreas indígenas, e 
permite a remoção dos grupos indígenas de suas terras se for de 'interesse da soberania 
nacional"'. E'. neste ponto que, para o INESC, "fica demonstrada a intenção de legitimar o 
Projeto Calha Norte, removendo as populações indígenas que ocupam áreas de fronteira, o 
que atingiria cerca de 50% da atual população indígena. 

Brossard apóia campanha 
A campanha contra os direitos indígenas passou a contar, igualmente, com o apoio 

do ministro da Justiça, Paulo Brossard. Em palestra na Escola Superior de Guerra, o mini1 
tro afirmou que o CIMI ameaça a soberania nacional, ao defender o caráter "plurinacional'a
do Brasil. Brossard também disse isto a d. Luciano Mendes, quando este lhe entregou cópià'l9' 
dos documentos que comprovam a falsidade das acusações do "Estadão". 

A série de reportagens do "Estadão" estará em discussão no Sindicato dos Jornali1 
tas de São Paulo, dia 21 de setembro, às 20 horas, em debate do qual participarão, entre 
outros, o senador Severo Gomes, a antropóloga Manoela Carneiro da Cunha, e um representa� 
te do CIMI, do "Estadão", do "Retrato do Brasil" e da revista "Senhor". 

Perseguição contra CIMI aumenta em todo país 
São Paulo (AGEN) - A perseguição contra o CIMI não se restringe às áreas indíge

nas onde são encontradas reservas minerais. Em outras partes do país, tem-se intensifica
do, nos últimos meses, a campanha de perseguição contra a ação do Conselho Indigenista 
Missionário. 

No final de agosto - poucos dias depois de publícada a série de reportagens em 
"0 Estado de São Paulo"-, as irmãs Angela, Leila e Fernanda, ligadas ao CIMI - Leste, 
foram impedidas de entrar na �rea Indígena Maxakali ern �ertópolis (MG). O chefe do posto 
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local da FUNAI, Toninho, lhes comunicou ter -recebido ordens do administrador regional 
da FUNAI,. em Governador Valadares, Lúcio Flávio Coelho, ·proibindo a entrada das irmãs 
na área Maxakali. A mesma ordem·h�via sido·dada para área de Agua Boa. Segundo Toninho, 

. 
' 

. 
. 

as ordens partiram _do presidente da FUNAI, Romero Jucá Filho .. 
De imediato os índios prese�tes protestaram e se revoltaram contra a medida, 

prometendo expulsar de sua áre� o administrador da FUNAI, caso ele fosse lá. O territ_Q 
rio dos Maxakali em Minas Gerais é recortado por um corredor de fazendas, uma delas 
pertencentes ao major da reserva Manoel Pinheiro dos Santos, ex-chefe da FUNAI no estâdo. 
O administrador Lúcio Flávio Coelho, por sua vez, no início de 1987,. permitiu a introdu
ção· de mais de 50 meeiros na área Maxakali e a construção de estradas que iriam benefi-

. �iar'os fazendeiros. O CIMI denunciou a situação e a FUNAI ordenou a proibição da entra-
da das irmãs pa área indígena, ordem reiterada no final de agosto. 

-
XAKRIABA 

O CIMI-Leste também tem sido frequentemente proibido de manter contatos com os 
índios Xakriabá, em Itacararribi (MG), por ordem do mesmo Lúcio Flávio Coelho. As terras 

�� 
o 

dos Xakriabá têm sido invadJ.das pelos fazendeiros da região, sob comando do próprio pre
feito de Itacarambi, José Ferreira de Paula. A 12 de fevereiro passado, três índios foram 

-� mortos em chacina comandada pelo grileiro Francisco de Assis Amaro, denuncia o CIMI.
A 12 de agosto �ltimo, o Xakriabá Selvino Ferreira, de 67 anos, foi preso em 

Itacarambi, sem qualquer motivo. Uma questão que tem preocupado o CIMI-Leste é a constr� 
ção de uma barragem da Codevasf na região norte de Minas, que deverá causar a inundação 
do território Xakriabá. Alguns índios teriam sido pagos pela FUNAI para assinar uma lis-

' 
. 

ta de apoio à barragem. Além disso, fo1 prometida a construção de escolas, estradas e 
perfuração de·poços artesianos nas aldeias. As promessas não foram cumpridas, mas as 
obras d� barragem e&tão em estado avançado. 

-

Preso o pistoleiro que at�rou em padre Cavazutti I , 

Goiânia (AGEN) - Preso, a 4 de setembro, o pistole�ro Marcelino Antonio confes
sou.ter sido o executor 90 atentado contra padre Francisco Cavazutti, ocorrido a 27 de 
agosto, · num povoado entre Mossâmedes e �irandópolis, ná diocese de Goiás Velho (GO). Em 
razão,do atentato, padre 11Chicão11 , um ital.iaho de 53 anos, pode perder totalmente a vi
S?O. Transferido para São Paulo, o religioso.· está sob cuidados intensivos, embora cons
ciente. Os médicos que o acompanham· lutam para ;re·cuperar a vis·ão de seu olho direi to. 

A comuni_dade de· Sanclerlândia, onde padre Cavazutti é vigário, desconfia ?ªs 
razões dadas por Marcelino pata ter cometido o atentado. Em seu depoimento, o pistolei
ro disse que teria baleado o padre por motivos pessoais - especificamente, a negativa, 
há tempds, do padre, em batizar um dos filhos de Marcelino. Entretanto, de acordo com a 
comunidade de Sanclerlândia, 'Marcelino seria responsável por outros crimes na região. 

Observa d. Tomás Baiduíno, bispo de Goiás Velho, estar surgindo nas regiõ=s de 
conflito de terra um tipo de pistoleiro que, contratado por um grande fazendeiro para 
executar alguém, também é pago para assumir a completa responsabilidade pelo crime. Em 
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troca, o fazendeiro promete que lutará pela libertação ou diminuição da pena do pisto
leiro. 

Em agosto, outros dois religiosos receberam ameaças de morte na diocese de 
Goiás Velho - padre Carlos Parada, vigário de Fazenda Nova, e irmã Lúcia Paulo Camata, 
religiosa que trabalhava em Carmo do Rio Verde, município onde, em outubro de 1985, 
foi morto o líder sindical Nativo da Natividade. Em face das ameaças de morte, irmã 
Paula - parente do senador Gerson Camata (PMDB-ES) - teve de se transferir (AGEN nº 68). 
Ainda em Carmo do Rio Verde, foi morto, a 9 de agosto passado, o advogado Wellington 
Zalique, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. 

Bispos pedem apuração rigorosa da morte de Marcos Freire 

São Paulo (AGEN) - Bispos católicos de dioceses onde estão ocorrendo conflitos 
de terra entendem que as autoridades competentes devem fazer uma apuração rigorosa do -
acidente com o jato Hawker Siddeley. 125 da FAB, que causou .a morte do ministro da Refor
ma Agrária, Marcos Freire, e do presidente do INCRA, José Eduardo Vieira Raduan, e mais 
sete pessoas. De acordo com as primeiras investigações, a aeronave teria se chocado com 
o chão, antes de explodir, logo após ter decolado do aeroporto de Carajás, no sul do
Pará.

Observa d. Tomás Balduíno, bispo de Goiás Velho (GO), que a hipótese de atenta
do deve ser sempre levada em conta, quando se trata de acidente com aviões, especialmen

te quando causa a morte de autoridades. D. Tomás lembra, ainda, que Marcos Freire ocupa
va uma "posição polêmica", e que a reforma agrária tem a sua maior adversária na UDR -
União Democrática Ruralista. 

Piloto e proprietário de um pequeno avião, d. Tomás já sobrevoou o aeroporto de 
Carajás, e acredita não haver possibilidade de a neblina ou o tamanho das árvores terem e
influído no acidente com o avião do ministro. O bispo mostra-se pessimista quanto ao fu
turo da reforma agrária: "Ela explodiu antes do avião com o ministro. O governo Sarney 
já fez a sua opção política por não implementar a reforma agrária no país". 

Bispo de Conceição do Araguaia (PA), d. Patrício José Hanrahan compartilha da 
opinião de que os responsáveis pela apuração do acidente devem trabalhar com a hipótese 
de atentado, notando que, por estar em área de segurança máxima, o aeroporto de Carajás 
é bem policiado. D. Patrício mostra-se igualmente reticente quanto ao futuro da reforma 
agrária, pois "os gra,ndes latifundiários não querem saber da função social da proprieda
de". 

Igrejas pedem liberdade para Ortigoza 

Assunção (AGEN) - O Comitê de Igrejas para Ajudas de Emergência está apoiando 
a campanha pela libertação do capitão Napoleón Ortigo-:-za, ·c:1etido a 17 de dezembro de 1962, 
sob a acusação, juntamente com outras pessoas, de liderar um complô para a derrubada do 
general Alfredo Stroessner, no poder desde. 1954 no .PaJaguai .. O complô teria sido planej2_ 
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do por um grupo de militares que, durante a investigação, o atribuíram ao capitão Orti
goza. 

Após ser torturado, Ortigoza foi condenado à pena de morte pela justiça militar. 
A pena seria, depois, comutada em 25 anos de prisão. Seu primeiro advogado foi agredido 
e expulso do país, quando começava a encontrar provas contundentes para demonstrar a ino 
cência do acusado. Atualmente, Ortigoza é defendido pelo CIPAE, embora as gestões não 
tenham prosperado. 

Ortigoza encontra-se incomunicável desde o primeiro dia de prisão. Apenas pude
ram vê-lo, nos últimos anos, sua mãe e uma das filhas. Legalmente, Ortigoza poderia 
estar em liberdade condicional d�sde fevereiro de 1980, o que não foi concedido sob o 
argumento de "má conduta". O capitão permanece só em uma cela, com problemas de saúde, 
mas não recebe a visita nem de advogados nem de médicos. Outro detido no mesmo caso, 
Domingo Regalado Britez, morreu na prisão, e um terceiro, Escolástico Ovando, depois de 

evários anos de prisão foi solto, por força de uma enorme pressão interna e externa. O 
CIPAE está pedindo o apoio de todos os organismos cristãos e de direitos humanos do conti 
nente e outros pontos do mundo à luta pela libertação de Ortigoza. O endereço do CIPAE 
é: Gral. Diaz 429 - Assuncion - Paraguay. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::: 

NOVA CONSTITUIÇAO 

Movimentos populares traçam estratégia 
São Paulo (AGEN) - A votação do substitutivo do relator Bernardo Cabral (PMDB-AM), 

na Comissão de Sistematização, nas duas últimas semanas de setembro e início de outubro, 

.._é a  fase mais importante do processo constituinte. Por isso, os moyimentos populares irão
Wintensificar a sua ação, com vistas a tentar sensibilizar os integrantes da Comissão. 

Pelo desenrolar do processo constituinte, foram organizados vários grupos, inter
partidários, com destaque parà os de esquerda, o do consenso, do "Centro Democrático", 
entre outros. Nenhum desses grupos· conta com os 280 voto·s necessárias para obter maior ia 
absoluta nas votações em plenário, a partir de 5 de outubro. Dessa forma, o projeto de 
Constituição que sairá da Comissão de Sistematização dificilmente será modificado. Toda 
atenção, portanto, está para a Comissão. Composta por 93 membros, suas decisões depende
rão de 47 votos. 

Toda atenção para Brasília 
Reunida no início de setembro, em Brasília, a Articulação Nacional Pró-Participa

ção Popular na Constituinte traçou a estratégia para potencializar a pressão dos movirnen-
tos sociais nesta fase decisiva do debate constitucional. A articulação convocou uma nova 
reunião dos representantes dos movimentos populares, para os dias 16, 17 e 18, com três 
principais objetivos: 1. Estudar o substitutivo do relator Bernardo Cabral, verificando 
o que foi considerado ou não do ponto de vista dos movimentos, e identificar para que
emendas - pggul�res ou qe. constituintes - ser�_necessáriQ pedir destaque, garantindo sua
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consideração pela Comissão de Sistematização. O pedido de destaque é uma forma do cons
tituinte se comprometer com a votação, que é feita nominalmente. 2. Solicitar a um cons 
tituinte que peça destaque à respectiva emenda. 3. Conversar com cada um dos membros da 
Comissão, buscando o apoio de no mínimo 47 deles, para garantir a aprovação da emenda. 

Em face da importância dessa fase de votação na Sistematização, para a qual os 
movimentos sociais irão destinar atenção máxima, a Articulação Nacional sugere que sejam 
feitas pressões a partir das próprias cidades (t_elegramas, atos públicos, vigílias) so
bre os constituintes; que os representantes em Brasília acompanhem todo processo; e que 
sejam organizadas caravanas, por pequenas que sejam, para que as galerias do Congresso 
não fiquem vazias durante as votações. 

A Articulação entende, porém, que o acompanhamento e pressão devem prosseguir, 
na fase das votações em plenário. Para esse período, que irá do início de outubro até o 
final do ano, a Art1culação sugere que sejam organizadas sucessivas caravanas, para 
contrabalançar as pressões contrárias aos interesses populares, que serão igualmente ti 
intensificadas. 

Maiores informações com o Secretariado Nacional dos Plenários Pró-Participação 
Popular na Constituinte, a/c FAMERJ, r. Visconde do Rio Branco, 54, 4g andar, Rio de 
Janeiro - 20060, telefone (021) 222. 9832, ou com Intercomunicação, a/c IEE-PUC, r. Mon
te Alegre, 984, São Paulo - 05014, telefone (011) 62. 2189. 

Conservadores temem a pressão popular na fase final da Constituinte 

São Paulo (AGEN) - O Congresso- Constituinte entra em sua fase decisiva, com o 
início da votação, em plenário, do substitutivo do relator da Comissão de Sistematização, 
deputado Bernardo Cabral. Neste momento, a pressão popular está sendo vista, pelas enti
dades representativas da sociedade civil, como mais do qu� nunca essencial para garantir


a defesa dos direitos do povo brasileiro na futura Constituição. 

Os segmentos conservadores deram mostra de temer a pressão organizada durante a 
defesa das 122 em,endas populares encaminhadas à Comissão de Sistematização, no período 
de 26 de agosto a 4 de setembro. Naqueles dias, a presença em plenário de constituintes 
ligados a setores conservadores foi mínima. Ao todo, a Sistematização recebeu 151 emendas 
- aquelas não assinadas pelo mínimo regimental de 30 mil eleitores, foram aceitas após a
subscrição por um parlamentar.

A pressão populat é decisiva na reta final da Constituinte, nota o INESC - Insti
tuto de Estudos Sócio-Econômicos, inclusive como uma maneira de barrar as manobras de bas

tidores que estão sendo articuladas, com vistas a um possível "consenso" em torno de 
alguns temas. Nota o INESC que, "para muitos constituintes, o acordo para a votação é 
interessante, porque funciona como 'cortina', atrás da qual eles poderão se esconder, 
para não se comprometerem diante de seu eleitorado". 

Consenso conservador 
Nos bastidores, longe da observaçãÓ- ·pública, os grupos que defendem teses conser

vadoras articulam o "consenso". Cogp.luído g iacord:>, "não há quem po?sa impedir a estes 
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constituintes, de se venderem para o eleitorado como progressistas que defenderam a 
parte avançada da proposta global", alerta o INESC. A entidade observa que, para evitar 
essa manobra, os grupos progressistas deverão apresentar 15 emendas envolvendo a todos 
os temas polêmicos da Constituinte (reforma agrária, papel das Forças Armadas, estabil_.!. 
dade no emprego, por exemplo). No momento da votação, os progressistas pedem destaques, 
para que cada assunto seja votado em separado do substitutivo do relator Bernardo Cabral. 

Esse artifício, segundo o INESC, fará com que cada parlamentar pronuncie seu voto 
individualmente, perante as galerias. Os grupos progressistas acreditam que desta forma 
poderão ser assegurados alguns avanços em relação ao texto constitucional que está nascen 
do do consenso entre grupos conservadores e moderados, tudo dependendo, contudo, da pres
são popular. 

Aliança com os militares 
Já prevendo a intensificação da pressão popular, os segmentos conservadores 

�uscam, no setor miiitar, o seu ponto de apoio para impedir os avanços, como comprova 
WI discurso do presidente Sarney no início de setembro, em Piquete, São Paulo, na inaugu

ração de uma fábrica de explosivos. Na oportunidade, Sarney teceu elogios ao ministro do 
Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que dias antes, durante reunião do ministério, fize
ra duras críticas ao trabalho do Congresso Constituinte. 

Três pontos, particularmente, têm encontrado resistências da cúpula militar: 1. 
A anistia e reintegração, com recebimento dos atrasados, de todos os militares cassados 
pelo golpe de 1964. 2. A limitação dos poderes constitucionais das Forças Armadas. 3. A 
descentralização na arrecadação de tributos. (Pelo primeiro substitutivo Cabral, a recei
ta da União diminuirá em cerca de 20%, enquanto aumentará a arrecadação dos Estados em 
15% e a dos·Municípios em 30%. Com isso, o poder político da União fica naturalmente 
atenuado.) 

Especificamente quanto à diminuição de seus poderes, as Forças Armadas estão 

•reocupadas, por exemplo, com a subordinação das polícias militares aos governos estaduais.
�tualmente, as PMs são vinculadas às próprias Forças Armadas. Para alguns observadores,

este fato explicaria a forma ostensiva com que as PMs estão atuando nos últimos meses,
na repressão aos considerados delinquentes.

::::: ::::::::. :::::: ::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::: 

DIREITOS HUMANOS 

Carrpanha Teotônio Vilela pelos direitos humanos no sul 

Porto Alegre (AGEN) - Com a presença, entre outros, de Hebe de Bonafini, preside� 
te das Madres de la Pl�za de Mayo, da Argentina, e de d. Cândido Padin, bispo de Bauru 
(SP), foi lançada, dia 9 de setembro, em sessão solene na Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, a Campanha Teotônio Vilela pelos Direitos Humanos. 

Com o objetivo de lutar contra a tortura e todos os tipos de violações aos direi
tos humanos, a Campanha é promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Segurança Social e 
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Defesa do Consumidor (CDHSSDC) da Assembléia Legislativa gaúcha, com apoio do Comitê 
Brasileiro pela �nistia, Casa·da Amizade Brasileiro-Uruguaia, Comissão de Justiça e Paz 
da CNBB e Ordem dos Advogados do Brasil-secção/RS. 

O lançamento da Campanha constou da sessão solene, çom a entrega da coleção 
completa, em 12 volumes, de "Brasil Nunca Mais", e de sessão especial da CDHSSDC, pela 
revogação da Lei de Segurança Nacional. Há poucos meses, setores de direita tentaram 
envolver o presidente da Comissão, deputado Mário Madureira, do PMDB, em crime eleitoral, 
sob a alegação de que ele não teria entregue o automóvel referente a um bingo que promo
veu para pagar a sua campanha eleitoral em 1986. 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

Jovens trabalhadores denunciam capitalismo -
São Paulo (AGEN) - A "causa fundamental" da situação de miséria e exploração em 

que se encontra a classe trabalhadora brasileira t�m como "causa fundamental e determi
nante" o fato de que "vivemos numa sociedade capitalista". A opinião está contida no 
Manifesto do 4º Cqngresso Nacional de Jovens Trabalhadores, realizado de 4 a 7 de setem-. 
bro, em Osasco (SP). 

Participaram do Congresso, promovido pela JOC (Juventude Operária Católica Bra
sileira), cerca de 800 pessoas, das quais, 650 como delegados, eleitos nos· 2oti'.congres
sos de base de diversas categorias e bairros, realizados em 50 cidades de 15 estados bra
sileiros, nos primeiros meses de 1987. 

Diagnóstico 
"Estamos submetidos a péssimas condições de vida e trabalho. Moramos em bairros, 

favelas, vilas e cortiços nas periferias das cidades, em casas de baixíssima qualidade,_
; além dos altos custos dos · aluguéis. O transporte é insuficiente ê precário. Não temos -

• espaço para o lazer, faltam escolas e assistência à nossa saúde", afirma o Manifesto, ao
fazer um diagnóstico da realidade dos cerca de 25 milhões de jovens trabalhadores brasi
leiros.

Apontando o capitalismo como causa dessa situação, o Manifesto afirma, ainda, que
"a internacionalização da economia, orientada para defender os intere_sses do grande
capital, subtrai os interesses da classe trabalhadora, sobretudo dos países do terceiro
mundo". Uma das principais características da internacionalização da economia, para os
participantes do Congresso, é 110 controle exercido pela classe dominante sobre as insti
tuições da sociedade, limitando a ·participaçaõ dos trabalhadores e, sobretudo, dos jovens
trabalhadores, nos seus organi;;mos de classe".

Entre outras reivindicações, os participantes do 4º Congresso Nacional de Jovens
Trabalhadores acentuam: eleições diretas já, não-pagamento da dívida externa, jornada de
trabalho de 40 horas semanais liberdade e autonomia sindical, reforma agrária e urbana·,
sob o controle dos trabalhadores, l'punição dos mandantes e assassinàs dos trabalhadores
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rurais, bem como a cassação das entidades terroristas como a UDR". Como reivindicações 

específicas dos Jovens Trabalhadores, o Manifesto aprovado no Congresso relaciona o 

direito ao voto aos 16 anos, não-obrigatoriedade do serviço militar, reserva de merca

do para os jovens que buscam o primeiro emprego, facilidade no horário de trabalho para 

o jovem trabalhador estudante.

Como compromisso, os participantes do Congresso indicam o de "avançar num preces 

so formativo e organizativo, criando e fortalecendo grupos de trabalhadores, sobretudo 

jovens, que proporcionem a descoberta da realidade em todos os seus aspectos". Os jovens 

se comprometem, também, a continuar "contribuindo para o fortalecimento de nossas organ..!_ 

zações classistas com caráter de base, massivo, autônomo e unitário. Com isso, acreditam 

que "estaremos sendo agentes de nossa própria história, a história da classe trabalhado

ra", finaliza o Manifesto. 

5º Congresso 

Entre outras resoluções, os participantes destacaram a necessidade de realização 

do 5º Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores, provavelmente dentro de um período de 

4 anos. Para isso, foi criada uma comissão, com a participação de um jovem de cada 

estado, de dois representantes rurais e de representantes da JOC, para encaminhar a rea

lizaçao do próximo Congresso. 

O lº Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores foi em 1961, no Rio de Janeiro. 

O 2º, previsto para 1964, acabou não ocorrendo, por força do golpe militar (aconteceram 

apenas os congressos de base, em 1963). O 39 Congresso foi realizado em 1983, em São 

Paulo, com a participação de cerca de 620 delegados. 
: .. .

Sem terra de São Miguel encontram-se com Quércia 

São Paulo (AGEN) - A Pastoral da Terra e Moradia da Região de São Miguel, na 

Zona Leste de São Paulo, promove dia 20 de setembro, domingo, uma reunião com o governa

dor Orestes Quércia. No encontro, os sem terra e sem casa de São Miguel irão cobrar a 

promessa do governador, feita a 12 de abril passado na praça da Igreja de São Miguel, de 

construção de 5Q mil casas para a região, sendo 20 mil na primeira fase. 

Para a Pastoral da Terra e Moradia, essa quantia é muito pouca para São Miguel, 

considerado como o terceiro núcleq populacional do Brasil. Na reunião com o governador, 

prevista para ter início às 14 horas, na Igreja de São Miguel, os moradores irão discu

tir a forma de construção ,das casas prometidas. A Pastoral está propondo que elas sejam 

construídas em regime de mutirão. Também sugere a criação de uma "usina" na região, para 

a fabricação de materiais de construção. 

A Pastoral da Terra e Moradia de São Miguel está solicitando às várias organiza

ções que escrevam ao governador Orestes Quércia, pedindJ uma solução urgente à problemá

tica da moradia na região. O endereço do governador é: Palácio dos Bandeirantes - Aveni

da Morumbi, 4.500 - CEP 05650 - São Paulo - Capital. A Pastoral também pede que se tel� 

fone ao governador, para pedir a sua presença na reunião do dia 20 de setembro. O telefo 

ne do Palácio dos Bandeirantes: (011) 211-5522 -·ramais 133/138/207/445. 
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AMÉRICA LATINA 

Encontro de Solidariedade debate plano de paz 

Brasília (AGEN) - Realizou-se no período de 4 a 6 do corrente, na Universidade 
Nacional de Brasília, o 6º Encontro Nacional de Solidariedade aos Povos da América Lati 
na. O evento contou-com a participação de aproximadamente cem pessoas, que representaram 
41 entidades de solidariedade dos diversos estados brasileiros. 

O ato de abertura foi no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos deputados, às 
16:30 horas, com a presença de diversos parlamentares, além do representante da organiza 
ção de Libertação da Palestina no Brasil, Fawzi El Mashni, e do e_mbaixador da Nicarágua, 
Jorge Jenkins. 

Na abertura, uma das tônicas foi a assinatura do Plano de Paz para a América 
Central. Segundo o embaixador da Nicarágua, apesar dos Estados Unidos tentarem boicotar 
toda e qualquer tentativa de Paz na América Central, pois não têm interesse em nenhuma li, 
solução pacífica, "assinamos um acordo importante que levará a um cessar-fogo até o final 
do ano na América Central", disse. 

Os participantes do encontro foram convidados a conhecer a embaixada da Nicará
gua em Brasília, e para lá se dinigiram. Em seguida,no prédio da CONTAG, houve um debate 
a respeito da Dívida Externa, com Luiz Fenelon, economista vinculado ao INESC. 

No dia 4 de Setembro, foram feitas várias colocações a respeito da conjuntura 
latino-americana, em particular sobre a situação do Paraguai, do Chile e de El Salvador. 
Após estas colocações, foram formados diversos grupos, onde os participantes puderam 
debater a situação destes países e ainda fazer uma avaliação dos trabalhos de solidarie
dade que vêm reali�ando nos diversos estados. Foram tiradas também diversas conclusões 
com propostas de atuação até o 7º Encontro Nacional. 

_Uma das questões mais debatidas foi a respeito das "brigadas brasileiras paraª
•apanha do café na Nicarágua". Os delegados das entidades acabaram aprovando, no final d 

encontro, dentre outras moções, uma coordenação nacional que neste ano tratará de organi
zar a 3ª brigada brasileira que deverá seguir para a Nicarágua em princípios do próximo 
ano. 

Seis mil soldados dos EUA estão no Equador 

Quito (AGEN) - Seis mil soldados norte-americanos encontram-se na região amazô

nica do Equador, desde o primeiro semestre deste ano, construindo uma estrada de caráter 
estratégico. O Congresso Nacional e os partidos políticos progressistas, assim como as 
centrais sindicais e organizações camponesas, já pediram a retirada dos soldados, mas o 
presidente Leon Febres Cordero assegurou que é sua a responsabilidade pela manutenção, 
em território equatoriano, dos militares dos EUA. Pelo seu conservadorismo e pela sua 
estreita vinculação com o governo republicãno de Washington, Febres·cordero é chamado, 
em Quito, como o "Reagan dos paíse::: andinos". Os comandantes das tropas viajam constante
mente de Quito para a selva e, na capital do Equador, hospedam-se no luxuoso hotel 
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Intercontinental Quito. 

Entidades apóiam Congresso de Desaparecidos em El Salvador 

San Salvador (AGEN) - Entidades de defesa dos direitos humanos de todo mundo 
estão manifest9ndo o seu apoio à realiza�ão, em El Salvador, de 20 a 25 de novembro pró
ximo, do VII Congresso da Federação Latinoamericana de Associações de Familiares de Detl:_ 
dos-Desaparecidos (FEDEFAM). O governo de Napoleón Duarte havia proibido a realização 
do Congresso da FEDEFAM em território salvadorenho no ano passado, mas, agora, tem aumen
tado o apoio internacional à realização do encontro em novembro próximo, em San Salvador. 

Entre outros grupos e entidades, já manifestaram seu apoio à realização do VII 
Congresso da FEDEFAM em El Salvador o Movimento dos T�abalhadores Rurais Sem Terra (Bra
sil), Anistia Internacional, Associação Internacional contra a Tortura (Suíça), Movimen

t/lto pelo Desarmamento, a Paz e a Liberdade (França), Cristãos Latinoamericanos no Exílio
(Bélgica) e Tortura Nunca Mais (Brasil). O endereço da FEDEFAM é: Apartado Postal 2444 -
Carmelitas 1010-A - Caracas - Venezuela. 

Comitê denuncia esgúadrões da morte em Honduras 

Tegucigalpa (IPS-AGEN) - O Comitê dos Direitos Humanos de Honduras (CODEH) denun
ciou, ante o CongreS$O dos Estados Unidos, que naquela nação centroamericana operam "es
quadrões da morte" com assistência norteamericana. O presidente do CODEH, Ramon Custodio, 
enviou carta ao embaixador norteamericano em Honduras, Everett Briggs, informando que a 
denúncia foi feita junto ao Senado e a Câmara dos deputados dos EUA, em Washington. 

Na carta ao embaixador, Custodio assinala que o sequestro do jovem Maria Guifar
ro, diretor do CODEH na cidade de Ceiba, ao norte do país, efetuado entre 7 e 9 de agosto, 

-mostra que continuam as operações do batalhão 3�16, um c�rpo de inteligência militar, que
recebe assistência téçnica do governo Reagan. O dirigente do CEDEH foi interrogado sobre
as atividades da organização, enquanto era submetido a sessões de tortura. Dois dias
9epois, foi abandonado em Jutiapa, a cerca de 60 quilôm�tros do local do sequestro.

Segundo o CODEH, o batalhão 3-16 é a unidade de inteligência das Forças Armadas
de Honduras que realizou, de 1982 a 84, o sequestro de mais de cem honduren�os e estran
geiros, acusados d� ter vínculos com a esquerda.

parlamentares indígenas encontram-se no Panamá 

Cidade do Panamá (AGEN) - Representantes da Bolívia, Equador, Guatemala, Nicará
gua, México, Peru e Panamá participaram, de 27 a 29 de agosto, na Cidade do Panamá, do 
Primeiro Encontro de Parlamentares Indígenas na América Latina. O Encontro foi aberto 
pelo ministro de Governo e Justiça do Panamá, Rodolfo Chiari de León, em nome do presiden
te Eric Arturo del Valle. 

O Encontro foi realizado no marco dos preparativos à lembrança dos 500 anos de 
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descobrimento e evangelização na América Latina. A integração dos povos indígenas da 
América Latina, a implicação do narcotráfico nas regiões indígenas e a virtual criaç�o 
da Comissão Interparlamentar de Povos Indígenas foram alguns dos temas do Encontro. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ECONOMIA 

Cientista critica plataformas de exportação 

.. 

São Paulo (AGEN) - O titular do Ministério da Indústria e Comércio (MIC), José 
Hugo Castelo Branco, anunciou que em outubro estará pronto o primeiro estudo sobre a 
implantação das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). Os estudos estão sendo fei
tos por uma comissão interministerial (Fazenda, Planejamento e MIC). Informações proce
dentes de Brasília indicam que o ministro da Fazenda, Luis Carlos Bresser Pereira, é ti 
contra a criação das ZPEs, mas o governo Sarney já tomou a decisão de levar o projeto 
até o fim, dentro da estratégia de maior internacionalização da economia brasileira. O 
Nordeste e possivelmente a Amazônia são as regiões que receberiam os complexos indus
triais previstos para as plataformas de exportação. 

A criação das ZPEs tem encontrando resistência em vários setores, inclusive na 
comunidade científica. Ex-secretário de Tecnologia Industrial do MIC e criador do Pro
Alcool, o professor J.W. Bautista Vidal afirma, em artigo publicado no boletim "Todos 
Somos Constituintes", do Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, da Univer
siaade de Brasília: 

- O governo, que se vestia até muito recentemente em pele de cordeiro, aparenta�
do defender os interesses nacionais, descamba para a internacionalização da nossa econo
mia e do nosso patrimônio. Quer nos transformar em entreposto comercial, como são Hong
Kong e Cingapura. Como é bem conhecido, esses entrepostos servem aos interesses, os maia 
ilegítimos, das potências industriais. Neles, vale tudo, do tráfico de drogas, ao comér
cio da prostituição, a nível internacional, além do mais deslavado contrabando. Suas ati
vidades principais são dominadas pbr apátridas e dependem, em sua totalidade, do controle 
externo. Certos interesses internacionais podem imobilizar as atividades econômicas desses 
entrepostos em 24 horas, tal é a dependência que sofrem. 

De acordo com Bati.sta Vidal, atualmente diretor do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico da UnB, os objetivos desses entrepostos nada têm a ver com aqueles de uma 
nação soberana. Sem objetivos históricos, sem cultura própria, geridos por fins imedia
tistas, em muitos casos amorais, envolvendo o que há de mais sórdido no sub-mundo intern� 
cional". O cientist� entende que 11tudo isto se pretende f�zer com o nosso país, com o 
apoio dos partidos políticos situacionistas, inclusive líderes proeminentes do PMDB, pelo 
menos com suas conivências". 

Obbiça internacional 
Instaladas na região Norte, as Zonas de Processamento de Exportação, para Bautis

ta Vidal, exporiam a região Amazqrica, "estratégica sob toclos os pontos de vista, à 
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cobiça internacional e ao processo de deterioração e desvinculação da nossa cultura e 
dos nossos interesses, prelúdio do seu desmembramento do Brasil". Lembra o cientista 
que na Amazônia "se localiza o maior potencial permanente energético do planeta terra, 
de modo garantido, ao contrário das hipotéticas possib.ilidades futuras da fusão nuclear". 

Frisa o cientista-que, "com essa trajetória, não há dúvidas que essa região 
passará a ser palco de trágicas disputas entre as superpotências, visando o seu domínio; 
isto é, se converteria naquilo em que; nos últimos dez anos, s� converteu o Oriente Mé
dio, quase ·com guerras permanentes na região. Ou seja, o Oriente Médio está para a ener 

. 
-

gia do _passado, assim como a região amazônica ficará em relação à energia do futuro. E

isto o qµe se pret�nde?", indaga-se-·J. W. Bautista Vidal. 

: : =: =: =: =: =: =: =: =: =: =: =: =: :: =: =: =: =: =: =: =: =: =: = ::: : :: : ::: =:: 

TERCEIRO MUNDO 

CaJll)anha pela libertação de líder sul-africano 

São Paulo (AGEN) - Está sendo lançada, a nível internacional, uma campanha pela 
libertação de Moses Mayekiso, líder sindical sul-africano, preso a 28 de junho do ano 
passado e ameaçado de receber a pena de morte pela justiça do apartheid. A campanha é 

. .  

coordenada pelo Comitê "Frfends of Moses Mayekiso", formado em Londres. 
Moses é secretário-geral do segundo maior sindicato independente da �frica do 

., . 

Sul, o Sindica-�o dos Metalúrgicos, e está detido desde 28 de junho de 1986. Moses parti-
cipava de um encon'tro de sindicalistas em Estocolmo, Suécia, quando, a 12 de junho do 
ano passado, o governo racista da Africa do Sul decr.etou o estado de emergência. O regi
me de Pretória recusou-se a renovar o seu passaporte, que expirava a 14 de junho. Mesmo 
assim, Moses retornou ao país, a 28 de.junho, s�ndo preso logo em seguida. 

Em abril passado, Moses foi acusado de alta traição e, por isso, sofre a ameaça 
de receber a pena de morte. O Comitê Amigos de Moses Mayekiso pede que sejam enviadas 
cartas ao governo sul-africano, solicitando a libertaçãó de.Meses, pelo endereço: P. 
W. Botha - President - Union .Buildings - Pretoria 0001 - Republic of South Africa. Cartas
de solidariedade podem ser en_v_iadas �ara: .Friends of Moses Maye:kiso - cio Acorn H�use -
314-320 Grays Indd Road· - Lond?n WÇlX 8 DP.� Inglaterra.

,::::::::::::::::::::::-::::::.:-:_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

EXTRA 

C�anha contra Igre�a agora atinge a CPT 

São Paulo (AGEN) - A campanha articulada contra :a ação social da Igreja Católica 
e dos setores evangélicos progressista$, if.i·.:::c}ada pelas acusações do j,1rnal 110 Estado de 
São Paulo" contra o CIMI - Cons�lho Indigenista Missionário -, agora atinge a CPT - Comis

são Pastoral da Terra, novamente através d�s p�ginas daquele periódico paulistano. Da 
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mesma maneira que as acusaçõe� contra o CIMI, as críticas à CPT têm endereço ce1to: o 
Congresso Constituinte, que entra em sua fáse decisiva. 

Há tempos que o "Estadão" vem criticando a ação da CPT, que a seu ver tem apoia
do as "�nvasões violentas" de lati fúndicis improduti v.Js, por parte dos trabalhadores sem
terra. De modo sistemático, o jornal tem aberto espaços para declarações de bispos con
servadores, como d. Vicente Scherer e d. Boaventura Kloppenburg, criticando a ação da 
CPT e do Movimento dos Sem Terra. 

Na edição de 13 de setembro, domingo, o 11Estadão11 publica a informação de que 
"ativistas sandinist�s" estariam orientando a implantação de guerrilhas na região do Ara 
guaia, no Pará. De forma específica, o jornal aponta para os posseiros "fortemente arma
dos" da fazenda Bela Vista, em Con1.::eição do flraguaia. 

Morte de padre é pr�parada 
As novas acusações contra a CPT são semelhantes àquelas dirigidas contra o CIMI 

pelo mesmo "Estadão", pois repete uma suposta "ameaça contra a soberania nacio.7al". No tti 

caso do CIMI, a sua ação pastoral estaria ''beneficiando os cartéis Multinacionais" de 
mi1 ,eração. No caso da CPT, as invasões de terra estariam contand:o com o apoio de sandl-· 
nistas. 

Ein nota divulgada dia 14, segunda-feira, a direção nacional da CPT publicou nota, 
entitulada "UDR e Jornal O Estado de São Paulo preparam o assassinato do padre Ricardo 
Rezende", rebatendo as acusações do periódico .. Para a CPT, o jornal "toma a si o· encar
go de criar na opinião pública o clima propício para que a UDR, através de suas milícias 
armadas, execute o assassinato do padre Ricardo Rezende Figueira, coordenador da CPT 
Araguaia-Tocantins". 

A nota afirma que o clima de violência em·que se encontra a região do Araguaia 
· é o mesmo que antecedeu à morte do padre Josimo Tavares, assassinado a 10 de maio de

1986, em Imperatriz (MA). Lembra a CPT que, "antes e depois do· assassinato, o mesmo jor
a.

·. · · nal publicou declaraçpes d� dit�tot da .. UDR, o :médico Altair Veloso, que sé referia ao W
. 

. ·. 

padre Josimo como 'pandido notório; indiciado por· inci taçãp a. ·assassinatos 111•
• Agora, 

observa a CPT que, em declarações ao "Estadã�" ·(edição d:e 14.09_.87), o presidente· nacio
nal da UDR, Ronaldo 8aiado, considera o padre Ricardo Rezende como "bandido de alta per2:_ 
culosidade". Para a CPT, "trata-se claramente da indicação de uma sentença de morte. O 
'grande chefe' indica o inimigo e suas milícias o executam". 

Acrescenta a nota que a CPT "responsabiliza a UDR, na pessoa de seu presidente, 
que responderá na Justiça por suas declarações, o sr. ministro da Justiça, os proprietá
rios do jornal O Estado de São Paulo, por qualquer violência que venha ocorrer ao padre 
Ricardo Rezende". A CPT conclui fazendo um apelo "ao sr. presidente da República, para 
tomar as medidas urgentes e indispensáveis de proteção. à vida do padre Ricardo, sob pena 
de conivência criminosa pela sua morte". 

No dia 15 de setembro, terça-feira, o bispo de Conceição do Araguaia, d. Patrício 
José Hanrahan, tentou e não conseguiu manter contato�com o juiz Eronides Souza Primo, em 
cujas declarações o jornal paulistano baseou as suas acusações contra a CPT. Ao contrário 
do que afirma o jornal de que a fazenda Bela_ Vista_ foi "invadida" recentemente, há possei-
ros que há 

oi 
to �-��-� .. ?�.l?�-�n:' .. �-��-��-- �-�g-��-��-- 8E�P�-��-?�.?�-�- ... ... ... ... ... ... . ..

::: :::-::: ::: ::: ::: :::-:::-::: ::: ::: ' ::: ::: ::: ::: :::«:=�==�==�::::: ===�== :::�::-::: 



�� N� � � �� 
���� �1 
_&�o � � � 'ÍlM OÚ- �

QJ_ - �� (. �� �) 
o:>- ��ot.e l ��r� ) . _ _ _ _ 
O 1__ Gjlh(91\A.. ��e ( � -�� 2_ 
a 6_ ;J� s�� � '"&� e � �OÚ))

-� {)b_ Jr;-�� J){� dJ.- c{)Ji�� (_ � ��)Of_ ,0At,�. � ftLo-��- L� �0Zo) 

O L <í='.....dn_0 (_ e -D- H . 'J)..u.y c/.L � _ 1""'2- �"' J 
09 _ Q�� C e.D- lf. �

y-
J cJ..A... 6::t� --lãº ��cLCci..0)

lo__ JJo��ce.L)_.1,_.·�� � eo..� - 10(-0 �cL.êLoJ

A fl _ CbocoJú:L_e' ('_ e . ]) � -�� d.J.. eo.� - cf°� '6�c:J..tJ J 
JJ_ ��� r__e. D.H . �r d,,l. � , �a<Õ f!>�·do)

J 3 - --h�ct�OL C e .. D-1::L �� c4 � - e-t_a.õ f>�d,:do) _

v.( _ � l e -D- H . � r o4 f!p.:::;ç�;��
__: 

��e, t5�� �.J .

J 15 _ _J�e /{,o._ C �.I ..... _.e. ?�. N. 1) . 
- j b -

�� (.. �J) � .I, ·-'- p°""15 - �-1- )
- . J / _ �� � [ G .]). J.� ?� _ J\.i,l ) _

1 �- .So.1.,e;rvvt_CX:O _ (. e.:]). J .. .(_ -P�. JJ. r J _ 
)� - '950 cexzb;ac, { e_.]). :r .. .(_'P � � l\l .. 1 )

'2-º---- �.o!,A"-� {.. e.n . .1. J. r>
°'%"

-- �-J J 
�ri , �.n.-�º e i .]) . .r. ,-t. f � _ tJ .r J 

_.J. J � -(i),,a>�'- l NfL�) - -
j,3 _ � -6 ever-Dvv-o e M A- B )_

_._ t2L udl,/4,· [ MA- � ) 

:;.5_ S�� L MAf:> J
d. h-=- w ..Jli/1/' ºT � { M � ) - - - -
J � - r AJ� �(9,t_� l �- � �e.. �cn -�itx-� ./4,l,v\.�) . 

Jj__g-=-�- '-j;-��- ��� l-�. � .»a;_., �(tv;, o/..;CA 1:1� \ 



1--- J, <?i .. � �kk & C 
0
:Á!b . .k, �e- 1 OJ.M,-M,* � F-,.w,,. �") 

_?JO- 5��1:�/_(. r/t3�P.�-�etic..o rb�OA)
__ -�1 �� M� wi_� ( M- e. e.o�°'" 0r0��--Y.��

_ 12.t>t_� __ v� �;r;,-�_ L_e .n. 1:1. l\:rCD.iT��dau,..W"L) 

11------1,->,1 31.-..:l� JJ o_C½ o±a L_� .. H. /);-� <"i4-do<V-.olo<.--<-) __ _

--- � -- �- �% e e -12-H --- � Qc1.o_�) 
---+-135.. � pi_�o--- { e.,�M>-S �iRo$_ '11J?1of1 Wo:J;#Jl'�<?.,_d�� 

__ 36- � �� (_ M .f;,. Go� lu.-L(l)�� .,1fmJt;.�ol(l)AAlia.)
- 3�--- J::J.,.alJ:-� l)� [121.i2_- e_o,,$ev f\n:�_<tJ'o.b_��o�k)

----1-"'I 3 '8-= ��� �o--_L l'tl.e. eo�_M_o)iN-._C,<Q-, ,\).14d0M-dAl

-------+--1 --
--- ------

------
- - ---

. --- - ---

-- -

-----

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

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

- -- -------

---r-- -

----� 

1------- -------









1-

jVLA ó-:)

€) Cb� h A/ 

0 
� � 1vv_ ,A, .. ,,...,, 

t� 



Ôfldo $o :·(1,1 ,I (/)tlll/d vtreto,, Vtc:ti · dnf•
Ctr/tas '·'oe••••• ii11 Ili. ""1ee.t 





��\O} ÕJ°� 
��v t'o/ SEGUNDAE:I
_8:00 

À 

16:00. 



, 
• 

Dirait6s humanos 

-

ARTlCULACÃO NACIONAL 
, 

REPENSAR O CAMINHO 

A detesa dos direitos humanos 

no Brasil tem colaborado, no& 

últimos anos, para o 

tortaleclmento da luta popular. 

São mais de trezentas 

organizações, entidades ou 

movimentos em todo o pais.. 

Como definir diretrizes de ação 

em nlvel nacional e, ao mesmo 

tempo, resguardar a dinámica 

própria ao trabalho de base? 

Daniel r.f.icn

t artir1.1i2ção das entidaàes que 
\ atuam na área àos direitos hu
-\.. manos no Brasil e uma injc1ati

va valiosa e necessária, no sentido de 
obter uma conjugação de esforços, tro
ca de experiên::ias e mútuo apoio. Par
tindo da atuação local àos peouenos 
núcleos, pre_cridc-sc construir uma ar
ticulação fom que imerfiri: decis1va
mentt na ck;esí! dos direitos humano� 
dos setore� popuiares. 

Esta articulac�o é o Movimenro Na
cional àe Dv,C�í.. do� Direitos Huma
nos, do c;u..; r::ço pane. No� últimm 
anos ela H. 1·e. ck enfrentar, a par dos 
múltiptos pi 0l.,, .;nas vinculado� à real!-

dade brasileira, alguns tropeços que 
mereceram àiscussão não só em seus 
encontros nacionais, mas também nas 
instâncias de base que, muitas vezes 
com espanto, outras vezes com impaci
ência, e sempre com dedicação e persis
tência, seguiram a caminhada desde o 
início àe sua fundação. 

Gostaria de contribuir com a d1scu&· 
são de uma destas questões que nos re
mett não só b prática geral na áre2: 
dos direito, humano�, mas principal
mente à questão institucional das arti
culações, organizaçôes e movimentos. 

U nfdcda e tiiversideds 

Anaiisar a articulação de emidaàe& 
que se dedicam à arca dos àireitos hu
manos não é fácil. Não só pelo fato 
de que exi�tem muitas (o Movimento 
Nacional reune em torno de trezentas), 
mas, principalmente, pelo fato de que 
existe uma cilversidade impressionantt
entre ela&. 

Nos últimos anos, houve um esfor
ço de unificar estas entidades e são 
marcos especiais da discussão institu
cionai os encomros nacionais àe Olin-
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da e Goiãnia. Nesses encontros àiscu
tiu-se fundamentalmente a possibilida
de de se jumar tanto os pequenos mo
vimentos sociais locais, alguns mai& es
truturados aue outros. como as organi
nções de assessoria e mediação, num 
único recipiente que sena uma organi
zação nacional. cquivocadarnenle cha
mada de "movimento" (porque se tra
ta de uma "organização" ou "articuia
ção"), dando uma lmha unitária áe 
aiuação, mas sendo instituição e vo2 
n:p1esemativa Cle todas esras iniciati· 
vas de base 

Penso que eSJ.e esforco não considt
rou com a êníase necessári.i dua� que�
tões fundamem.ais: 

- que as intervenções desses movi
mentos locais pelos direi10s humanos 
em suas áreas de atuação i-ém caracte
rística� di!eienciaaé!, não só no gu!:' 
se refere à sua prática, mas especial
mente no que se refere à sua natureza 
de movimento - e, com isso, se dife
renciando das organizações. isto torna
va especialmente difícii encontrar um 
denominador comurr. para todos; 

- que·, tendo natureza de amação
diferentes, movimentos e organizações 
necessitavam de uma relação especial 
de mútuo apoio por terem objetivos co
muns, mas jamais se conseguiria uma 
unidade de esrratégias e táticas de atua
ção na base, mesmo porque existem 
perspectivas muito diferenciadas na 
prática de cada uma destas entidades, 
nas vinculações e na análise que fazem 
da Igreja (a que a maioria está ligada), 
da justiça ( onde amam ou se repor -
tam), da rransforrnação social {que de
sejam e lutam para isso). 

Pti:fü:a a óireiriz. 

Apesar disso, nestes últimos anos, 
houve uma preocupação muito grar:
dc: no sentido rle fazer com que hou
vessem direções centralizadas das ini
ciativas nas áreas não só dos direitos 
humanos, mas também na condução 
política de iodas as manifestações dos 
trabalhadores. Penso oue aí existe um 
equivoco na medida em que se esque
ceu que cada uma das entidades de di
reitos humanos, como outros organis
mos de mediação e serviço,tinham ati-

vidades específicas e não podiam sim
plesmente se submeter a uma direção 
unificada que lhes determinasse os ru
mos a seguir .. 

As próprias organizações sociais e 
populares incorreram eni equivoco 
quando, não considerando diversiàc1-
des e lu�as especificas, quiseram bai
xar diretrizes comuns de estratégia e tá
tica para todo o Brasil. Isso não fun
cionou porque se esqueceu que a inter
venção social é feita pelo grupo local 
e que isso é mais fundamental que 2 
manifestação generaiizada da entida
d� nacional, que pode abranger umc1 
parcela da opinião pública, mas não 
iorma, laboriosa e didaticameme, a 
consciência dos trabalhadores, dos opri
midos, em seu 1ocal de trabalho e mo-
radia.. 

O q;ue cmtr:i r.a idéia 

Uma pesquisa feita por encomen
da dos grnndes jornais brasileiros (e 
não divuigada por interferência direta 
da Rede Giobo), indica que a forma
ção da opinião pública sobre a compra 
de qualquer produto é feita muito 
mais pela comunicação impressa do 
que pela televisão. A não ser que a tt·-
levisâo repita ao cansaço a mensagem 
comercia!. 

Isso não significa que as coisas es
critas são melhores que as visuais. A 
vantagem, neste caso da pesquisa, se 
explica pelo fato de que a idéia escri
ta permanece mais tempo na frente 
do leitor que uma imagem, em tempo 
extremamente caro, passa pelos olhos 
do espectador no vídeo. 

O fundamental, pois, no processo 
de informação e formação de consciên
cia está na insistência e repeúção da 
idéia. É que sempre demoramos mm
ro para nos convencer de aiguma coi
sa. Para se obter resultados é necessá
rio um trabalho continuado e permé
nente, sem o que Lemos dificuldade 
de manter uma idéia no ámbito do con
vencimento por muir.o Tempo. 

Este exemplo da televisão e àa repe
tição lembra que, muiw mais que uma 
manifestação centralizada de uma orga
nização nacional, no que se refere e 
formação de opinião e posicionamen-

As intervenções desses movimentos locais peios 

direitos humanos têm características dfferencia.das não só 

no que se refere à sua prática. mas especí.�lmente no 

que se refere à su8 natureza de moFimento 
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to, as atividades diretas dos movimen
tos locais-são muito mais eficientes: Is
so, aliás, é confirmaáo pelo fato de 
que foram as atividades localizadas 
de base, bastante restrita-; mas inslSlen
tes, que construiram a gama de consci
ência que desembocou num avanço 
di! organização dos trabalhadores em 
nível nacional, 

O futuro da aniculaçâo 

Então, penso que o Movimento Nó· 
cional de Defesa dos Direitos Huma
nos deve ser um2 articulação de experí· 
éncias locais, subsidiando e divulgan
do a prática poiítica e organizando o 
apoio e a solidariedade mútuos. e não 
o inverso.

Eotendo que os últimos encontros
Jrvaram muito próximo a esta inversác· 
de posições. O problema e que se coio
cóu como fundamental a criação de 
uma estrutura nacional e, a partir de
la, se procurou determinar uma pofü;. 
ca para t0dos os oue integrassem a ar
ticulação. Aqui, penso, corre-se o m
co de os organismo� locais àesconhect· 
rem as diretrizes nacionais e se afasta
rem de uma aniculação como expre$
são de ação conjuma, quando o ideal 
é que os organismo� locais, através. 
de sua prática, passem a determinar a 
direção das iniciativas de uma articula
ção nacional. 

lsso aprofunda a convicção de que 
o mais importante na art:culação são
os movimentos ou organizações locais,
de base, as atividades de defesa dos di
reitos humanos das camadas populare�
do campo e das cidades, com pessoas
determinadas, dedicadas e insistentes,
que se reúnem em wrno de objetivos
muito bem delimitados. São estes orga
nismos, estas pessoas que constróem
a rede de sustentação da articulação
nacional de defesa dos àireitos humanos.

Luzes a contratos 

Finalmente, devemos abandonar 
as velhas características das esquerdas 
como, por exemplo, a "tradição ilumi
nista e contrarual" no dizer de fosé 
de Souza Martins. Especificamente 
no que se refere às Igrejas, de onde 
orovém a maioria dos movimentos e 
organizações de ba�e vinculadas à defe
sa dos àireitos humanos, a relação pre
cisa considerar o apoio fundamental 
das mesmas e a religiosidade popular, 
em que, a par da dedicação à defesa 
dos direitos, se soma uma característi
ca tradição de fé e novas relações de 
mútuo respeito e fraternidade entre 
os trabalhadores e os seus dirigentes 



"O espaço ganho pelos trabalhado
res dentro da fgreja (e isso foi ganho 
por eles) é um espaço que a geme não 
pode exigir do trabalhador que abando
ne. Ele não pode abandonar este espa
ço porque foi uma conquista deie. Os 
trabalhadores converternm os bispos. 
Muitos bispoi foram convertidos pclé1 
luta dos trabalhadore�. A igreja do 
Brasil avançou graças a esta presença 
dos movimemo� sociais no seu âmbi
to. isso foi bom para a Igreja, foi bom 
para os irabalhadorcs", disse José de 
Souza Martins em palestra no Rio de 
Janeiro. em outubro passado, na sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil (0-

AB), por ocasião da assembléia da 
Associação dos Juristas Populares 
(Ajup), e que transcrevo a partir de 
anotações. sem revisão do autor. 

Quamo ao aspecto "contratual'" o 
Movimento Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos (MNDDH) não po
de continuar gastando séculos e sécu-

M1s de tempo � toneladas de saliva pa
•ª discutir estatutos e regimento�. O 

nosso estatuto já está determinado na 
prática das entidades que compõem a 
ariiculação. A institucionalidade, pro
posta e pretenwda nos últimos encon
tros, precisa voltar à sua insignificân-

. eia, para que possam aparecer as lutas 
concretas e a necessidade de apoio, so
lidariedade e divulgação àas iniciativas 
locais. 

Cosu::fusão 

Espero que este texto seja visto co
mo uma contribuição para o debate so
bre os caminhos da articulação nacio
nal dos àireiws humanos. Por isso, 
também, não vou concluir, mas ape
nas aproveitar a oportunidade para ci
tar mais uma vez josé de Souza Mar
tins, a partir de- anotações àe sua pales-

.,fª anteriormente citada, sem revisão: 
'W' "Eu penso que valeria a pena pen

sar a conjuntura em termos de um des
bloqueamento dos movimentos sociais 
e uma espécie de atenuação das organi
zações como meios e veículos de expres
são de certas lutas populares. É mais 
fácil mobilizar na periferia, no cam
po, um grupo popular em torno de 
um objetivo que parece mais ou me
nos imediato e que, na verdade, não 
é, de modo a permitir que ele pedago
gicamente avance na direção de uma 
definição mais política, mais clara e 
mais ob_ietiva de sua luta e da sua cons
ciência.,. 

D:.nJeJ R�'<'L t acivogaào e assessor .iuriàico
d« C.omi•.1llo Pastoral aa Terra (CPTJ. 

O mais importante na articulação são os movimentos 

ou organizações de base: as atividades de defesa dos 

direiíos humanos das camaàas populares, com pessoas 

dedicadas que se reúnem em torno de objetívos delimitados 
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{}..w li acao ______ d_o ________ S l_í\l 
Prezados companheiros �-

O SIN (Serviço de lnter&mbio Nacfonal) exfste desde 1982• 
Te-ve se...us obj.eti vos e.xp l icit.êdos no 11 En�ontro Naci onaJ de Dir..t.telli Hu
manos� realizado em janeiro de 1982, e� sto Faul0.t 

Objetivos: 

12) Ve i cu I ar fatos .coru=.retQ.s. ��r�� .sobr-etudo • a vi o I aç/k-s-<ioe- -OJ.-
_ _ra.it-os-+lumanos no Brasi I e na t.m:rica lati.na.,-� o.&seoas.�as 
na I uta pele �- di>� mesmos direi tos7 

22) Canalizar o apoi0-.�sso dac Entid� e. p.4ao�_JU)-�Q.Sono
'-

na
_ --Afe.s.a de. cad.a um dos grupo& -4lT1 �\lS. di re. i tos; 

3�) Pf'oc.e.de-P -eo ar,"Ql ainea±o .eont t nuo de ERt i <:f�_promotores e defenso • 
ras dos direit.o3 funda1Uentài s -cio �r- humaAO• ���o �tr�/�1.-.. fl-� 
se esforço de ação coord�poda..... 

Durante e,zce� 5 .. nos-,.. <1. e�w.� dQ StM. � p�r� �tQ. ---

l com a colabor2ção dos CDDHs, Comfs�s de J.u.st.iça..,e..Pu.., 
assim eomo das

: ----- --___ -wtt� �e! fi--w-a� .. preencher os objetivos aue lhe for-am propostos,
• Alguns .se-rvi�s do 1.n��-e- --fet•.tri-�i_� a.tn::n-:..a da.s atribuições
� que I he foram acrescented-as pe I o 11 1 nte r-Re9 i.on-e 1. e gr-a� -e- :o0Vtw.-_w-*

1
de �l.iaqÕes .e .su.c&&tÕes QU& de va_z e.m a"'41'.\� �ft_aar-fUP- -l-.5•dQ .do-SU.t._- ·

, Hoje, a eauipe envia a e.a.� in�gr�'C9 .d..o-�lço de lnte.rclmbt-o u-.i 
� ---- ma pro?� c!e ove I i ação do Sl N .. f uma avo l 1 aç;o curt...- ��tanto f i ee 

- -� a outros pontos r:,ue você e j u I garem 1�� AA�lp.odQIIP.ª� ,e
SI.til a.g.t!sdec.e_o _comr;romis..o � de.Yoluçáo -da avel iaç�o,

*
rropomos doí s pontos em cima dos ouai s os eomp,a.r.\hei-ro4. pode,r!o- opi ..

� nar, e um pedico de sugestÕe.s:

1) Sob o aspecto t:cnico e burocr�ico o que voC:s cons+de.ram. pos.ltiY�
ou negativo por ?arte da Eauipe ou �or parte dos gru?OS �ue. nos enviam
mat;ria para ser divulgada?

2) Sob o aspecto pedag�gico quaic oc efeitos positivos ou negativos �ue
voeés vêem na etuação do SIN?
- O aue pode melhorar por parte de �quipe e por parte dos que integram

o Serviço?

) 
-., I • 6 3 Que sugestoes ?rat1cas voces oferecem a Equipe? 

Agradecemos sua participação no aprimoramento do SI N e espera.mos qui 
o resu I tado possa ser �ti· I no 1 11 '.:ncontro I nter•Regi onaJ e na carni nhaclé
oue prosseguiremos em 1987.

Nn��n Ahr�r.n nortador. 
" 

no con?romisso do Servir a Vida. 
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Boletim da Dívida Externa 

BRADY: O NOVO PLANO DO ESTADOS 
UNIDOS PARA A DÍVIDA EXTERNA 

No Final do mês de março, lego 
aoós os acontecimentos da Venezue 
l�. o Secretário do Tesouro Nor
te-americano, Nicholas Brady, a
nunciou um novo plano para,segun
do ele, 11al iviar 11 a dívida exter
na dos pafses do terceiro mundo:
Pelo fato de os países credores
tomarem consciência de que a Amé
rica Latina está à beira de uma
explosão, por causa do seu endi
viciamento. o Plano quer abrir o
portunidade aos credores de com
orar no mercado secundário, dire
tamente dos bancos credores, tT
• L, ' o s d a d í v i d a e x t e r n a .

Ü MASSACRE DO FUNDO MONETÁRIO l� 
TERNACIONAL - FMI 

No dia 27 de fevereiro Último, a 
Venezuela foi palco de um .dos 
mais sângrentos massacres já o 
corridos na América Latina. Apôs 
cinco dias de revolta popular, 
contra as medidas adotadas pelo 
recém eleito presidente Andrés 
Pérez, cerca de duas mi 1 pessqas 
foram mortas, embora o governo 
reconheça oficialmente que o nú 
mero não "ultrapassa a trezen 
tos 11

• Com uma dfvida de 33 bi 
lhÕes de dólares, o governo vene 
z ue Ia no foi o b r i gado a f i r mar uma 
carta de intenções com o Fundo 
Monetário Internacional-FMI. É 
tão criminoso o FMI que impõe 
sua pol Ítica de austeridade quan 
to os governos submissos. Acordo 
semelhante foi assinado recente 
mente entre o FMI e o Brasil: 

Maio/Junho 

COMO GANHAR DINHEIRO FÁCIL - "0 
PERACÃO CATRACAU

Quando o qoverno brasileiro lan 
çou O Pla�o Verão, duas medidas 
foram de especial interesse para 
os especuladores: desvalorização 
do cruzado em 17% com o posteri 
or congelamento do dólar ofici 
ai e elevação das taxas de juros 
das apl icaçÕes a curto prazo. 
Assim, um especulador que te 
nha seu dinheiro aplicado no ex 
terior a juros de 11% ao ano, e 
claro que ele vai trazer seu di 
n h e i r o e a p 1 i c ã. - 1 o n o B r a s i 1 , o n

de renderá mais de 20% ao mês. -
Bom, não? 

BISPOS DO BRASIL DEBATEM A DÍVJ 
DA EXTERNA 
Os membros da Conferência Nacio 
nal dos Bispos do Brasil - CNBB, 
reunídos em sua Assembléia Ge 
ral, se manifestaram preocupados 
com os problemas causados pelo 
crescente endividamento do Bra 
si l. Os bispos propõem que nossa 
dívida externa seja submetida a 
"uma auditoria pÚbl ica, com a 
participação do Poder Legislati 
vo e de organizações representa 
tivas da sociedade civil, para 
identificar a sua justa composi 
ção a partir das responsab ili da 
des sobre suas origens e modos 
de uti 1 ização 1

'. A CNBB se mani 
festou com esta opinião, atra 
vês do documento n<? 42, 1 1 Exigên 
cias Éticas da Ordem Democrã 
tica". 
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MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Nova Iguaçu, 04 de agosto de 1992 

Prezados Companheiros: 

Q.leremos comLmicar-lhes o nosso próximo Encontro do Regional 
Leste 1, dos MNill. Será nos dia 11, 12 e 13 de setembro de 1992, cm Petrópolis. 

Estamos manJan<lo essa comunicação com bastante untecedência pa

- ra possibilitar a maior participação dos grupos ao Encontro. 

O local será o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de PetrÓpS2_ 

lis, rua Monsenhor·Barcelar, 400. Telefone: (0242) 42-2462. E preciso levar 

fronha e toalhas. .-\ casa oferece cobertor e travesseiro. 

A proposta do Encontro é a seguinte: 

I Conteúdo 

1. Dificuldades e avanços das lutas ele cada grupo

2. Análise de conjuntura

3. Infonnes

4. Reestruturação do Regional

S. Propostas de articulação das lutas conjuntas

II Programação e Metodologia 

lençol, 

•
. Dia 11 de setembro, sexta-feira:

l noite: 1. Credenciamento

2. Apresentação

3, Discussão e aprovação da pauta

4. Formação das equipes de trabalho:

4.1 an1maçao 

4.2 secretaria 

4.3 coordenação 

REGIONAIS DO MNDOH - Movimento Naci�al de Defe5a dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiània-GO - A. 240,Lt19,O93-S.Univ. (062)2255030. 
1.Non. 1 - 69.900 · R.8.-.noo · AC · C.P. 473 · Palkio do Bltp0 - (068)-2244655 
2.Non. 2 - 66.000 - e,i.m - PA. R. Manoel e.ru. 47 - (091 )-2242385 
3.Nordem - 60.057 · Fortal1u · CE · R. P9dro Borv,tt. 33-S/606 - (085)-2261953 
4.L- 1 - 26.000 • N. lgu,çu · RJ · R. C.pit,0 ChevH - (021 )-7677677 

5.L,m 2 - 36.570 - Viçosa· MG . R. Arthu r Btrnard11. 61 - (031 )-a91 l 780 
6.C.Oatto - 74000 · Goi0nl1 · GO · R. 240. Lt.19 0.93-S.Unlv. - {062\-2266030 
7.Sul 1 - 02318 - S.Ptulo · 6P. Av. Antonello de Meuina.772 - (011 )-2042333 
8.Sul 2 - 90.000 · P.Aleçre. RS · R.Andrede Nevei.100 · 6/1304-(0512)-219130 
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MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

. Dia 12 de setembro, sábado: 

Manhã: 

Tarde: 

1. Café

2. Animação

3. Grupos: Avaliação do trabalho: avanços e dificuldades

4. Intervalo

S. Plenário

1. Animação

2. Análise de conjuntura

3. Intervalo

4. Debate sobre a análise de conjuntura

S. Jantar

6. Recreação

. Dia 13 de setembro, domingo: 

Manhã: 1. Café

2. Animação

3. Informes do Regional e Nacional

4. Grupo: Estruturação do Regional

Propostas de lutas integradas 

S. Intervalo

6. Plenário

7. Almoço/encerramento

• 
Observação: 1) Seria bom se os grupos levassem, por escrito, o seu trnba lho, porque fa 

cilitaria a fei tum de um Boletim do Regional. 

2) As despesas do encontro ficam por conta do Regional.

3) A devolução da f i clrn de inscrição deve ser mand<.1tJa pnrn:

Nova Iguaçu: Comissão de Jus t.iça e· Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26. 221-010 Nova Iguaçu - RJ - Tel.: (021) 767-7677 

Recebam o nosso abraço amigo 

-L-� fL�t l �o.- v",;.J.,

767-2987

p/Comissao Organizadora 
REGIONAIS DO MNDOH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiânia-GO · R. 240,L!19,O93-S.Univ. (062)2256030. 

1.None 1 - 69.900. A.Br1noo ·AC· C.P. 473 · Patkio do Bispo - (068)-224-4555 
2.None 2 - 66.000, Btlfm · PA · A. M.,,o., BMu. 47 - (091 )-2242385 
3.N� - 60.057. Fortaleu · CE . A. P..:Sro Bo,vM. 33-5/605 - (085)-2261953 
4.L-1 - 26.000 · N. Iguaçu· RJ • R. C.pitlo CNvM - (021)-7677677 

5.Luto 2 - 36.570 ·Viçosa· MG · R. Arthur Bernardeo, 61 - (031 J.a911780 
6.C.Oeste - 74000 · Goi0nla • GO · R. 240, Lt.19 0.93-S.Univ. - (062),2255030 
7.Sul 1 - 02318 . S.Paulo. SP. Av. An1onallo de Meuina,772 - (011 )-204.2333 
O.Sul 2 - 90.000. P.Atagre. AS· A.Andrade Neves, 100. 8/1304-(0512)-219130 



/ ,
.-

..;. ., . 

MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Serra 0_9;·de-,Setembro d-e l992. 

Prezados Companheiros: 

Queremos comunic1r-lhes o nosso próximo l:ncontro cJo f�cgio11;1J 
Leste 1, dos �l.'\DI. Scr:í nos di:1 16,17 .e .18/outt:1bro <file l�J�2. cm Pctrórol is. 

Estwnos m:-mc.hnJo essa comun.icaçào com bastante anteccdénci;1 p;1-
era possibiliur a maior p:1rtidp3ç:io dos grupos ,10 Encontro. 

-

O local será o Centro de Defesa dos Direi tos llumanos ele PctrÓpQ 

lis, rua �!onscn.hor Barcebr, -l00. Telefone: (0242) 42-2462. E preciso lcvor 1cnçol, 
fronha e to3lhas. _.\ casa oferece cobertor e travesseiro . 

.-\ proposta <lo Encontro é :1 seguinte: 

I Conteúdo 

I l 

1. Dificuldades e av:mços das lutas ele cada grupo
1 .-\1131 isc de con_iuntura 
.) • 1 n formes 
-l. Rees t rutur:1ç:10 ,k1 R1.'g i onal

5. Propostas de :1rticulaç_:10 ,b.s lut:1s conjuntas

Prog r:-unaç iia e �!e todo l ogi a 

Ih :.i 16 .de outuuro ,s0xr:1- rc 1 r:,: 

J noite: 1. CrC'dC'!K i:-une1Ho

' .-\prcscnta-;:ie 

.) . Discuss}o e nprov:1ç�o da pauta 

-l. Fonn:;-;-:io d:i� equipes de trabnlho:

4. l :m 1;a:1-.;-:11., 

4. 2 sccret:11· i :1 

4. :i coordi;11;1ç:io 



�MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

• 

Dia 17/outubrot -. sábado: 

Manhã: 

Tarde: 

1. Café 

2. Animação

.). Gruros: .r\,·:1lié1<J10 cio trnb:tJho: avanc�os e djfietild:nlcs 

-1. Intervalo 
5. Plenário

1. Animação

2. Análise de conjuntura
3. Intervalo
�. !);bate sobre a análise de coniuntura

5. Jantar

6. Recreação

Dia 18/ outubro, domingo: 

�ianhii: l . Café 
2. Animação

3. Infonnes do Regional e NacionaJ
-1. Grupo: Estruturação do Regiona]

Propostas de lutas integradas 

5. Intervalo
6. Plenário

Almoço/encerramentc

eibservação: lJ Seria bom se os grupos levassem, ror escrito, o seu trabalho, porque f;i 
cilitaria a fcjtura de um Boletim elo Rcgjon.il. 

2) As despesas do encontro ficam por conta do Regional.

3) A devolução õ.a ficha de inscrição deve ser .mandad·a _r,ara:

Carapina: Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra

Rua: 11E'•; Nº 01 - Cx.I>ostal 191 

Carapin2 - Scrrn/ES 

Recebarr. o nosso abraço araigo 

Tei: 027 - 228 2908-

Fax: 027 - 228 2908 

; 
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Denúncias chegaram 
· a 87 casos·-páginá 6
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Com o _objetivo de serviJ.de subsídio à 
discussão foi tomad·a a decisão de escre
ver estas linhas a respeito do memorando 
informati','.Ó do· SIN' - Serviço de Inter
câmbio Kaciotial. 

Devido à magnitude que a luta pela de
fesa dos Direitos Humanos começa a as
sumir no Brasil, hoje, sé toma fundamen

. lal que todo e qualquer recurso de ordem 
t

·· material ou humana seja muito bem di-
.JJ- ·rigi�o para objetivos espec11lcos clara-

f mente definidos, não se dando margem

1 
a desperdício ou dispersão de qualquer

-;'- espécie. 

t. · Nes\é contexto se coloéa o problema.
'\:. . -Qual a validade dos memorandos do 

' · . SIN? Qual sua eficácia em termos políti�r�. cos? Não seria melhor direcionar dinhei-
, .. ro, áparato e militantes para· outras fun

ções? 
Acredito que estas d\1vidas já devam 

· ter passado por muitos de nós que conhe
. cemos os ·memorandos e fazemos parte
� do Movimento Nacional de Defesa dos

Direitos Humanos. 

Um primeiro aspecto que. gostaria de 
·apontar diz respeito à minha experiência
_particular.

Ao ir trabalhar na região do extremo
norte do estado de Goiás, conhecida 
como "Bico do Papagaio", me vi de re
pente num meio ambiente absolutamente 
novo e estranho" para mim. E, sob de
terminados aspectos, hostil. 

Como conseqüência do trabalho que 
1ealizava, estava constantemente em via
gens pelo sértão, onde era impossível as
sistir aos noticiários 11a TV. Mesmo na ci
dade emque morava, o acesso aos princi
pais jornais do país era difícil e incons
tante. 

Nós todos sabemos que tipo de infor
mação estes órgãos de imprensa veicu
lim; mas o fato é que nem essa informa
çto era acessível. 

Nestas circunstâncias os memorandos 
se�iram como Uma importante fonte SO· 

bre· o que ocorria no resto do país. Co
mo as pessoas estavam se mobilizando 
e que tipo de problemas enfrentavam. 
· No. seu texto se obtém informações
que passam despercebidas mesmo a jor
nais "alternativos", mas que em si consti·
tuem fatos relevantes na .1uta pelos Di
reitos Humanos no Brasil. Saber disso, sa
ber que outras pessoas estão na .. luta" em
outros lugares erã um notável est(mulo
a prosseguir o trabalho. Este reforço mo
ral se mostrando muito imp_ortante, nas
condições de isolamento em que estava.

Isso levou-me a uma primeira conclu
são: no mínimo, os memorandos do SIN 
servem de rica fonte de informação sobre 
Direitos Humanos para as pessoas que os 

recebem. O que já é uma constatação de 
nível político, uma vez que pessoas bem 
informadas tem melhores condições de re
fletir e atuar politicamente. • 

Agora, no que diz respeito ao aspecto 
político mais imediato cabe uma outra 
reflexão. Acredito que a dúvida central 
se concentra na eficácia de fazer aquilo 
que o memorando nos pede. Se vale a 
pena ficar mandando cartinhas e telegra
mas para ministros, governadores, etc. Se 
ao estarmos fazendo isso não estamos per
dendo tempo e dirigindo mal os poucos 
recursos que temos. 

Sob qualquer ótuca que se coloque o 
problema entendo que não, isto é, os me
morandos têm sua eficácia e precisamos 

.•.::, 

� 

�: 
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Celebração do Aniversário 
de Declaração Universal 
dos Direitos Huinanos 
1. Fazem hoje 39 anos d_esde que a ONU
aos l O de dezembro de 1948 aprovava a
Declaração Universal dos Direitos Huma
nos. O nosso País, o Brasil, encontrava
se entre os que a assinavam na época. Es
távamos apenas saindo da Grande Guerra
de I 939-1945 e a própria ONU dava os
seus primeiros passos. Desde então esta 
Declaração tem feito a sua estrada, cons
tituindo reflexão de uma Carta Encícli
ca do Papa João XXIII, a "Pacem in 
Terris", aos 11 de abril de 1963, que, 
naquele ano, caía na quinta-feira santa, 
a solenidade da Ceia do Senhor. 

A Encíclica de João XXIII quis ser 
uma consideração cristã da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Tor
nou-se famoso o princípio posto por es
te papa, afirmando que quatro eram as 
colunàs mestras da sociedade: a justiça, 
a verdade, a liberdade e a caridade, que 
são também as colunas mestras dos di· 
reitos humanos fundamentais. 
2. A ídéia dos direitos universais do ho
mem teve a sua origem no tempo junto
com o Liberalismo. Esta idéia fazia parte
da ideologia liberal e foi assim que se
tornou instrumento do pensamento polí
tico mundial. Eram os direitos às liberda
des políticas e civis. A linhà que os ani
mava e que anima ainda a própria Decla
ração Universal da ONU é a de uma li
nha acentuadamente individualista. Neste

sentido houve no decurso dos anos um

prgresso. Ampliaram-se os direitos para a 
vida econônúca e social. Por sua vez, 
as comunidades e os grupos foram adqui
rindo voz mais forte. Os direitos indivi
duais devem ser vistos dentro do direito 
dos grupos e das comunidades. 

3. A Igreja, eu diria mesmo as Igrejas
Cristãs, procura dar a sua visão mais 
aprofundada a partir da própria luz da fé, 
a fim de que os cristãos entendam o gran-

. de valor que os direitos humanos, vistos 
em toda a sua amplitude, representam 
para a paz e a justiça no mundo de hoje. 

O ponto de partida é Jesus Cristo. 
Em Jesus Cristo, Deus dignifica o 

homem, fazendo-o participante de sua 
justiça e de sua misericórdia, dando-lhe 
a vida e tudo o que faz parte da vida. Esta 
vida, que nos foi dada em Jesus Cristo 
e por Ele, não sdgnifica somente vida eter
na nem apenas salvação eterna, mas sig
nifica também o direito de usufruir uma 
vida plena, uma vida feliz aqui no mundo, 
o direito de formar uma sociedade jus
ta e fraterna. O grande acontecimento
"E o Verbo se !fez carne" (Jo 1,14) traz
esta exigência dtmtro de si. Jesus Cristo
é o primogênito de toda à criatura (Col
l ,l 5). Nele forairn criadas todas as coisas ...
tudo foi criado Jl)Or ele e para ele (Col
1,16). A criação :$erá levada à sua pleru
tude, que é Cristo, através da nossa par-

ticipação. A nossa participação no esfor
ço, ou como se gosta de dizer, na luta 
pelo bem estar do mundo, é indispensá
vel. Socialmente somos responsáveis uns 
pelos outros e pela criação inteira. O pró
prio Apóstolo São Paulo nos lembra que 
a criação inteira está esperando com 
ânsia a nossa libertação, porque, uma vez 
libertados nós, também ela ficará livre 
da corrupção (Rom 8,19-22). 

Em Jesus Cristo Pai fez uma aliança 
de vida e de paz com os homens que, rta 
atual economia da salvação, somos pe· 
cadores. O fato de Deus nos ter amado e 
buscado a nossa libertação apesar do nos
so pecado, está a indicar o valor imenso 
que possui cada criatura humana e, na
turalmente, todas juntas. Cada um de 
nós custou o sangue de um Deus I Por 
este fato não há criatura humana des
prezível, sem valor. Cada criatura humana 
possui um valo�incomensurável. 

Se Deus assim procedeu na sua justiça 
conosco, não nos condenando, mas 
tornando-se profundamente solidário com 
cada um de nós, não nos assiste o direito 
de colocar ninguém à margem, não pode
mos agir de outra maneira do que advo
gando a causa de todos os homens, aju
dando-os a alcançar a justiça, tomando 
realidade seu dimto a uma vida plena. 
e preciso apoiar tudo o que faz a vida 
possível, o que contribui para a sua pre
servação, desenvolvimento e enriqueci-

çar a Bemm:rac1a. so apoio ãqueies quepor airve1cwam Pedro Luiz Dãlciroeããvog�l'rttlfaJIUlaor-m,,r-==:
Aquelas "vítimas" (destinatárias) de suas denúncias. Um padre ameaça_�o de Comissão Pastoral da Terra -Araguaiz-Tocan

nossas cartas que são somente burocratas, morte no interior �o Pará se sentirá, psi- tins, na Bico do Papagaio. 



mento. Isto significa, em outras palavras, 
que nós apoiamos a paz, a justiça social, 
os direitos humanos. Direitos humanos 
são os direitos elementares de todas as 
pessoas em relação à vida. 
4. A nossa libertação em Cristo é assim
a nossa responsabilidade de prestar ser
viço aos outros. A promessa de De]ls sig
nifica sua existência sobre nós. Piartan
to, direitos em princípio envolvem res
ponsabilidade; o direito do indivíduo
implica responsabilidade pera com a co
munidade; e, naturalmente, o direito do
indivíduo é límitado pelos direitos da 
comunidade. Aliás, somente os direitos
da comunidade tomam possíveis os di
reitos individuais.
5. Considerados sob este aspecto, os di
reitos humanos, alicerçados na aliança
de Cristo com a humanidade, não repre
sentam em primeiro lugar urna reivindi
cação pessoal, mas sim uma responsabili
dade, urna oportunidade de prestar �r
viço solidário a pessoas sofredoras. Os
sofrimentos dos oprimidos apelam à

nossa solidariedade, pois eles têm o di
reito de se oporem à exploração injusta
e de resistirem a mecanismos ou estru
turas que dão condições para que a ex
ploração do homem pelo homem preva
leça ou condene milhões de pessoas a uma
experiência marginalizada ou de misé
ria. Nessa aliança Deus chamou todos os
homens à vida plena. Os direitos huma
nos não são somente o critério pelo qual
se mede a exploração do homem pelo ho
mem, mas também a existência margina
lízada de milhões de pessoas.

Entende-se, com facilidade, a impor-

tância que possuem os direitos humanos 
fundamentais numa sociedade como a 
nossa cada vez mais marcada pela violên
cia, pelo ódio, pela incompreensão, pe
lo endurecimento das posições, por 
um eioísi'no exacerbado. 
6. Puebla ( 1270) lembra que a declara
ção dos direitos fundamentais da pessoa
humana, hoje e no futuro, é e será parte
indispensável a missão evangelizadora das 
igrejas. E quais os direitos que a Igreja
proclama?

6.1 Direitos individuais: direito à vi
da (a nascer, à procriação responsável), 
à integridade física de opinião, à parti
cipação nos bens e serviços, a construir 
o próprio destino, ao acesso à proprie
dade e "ourras formas de domínio pri
vado sobre os itens exteriores" (GS 71 ).

6.2. Direitos sociais: direito à educa
ção, à associação, ao trabalho, à mora
dia, à saúde, ao lazer, ao desenvolvimen
to, ao bom governo, à liberdade e justiça 
social, à participação nas decisões que di
zem respeito ao povo e ao País. 

6.3. Direitos novos: direito à própria 
imagem, à boa fama, à privacidade, à
informação e expressão objetivas, à obje
ção de consciência "contanto que não se 
violem as justas exigências da ordem 
pública" (DH 4), e a urna visão pessoal do 
do mundo. 

6.4. Direitos internacionais: o direito 
a uma convivência internacional justa en
tre as nações 
7. Falando dos direitos, é preciso não
esquecer as obrigações, os deveres.

O meu direito é o dever do outro, co
mo o direito do outro é o meu dever. � 

necessano ressaltar este aspecto. Não 
existe direito humano absoluto; os meus 
direitos ou os do meu grupo ou da minha 
comunidade são limitados pelos direitos 
dos outros indivíduos ou grupos ou co
munidades. 

Entretanto, os cristãos que funda
mentam suas atitudes em Jesus Cristo, 
ao invés de inicialmente perguntarem por 
seus direitos, perguntam pelas suas tare
fas e responsabilidades que são postas 
sobre eles pela imerecida justiça de Deus 
e que os habilita a provarem sua grati
dão e solidariedade para com o mundo. 
O cristã'o se sente responsável para ser
vir com amor ao próximo. Isto forma a 
base de sua participação na luta pelos 
direitos humanos em favor de todos os 
oprimidos e discriminados. A relevância 
social dos direitos humanos chama todo 
cristão a exercer solidariedade para com 
todos os homens em particular para com 
aqueles que necessitam de tal solidarie
dade, e a tornar disponível para com o 
próximo tudo o que está sob sua guarda. 
Promovendo tal atmosfera nas suas co
munidades e na opinião pública, os cris
tãos criam condições para urna efetiva
ção mais profunda e mais ampla dos di
reitos humanos. Nestes esforços senti
mo-nos em união com todos os homens 
de boa vontade que estão lutando por 
uma paz justa e por uma vida verdadeira
mente humana. 

Aloísio Card. Lorscheider 

Fortaleza, 1.0 de dez- de 1987. 

BOLETIM DO MOVIMENTO NACIONAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Boletim do Movlmer1to Neclonal de Defesa dos Direitos Humanos. 
Publlcaçfo menAI do Movimento Naclonal de Defesa dos Direi· 

tos Humanos. 

Responsável Ex110utlvo: Serviço de Intercâmbio Nacional (SINJ 
- Caixa Postal 90.681 - 25600, Petr6polls, RJ,

Comissão Nacional: IAbel Cunha (Regiona! Norte li), Roberto 
Andrade (Reglonel Norte li), Celso de Souza (Regional Nordeste), 
Sada Baroud Devid (Regional Lesta l), José Antonio D181 (Regional 
Leste li), Pedro Wllton Guimarias (Regional Centro-Oeste), Luiz 
Carlos Smlderie (Regional Sul 1) e Agustlnho Veit (Regional Sul li). 

Produçto Gniflca: Rama Art11 Gráflc11, Rua Evaristo de Vlfga, 
16/604, Rio de Janeiro, RJ, Te!.: 262-9906 

Con•lho Editorial: M6rcia Mirwnda, J. Thomaz FIiho, Dulce 
Bastos, Fernando Gonçalvff e Leonardo Boff. 

-çao era acessíve .
Nestas c;ircunstâncias os memorandos

ser,:iram como uma importante fonte so-

são: no mínimo, os memorandos do SIN Sob qualquer ótuca que se coloque o 
se_rv�m de rica fonte de informação sobre problema entendo que não, isto é, os me
Direitos Humanos para as pessoas que os morandos têm sua eficácia e precisamos 

avaliá-la muito bem para também não es
perarmos demais deles. 

E� primeiro lugar, é preciso lembrar, 
pois ficamos meio desacostumados a isso, 
que, exceto o Poder Executivo Federal, 
todos os nossos outros governantes foram 
eleitos e, teoricamente, tal sistema deve 
se manter indefinidamente. Assim não é 
muito confortável a políticos ambiciosos 
ficarem recebendo cartas e telegramas co
brando providências sobre algo que es
teja ocorrendo em seus estados. Fazer es
sa cobrança é um mero exercício de 
cidadania e apenas contribuir para refor
çar a Democracia. 

Aquelas "vítimas" (destinatárias) de 
nossas cartas que são soment� burocratas, 

se nã'o !�ª1 n_e�uma res�sabilidáde 
para com o. povo, ao �nos a tem para 
com aqueles políticos que os indicaram 
e evidentamente não gostariam de ficar 
mal com eles. 

Resumindo, o que no Direito se cha
ma de Oamor Público pode funcionar 
para obrigar uma autoridade a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa. 

Cabe observar, num outro sentido, 
que se forem seguidos à risca os procedi
mentos recomendados pelo memorando 
(�nviar cópias à entidad� denunciante), 
eie atuará como um podero
so apoio àqueles que por ali veiculam 
suas denúncias. Um padre ameaça.do de 
morte no interior do Pará se sentirá, psi-

Pedro Luiz Dalcero ( •) 

cologicamente,. m1,1ito mais seguro para 
prosseguir na sua tuta se souber que várias 
entidades pelo país estí(o pleiteando pela 
sua seguraµça. Da mesma forma, pos
seiros urbanos ou rurais se sentirão mais 
fortes ao saber que outros companheiros 
de outras regiões apoiam suas reivindica
ções. Tal aspecto psicológico não pode ser 
descartado, especialmente tendo em vista 
inocentes memorandos. Não acho neces� 
sário abordar seu aspecto mob�dor -
aqui é bom lembrar que mobiliµção não 
é só greve e passeata. 

Na verdade, vejo os memorandos co
mo que inseridos na·mesma problemática, 
mais ampla, da utilização eficaz dos pro
cedimentos legais, administrativos e �e 
outra ordem que nos sfo fornecidos pelas 
instituições que aí estio. A dúvida so
bre os memorandos é a mesma dúvida 
sobre se vale a pena investir num· proces-: 
so legal, se, enfim, a Justiça é mesmo cor
rupta e comprometida, e a Lei, burguesa. 
Se_ �ont!ibui Pª!�. organização ��� 

. ter suas entidades reconhecidas e respei· 
tadas ·pelo sistema, se este mesmo reco
nhecimento e respeito pode ser uma ten
tativa de cooptação. Esta .sim, talvez, seja. 
uma importante discussão que ultrapasse 
os limites dos memorandos. 

Como observação final apenas uma 
pergunta, que não se dirige aos responsá
veis pelos memorandos evidentemente, 
mas ao Movimento· de Direitos 8umanos 
como um todo: alguém pode defmir com . 
precisão o que é â luta pelos Direitos Hu
manos no Brasil? Um patrão que não 
quer dar aumento aos empregados está 
apenas envolvido num conflito sindical 
da sociedade capitalista ou violando Di
reitos Humanos? No mesmo cQnflito, 
se os empregados fazem greve e a polícia 
baixa a porrada, ela estará apenas "man- · 
tendo a ordem" ou agindo. contra Direi
tos Humanos fundamentais? 

Pedro Luiz Da/eero j advogado. Trabalhador na 
ComiS1ão-Pastoral da Terra -Araguaia-Tocan
tins, na Bico do Papagaio. 
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Denúncias chegaram. a 87 casos 
O· ano de. 1987 acumulou mais 

denúncias de violação dos direitos 
humanos no campo; do que os dois 
anos anteriores. Dos 87 casos vei
culados pelo Serviço de Intercâm
bio Nacional (SIN) do Movimento 
Nacional · de Defesa dos Oi reitos 
Humanos, 58 são referentes a pro
blemas gerados por conflitos de ter
ra, 9u ·seja: nada menos que 66% 
.. das denúncias divulgadas pelo SIN 
,atl 6 de novembro de 1.987. 

Em 1986, houve 25 casos.rela
cionados ao campo, o que significa 
um aumento da média de inciden
tes por mt!s, que passou de 2 para 
4 casos e,ri 1987. Destes, os mais 
freqüentes são os atos de violt1ncia 
contra posseiros (espancamento, 
torturas, despejos), totalizando 16 
ocom!ncias; Os assassinatos de tra
balhadores rurais e de seus al.iados 
na luta pela terra continuam tam
bfm ocorrendo com freqü�ncia.: .8 
denúncias de assassinatos foram di
vulgadas pelo SI N em 1987, além 
de 8 casos de ameaças de morte e 
uma tentativa de assassinato. 

Houve também memorandos de
nunciando violéncia no campo refe
rente a: terras indi'genas invadidas 
(3), luta pela Reforma Agrária 
(4), ·acampamentos (3), pedidos de 
apuração de crimes (3) . Estes ca
sos foram quantitativamente seme
lhantes aos acontecidos em ·1986. 

Já em relação aos conflitos ur
banos, o problema manifestado 
com maior freqüéhcia foi o abuso 
de autoridade, com 5 denúncias, 
referindo-se também a torturas pra
ticadas por policiais. Dos 21 casos 
denunciados, 2 eram de assassina
tos, 1 de ameaça de morte, 2 de 
demissões arbitrárias, 1 de acámpa
mento, 1 sobre atentado, 1 de ex
pulsão de terreno ocupado, 1 sobre 
propaganda de repressão policial 
por radialista, 1 de protesto contra 
projeto pedindo pena de morte, 
1 sobre campanha difamatória con
tra a Igreja Católica, 1 sobre pro
cesso eleitoral desrespeitado, 1 so
bre ocupação, 1 sobre discrimina
ção de negros, 1 sobre greve e 1 so
bre criánças carentes. 

Em relação âs denúncias inter-

Violência em debate 
A violência, pari os participantes do 

Encontro Regional Leste 1, em Petrópo
lis (RJ), nos dias 14 e 15 de. novembro de 
1987, é evidenciada em situações cotidia· 
nas, principalmente contra o pobre, o 

. negro e a mulher. Segundo eles, os si
nais de violência estão na polícia que é 
conivente com "grupos marginais", apoia 
patrões e grileiros; invade barracos e 
tortura pessoas; no "poder público a 
serviço da classe dominante, criando fal. 
sas lideranças, provocando situações de 
confronto, na falta de moradia; nas de
missões em massa e no desemprego; nos 

menores abandonados, que são usados 
pelo sistema para tráfiços e rou�os". 

Dentre os causadores- dessas situações 
de violência, os participantes do encon
tro responsabilizatam em primeiro lugar 
o sistema capitalista ("sistema concen
trador de r.ique�s n� mãos da minoria
enquanto a maioria vive na miséria"). O
segundo grande geraqor de violência,
para os ,encontrista�. foi a situação políti
ca e econômica atual.

Para enfrentar a violência, o movimen
-to popular tem procurado "multiplicar" 

nacionais, o SIN elaborou 4 memo
randos denunciando assassinatos; 2 
sobre abuso de autoridade, 1 so
bre desapropriações e 1 sobre a 
luta pelos Direitos Humanos. Entre 
estes casos está o do assassinato do 
coordenador geral da Comissão de 
Direitos Humanos não governamen
tal de EI Salvador, Herbert Anaya, 
no dia 26 de outubro . 

SIN - O Serviço de Intercâmbio 
Nacional recebe denúncias de diver
sas entidades, nacionais e interna-
cionais, e de pessoas� ligadas à lu
ta pelos direitos humanos. A par
tir das denúncias são feitos memo
randos - onde os fatos são relata
dos conforme a solicitação - que 
são enviados a 486 entidades liga
das ao SIN. O trabalho de inter
câmbio continua quando as enti
dades que recebem os memorandos 
enviam cartas de solidariedade aos 
denunciantes e/ou às autoridades e 
organizações responsáveis pelo 
acompanhamento. (solução, punição, 
apuração) dos casos relatados. 

suas lideranças e "veicular denúncias atra· 
vés dos meios alternativos de comunica
ção, atos públicos, ações judiciais. criação 
de grupos de apoio para situações emer
genciais". Na avaliação dos representantes 
do Regional Leste I do Movimento de 
Direitos Humanos, "o povo não tem con
dições de enfrentar a violência do crime 
organizado e da polícia". Para eles, "é 
necessário que o Movimento Nacional de 
Defesa dos Direitos Humanos desenca
deie uma mobilização nacional permanen
te por refonnas agrária e urbana autênti
cas". 

•
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FICHA DE INSCRIC'AO 

UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SR-3 - Sub-Reitoria par.a Assmtos Commitarios 
PROGRAHA CIDAOAH IA E D IREI TOS llJMANOS 

SEMINARIO SOBRE REVISÃO CONSTITUCIONAL 

--------------- Dados Pessoais--------------

Hot1e: -------------------------------

Endereco: 

Bairro: CEP: FAX: lei: 

I 
Cidade: 

-------------- Dados Profissionais--------------

Instituiuo: -----------------------------

FWlUO: ------------------------------

Endereco do Trabalho: --------------------------

lei: _____ FAX:(ou Telex) Cidade: ______ ...... ________ Estado: , 

LOCAL DO EVENTO 

Colégio Sa.nta·Catarina (Escola de Enfermagem) 
1 Rua Monte Caseiros, 288 Tel. (024?)431606 

Obs: Os participantes devem levar, lençol, fronha·e toalha de banho. 
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INSTITUTO APOIO JURÍDICO POPULAR ENTIDADE -------

NOME 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

NOME : 

SALVINO J. S. MEDEIROS 

Av. Beira Mar, 216/401 
-------- -----------·---

262 -3406 ex. POSTAL 

�ábio.�ama �rown· _ 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

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

262-3406 ex. POSTAL : 

NOME : _ Pedro Roberto da ,Sil Vª--.P.�.:r�hI:ª-----------

ENDÊREÇO 

TELEFONE 

Av. Beira Mar,216/401 
�-'----·---------

2b2-3406 ex. POSTAL-------�-----·-· .... _______ _ 

OBS. 1) As despesas dD Seminário ficam por conta do Regional. 

2) O local do Seminário será no Centro de Defesa dos Direitos

Humanos de Petr6polis, rua Monsenhor Barcelar Nº 400, Pe -

trÓpolis, RJ, Tel. (0242) 42-2462 •

3) A casa oferece cama, cobertor e travesseiro; e preciso le-
----- � 

var somente lençol, fronha e toalhas • 

..;:*·. ···N�·sYe ,. :Éi'né a'n't /o. ffa"t'�i-iit/;··:· inu° ft·iii ·g·en"tê ·v�,d =···dá\-� ··.ô,· s ilu .. .-g·Í_.i ta· de··- \iúe 
E

ra pela vida, que ecoará por todo o mundo em nossos pensamentos. 

Feliz Vida . 

�W}.J<;&i?.Y:-tl �1N:;r'";-]i'.@<�W.J}¾i'"f�:r-;�--�,>�qr:::-@t��m.t��:�·f?:' ·w.·:-: ..:;;_:. �. i!'. ���s:.:.t"¼ff.�-��$-:��'-:: :-:{.� '.: :-·�� · -� ::1tr-=_-f _:��;.:�;:��f:�::-��f .. :t�f.;:-'l;�¾��;��: .. ':";; ··:��*'iet.W�;:u ..
SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D"· 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225·3337 • Fax: (061) 225-7157

CEP: 70.316-900 • arasília-DF 



1 9 9 2 

•



Recibo de Depósito 
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1 
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;e,,·� o'-< a.-l 
1 Em dinheiro - CrS 

o2 3-0· '2.$1--o .µ 
e 

1�-·1

: • BANCO DO BRASIL 
1 
1 

O 140792 

-
., 

-

2J0.OO0,OORCO291� 

Recebamos a importAncia autenllcada mecan,camentc 

�o� d.f> �1'1-J)l)H/5.1. 
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As lmporlãncias depositadas em che ues somente serão dis
ponfveis após ·decorridos os prazos d . liquidação fixados pelo 
Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o 
direito de estornar o valor dos cheq s não cobrados, quan
do, a seu critério, tiver sido antecipa mente liberado; 
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COMISSAO PASTORAL DA TERRA 

CX· POSTAL 1243 CEP 20001 

TEL 1 ( 021) 285·6840

REGIONAL RIO DE 

RIO DE JANEIRO 

JANEIRO 

RJ 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1987 

AniversÁrio da Vitória popular da Nicaraguá de 1987 

Companheiros, 

Recebemos a sua ca�ta-convite para o Encontro do Regional Leste 1 de Direi 

tos Humanos, a ser realizado de 31.07 a 02.08. 

Infelizmente não poderemos participar, devido a9s compromissos previamente 

assumidos, antes do convite saibam entretanto, que estamos solidários e unidos 

luta pela vida que vocês desempenham. 

Agradecemos reconhecidos a sua lembrança e auguramos os melhores êxitos p� 

ra este encontro. 

Coordenação CPT/RJ 
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Comissão Diocesana de Justiça e Paz 
Nova Iguaçu - RJ

FICHA DE INSCRIÇÃO 

IV Encontro do Regional Leste 1 de Direitos Humanos/84 
Data: 23,24 3 25 de novembro de 1984 
Local: Centro de Fonnação de Líderes 

Rua Aimorés, 08 - Moquetá 
26000 - Nova Iguaçu - RJ - Tel. (021) 767,2370 

INSTRUÇOES_OTEIS

ll), te i'/111 Human tl1 / Exp .

1. As inscrições devem ser enviadas até o dia 16 de novembro para o seguinte endere-
ço:

Conrissão Diocesana de Justiça e Paz 
Rua Capitão Chaves, 60 
26000 - Nova Iguaçu - RJ.- Tel. (021) 767-7677 

2. Os participantes terão, somente, as despesas da passagem. ·x

3. O jantar no dia da entrada será servido às 19, 30h. .S....-:....... 

4. A casa oferece roupa de cama e toalha.

5. Período do Encontro: início - dia 23 -· sexta-feira: às 20,30h.
ténnino - dia 25 - domingo: às 16h. 

01) Nome: ______________________________ _ 
Gnipo a que pertence:_· ________________________ _
Endereço: _____________________________ _ 

02) Nome:
--------------------------------

Grupo a que pertence: ________________________ _
Endereço: _____________________________ _

03) Nome:
--------------------------------

G nip o a que pertence: ________________________ _
Endereço: _____________________________ _

Nova Iguaçu, 28 de setembro de 1984. 

Sada Bam ud D vid - resi clP-ntP. 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Nova Iguaçu, 04 de agosto de 1992 

Prezados Companheiros! 

Queremos comunicar-lhes o nosso próximo Encontro do Regional 
Leste 1, dos :MNDH. Será nos dia 11, 12 e 13 de setembro de 1992, em Petrópolis. 

Estamos mandando essa comunicação com bastante antecedência pa
era possibilitar a maior participação dos grupos ao Encontro. 

-

O local será o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de PetrÓpQ

lis, rua Monsenhor Barcelar, 400. Telefone: (0242) 42-2462. E E.reciso levar 'lençol, 
fronha é toâlhas. A casa oferece cobertor e travesseiro. 

A proposta do Encontro é a seguinte: 

I , Córt téudo 

II 

1. Dificuldades e avanços das lutas de cada grupo
2. Análise de conjuntura
3. Infonnes
4. Reestruturação do Regional
5. P�©postas de articulação das lutas conjuntas

Programação e'Metodologia 

Dia 11 de setembro, séxta-feira: 

l noite: 1. Credenciamento
2. Apresentação
3. Discussão e aprovação da pauta
4. Formação das equipes de trabalho:

4.1 animação 
4.2 secretaria 
4.3 coordenação 

REGIONAIS DO MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiânia-GO - R. 240,Lt19,O93-S.Univ. (062)2255030. 

1.Norte 1 - 69.900 - A.Branco· AC· C,P. 473 - Palácio do Bispo - (068)-2244555 
2.Norte 2 - 66.000 • Belém - PA • R. Manoel Berta, 47 - (091 )-2242.385 
3.Nordeste - 60.057 - Fortaleza - CE • R. Pedro Borges, 33.S/605 - (085)-2261953 
4.Leste 1 - 26.000 - N. Iguaçu· RJ • R. Capltê'o Chavet - (021 )-7677677 

5.Leste 2 - 36.570 • Viçosa - MG - R. Arthur Bernardes, 61 - (031 )-8911780 
6.C.Oeste - 74000 • Gollnla - GO • R. 240, Lt.19 Q.93-S.Univ. - (0621-2255030 
7.Sul 1 - 02318 - S.Paulo - SP - Av. Antonello de Mestlna,772 - (011 )-2�333 
8.Sul 2 - 90.000 • P.Alegre - RS - A.Andrade Neves,100. S/1304-(0512)-219130 



MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

. Dia 12 de setembro, sábado: 

Manhã: 

Tarde: 

1. Café

2. Animação

3. Grupos: Avaliação do trabalho: avanços e dificuldades

4. Intervalo

5. Plenário

1. Animação

2. Análise de conjuntura

• 
3. Intervalo

4. Debate sobre a análise de conjuntura

-

s. Jantar

6 . Recreação

. Dia 13 de setembro, domingo: 

Manhã: 1. Café

2. Animação

3. Informes do Regional e Nacional

4. Grupo: Estruturação do Regional.

Propostas de lutas integradas 

5. Interva:j.o

6. Plenário

7. Almoço/encerramento

Observação: l} Serta bom se os grupos levassem, por escrito, o seu trabalho, porque fa 

cilitaria a feitura de um Boletim do Regional. 

2) As despesas do encontro ficam por conta do Regional.

3) A devolução da ficha de inscrição deve ser mandada para:

Nova Iguaçu: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.221-010 Nova Iguaçu - RJ - Tel.:(021) 767-7677 
767-2987

Recebam o nosso ábraço amigo 

--LA�L;J__ 
p]Comissao Organizadora 

REGIONAIS DO MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiânia-GO · R. 240,Lt19,O93-S.Univ. (062)2255030. 

1.Norta 1 - 69.900 - A.Branco· AC· C.P. 473 - Palácio do Bispo - (068)-2244555 
2.Norta 2 - 66.000 · Beldm - PA - R. Manoel Barta, 47 - (091 )-2242385 
3.Nordesta - 60.057 ·Fortaleza· CE· R. Pedro Borges, 33-5/605 - (085)-2261953 
4.Leste 1 - 26.000 · N. Iguaçu· RJ • R. Capltê'o Chavet - (021 )-7677677 

5.Leste 2 - 36.570 - Viçosa - MG - R. Arthur Bernardea, 61 - (031 )-8911780 
6.C.Oeste - 74000 • GoiOnla • GO - R. 240, Lt.19 Q.93-S.Univ. - (062}-2255030 
7.Sul 1 -02318 - S.Paulo • SP - Av. Antonello de Manlna,772 - .f011 )-20A,2333 
8.Sul 2 - 90.000. P.Alegra. RS. A.Andrade Neva,,100. 6/1304-(0612)-219130 
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MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro Regional 

Dias 11, 12 e 13 de setembro de 1992 

Local: Petrópolis 

-

Nome: 

Entidade: 

Endereço: 

Observações: 

Ficha de Inscrição 

Data: Dias 11, 12 e 13 de setembro de 1992 

Local: Centro dos Direitos Humanos de Petrópolis 

Rua Monsenhor Barcelar, 400 

Petrópolis - RJ 

1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 31 de agosto de 1992 para

o seguinte endereço: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.221-010 - Nova Iguaçu - RJ 

2. Telefones para contato: 767-7677

767-2987

3.  As diárias serão assumidas pelo Regional Leste 1 

4. Os participantes devem levar de casa lençol, fronha e toalha

REGIONAIS DO MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiãnia-GO · R. 240,Lt19,Q93-S.Univ. (062)2255030. 

1.Norte 1 - 69.900 -A.Branco - AC· C.P. 473 • Palácio do Bispo - (068)-2244555 
2.Norte 2 - 66.000 - Behlm - PA • R. Manoel Barte, 47 - (091 )-2242385 
3.Nordeste - 60.057 -Fortaleza - CE· A. Pedro Borges, 33-S/605 - (085)-2261953 
4.Lene 1 - 26.000- N. Iguaçu -RJ - A. Capltllo Chavet - (021 )-7677677 

5.Lene 2 - 36.570 - Viçosa - MG - A. Arthur Bernarda1, 61 - (031 )-8911780 
6.C.Oene - 74000-Goitnla -GO. A. 240, Lt.19 0.93-S.Univ. - (062)-2265030 
7.Sul 1 - 02318 ·$.Paulo· SP - Av. Antonello de Messlna,772 - (011 )-2�333 
e.Sul 2 - 90.000- P.Alegre - RS - A.Andrade Neves,100 -S/1304-(0512)-219130 
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Companheiros (as) Paz! 

Fizemos no dia 10 Último uma reunião 
com representantes das 3 comissões do Regional tendo em vista a 
preparação do nosso Encontro Estadual. 
Ficou colocada a seguinte proposta: 
Dia 17 - sexta feira: 18 horas: chegada 

Dia 18 - sábado: 

Dia 19 - domingo : 

19 horas: inicio dos trabalhos 

7:30: 
08 horas: 

12 horas: 
13:30 

16:30 

18 horas: 

07:30 

re-criaçao da experiência do Se 
minário de Formação deBrasilia, 
sob a coordenação de Maréi a·e Za 
mara. 

café 
trabalho em grupos (se for o c� 
so) em torno do documento do Fo 
rum Permanente Contra a Violên
cia. 
almoço 
recomeço dos trabalhos com ple
nário e discussão 
discussão e aprovação da ficha 
de levantamento das entidades do 
Regional. 
Jantar 
Noite livre para lazer 

café 
08 horas: continuidade da discussão sobre 

o Forum Contra a Violência e en
caminhamentos práticos.

12 horas: 
13:30 
17 horas: 

almoço
Encaminhamentos e planejamentos
Encerramento

O Encontro será na nova sede do CDDH -
Petrópolis, na Rua Monselhor Bacellar, 400 . 

. Para quem vier de Ônibus: vi.a Qui tandinha: descer no ponto da M� 
loca, atravessar a ponte, subir a rua, 
passar defronte à Igreja Terra Santa, 
e procurar o nº 400, pois já está na 

possível, um cobertor. 

rua Monselhor Bacellar. 

Via Bingen: descer no ponto da Praça 
da Liberdade, localizar o relógio das 
Flores e subir à rua à esquerda. É só 
procurar o nº 400, pois já é a Rua Mon 
senhor BacelJar. A casa fica no aJto 
da rua, depois da subida. 

Tragam, por favor, roupa de cama e, se 

Um grande abraço, até.lá 
(-' c-l,...__<.i.., Çt no--., t-\ � - � ''°

p { Jose Americo Jr. 
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passar defronte à Igreja Terra Santa, 
e procurar o nº 400, pois já está na 
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da Liberdade, localizar o relógio das 
Flores e subir à rua à esquerda. É 
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procurar o n º 400, pois já é 
senhor Bacellar. A casa fica 
da rua, depois da subida. 

a Rua Mon 
no aJto 

Tragam, por favor, roup� de cama e, se 
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Um grande abraço, até.lá r 
�� Çt no-, t'\ � ,- � AQ._ 

p{ Jose Americo Jr. 
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de Defesa dos Direitos Humanos

de Janeiro e Espírito Santo 

Rua Capitão Chaves, 60 - a6000 - Nova Iguaçu - RJ Tel. (021) 767-7677 

-

-

SERVIR À VIDA 

Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos 
Regional Leste I de Direitos Humanos 
Rio de Janeiro e Espírito Santo 

Proposta-convite para o I Encontro de Entidades e Pessoas do Est. do Rio 

Prezados Companheiros, 

E� 12 de junho passado, membros da Coordenação do Regional Les 
te I du Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, fizemos uma 
reunião que contou com a presença do companheiro Leonardo Boff. Foi oca 
sião de conversarmos sobre as inquietaç0es que sentimos, produzidas ·pÕr 
nosso trabalho em defesa dos Direitos Humanos. 

O que significa lutar pelos Direitos Humanos hoje? O que é que 
produz nossa identidade de grupo que trabalha e luta especificamente pe 
los Direitos Humanos? Quais as afinidades, as quais exigem,a bem da efI 
ciência f que nos encontremos de vez em quando? Como podemos cooperar 
para que cada um de nossos grupos receba a força do conjunto e dê ao 
nosso conjunte a sua força particular? 

Como vi,companheiro,as perguntas são muitas. Pensamos em co 
meçar a discuti-las num Encontro Estadual. O que você acha da proposta? 
Contaremos com a participação de Leonardo Boff e de um cientista social 
do IBASE. 

Mar�amos este primeiro Encontro de todas as Entidades 
das na luta pelos Direitos Humanos para: 

Dia 29, à noite, 30 e 31 de agosto de 1986. 
Local: Centro de Formação de Nova Iguaçu 
Rua Aimorés, 08 - Moquetã - Tel: (021) 767-2370 

envolvi 

A casa oferece roupa de cama e banho. Segue a ficha de inseri 
ção. O número de participantes é livre.Será cobrada uma taxa de �zT· 
180,00 por pessoa. Pedimos que a resposta nos seja dada atê o dia 15 tle 
agosto. 

Tel�fones para contato; (021) 767-7677 
(0242) 42-2462 

Esperando que aceitem o nosso convite, deixamos nosso 
fraterno. 

abraço 

pi Coordenação do Regional Leste I 
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Movimento Nacional de Defesa dos �ircitos Humanos 

Regional Leste Ide Direitos Humanos 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

I Encontro de Entidades e Pessoas do Estado do Rio 

Data: 29,30 e 31 de agosto de 1986. 

Local: Centro de Formação de Lideres 

Rua Aimorés, 08 - Moquetã 

26.000 - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel: (021) 767 - 2370 

INSTRUÇÕES ÚTEIS: 

As inscrições devem ser enviadas ate o dia 15 de agosto para o seguinte 

endereço: 

Secretaria do Regional Leste I do MNDDH 

Rua Capitão Chaves, 60 - Centro 

26.000 - Nova Iguaçu - RJ

Tel: (021) 767-7677 

O jantar no <lia da entrada sera servido às 19,30h 

Periodo do Encontro: 

Início: 29 de agosto - Sexta-feira a noite 

Termino: 31 de agosto � à tarde 

1) Nome:

Grupo a que pertence:

Endereço:

2) Nome:

Grupo a que pertence: 

Endereço! 

3) Nome :

Grupo a que pertence: 

Endereço:

Nova Iguaçu, 04 de julho de 1986. 

�

p/ Coordenação do Regional Leste I 
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Movimento Nacional de Defesa dos Direitcs Humanos 
Comissão Nacional 

I REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DO MOVIMENTO DE DEFESA DOS D. 1HUMANOS 
-------------------------,--,----, _____:. _______ :.....,..._ 

. ·, ,. , 

Olinda /Pe - 27/Ql/86. 
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1. O nom�-di ,E�t�dad�··Nadional é MOVIMENTO
�ÚMANÓS 'e ·sua sigla é MNDDH.

NACIONAL DE DEFES,Â DüS': õDD"{EITOS 

2. À Comissão Nacio.naJ: .c·�ib,erã 
MNDDH; sendo esta limitada 
reitos Humanos. 1· .\,·:', 

': · ...... _,-il � : ; ·/· 

. . ,
- , , .' · ...:r· .. ·:

o p �pé 1 · d e ar t i cu 1 a ç a o e . rf J:� ·p r .e se n t 'á ç a"o ·
a cons�Jta 4a maioria dos Regionais de 

1' 

do 
Di 

' ,,., �- . J :.: • > • -· 
3. A C��iésio Nacional é composta por um representante de cada Regional 

( na atualidade são oito Regionais ) , podendo ser s�ostituÍdo a qua� 
quer momento a critério do respectivo Regional. 

4. Cada Regional tem um representante e um suplente.

5. A Sede do MNDDH e môvel acompanhando a sede <lo próximo encontro. Assim,
a se d e ser ã em · Goiânia no período d e 1986 / 1 9 G G •

6. O Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos manifestará publica
mente em sua sede junto aos meios de êomunicaçãosocial, ouvida a Cc
missão Nacional e o Regional onde fatos/acontecimentos justificarem em
face de violação dos Direitos Humanos. · 

7. A Comissão Nacicanl proporá e ajudará a realização de estudos e aprofun
damentos sobre temas de Direitos Humanos� principalmente aqueles relati
vos ã Reforma Agrãrie, Saúde, Educação etc.

8. O MNDDH seri oficialmente representado pelo Regional/Sede e Comissão Na
cional.

9. A Comissão Nacional sera manticta por verba
lho <le 1986.

destinada ao SIN até 

10. Decidiu-se pela necessidade de se criar uma Secretaria Jurídica
o MNDDH.

J� 

para 

11. Foi deliberada a criação, quando necessária, de Secretaria/Serviços,co
mo o SIN, que terão direito ã ·voz nas reuniões da V Comissão Nacional�
quanào convocadas.

12. O SIN continuará de posse do arquivo histórico de MNDDH. Ficou deciêi
do que cada Regional, na medida do possível, organizará e manterá um
arquivo histórico.

13. À Comissão Nacional caberã elaborar a pauta do próximo encontro Nacio
nal.

14. O pr&ximo Encontre Nacional será em Goiinia, em janeiro de 1988.

15. Ao Regional Sede caberã a elabor�ção de pautas de reuniões da Comissão
Nacional.

16. O Regional/Sede manterá um arquivo com a finalidade de ajudar na org�
nização do V Encontro Nacional �e Direitos Humanos.

17. Ao Regional/Sede caberá a organização da infra-estrutura do próximo E�
contra Nacional.

18. O Serviço de Intercâmbio Nacional - SIN , continuará coro suas funções
de serviço de intercâmbio, em _.PetrÔpelis - RJ.

19. Todos ca Regionais de Direitos Humanos que quiserem ajuda da CESE devr
rão mandar projetos até o dia 15/3/86.
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20. Ficam mant'idos os Encontr
.
os Inter-Regionais .. O ·III Encont'°ro Inter-Regi_

onal serã r�atízado et:1 Minas Gerais, de 0.6 a OH de março de. 1.9:87. Cabe
�ã ao Regional Le:s:te II ju;ntame11te com a .. Comissão Naciunul sua organI
.z.a:ç�p,. Parti:cipam um re'p'resenta·nte por c·aca Esta�o . .,_ ;Jilais· <lois por cada
Fe.giõnal, sendo o Coorc�nador de cada Regional m�mbro :Uª.�? .(membro da
Cômissão N�ci:=, nal/MNDi)H) 

7 
.mais um -reprsentante de c·a·da' Secretaria ou

si�viço. : 1 
• • ·:' 1 ·.; 

,-; 

21. Os Encontros In�er-Regionais sao de �atureza. consultiva.

22. A-

..... :; • • •1 

': 

pr5xima reuniio ficou marcada�para:o dia 20/0j/1906, 
• e·, 

·.1 

·.,

. ... 
, ., 

em Goiânia. 

. I •· 
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l1l\i.lA INTERVENÇÃO 
NA ESTRlJTllRA 
f:UNDIÁRIA 

PLINio'DE ARRUDA 
SAMPAIO 
IPT/SPePrestdenteda ABRA) 

xtraído cb Boletim 
11 Quesão Jgrária e 

onstituirte". CEDEC 

AO FALARMOS DE RE
FORMA AGRÁRIA, DO QUE 
ESTAMOS FALANDO? 
Trata-se da Intervenção do 
Estado na correção ou na 
modificação rle um aspecto 
da estrutura agrária. É toda 
vez que a estrutura agrária 
está demasiadamente con
cenl, ... Ja, quando a terra es
tá muito concentrada, pro
vocando inclusive uma sub
divisão extrema no outro 

,polo, qu,.a dizer, quando 
ocorre a concentração e/ou 
fragmentação, em geral sur
ge uma situação econômica, 

.ilicial e política que gera a 
9erwnção direta do Esta

do. É uma intervenção ci
rúrgica do Estado para mo
dificar o quodro estrutural 
da terra. Isso é reforma 
agrária. É um processo 
complexo, com vários pla
nos e nlvois, e com várias . 
dimensões. 

• Há uma dimensão eco-
nômica na reforma agrária.
O problema de produzir ou 
não produzir certas coisas e 
não outras coisas, produzir
para dentro ou produzir
para tora, são dimensões do 
problema da reforma agrá
ria. Há aspectos �r. ..1,,. O
aspecto da pobreza, o as
per.to da discriminação ra
cial, o aspecto da discrimi
nação de classe:. ., ..,tiria na 

À:iia, por exemplo, é um 
•s aspectos socíais do pro

blema agrário hindu. E há
problemas políticos que di
zem respeito ao poder no
campo. Qual é o grupo, qual
é o segmento da população
rural que tem poder? Quem 
tem poder sobre os outros e
como é que se faz este equi
líbrio de poder no campo?
São questões implicadas
nesta intervenção do Estado
para corrigir um quadro que
pode ser até fotografado,
como é hoje.

Quando eu falo de refor
ma agrária, eu estou falando 
de intervenção do Estado 
brasileiro para modificar o 
quadro de distribuição da 
terra. O segundo aspecto 
que nós vamos distinguir 
quando falamos de reforma 
agrária é a divisão entre re
forma agrária e. revolução 
agráría. Reforma Agrária é 
um processo conduzido, 
controlado por um Estado, 
mais conduzido ou mais 

de um pod.er instituldo. Re
volução Agrária é quando os 
camponeses tomam conta 
da terra por conta própria. 
Na Bollvia o que houve foi 
uma revolução agrária. 

Nós estamos tratando de 
reforma agrária. 

Terceiro. Nós temos que 
distinguir tipos de reforma 
agrária. Nós não podemos 
comparar uma reforma 
agnária socialista com uma 
reforma agrária capitalista. 
Existem reformas agrárias 
socialistas e reformas agrá
rias capitalistas. 

A reforma agrária capita
lista é a que se dâ 110 âmbito 
de um· Estado capitalista. 
A reforma agrária socíaiista 
é a que se dá num âmbito 
ou de uma revolução socia
lista ou de um Estado socia• 
lista. Se o quadro básico do 
poder é um quadro de do
minação burguesa, não se 
pode falar de uma reforma 
a,.,,,.ri11 socialista. Não tem a 
menor condição de realizar 
isto, Você pode introauzir 
principias que tendam para 
um socialismo numa reíc,, -
ma agrária capitalista e vice
versa. 

Então, a reforma agrária 
que nós vamos falar aqui, é 
uma intervenç�o do Estado; 
é uma intervenção de um 
Estado que é, até agora, se
gundo s13 olha na Constitui
ção, um Estado capitalista. 
Então, nós vamos falar de 
uma reforma agrária capita
lista. 

E o quarto e básico fator: 
reforma agrária é uma fun
ção do poder, das classes, 
dos grupos, dos setores que 
querem modificar uma es
trutura agrária e do poder 
das classes dos grupos e dos 
setores que Querem conser
var aquela figura da con
centração da terra. 

É preciso atentar para 
o fato de que temos uma 
agricultura extre111amente
agre�1iva, que se trans1urrna
com uma grande velocidade e
que está imbricada na pro
dução industrial desse país.
Nós temos ho1e uma indús
tria de defensivos, uma in
dústria de tratores, uma in
dústria de insumos, nós te
mos uma estrutura de co
mercialização que está pro
fundamente hgada à produ
ção agrícola. Então, nós não
estamos falando de uma
reforma agrária para produ-.
zir no pais.

A agricultura capitalista 
brasileira está dividida em 3 
setores grandes: um é 8 se
tor do latifúndio e do grande 
capital. Quer dizer, o latifún
dio é uma reminiscência do 
passado e está se moderni
zando rapidamente, porque 
se não, não subsiste. E com
prado, é comprado .. pelo 

capital monópõlista. u gran
de capital ligado com a in
dústria e com a produção de 
alta produtividade. Este 
grande capital tem muita 
terra como reserva de valor 
e como reserva de mer
cado, Ele tem hoje muita 
terra além do que·ele precisa 
para sua produção como re
serva de valor e como reser
va de mercado. 

Nós temos um outro se
tor na agricultura brasileira 
que é o setor do paqueno 
proprietário e do médio pro
prietário, que é um homem 
que enfrenta hoje enormes 
dificuldades, realmente. 

Em terceiro, nós temos 
os párias do eampo, que são 
os trabalhadores rurais, os 
posseiros, os diaristas, tam
bém conhecidos como 
bóias-frias. 

O que é fundamental de 
dizer nisto, é que não é real 
que este pais não tenha po
lltica agrlcola. Esse pais tem 
uma fantástica política agrí
cola. E uma política agrícola 
que deu enormes resultac' l 
uma pol!tica agrfcola q 
foi extremamente estável 
durante muito tempo O 
crédito, a assistência técnica, 
a pesquisa agrlcola, deram 
saltos espantosos no Brasil. 
Só que foram todos dados 
em função do poder no 
campo. Do poder que existe 
no campo, E o poder que 
existé no campo é o poder 
do grande capital monopo
lista no campo. Esse é o 
problen,o da reforma agrá
ri.. brasileira. Porque? Por
que ao mesmo tempo em 
que proéluz, · e produz com 
grande velocidade, este pro
cesso de transformação do 
capitalismo, e este capita
lismo nw' ale gera também 
conflito. 1,;onflito de latifun
diário com posseiro, conflito 
de posseiro com posseiro, 
conflito de posseiro com ln
dio, conflito de latifundiário 
com lndio. Está inundando o 
país com isso. Segundo, ele 
afeta fortemente e ecologia, 
com um processo de des
matamento que � ecolo
gistas consideram crimino
so. E terceiro e mais grave, 
ele gera péJuperização. Pau• 
perização no campo e pau
perização do campo na ci
dade. 

Ainda há mais: nós temos 
um processo de migração 
que foi de 15 milhões de 
pessoa� nestes últimu .. dez 
anos. E um dos processos 
de migração campo-cidade 
mais rápido de que se tem 
noticia. 

Finalmente, quais os ob
jetivos da reforma agrária 
brasileira? Os objetivos ób
vios de uma reforma agrária 
brasileira são dois. Primeiro, 
uma democratização' do 
campo. O que nós queremos 
é democratizar, porque essa 
concentração da terra repre
sem a co centr e e DO• 

poder representa a c.oncên
tração de recursos. E isso 
tem, inclusive, uma reper
cussão clara em todo o pro
cesso democrático do pais. 
Então, a reforma agrária se 
insere no quadro de uma 
luta mais ampla para trazer 
a cidadania à todos os bra
sileiros. E ela vai, a meu ver, 
privilegiar os seguintes ob
jetivos: 1) a produção mer
cantil simples, o pequeno' e 
ó médio produtor; 2) b c�
pitalista moderno, sem mo• 
nopólio da terra; 3) o capita
lismo moderno, cooperativo 
com os trabalhadores rurais. 
Acho ·que são os grandes
objetivos. ' 

O segundo grande objeti
vo é a eliminação da paupe
rfzação, porque é impossfv13I 
que um pafs conviva co'm' a 
pauperização permanente 
de parto 'importante de ,sua 
população e conviva numa 
democracia. A democracia 
supõe um mlnimo de igual
dade, o que é incompatlvel 
com o outro processo. E es
sa é a razão fundamen.tal da 
reforma agrária. E no caso 
brasilei'ro n.;;o existe ne
ni ,um outro programa mais 
barato para terminar com ,a 
paup�rização. Nenhum ou
tro. E imposslvel criar em 
algum outro setor da eco
nomia um emprego perma
nente mais barato do que na 
agricultur�. � fun

damento econômico da re
forma agrária hoje no Brasil. 

Quais são as causas de 
tirar a terra de um cidadão, 
para o p·1, .,Jo: o não uso,:o 
mal uso, o pouco uso e o 
tamanho. Nos primeiros ca
sos, por motivos saciai:;, d 
econômicos, no segundo 
por motivo de monopólio. e 

No pagamento da terra, o 
principio do Partido dos 
Trabalhadores é: nós poo�
remos ressarcir o dano, 
quando houver dano. Verifi
cada a existência de dano 
com a tomada daquela te.rra, 
se ressarce o dano, não se 
paga o valor da terra. Por
que não se vai fazer um ne
gócio agrlcola. Vai se fazer 
uma intei 11.,nção corretiva 
numa estrutura que não tem 
força polltica para se sus
tentar. Se ela tiver força poll· 
tice i-,u, J se sustentar, vai se 
pap .. uma parte da terra. 

Por outro lado, o controle 
..ios trabalhadores. O PT não 
quer uma reforma agrária 
tecnocrática feita (, pelos 
agrônomos, engenheiros e 
veterinários do INCRA. Ele 
não quer uma reforma 
agrária feita pelos políticos. 
Ele quer uma reforma agrá
ria feita pelas organizaçõês 
dos trabalhadores rurú,<>, 
que devem dizer onde estão 
as terras, que devem dizer 
como querem explorar estas 
terras, que devem dizer co
mo querem rec&oer e tarta,
porque para nós o funda
mAnt .. r nA rAfnrmn nr&riA /,, 
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defesa dos direitos humanos 

SERVIR A VIDA 

CARTA DE PRINCÍPIOS DO MNDDH 

A caminhada pelos direitos humanos é a própria luta do nosso povo opri

mido, através de um processo histórico que se inicia durante a colonização 

e que continua hoje, na busca de uma sociedade justa, livre, igualitária, 

culturalmente diferenciada e sem classes. 

Neste sentido, o MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Hu

manos - afirma que os direitos humanos são, fundamentalmente, os direitos 

das maiorias exploradas e das minorias espoliadas cultural, social e eco

nomicamente, a partir da visão mesma destas categorias. 

Para cumprir seus c-omprcimissos, o nosso Movimento baseia-se nos seguin

tes princípios: 

1. Est!m�lar a organização do povo, para que se conscientize de sua si

tuação de opressão, descubra formas para conquistar e fazer valer seus di

reitos e para se defender das violências e arbitrariedades, promovendo, em 

todos os níveis, uma educação social e política para os direitos humanos. 

Este �sforço deve possibilita� Que o homem torne-se, cada vez mais, sujei

to da transformaç�o das atuais estruturas. 

2. Lutar, com firmeza, para garantir a plena vigência dos direitos hu

msn os , em q u a l que r c i r e ll n s t â n c i a , d e fendendo a p u n i ç ão d o s r e s p o n s á v e i s p e -

las v1olações desses direitos e a Justa reparação para as vítimas. 

3. Incentivar e garantir a autonomia dos movimentos populares, ultra

passando os interesses institucionais, partidários e religiosos, conside

rando a pluralidade de opinião e reafirmando a opção fundamental, que é o 

nosso compromisso com os oprimidos. 

4. Ter claro o seu papel i suas limitações e potencialidades, sua iden

tidade, repudiando qualquer furma de instrumentalização e se caracterizan

do como entidade não governamental. 

5. Combater todas as formas de discriminação por confissão religiasa,

diversidade étnico-cultural, opinião política, sexo, cor, idade, deficiên

cia física e/ou mental, condição econômica e ideologia. 

Unidos, lutaremos pela realização desses compromissos, caminhando.as

sim, para a construção de urna NOVA SOCIEDADE e do HOMEM NOVO, no Brasil, 

na América Latina e no mundo. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986 

IV Encontro Nacional de Direitos Humanos 

(cf. SEOOC 195 - outubro 1986, cols 340s. 

Ed. Vozes. Petrópolis-RJ) 
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defesa dos direitos humanos 

SERVIR À VIDA 

RESGATANDO A HISTORIA DO MOVIMENTO NACIONAL 

I ENCONTRO NACIONAL OE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Petrópolis, 20-24/1/1982 

Situação dos grupos 
Origem - A grande maioria surgiu a partir 

da metade da cttcada de 70. Entre os presentes, -
apenas os CDDHs de São Paulo e a CD JP de 
Nova Iguaçu tinham origem mais remota. Como 
já foi aludido no início do presente relatório, to
dos iniciaram suas atividades pressionados pelo 
desrespeito aos direitos humanos, por fatos con
cretos onde o homem foi injustiçado e violentado 
na sua dignidade. Na área rural esses fatos se 
reduzem a -problemas de posse de terra e da 
falta de condições de sobrevivência das grandes 
maiorias. Na área urbana são o crescimento das 
favelas, a marginalização dos empobrecidos, a 
violência policial legalizada. Mais precisamente, 
os dois grupos acima citados surgiram como rea
ção aos atos arbitrários do Dói-Códi paulista e 
ao seqüestro de D. Adriano Hipólito. 

//.em 3 - A quase totalidade dos grupos pre
sentes mantém boas relações com os seus res
pectivos bispos. Apesar de serem organismos 
autônomos (no caso dos CDDHs) são apoiados 
em suas lutas com grande liberdade de atuação. 
As CJP estão profundamente ligadas à cúria lo
cal tendo estas a participação mais definida dos 
bispos. O mesmo acontece com a IECLB. ln
felizmente existem ainda exceções. 

Item 4 - Alguns grupos recebem ajuda da 
Igreja local (secretário, advogado)'. Outros se 
mantêm através de contribuições dos membros do 
grupo e de associados e receben.do uma ajuda 
de fora. Em geral, a manutenção é mista: o 
próprio grupo complementado por outra institui
ção. 

Item 5 - Todos atu-am na denúncia das vá
rias violações dos direitos humanos através dos 
meios de ·comunicação (imprensa, rádio e TV). 
Possuem uma linha de atuação ao nível de cons
cientização promovendo cursos e palestras. Estas 
têm como principal objetivo o esclarecimento so
bre os direitos da pessoa, leis t-rabalhistas, fé
e política. Finalmente, desenvolvem uma pratica 
de apoio e solidariedade em relação às questões 
fücais (-problemas de posse da terra e de ocupa
ção do solo urbano; violência policial, torturas e 
libertação de presos; problemas com estrangeiros 
e refugiados ,pôlíticos; questões trabalhistas e 
apoio à greve por justa causa; assessoria po-· 
pular e assistência jurídica; incentivo e apoio 
para .uma verdadeira mobilização popular através 
de sindicatos associações de bairros, etc.; estudo 
.e aprofundamento da Palavra de Deus através 
de grupos de reflexão da Bíblia e de CEBs. 

Ite.m 6 - Falta de advogados conscientes e 
dispostos a uma verdadeira def�sa dos direitos 
humanos; falta de agentes qualificados; desatua
lização, oposição e indif.erença de boa parte de 
autoridades eclesiais nos mais diversos níveis -
bispos, padres e religiosos; acomodação do povo 
e má formação política. 

Conclusões finais 
!t' partir das 15 horas do dia 22 até o final do 
Encontro na noite do dia 23 todos os trabalhos 
seguiram a dinâmica de estudo e propostas em 
grupos pequenos para posterior apresentação · e 
aprovação em plenário. Pontos refletidos e apro
vados: 

- É necessária e indispensável a articulação
dos organismos de todo o território nacional 
para melhor organização e fortalecimento da 
luta pela justiça e paz. 

- A realização do li Encontro de Direitos
Humanos em j,aneiro de 1983. Local ainda não 
confirmado - São Paulo ou Vitória. 

- O grupo Ação, Justiça e Paz de Petrópolis
- RJ ficou responsável pelo serviço de inter-
câmbio entre os diversos grupos, até o próximo
Encontro.

- As entidades presentes foram divididas em
quatro regionais com uma responsável pela ar
ticulação e mobilização a nível regional. NORTE: 
Acre e Pará; NORDESTE: Paraíba e Rio Gran
de do Norte; SUDESTE: Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Minas Gerais; SUL: S. Paulo, S. Cata
rina e Rio Grande do Sul. 

- Prioridades para 1982: debates sobre fé e
Política, apoio à luta ,pela Reforma Agrária, 
questão do Solo Urbano, a violência policial e 
adesão ao debate sobre educação e direitos hu
manos, no quadro da ,Campanha da fraterni
dade 82. 

- Um Documento Final do Encontro para as 
autoridades civis e religiosas, entidades compe
tentes e imprensa. 

(cf. SEDOC 151 - maio 1982, cols 1032s. Ed. Vozes. Petrópolis-RJ) 



11 ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

São Paulo, 25-29/1/1983 

e) ExPosição e debate sobre o SERVIÇO DE
INTERCAMBIO NACIONAL - SIN

- Entidade responsável pelo SIN e suas
atribuições

De acordo com sugestão aprovada durante o 1 
Encontro (cf. Documento referente ao SIN, no 
final deste relatório), segundo a qual os orga
nizadores do Encontro se incumbiriam do SIN 
até o Encontro seguinte; com a organização do 
li Encontro, a Comissão Arquidiocesana de Pas
toral dos Direitos Humanos · e Marginalizados, 
por conseguinte, ficaria com o encargo do SIN. 
São Paulo, entretanto, não ·aceitou essa tarefa, 
justificando falta de infra-estrutura. Aliás, foi 
também essa a justificativa de todas as entidades 
convidadas. Apesar de se levar em consideração 
as dificuldades expostas por Petrópolis, o ple
nário sugeriu que o GAJP continuasse por mais 
um ano à frente do SIN. Até porque seria mais 
fácil para esse grupo em vi$ta de toda uma 
experiência adquirida. Petrópolis aceitou a su
gestão estabelecendo duas condições, aprovadas 
por todos os presentes. Em primeiro lugar, esta
vam descartadas quaisquer propostas de contí
nuação desse serviço após o III Encontro - o 
prazo máximo estabelecido para uma mesma en
tida foi de 2 anos. Em segundo lugar que 
os Regionais assumissem de maneir-a mais radical 
as suas responsabilidades apoiando de modo mais 
efetivo o SIN. 

Quanto às atribuiçcies, além da responsabilidade 
administrativa do serviço de intercâmbio, enquan
to troca de informações, foi também aprovado 
em plenário o poder de representatividade do 
SIN. Dessa forma, o GAJP enquanto responsável 
pelo SIN, passa a ter função representativa em 
alguns casos e ocasiões de maior repercussão e 
urgência (ex.: no julgamento dos padres fran
ceses, etc ... ) , podendo delegar essa presença a 
uma outra entidade do SIN mais próxima do 
local em questão. 

Provisoriamente, para efeito de representar 
todos os participantes do intercâmbio, em eventos 
de significação nacional, convencionou-se deno
minar este movimento de «Conselho Ecumênico 
de Entidades de Defesa dos Direitos Humanos::>. 

Regionais: Fu11çüo e criterio de divisão 

Quanto à função, ficou estabelecido que, em 
suas· respectivas regiões, a entidade responsável 
pelo regional teria as mesmas responsabilidades 
do SIN. No que se refere à divisão, manteve-se 
o critério geo-econômico já em vigor. Segue
abaixo a relação d-a nova distribuição dos regio
nais e seus responsáveis:

NORTE (AC, PA, MA, RO): Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos do Acíe; 

NORDESTE (CE, RN. PB, PE, BA): CNBB/ 
NE-11 - Centro de Defesa dos Dl:-ls; 

LESTE 1 (MO): Comissã,1 Arquidiocesana de 
Direitos Humanos; 

-LESTE li (ES): Comissão Justiça e Paz de 
Vitória; 

LESTE (li (RJ) : Comissão Diocesana de Jus
tiça e Paz de Nova lgu-açu; 

SUL 1 (SP): Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos ele Osasco; 

SUL li (PR, SC, RS) : Centro de Defesa dos 
Direitos Humanõs de Joinville; 

CENTRO-OESTE (00, MS): Comissão Jus
tiça e Paz de Goiânia. 

Metodologia de trabalho 

Todo o processo de comunicação desenvolvido 
pelo SIN durante o período de 1982 foi mantido 
por ser o mais viável e mais rápido. Entretanto, 
pequenas modificações foram introduzidas com o 
objetivo de agilizar as informações e diminuir a 
sobrecarga da entidade central. Assim, por exem
plo, nos casos de muita urgência, foi sugerido 
que o grupo solicitante de apoio enviasse a 
correspondência diretamente aos participantes do 
SLN e que este fosse apenas notificado por causa 
da documentação. Também em casos de divulga
ção de material ficou a possibilidade de contato 
direto entre as entidades ou através dos regio-
nais. . 

Para melhor avaliação da participação dos gru
pos nas respostas aos apelos recebidos, os 
participantes do li Encontros se comprometeram 
a enviar para o SIN cópias ou avisos das me
didas tomadas. 

Com o objetivo de facilitar a luta na defesa 
d11s direitos dos oprimidos, o representante da 
CESE (Coortk\nadoria Ecumênica de Serviço) 
as�urniu o compromisso de apoiar financeiramen
te, mediante um projeto, o SIN. Na medida de 
suas necessidades, os regionais poderiam contar 
com essa ajuda para organizarem seus encon
tros, e o SIN para as despesas de comunicação 
e para a fase de organização do III Encontro. 

Articulação com. outros movimentos e 
organizações que defendem os Direitos Humanos 
em áreas específicas 

No intuito de se discutir esse problema foi feita 
uma reunião com representantes do SIN-GAJP 
e dos movimentos que atuam em área específica 
presentes no li Encontro (CIMI, CPT, Movimento 
de Defesa dos Favelados. Secretariado de Jus
tiça e Não-Violência, MORHAN, Grupo União e 
Consciênda Negra, UCBC e Anisüa Internado� 
na!). Acreditamos que os questionamentos e as  
questões aí levantados são de grande importância 
para o avanço das lutas pelos Direitos Humanos 
no Brasil. Todos viam a necessidade de maior 
união e apoio na$ lutas para maior força e divul
gação. Em conseqüência das considerações feita.;, 
resolveu-se o seguinte: 

- que para os Encontros Nacionais de cada
um dos movimentos aí representados seriam con
vidados 11111 ou dois representantes dos demais 
movime.ntos na qualidade de ohservad,1re;;; 

- que para os Encontros Regionais dos .res
pectivos movimentos seria possível convidar re
presentantes do:; Regionais do� demais grupos; 

- que no caso ele correspondência, o grupo
remetente a enviaria não para todas as entidades 
dos demais movimentos mas apenas para os nú
cleos nacional e regionais desses movimentos; 

- que para obter soluções de -acordo com as
necessidades de cada movimento o SIN elabora
ria um questionário e o enviaria aos seus ·núcleos 
centrais; 

- que cada um dos movimentos de área espe
cífica dentro de suas caminhadas procuraria 
aprofundar a luta mais ampla pelos Direitos Hu
manos de todos os oprimidos e marginalizados. 

f. SEDOC 162 - junho 1983, cols 1179ss. Ed.Vozes. Petrópolis)

-



-

III ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS Huivi1-mu.;

Vitória, 25-28/1/1984 
Táticas para uma ação eficaz: 

- Ter um tempo para a org;:mizaç.:io interna
ela caminhada de direitos humanos discutindo:
- o que é 11m centro de defesa ou uma comissão
justiça e paz?

- qual a defesa a ser feita? - o que sfio
direitos hunrnnos? 

--· lncentivc1r a criação de novos núcleos de 
direitos humanos. 

- Fortalecer as c1rticulações a niYcl regional
e nacional e intensificar o interci\mhio via SI'.'!.

- Aprofundar a articulação com as entidades
de defesa dos direitos humanos de áreas espe
cifit·as a nível local, regional e nacional. 

-· Desenvolver um trabalho pedagógico (sem
manipular ou querer substituir o povo) vi:sando 
o conherimen!o e con!'cientização dos direitos do 
povo, com conseqüente formação de uma cons
ciência nacional sobre cidadania. Para este fim
utilizar os mais diversos meios de informação:
produzir cartilhas, au(líovisuais, cartazes, folhe
tos, boletins, imprensa :ilternativa, rállio, etc.;
promoyer e partidpar de seminários, rnrsos. de
bates e outros.

- Articular-se com o movimento popular
apoiando-o em suas lutas. 

d) 4' trahalho dos grupos: Artíctilaçiio Nacio
nal - avalint;cio e sugf'sf,jl!s. 

O objetivo é o de rever a noss.a experiência 
de articulação nacional nestes dois anos, desde 
que aconteceu o l Eucontro em Petrópolis (.i;.1-
neiro de 1982). Naqncl11 oportunidade surgiram 
os três mecanismos de ai·tirnlaçiío entre os gru
pos. hoje existentes: - encontros nacionais; -
regionai!;; - servi<;o de intercâmbio nacional 
(SIN). (Cf. SEDOC 15 - junho/83, cois. 1185s). 

e) Plenário: f,,ram as seguintes as delibera
ções da plenária acerca da articulação nacional: 

Encontros Nacion_ais 

- Perinclicidade: de 2 em 2 anos encontros na
cionai:-: amplo!-\ para os representantes de todos
os CDDHs e CJPs e para representantes nacio
nais dos m<lvimcntos de área especifica.

- Encontros inter-regionais: intercalando com
os encontros nacionais serão realizados encontros 
com representantes dos regionais de 2 em 2 anos. 

- Data: o próximo encontro nacional será em
janeiro de 1986. 

- Loc<1J: nordeste. A cid,ide deverá ser es
colhida pelo próprio regional durante o seu pró
ximo encontro, quando será também definido o 
responsável por sua preparação e organizaçã,). 
Regionais 

Urna consta!ê!ção importante foi feita a partir 
da preparação para este encontro: é esseni.:-ial 
que os regionais se organizem e se articulem 
mais profundamente. Quanto à divisão dos ;e
gionais, foram feitas várias propostas que modi
ficavam e trocavam vários estados de seus res
pectivos regionais. Por fim, ficou resolvido que 
a questão seria aprofundada nos próximos en
contros regionais para uma ciefinição final. de 
aoordo com a viabilidade real da proposta e a 
possibilidade dos grupos. Em principio os regio
nais e seus respectivos responsáveis ficaram assim 
estabelecidos: 

- Norte 1 (AC e RO). CDDH do Acre.
- Norte II (PA e MA): Sociedade P,1,.H'nse

de Defesa dos DI-ls. 
-- Nordeste l (CE, RN, PI3, PE): CNf3B/NE-ll 

- CDDH de Recife.
- Nordeste li (BA): Comissão Justiça e Paz

de Salvador. 
- Leste r ('MG): Comissão Arquidioc<'sana de

OI-Is ele Belo Horizonte. 
- Leste 11 (ES e RJ): Comissão Diocesana

de Justiça e Paz de Nova Iguaçu. 
- Sul I (SP): CDDH de Osasco.
- Sul li (PR, SC, RS): Movimento ele Justiça

e DlreitrJs 11 umanos ele Porto Aleg-re. 
- Centrú-Oeste (GO, MS, MT): CJP de

Goiânia. 
Observação: para a divisão acima sô foram 

incluídos os estados onde já existem grupos arti
culados com o SIN (ver SEDOC 14 - maio 
1982 cols. 1030s). 

SIN - Serviço de Intercâmbio Nacional 

- A1•aliaçüo: o SIN. como serviço, tem de�e111-
penhado um bom piipel na trota de informa�',ie!
entre as entidades e nos pedidos de :.'olitfarie
dade. Houve consenso quanto à sua impo:f,;n(i,
e quanto à necessidade desse serviço p:,ra <
fortalecimento e união de uma ação conjunta �
nível nacional. Constatou-se que muitas entidadei
não conseguem responder a demanda do S11'
por caus,1 de suas necessidades financ:..:irn!.' (
precariedade de infra-estrutura ( de material e d(
pessoal). Observou-se -também que o SIN aind::
não se fez suficie11temente conhecido para muita�
entidades existentes que não entraram ainda n:;
caminhada.

- Sugestões: o SIN dc,·e procurar recu;,era1
sua história para melhor informação e compreen
são de :::cus mecanismos de atuação, por tndn� 
aqueles que participam ou vierem a partkipat 
de seus si:rviçns. Procurar contatar novas enti
dades e m1,tivar a formação de novos g-rupos 
dand<> c1s i11fc1rmaç1ies que estejam dentro de i,11:-1s 
possibilidades. Se não há possihilidade de atendr.r 
a .todos os pedidos, priorizar as cartas de sóli
dariedadc pois reforçam a capacidade de resis
tência do povo e aprofundam a união dos opri-
111 idos. Tentar propiciar um acompanhamento mais 
efetivo cios casos veiculados divulgando o seu 
andamento, as providências tomadas, os resul
tados conquistados. A correspondência enviada 
para o SJN deve ser clara e conter explicita
mente seu objetivo, ou seja, ser transformada 
em memorando ou circular para ser enviada a 
toúos os participantes ou se trata apenas de 
correspondência indiviclual para o Grupo Ação 
Justiça e Paz de Petrópolis. 

- Local: o SIN permanece em Petrópolis até
o próximo encontro nacional, pelo menos.

- As ações devem ser sobretudo preventivas
(e não meramente emergenciais), populares (e 
não elitistas), de ataque (e não apenas de defe
sa), sempre em cima da realidade mas pressu
pondo uma visão da sociedade global. 

Dimensões específicas das ações 

- Educação.
- Articulação.
- Apoio e denúncia.

Questionamentos 

� Pode a ajuda financeira externa causar depen
dência? Como enfrentá-la? Como chegar ao auto
financiamento? 

- Ntio estarão muitas entidades distantes do
povo? Como caminhar com o povo? 

- 0:- encontros nacionais deverão ter um obje
tivo determinado (um ponto a ser alcançado) 
ou devem ser principalmente uma ocasião de 
troca ele experiências e de fortalecimento da união? 

(cf. SEDOC 172 -junho 1984, 
cols 1259s. Ed.Vozes.Petrópoli 



II ENCONTRO INTER-REGIONAL - Goiânia, 24-27/1/1985

�Atríbuições do SIN: 

a) Aperfeiçoamento dos serviços aluais:

• Apresentação mais pedagógica e melhor
diagramada das denúncias.
• Tratamento analítico das denúnc.ias.
• Acompanhamento dos casos veiculados.
• Buscar 'apoio de comunicadores comprome
tídos para assessoramento nà elaboração das
comunicações e do informativo.
• organização de uni cadastro dos grupos que
participam do SIN.
• Edição de um informativo com as lutas
mais significativas.

b) Novos serviços:

• Organização de um banco de dados com
informações relevantes para o movimento dos
direitos humanos.
• Apoio para a realização de estudos e pes
quisas de temas novos, do interesse da Juta
pelos direitos humanos.
• Buscar contato para um trabalho articula
do com órgãos de estudo e assessoria já com
prometidos nessa linha de ação ( lBASE,
CEAS, CERlS, CEHILA, ele.).
• Intercâmbio de subsídios na medida que
sejam solicitados pelos grupos. 
• Favorecer o intercârnbio de pessoas para
estágios de capacitação, troca de experiên
cias, cursos e visítas aos lugares de conflito
(formação de quadros).

- Atribuições do SIN com a
Comissão de Apoio

a) Aperfeiçoamento dos setviços atuais:

• Estabelecer critérios para o encaminhamen
to das denúncias e das informações (o que
é relevante para todos os grupos, aquilo que
é do interesse do próprio regional, o que in
teressa aos que têm problemas afins).
• Ajudar a definir os mesmos critérios para
as respostas das entidades.
• Avaliar se os gastos efetuados pelo SIN
são adequados à eficácia obtida.
• Estimular as articulações regionais e a na
cional.
• Estimular e assessorar na formação de no
vos grupos.
• Buscar aprofundar o relacionamento com
outros grupos afins.
• Auxiliar na preparação e realização de en
contros nacionais e inter-regionais.

b) Noy-0s serviços:

• Ajudar na organização de uma secretaria
nacional.
• Posicionar-se frente as violações dos direi
tos humanos através de declarações nos meios
de comunicação.
• Realizar reuniões sempre que necessário, ..
para melhor encaminhamento dos trabalhos. •
• Elaborar uma lista de nomes de parlamen-
. tares que, por sua postura e por seu discm
so, deva receber a correspondência do SIN 
como mais uma forma de pressão ou urna 
nova frente para a luta pela justiça. 

- Atribuições do SIN e/ou da
Comissão de apoio:

. 

• Buscar informações sobre agências de fi.
nanciamenlo e assessorar os grupos para a
obtenção de recursos.
• Tentar maior relacionamento com a im
prensa atravé::; de jotnalí_stas comprometidos
a fim de ocupar espaços na grande im
prensa.
• Dar continuidade às decisões dos encon
tros nacionais e inter-regionais. ·
• Buscar aprofundar o relacionamento com
a CNBB e outras Igrejas para um maior apoio
�ts lutas populares, sem perder a autonomia
criando um vínculo de dependência.
• Promover uma inais profunda articulação
com a América Latina através de entidades
como Clamor, Anistia Internacional, Comis
são de Defesa <los Direitos do Povo -
CODEPO do Chile, Centro Valdivicso da Ni·
carágua, Centro Paz e Justiça da Argentina,
COLUSPAD, Comita de Solidariedade aos
Povos da América Latina, CONDEPAZ e
através <le outras que contatemos.

Ao final da plenária ficou decidido que 
se iria tentar executar todos esses ponlos na 
medida do possível. Foram escolhidas três 
prioridades a serem cumpridas a partir do 
�ncontro inter-regional: 

-· a elaboração do informativo;
- a prepuração do IV Encontrn Nacional;
- o posici.onamento frente às violações

dos Direitos Humanos.
.Programou-se uma reunião do SIN com a 

Comissão de Apoio para o 1 1' semestre de 
1985, maio ou junho. O SlN deverá convo
car e sediar ,i reunião. 

- Pistas pal'a o aperfeiçoamcuto da
articulação do regional:

• Encontro entre os regionais que têm pro
blemas afins.
• Encontros especiais como sobre violência
policial, de advogados engajados na luta do
povo por seus direitos.
• Fortalecimento da articulação com outras
entidades.
• Discussão e esclarecimento sobre a função
do regional.
• Tentar uma maior mobilização de regio
nal através de uma questão comum.
• Localizar e apoiar grupos do interior.
0 Buscar apoio financeiro para a manuten
ção do regional. 
°� Criar e fortalecer um meio de comunica
ção no regi.anal, que valorize e divulgue as 
lutas e vitórias em defesa dos direitos hu
manos. 
• Realizar palestras, debates e cursos sobre
temas relevantes pata a defesa dos direitos
humanos
ca Intercâmbio de pessoas para aperfeiçoa
mento e troca de experiências.
• Maior articulação dos regionais com o STN.

(cf. SEDOC 195 - outubro 1986, cols 301ss. Ed.Yozes.Petrópolis-RJ) 

-

-
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Oficio nº 16/92. 

Brasília, 14 de julho-de 1992. 

Aos 
Centros,ComissÕes e Entidades Afins. 

Prezados (as) Companheiros (as), 

Em-decorrência de diversas solicitações estamos encaminhando mais al 
guns cartazes da Campanha em Favor da Vida, Folder do V Prêmio Nacio 
nal, como também, material sobre a II Jornada de Lutas, com texto 
complementar. 

Na oportunidade, informamos que o material produzido - cartaz - para 
a Campanha em Favor da Vida, tem alçancado uma otima receptividade 
Estamos procurando apoio junto as editoras Paulinas e Vozes para a 
impressão de mais cartazes. 

Gostariamos de obter informações acerca da implementação da II Jorna 
da de Lutas - atividades realizadas, dificuldades e avanços. Neste

,
'

sentido, também, informações quanto ao processo de construção da Pro
Central dos Movimentos Populares em seu municipio e/ou Estado. 

Comunicamos que até o momento recebemos algumas-indicações para o 
Prêmio Nacional. Continuamos aguJrdando contribuições. 

V 

Reiterando nossas esperanças·na pronta resolução da crise ética e PQ 
litica que se avolumou em nosso pais, desde já agradecemos e sauda -
mos a todos. 

VALÉRIA O B. SILVA 
Secretár{a Executiva 

SCS - Ed. Oscar Niemeyer • Quadra 02 • Bloco "D"· 10º andar· Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900 • Brasília-DF 
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DIREITOS HUMANOS: UMA LUTA CONTRA AS VIOLÊNCIAS, 
A FAVOR DA VIDA, DA CIDADANIA 
E DA DEMOCRACIA. 

"A caminhada dos Direitos Humanos e a propria luta 
do povo oprimido, atrav�s de um processo histÓriço que iniciou d� 
rante a colonização e que continua hoje, na busca de uma socieda
qe justa, livre, igualit;ria e culturalmente diferenciada".(*) 

"Direitos Humanos é uma luta das maiorias exploradas 
e dàs minorias espoliadas cultural, social e economicamente, a 
partir da visão mesma destas categorias''.(*) 

Na história do Movimento Nacional de Direitos Huma 
·nos no Brasil (MNDH), vemos que houve uma luta permanente contra'
a violência que destrói a vida, a liberdade, a consciência, a ci
dadania.

A luta pelos DH no Brasil e uma luta que tem difere�
tes momentos na história. A ditadura militar de 1964 forçou a cri
ação de movimentos na defesa da vida dos exilados, presos e tortu
rados políticos, tendo as Igrejas, a ·ordem dos Advogados do Bra�
sil (OAB) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), coordenado
esta defesa dos direitos polÍticos.

No periodo da "abertura lenta e gradual" (iniciada
em 1975) o MNDH foi al�m da defesa da integridade dos presos poli
tices. Participamos com parlamentares, intelectuais, artistas ...
das campanhas pela anistia, contra a Lei de Segurança Nacional ,
apoio aos movimentos sindicais, as greves do ABC paulista, que
marcaram este periodo.

ApÓs 1979 ampliou-se a luta peios DH e a preocupação
específica com as camadas marginalizadas da população. Tratava-se

, . 

da luta pela conquista de direitos no plano socio-economico e po-
litico-cultural, isto �, direitos relativos i moradia, sa�de, tra
balho, educação, organização comunit;ria ... A partir disto tamb�;
estava presente a defesa contra os abusos ao preso comum, contra'
o qual se dirigiu todo o aparato repressivo criado pelo regime mi
litar . 

Muitas pessoas desafiadas pela flagrante violação 
dos direitos da grande maioria da população, começaram a atuar em 
grupo�, dando origem aos Centros de Defesa dos Direitos Humanos 
(CDDHs), uns junto 1s Paróquias nas igrejas e outros junto a movi 
mentes populares e sindicais. 

O terceiro momento do MNDH se d;·n� luta pela redemo 
oratização da sociedade, onde ampliam-se as entidades que se arti 

( .,q Carta d� P rincÍp:i os do MNDH, Olinda 19 86 
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culam na _defesa dos direitos políticos e sociais. A expressão des 
se período e forte na campanha pelas diretas já, que foi uma lu�a 
de muitos. 

A etapa seguinte caracteriza-se pela ampliação da l� 
ta para os direitos econômicos, sociais e culturais. A opção pe -
los empobrecidos, frutos de viol�ncia econ�mica e cultural, firma 
o MNDH e fortalece as alianças nacionais c6m as forças democráti
cas progressistas no campo popular, sindical, político, instituci

· onal ... As relações mais significativas se deram com as Igrejas
(Cat�lica e Evangélicas), a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil),a
ABI (Associação Brasileira de Imprensa), a CPT (Comissão Pastoral
da Terra), a CUT (Central Única dos Trabalhadores), as ONGs (Org�
nizaçÕes Não Governamentais), a Pr�-Central dos Movimentos Popula
;es, F�rum de Entidades contra a DÍvida Externa, Procuradorias -
Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente, Movimento Negro.

Analisando as bandeiras de luta, enquanto um meio de
expressar � ajudar a produzir unidade ao MNDH, vemos que a luta
contra as VIOLÊNCIAS, perpassa toda a hist�ria dos Direitos Huma
nos. Viol�ncia, expressa no inicio, na questão dos perseguidos p�
lÍticos; depois, viol�ncia contra o preso comum; a não execução
da reforma agrária; a exploração do trabalhador no campo e na ci
dade; a segregação e exploração do negro, da mulher, das crianças,
dos indios ... a divida externa, os baixos salários, o não atendi
mento às politicas de sa�de, transporte, habitação, aposentados,a
defesa do meio ambiente ...

Essas bandeiras t�m sido definidas em cada Encontro'
Nacional desde 1982, e, expressam prioridades nacionais em cada
periodo conjuntural. Na �ltima Assembléia Nacional realizada em
Brasilia, em 1992, ficou definido que o EIXO.DO MNDH é:

A LUTA A FAVOR DA VIDA 

ÇONTRA AS VIOLÊNCIAS 

BUSCANDO CONSTRUIR 

da Estrutura do Estado 
e da Ideologia 
a cidadania 
em relações democráticas 

ses - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 1011 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
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:,, ) Os programas priorit�rios sao: 
MEIOS DE LUTAR A FAVOR DA VIDA 

CONTRA A VIOLÊNCIA 

FORMAÇÃO 

deve colaborar para que os 
militantes de DH, Movimentos 
Populares e Sindicais: 
-apreendam a metodologia

da pr�xis;
-participem na organizaçao
·e sistematização do

fazer e do saber popular.

COMUNICAÇÃO 

deve colaborar para que os 
mili�antes de DH, Movimentos 
Populares e Sindicais: 
-forcem a democratização da

informação nos MCS;
-ctiem meios alternativos de

comunicaçao.

3 

A luta contra a viol�ncia, a favor da vida nos DH,v! 
sa a transformação social. 

O MNDH coopera neste processo fazendo assessorias e/ 
ou assumindo lutas de Movimentos Populares e Sindicais. A pritica 
dos DH varia na sua forma organizativa segundo os CDDHs, os Esta
dos ou Regi;es. O conte�do da luta: contra as viol;ncias, a fa
vor da vida, é o indicador fundamental do que é o MNDH. 

O MNDH foi-se organizando e articulando através dos 
CDDHs, da formação de oito Regionais e de um S�cretariado Nacio -
nal com sede em Brasilia. O Órgão principal do MNDH é a Assembléi 
a Nacional que se realiza a cada dois anos, sendo que o Conselho' 
Nacional é composto por dois representantes _dos Regionais . 

Direitos Humanos: uma luta desafiadora e de muitos 
na medida em que o Brasil vive numa profunda crise ética, venden
do gradativamente a soberania, concentrando os bens e a renda, in 
viabilizando a cidadania e as relaç;es democriticas. 

A identidade do MNDH, na pritica, est� em permanente 
gestação. A sua explicitação é uma busca sucessiva no contexto,na 
história e na ética, através de permanente reflex�o da pr�tica lo 
cal, nacional, latino-ameriéana e mundial. 

MATERIAL PRODUZIDO PELA SECRETARIA DE FORMAÇÃO (Marisa, Roque e 

José Pancotto) - junho/92 - Caxias do Sul/RS 
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Em princípio de novembro de 1979 surgia o CDDH - o 
Centro ·de ·Defesa dos Direitos Huma·nos, de Petrópolis -
com o nome de Grupo Ação, Justiça e Paz, com reuniões 
quinzenais às segundas-feiras à noite. Desde o início, a 

. preocupação central foi a das condições de vida da maioria 
da população, que trabaltia mas é colocada de lado na hora 
da repartição dos frutos desse trabalho. 

Um dos primeiros fatos marcantes na vida do CDDH foi o 
apoio aos operários da Gometa. Os ?30 operários dessa in
dústria têxtil ficaram p·or 8 meses e.m 1978 e 6 meses em 
1979 sem receber seus salários. A mobilização foi para an
gariar alimentos para os operários e para pressionar a em
presa a entrar em acordo com eles. 

Depois, em abril de 1980; veio o apoio à greve dos meta
hlrgicos do ABC paulista. Este fato e mais a palestra "O 
cristão e a luta pela justiça" proferida por Frei Leonardo Boff 
no Colégio Santa Isabel, no mês seguinte, foram o marco 
que revelou a Petrópolis a existência do CDDH. 

O trabalho voltado para as comunidades começou com a
formação de agentes de saúde dentro de uma linha de cons
cientização para a saúde comunitária. 

Em fins de 1981, vieram as. enchentes sobre Petrópolis. 
Centenas e centenas de desabrigados. O Governo Federal 
promete a construção de 1.500 ca�s. Seis meses depois, só 
promessa. O CDDH convoca os defabrigados para uma as
sembléia. Forma-se a Comissão d�� Desabrigados. Passea
tas, reuniões na Prefeitura, em Pet�f polis, e no BNH, no Rio.
Em 1988, nova calamidade com as·chuvas de fevereiro: de
sabamentos, mortes, muitos desabrigados. O trabalho com 
os sem-teto de Petr<ipoJis se amplia, sobretudo depois dos 
primeiros meses, quando a calamidade deixou de ser man
chete. 

Outro fato marcante: em,ianeiro de 1982, reunir�m-se em 
Petr-ópolis, a convite do <CDDH,.33 entidades de defesa dos 
direitos humanos, de todo o País, com o objetivo de trocar 
experiências e somar forças. Surgiu .assim o Serviço de In
tercâmbio Nacional - SIN -, uma forma de comuniq:ação al
ternativa entre as entidades de direitos humanos ino País, 
para reforçar a solidariedade aos oprimidos e conseguir 
maior eficiência na pressão junto aos poderes públicos. Era 
o embrião do Movimento Nacional de Defesa dos Direitos
Humanos, de que o CDDH é membro atuante, participando·
da Comissão Nacional de Formação.

PROGRAMAS ATUAIS DO CDDH

A finalidade do CDDH - Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos, de Petrópolis - é assessorar o movimento popu
lar. Para melhor cumprir este objetivo, o CDDH estabeleceu, 
a partir de )988, alguns programas de atuação. Nossa opção 
é pelos empobrecidos, a maioria da população, que é posta 
à margem da sociedade na hora de participar dos resultadÓs 
de seu próprio trabalho. Por isso o CDDH visa incentivar, 
apoiar e fortalecer o poder popular através de um projeto 

· democrático e participativo, tanto no campo social como no
campo eclesial.

Programa do Moviment� Popular e Comunitário 

Acompanhamento das comünidades para que se organi
zem democraticamente, discutan:i seus problemas e bus
quem coletivamente as soluções. O acompanhamento se dá 
através de cursos, seminários, encontros de formação e com 
a presença junto às comunidades na hora de suas lutas por 
melhores condições de moradia, saúde, educação e trans-
porte. 1 

J, 

Programa Rural 

Presença na área rural de Petrópolis e São José do Rio 
Preto junto aos pequenos produtores e trabalhadores rurais 
assalariados incentivando sua organização em vista de me
lhores conqições de trabalho e de vida. Incentivo à criação 
de uma .entidade representativa do trabalhador rural e busca 
de técnicas alternativas de produção e comercialização. 

Programa de Saúde 

V.isa despertar as comunidades para um novo entendi
mento da ;saúde. O principal é a luta por co,:idições humanas 
de vida: itrabalho com salário justo, moradia digna, trans

porte decente, ed�çio e atendirriento médico acesswel 
para todos. 

Programa Operário/Sindical 

Acompanhamento permanente aos sindicatos que o soli
citam. Cursos e encontros para capacitação sindical; confec
ção de boletins. Apoio a chapas comprometidas com o 
avanço da organização dos trabalhadores. 

Programa de Assessoria Jurfdica 

Acompanhamento jurídico às comunidades e entidades 
do movimento popular, trabalhando com a lei através dos 
re·cursos processuais disponíveis para garantir os dir.eitos 
fundamentais da população. 

Programa de Pedagogia e Comunicação Popular 

For.mação para as lideranças popular.es através de en
contros e cu.rsos. Confecç·ão de vídeos, cartilhas e audiovi
suais sobre as questões populares, a organização das comu
nidades e a luta para que o poder público não se omita na 
solução dos problemas da maioria da população. 

ALGUMAS PUBLICAÇÕES DO CDDH 

- Cristãos: como fazer política - Clodovis Boff e outros.
Editora Vozes, Petrópolis. 1987.

- Invasão na noite - amanhecer na moradia: a luta dos sem
teto de Petrópolis� CDDH, PetrópoHs. 1987.

- Movimentos: sociais - saúde e a questão da verba públial
- Victor V. Valia. 1988.

- Os cristãos e a militância político-partidária - Leonardo
Boff e outros. 1988.

- Participação popular e saú"cie - Víctor V. Valia e Eduardo
N. Stotz. 1989.

- Sobre a reforma urbana - Miguel L Bç1ldez. 1989.
- Sobre ·o papel do Direito na sociedade capitalista:' ocupa-

ções coletivas - Direito insurgente· - Miguel L. Baldez.
1989.
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O Centro dé Defesa dos Direitos Humanos, de Petrópolis 
- CDDH -, existe, co·mo grupo organizado, desde dezembro
de 1979. Pessoas com um mesmo ideal - justiça e paz para
todos! - resolveram unir suas forças e trabalhar pela con
cretização desse ideal. Por isso, o CDDH surgiu com o nome
de Grupo Ação, Justiça e Paz.

Num mundo marcado pela dominação, pelo� conflitos e 
pelas desigualdades estruturais, numa situação de injustiça 
institucionalizada, lutar pela Paz é lutar por condições dig-

. nas de vida para todos. E se o poder está nas mãos de uns 
poucos que insistem em decidir pelo destino de muitos, en
tão é preciso colocar-se d.J lado dos empobrecidos e margi
nalizados. Esta é a luta do CDDH. Queremos ajudar na 
construção de uma nova sociedade, mais justa, mais frater
na. 

Ninguém, nenhuma instituição dá direitos às pessoas. 
Elas já nascem com seus direitos. Mas a maioria da popula
ção não tem os seus direitos respeitados. A maiori13 da po
pulação está esp0liada de seus direitos. É preciso recon
quistar esses direitos e garantir que sejam respeitados. Essa 
conquista só é possível com o Movimento Popular organi
zado: sindicatos, associações· de moradores, grupos de mu
lheres, grupos de consciência negra. Esta é a luta do CDDH: 
ajudar a maioria da população, os empobrecidos-: a se orga
nizarem, a refletirem sobre as causas de sua situação e a lu
tarem por melhores condições de vida.

Queremos uma sociedade verdadeiramente democrática. 
E democracia quer dizer participação com decisão da maio
ria. Por isso queremos que o povo participe. Não só na hora 
de votar. Mas que também possa influenciar nas decisões 
que dizem �espeito às suas condições de vida: moradia, tra
balho com salário justo e suficiente, saúde, educação para si 
e para os filhos, transporte decente, rede de água e esgoto, 
luz, coleta do lixo, segurança, lazer ... 

Queremos uma sociedade onde o fruto do trabalho de 
todos seja bem repartido entre todos, onde não haja essa 
escandalosa distância entre alguns que têm uma enormida
de e a grande maioria que não tem nem o suficiente para 
sobreviver. Queremos uma sociedade sem esbanjamento e 
sem miséria. 

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos não quer 
substituir a população, mas estar com ela na luta pela vida. 
Queremos VIDA PARA TODOS! 

CARTA DE PRINCÍPIOS DO 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS 

A caminhada dos direitos humanos é a própria luta do· 
nosso povo oprimido, através de um processo histórico que 
se inicia durante a colonização e que continua hoje, na busca 
de uma sociedade justa, livre, igualitária, culturalmente di
ferenciada e sem classes. 

Neste sentido, o MNDDH - Movimento Nacional de Defe
sa dos Direitos Humanos - afirma que os ·direitos. humanos 
são, fundamentalmente, os direitos das maiorias exploradas 
e das minorias espoliadas cultural, social e economicamente, 
a partir da visão mesma destas categorias. 

Pará cumprir seus compromissos, o nosso Movimento 
baseia-se nos seguintes princípios: 

1. Estimular a organização do povo, para que se cons
cientiie de sua situação de opressão, descubra formas para 
conquistar e fazer valer seus direitos e para se defender das 
violências e arbitrariedades, promovendo, em todos os nf
veis, uma educação social e política para os direitos huma: 
nos. Este esforço deve possibilitar que o homem torne-se, 
cada vez mais, sujeito das transformações das atuais estru
turas. 

2. Lutar, com firmeza, para garantir a plena vigência dos
direitos humanos, em qualquer circunstância, defendendo a 
punição dos responsáveis pelas violações desses direitos e a 
justa reparação para as vítimas. 

3. Incentivar e garantir a autonomia dos movimentos.po
pulares, ultrapassando os inter.esses institucionais, partidá
rios e religiosos, considerando a pluralidade de opinião e 
reafirmando a opção fundamental, que é o nosso compro
misso com os oprimidos. 

4. Ter claro o seu papel, suas limitações e potencialida
des, sua ídentidàde, repudiando qualquer forma de instru
mentalização e se caracterizando como uma entidade não
governamental. 

5. Combater todas as formas de discriminação por confis
são religiosa, diversidade étnico-cultural, opinião política, 
sexo, cor, idade, deficiência física e/ou mental, condição 
econômica e ideologia. 

Unidos, lutaremos pela realização desses nossos com
promissos, caminhando, assim, para a construção de uma 
Nova Sociedade e do Homem Novo, no Brasil, na América 
Latina e no mu�do. 

' 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Petrópolis 

;·, 

Servir à Vida � 

Rua Monsenhor Bacelar, 400 
Caixa Postal 90581 

25685 Petrópolis, RJ 
Fone: (0242) 42-2462
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Pr:odução: Federação das AssociaçÚs de Moradores de �etr,ópolis 
Apoio: SROP (Serviço de Educação e Organização Popular) 

CDDH(Centro de Defesa dos Direitos Humanos) 



Não votar é deixar os pilantras da política pintar e bordar. Eles adoram es�as atitudes, porque 
assim des ficam mais soJtos para comprar votos, roubar dinheiro público e fazer tranqüilos suas 
maracutaias. 

Nestas eleições procure se informai:. Participe de sua associação, de sua igreja, de seu clube, 
<le seu partido e procure estar poF dentro dos candidatos, de sua vida, de seus trabalhos e sobretudo 
de seus amigos. Candidato que fala bonito e fala no povo pobre, mas vem apoiado pelos Poderosos 
da cidade, cuidarlo com ele: é lobo em pele de ovelha. 

• 

LIÇÃONº2 CABO ELEITORAL 
O cabo eleitoral é uma pessoa contratada por um polític0 para fazer campanha:Recebe 

dinheiro por esta tarefa. Se o seu candidato vencer, recebe também cargos públicos. 
Como a Comunidàde deve se comportar diante do cabo eleitoral? . �� 

�� 
,r "'I 

� 

1. O cabo eleitoral é um trabalhador.
Deve ser respeitado em seu trabalho. É um 
camelô político. No Nordeste tem até as
sociação dos cabos eleitorais. 

Agora, só porque o cabo eleitoral é traba-
lhador, você não vai comprar tudo o que ele ---- - -· - - -- . - -- ___ __,...... 
oferece. Vendedor tem conversa e quer passar algodão por veludo. Mas não seja bobo! 
Não entregue seu voto a qualquer um. 1· 

Quem decide seu voto é você. Procure 
conhecer melhor o candidato, seu passado, sua -l-----'-

. 

. 

proposta. Não acredite muiro em promessas 1-----:::;;,;;;;;;;�==--;;;.;;;;;;;;:::---, 
de político. V 1::ja o que a pessoa já fez ou está 
fazendo. Por aí você vai formando seu juízo. 



. ' 

UÇÃONº 3 VEREADOR 
Em outubro dest� ano vai haver eleição para vereador em Petrópolis. Você provavel

mente já conhece alguns vereadores. Quando você tem algum problema na Prefeitura ou 
precisa de algum documento, material de construção ou um favor para sua família, você 
recorre "imediatamente a um vereador. Afinal, ele está na Prefeitura e é conhecido de 
gente importante e poderosa. E ganha por cima um bom salário, pode ajudar. 

. O vereador é um representante do povo. É eleito por .,_ _______________ _
ele. Tem um mandato popular. O povo deve eleger umc\ 
pes�oa que �juda, orienta, e luta não só pelo seu bairro. '----------------, 

· ,mas por todo o Município. Vereador tem de estar onâe o
povo está.

O vereador é um educador popular. Ele,�xelica o funcioname�to da máquina 
burocrática da Prefeitura. Ensina ao povo quais sãn seus direitos. Luta junto com 
ele para que esses direitos sejam cumpridos. 

4..._ ___________________________ __ 

• 

. '' •

! 

LIÇÃO Nº4 ELEIÇÃO E A ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES 

Como deve a Associação se 
comportar ·frente aos can
didatos? 

A Associação é inde-r 
pendente. Ela não é um par
tido. Ela é de toda a comuni
dade. É um espaço 
democrático aberto a todos os ,...-..,,...ui/• 
candidatos amigos do povo, in
dependente de partido. 

., 

3. A Diretoria da Associação deve passar informações seguras
sobre os diversos candidatos. Quando não tem informaç0es deve 
chamar o candidato para ele expor suas idéias. A Associação deve 
estimular os moradores a vo�r. Voto em branco ou nulo fav'orece 
as elites que só se lembram do pov0 em época de eleição. 

A Associação é inde
pendente, mas ·não é �nsJifo
rente diante das eleições. Ela 
tem que tomar uma posição e 
orientar os moradores. O 
critério básico é a vantagem 
para toda a comunidade e não 
a vantagellh;pessoal do Presi-
dente da.�sociação. 

m:.:�--------------------

V()Tk A/ES/1i"1 
. (;{/ti E/E E-' OOPOl/0 
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O GOVERNO FAZ O SUCESSOR?. 

_LIÇÃO 
Nº5 

, · ·um governo popular atende às necessidades dos pobres desde o primeiro dia
de seu governo. Um projeto popular não cuida do centro, para depois cuidar da
periferia. Ele atende os dois ao mesmo tempo, com preferência sempre pelos
bairros onde moram os pobres e trabalhadores. /

, 1 1 1 / 

- ·As obras sã� importantes. Mas tão importantes quanto as obras, são as atitudes do
governo. Pergunte-se se dur�te o atual go-verno municipal houve honestidade, se houve 

. esforço, se �ouve de��crac1a, �e ho�ve cmmprimento da lei, se houve participação, se 
houve respeito aos d1re1tos do c1dadao, se os pobres foram bem atendidos e tratados. 

: Todo o governo tem obrigação de fazer obras 'e administrar bem ó dinheiro p6blico. 
Então, pense bem antes de votar .. Não é �6 porque o Prefeito fez uma servidão, um esgoto 
ou um mtfro de. contenção que você vai votar no_candidato indicado por ele. Esta é a 
obrigação dele. Para isto foi eleito. E �ez coln �®irQ. p6blico. Pense com tu� própria 
cabeça. ··-- · 

• 

• 

PARÍiCIPE! VOTE CERTO! 



FAMPE - Federação das Associações de Moradores de 
Petrópo�s é integrada pelas seguintes Entidades. 

Associação do Alto Independência 
Associação Frente para o.Mar 
Associação S. Joã9 Batista 
Associação Unidos Venceremos 
Grupo dos Sem Teto 
Asso,ciação do Alto Siméria 
Associação da Manoel Torres 
A,s'sociação da Rua 24 de Maio 
Associação Comunidade S. Jorge 
Associação do Alto da Derrubada 
Associação Unidos da Jacuba 
Comissão do Morro do Queimado 
Associação de Vila Cosntância 
Centro Co,nuni{ário do Contorno 
Sociedade Comunitária Habitaciouai 
Associação da Vila Rica 
Associação da Rua Osvero Villaça 
Sociedade da Rua Henrique Paixão 
Comunidade Nossa Senhora Aparecida 
Associação de São Joaquim 
Associaç�o do Bairro Esperança 
Associa(:'�O cfa Vila S. José 
Associação da República do Peru

Assoclação Nossa Senhora Aparecida 
Associação da Rua Luiz Salomão Viana 
Associação da Atílio Maroui 
Associação dos Mananciais da Alcobaça 
Associação do Bairro Morin 
Co.missão da Visconde do Bom Retiro 
Assoei.ação do íngelhein 
Associação da Dias de Oliveira 
Associação do Morro Vista Alegre 
Associação do Morro do Calango 
Associação do-Bataillacd 
Associação da Rua Barão do Rio Branco 
Associação da Vila Felipe 
Associação das Pedras Brancas 
Associação do Quarteirão Brasileiro 
Associação da Rua Amazonas 
Associação do Poço dos Peixes 
Associação da Madame Machado 
Associação do Baino Floresta 
Associação da Comunidade S. Francisco 
Associação de Cascatinha 
Associação do Castelo S. Manoel 
Ass0ciação do Caxambu de Cima 
Associação da Espera Feliz 
Comissão da Rua Honduras e Nicarágua 
Associação da Posse 
Associação de Pedro do Rio 
Associação do Bonfim 
Associação do Quitandinha 
Associação do Sertão do Carangpla 
Associação de Santa Iwbel 
Associação dos Produtores do Bonfim 
Associação das �ilas Operárjas de Cas
catinha 

j 

Associação do Vale das Videiras 
Associação do Morro da Prefeitura 
Centro Comunitário da R. Lopes Trovão 
Centro Educacional S. Jorge 
Comissão da Comunidade S. Rafael 
Associação da Rua João de Deus 

•
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( 3') Era uma vez uma cidade chamada Serra. O povo 
dessa cidade vivia mais ou menos bem. A cidade era divi
dida em três distritos, cada um com sua característica 
própria. A Serra Centro t

como o nome diz,era o ponto for
te da cidade, lá se desenvolvia o comércio e o que pode 
existir em uma pequena cidade. Carapina era um lugar de 
passagem para uma outra cidade chamada Vitória, e Nova 
Almeida era um lugar à beira mar onde o que se desenvol
via era a pesca. 

Tudo caminhava normalmente, até que a cidade 
da Sérra se viu incluída num projeto para ser uma grande 
cidade industrial. Esta cidade estava sob o regime de di 
tadura, como todo o país. Não havia organizações popula= 
res, apenas a Igreja defendia os direitos humanos •••• 

Surgem as lndÚs
trias em Carapina 

� �� f � ,.....,� � r· 
� �/ 

�-_,_,... 

o 

C.5:f

Muitas pessoas vem Vagas são ofereci 
à busca de emprego das mas o povo na 

tem onde morar .•• 

••• surgem os problemas ••• 

•• falta moradia .. •• escola ••• . • transporte ..• 



(4) 
saúde precaria violência policial crianças abandona 

das 

Cresce a especulação imobiliária. 
Diante desse quadro, o povo percebe que não��

de ficar assim e busca os meios de defesa. As CEBs sao 
as primeiras a se movimentar na defesa do povo. Começam 
a surgir as Associações de Moradores. O povo se organiza 
e em 1981 faz uma grande manifestação a favor da saúde, 

de Mo- Manifestaçao 

Começam a crescer as organizações populares para comba-
ter os diversos desafios que vão.surgindo. 

Sindicatos 

S l 1?d }(Q!o 
Do$ 

fRAB/Jl.Hf1l>OF?.fS1 

Mov. de Moradia 

, ( 5) 
Em janeiro de 1984, acontece em Vitoria, perto 

da Serra, o III2 Encontro Nacional dos Direitos Humanos. 
Em fev�reiro acontece a reunião do Conselho das CEBs da 
Região Pastoral da Serra. 

Havia acontecido, na indústria madeireira do 
A tlantic Veener, o esmagamento de duas mulheres por e.uma 
empilhadeira. Os trabalhadores estavam indignados com o 
que acontecia na cidade: vários tipos de violência. 

3º Encontro Nacio 
nal de D. H ��., 

Conselho Regional· Atlantic 

�i;f 

Diante desta situação, um grupo de pessoas dessa cidade, 
se vê na necessidade de criar algum movimento que defen
da a vida. Surge então a CDH (Comissão Direitos Humanos) 

Criação da CDH Fe José Simionato Tonino e Nelma 
(motivador da CDH 

Esta comissão contava com a participação do Pe. José, Pe.

Tonino, Nel.ma, Marta, irmã Ana Helena, Elzira, Seu Alber
to, Eugênia, Rosa, Pe. Roberto� Esse pessoal se reunia 
nas lªs e 3ªs terças feiras do mês, como até boje. 

Várias pessoas passaram por essa comissão, umas 
ficarai outras assumiram outras atividades. 



(6) A conjuntura àa cidade foi mudando, crescendo o
grau da violência e a CDH se envolvendo cada vez mais com 
o povo.

Problemas nas 
escolas 

Espancamento e�º! 
te de Paulino-5eVtd. 

:Ssr:ancamento e mor T-risão de adoles
te· àe zé Reinaldo- centes Effi A. Car

loni 

êe trabalha 

j:_res 

Diante de tantos desa:ios, � c:E se viu na necessidade 
de ter um m.Í.nirno de infra estrutura: uma sala com uma me
sa, cadeiras, telefone, máquina de escrever. 

En: 1987, a CDn (Co�issão de Direito� 
deixa de ser uma comissão e passa a ser um CDDH 
de Defesa dos Direitos Humanos). 

Humanos), 
( Centro 

Este centro criou o seu Estatuto baseanto-se 
nos princípios evangélicos e na Carta de �eclaração Uni
versal dos Direitos Humanos. 

Cria-se um informativo para manter informada a 
população da cidade sobre as diversas atividades. que acon

tecem. 
Novas organizações vão surgindo. O CDDJ;{ sempre 

faz uma avaliação de suas atividades procurando �a vez 
mais estar a serviço ào povo. 

Sala do CDDH Estatuto do CDDH Informativo CDDH 

AR.Ti e., o Ti 

Através da própria história vai se delineando o 
caráter da entidade. Percebe-se que o CDDH é uma entidade 
que não deve tomar o espaço de outras organizações popu
lares, mas incentivar e acompanhar a criação das que ain
da não existem e apoiar as já existentes. Se vê na neces
sidade de formar e informar o povo e cria, junto com ou
tra entidade (INAP), noites de formação (todas as 5ªs fe
iras durante dois meses). 

Reu!lião do CDDH Ajuda a outras Curso 5!s feiras 
entidades 

f�i 
,
§

�� 

--� f;(P � L===--

t --� . .,_ 

��J�J 
Na história desta cidade, o CDDH vai tomando 

corpo, no meio das comunidades e na defesa da vida deste 
povo. 



(8) 
O CDDH tem a grande preocupação de que todos 

tenham vida plena. Luta, junto às comunidades e às orga
nizações populares, pela mudança da sociedade. Ele é um 
fruto das comu_�idades deste mu .. nicÍpio. 

Diante do compromisso tão profundo com a vida, 
o CDDH sempre se sente na responsabilidade de estar pre

sente onde a vida está sendo ameaçada.

CDDH x analfabe
tismo 

11�-vY,11 
� 

e; 
[ .... 

CDDH x grupos de 
estermÍnio 

CDDH x violência

AG :Z e T
COO t"\ AJV0OiJ 

p�SSOA� q_all 
9'cf rt r.).,...,.., 

"t.Ol...� 1-iCiO. 

CDDH x exploração 
do trabalho 

ATl.ANr1..·c. 

Vt... 'Y"\LR 

Para vencer estas situações foi criando algumas 
sões onde umas adquiriram. sua independência. 

Com. de formação Com. contra a Com. de moradia 
violência /\ 

/'"'° 
1

ef)ú;JU>,/r�� 

ln 
!bt;T,ca Po- vo l 

1 V 

L.11 -rA. C[)DH 
o 

(01'12. ,O-

111., oL ê 1,e, úi
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(9) 
Com. alfabetização

1 
Com. comunicação Com. <:íl1r:>JÇA -�DOLE5CiJ!Tc 

y;\� li 00 CO(ci..Q 

� � Sn·ro. 

Tem um.a ligação muito forte com várias organizações 
te..llbém atuam na melhoria da vida do povo.

r,--· 

CDDCA ( Cer1Cr.:J 0-.1, F',sa 
(/"'iàrça' /ldolucu1t�) 

rigreja.s 
1 

Sindicato 

Forum 

e. ON�A�
L-l=-NCl/1

FA'VO lt,

que 

'\/ \0 

A 

DA 

Ajuda a promover e promove seminários, atos pÚbliccs, ma
nifestações populares. Cobra dos Órgãos públicos a res
ponsabilidade para com o povo. Participou ativamente na 
elaboração da Estatuinte e da Lei Orgânica do Município. 
Está participando na formação dos Conselhos da Cri
ança e do Adolescente. 



Sempre _foi solidário contra os assassinatos no campo. 

Seminários Lei Orgânica Cons. Cri. e Adol. 

t. x P'<--ro. n-1.c.o..' 

Leo ( pur inha) Verino Scssai 

Diante de todo o envolvimento com a vida do povo sofrido 
e violentado, o CDDH é uma ameaça para est� nossa socie
dade opressora, que segue os projetos de um sistema cada 
vez mais explorador e desumano, por isso começaram asam!:_ 
aças ao CDDH. A sala foi arrombada duas vezes, três 
membros (Ana Helena, Gil.mar e Oscar), foram ameaçados 
de morte através de agressões e telefonemas anônimos. 

Sala arrombada Pessoas a..neaçadas ;Reunião do CDDH 

t. ... ' 1 k' t d 1 O CDtH se ar 1cu�a a n1ve �s a ua , 
(11) 

Regional 
(com rio àe Janeiro forma o Regional Leste I) e com o 
!t:t-,,'DH (1:fovimento Nacional de Direi tos Humanos). 

Atualmente tem como presiàente, Gil.mar, e como 
conselheiro representante no Uovimento Nacional t Oscar. 

Funciona nu.ma sala cedida pela FarÓquia de Ca
rapina, anéxa ao Centro de Treinamento. Esta sala é fre

ouentada por muita gente das comtinidades e das diversas 
�rganizações. Vêm crescendo muito as atividades de CDDH. 
' 
' Grupo d o C-:):JH /'Conselheiros llNDH Estrutura 1:

�-1·
f ____ � J 
ii- - - i 

1
1
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A cidade da nossa história hoje mais do que n;111-
ca precisa do C�DH, pois grande é o nwr.ero de �q�paçoes 
existentes, o problema dos Conjuntos Residenciais te muitas 
indústrias aue exploram e poluem, poucas escolas, serviço 
de sa�de pr�cário t exploração do meio ambiente, ¾�lta de 
saneamento básico, crime organizado. Diante de tal quadro 
a vida na cidade da Serra está muito amesçada, é preciso 
q�e todas as entidades que acreditam na vida, permaneçam 
:firmes e unidas. 

Conj. Residencial SaJde preciria 

� .� 
- � 1c ri

! 
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D 
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jcrime organizado 
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(12) 

Ex�oração do M.A 

Jr�_i;2
---= -

/'7 

O CDDH tem caráter ecumênico, embora nao tenha, 
por enquanto, nenhum membro de outras igrejas. 

Trabalha junto ao povo para que o mesmo conheça 
os seus direitos e saiba defendê-los. Analiza os aconteci
mentos dentro do contexto social existente, pois os casos � 
existentes não eão casos isolados, mas sim fazem parte de r· 
um conjunto dentro do sistema. Não é um pronto socorro, 
quer levar ao povo a consciência de se organizar para se 
defender dos ataques do sistema em cima do povo. 

Tem uma atuação firme junto aos trabalhadores 
participando de suas assembléias e dando-lhes apoio nas 
greves. Teve uma participação ativa em diversas greves co
mo: greve dos Metalúrgicos da CST; greve dos trabalhadores 
da Atlantic; Greve Geral. Junto às outras entidades, 
participou da manifestação contra a violência no trabalho 
na porta da Atlantic, pois a mesma deixava os seus traba
lhadores morrerem violentamente, sem proteção contra os 
acidentes. 

Ecumenismo C ()OH IJO HEiO 00 POLIO Assembléia 

(13) 
Hoje a sala do CDDH se tornou pequena para toda 

essa movimentação da vida, seus arquivos, seus livros,re
vistas,e jornais, relatórios, atividades internas e exte
rnas, reuniões, atendimento ao povo. Percebe-se que para 

. , , . podermos continuar com o nosso serviço, e necessar1a uma 
estrutura maior. 

Por isso foi construida uma sede para o CDDH. 
Para sua realização contamos com a força das comunidades, 
dos diversos movimentos e entidades. Contamos também com 
a ajuda financeira da Diocese de tucca (Itália), do ••Gru
po Campustt de Pordenone (Itália), Tonino, Pe. Roberto e 
com a assessoria de Paulo Roberto, Dilvo, Pe. Alb�rto •••• 

t-� Que esta sede, conquistada com muita luta, mui-
to sofrimento, muita discussão, reflexão e avaliaç�o, se
ja importan.te para todo o conjunto da Classe Trab"'i!hadora 
e do povo. Que esta sede seja uma casa aberta para todos, 
acolhedora, a serviço do povo e suas organizações, que 
possa estar sempre a serviço da formação, da educação po
pular e do verdadeiro resgate da cultura do povo. 



(14) 

Esta sede só terá sentido de ser, se você que 
acredita na vida e faz história, assumir como sua, divul
gando em sua comunidade, nos Movimentos Populares,nas en
tidades comprometidas com a vida, participando das diver
sas discussões e atividades do CDDH, enviando pessoas que 
possam ser representantes no CDDH, avaliando a caminhada 
do CDDH no meio do povo, dando sugestões do que deve ser 
feito para não perder nosso caráter popular, assumindo 
junto a luta contra o sofrimento do povo numa opção tran
sparente e preferencial pelo pobre. 

SÓ assim poderemos dizer que existimos numa prá 
tica evangélica baseada no Evangelho de João cap. 10,ver� 
10: "Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitu
de.",e acreditando na transformação da sociedade. Sendo 
mais ousados ainda, com a grande utopia de ver o Reino de 
Deus construido entre nós. 

No deslanchar da história desta cidade,você pô-
de perceber que VOC� t PERSONAGEM ATIVO DELA, que esta 
história também é sua história. O CDDH t SEU! 

Venha contribuir na FESTA DE INAUGURAÇÃO que 
1 será no DIA 08 DE AGOSTO DE 1992 NA SEDE NOVA DO CDDH. 
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_D_EMO_N_S_T_RAT_I_V_O_D_lE_· __ DE_S_P_E_S_A_S_JlO� 00 ANO DE l984-
(per{odo jan/84 a jan/85 exclusive o inter regi'onal) 

1-·Manutenção do SIN
1 

Comunicação telefônicas 
correio 

·-- ·-· 

Material de· expediente
· Pessoal mais encargos sociais

Locomoção (combust;vel)
Mimiógrafo elétrico (aquisição)
TOTAL

2- Divulgação e aquisiçã:o�dé material
Jornais
çartilhas

·Livros e revistas
TOTAL

3- Encontros

Regionais
Nacional(III Enc, N.D.Hs -VitÓr·ia)
TOTAL

4� �iagens (gastos.totais) 
· 4 .1) III Eneontro N-�b-.Hs.

·--· . 

Data: janeiro _ 

(r$ �-�-58�i�'849 
a·$ 2·�-625".-384 
fr$ 4·�-2 75"�·216 
fr$ 8". 914·�-688 
G·S 756-�967 
trS 7 .. ooo·:·ooo -

(r$26'�·16i.104 

(r$ 131
°

.600 
- a$ 247·�·500
fr$ 28f�300 

· tr$ ·-66Q�4oo

fr$ 1.597"�694 
fr$ . 103·.470 
fr$ 1�·701�·164 

Quem: _Fr-�-�Leonardo Boff, Ir. Dulce, M;rcia e Sérgio 
Objetivo: _Avaliação e prosseguimento do Serviço de Intercâmbio 
Resultados: Ver relat9rio do III Encontro 

4.2) Reunião preparatória do Enéontro de Agentes da CESE 
data: abril 
Local: Salvador -BA 
Participante : Márcia Miranda 
Objetivo: Colâôorar na escolha da pauta e metodologia· do encontro a 

partir da experiência e enfoçue dos D-�1-Is. 
Resultado:Proposta de se 6onv5.dar um representante de cada regional 

do 8IN para o ref'.2:-ido encontro com o intuito de fortale
cer a caminhada. Dj_-,,...Lúgc1.ção para os participantes da reu-

. 



�7j) Encontro regional do Leste I ( iIG) 

Datag Maio 
Local� Belo Horizonte' .. · .. 
Participante g Fernando G � Rodrigues 
Objetivo� Esclarecinento e informações sobre o funcionamento do SIN; 

Atribuições do Regional, Informações sobre o Enc� da CESE 
tomada de opinião sobre a realização do Inter Regional. 

Rssul tado: Formação de uma coordenação co:--.1 representantes de cada_ - - ' 
ponto do es,tado; Criação do SI:1- Serviço de Intercâmbio ' 
Region�l; tirou-se dois representantes para estar nos en
contros da CESE e INi'ER Regional-� 

4)+) Assembléia da CESE 
data: Junho 
Local� Porto Alegre - RS 
P articipante: l,iárcia lv'lli.randc� - .... -- -,. � .�---· -

Objetivo: Convidada como representante do projeto de apoio ao SIN, e 
para assistir a asser:1bléia e eliição da nova diretoria , 
juntamente com mais dois repres2ntantes do projeto da CESE 

Eesultado: flarta/SIN· 13/83 de 25/05/84. 

4.5) Encontro Regional do SUL II 
data� agosto 
Localg J'oinville 
Participante�- Fernando G-. Rodrigues 
Objetivog Informar e avaliar o andamento do SIN

7 
Levar ·à discussão 

sobre o Inter-Regional, Tirar representante pára o encon-
. . ' .. . 

tro da CESE e para o congresso da UCBC 
· · r • -� • ·• 

Resultados� Tirou�se prioridades de luta ;ara o regional� terra
9 

de-
semprego, violência, policial, sindicalismo-�Análise 
conjuntura e perspectiva de luta dentro,do processo 

da 
de 

redemocratização. Coordenação do Re.gional com represen -
tantes de cada estado 

4.6) Encontro de Agente de Projetos da CESE 
Datag agosto 
Llcal� Salvador - BA 
Participante� Márcia lhranda 

gastos� u-$360.917 

Objetivo� convidada para rc;)rescntar o projeto do �IN 
Resultados� aprofundari1ento IÊ.8. q.Dstão: a fo-;.,ri1ação do poder popular e 

o movimento dos D. Eumanós(importância do aperfeiçoamen
to - e formação de CJ.1..1.2dros). Pauta e. participação para o
grupo de estudo es:)ccifico na UCBc'. ( Tema escolhido � J�
0.nm1mi ('...,,...�n P n.� D·i -rpi t.os Humanos). Di reb�izes e cri té -

-



e 
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4. 7) Reunião com representantes G!i.J0P
Data: setembro 
Local: Rio 
Participante� Fernando 
Objetivo: esclarecimento sobre o SIN e material informativo(SED0Cs) 
para serem levados a reunião da Ilsa na Colômbia 
Resultado: Encaminhamento do nosso histÓrico

9 
ao ILS.A, visando um 

ev-entual contato·. 
gastos: fr$ 3 .120. 

4.8) Encontro de Comitês de Solidariedade 
Data: setembro 
Local: São Paulo-- SP 
Participante: Rui Honteiro 
Objetivo: apoio e serviço 
Resultado: em andar::.1ento 
gastos: fr$ 115 .195 

4.9) Teixeira de Freitas 
data: setembro 
local: Teixeira de Freitas - S� 
Participante: Fernando 

� , . 
a 1i..;·1;:rica Latina 

Objetivo: Informar sobre a criação do CDDH, experiênci8:s dê açãó e 
articulação 

Resultado: Criação de CDDH/sul da Bahia 
Gastos: fr$ 69 .410 e 

4.10) Encontro Regional Norte L 
data: Novembro 
Local: Rio Branco - AC 
Participante: Fernando G. Rodrigues 
Objetivá- Articulação do Regional 
Resultado: Avaliação dos tr.abalhos junto às Associações de Morado

res, Estimular surgimento de entidades de Direitos Hu -
mano$ no interior do estado. 

Gastos: G:-$ l�·o29·�'765 

4.ll) Encontro Regional Nordeste
Data: ll a 14 de outubro 
Local: Camaragibe -PE 
Participante: Dulce Bastos 
Objetivo: Informar sobre o f3L-: o incentivar a _participação dos 

:, . \ 

. CDDHs do Nordeste n:1 :::rticul..ação Nacional •. 
Resultado: Errfconsequenci2. ela sxposição sobre o SIN, o ·grupo reun;L 



quando concretizará a articulação dos cent:::-os participantes, bem como 
o acordo da data e local do enc:::>:-·:.ro nacional do Direitos H1.unanos.

Gastos:� 587.028 

4·.i2) ,Çongresso UCBC 
data: novembro 
Local:Piracicaba-.SP 
Participantes: Fr.Leonardo, �ernando, Adriana, Márcia

Objetivo: coordena trabalhos do grupo específico sobre direitos 
humanos e a comunicação. 

Resultados: reunião extraordin;ria com os representantes de Goiâ
nia que irá sediar o prÓxir:10 encontro para fazer acer_.

tos finais na pauta e orgai1izar o inter Regional. Re -
ferente ao estudo na UCBc· •. Divulgar para todos os par
ticipantes deste grupo de reflexão um relatório das r� 
flexões corn intuito de ampliar a aprofundar as refle -
xões indicadas durante o congresso 1 assim como de di
vulgar e. ar,1pliar a discursão daqueles que lutam pelos 
direitos. 
Manter o espaço conquistado no congresso da UCBCº 

gastos: fr$ 438. 500 

4.13) Encontro Regional do Nordost8 
Data: li a 13 de janeiro de l985 
Local: João Pessoa - PB 
Participante: Dulce Bastos 
Obejtivo: Debater o papel das entidades de direitos Hu.nianos junto 

aos movimentoo/.Populares. Informar sobre a articulação .. 
Nacional. Preparar a pauta proposta para o encontro de 
Inter Regionais 

Resultado: Boa representatividadàcdm.�_outnos grupos ·de CDDH da re -
gião·�- Iniciada a articulação r2giona1·. ·- Criada uma coor
denação regional, escolhida a cidade para.o encontro N� 
cional e a cidade encarregada do Regional. Tirada uma 
equipe que operacionalizara todo o trabalho relativo ao 
IV encontro em Janeiro de 86 

TOTAL G,"i.STOS VIAGENS - t:$ 2.·719�405 
QBSERVAQÃO�Encontros Regionais Leste II 

.:uém das viagens cit2.das, normalmente sempre esteve presente 
um representante dá comissão de trabalho do Sil-T nos Gncontros -do nosso 
regional� Sérgio M-� Guimarães. 
5) Total das dispesas era l984:

Manntenção SIN
Material p/divulgação
Emcontros

fr! 26.162'.104" 
a·$ · 660 .4oo 
(i-$ l. 701.164 

,, '77n l,r,r:::' 

-
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ENTIDADES ATUANTES *JiO SlRJ?OJl JJ1Bl�l'l_QJ_4_ J)JLJ1ANIFES_1 AÇÃS) 

Total de memorandos 86 Memorandos (até 05/ol/85)

Total de entidades listadas recebendo memorandos= 352 

CJP Vitória - ES 
nº 
18 

• .  69CDDH de Juiz de Fora - MG º • • • • • • • • • • • 

CDDH de Petrópolis - RJ 
• •  o ç� CDDH de Ponta Grossa - PR • • • • , • • • . • º

Morhan Nacional - S.Bernardo Ca�po - SP 
INESC - Brasília - DF ••••• � •••• •••• 
Comi te· de Solidariedade D. Oscar P.oinero 
CDDH de Viçosa - MG • • • • • • • • º -, • • • • • 

G.JP de S. Luis - MA 
GJP de Volta Redonda - RJ • •  � •• ••••••• 
CDDH de. Betim - MG 

31 __ _

. . 29 ,, 
..

26 
• • 22

18
. . 18 

17 
GJP de·, Santa Catarina-- - SC • • • • • • • 
UNil1EP-Piracicaba - SP 

º • º º • º - l4 

Com"� Dioc. Dhs Cacchoéiro de :Macacu - RJ • • • • 
Comissão Pró fndio - SP 

9 
9 
7 

Comissão de Direito a Móradia - ES •• -•
CJP TeÓfilo Otoni - MG 

º • º • • • 7

CDDH de Belo Horizonte �- MG • • • • • • • • • • •
6 

• • 6
6M.JDH de Porto Alegre · - RS 

CDDH de João Pessoa - PB ..... . .. . 0 0 9 0 0 0 5 

CDDH de Interlagos - SP 
CDH Passo Fundo - RS • •••• •• ••••••• 
OAB - Osasco - SP 

5
. . 5

5
CDDH de Santos Dumont - 11G •• __ ., •••••.• 
CPT de Contagem - MG--� 

º º .., 4 

GDDH de Campina Grande - P13 . º • • • • • • º • • 
Grupo Est. D. Humanos de Londrina PR 
CPT Araguaia-Tocantins. • • • • • • • • • • • • •
CDDH de Frei Inocêncio - MG 
CDDH de NilÓpolis - RJ. • • • " • . • • • • • • •
CDDH de Joinville - se

4 
º • · t'74

4 
• • 4

3
• • 3

3
CDDH de Osasco - SP • • • • • • • • • • 
CPT de CrateÚs - CE 

• • • º º 3
3 , Morhan Parnaiba - PI • • • • • • • • • • • • • 

Frente Soe. e. União das Mulheres Crateús - CE 
Cari tas Bras. Secretariado Nacional-Brasilia DF • 
e. Interparog,uial DDHS S eri. Pom9ov. o Milhã - CE
C.D. Promoçao DH de Fortaleza - CEº • • º • º • •  

CDDH de Guarabira - PB

º º ., 3 
3 

• • 3
3

. . 3 
2 

CDDH de Stª Maria - RS • • • • • • • • • • • • • • •
CDDH de Campinas - SP , 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
7 

Seminario Maior do· Nordeste de :Minas - MG • • • • • • 
Fundo - Samuel da Ig. Evang •· Reformada - SP 
Juventude Op. Cat. Brasileira - SP ••• ••••••• 
Sociedade Paraense DHs - PA 
Mov;Lmento Educação de Base Natal - RN • • • • • • • • 
Mov. de Justiça o D.Hs Nova Prata - RS 
CDDH de Linhares - ES • •• º • º • • • • • • • • • •  

CDDH de Uberlândia - NG 
CPT.do Acre - AC • •• •• 
M.J�D.Hs. do Paraná

• o o • o o . . • < o • 

Comissão Arqd. de J. e Paz de Goiânia - GO. õ • • • •  

Casa dos Trabalhadores de Apucarana - PR 
Comunicadores da Reg. NordGst_e III BA/SE. • 
Comunidade Universitária Ca,rirpus de S .Carlos - SP 
Centro Documentação Comunicação PopuJ..ar lQ Maio - SP. 
r.,,.,,nr, TTn-i �r, n f;r,n<:!0-i �n0-i !:"l Nno--,-,!:l _ T,-i nQ - !==:P 

% 
2l% 
80% 
60% 
56% 
36% 
34% 
30% 
26% 
2l% 
21% 
20% 
l6% 
10% 
10% 
8% 
8% 
7% 
7% 
7% 
6% 
6% 
6% 
6% 

5% 
5% 
5% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
7 °h 



COMENTÍillIOS 

Se todas as entidades tivessem se lilanifestado uma vez em .. 
cada memorando (284 x 86) teriamos 24.424 m2nifestações (100%) j 

quando temos apenas 515 ou seja 2,ll% das manifestações de soli�
dariedade pedidas. 

_ Outro ângulq de anili§e mostra a porcentagem de manifes-
taçoes por entidade, em relaçao ao total de 86 (memorandos(lOO%) 
·de oportunid�des de manifestações dadas pelos memorandos envia-
dos pelo SIN.

Ainda º1¾tro __ ângulo de análise mostra que das 284 (100%)
entidades, em media, que receberam memorandos do SIN, apenas 57
(20%) atenderam as solicitações dos memorandos enviados.

É preciso lembrar que esses dados são obtidos a partir
dos arquivos, podendo portanto, não corresponder à realidade.
l'ls entidades podem ter se manifestado sem remeter cópia ao SIN.
OBS. : O SIN conta com 3�2 endé.re!&OS g_ue_J:?_C_ebem mem9.rsndos ,- _ , 
estando entre elas diversos bispos, pessoas que se·- interessam em -
criar novos grupos, entidades de imprensa alternativas e entida
des fina_:qsiadoras, que não entraram em conta para efeito de est-ª 
tísticas. 
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EDITORIAL 

Compan.he.úw.6 ! 

Com 91tand e. d,ú., po.6iq.ão e. .t.i.mUad0.6 1te.c.Wl..6 01.> ê que. c.ome.ç.am0.6 e.1.>.ta. pubfic.� 
ç,ao. 

No.61.>o objmv9 'é p1topo1tc.ionCVta i.11.,te.Jtpll.e.taç.ão do.ó ac.on;te.c.ime.n;t:01.> e.c.on.ômi 
e.O.ó n.ac.ion.ai.6 e. 1.>ua1.> vin.c.ulaç.Õe.1.> c.om a e.c.on.om,la in.tun.ac.Jonaf, piúnc.ipwne.n.te. 
e.m li.e.faç,ã.o ao p!toc.e..6.60 de. e.ncUvidame.n;to e.de.Jtno •

O e.1.>tu..do e. ac.ompanhame.n;to da d.1.vlda e.x.:te.Jtn.a,· que. e.1.>.:tamo.6 e.óe.tuando já. hã. 
afgun..6 ano.ó, no!.> te.vou a ac.Jte.clét.M ó,UUne.me.nte. · que. e.la é o. p!t,Í,n.upaf p1toble.ma ! 
c.on.ômic.o vivi:do pelo B1ta1.>il. t e.la que. ,Únpe.de. novo!.> inve.1.>wne.n.t.01.>, c.ondiuonan 

. . ' -

do· o c.1te.1.>wne.n.to e. de.1.>e.n.volvime.n;to e.c.onômic.o e. 1.>oc.iaL Não hã. nada de. o!t,Í,g,ln.af 
n.e.1.>tcv.i c.onc.lUl.>Õe..6. T a.mbêm ·não ê novidade. a c.on.C:e.pç.ão de. que. .a 1.>ofuç.ão do p!t!!_
blema da, d1vi..da não 1.>v1.ã. c..on..6e.guida 1.>e.m mudan.ç.M de. qualidade. n.o tipo de. de.1.>e.!!:_
volv,Úne.n;to e. c.1te.1.>c.in1e.n.to e. e.m novM ba1.>e.1.> pCVta. ·o 1te.fac.ioname.n;to e.c.onômic.o do
B1ta..6il c.om oJ pa.1..óe..6 de.1.>e.nvolvido1.>.

Ex.ç.e.tuando e .1.>.te.1.> pltincJ:pioJ bál.>·ic.01.>, não .te.mo!.> 1te.c.<?.Á.;ta,6 pll.on:t:M n.e.m 1.>olu
ç,o e..6 mã.g i..c.a..6 a o 6 e.Jte.c.eÍt. 

Te.mo!.>. a clú.,po1.>-..éç.ão de. an.aLáM 0.6 atu..aJÁ p1toble.ma1.> e.c.onômic.01.> a pcuc.;t,úi. 
da Ôtic.a do l:n.te.Jte..6.6 e.. do!.> tltabafhado1te.1.> em c.ontll.apo.6iç.ão · M óall.>M c.01.ic.e.pç.oe.1.> 
têc.nic.M que. 1.>e. (Íundc_un�n.tam na. dbiâmtc.a do c.apftaf. 

E.6.tamo.i c.on.1.>ue.n.te.1.>, dai.> noMM LúnUaç.Õe.1.>, mal.> na.o ac.1te.filamo.6 que. e.fM 
1.>e,.j'a.m uma· bM!tWta pall.a n0.61.>a c.on.t/t,Í,Úuiç.ão. 

Te.n:tCVte.mo.6 tltataJt. a e.c.onornia u1.>ando a Unguage.m do dia-a-dJ..a, e.vUan.do 
o.6 .tvunol.> e.1.>p�ua.Uzad64, mal.>, pe.la/2 c.a1wc..tvzl.6Uc.o.1.> do.ó tema!.> t!tatado.6, e.1.>P!
�amo.ó que. no.6.60.6 i..útolte..6· .6e.ja.m pe..6.60M i:nte.1te.1.>1.>ada1.> em ·1.>w da 1.>u.pe.1t6Zue. do.ó 
ac.on;te.c.,Úne.n:to.6 e.c.onômi:c.04, pMa lde.n.t.1:óic.M ne.fe.1.> 0.6 in:te.Jte.1.>1.>e.1.> do.ó :ótabafhado 
/te..6. 

PMa c.urnp� me..f.ho!t o.6 obj'�üvo1.> de.1.>c.Jti.tof.J, c.on1.>idvw.nio1.> que. .6e.JtÓ.. de. .6ll 
ma ,Únpo!L.tâ.nci:a .que. le.Uo/t.e..6 e. e.n.:tldade.1.> 1te.p1te.1.>e.n:taü.va.6 do!.> mov,Úne.n;tos popul.� 
/t.e..6 e. 1.>incUc.ai-6, pa.Jt.t1:d.01.> e. e.ntidade.1.> de. i91te.ja, e.n.viem 1.>ugu.tõe.1.> e. 
pa!La .6 0em pubúc.a401.> .

a1i;ügo1.>_ 

· Também ê no.61.>a inte.nç.ão man,,te.Jt um vlnc.ulo e.1.>,tfte.Uo c.0111 M ,ln,lc.,i,a;t;i,va1.> que.
fu:t.J..nto.6 1.>e.to1te..6 da 1.>oc.ie.dade. e.1.>,tão .tomando, ó1te.n;te. ã qu.u,tão da d1vida e.x'.t.Vt 
n.a. Ve.1.>.:tac.am0.6 M man,lóe.1.>.:taç.Õe.1.> dM I91te.jM c.on,,t!ta o pagame.n,,to da d1v,i,da; o.6 
btabafho1.> dai.> e.ntidadu de. apoio e. a..6.6e..6.6otúa; e., a.ó c.ampan.ha.6 do mov,Úne.n.to 
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Ve.v,ldo ã c.oYIXJLacüção ewui M metM piwpo.ót.M e o-6 1Lec.Uli60.ó e.xbte.mamen.te. 
.f.,únila.do-6, btabai..hMemo-6 da. M.guin.te. óMma: 

- no-6.ba. ,túiagem .6VLá óWa de. ac.oJLdo c.om a -60.Uw.ação da.1.> en;tldadu que.
no-6 apo-<..a.m CÜILetamen;te.;
- e.xemp.la.lLu exbLM, e.m nwnvw LúnUa.do, .6e1Lão env,<..ado-6 â-6 e.n,üdadu de.
c.MátelL nac.iona.l e. pe..6-60M · que. poMam plLomovelL no-6.ba pubüc.aç.ão;
·- oó<llLe.c.em0-6 M.t,ina;tuJLM incüviduai-6, a p!Le.ço de. c.U-6.to, palia .todo.t, ·qual!
:to-6 -6e. in .tVLMM . .m e.m .t,U-6.ten.tM M:ta inic.,<..a;tiva.
PaJLa.- M e.n,üdadu que quwam cüó.unCÜIL a pubüc.aç.ão e.n,tJie. -6 e.U-6 me.mb,w-6

ou. á!Lea. de. inó-tu..ê:nc.,<..a, manióM-tamo.t, noMa fup0-6-<..Ção e.m amp.UM a ;ti/Lage.m·, d� 
de. que. e.n.c.01wiem0.6 ó011111M de. v,<..ab-i..UzM 0-6 c.U-6:t0.6. 

So.Uw.am0-6 que. e.n.bte.m e.m c.on.ta;to c.om M e.n,üdade.-6 1Le.-6pon..6ávw pOll. e.-6:ta 
pu..b.Uc.aç.ão 

Como podem v elL, 110.M o pilo j eto de.pe.nde1Lá ·da ac.wa.ç.ão e. in.telLe.-6-6 e. que. 
VOC.e.-6 delLe.m a e..le.. 

E1.-,.tam0.6 -6 e.glllLo-6 que. e.o bwéi. uma ne.c.U-6-<..dade. do mo vime.n.;to -6 o c.iai.. e. po1i -0._ 
-60 não :te.mo.ó. duvida quanto a.-6 poM-<..b;_,l{_dadé/2 de. 1Le.c.e.bvu11Q.6 apoio-6. 

· . Con.tam0-6 c.0111 voc.ê:-6, plLinc.ipa.lme.n.te. na uni�o de. noMo.ó_ e.-6 601tç.o-0 na .tu.ta
con:ór.a o pagamen:to da dl,vida ex:tMJW..

0-0 EdLtolLe-6. 
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BRADY: O NOVO PLANO.DO ESTADOS UNIDOS PARA A DfVIDA EXTERNA 

No início do mês de março, depois· dos acontecimentos da Ve 

nezuel�, o Secretário do Tesouro Norte-a�ericano, Nicholas Bra 
dy, anunciou um novo plano para ai iviar a dívida externa dos pal 

ses do terceiro mundo. 

A proposta, que já ficou conhecida como Plano Brady, difere 
pouco da proposta apresentada �elo ex-ministro Bresser Pereira 

no final de 1987. Bresser foi severamente repreendido pelo Secretá 

rio do Tesouro na época, James B�ker e, possivelmente, essa foi 

a principal causa de sua demissão. Hoje sabe-se que James Baker 

era acionista de um importante banco.c�edor do Br�sil� obtendo e 

normes lucros com os pagamentos efetuados pelo.Brasil em 1988. 

Agora a situação está mudando, os pa(ses credores já toma.ram 

consciência que a América Latina se encontra� beira de urna expl� 

são de· consequências imprevisíveis. Com razão, temem perder a mi 

na de ouro que somos nos. 

F r e n t e 'a e s _t e q u a d r o · e a i n e f i c ê n c i a d o P I a n o B a k e r , t e n ta t _!__

v a a n te r i o r d e· a te n u a r o p r o b 1 e rn a , E ? ta d os U n i d o s 1 a n ç.a agora 

com grande estardalhaço o novo Plano. 

No Brasil a revista Veja esgotou rapidamente sua ediç�o de 15 

de março com a rnan·chete sensacional ist'a -de que o problema da dÍvi 

da externa tinha acabado, A situação nã? é bem assim. 

O Plano Baker fracassou, pois alé�· de destinar recursos rela 

ti�amente· insignificantes, frente a dimensão da dívida, previa,c� 

mo solução, a retomada de empréstimos dos devedores com o 

q u e n te c r e s c i me n to eco n ô m i c o . Na d a â i s s ·o a c o n teceu, :,a � c o no m i a 

funciona segundo desejos das autoridades econômicas , mas de 

canse 

nao 

acor 

�o �om suas pr6prias leis. �em os banqueiros foram loucos de em 

.prestar a paT�es qu�brado�, �em esses países cres�eriam automati 

camente se recebessem empréstimos, enquanto ·a economia internacio 

nal se encontrava em crise. 

O Plano Brady agora proposto, nao muda nada. Trata-se de uma 

nova empulhação. O ponto.forte do Plano é abrir aos devedores opo� 

tunidade de comp ... rar no mercado_ secundário, diretamente dos bancos 

credores, titulas da dTvida externa. 

Atualmint� os títulos que se enc�n�ram i venda, sofrem consi 

deráveis descontos. No caso do Brasi}, os pequenos bancos que qu� 
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rem ficar livres dos títulos brasileiros oferecem até 72% de des 

conto. Os títulos de outros países obtêm descontos iguais ou maio 

res. Como os bancos sabem que a dívida é impagável, querem se li 

v r a r d e s se s t í t u l o-s d e q u a 1 que r ma n e i r a . 

A p a r e n tem e n te -d o ta d o d e g r ande gene r os i d a d e , Estados Uni 
dos oferece aos devedores, possibilidades de_ comprar sua dívida 

com .até 20% de desconto_. Título.s que hoje são vendidos a 30% do 

seu valor, nos são oferecidos a 80%. t.generosidade demais. 

Normalmente se argumenta que os títulos agora oferecidos nao 

se encontram no mercado. Bem, podemos recomendar q�e o� banque! 

ros os coloquem à disposição do mercado. para ver o·que_acontece.S� 

guramente seu preço despencará a níveis inferio�es aos atuais. No 

caso do Peru
> 

por exemplo
> 

os tftulos Já têm desconto de mais de 

90%. 
O mecanismo proposto por Brady, t�ata de revalorizar os 

tTtulos. Na medida em que eles passem a ser comprados com descon 

to de 20%, ;enhum b�nco a�eitará descontos maiores. Estaríamos es 

tupi damente pagando mais por uma dívida ·que ninguém acredita que 

poder·á ser paga. Os países que pagarem,: receberão os descontos de 

20%, os que não pagarem terão seus títulos ainda mais desvaloriza 

dos, pois não obterão comprad6res. 

Outro aspecto a_ destacar no plano, .é seu caráter limitado aos 

çréditos dos bancos privados. O Bfasil -�or exemplo, de · uma dívida 

de· 120 bi·lhÕes de dólares, deve aos bancos privado·s, em torno de 

70 bilhões de dólares. Um desconto de 20% desse valor dará um to 

tal de 14 bilhões de dólares. Esse desc.onto só se
.
ria ·efetivo ao 

," 

pagar 56 bilhões de dólares da dívida, o que é impossível a curto 

prazo, e antes que aconteça, a dívida crescerá, neutralizando o

desconto. Tudo isso signifita que o problema da dívida nao sera 
' 

.

·s?lucionado por este tal �e Plano Brady.
.. 

t preciso ainda destacar que, corno Estados Unidos conside 

ra sua proposta totalmente favorável para os-países endividados, 

exige em contrapartida, que assumamos 

plantar a pol Íti�a econômica por ele 

compromissos de im 

indicada. São as famosas con 

dicional idades, o chamado prog·rama de ajuste es_trutural e austeri 

d a d e , d e f e n d i d o p e 1 o F M I e B a n c o M u n d i_ a 1 . 

O Congresso Nacional deve fazer uso de suas atribuições cons 

ti_tucianais, impedindo que sejam feitos novos acordos e anulando 

os já feitos com o Banco Mundial e o FMI, violando·nos.sa soberania.
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A QUESTÃO ECOLóGICA 

Como consequência do cun;a!; si na to de Chico Mendes, se de se nca 

deou internacionalmente uma campanha de preservaç5o da Amaz5nia, 

e criditos do Banco Mundial para a regj5o foram suspensos.

A reaç�o do governo brasileiro e setores empresariais foi 

violenta. Passaram a acusar as multinacionais como interessadas 

na internacionaliaaç5o da Amaz6nia, pondo no mesmo saco ecologi� 

tas, indigenistas, banqueiros r governos estrangeiros . 

De repente o governo e a dire ita passaram a defender com u 

nhas e dentes a soberania nacional. Soberania expressa na conslru 

ção de estradas, hidroelétricas e mineradoras. Tudo construi"do com 

os fabulosos empréstimos dos bancos internacionais. Acusam, com 

relativo grau dR verncidade, que a venda de territdrios brasilei 

ros em t1•oc·a ele pa1•celas da d{v·ida externa é uma priopos la 

guista que fere profundamenle nossos inleres8es de naç5o. 

en tr,e 

Como i expressada esta proposta, por porta-vozes do governo, 

deve uer• fir•mr!lfl('n/,e 1·ejeil,arlri fF)I' lodos os ln•as-1:?,u1:rio�;. 
parte de nosso ler··'t'·i tc?P't'.o por ,juros da divida externa é 

T1•o<·a 1• 

inaceitá 

vel pela renúnc1:a ã Dobe1•awia e /,(a,1/.Jé111 por· r;iunifiear o raconh,�r·i 

mento e valorização de uma divida ileg{Lima e extorsiva. 

Mas, esse nacionalismo limitado P- com p1•opósitos interessei 

ros, manifestado pelo governo, e,;t,á completamente capenga. Ao me!!_ 

mo tempo que grita eon tra a suspen:;ão de crédi los inlernaeio 
nai:;, o governo mantém aeordo com o FMI e o Banco Mundial, desde 

julho do ano pa 1; sado, o nele :;e c:omp1•ome te a po l{tic:a s eaonômiua:; 
impopulares concentradorau de ,•iqueza, e totalmente favoráveis �D 

multinacionais. são polilica.; que lo1•aa111 baratas nossaD r1:quezru;, 
. 

principalmente a m5o-de-obra, levam ci expans�o da agri cultura ex 
portadora e projetos de min�rac5o, provocando danos e�ológiaos ir 

rever•DivetiJ.

Também compi:'ome lem o pmwo <7iu· :t'i>F. la de i ndÚ:; tr1· a nacional 
ao favo:r•ece1• a eu li•acla das 111u l t1:nac:ionaú3 ao me1•eado interno. Di 

Zap-idam o pa1,r1: 111ôn1:o pzíblie<i ,10 p,•1:vaf,·i:rn1• a:; empl'oncu; <u-,tala-in, 

re spon sáve?i s pela infrae 1J t1•u tu ra i n du s t P·ia l ,7ue po s sibi l·i tou o 
c:re:;c:imento ec:onômi eo brrHn·z.�·iro e que se hoje não 1;ão rentávei�;, 

foi justamente por .;ubsidiar a preços baixos, o cPescimento da in 

dústria pr•ivada. 
11 falsa soberania que ap7,aude o Plano Brady e as condições ele 
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politico econômica impostas por ele, deve ser• repudiada. A verda 

deira soberania i a  elaborac5o peZos brasileiros de uma politica 

econômica independente,que privilegie o mercado interno, o poder 

aquisitivo das massas popuZares e a libertaç5o do estranguZamento 

da divida externa. 

OPERAÇÃO CATRACA - COMO GANHAR DINHEIRO FACIL 

Duas medidas integrantes do Plano Verão, foram de 

interesse para os especuladores: 

especial 

- desvalorização do cruzado em 17% com o posterior congel�

mente do dólar oficial para estimular as exportações;

elevação das taxas de juros das apl icaçÕes a curto prazo:

over e poupança.

Estas medidas deram possibi 1 idade para que ocorresse uma das 

maiores operações especulativas de todos os tempos da história do 

B r as i 1 • 

Como funciona a operaçao catraca?

Vamos imaginar que no momento em que e imposto o Plano Verão, 

um especulador qualquer esta de posse de US$ 1 0 0. 000, 00 . É prati 

'c a me n t e i n d ·i f e r e n t e s e e s t ã o a p 1 i c a d o s n o B r a s i 1 ou n o ex t e r i o r .

Caso estejam em uma conta no estrangeiro, eles rendem 11% de j�
ros ao ano. Assim, no final do ano, o especulador receberá de vol 

ta US$ 111. 000, 00 . Com a elevação de juros provocada pelo Plano 

Verão, o especulador traz os seus dólares do exterior e aplica no 

mercado financeiro, recebendo por ele ao final do mis, mais de 

20% de juros. Da aplicação de US$ 1 00. 000,00 transfo1·mados em cru 

zados, ele recebe de volta o equivalente a US$ 120. 000, 00, o que 

significa receber de juros em um mes no Brasil, o equivalente ao 

dobro da aplicação anual no exterior. 

Quando a diminuiç�o das taxas de juros ou aumento do dólar 
-

ameaçar a operaçao - e o que esta acontecendo no momento - o esp� 

culador transforma rapidamente em dólar suas apl icaçÕes e as en 

via para os bancos internacionais onde perdem em rentabilidade em 

bora ganhe em segurança. 

Quais as repercussões e consequincias para a economia 

leira dessa operação? 
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l111ediaLa111cnle Lemos um ccrlo conlrole da inflilção, pois todo 

o con�urno supérl'luo 1� invcsl ir11cnlo p1 oduLivo se dirige para a po� 

pança e o over em busca de: altos ,·endimcntos. Também o dólar no 

paralelo manLém unrn certa esl<.1bi I id.:ide pois o fluxo da moeda ame 

ric.-,n,� passa a ser de inqresso no mercado brasileiro. 

/\ contrapartida ê que o qovc1no se compromela a pagar juros 

referentes ao capital aplicado, SL'lll que ele ,·eceba o equivalente 

a o s j u r o s q u e fJ a g a , o q u e 1· e· s u I l a e 111 ma i o 1· e n d i v i d a me n l o i n t e r n o . 

O governo fica d!:!venclo cada vez lílclis ao� especuladores. 

Em resumo o quadro é o ::.eguinte: 

- economia estancada;

- altos rendimentos com a especulação financeira;

- o governo cada vez mais endividado;

- expectativa de reLomada da i nflação.

ResL1l tado: 

O especulador nacional ou esLrangeiro,aumenta em duas vezes

o seu rendi mcn to em apenas um mês. Nós f i camas com a conta repa�

sada pelo governo através dns aumentos contrnuos dos impostos e 

p,·eços. 

O MASSACRE DO FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI 

No dja 27 de fevcrejro, injciou-se o que viria a ser um dos 

pioles massacres ocorridos na América Latina nos últimos anos.Co 

mo reação aos aumentos da qasolinn e dos transportes, autorizados 

pelo governo da Venezuela, n população saiu as ruas em protesto e 

foi recebida a bala. No final de cinco dias de revolta popular, 

cheqava-sc a falar em dois mil mortos. O qoverno venezuelano reco 

nheceu s6 trezentos. 

Este foi o resultado de mais um acordo do Fundo Monet�rio ln 

ternacional - FMI com paises individados da América Latina. 

Com uma divida externa de 33 bilh6cs de dólares, da qual nao 

consegue pagar os serviços, o qovc-rno venezuelano foi obrigado a 

firmar uma carta de intenç6os com o Fundo (semelhante a assinada 

pelo qoverno brasileiro no ano passado) que entre outras 

incluia o aumento de 90% da qasolina e 30% nos transportes. 

Ironicamente Venezuela viveu períodos de grandeza ató 
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nal dos anos 70,devido à produção de petr6leo e do endividamento 

externo. Toda a imensa fortuna em dÕlares que passou pelo país 

foi parar nos bancos estrangeiros, desviada através de fuga de ca 

pitais. As elites e multinacionais se apropriaram dos dólares que 

estão muito bem aplicados no Estados Unidos e em outras partes 

do mundo. Para o povo venezuelano ficaram as dívidas e a vida mi 

serável nos ranchos caraquenhos (favelas de Caracas). Estima-se 

que há, em propriedade de milionários venezuelanos no exterior, o 

equivalente a toda a divida externa daquele país. 

Além da indignação produzida pelas poucas cenas transmitidas 

pela televisão e fotos publicadas em revistas brasileiras, onde 

se via que a população estava sendo caçada e executava nas ruas; 

é assustador como a morte coletiva já entrou no cotidiano da Amé 

rica Latina, causando reduzido impacto na opinião piiblica. 

A maneira como aconteceram os fatos e o que pode haver por 

traz delas, é uma lição que deve ser aprendida rapidamente pelos 

movimentos e lideranças sociais do continente sob o risco que se 

repitam. 

Carloc:,. Andrés Pérez havia tomado posse como presidente da V� 

nezuela duas semanas antes. Era considerado um líder democrático, 

representando a esperança dos seus eleitores e de uma posição in 

ternacional contra os interesses dos Bancos Credores e ·ao FMI. 

Tudo indica que, no poder, ele optou por manobrar politic� 

mente, aceitando as imposições do FMI, aplicando as medidas de 

austeridade com força total, buscando causar impacto junto ã pop� 

laç�o. A revolta era esperada e o ex�rcito atuou como se estives 

se ern guerra, executando sumariamente a população des_q.rmada. Seg.0_ 

ramente haveria outros meios de conter a manifestação sem sangue. 

Com os resultados esperados, o governo venezuelano suspende 

o pagamento da divida, consegue novos empréstimos com o FMI e tra

tamento especial para a Venezuela de parte dos bancos credores,

além de acusar a imposição do FMI como diretamente responsãvel p�

lo sucedido.

Carlos Andr&s P�rez busca, assim, assumir novamente a pos� 

çao de liderança entre os políticos latino-americanos que disfruta 

va desde que havia sido presidente no período entre 1974 e 1979. 

Apesar de estar cada vez mais transparente que os ajustes e 

con6micos impostos para pagar a divida externa estão submetendo 
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o 39 mundo a uma verdadeira guerra, os governos locais sao res 

pensáveis direto pela política que aplicam e por isso têm que 

prestar contas. É tão criminoso o FMI que impõe sua política de 

austeridade, quanto os governos submissos que a executam a ferro 

e fogo. 

OS SINAIS DE CRISE NA ECONOMIA INTERNACIONAL 

Ao contrário do que sempre recomenda para os países endivi 

dados que buscam auxilio financeiro junto aos bancos internacio 

nais, o· Estados Unidos, durante o governo Reagan, mc-znteve sua 

popularidade subsidiando o consumo dos cidadãos norte-americanos. 

Como a moeda internacional é o dólar, é fácil para ele pagar 

suas importações sem que receba do exterior as divisas equivale� 

tes. Basta o governo fabricar mais dólares para comprar o que qui 

ser. 
Como todos os países do 39 mundo estão endividados e ansio 

ses para vender, concorrendo entre eles mesmos, o Estados Unidos 

se beneficiam adquirindo a preços cada vez mais baixos, as merca 

darias exportadas pelos paises endividados. No entanto a economia 

funciona como um conjunto de coisas, onde tudo que acontece de um 

lado repercute no outro. 

O governo norte-americano, para financiar seus gastos e evi 

tar a fabricação excessiva de dólares, arrecada moeda também atra 

vés do aumento das taxas de juros. Assim controla a inflação e a 

trai capital do exterior, além de receber mais pelos juros da d{ 

vida. 

Com o dólar valorizado as importações aumentam, aumentando 

também o consumo,enquanto as exportações diminuem. Há alguns anos 

que o Estados Unidos convive com um crescente déficit público, 

saldo comercial negativó e aumento de sua divida externa. 

Em 1987, no dia 19 de outubro, toda a chamada "comunidade fi 
nanceira internacional", levou um tremendo susto com a quebra da 

Bolsa de Nova York. Foram torrados mais de 1 trilhão de dólares 

na crise financeira. 

Através de mecanismos financeiros onde o governo americano 

.f1:nancia as empresas para recomprar suas próprias ações, a crise 

foi controlada. Outros sintomas da crise foram controlados por 

meio de processos semelhantes no ano passado,como qua�do o gove! 
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no socorreu o sistema de poupança norte-americano. Mas as causas da 

crise não foram controladas. No domeço deste ano a inflação amerf 
cana chegou a 1% no indice de preços por atacado. Esse nível de 

inflação é alarmante para um pais do porte do EUA , com inflação 
tradicionalmente baixa e titular da moeda que funciona como meio 

de pagamento internacional 

A inflação no EUA ou onde quer que seja,é simplesmente a pe!:_ 

da de valor de uma moeda, quando ela nao consegue manter a confia� 

ça, quando as pessoas deixam de acreditar que ela vale. Quando a 

"comunidade internacional" resolve trocar os dólares em seu p� 
der, por mercadorias e vê que a produção norte-americana e insuff 

ciente para atender o mercado, a of e1�ta de dólares passa a sup� 

rar a oferta de mercadorias, levando à desvalorização do dólar. t 

o momento que precede a crise gerai· que se deflagaria com uma cor

rida para transformar a moeda (dólar) em riqueza real (ouro ou
mercadorias).

Para evitar isso a política econômica aplicada e o aumento 

dos juros, o que começa tudo novamente em um novo patamar até 
estourar a crise. 

Hoje o EUA se debate entre duas opçoes dramáticas: 19) tra 

tar de fazer ajustes internos do tipo que aplica sem escrupulos, 

nos países do terceiro mundo, com todas as repercussões internas 

deles decorrentes, como arrocho e recessao; 29) continua com 

a política de avestruz, tratando de sustentar artificialmente sua 

economia, extorquindo os países endividados e empurrando a crise 

com a barriga. 

Como na economia internacional, quando o EUA espirra, nos 

ficamos com pneumonia, qualquer das duas opções terá conseque� 

cias extremamente graves para nos. Uma recessão econômica no Es 

tados Unidos significará quebra nas nossas exportações, recessao 

interna e desemprego. 

A única alternativa que temos é a redução de nossa dependê� 

eia da economia internacional, particularmente a norte-americana, 
reforçando o mercado 1:n terno e estimulando a integração econômica 

com parceiros do terceiro mundo. O passo inicial para projetar 

uma economia independente é parar de pagar a divida externa. 
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DfVIDA EXTERNA - CONSULTA NACIONAL 

Nos dias 27 a 30 de março, representantes das Igrejas Cris 

tãs, reuniram-se para analisar a divida externa e o peso que ela 

exerce sobre o povo brasileiro. Junto com observadores de Igrejas 

de outros países da nm�rica do Norte e Europa. Foram ouvidos PªE

lamentares, sindicalistas, candidatos à presidência da república, 

assessores. 

Na reunião foi avaliado que a divida e os juros dela decor 

rentes são responsáveis pelo agravamento do quadro social e eco 

nômico da maiorida da população. Chegou-se à conclusão que a dívi 

da é uma questão política na medida em que implica em dependência 

do pais devedor aos credores. 

Discutiu-se a relação divida e teologia, pois como ela deter 

mina a vida e a morte das pessoas, necessita ser abordada pelos 

cristãos a partir do enfoque bíblico-teológico. 

Além de definir linhas de ação, a Consulta tomou a seguifite 

posição estratigica: 

"Ã luz de todas estas considerações e crendo que, como cris 

tãos, somos co-responsáveis pelos destinos da nação brasileira, 

afirmamos nossa convicção de que a presente dívida externa brasi 

leira nao deve ser paga porque já foi paga e porque a continuida 

de de seu pagamento somente agravará mais ainda a expoliação do 

já sofrido povo do Brasil. Sabemos que esta tomada de posição le 

vantará inevitáveis confli�os de interesses. É a nossa escolha es 

tar ao lado das maiorias empobrecidas de nosso pais." 

A Consulta Nacional sobre dívida externa, foi promovida pelo 

CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e CESE - • Coordenado 

ria Ecurnênic� de Serviço. 
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Reunidos em Assembliia Geral, os membros da Conferincia Na 

cional dos Bispos do Brasil - CNBB, atravis do documento n 9 42, 

Exiginc�as �t�cas da Ordem Oemocr�t�ca·, se manifestaram preocu 

pados com os problemas causados pelo crescente endividamento do 

Brasil. No documento, a CNBB propõe inclusive que nossa dívida 

seja submetida a uma auditoria p�blica. 

Transcrevemos, a seguir, p.:irte do documento: 

"36. Ex;tvmame..n.,te.., o Paló já 6,o;__ ob!Úgado a e.x.po1L,taJL, paJta o.t, 

pwv.i fl.{,C.0.6, e.n:tJLe. 1980 e. 1981, 50,4 bilhõv.i ct mcú.6 do qu.e. M di

vi..-6M que. e.n.:t1tcvwm n.o pcil.6. Quando o Papa, na e.neZcüc.a "SoUiaitu

d,o Rei Soaialis'1
, abo.1tda o p.1tobfema da dlv;__da ex.:te..Jtna, pa.1te.c.e. qt1.e.

v.i:tã. .6e. Jte.6,Q../tin.do d,i1te,.tame.n;te. ao B11.Mil. João Paul.o II, vM,i,6,;__c_a

qc1.e. o 6,c<-to de. o-6 paMe..6 em dv.ie.n.vofv,i_me.n;to ac.e.Lta.1te.m, a :tl..,tuto de.

e.mp.1tÚ.:túno, o c.apdaf e..6:útctn.9wo, ".tlw.M6,ot1.mou-.6e. num me.c.an,.{,,6mo

c.on.:úr.aptr.oduc.e.n;te.", um 6,11.uo do dv.i e.nvolv,i.me.n;to e., em c.v<-to.6 c.cl.60.6,

"uma ac.e..n.tuaçêi.o do .6ubdv.ie.nvolvhne.n.:to. E ,ú.,,to po11.que. 0.6 pa2.6e.,� de..

ve.doll..e/2 úi.o ob11J..gc1.do.6 a e.x.potúcut c.ap,i;ta1., ne.c.v.i.õáfl.,éo pMa aume.n

:tcui., ou, re.1.o rne..vw.6, man..te..Jt o .6e..u n1ve.1. de. v;__da. "Não ê .flúto p�

gM a dlv,i,da. .6-Ú11pfe.,óme.n..te. à..6 C.Ll-6:tM ela 6ome., da. m,ú.,é'.,úct e.. do .6ubde.

.6e.n.vo.f..vhne.n:to do no.6.60 povo". E.6.:ta. dlv;__da :t.01tn.ou-.6e. ócúoJt de. novo

c.o.f..on).al,.(,,6mO, ç_.m que. o.6 povo.6 do T e..Jtc.e,.uw Mundo, e.orno o B11..M-Lt, d�

vem pa.gaJt pv.ia.d0.6 ,mi,btt,t0.6, c.ompatc.â.ve,.Ló ao,� p,éotLe/2 pe.,![,,LOd0.6 da. h.,ú.,

:tôtúa hwnana.. Todo.ó 0.6 dado.ó n.0.6 ino.6t1wm que. a. d1.vida. e.x:te.tma II ê

hoje. um d0.6 mcÚ.6 e.t;__c.a.zv.i ,<_,n/2.tJtwnen.-to.6 d.a. cli.m,i .. ntl.{,ção da v,éda. e. ,<.m

p.la.n;taçêi.o da niM,te., ,i.M:Utwne.n...to de. pe.c.a.do c.a.e..e..;t,évo e. U.6uttpaçao do

domln,i,o de. Ve.u.,t.".

11 5. - ne.c.e.,MÁ..dade. de. a cliv,éda. e..x..:tvma J.i e.11. -6u bme..;t,i_da. a uma 

aufüowl pu.büc.ct, c om a pccJt:tJ...c. .. épaç.ã.o do Pode..Jt Le..g,ú.,..fa.,âvo e. de. OIL 

gan,,lza.çõv.i 11.e.p11.v.,e.n,ta,âvM da .60ue.dade. c.,Lv,iJ,, pa11..a ,Lde.n.:ü.6,,i_c.M a 

.6ua. ju-6:ta c.ompoú.çã.o a. pcUL,Wt da,� ttv.ipoMabJ ..... U..dadv.i .6obtte. .t.ua.6 010:_ 

ge.n..6 e modo1.i de. u;tLU..za.ç.ã.o. 1.6:to ioi ex.ptie..6.60 pela. Con-0:tdu4ç.ão, 

qc.1.a.n.do a.6,.{,luna a n.e.c.e..6.6,<_,da.de. de. "ex.ame. a.n.cif.1-tic.o e. pQ../tiua..e. do.ó 

cúo.6 e. óa:to.6 ge.1tado.1tv.i do e.n.cUv.édame.vz;to e.x;te.11 n.o blta..6-Llwo". 
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DESÁGIO AUMENTA E A DíVIDA FICA BOA PARA ESPECULADORES 

Isto é/Senhor, 05/04/89 

�Os tftulos da dfvida brasileira chegaram a um ponto tão bai 

xo no mercado secundário que passaram a ser uma alternativa 

ressante para especuladores de todos os tipos. 

inte 

Os títulos da dívida brasileira atingiram seu ponto mais bai 

xo no dia 13 de março Último, quando foram negociados a 28% do 

seu valor. Por exemplo: 100 dólares de dfvida podiam ser compr� 

dos por apenas 28 dólares, 

para 32% do valor nominal. 

aumentando posteriormente 

Por quê esses tftulos sao 

seu valor 

atrativos? 

Os juros internacionais em dólar estão em 11% ao ano. Os tftulos 

brasileiros a preço tão baixo, estão sujeitos a recuperaçao caso 

o Brasi 1 consiga encontrar um mecanismo internacional para pagar

a dfvida ou comprar seus tftulos como prevê o Plano Brady, o que

proporcionará grandes lucros aos especuladores, muito mais do que

mantendo seus dólares às taxas de juros do mercado. Alguns anal is

tas acreditam que há bancos brasileiros participando dessas tran

saçÕesY

MAILSON ACHA BOA A PROPOSTA DE PERPETUAR A DíVIDA EXTERNA 

O Estado de S Paulo 31/03/89 

'' Um d os bancos c redores a p r e sentou a o B r as i 1 a sugestão d e e 

ternizar a divida externa, comprometendo-se a pagar os j� 
ros de 4,5� ao ano. A proposta foi feita na reunião do BID (Banco 

lnteramericano de Desenvolvimento). Os credores exigiram apenas o 

aval do FMI e Banco Mundial. Mailson achou boa a proposta, mais a 

firma que ela é somente uma possibilidade em estudo. 11 Haverá alg� 

ma diferença da proposta acima com a escraviidão? 

JAMES BAKER É CREDOR DO BRASIL 

O Estado de S Paulo, 16/02/89 

"O anterior Secretário do Tesouro Norte-americano e atual Se 

cretário de Estado, James Baker 11, fqi o responsável pelo ante 

rior plano para tratamento da dívida externa que ficou conhecido 

AnÓ.l 'ise, 15 
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com o seu nome, Plano Baker .

O mencionado Plano n�o resolveu o problema dos pafses endivi 

dados. No entanto os grandes bancos credores continuaram obtendo 

g r a n d e s l u c r os . Se r á apena s c o i n c i dê n c i a o f a to d e J ame s B a ke r se r 

o proprietário de US$ 250 mi I de ações do Chernical Bank e US$ 558

mil de açoes em outros bancos e companhias de petr61eo7

O Chernical Bank i credor de US$ 4,5 bilhões no terceiro mun 

do, sendo US$ 2,5 bilhões com o Brasil.11 

Isso explica o "puxão de orelhas" que Baker deu no ex-Minis 

t r o d a F a z e n d a , L u i z C a r l .o s B r e s s e r P e r e i r a , q u a n d o e l e tentava 

conseguir negociar descontos para o pagamento da dívida brasileira. 

GRANDES BANCOS CONCENTRAM TíTULOS DA DfVIDA BRASILEIRA 

Folha de S Paul o, 26/03/89 

,, 

quinhentos e quarenta e oito bancos deixam de ser credores 

do Brasil; 

- em julho de 1986, oitocentos e cinquenta e nove bancos Pº!

suiam créditos brasileiros;

- apenas duzentos e sessenta e um bancos participaram do Gl

timo acordo com o Brasil em setembro de 1988.

Isto significa que os pequenos bancos, principalmente os nor 

te-americanos, desfizeram-se dos títulos brasileiros que se concen 

traram nos grandes bancos. Os bancos preferem verder os 

que possuem com até 72% de desconto a esperar que o Brasi 1

sua dívida. 11 

títulos 

pague 

Qualquer valorização dos títulos da dívida proporcionari 

g r andes l u c r os a os bancos que e o m pra r a m os t í tu I os e 111· ·branco . 

"PRATO FEITO" PARA ECOLOGISTAS 

Segundo m•i;igo pubUoado na 1·evista VeJa, de 29 de rrtar•ço último, a pri_ 

meira pPoposta ccncreta e detalhada a respeito da par•ticipação de ent'idades es 

trangeiPas n.0 con.t1?ole da Amazônia, partiu de onde menos se esperm.>a, do pr>E_ 

pr1:o governo brasileiro. 

O Ministro das Relações E:x;-t;eriores, Abreu Sod:Ni, apresentou a uma plq_ 

téia de cong1?essistas americanos a sua idéia de criar• uma rese1?va ecológica 

na Amazônia., numa área de 1 milhão de hectares. Em troca., o Bras1:l seria aqui_ 

nhoado com um desconto de 1 bilhão de dólare't3 em sua divida externa. 

Análise, 16 
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R E T R A T O D O B R A S I L 

Ãrea: 8.511.965 km J , q�into país do mundo em extensao 

População: 144,427,586 (1988 estimada) 

182,332,474 (2000 projetada) 

PIB: US$ 325.,
2 bill:Ões (1987) 

Taxa de crescimento: 0., 5% (1988) 

Taxa de crescimento da população: 2% (aproximada) 

Serviço da dívida externa: US$ 17 bilhões ou 5., 2% do PIB (1988) 

Piso Salarial do País: NCZ$ 81,40

Taxa mais a I ta de renda, segundo a Receita Federa 1 NCZ$ 26 b i I hoes 

ou US$ 55,000,00 
População que recebe ate um salário mínimo: 19., 4% (1988) 

- População urbana: 50% (1965) 73% (1987)

-

• 

• 

Expectativa de vida: 57 anos (1965); 65 anos (1985)

(, ,anças abaixo de 5 anos afetadas por desnutrição: 55%

C, ,anças abandonadas: 16 milhões (1987)

Desnutrição como "causa mortis", abaixo de 5 anos: 69%
População com déficit ai imentar acima de 400 calorias/dia (pobreza a

b s o 1 u ta ) : 3 5 m i l h Õ e s ( 2 5% em 1 9 8 6 )

População subnutrida (consome menos de 2.240 calorias/dia): 27 m, 

lhÕes (38% em 1961) e 90 milhões (65% em 19861 

Populaçao vivendo em condições sub-humanas nas 95 cidades com ma,� 

de 100.000 habitantes:20 milhÕes(21%da população urbana 

População favelada: 12 milhoes (12,4% da população urbana em 11861 

Trabalhadores rurais sem terra: 12 milhões 

Trabalhadores rurais migrantes permanentes:4milhÕes ( 10%) 

DÍVIDA EXTERNA 

Transferência líquida de capital financeiro: 

América Latina (1980-1986) = US$ 121,1 bilhões 
Brasil (1980-1987) = US$ 50,4 bilhões 

- suficiente para:
realizar três vezes a Reforma Agrária (US$ 18 bi 1 hões) re-si tu

ando 12 mi lhÕes de trabalhadores rurais sem terra ou com terra

insuficiente para sobreviver com suas famílias;

construir conjuntos residenciais capazes de abrigar 11,2 mi 

lhÕes de pessoas

Período 1980-1987: 

. Brasil pagou= US$ 120,3 bilhões como Serviço da Dívida Exter-

Anál·�se, 1? 



na e US$ 82,0 bilhões só de ju ros 

Saldo Comercial do perfodo: US$ 50,7 bilhões (tra nsferidos de 

bens de serviços reais) 

A pesar disso, a dívida c r esc eu 89%, de US$ 64,2 bi lhÕes para 

us$ 121,3 bi lhÕes 

Sem a rol agem, o serviço da dívida teria sido US$ 160 bi lhÕes 

A tra nsferênc ia 1 Íqu ida de US$ 90 bilhões (ou US$ 25 bilhões 

a mais que o total das receitas de Orçamento Geral da Uni ão). 

SÓ em 1985, o Brasil pagou como serviço da dívida externa o 

equival ente a 5,8% do PIB e 53% das exportações 

Em 1982, ha via pago 7,7% do PIB e 102,3% das exportações 

Serviço em 1988: juros e amortizações pagos pelo Brasil = US$ 17 bi 

lhÕes (a qu antia ma is elevada dos Últimos c i nco a

nos), equ ivalente a 5,2% do PIB 

Cotação dos títulos brasileiros no Mercado Internac io nal : US$ 0,28 

por dóla r (28/02/89). Por este valor,  a dívida r eal (toma ndo 

o valor aproximado de US$ 120 bilhões) seria US$ 42 bilhões.

FATORES LIGADOS AO ENDIVIDAMENTO EXTERNO QUE AUMENTAM A INFLAÇÃO 

Serviço da dívida externa públic a: Em 1987, cerca de US$ 10 bilhões 

ou aproximadamente 4% do PlB 

DÍVIDA INTERNA: US $ 42 b i 1 hões (em LFTs, jane i ro/89): custo mensal de remune 

ração: 25% nos 9 dias úteis entre 16 e 25 de janeiro, foi 

gual a US$ 3,15 bilhÕes;projetado para 1989 = US$ 72 bilhões 

(preço de dezembro de 1989) ou 22% do PIB. 

- Valor correspondente aos serviços da dívida externa e interna e superior a

todos os itens de despesa do orçamento federal: seria suficiente para comprar

de volta, em títulos, toda a dívida externa a preços do mercado 1 ivre.

P erda de R eceita: proc edente dos incentivos e subsídios - a maior

parte ao setor pr ivado 

Inc entivos (reduções ou isençoes de impostos) = 3,8% PIB 1987 

Su bsidiados- a empresas ru rais e agroindustriais ex portadoras, 

estatais etc = 5,26% do P I B  1987 

• 

• 

• 

• 

FONTES: Ensaio "Brasil - As causas das injustiças e a Missãodas lgrejas11 12/88. • 
ARRUDA, M. "Empobrecendo o Brasil Via Endividamento Externo 12/88 
ARRUDA, M. "Esboço de Política Alternativa para Romper o Círculo Vicioso 

do Endividamento Externo 01/87 

Jornal do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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ENTIDADES DO MOVIMEN"l'O SOCIAL CRIAR CO� COftRA DÍVIDA EX·.tERNA 

Reunídos em Brasilia, em 16 de maio, representantes de Entidades 

do Movimento Popular, Movimento Sindical e Igrejas, criaram o Comitê

Contra a Dívida Externa. 

Os objetivos do Comitê sao acompanhar o funcionamento da Comis 

são Mista Sobre o Endividamento Externo, no Congresso Nacional, PªE

ticipar ativamente de u�a Campanha Nacional Contra a Dívida, prod� 

zindo material, desenvolvendo palestras, além de apoiar as iniciati 

vas populares sobre o assunto. 

Também ficou decidido apresentar à Comissão do Congresso, no dia 

08 de junho, uma carta reivindicando que entidades representativas, 

sejam ouvidas e que possam acompanhar todas as atividades de investi 

gação do endividamento brasileiro. 

É a seguinte, a relação das entidades que compoem o Comitê: 

- Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos-MNDDH; Servi

ço Nacional de Justiça e Não-Violência-SERPAJ; Comissão de Justiça e 

Pàz-CJP; Associação de Ed�cação Católica-AEC; Cáritas Brasileira; F� 

deração Nacional de Enfermeiros; Centr�l única dos Trabalhadores-ÇUT; 

Federação Nacional dos Jornalistas-FENAJ; Sindicato de Assistentes 

Sociais; Sindicato dos Médicos; Sindicato dos Sérvidores Públicos;! 

greja Anglicana de Brasilia; Pastoral Universitária e Instituto de Es 

tudos Sócio-Econômicos-INESC. 

Além destas entidades, manifestaram o seu apoio e interesse p� 

las atividades do Comitê, o Conselho Federal da OAB, o CEAN/Unb e o 

Fórum da Campanha Brasil Cont+a a Divida Externa. 

Finalmente este Comitê deverá apoiar os trabalhos de divulgação 

do Tribunal Internacional sobre a Dívida Externa, que será realizado 

em setembro, em Lima, no Peru. 

Corno iniciativa da Cáritas e do Movimento de Direitos Hurnanos,s� 

ra editado um Boletim sobre a Dívida Externa, chamado Análise. 

NR: Sempre temos enfrentado todo tipo de colonialismo . 
Cultural, Educacional, Costumes. Tudo, até o de 
linguagem vem forçando-nos com termos que não são 
parte integrante da nossa linguagem. Nesta ediçãQ 
em sinal do combate ao colonialismo lingüístico,a 
gente deixa de tratar Estados Unidos como uma 
coisa no plural. Portanto ao invés de os Estados 
Unidos são ... diremos,Estados Unidos é... como 
qualquer outra nação deverá ser tratada no singu 
lar. Apesar das Gramáticas opressoras. 
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ESTA·TUTO 

Ca-pÍtulo I 

C��·,' ó.RIO 

\ ) 

6 10 

\j 
Da denominação, sede, du_racão, nc.turez2 e 01,.. ; t=. - \U'\ e,, • 

_L'.;:_;:_. �_..:..:..:.• 

Art º lº - O Centro de Defesa dos Direi tos Humanos de;. : -: ;,rÓ�)Olis, 

que, também, denominar-sr-á, conjunta ou S' 1_·.l:·2.,1��men -
-

r , te, Grupo de Açao, Justiça e Paz de Pe-Lropc,: i:::, 0 uma 

enti·dade de es tu.dos e de trabalho, sem fins J uc-rê. ti 

vos, com sede, admin..ist:.�2.ção e foro em Pe:tr-Ópo} is, Es

tado do Rio de ·.;raneiro, coIT dru--ação por t2J'1 Do j ndeter

minado º 

Art. 2º - A concepção do mundo em �ue se baseia e no�:-:a � enti 

dade, acha-se inscrita nos documentos da I6,-2ja (?ue -

bla e Doutrina Social da Igreja i11etodista), e é o Cen

tro de Defesa dos Direi tos Hu.rna..._'T1os de Pet:rér::i� i� - G� 

po de Ação, Justiça e Paz. - consti tu.ido ria2.�2. 

a defesa dos seguintes fins e objetivos: 

aJ - Uma clara e ineruÍvoca opção pelos 

marginalizáâos, no ç_ue se refere à res:iciade polÍ 

tica, ecori&tn.icâ, social e cultural da .b.:Dirica La-

b) - Ampliá:r ô êéB.menisino junto às àemais con:issões 

e) 

cristãs, é á0s homent dê boa vontade, &�:r-aves 

estudos e :pTátioa-s Gom.u.r1s, tendo como fu.c"1êl amen 

to a iüi1a pêia 3üstiçà e Faz;

de 

Reii@1i:f é â ·g:i'i? s00:te a� diversas s-i.t,...,a:;Ões de in 

justiça qu@ §ê {��em presgntes em nossa socieda -

aos 

condições 

��a�ae pe1� s1stema sócio-político-econômico vi -

gente; 



-

d) -

., ' -2-

Denunciar casos concretos de 

tos humanos, providenciando apoio aos injustiça 

dos; 

e) - Analisar as estruturas sociais., polÍ t:..cas, econô

micas e culturais, visando sua profunda transfor

maçao para torná-las mais justas, no sen�ido de 

proporcionar a toe os os direi tos elem.errté1�:-es ine

rentes à vida; 

f) Buscar promover a 11:1idade de açao
7 

enT,ré os diver

sos movimentos comirni tá:-ios locais, t)·'.:;::. 2-r:-sim o

fortalecimento dos moàos de manifésta.ç;;;,o e organi

zação populares; à.ando uara tanto, seu respaldo e

subsídio;

g) - Coligir e ,interpré:tar dados e: in.ior.";'JaçÕC:!s a res -

peito dos proble:rr:c'ls i:-.:.-tsrnacionais, ns..c:. 0nz..is 
1 

e� 

taduais e municipais, as causas e e ons0qu encias -

da dependência econômica, política, so:.:ial e cul

tural, e tra.n.smi tir os resul t2.dos ãe tais estudos 

9-0s organismos interessados e à opinião :pÚbli.ca 

h) - Estabelecer relações e estreitá-las

nismos e entidades c�·.1e, e:u qualq_ue:-

COI os orga -

::· .. :.�S7, .... "2'2 -.. .. :· ..... � ......... :_ �!tS 

pol{ticas, sóciais e culturais l::..Dd2.s, ciireta ou 

iridi:fê-tafüent€, às aspirações de Just:i.çc. e Paz; 

i) - Fomé:ntár á oo�sciêrt,::ia, no sentià.o de Q.Ue as pes

soas se e:á§ajefil na. pró!ll.oção e na d.ef�s2. dos direi 

tos 1.iu.mánGrs; 

j) - I.rn.planta-:t?' rtt5.�1ê·os do Centro de Defesa d.os Direi -

tos Büffià:fl&§ 1 nos â.i ve'.'.:·sos locais da ciàade, 

sê âprésent-e bé'@es;siô.ac1e premente; 

onde 

. 1) - Adotar qua'.Íàquê:F' m·&did.e,s e prcYv-idênci2..s gue enten 

Jêr: tr§cé'ss·�:t-ià:s à realiz.açé',g de seus fins e obje-

i±vBsi; 
f. .,..,-r :i\') Q e 

.!rt� -3·º· ::: o c:;eBtr8 ·ã:é Dêíêsa. a0s Direi tos Humanos de Petrópolis-
. '·" .• _\.C)i�"' · � .--�·e :rormaao pelas seguintes categorias ae membros.·
l .J 1 ;,, ·----

• 
l I i • ,._,; 

i '-¼�\· . . -r a) - membros fundadores: os que subscrevem o nrr�sen+e. t· ��- .J::' .., 

aW . ""... -
f\�,:�y ', JP- . ,_" � ---

,.,.- �e . .. ,iif� 
ato de constituição; 
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Y_....,

\ . ... 1 ,
!

· � • =-.,.. . .... . , ' ,\ .. r--r, ,,._ 1 vv" ., \ ,c'C " :,_ -�.., ·fi ./ /' ,, .. -. ;t �> ../ e· .)1
\ �� !Cw,, \\ ..... 
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º 

. --1 . j-\J_

b) me�bros-colaboradores: os que

e) - membros efetivos:

terial ou serviços profis

sionais especi�Jizados, na 

qualidade de asr�essores ou 

consultores técnicos; 

·os g_ue solicitarem sua ad

missao posterior� entida-

os membros-colaboradores somente serao admitiàos na 

qualidade de membros e·feti vos, após solici -r.c.ção de ad

missão dirigida à Diretoria �ue, previe.mer-t8, da�á seu 
' - , 

parecer, submetendo-o a ãeliberaçao da asse�bleia-ge -

ral. 

Idêntico procedimento será adotado para os cue deseja

rem se tornar membro-efetivo • 

A Assembléia poderá per'.:Ilit�r em suas revnioes a prese� 

.ça de pessoas estranhas ao Centro, em caTátc: esLrita-

mente de observaçãoº 

Cap{tuJ.o II 

Da organizacão: 
'Í: / \I� 

, � Art. 4º - Constituem Órgãos do Centro: 
a -V W).r/ 

! . \ll � -� �t. 5º

rf±fi'• 
l� -1�

- A Asse�bléia Geral e

- A Diretoriaª

A Assembléiá _ _<}e.rü, 4:rgão máximo da enticlace, caracte

rizada pela íffesfüiÇá Glos ãssociados, fundadores e efe-
. _; .  , tivos, re-an�r-se�à: 

\ 
l').,(Oª ',-,\ -:-0, )
Ju1 .. � -

� 
.. , � .. I) ordinai'.i��ntê ! nb período de lº de março a 31 de de

l: & < jJJ\Y"' 
L ,Lwf:..m 

a - na J?Timei:fa rei.:lniâo anua1 deliberará. so-ore o re-

: � r- L� \ j ,. i.i:télriô de a.ti viüades, balanço e cor:tas da Dire-

zembrô t e qUinzenalmente o

v-- ·· i;r tôr±á; 
--. �f· , . 

Í\ i� -<i: . b....-- �m épo"'ia px-Ópria, elegerá sua Diretoria.f,M"" . .-..� � • �A,., -----� 
� _..,.... ,.....:_ ... 

,. ..
.. 

,,,.n •• ' II) extraordinariamente: sempre que a urgência e relevân
. ]:,;,fJY�v-
• p, (!;: 

,:��,i-.. � �:� � i..it

eia dos assuntos assim o exigi-

remo 

convocação extraordinária �erá feita pela Diretoria 



-� 
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ou 1/3 (Úm terço) dos assocjrulos. 

As reuniões da Assembléia !.,e:--ão presidic1as :ro:-- um coar_ 

denador e Uin relator, esco::J-iidos por UIIl õete1�inado pe 
, riodo.o 

Dos trabalhos de cada reu."1ião, lavraY-se-á ai.e., em li-
, . vro proprio o

Art. 6º - O quorum para instalação e funcionamento da /l ::;sembléie. 

é o de 1/3 dos associados, à exceção :feita qw·:ia o da 

admissão dos associados constantes nas aJÍneas b e c 

§ único 

do art. 3º, que será de 2/3. 

O quorum para deliberação de. Assembléia, dar-se-á por 

maioria simples. 
' , 

Art. 1º - Compete a Assembleia-Gera�: 

a) - eleger, anualmente, seu �·resiàente, Vic e:-?residen

te, lº e 2º Secretários, lº e 22 Tesourei2-os, po

dendo reconduzÍ-los; 

b) - elaborar, periodicaruente, o p:r·ograma de q-:;ivida

des do Centro; 

e) - :De:finir e manifestar o nonto de vista do ::e:.-;..ro em

todos os assuntos relacionados com os seu:' o·ojeti

vos; 

d) - deliberar sobre .a refo:-::,2 Jes�e est�tutc, inc:usi

ve sobre sua administração; 

e) - Aprovar ô Regimento Interno do Centro.

A:rt. 8º - A Diretoria dà õe11tro poderá indicar tantos a�:sesso 

res e consultépe§ t�efü.càs quantos entender n�cessá 

rios ao efi-eiéniê desêmpenho de suas atividades, bec 

assim Comissõês õu Grupos de Tr�baToo Setoriais, sem 

pre ad referenduní dá Assem�·éin-S-eral. 

Compete ao Presidentê, b"dê'd'êc'Ídas as diretrizes e reco 

tn�rl&aç3�·s aã Àssembléia:, a administração e re:presenta

iãb át±và e passiva, judicial e extra-judicial do Cen

t:t-8 áê Detêsa dos Direitos nu;nanosº 
Firmar, com o Secretário e o Tesoureiro, conjunta e 

respe_cti va:mente, os papéis referentes a cada uma des

sas í'unçÕeso

- Q.ompete,�o Vice-1:T�
2

§,i,d,ente substituir o Presidente em



... 

quivos, documentos e valores pertencentes ao Centro 

sob a responsabilidade de cada um. 

ar 

, 

Firmar com o Presidente 

ma dessas funções. 

, . os papeis referentes a cada u-

- Ao 2Q Sec�etário e ao 2Q Tesoureiro compete su·::isti tuir

os respectivos titulares, em suas fal0as e inpedimen

toso

CanÍ tuló III 

Do Patrimônioº 

·. 
I

\ 1 

'· á-/: 
�;,,..., 

Art. ll2 - O patrimônio da entidade será constituído r-e�us contri 

buiçÕes materiais, donativos e subvençõ�s 0uc 1�: fo -

rem destinadas. 

-·( · .A.rt. 122 

CauÍtulo TT 

� Disnosi :::Ões Gerais e '.I-.:·2.nsi vÓrié:-s: 

Os serviços :prestados ao Centro, po::::- seu2 :::e::."t,ros, nao / e 

�r·J\. ·"�-_·,.,. �.,.Ac\!..T'

!Y'°

t.�. 

serão remunerados, 2. excecão do co

,

nt::�2-to C':.. é :"2.ha.lho -

.-
� para fim específico. 

::.=..--1.;..;.:::,.3_2 - Nenhum membro do centre re���)o::1der2. so:..iiá·--ia e subsidi 
. (/ 

,- J/.>, � 
ariamente pelas obri�çõcs rJOciais da 

11/%' .p
';./

1, / ' C�<tf\ !trt · 142 - Os casos omissos neste E::.:'t,ai;uto serão resol v1à.os pela

-� 
Assembléia Geralt ou e::.:. 2e-ü. recesso - A:t a}º le:�ra a 

\- Q-J1 pela DiretGria.o 
r, ,-::1� �,'t, 
)·'").? (�.' ( J , A:rt_.-_;;;;_ 

� 
_ 15Q - No reé!éssó da Assembléia Geral a Diretorié. poãe:rá deli 

� 1 
jJ_ berar, em ca.rãter e�traoréh nári o, sendo 2.9 ê_ec:..sões re 

fer&nàádâs pêià Assemblé1a, posterio�ue���, no reinÍ //4� .. -�� ,/ f:t� � ·u�
c:i.8 de stià-s á.ti viã adesº _"'")�' e� 

}- ' \ , r
\c 
, . . i �-� .f ,.. ". : ; ... � ·1 , , - �-t · 0° = À Assembleia Gêra adotara e aprovara o r·L: ___ -i:nento in --��----� �..., . ""'"" terno do Centro, objetiva.ndo regular suas relações in-

ternas e a de seus membrosº > :e�' ·,::u� fi�%: .. � iv;ç-. , p;ft,_. 171 - A extinção da pessoa. jurídica poderá ser decidida por
'V,"-
\ O� 2/3 (dois terços) dos seus membros efetivos e em Assem
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. . 
·J - �

. --

bléia Geral para tal fim eu pi: lrimÔnio t

nesta hipótese, será à estj_nado, a ju{zo de i:,r�r.1ma As -

sembléia à instituição de finalidade semelhante, loca 

lizada no Estadoº 

Art º 18º - O presente Estatuto, urnz vez aprovado pelos me:1,bros -

que constituem o grupo fLJ1àador do Centro, 

trado no Cartório competente. 

---

, / ::. 
-;.. � :... / - , ":-'' ..... 

- . �-
\ y {e/, (/ -, ()" : . - V 

J ( 7' I r f•lllf0_t'' 1:-<.»-tf\ 

se::-E>. regi� 
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A' N :E X O 

O Centro de Defesa dos Direitos Hu�anos de PetrÓpolis/Grupb 

çio, Justiça e Paz seri sediado, provisoriamente, � rue Paulino Afon

so, 477-fundos, nesta cidade. 

Os s5cios fundadores s;o os seeuintes: Freis Jaime Ferreira Lo

pes, David R. Santos, J��us M. de Almeida Lima, S�rgio Kessias Guima

rães, Emílio Santi Piro, Basílio Rezende, Leonardo no::, Rev. Azoil , 

Zerbinato, Nádia Roeder Friaça, H�liióe de Oliverie, Anne Maria�- s.

Rattes, Maria Odete Teixeira, Breno Garcia Cabral, Ruj de S�uze Mo�-

teiro, Márcia M. Monteiro Miranda, VitÓrie .4perecid2- de A. 32stos, .4� 

tonio Augusto Teixeira, Gustavo Adolpho L. Fria ça, An2 L:Íc j e T. Pinto 

Beatriz Salgueiro dos Santos; que 2.s::inam e subscrever: a:: t:res (3) vi 

� · as dos estatutos. 

-

-

, 
A diretoria à.a entiàaàe e cor:pos-ce àos seguinte� :-:-e:i·oros, com 

seus iespectivos cargos e que assinam o nresente: 

Presidente: Márcia :M. 11�onteiro Mir2.;1n2 

Vice-Presidente: Ruy de Souza :Monteiro 

Lº Secretário: 

�ª Secretária: 

lº Tesoureiro: 

2ª Tesoureira: 

17�-1 

, 
. Sergio Messias Guimarães 

Maria Odete Teixeira 

Jesus M. de Almeiàa .Llwc

Héllida de Oliveira 

' 

r -� H·· • -- .•.. ..:/p·l ,-.....;.:-..-. ...// ..,..-.,r::v.- -
._; I 
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.. .,.Jlcnção Com 
• ,1 Cc.:.ar Vlclre. 1.: 

.,,.«. Hor..zontc O..ãa 
.,,,,,.. rbose. l - Ao con.:

Ordill.fu-ia - A . _ 
msTães) - :R. _ 

1- (Dr . Luiz 61:lva)
. 92 está oorreto .
IOlidtla'l'lldo o sa:ldo 
,t . 18) . 

['() DA ·2n. VA:RÀ 1 OOMAROA .""DE .
?OLIS .. . -· . ·-
� e. Barreto
irazo de quinze dias,
a.elo ALCIDES PRO
• DOS SANTOS 
� v.EEIM DE 
!1.io da Ooma.rca· de

:>dos quantos o pr,e
irazo de quinze dias, 
:rem conhecime·nito, 
01.0r PúbliC(l, em 
!>, d,:;nunclou :ALCI
fUSTINIANO DOS 
asé TorQua to Jl.15!;j. 
de L11oÓênci.a Gon-

lomo mcurso no ar. 
I Crom.'Dimenlto

. 
ti.e . 

o Pe..'1tu. É como nâl)
& '1.!itá.!lo pe:;soa1m em
W J.T em lugw- ín!..� 

;,::-,es2.nte edi,ta,J cha
f denunciado ia· con, 
w, que funbiona ·

a::
971, .dia. 27 de ju 

1 fim de .seT -iirberro,. 
� dem ais · rermoo rlo 
l art,ê .ú'!l.33 sentmça
�b uena � reve-.fa.
·ge ·ao conht:ciimmto 
rlo acusa.do, mandou 
i_edital. que será :pu-
1 DE ·JlJSTIÇA e iafl
i;,ostnm.E:. 

· s 01 de j olho de 1982.
castro Bar.reto, Esori� 
o
-IRA DE SOUZA
1 _D;...reito

::TO DA V .fo.Jf,A DE . OOMARJCA DE
f'OL'.IE-R- . 

,afAO E .I:.'l\."TI:M..�ÇA0 
,a,it '30 d,as 

.NY DO COUTO FA. 
!ito da V'1ra de Fa
·,,,. P.PtJ'ÓJ')Olis, Estaào

. >:e l.c,..--oeação na 

10S que o _ presente 
J dele conhecimento 
JI'IlADA a Sra.. MA
RA LOPES, 'l:>rasil ro. 

encontra em lugar 
ião para que tome 
. ÇAO DE DIVóR-
seu mc,rfüo smA.S-

tr-;,rrs<'J1tndn ]>('!11 01 1 ; ,ll -�atn m t·n:·1..:11 1J 
rom wndn à prn.�o . crn ! t.tds cm 08 07.Bl . 
Face à cc:ud.ão dt•  S:-. 0..';c:ia: d{.- Ju:.
tiç11 qu�mt..o no p11r:1d<'i'l'() do. E:>((-Cutad,1 . 
1 ol mand rudo C:XP<"d lr o presente odJ -
tal de cit.a çilo pa..-a 'Ql.l(> a mc:--ma pa.. 
gue o princ�'ll e n.C-l�<;Órlos cm 24 ho. 
ra.s ou indl(}1.L<.' U>eru: ti p<Wla:n.. sob

.
pe 

na de �rem J)(:P..h �ados tan tos Quan
tos ,bastem ;,Jnra gnrnntilr a CXC'�uç.à.o . 
Ou1n-ossim, '.fico. a cxocutuxln ci<'nte que 
lhe fol nrrcst.a<io o &<'�nte� ··.ooMl . 
NTO úTLL do pra2o de Terras (lott- C(
Ter.reno} .:n.9 11 ri.a qtrnà.ra n.Q 20 dt, 

,Bairro Qultandlnha, nesta clcade. com 
a superfície lcle 978 (K)m2. IE para Ql.l.t:! 
ch!!f;Ue a0 conhccinÍc·nt.o do ex ecutad o 
e passa:do o .presente· guc sea-á afb:lldo 
no lugar de costu.m,; e publ icado ru.. 
forma àa �el. D.A.DO e pa.,sa,d.cd'itsla c:. 
dade cie Petrópolis, EstarlÓr<lcf.-.R.io d<· 

· Janeiro, aos trinta ld�,...qp;;més d�_Ju
nho do ano de mil. ,:1.0;-�os � ')Ô, t..e-n -
ta e dols. 

. 
n,:i_\-urã �tfivcl ) '  �-

·errvao. '-"1 e.O· e.:::.• ,,:;:· ') 
�N � . .,,....,_,""', . J\L VTh! ISO ARES.:: · ,, 

� 0v ef..... \' ./- . ;  .:J_.,,,, e�- ,:.._ 
'\ r \\\-. 1,._. , · , _:-, )-·r ,a . 

�6.>DE �JR.EITO ,»À , -3,n.  VAR.A 
G.I;ÍZEL �'co�·-,P�-c.�· DE/ETRó!,O: 

c,'mS :J..1 - �)· ' ' .  \ . .  :/. / -
�- � � ESG�V.ANIA,,,DA �- �.vm-f,1-m 
· \ <.C:>ED

�
AL D'E NQTIFfCAÇ.!0 ,e()M O 

\ �'PRAZO E c.:r'J:ID,"1'�"{.aoí' .DÍAS, Pf.. 
', RA · :.>J\�C,�/ 00 Pú'BLJCO 

\EM: Ç;..,� E,, PJ'..Z.;"v!FAI..M:EJ,.'TE DE 
TERóEIRc)s,, \ �.ESS. =, NA 
FQP.MA ftE! dY.: 

O/ . • LIDN ffell-SOJ-.. A-\, 
so uiz de Direito �tx,b..' a -
ra CiYél desta Comár� hd� • Pflrópo. 
lis, F.stado do Rio de

�
aneiro, �r no. 

.: meação na forma d.:l lei. etc . �.r.-.:, \!?. 
FAZ S.\BER .aos qu o pte&?T� eai. 

tal virem cu àek- con ecltn.;-nto ti.� 
rem que se processa per� cs�....-ffil
zo e cartório, sediado no E;clJ!'j'c;o do 
For.um , o Protestr., Judiclal reouerido 
_por MARGARIDA .F1NKEL DOS RElS 
contr2 NUiNOEL COP..R.EA DE LIM_t,_ 
FILHO. obje/!-ivando resgu ardar .o;;.eus 
direitoo. e evi1&r oue . .1uturarnente. o 
suplicado venha iriu:nta.- ums. açf1.c• 

· de usucapião sobre a propriedade ru.
ral, denomina.à& ·sitio Nuvens", lo.

. Caliza.do fora do perímetro u rbano âo 
· 5V D.istrl to · deste Muni.cipio de Petf'(;. · polis, com a suoerficie õe 10 a.lque1res
· e 10 . 900m2. confrontan<io CúID seus
diversos lados com herãeiros e suce.o...
sares de Manoel Co:r-1 é.i de Lima Ju.
n.ior .,.,.lóebrando Teu;ejrs aa Cos�.
.Mane... de Primo e Mane Antonk,
Ma.r-i;-lrida Rufmó da Rósà. � outros .
e ainda OO'Il1 terr&i de prooriedaàe
àenonúnaô..a 'Pr�rld!kdP'º E. pare
oue o presen� Ecilnal ehf<l!Ut> ao C{) .
nhecim<'n to dos ín.tere�c;.<:aõos maiidei
extra:í.!o, sendo atfxaàO' nó llll?'àr de
costume e prrbnêa:âd nô Diário' Qfj_
cial da Comarç&; ii.if. fo'ima d<i lPi.
Da.do e na ssa-do nt-sta ciàade àt" Pf;.
trópolis.RJ. aos_ qei,ifr.o, dias do mes
de .iunho rir, O.DO cJ'e mil n'ovPê'ent.()S e, 
mtcnta1 e dois. �� t'-a�m :n'i ra ilr;i.
vel J .  escrivão subscrevo .

LEX)N GILSON Al., '\lJ'M' 'S0�'1RES 
Juiz àe Di.re1t0 

Jl1l•ZO DE DIREITO •DA VARA DE FA. 
M.ri.IA DA 001\-fARCA DE PETRóPO. 
Ll� ..;.. RJ . • . , - ' 

LOPES, brasileiro, 
re ma.nu tenção, .:re-
0 na 'I1l3. Dar.mstad, 
nesta tlàa,de, bem 
O de. mesma para 
e Juízo no pró>imo 
> DE 1982,. AS 15 :00

�� D]J CITAÇAO 00.M O PP..A. 
Z0 DE 3ô DIAS 

' 
/ 

- -----......
· · ·J > 1 c ,  • � ••.-, '-- · · --· ,··- · �  ... · - - __ _ 

: l;� :'\1:.:r. Go: . �·�,? ·;t� ; ,, !  �� F"7"":"<'inl da 
;. , ,·;: Fº,::::, H . .  d ·�1" ' : • · ·  / · !, .,'.\ :!.<• . F:l.inrn 
/•. t h :w<le Va;· Cl :t'•, :"i, : � ·;· .. . � Blmu:x> 
J t·J'!;;.;-:: 

Cl:1'<°T'J{0 D.E DI'.FT'Sh 1 � }.'� n1.r:.E1T()S 
dID1.ANOS DE Pr;-TTI <',;>i::>: JS/GRU!PO 

.AÇAO, �USTIÇ.". E T'AZ 
RESUMO !!'.>OS ;:: v.:-:.rJJ"QS 

O C',ent;ro de- Dr·"::·r,. dos DlrcJtos 
H u_manos d(· Pct."Õp-.11 1.� <:/ou Grupo 
.t, ,·aQ. J-u.s t i çn e :•1t::. -:-: ·: : td,, c::n 1 .9 d e :  
11(•,·r·mb:-o de· J H79. f··�·! .  ��o t1r..,tn ddn . . 
ü-. :na nui Pa�1l ino l.'. �·�tso. 477 
1 u nd os. com os ítn.c: à<. p,c,·ucr� e;- a de. 
frsa dos d ireitos humr,noc. dos c:mpo
brcdâos e- marg-in r�:i:-.:, io.,, <-<•m dura
çfl-0 por kmPo 1 ndv�.c:�. : ;;:•do . TUl bL 
JX>t.cse de m:Un ç:àc, do { r:U,fade, !\CU 
�, ntrim/Jnio !J�rá õc ·.n:.: .-:rio à i n:;t!ttti. 
çi,(I C<,:igcnerc , ior:J l::: --::. :ir-r.te F.c;ta
ôo e a reierida <'nllc'.:10,· i- n·r�0ntca
�- ' JX:lo Pr�siàc::::iv.:- (;:!! .1 : 20 ·e· fo::-a de. 
i t· ativa . e pa.s.c:ív:..i.m:nu . 1 nó.e, c�o 
que- ós :;ócio.� não rcsp<,nô !:rr. r..::i:-- idJa
:-:n.:nent<, pelas vb:-i_;aciJ{':c so�ir,is e: não 
�Pnào .fins lucra tiv01' o� ,._, 1 :. ; n t c-� são 

\. re.Jorrr.i:veis por del !bc:-,,r-�,c, ó· 21:1 àa
-"-'>S !;..rnbléia Geral e os .1 :, ·:,ro� D,n- 
t.ore.s n�o percebem qu ;.1r; . ;e, l11oro. or 
denado ou gratif!c;,ç:;',CJ 1. ::>. , ,wrla 
a; ual é composta: - I'H .:d<nte :  JvLir. 
ci::. M .  iMontt:.iro ML:-::r. c, - \'!�·-pu-
sicr-nte : Ruy de so�:4 ! �, ::; ::-,, - 1 .0 
S-.·-:-!'1.t:- io : s,.,:-r. io :,: t : .  :..: r- , : :n .. r.:"t.C.s 
- 2a . 'Secrctári::! ;  :M :-:.:-i� C-<L :1 ":"1·'..:>: cJ 
:-:i - 1 5' Tesou:-f:iio : .i :s·.:: � X ér: .11�.
mc. ica Llma - 2a , Te:;,;, ,:-e1ra : 1- l t:lli<ia
àe Olivc:ira. Os só:lor. ·: ,. :1r:ací' .::s �
o.;, scf:.Hnres: Fre.is Jai.m,· 1{;::-rc-ira. Lo
PC.' . David R. Santos, J<::.,1::- M. de· .f\.lmci
da Li:-na, Só=-1!io Mes� :_e G :: •:z:a:-.',.es _
E:nilic, San ti Piro, 3a: . it F.ezf·nôe,
Lr·ortard o Batt Rc, . !�·oi : Z:.:-binato.
Nb-d.Ja Roecer • Friaç..,, i-: · · ::::. o!: Oli
veira, Anna Maria IM. S P..:ittC!. Ma. 
ria Odett Teixeira ,B:-enr, G arcia Ca
b:-S.:, Ruy ã e  Souzá Mo..11-;,c>in,, :MLrcia 
.M. . .Monielr O M.l.ranó.a. \'J :.:,:·1,, !,p:rccí.
áu de _J\_ Bastos. A ::rtc:1.l{ :'. '..!i,"c..:sto 1 c-;
X!'!,i. Gu$tavo Aôo:phD :.. T�:..ca. Ane 
:'...ü:i,/ T. Pinto. B<·a;;-12 '::. :·r ; ::: ro do� 
San LOS .  

l 'i':222)
OJmEM DOS .'1.I>VO$AD::),, no :J.�.A.SfL 

SECAO DO '.ESTADCi D-.• 210 DI. . 
J _/U-. "FJIRO 

�n.. SUBS.ECAO· P.27:- �,:'>()- ,!'S 

e o N v o e .t.. <' " o
.I\SS:s:vGL:E:IA G:-:R �.:.. 

EXTR..AORDTh" Ai� 
A Direto:-ia d a  :k . �; zt.1.,1•,:io da 

C.-ü -RJ. PetróµollS, à!.' r:..�· rjc, corr. o 
nn. 4V à.o :P�i.mcnic 1:;w:-n,. d.a 
O.4..B-I-!.J . t•m atcnàimc-:n,c:1 ,t s,,: :-:::t:...ç:ào 
de Advog-aào lega1"';l env.: , .:.�:i1-0 r.r :::,.,a 
,J uri.<;,'°'ição ",onvo:ca os Sr:,: J,cvo:::uios 
in�rn(-ós ;,os quaorós ci�c;, :, S• · °:\��o
JKa :-;; se n·uni:rt-m em !LS.S'S 8L!1.6,. GE� 
R/!.L •BX TR.AOR.DIN'AP..IJ: . no pr/,;,�üno 
w:, l!' 1 oni n7A:· l .de ju:.bo � H. :v, ')o,a.s 
.t. é-<'<l!:' º" S1.:oscção s:t� n :. -:: .. úo J m:

1 i t -ra cloi:. n.9 970-sl . .2. 1·, . .;5t;,, r·l-:J:,dc p::.ra 
''·i-'c.,::�arem i: .c:qm:ni.!· ,:-( 1 ::- -rio dia · 
i.:, Po.<;icion;;:rn ento el a ,Cl: •. :· t· r:n .:Ca -

ecão 0. córi.c'eitos cmiud,n. n.;. entre. 
,'L,t.a Côncedid& :>!'jr s- .1 "·1r E:., ic 
Ci.léarn, n0 d.la 12 dr j : :.:'lo p,p . ,  à 
:?..:'1ãio IrnJ}(:rr.al, c\.(>s.L;;. c!d:..,::��. no
n: ..: r a1n a "�":)a tes •. · · 

A Dr.er.orin 
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'ív'INDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SOS - Ed. Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Brasília, DF · (061) 321-4751 

REGiftENTO INTERNO DO REGIONAL
�

1. O Regional Leste I afirma que os Direitos Humanos sao fundamentalmen-
te, os direitos das maiorias exploradas e das minorias espoliadas cu]
tual, política, social e economi-0amente, a partir da visão destas ca
tegorias, conforme a carta de principios aprovada no IV Encontro do
Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos.

:nos 
Para cumprir seus compromissos, o nosso Movimento baseia- se 

seguintes principios: 

' 
i, 
;I 

1 
'

1, 

•' 

I. Estimular a organizaçao do povo, para que se conscientize
de sua situação de opressão, descubra forças para conqui�
tar e fazer valer seus direi tos e para se defender das vi�
lências e arbitrariedades, promovendo em todos os niveis,
uma educação social e politica para os direitos humanos
Este esforço deve possibilitar que os homens tornem- se ,
cada vez mais, sujeitos da transformação e superação das
atuais estruturas.

II.Lutar, com firmeza, para garantir a plena vigência dos di
reitos humanos, em qualquer circunst�ncia, defendendo a
punição dos responsáveis pelas violações desses direitos
e a justa reparação para as vitimas.

III.Incentivar e garantir a autonomia dos movimentos popula -
res, ultrapassando os interesses institucionais, partidá
rios, religiosos, considerando a pluralidade de opinião e
reafirmando a opção fundamental, que e o nosso compromis
so com os empobrecidos.

IV.Ter claro o seu papel, suas limitações e potencialidades,
sua identidade, repudiando qualquer forma de instrumenta
lização e se caracterizando como uma articulação não go
vernamental.

'., 
. .

&©) R egionais do MNDDH 
"'' 

Norte 1 (AC, AM, RO, ) Manaus - av. Epaminondas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM · (092) 233-8072 
Norte U (PA, MA, AP) - Sociedade Paraense de Defesa dos DH - rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA - (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL, BA, SE, PJ) ·CDDH J. Pedro Teixeira - pça Ce!. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB - (083) 321-4375 

Leste 1 (ES, RJ) - CDDH Petrópolis - rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ · (0242) 42-2462 
Leste II (MG) -. CDDH Juiz de Fora - rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG - (032) 211-8677 
Sul 1 (SP)- Centro Santo Dias - av. ffigienópolis,890, sala 19,01238, São Paulo, SP-(011)825-4414 
Sul li (PR, SC, RS) - CDDH Joinville · rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC - (0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO)· Instituto Brasil Central - rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO - (062) 225-2801 
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-

1 

-

V. Incentivar a criação de novos centros e comissões, promo
ver a articulação com entidades afins, numa política que
tem como vertente que direitos humanos são os direitos
dos empobrecidos.

2. O MNDDH - Regional Leste �' é a articulação permanente das entidades
que lutam pelos Direitos Humanos, instaladas nos Estados do Espírito
Santo e Rio de Janeiro.

3. A integração de novas entidades de Direitos Humanos, fica condiciona
do a participação nas lutas da Regional Leste I, bem como o compro -
misso de assumir integralmente os princípios citados no item I.

4. As entidades novas encaminharão a Regional (através de sua
va), a composição da entidade local e formas de atuação. A
ção do ingresso ou não no Regional Leste I, será feita nos
estaduais.

executi
delibera
encontros 

O Regional Leste I 
, 

constituído: 5. sera 
a) pelo Encontro Regional
b) pelo Encontro Estadual
c) pela Coordenação Regional
d) pela Coordenação Estadual
e) pela Secretaria Executiva Regional.

6. O Encontro Regional se realizará uma vez por ano, sempre no segundo
semestre.

7. Nos Encontros Regionais será necessário o "quorum" de 50% mais um de
todas as entidades que integram o Regional Leste I e para as delibe
rações sobre as seguintes questões:
a) escolha da Coordenação
b) escolha dos representantesjunto ao Conselho
c) firmar convênios e aceitação de doações de

dicas
d) modificar seu regimento interno
e) aprovar prestação de contas.

Nacional do MNDDH 
. 

, , 

pessoas físicas e jur� 

8. Os Encontros Estaduais realizar-se-ão uma vez por ano, sempre no pr�
meiro semestre e deliberarâosobre as articulações e lutas conjuntas.

9. Cada entidade de Direitos Humanos que integra o Regional terá o di�
rei to a dois (2) votos, nos Encontros Estaduais e Regionais não im
portando o número de seus participantes.

10.Se houver necessidade a coordenação convocará encontro extraordiná -
rio que deverá ser convocado no máximo com 15 dias de antecedência

11.A Coordenação Regional será constituída de quatro (4) representantes,
sendo dois (2) de cada estado, eleitos nos respectivos Encontros Es
taduais.



12. A Coordenação Estadual será constituída de um (1) representante de
- � 

. 

-

• � cada entidade filiadas e comissoes de trabalho formada nos encon-
tros Estaduais (formação e violência). 

13. A Secretaria Executiva terá caráter Regional e será assumida por u
ma entidade do Regional eleita no Encontro Regional.

14. Integram o Regional e Est�duais as entidades que participam até o 
presente dos Encontros.

Petrópolis, 16 de setembro de 1989 
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MOVIMENTO NACIONAL DOS D1RE1TOS HUMANOS 

-

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Nome: 

Entidade: ASSOCIACAO DOS EX -f.\LU\\I OS on FW'1A 9EM 

. Endereço: RUI\ VI°ITE E QUATRO DE f1.'\IO l\l2 43 - RO':HA - 11.J. 

-

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 

0bservaçêies: 

Não 
D 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h 
-

17h as 

Local: Centro de Formação 

Rua·Aimorés, 08 - Moquetã 

Nova Iguaçu - RJ 

1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones para contato: 767-7677 

767-2987

3. A diária serâ assumida pelo Regional Leste 1
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MNDDH 
_________ ,.,. .. ,, ... , ...... --.------· .. -·- __ , ,  ... ,_ . . ............... _ .. __ _ 
___ ,. ______ ,, ___ ,. .. ,.�-.. -·----·---···· ..... , __ , . . .... - .. , _ _ , ___ _ 

---------------------------· --·---·--·--· 

MOVIMENTO NACIONAL DOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

•' . . .  

DIRE1TOS 

Ficha de Inscrição 

Nome: 

Entidade: 

... Endereço : �-<V::::':".
- C1,r-·�

�� - í<.S . 

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim Não .' 
D 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formação 

Rua·· Aimorés, 08 - Moquetâ 

Nova Iguaçu - RJ 

HUMANOS 

Observaçóes: 1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 ele junho de 1992 para o 

seguinte enderece: Comissão de Justiça e Paz 

Rua Capitão Chaves, 60 

26. 220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones pa-ra contato: 767-7677 

767-2987

3. A diiria seri assumida pelo Regional Leste 1
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MNDDH . . . .... , ... ________ --- 7 
----------------------------· ····--·--··-·

MOVIMENTO NACIONAL DOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Nome: 

Entidade: UJ:,i;,11Jb,� 

D1RE1TOS 

Endereço:�� J-� /4 (V\A.CU.,Ô

Vai chegar na véspera para dormir? 

Sim Não 
D 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h ãs 17h 

Local: Centro de Formação 

Rua·Aimorés, 08 - Moquetã 

Nova Iguaçu - RJ 

HUMANOS 

0bservaçóes: 1. Pedimos que devolvam a ficha atê o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones para contato: 767-7677 

767-2987

3. A diária seri assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS D1RE1TOS HUMANOS 

-

-

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Nome: 

Entidade: AJ:uP 

Endereço: 

2oa21, 

Ficha de Inscricão 
-----=-----.__ 

- ,_l rV {1-. lif O tro � fU .&1 Co 

Vai chegar na ve spera para dormir? 

Sim ID Não : 

D 

Observaçêíes: 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h 
-

17has 

Local: Centro de Formasão 

Rua·Aimorês, 08 - Moquetâ

Nova Iguaçu - RJ

1. Pedimos que devolvam a ficha atê o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Tel efo.nes pa,ra contato: 76 7-76 77 

767-2987

3. A di�ria será assumida pelo Regional Leste 1
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MNDDH 
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---------------------------· -------- ----------

MOVIMENTO NACIONAL DOS DIREITOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Nórrie: 

Entidade: 

. ·Endereço: 

Ficha de Inscrição 

)' 

"": ' 

m 9,c'.'.),a...... " !R. J--º

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
D 

Não

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h 

Local: Centro de Formação 
., 

Rua·Aimorés, 08 - Moquetã 

Nova Iguaçu - RJ 

� 
17h as 

HUMANOS 

Observações: 1. Pedimos que devolvam a ficha atê o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26,220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefo.nes pa-ra contato: 76 7-76 77 

767-2987

3. A diiria ser3 assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL 00S 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Nórrie: �TE ((1 N 1 

Entidade: 

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
D 

Não 

OIREtTOS 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h ãs 17h 

Local: Centro de Formasão 
.. 

Rua·Aimor�s, 08 - Moqueti 

Nova Iguaçu - RJ 

HUMANOS 

Observaçóes: 1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 de junho de 1992 para o

seguinte enderece: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones para contato: 767-7677 

767-2987

3. A di5ria sera assu�ida pelo Regional Leste 1
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-
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MOVIMENTO NACIONAL DOS 01RE1TOS HUMANOS 

Moyimento Nacional dos Direitos Humanos 

.Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Nônie: 

Entidade: _.=..;:e
c._.;..
711A/.)4�·-'-w�' L,-=-º----=-de��&�Á�ud=�-=:.=���_;,....:_.���zz;..L.::&-:7:;.....;;..._----=-(/-R� 

Endereço: tlu: do Wo!-rzn:20 a?3q - l!few.gu. eira .

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
D 

Não

Observaçdes: 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h às 17h 

Local: Centro de Formação 
..

Rua·Aimorês, 08 - Moquet� 

Nova Iguaçu - RJ 

1. Pedimos que devolvam a ficha ate o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereco: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26,220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones pa·ra contato: 76 7-76 77 

767-2987

3. A diária sera assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

D1RE1TOS 

Ficha de Inscri�ão 

Nome: 

Entidade: 

Endereço: 
I 

D�)sDQ.. 

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
D 

Não .' 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formasão 
. . 

Rua·Airnorés, 08 - Moquetâ 

Nova Iguaçu - RJ 

HUMANOS 

Observações: 1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 de junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones pa�a contato: 767-7677 

767-2987

3. A diária ser� assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS D1RE1TOS HUMANOS 

-

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Endereço: \\\.} !\ G {?'(\ tJ\ f\ U O IJ\0\\P\ \\ �

\lo)..iA '\\eóO.N ó(.\ 

Vai chegar na véspera para dormir? 

Sim 
D 

Não

Observações: 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formação 

Rua·AiMorés, 08 - Moqueti

Nova Iguaçu - RJ 

l. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 de junho de 1992 para o

seguinte endereco: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26,220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones para contato: 767-7677 

767-2987

3. A dinria sera assumida peio Regional Leste 1
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MNDDH 
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MOVIMENTO NACIONAL DOS DIREITOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Nome: %(,r _Vt[2 . J 

HUMANOS 

Endereço:� -'-''-"'v'-'-'{J..___._.C .... fE:. ..... Z"-Ll_...(2'---__,_U;..s,.,12""'-«-� ..... e:�l-<,.<tí',.ç...lt1----t ...... til._�5:._-_ _....S ....... M-'--'-__ À�� .... v'--"'z ....... -------

LhL--m RB-J)CJµ.019 - /2j CeP. /J..:;/:2?$-

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
o

Não 

Observações: 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formação 

Rua·Aimorés, 08 - Moquetã 

Nova Iguaçu - RJ 

1. Pedimos q.ue devolvam a ficha até o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2t Telefones para contato: 767-7677 

767-2987

3. A diária sera assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

Nome: 

Entidade: ldoo. 

Endereço: 

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
o 

Não

Data: Dia 04 de julho de 1992 • das 

Local: Centro de Formação 

Rua Aimorés, 08 - Moquetã 

Nova Iguaçu - RJ 

DIREITOS HUMANOS 

e.\ 

8h as 17h 

0bservaçóes: 1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 ele junho de 199-2 para o

seguinte endereço: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones para contato: 767-7677 

767-2987

3. A diária serâ assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

_ .. -- --

... _,._, .. . .. . . . ..  ---··-

-···---··-·-- --------

01RE\TOS HUMANOS 

"Entidade! -
:7
-r\\_..;:..,,.o""-','-'>--'�=r:;...o:aoc...,_(VvvvL-....::.....;c-=--=.:....�...=......::�·:;,.-e....:;;._

1 

__ � __ &=r:;...�=--'-'--"='..,__=V;..:;_.A..;c.....:.:;.,;Ô-��=��A.K ..... AQ,...j...(".l,..1 ..:....--'�(. 'K

. Endereço: j5 j tfD�ÍÃ R_Q__-

Vai chegar na véspera para dormir? 

Sim 
D

Não 

Observações: 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formasão 

Rua·Aimorés, 08 Moquetã 

Nova Iguaçu - RJ 

1. Pedimos que devolvam a ficha ate o dia 26 <le junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comiss�o de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26,220 - Nova 1�uaçu - RJ 

2. Telefones par a co�tato: 767-7677

767-2987

3. A diária serâ assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS 

Moyimento Nacional dos Direitos Humanos 

Regional Leste 1 · 

Encontro do Estado do Rio de Janeiro 

Ficha de Inscrição 

n.- n J .. . · . �. -
Nónie: � � VVVVVV'lJ

··- .. .. . ......... - .. 

-·-······ -· . ...... ... � - ... 

DIREITOS 

Entidade: � �&J�H� 

�v 1�� .. Endereço: J; 

Vai chegar na vespera para dormir? 

Sim 
D

Não :ro

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formação 
., 

Rua.· Aimorés, 08 - Moquetá 

Nova Iguaçu - RJ 

HUMANOS 

Observaçóes: 1. Pedimos que devolvam a ficha até o dia 26 <le junho de 1992 para o 

seguinte endereço: Comissão de Justiça e Paz 

Rua Capitão Chaves, 60 

26.220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefo.nes pa-ra contato: 767-7677 

767-2987

3. A diária sera assumida pelo Regional Leste 1
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MOVIMENTO NACIONAL DOS 

. ,_ 

. ,.· M91im�nto ijacional dos Direitos Humanos 

�e,gional Leste l

Encontro do Estado do Rio de Janeiro
, •  

•' ' ' ' ·  

·,(/··.··· 
,•, 

Ficha de Inscrição 

·:. 

DIREITOS HUMANOS 

�?:nie :·. ------------------------------------------

-
Entidade: 

:·:·�ndereço: 

Vai chegar na véspera para dormir? 

Sim 
D 

Não 
D 

Observaçóes: 

Data: Dia 04 de julho de 1992, das 8h as 17h 

Local: Centro de Formação· 

R4à:.Aimorés, 08 - Moquet3 

Nova Iguaçu � RJ 

1. Pedimos que devolvam a ficha atê o dia 26 ele junho de 1992 para o

seguinte endereço: Comissão de Justiça e Paz

Rua Capitão Chaves, 60 

26,220 - Nova Iguaçu - RJ 

2, Telefones para contato: 76.7-7677 

767-2987

3. A diiria seri assumida pelo Regional Leste 1



• 

MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Mov i.rnento Naciorn1 J cios D i rc i tos l lumanos 
Regional Leste 1 
Encontro Regional 
Dias 11, 12 e 13 de setembro ele 1992

Local: Petrópolis 

.Nome: 

Ficha de Inscrição 

Ira Jlfia.ria lV[a.ciel 

-

Entidade: UERJ 

Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524 Maracanã RJ. 

Observações: 

Dnta: Dias 11, 12 e 13 ele setembro de 1\)92 

l.oc.11 : Ccn tro elos Di rc i tos l lumanos de Pet rópo l is ,
Rua Monsenhor B8rcelar, 400 
Petrópol is - RJ 

1. Pedimos que elevolvrun 8 ficha c1té o clic1 31 de agosto de 19n para
o seguinte endereço: Comissào de Justiça e Paz

RuA Cnpitão Chaves, 60 
26. 221-010 - Nové'.l T fr,U8ÇU - RJ 

2. Telefones pnra contato: 767-7C>77
767-2987

3. :\s diiíri.as ser:10 nssum:icl.=is pelo Regional Leste J
4. Os pnrticipantes devem levar de casa lençol, fronha e toalha

REGIONAIS DO MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiània-GO · R. 240,Lt19,O93-S.Univ. (062)2266030. 

1.Non, 1 - 69.900, A.Bnnco ·AC· C.P. H3 · Palicio do Biwo - (0681-2244555 
2.Noru 2 - 66.000, Bel6m · PA · A Manoel Bana. 4 7 - (091 )-2:.>42385 
3.Norderto - 60.05 7 · Fomloa · CE · A Pedro 80,901. 33-S/605 - (085),2261953 
4.Lut, 1 - 26.000 . N Iguaçu AJ · A Capltao Chevu - (021)-7677677 

5.L•"• 2 - 36.570 Viçosa. MG. A. Arthur Bornerdu. 61 - (031)-8911780 
6.C .Ou11 - 74000 · Goíonl1 · GO. A. 240, Lt.19 0.93-S.Univ. - (062),2256030 
7 .Sul l - 02318 , S.Puulo • SP · Av Antonello de Menino, 772 - (O 11 )-2°"'2333 
8.Sul 2 - 90.000. P Alagre ·AS. A.Andrade Neve,.100 - 8/1304-(05121-219130 
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MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Movimento Nacional dos Oi rei tos Humanos 
Regional Leste 1 
Encontro Regional 
Dias 11, 12 e 13 de setembro ele 1992 
Local: Petrópolis 

Ficha de Inscrição 

,-,-:--' 

Entidade: J11.1sTiTUTD A-Poro 3uruf>lC-O Pof>UL.1;e. _. A0J>JP

Endereço: A,u. 
7 

Data: Dias 11, 12 e 13 de setembro de 1992 1 

de Petrópolis , 

-

Loca 1 : Centro dos Direi tos Humanos 
Rua Monsenhor Bnrcelnr, 400 
Petrópolis - RJ 

Obsenrações: 1. Pedimos que devolvam a ficha nté o çlia 31 ele agosto ele 1992 para
o seguinte endereço: Comissão de Justiça e Paz

Rua C:1p.i tão Clwves, 60 
26.221-010 - Nova Ir,uaçu - R.J 

2. Telefones para contato: 767-7677
767-2987

3. As d1:1rias scré10 assumidas pel o llegjonal Leste l
4. Os participantes elevem lcv:1r de c,1s,1 lençol, r·ronha e toalha

REGIONAIS DO MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos/Sede:74000-Goiània-GO · R. 240,Lt19,O93-S.Univ. (062)2256030. 

1.Nor11 1 - 69.900 ·A.Branco· AC· C.P • 73 · P,1�<:ío do Blipo - 1068),1244555 
2.Norto 2 - 66.000. Belém· PA · A Manoel 8arta. 47 - (091)-2242385 
3.Norderto - 60.05 7 · Fortaleza · CE · A. Pedro 80,ves, 33-S/605 - (085)-2:>61953 
4.Lerto 1 - 26.000 · N. Iguaçu· AJ · A. CapítJo Ch1v1t1 - (021)-7677677 

5.L,ne 2 - 36.570 · Viço'3. MG • A. Arthur Bernardu, 61 - (031 )-8911780 
6.C.01111 - 74000 · GoiOnia · GO. A. 240, Lt.19 0.93-S.Univ. - (062)-2255030 
7.Svl 1 - 02318 · S.Paulo · SP · Av. Antonello de Meulno,772 - 1011 )-2042333 
e.Sul 2 - 90.000. P.Alegre. RS. R.Androde Nevu, 100 · 6/1304-(0512)-:219130 
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Encontro do Regional Leste Ido MNDDH 

I N S C R I Ç Ã O 

NOME_...!..'V...:..:IL=-:M:...;..:...LB..1---_;;S--1:f-=:f...!..F.l..:.A�N�\_¾=-, ....:..b�� __ ......_ ____________ _ 
ENDEREÇO �MA- �� �; 5 º'f JoJ..

crDADE ,[ o -l t °" R .e..J�C\... -8 r tEtEFONE (o 2- 43 ) 4 i - 1.2. s .3
' 

NOME .D E N i � I; N . olcx. s ·, L V A.

ENDEREÇO 5 � O---� 
CIDADE V Jk ��k - R J TELEFONE ____ ._.;._ ____ _ 

NOME __________ .:.,_ ______________________ _ 

ENDEREÇO _______ ,.;._ ___ ___,! __ ___; _______________ _ 

ÇIDA DE ________________ TELEFONE _______ -,--____ _

As despesas de-estadia (Cz$ 250,00), duzentos e cinquenta cruzados se 

rao cobertas por você e seu grupo, ou numa impossibilidade serão assumidas pelo 

Regional Leste Ido MNDDH. As despesas da viagem serão assumidas também pelo gr� 

po e esporadicamente pelo Regional. 

Nova Iguaçu, 07 de julho de 1987. 
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Encontro do Regional Leste Ido MNDDH 

I N S C R I Ç Ã O 

::RE���-ti� tt ��J\M�<-'= z� 
CIDADE�\c �

S)'C
:k�l\'9 TEtBFONE __________ _ 

NOME -------------------------------------
ENDEREÇO ______________________________ _ 

CIDADE TELEFONE 

NOME 

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

-------------------------------------
ENDEREÇO ___________________ '_. ___________ _ 

CIDADE TELEFONE ----------------- ---------------

As despesas de estadia (Cz$ 250,00), duzentos e cinquenta cruzados se 

rãa cobertas por você e seu grupo, ou numa impossibilidade serão assumidas pelo 

Regional Leste Ido MNDDH. As despesas da viagem serão assumidas também pelo gr� 

po e esporadicamente pelo Regional. 

Nova Iguaçu, 07 de julho de 1987. 
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Encontro do Regional Leste I.do MNDGH 

NOME 
---------'---------------------------

ENDEREÇO _______________________ -.-______ _ 

CIDADE TELEFONE 
---------------- --------------

As despesas de estadia (Cz$ 250,00), duzentos e cinquenta cruzados se 

rão cobertas por você e seu grupo, ou numa imp�ssibilidace serão assumidas pelo 

Regional Leste Ido MNDDH. As despesas da"viageCT serão assumidas também pelo gr� 

po e esporadicamente pelo Regional. 

Nova Iguaçu, 07 de julho de 1987. 
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Comissão Diocesana de Justiça e Paz 
Nova Iguaçu - RJ

FICHA DE INSCRIÇÃO 

IV Encontro do Regional Leste 1 de Direitos Humanos/84 
Data: 23,24 3 25 de novembro de 1984 
Local: Centro de Fonnação de Líderes 

Rua Aimorés, 08 - Moquetá 
26000 - Nova Iguaçu - RJ - Tel. (021) 767,2370 

INSTRUÇOES_OTEIS

ll), te i'/111 Human tl1 / Exp .

1. As inscrições devem ser enviadas até o dia 16 de novembro para o seguinte endere-
ço:

Conrissão Diocesana de Justiça e Paz 
Rua Capitão Chaves, 60 
26000 - Nova Iguaçu - RJ.- Tel. (021) 767-7677 

2. Os participantes terão, somente, as despesas da passagem. ·x

3. O jantar no dia da entrada será servido às 19, 30h. .S....-:....... 

4. A casa oferece roupa de cama e toalha.

5. Período do Encontro: início - dia 23 -· sexta-feira: às 20,30h.
ténnino - dia 25 - domingo: às 16h. 

01) Nome: ______________________________ _ 
Gnipo a que pertence:_· ________________________ _
Endereço: _____________________________ _ 

02) Nome:
--------------------------------

Grupo a que pertence: ________________________ _
Endereço: _____________________________ _

03) Nome:
--------------------------------

G nip o a que pertence: ________________________ _
Endereço: _____________________________ _

Nova Iguaçu, 28 de setembro de 1984. 

Sada Bam ud D vid - resi clP-ntP. 



li Jornada Nacional de Lutas 

O Brasil tem hoje uma 
população economicamente 
ativa de 60 milhões de 
trabalhadores. Destes, 20 
milhões têm carteira 
assinada, 1 O milhões são 
t r a b a l h a d o r e s  
rurais e 30 
milhões são 
t r aba lhadores  
desempregados, 
sub-empregados 
ou estão na 

e.anomia informal que
cresce em grande escala. São os
"descamisados e os pés descalços" na luta
pela sobrevivência.
A população brasileira tem enfrentado sérias
dificuldades para garantir seus direitos à saúde,
moradia,educação, transporte,emprego,saneamento
básico ... , isto é conseqüência de uma política de
desenvolvimento não voltada para os programas
sociais, que implica um déficit habitacional de 16
milhões de moradias; na privatização da saúde; no
ensino público sucateado; no extermínio de crianças
e adolescentes; na esterilização de mulheres; não
demarcação das terras indígenas; no êxodo rural e
no desrespeito aos direitos humanos.
No ano de 1991, realizamos a I JORNADA
NACIONAL DE LUTA PELA TERRA. Em todo o país
a Pró-Central de Movimentos Populares,o Movimento
Nacional de Luta pela Moradia, o Movimento da
Defesa dos Favelados,o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra e a Central Única dos Trabalhadores,
realizaram manifestações e atividades conjuntas,
iniciando um rico processo de unificação de lutas pela.
REFORMA AGRÁRIA E REFORMA URBANA,
articulando campo e cidade.
Dando continuidade a este processo, realizaremos

este ano a li JORNADA 
NACIONAL DE LUTAS,entendendo 

a importância do avanço da unificação 
das lutas dos Movimentos Populares que 

buscam acúmulo de forças com o objetivo 
de contrapor este modelo econômico que exclue 

os trabalhadores do exercício de seus direitos. 
A li JORNADA NACIONAL reafirma o momento 
histórico dos Movimentos Populares que a passos 
firmes buscam suaarticulação,tomando a REFORMA 
URBANA,' REFORMA AGRÁRIA e a CIDADANIA 
bandeiras de lutas cada vez mais fortes, presentes no 
cotidiano da população. 



JORNADA NACIONAL DE LUTAS - CALENDARIO 
Dia 20/07 - Segunda-feira 

Eixo - CONTRA A DISCRIMINAÇÃO, O 
PRECONCEITO E A VIOLÊNCIA 

BANDEIRAS 

- questão racial - 500 anos
- extermínio de crianças e adolescentes
- valorização da mulher
- garantia da aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente

-democratização, transparência, participação popu
lar nas instituiçoes da Polícia para garantir os
Direitos Humanos.

Dia 2 / /O 7 - terça-feira 
Eixo - AUTONOMIA E GARANTIA DOS 

TERRITÓRIO<:: '" ,nírn, I ,_ C' 

BANDEIRAS 

- respeito à diversidade étnica e cultural
- demarcação das terras indígenas
- fim da violência contra os índios
- retirada dos invasores das terras indígenas e

reassentamento dos posseiros
- recursos para demarcação das terras e assistência.

Dia 22107 - quarta-feira 
Eixo - SAÚDE E PREVIDÊNCIA 
BANDEIRAS 

- reforma sanitária
- SUS - Sistema Único de Saúde público e gratuito,

de boa qualidade sob o controle da população
- municipalização da saúde
- realização das conferências de saúde em todos os

níveis
- práticas alternativas, em perspectiva de luta

(. Jlíl_,_ l "".... . 
� '-:��.! �!\ ::�-. .,, � . 
. ; .... .. .._, .. ., .... -�-
• ·-�� · .... � ._ ;.,t,J:=t :::_ .,i;-----::.r� --;t::i,,.-.� ..
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.,-
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_. 

• •  ; ij' � . 
--· ... ·,r� . < :� �-_ 

) . 
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Quando o Brasil foi invadido e� 1 SOÔ, iniciou-se o 
período de saque das nossas riquezas. Os índios que 
vivem em harmonia com o meio ambiente são 
exterminados pelos latifundiários, que exploram a 
natureza, matando a vida. Dos 5 milhões de índios que 
habitavam a América do Sul, hoje sobraram apenas 200 

- fiscalizar os órgãos de saúde nos níveis municipal,
estadual e nacional

- saneamento básico
-saúde da mulher: postos municipais, prevenção e

pré-natal
- reconhecimento da profissão da mulher

trabalhadora rural
- aposentadoria para a mulher trabalhadora rural

aos 55 anos
- aposentadoria ao homem trabalhador rural ao 60

anos

Dia 23 e 24107 - quinta e sexta-feira 
Eixo - TERRA PARA MORAR - TERRA PARA 

PLANTAR 

- urbanização das favelas
- transparência na administração do FGTS
- aprovação urgente da LDU
- prestação da casa própria conforme reajuste do

salário mínimo
- aluguéis: reajuste semestral e contrato de cinco

anos vinculado ao salário mínimo
- assentamento imediato de todas as famílias

acampadas
- liberação do Procerra para todos assentamentos
- solução dos conflitos de terra
- regulamentação da lei da Reforma Agrária
- contra o modelo atual de construção de barragens
- crédito rural subsidiado para os pequenos

agricultores
- salário digno
- fim da violência e impunidade e 

A situação no campo não é diferente. Sem uma política 
agrícola séria, os agricultores perdem suas terhls aos 
bancos e são obrigados a migrar para as cidades, pensando 
que vão encontrar uma vida melhor. 

A cada dia que passa 
surgem novas clínicas 
particulares. A saúde, 
que deve ser pública e 
gratuita, está sendo 
sucateada. 

.,a. para morar torna-se 
um sonho quase impossível. 

A mulher, além da dupla jornada, precisa lutar 
contra a discriminação contra o preconceito, 
e contra a esterilização em massa. 
É preciso que façamos da luta da mulher uma 

No Brasil existem milhões de meninos e meninas 
de rua, fruto do sistema que nos é imposto pelo 
FMI. A cada dia são assassinadas três crianças e 
o governo ainda diz que criança é prioridade.
Porém, este país é impróprio para menores.

Desenhos: Nanci e Laerte 
Produção: Comissão de Divulgação da 

Pró Central de Movimentos Populares 
Movimento Nac. de Luta Pela Moradia 



Agora, nós sabemos que é possível construir uma vida e uma sociedade justas. 

Neste sentido, fazemos a união do CAMPO com a 
CIDADE, em todos os recantos do país, brigando pelos 
nossos direitos, com os movimentos comprometidos 
com as nossas reivindicações. 
Enquanto o governo sucateia a economia, se entrega ao 
FMI e envolve-se num mar de lama de corrupção, o 
Movimento Popular vai às ruas para mostrar sua indignação 
e apoiar a CPI até as wltimas consqüências, exigindo 
punição dos culpados. 

O ditado popular diz: "A UNIÃO FAZ A FORÇA", e 
é por isso que os movimentos em nível nacional se uniram 
para promover esta JORNADA DE LUTAS e unificar na 
mesma semana nossas reivindicações em todo o Brasil. 

É preciso dar um basta a essa situação, e nós sabemos que a vida só muda com luta e organização. 
Por isso, nessa JORNADA lutamos contra a VIOLÊNCIA E IMPUNIDADE; CONTRA A DISCRIMINAÇÃO 
E O PRECONCEITO E A ESTERILIZAÇÃO EM MASSA DAS MULHERES. 
E QUEREMOS TERRA PRÁ MORAR E TERRA PRÁ PLANTAR; SAÚDE MUNICIPALIZADA SOB O 
CONTROLE DA POPULAÇÃO; GARANTIA DA APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA. 

REFORMA URBANA, REFORMA AGRÁRIA E CIDADANIA. 

@--B 

FORMAS 

DE LUTAS 
Caminhadas, passeatas, debates, 

teatros de rua, amostras 

fotográficas nos bairros e no 

centro das cidades, entrega de 

reivindicações aos governos 

locais e estaduais, ocupação de 

secretarias, ocupações 

simbólicas e muitas faixas e 

cartazes denunciando a 

situação, entre outras formas 

de mobilização coerentes com 

(' 

Pró CENTRAL DE 

MOVIMENTOS POPULARES 

MNLM - Movimento Nacional de Lutas pela Moradia 
MOPS - Movimento Popular de Saúde 
MNMMR - Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 
MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos 
MMTR - Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

Movimento Popular de Mulheres - MS 
CIMI - Conselho lndigenista Missionário 
MBYA - Guarani 
MDF - Movimento em Defesa dos Favelados 

Fórum Nacional de Entidades Negras 
MST - Movimento dos Trabalhadores· Rurais Sem-Terra 
CUT - Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais 
MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 
CPT - Comissão Pastoral da Terra 
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Of.Sec.Exec.NO 93 

D@: fflê�fêtãfiãd@ Nãêiêflàl 
À@§(A§): CêfltfOI ê Cemi88�êi 

Assunto: 8Q ENCONTRO NACIONAL MNDH 

Prezados(as) Companheiros(as), 

Brasília, 22 de novembro de 1993. 

Conforme resolução do Conselho Nacional,os(as) dele
gados(as) dos Centros e Comissões integrantes do MNDH terão sua ins
crição assegurada no 89 ENCONTRO NACIONAL após terem participado dos 
respectivos ENCONTROS PREPARATÓRIOS no âmbito dos Regionais. Neste 
sentido, as inscrições para o ENCONTRO NACIONAL serão feitas através 
das Secretarias Regionais, tendo por base a inscrição de 0l(hum) dele 
gado que participou do ENCONTRO PREPARATÓRIO REGIONAL. 

Na perspectiva de uma maior inteiração do conteúdo e 
programaçao do 8Q ENCONTRO em anexo seguem: 

. Pauta do Encontro 

. Roteiro 01 - Diãgnê1ti�o d01 C@ntr01, Comi88�ê8 ê 
Rê�ÍOflãl. Este diagnóstico deverá ser feito em principio por cada 
entidade, depois enviado a Secretaria Executiva Regional que deverá 
redigir o diagnóstico do Regional. Portanto, é de fundamental impor
tância q�e todos(as) contribuam. 

• . Roteiro 02 - ÀVãliãQIO. Esta avaliação deverá ser 
construida nos ENCONTROS REGIONAIS, sendo que deverão ser sintetiza
das em cartazes à partir da discussão Regional. Devendo ser enviadas 
ao Secretariado Nacional até o dia 20.12.93 . 

. As fichas definitivas de inscrição do 80 ENCONTRO 
deverão ser enviadas, através dos Regionais, à Comissão de Justiça e 
Paz de S�lvador, Praça da Sé nQ 01 - Centro - CEP 40042-210, Salva
dor/BA, até 15.12.93. 

Objetivando uma maior integração dos(as) delegados 
(as),solicitamos que todos(as) levem para o coquetel de abertura do 
89 ENCONTRO: Frutas, comidas e bebidas típicas; para a Feira de Ex
posição e Vendas de Artesanos, publicações etc.; para a montagem de 
uma história visual do Moviménto, fotos das atividades locais, Re
gionais e Nacionais; não esqueçam dos instrumentos musicais . 

. . . / 

Wffdm"@W��taWM��: : -��

ses - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 22�7 - Fax: (061) 225-7157 
CEP: 70.316-900 - Brasllia-DF 
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Cada Regional terá l0(dez) minutos para sua 
apresentação típica na Abertura do ENCONTRO. Não esqueçam de 
prepara,r. 

Até breve! 

L�� 
ROQUE ,M. D��ZZIO'rIN 

Conselheiro Nacional 

� � � h- \p (., � 
VAt!RIA GETOtIO a. m SILVA

Secretária Executiva 

��f�©M-'Jf��·�.@UWi���� 
SCS - Ed. Oscar Níemeyer - Quadra 02 - Bloco uo" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.31 &-900 • Brasma-DF 



•• 

-

lüDilll �011\ll�IO liA(IONll O( OIRIIIOI HU�l�Q\ 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
VIII ENCONTRO E ASSEMBLtIA NACIONAL 
SALVADOR/BAHIA - 24 A 29 DE JANEIRO DE 1994 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS RUMO AO StCULO XXI 

24.01.94 - Segunda-Feira 

- Durante o dia: . chegada das delegações ao Centro de Treinamento
de líderes (CTL), em Itapoã, 

- Colocação nas paredes dos cartazes e painéis produzidos no Regi2
nal com diagnóstico feito;

- Organização das equipes de trabalho e grupos de estudo;
- Conhecimento do ambiente do Encontro.
- 20horas: solenidade de abertura do VIII ENCONTRO E ASSEMBLtIA

NACIONAL: XICO DE ASSIS 
Programa do Encontro, apresentação das delegações de 
cada Regional (l0min.), através do que lhe é típico, 
e coquetel com aquilo que cada um levou para parti
lhar com os companheiros de todo o Brasil. 

25.01.94 - Terça-Feira 

06h30m - exercício de harmonização com a natureza 
07h30m - café 
08h30m - dinâmica grupal 

- informações gerais sobre o trabalho do Encontro
09horas- trabalho em pequenos grupos: com participantes dos 08 

Regionais para elaboração do diagnóstico dos OH no Brasil, 
através das ações dos CDHs e Regionais, bem corno as pers
pectivas, o roteiro nQ 01 do diagnóstico está em folha anexa. 

10h30m - intervalo 
llhoras- produção de uma síntese dos trabalhos de grupos elaborada 

pelos relatores 
elaboração de uma síntese, com expressão corporal, pelos 
demais participantes 

12h30m - almoço 
14horas- dinâmica grupal 

- plenária: com apresentação das sínteses produzidas
15h15m - intervalo 
l Sh4 Sm - painel: ANÁLISE DA CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL E

OS DIREITOS HUMANOS 
Assessoria: Dep.Fed. Jacques Vagner 

Sr. Milton Santos (Sec. Finanças de Salvador) 
17horas- debate com os painelistas 
19horas- jantar 
20horas- lazer: show musical 
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26.01.94 - Quarta-Feira 

06h30m - exercício de harmonização com a natureza 
07h30m - café 
08h30m - dinâmica grupal e avaliação do dia anterior 
09horas- painéis simultâneos 

- painel 01: O NOVO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL E JURÍDICO DO
BRASIL NA VISÃO DOS DIREITOS HUMANOS
painelistas: . Dr. Hélio Bicudo

. Repres. da Procuradoria Geral da República
coordenação: . Eduardo Loureiro

- painel 02: CONVENÇÕES, TRATADOS E ACORDOS INTERNACIONAIS
DO BRASIL NA ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS
painelista: . Dr. Antônio Cançado Trindade
Coordenação: . Firmino Fecchio

10h30m - intervalo 
llhoras- debates 
12h30m - almoço 
14h30m - dinâmica grupal 
15horas- painel: DIREITOS HUMANOS NO BRASIL, ALGUNS ELEMENTOS HISTÓRI

COS, CONJUNTURAIS E PERSPECTIVAS 
painelistas: . Marisa Forrnolo/Roque Grazziotin 

. Pedro Wilson Guimarães 
José Queiroz 

Coordenação: . Ruscelino Araújo Barboza 
16h30m - intervalo 
17horas- trabalho em pequenos grupos (os do dia anterior), consideran

do: - as prioridades históricas (carta de princípios, bandei
ras de luta, decisões da Última assembléia) 

- os desafios conjunturais específicos ao MNDH, a partir
do diagnóstico nacional e internacional

- as tendências conjunturais e estruturais
RESPONDER:
CARACTERIZAR A IDENTIDADE QUE O MNDH DEVE ASSUMIR -A PARTIR
DE 1994

18h30m - síntese dos relatórios das conclusões dos grupos 
19horas- jantar 
20horas- plenária 

coordenação: Secretariado Nacional 
2lhoras- lazer: show artístico 

27.01.94 - Quinta-Feira 

06h30m - exercício de harmonização com a natureza 
07h30m - café 
08h30rn - dinâmica grupal e avaliação do dia anterior 
09horas- oficinas e painéis·- atividades paralelas 

(conforme inscrição prévia no dia 24.01.94) 
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OFICINA 01 - EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 
Participantes: 02 pessoas por regional 
Assessoria: Roque, Marisa, Alcino 
Coordenação: Socorro 

OFICINA 02 -

OFICINA 03 -

- OFICINA 04 -

RACISMO, VIOLENCIA E DIREITOS HUMANOS 
Participantes: Ol pessoas por regional 
Assessoria: Luiz Alberto 
Coordenação: Kátia 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E DIREITOS HUMANOS 
Participantes: 02 pessoas por regional 
Assessoria: Augustino e César Lacerda 
Coordenação: Adeíde 

A QUESTÃO DE GENERO E DIREITOS HUMANOS 
Participantes: 02 pessoas por regional 
Assessoria: União de Mulheres SP e Cleyde 
Coordenação: Isabel 

PAINEL 01 - BICÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
Participantes: 03 pessoas por regional 
Assessoria: Dra. Eliane Azevedo e Roberto Aguiar 
Coordenação: Carlinhos 

PAINEL 02 - MONITORAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTADO NA ÁREA DA

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
Participantes: 03 pessoas por regional 
Assessoria: GAJOP, CENTRO SANTO DIAS, NEV 
Coordenação: Ana 

PAINEL 03 - TERRA E VIOLtNCIA NO CONTEXTO DA LUTA PELOS 
DIREITOS HUMANOS 
Participantes: 03 pessoas por regional 
Assessoria: CPT, MST, MNLM 
Coordenação: Dimas Neves 

OBSERVAÇÃO: A memória de cada atividade deverá ser feita por dois 
relatores de cada grupo e a síntese será produzida 
pelos relatores e coordenação, com o apoio das asses
sorias. O texto da síntese dos mesmos será entregue 
a todos os participantes, assim que estiver concluída. 
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12h30m - almoço 
14horas- passeio pelos lugares históricos de Salvador 
18h30m - jantar 
20horas- entrega Prêmio Nacional de Direitos Humanos 

. Coordenadoria Ecumênica de Serviços - CESE 
. Dr. Hélio Bicudo 
Local: Auditório da Reitoria da UFB 
Coordenação: Conselho Nacional, Pedro Wilson 

Secretariado Nacional, Valéria Brito 

28.01.94 - Sexta-Feira 

06h30m - Exercício de harmonização com a natureza 
07h30m - café 
08h30m - dinâmica grupal e avaliação do dia anterior 
09horas- avaliação do MNDH: apresentação da avaliação do CN/SN e 

Regionais (Conforme roteiro - proposta), plenária 
10h30m - intervalo 
llhoras- trabalhos de grupo (15 grupos) 

- síntese da avaliação
12h30m - almoço 
14h30m - análise das propostas de geopolítica, estrutura, funcio

namento, eixo e prioridade para o MNDH, com vistas ao 
novo milênio 

- continuidade dos trabalhos de grupo
16h30m - intervalo 
17horas- síntese das propostas produzidas nos 15 grupos 

(produzir 5 sínteses) 
19horas- jantar 
20horas- plenária das avaliações e propostas para o MNDH com vistas 

a conjuntura e ao novo milênio 

29.01.94 

06h30m -
07h30m -
08h30m 

09hl5m -
09h30rn -

Sábado 

Exercício de harmonização com a natureza 
café 
celebração ecumênica dos novos sinais de mudança que surgem 
no cotidiano dos militantes e do MNDH 
(CELEBRAÇÃO DA PRÁTICA/POLÍTICA) 
dinâmica de integração e avaliação do dia anterior 
continuidade da plenária das avaliações e propostas para 
o MNDH

12horas- intervalo 
12h30m - almoço 
14horas- eleição das instâncias diretivas do MNDH

. aprovaçao das moções 

. avaliação do Enco'ntro 
16horas- encerramento. 
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Rlil{HONAt: 

J!lNTIDADlil: 

!NDERJ!lÇO

ROTEIRO PARA DIAGNÓSTICO (NQ 01) 

01 - Situação do CDH: Atividades que mais tem se envolvido 

1.1. 
1. 2.
1.3.

02 - Equipe: NQ Componentes Liberados 

03 - A entidade esteve organizada: 
Por comissões? Sim Não 
Quais: 

04 - Citar 03(três) açoes que tiveram sucesso na promoção dos DH 

05 - Citar 03(três) dos maiores desafios para o CDH levar em frente 
o seu trabalho:

06 - Quais as :perspectivas para o CDH e para o MNDH 

Observação: As Entidades devem enviar este disgn6Atieo para a Secr� 
taria Regional para que ela produza um diagnóstico único 
do Regional que·deverá ser apresentado no VIII Encontro 
através de cartaz. Este cartaz deverá ser afixado na 
plenária e os participantes de cada Regional deverão ter· 

��ada Pªfª os Trab.Grupo. 
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IUlCHONAL: 

llN'l" :t OAt:Hil : 

lilNDlUOilCO: 

ROTEIRO PARA DIAGNÓSTICO (NQ 02) 

01 - Atuação do MNDH

. em nível local 

. em nível micro-regional 

. em nível estadual 

. em nível regional 
em nível nacional 

. em nível internacional 

Parâmetros: concretização ou não de seus objetivos (cf. carta de 
princípios e resoluções dos encontros nacionais) 

02 - Estruturas organizativas do MNDH

. em nível local 

. em nível micro-regional 

. em nível estadual 

. em nível regional 

. em nível nacional 

Parâmetros: coerência ou não entre as estruturas organizativas do 
Movimento e seus objetivos e metas a curto, médio e 
longo prazos 

03 - Proposta e perspectivas do Movimento 

. em nível local 

. em nível micro-regional 

. em nível estadual 

. em nível regional 

. em nível nacional 

. em nível internacional 

Parâmetros: aferir as propostas em termos de exequibilidade, efi
ciência, eficácia, participação dos segmentos envolvi
dos, corresponsabilidade e qualidade pol�tica 
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lô.09 - Sc:xt�.-fo:i.ro.s Bemirn.;ric, EstlldUf.41 - 19:00 ho 

\Tiolênoia e o rapel da PoJ :feia ( S�ü VJ.no - A\TUJ>/Ha·) 

Oomutl:i mlçÃo e D.1-ltuiw .. nof:l - (Derrni Azovedo ... MNDH/SP) 

:?2: 00 }n1 ... Eqc<:1rT'H111P.nto 

11. 09 - Si-1ban o Encont:ro Rog:Lonn.l

08:00 hs- An/Íl:i i:,e de Conju.ntura

- Trabalhos d e g1•u1) o

De 'bate/PJ cnf.�ria

14: 00 hs - Infornu=rn a o Nacion.i:-1� - Suge.s t.ões p/B:nc ont.t:'o Naci. ona) 

16; 00 h�; Avaliaçã.o do negionaJ. e Esta<lu1:ll 

20i60 he - Encerramento 

12.09 - Dwnineo Knoontro Regional 

08:00 hf} - PlanejS:Unon1;0 

- Trabalho em grupo

- 1n.eição ele Oon�:elheiiros ( Secr·e tEtria Exeouti vu)

14; 00 ho - Encerrimien.to 

Pedimos confirmaç;o por telefone - 0?7, ?28 2908. 
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TEXTO 02 

GRUPO DE ACOMPA�HAMENTO ,E REVISÃO CONSTITUC:ONAL 

AS CONQUISTAS A SEREM MANTIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO!AO
RETROCESSO REPRESSOR 

Considerando a proximidade 
constitucional, o F6rum DCA recomenda: 

da

Os artigos 227 e 228 são intocàveis. 

anunciada revisão 

A discussão em torno do rebaixamento da maioridade penal
està posta na cena nacional. 

As forças conservadoras da sociedade e a imprensa
sensacionalista batem-se insistemente por tal alteração, 
apresentando-a como a solução para o problema da violência urbana. A 
tese vem ganh�ndo apoio em amplos seimentos da sociedade, em
decorrência sóbretudo do sentimento de insegurança da população, ante
à ineficãcia dos poderes póblicos, no combate satisfatório à 
criminalidade. 

As distorções sobre tal questão são gigantescas e precisam 
ser corrigidas1Íe quisermos ter sucesso em nossa Luta pela manutenção 
da maioridade penal nos 18 anos. 

A 
infracionais 
significativa 

primeira grande distorção consiste em pensar que os atos
praticados por adolescentes representam parcela

dos crimes · ocorridos no pais. 

Segundo levantamento realizados em vãrios estados do Brasil, 
os crimes praticados por maiores de 18 anos representam cerca de 90% 
do total. Assim, os adolescentes, estariam praticando apenas 10¾ das
infrações. Obviamente, pois, o p�oblema da segurança p�blica e sua
solução não se resume, nem pode ser centrado, em torno das

particularidades de fração 
praticadas por adolescentes. 

tão pequena deles, ou seja, aquelas

O segundo grande ponto que precisamos ter em mente· i que
essas forças conservadoras insistem· em confundir inimputabilidade 
penal dos maiores de 18 anos lcom "impunidade" ., ou teta� 
irresponsabilidade. 

l 
� mentirosa a visão de 9ue os adolesentes autores de

infrações pena1s não respondem pelo ato que praticam. Respondem ., sim ., e
o fazem as normas do Estatuto da Cridnça e do Adolescente-ECA, sendo
submetido a julgamento, dentro do devido processo legal. 

39 
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No E s t a t u t 1> , p B r a o j ovem a u t o r d e i n f ração pen a L , e s t ão 
previstas medidas, chamadas sócio-educativas, que vão desde a 
advertência, obrig�çüo de reparar o dano, prestação de serviços à 
comunidade, Liberdade assistida, até a internação, que é a medida de 
privação de Liberdade. A medida de internação/ considerando apenas o 
aspecto da priva'cão rle Liberdade, ê idêntica às penas criminais. 

A grande distinç?:ío entre as P•:'!nas criminais e a internação 
prevista no ECA ê que a pena é, perante a lei, basicamente um 
"castigo" que se aplica ao adulto que cometeu crime.Ao contrário, a 
internação prevista no ECA tem um caráter sócio-educativo, ou seja, 
visa prioritariamente a reiserção, do ponto-de-vista do trabalho, da 
educação e da cultura, do jovem autor de infração penal na sociedade. 
E o ECA buscou esse posicionamento ético ante a constatação de que o 
adolesente, �orno pessoa que ainda vive o processo de amadurecimento 
f1sico, psicol6gico e emocional, merece, além de uma simples censura 
e castigo da sociedade, a oportunidade de, através das medidas 
pedagógicas, mudar seu comportamento. 

As e/4eriéncias decorrentes dos quases três anos de vigênc�a 
I 

do ECA indicam o êxito e a eficàcia das medidas sócio-educativas 
aptas ao enfretamento da questão do adolescente envolvido em 
delituosas, quando adequadamente aplicadas. 

como 
ações 

A Constituição Federal ao prever a possibilidade de privação 
de Liberdade ao adolescente infrator - rompendo com a hipocrisia do 
anterior sistema - extirpou o equ1voco daqueles que não distinguem 
inimpuntabilidade de impunidade. A inimputabilidade apenas afasta o 
menor de 18 anos do Procedimento Criminal e seu sancionamento pela Lei 
Penal, porém o jovem não se faz irresponsável. Na esteira da 
Constituição Federal o ECA impõe a responsabilização do infrator, 
sujeitando-o à privação de Liberdade. 

O periodo de internament9, no módulo máximo de três anos 
considerada a condição de pessoa em desenvolvimento do adolescente e o 
próprio per1odo de metamorfose que caracteriza esta fase, faz-se apto 

se adequadamente executado - a reiserção do jovem à sociedade. Num 
paralelo com o sistema aplicàvel ao adulto - que cumpre pena no falido 
sistema penitenciário, hoje resumido a um castigo - o periodo de três 
anos de internamento se faz equivalente a uma pena de 9 anos de 
reclusão(que ê uma pena seria, cominada a crimes de muita 
gravidade).Por exemplo: se um adulto praticou um roubo a mão armada, a 

· pena que vai receber, como regra, ·devera se situar ao redor de 5 anos
e 4 meses de reclusão, observados os critérios do Código Penal. Desta
pena vai cumprir preso apenas 1/3 dela, ou seja, mais ou menos de 2
anos, dada a sistemàtica da Lei de Execução Penal. Estes dois anos são

-em Pres1dios ou em celas delegacias $em o m1nimo de condições de um
adequado acompanhamento pedagógico, terapêutico e psicoterapico, na
campanhia ·· de outros piores adultos, com um histórico de vida de uma
criminalidade.

Jâ pelo ECA, se um 
sujeita-se a uma internação, em 
iguais, de atê três anos. 

..

1 

adole5cente praticar o mesmo 
medida sócio-educativa, cumprida 

fato., 
entre 
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A questão nao ! de reduzir a idade de responsabilidaje 
penal, mas de cumprimento em todo o pa1s oas medidas que o ECA prev�. 
Na maioria das regi�es do Pais esta prioridade do Estado Brasileiro 
não vem sendq cumprida pelos Poderes Constiuldos, levando a população 
à per p l ex i d a d'e . Onde ex i s tem ex per i é n c i as a d e q u a d as em execução, : e :n e
no RS, o \ndice de reicidéncia entr'e adolescente e a p r 6or;a 
criminalidade neste �.eqmento, 01em r1::du:.ído. 

Nestw contexto se f�z talaciano rli:er que a caoacidade de 
eleitoral fac�ltativa decorrente do voto aos 16 anos não compreende � 
idêntica responsabilização do jovem pela t�i. As medidas sóci�
educativas do ECA seja nas hip6teses de crime eleitoral ou outros, n�o 
sã o raras vezes rever,· e 1n -se d e um c ar' ;!,i t t? r d ti rn a i o r r i g o r d o que o 
próprio sistema que �tin�e o adulto, f3zendo-se aptas a um2 adeq�ada 
resposta. 

No caso de acidente de trânsito, outro exemplo oportuno 
sem adentrar no m,êrito da postulação das elites que querem a
concessão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH aos 16 anos - hê que 
se t e r em me n t e que n o s i s t em a· d o E e A / a r e s p o n s a b i l i z a ç ão d o 
adolescente que causa um acidente gr3ve o sujeito às m�didas s6cio
educativas que corr�spondem atê mesmo a sua colocação em uma casa em 
semi-Liberdade, ao pouco que o adulto que pratica o mesmo fato se 
sujeita na grande �aioria dos casos, .uma simples multa ou · a
"sursis"(suspen'são condicional. da pena), s·em maiores interferências em 
sua liberdade. 

Outro grande equ1voco nesta questão da redução da idade ê 
entender que ela se. resume a discussão de se o jovem sabe ou não que o 
que ele faz ê errado quando pratica uma infração penal. Pensando-se 
assim poder,amos chegar ao absurdo de dizer que uma criança de sete 
anos deve receber uma pena criminal - em um pres1dio- porque ele sabe 
que matar alguém ê errado ou �arque sabe que furtar o Lãpis do 
amiguinho na escola também ê.O problema não se resume no aspecto do 
discernimento. O enfoque correto do tema é buscar o que ê mais 
adequado e eficaz à reinserção do adolescente infrator na comunidade, 
considerando a sua condição de pessoa humana em desenvolvimento, 
dentro da realidade pol\tico-econômico da Nação, da própria falência 
do sistema penitenciàrio, pelo que a fixação da idade em 18 anos vem 
se revelando em adequada solução de polltica criminal. O que falta é a
efetiva implementação das medidas sócio-educativas previstas no 
Estatuto. 

Quanto ao art. 
intocabilidade decorre da 
g a r a n t i a s i n d i v i cJ u a i s , q LI e /
da Constituição Federal, 
Constituição, decorrancia do 
da Carta. 

227 e seus parágrafos e incisos 
circunstancia de elencarem direitos 

a exemplo daquelas incrustadas no art. 
são tidas como "clàsulas pêtreas" 

explicitado no art.60/ paràgrafo 4o. 

sua 
e 

So. 
da 

IV, 

Demais/ os principios que comtempla, sÃo 3 pr6pr1 �ess�o 
d a norma t i v a i n t e r n ,, c : o i1 éJ l e s t a b e L e e i d a p e La e o n v e n ç ão d os D 1 i .. 1 tos e:! a 
Criança, ratificada pelo Brasil/ e, portanto, direitos e garantias 
inclu,das no sistema na�icnal por força da express! disposição do art. 
So., paragrafo da Con�ti:uição =ederaL. 
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O art. 221, em harmonia com o art. 204, consagra o principio 
da democracia participativa elemento essencial do processo 
democrâtico que resultou no modelo ·constituinte adotado. � portanto 
uma clàsula "PATR1A", em consonéncia ao principio fundamental 
e o n s t a n t e no a r t . 1 o . d a ,: o n s t i t u i ç ã o 

I em s e u p a r à g r a f o ó n i c o : T o d o 
poder emana úO povo, que o exerçe por meio de representante eleitos ou 
indi retame;nte. 
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PROPOSTA PARA O DEBATE SOBRE DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO 

A Cumissio Executiva do Regional Nordeste, responsãvel pela 
organização do IV Encontro Nacional de Direitos Humanos, reunida em 
01 inda nos dias 21 e 22 de outubro corrente, no Centro Luiz Freire, 
concluiu pela r·emessa do texto em anexo na condi�io de subsidio para 
reflexão inicial sobre o tema uconstituinte e Direitos Humanosu, por 
parte das entidades que participam da nossa caminhada. 

A elabora�io do referido texto esteve sob a responsabilidade 
do GAJOP e contou com a inestimãvel colabora�io de profissionais 
liber�is idenl ificados com as causas populares, pesquisadores da 
Fu11da�io Joaquim Nabuco de Pes9uisas Sociais, Centro Teotônio Vilela, 
Comissão Just i�a e Paz da Arquidiocese de 01 inda e Recife e CNBB 
Nordeste II. 

A Comissão acredita que este tema serã objeto de importantes 
discussões entre os participantes do Encontro Nacional com vistas ã 
elabora�ão de um documento, a ser· aprovado em Assembléia, que reflita 
as pr·eucupa�ões do movimento quanto ao tratamento a ser dado ãs 
questões uter·ra", "trabalho" e "viol@ncia" pelos futuros constituintes 
br·asileiros. O texto que estamos enviando ê bastante amplo, mas 
gostarfamos de lembt·ar· que, no transcorrer do Encontro, suas 
contribui�ões devem versar especialmente sobre os temas acima 
relacionados e a Constituinte. 

Visando favorecer o trabalho de voc@s, organizamos o texto de 
medo a destacar os principais temas relativos aos Direitos Humanosr 
inclusive aqueles ligados aos tr@s temas principais. Julgamos que, 
apesar de o tema interessar ao conjunto da sociedade, devemos 
privilegiar o enfoque que concebe os Direitos Humanos comm direitos 
dos empobrecidos, dos explorados, das classes dominadas. Admitir esse 
enfoque si9nific� redimensionar o problema em toda sua extensão, 
proporcionando inclusive o surgimento de novos direitos em defesa dos 
setores mais desfavor·ecidos da sociedade. 

A Comissão entendeu ser possfvel a elaboração e aprovaiiO no 
IV Encontro National de um documento de firmes conviciões sobre os 
temas. O documento ter ia uma linguagem acesslvel, devendo conter, no 
entanto, os pontos essenciais a serem apresentados e cobrados aos 
Constituintes pelo conjunto dos integrantes do MNDHs. 
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O programa do IV Encontro serã posteriormente divulgado, 
mas, desde já, podemos adiantar que a discussão sobre nconstituinte e 
Direitos Humanosn, com enfo9ue especial sobre a questão da terra, 
trabalho P viol�ncia, constará da dlt ima etapa das discussões. 
Diferentemente do procedimento a ser adotado com relação aos 
documentos ncarta de Princlpiosn e nEstatutosn , cujas sugestões 
deverão ser remetidas ã Secretaria do Encontro (GAJOP), os CDDHs 
deverão levar sugestões a respeito da nconst itui�ão e Direitos 
Humanosn diretamente para o IV Encontro" 

Desde 
esclarecimentos. 

ji nos colocamos ã disposiiiD para quaisquer 

A SECRETARIA DO IV ENCONTRO NACIONAL 
OE DIREITOS HUMANOS 
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DIREITOS A VIDA 

io. PRINCIPIOS GERAIS RELATIVOS AOS DIREITOS DO HOMEM 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

P.:: impcwtantfssimo que 1..tmc:\ Constit:uic;:�i.c> cc>nti;.:nhc\ c:\lgun�; 
princlpius bãsicos norteadores das demais disposiiões constitucionais 
subre Direitos Humanos. Sio princfpios de cunho mais geral, pudenda 
ser mais concretos ou tendendo a apresentar-se como abstratos. Quanto 
a esse ponto nossas sugestões baseiam-se em alguns pactos e Tratados 
Interriacic>n;;1is ele Di1reitos Humano!:,, porém acrescentamos vtffurias 
e c>11 t r i b u i �: õ f:: �;; cw i �3 i n ;;\i s 9 1 . .u� , f� m n <:> s se> e n te� n d e r· , e n 1·· i <:jlH� e em <:> t e :<t o • 

PROPOSTA 

9 - Todos tem direito ã vida, ã integridade ffsica e moral e 
au 1 ivre desenvolvimento ele sua personalidade. Respeitã-la e proteg@
la ê obriga�ão do Estado e de todos os indivíduos. 

10 - Respeitadas as disposiiões const itucion�is sobre a 
mattria, t reconhecida a validade dos tratados e conveniões de 
Direitos Humanos firmados em organiza�ões elas quais o Brasil faia 
pa1··tc:�, i11d<-:�p(\�11d<;�11tf::mr.:s•nt:<,� de 1··at: ifica<;:füc> E�:-:p1··<-�!5!,;,,\ cl<:>s mei;;mos .. 

U. "" Toei os t �m C) d i 1' E.' i t O d e n,,s i st ir <.� 'I Uê\l cp..1e1r 01r d e:m <.p..tE.' 
ufendi:i os se:u!:, di1·eitus, 1 iberel<:\cles e gc:\r,rnt ias e de repel i1r pele:\ 
f<:>ria 9ualquer agressão, inclusive quando proveniente de autoridade 
p1:.1bl i<.:c\. 

i�� ·- Outra dispos i c;:âc> cc>nt ra
�stabclec� que ninguém seri obri9aclo 
;::\l 9 1 • .llll ,:\ C O i 5 ,:\ S (:rn Í\\ Cl (;,: m V i I'" l: I.J. d e c:I(,,: '!(.:� i ,. 

o arbftrio é a9uela 
a fazer ou deixar de 

Cjl..lE: 

fa;�er· 

13 - A dignidade humana ê inviolãvel e a ela são inerentes os 
se�uintes direitos: habitaião, trabalho, aliment:a�io, saõde, eelucaiiO 
<� t 1·· a 11 �,; p <:) 1·· t <,� " 

14 - Suyerimos tambêm estabelecer a responsabilidade civil do 
Esladu e demais �nt:idades põbl icas ele forma sol iclãria com seus agentes 
por a�ões e omissões praticadas no exerc,cio ele suas funções ou a 
p1··<�t0:�-:tc> df,: e:-:f:�1-··c:(l····lai,;, <=1u�� t·<':�s1.1lt<;,:m f�m vie>la<;:füe> d(-:� cli1··�;:itoi,;, 
1 ibcrdaeles e garantias ou prejulzos para outrem. 

�.�:i --· Nn itc,:m ,:\r1{:<,-:1r io1·· d0:te1··minamoi;; a 1r �,�5poni,;abiliclad(:,' c::ivil 
p<:>t'· cl<�s�·<'.:'�,;pe i t: e> c\D�, d i l'"l,? i tos humanc>�;;.. Nf.-:st: (;,�, 51.1!3f.:'I'" i mDi;; coni;; i d<�r,:u·· 
penalmente responsãveis os agentes do Estado que venham a cnmeter 
viol�ções de Direitos Humanns no exerclcio de suas funções ou a 
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p ,,. <,� t e:::-: t: o d e� e:-: e 1·· e: Ci� ··· · 1 .,\ �» .. 

,.JUSTIFICATIVA 

A nossa proposta engloba os princfpios relativos aos Direitos 
Humanos de caráter mais geral mas nem por isso menos importante em um 
trabalho nesse nivel. A vida talvez seja o mais importante dentre 
todos os Direitos du Homem. Part ic:ularmente para o homem mais pobre, a 
luta pela vida assume uma dimensão de grande importlnc:ia • Todos os 
demais Di�eitos do Homem existem em dec:orrénc:ia desse bem tâo val iasa. 
Para que o homem possa viver plenamente, alguns direitos tem 9ue ser 
resguardados, dentre eles, a integridade ffsic:a e moral e o livre 
desenvolvimento da personalidade do indivfduo. 

Almejamos tambtm dar uma maior énfase 
internacionais em favor dos Direitos Humanos. Por 
procuramos na proposta de No. 10 conferir mais for�a 
Con V*::1i G: 6 <·::r:; I n t <,-:1·· n ac: i on ,,\ i s f i ,,. mad os p a,,. a p ,,. ot E,'!3 e-.. · 1 os .. 

"' i;; e: Cl n <:1 u i i:; t ,·:\ i,; 
<c,:s�;f:� mot i vci, 

a ci s T ,,. a t ,,\ cl oi,; P 

O Di1··E�ito d<·,: J''E�i,;i�;;tf�nc:ia p1··evi�:;to <�::-:pr·E:i:;samf::nt:e:-: ;:-\p<;�nai,; em 
�lgumas c:onst ituições, deve ser incorporado ao texto de nossa Carla 
Ma::Jna de-,: fcwma e:�:.:p1 fc: ita o sufic ientf:� par-.:\ sc,�,,·vi,,· f,:fcd: ivamc�:n1:f:� ao.i,; 
op1·· imidos. 

A lei deve ser um dos par�metros, e nio apenas o õnico nem o 
mais importante, da Biâo humana. Ninguêm deve ser constrangido pela 
for�a de quem 9uet· que seja a fazer algo além daquilo que a norma 
d<-,:lf::1··mina. 

pruteçio da vida impl ic:a tambim na previsão de certos 
<:jUi·,: <ã\ <ã\�;�;;<:�!.JUl··e., P,:tr·a uma vid,:1 di!Jna F·' fe:�1 i;-� d<;;:v<c::m s<c::1·· 

expressamente os Direitos enumerados de forma não taxativa 
d i ,,. (7; i t Cl!:i 

gar·,,,nt: i dc>s 
no itc;�m :t :3. 

Uma 9arant: ia imaginada para a proteção dos Direitos Humanos 
previstos em nossa pt·oposta foi a previsão em termos const it:uc:ionais 
da responsabilidade civil dei Estado, elas entidades põbl icas e de seus 
,:\'.;JElltc--=:s p(:>1'· ,:11.1aii,;q1.1f,:1 ·· vio1ac;:âo a f,:i,;sc:t1,; di1,·c;;:ito1:; .. Do lllE·'.':;;mo sc7:ntido a 
nossa previsiu de responsabilidade penal para os agentes cio Estado que 
d *'::'::ii·· ::a'SP f:: i t a1·· (7:rn e vi o l ,,\1•· em o�:; D i ,,. <:� i t: CJ\;; Hum,,\n Clfü .. 

;?o.. A IGUALDADE

EXPLICAÇiO PRELIMINAR 

Esse c�pftulc surgiu em inõmeras ccinstiluições em decorr@ncia 
dei PI' inc:fpio <:!<:\ ii,;onC>mia .. Vifüa 0:vit:a,,· o f,:·f:;t,:\b<,�l<c:�cim0:r,to df,: pi' ivi1{'�1io 
d e < 1 u a 1 ( 11.. 1. €·: ,,. n ,:\ t u I'' E:�-�<:\ .. A$ s f:� !:J u ,,. ,:\ r· .,\ i �J u a 1 d,,, d f:·: !ã; i g n i f i e: a 9 a 1·· a n t: i ,,. as; 
f) e:,: 1;; 1:;oa !:i <=1 u.l·:·: s t: c-:-:n e: c>n t 1·· em num,,\ lll(,,' s ma i,; i t: u;.;\ <j: i� o os m<;;:1,;mot:; d i ,,. c;� i t: O!,; e 
d f:·'.VE�I' f:·'.5"
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PROPOSTA 

16 ·- 1odos os hom�rn-.;; sf:\c> iguai!,; pe1•·,,,nb:.- a lf,:i .. Uma 10:i não 
pode ser criada visando discriminar alguém, no mesmo sentido,uma lei 
nlir.> podf.� r;;f::1·· ap l i cada d i ser i mi nat: cw i ,.-\mf.rnt e. � evidente 9ue a 
desi9ualdad�

1
seja econômica ou social,impl ica em tratamento desigual .. 

17 - Ninguêm poderã ser prejudicado ou favorecido por causa de 
seu sc,.::<o, desc:endf�nc:ia, idade, ,�aç:a, idioma, cwig<,�m �;oc:ial, instnl<;iio, 
situaiâo econúmica, crenias, prefer@nc:ia sexual ou convici5es 
polft ic:as, morais ou rel igicsas. 

18 ··· A cli!:;cr imina�:�1.0 ser·ã punida por lei pern:\l sE�m emba1·-�JO df,: 
ap1.11··a<,:ãc> da t·t:füpon!;;abilid.,,df? civil .. 

JUSTIFICATIVA 

O princfpio da igualdade acolhido por nõs e transformado na 
proposta em tela, firma-se na necessidade de tratarmos igualmente 
aqueles que encontram-se em posição de igualdade, e diferentemente 
aqueles que são desiguais. Pessoas diferentes umas das outras devido ã 
condic,:ão !.:.oc:i<:\l infe1··iot·, <·:.-d1.1ca<;:fü:> "� nfvt:c:l de,� fonna<;:t'i.D, etc:., devem, 
pc>1:>1;;uit· c:e1··tos dit·eitos <:pJe lhes !:iio próprios e·? df::<::cw1··<�m e!.·,, 
1>ecul iaridade de sua situaiio .. Trata-se enfim de superar a igualdade 
formal em prol de uma igualdade substantiva que valorize as 
de:�!,ifüe-àllH.::lhanc;:as humc\nas na c1··iação e na ,:iplica�:âc> d<:i dirt,:itc> .. 

No item 17 ampliamos as hipóteses de discriminac;:ão, 
pr·ucurando abranger todas as suas espécies, prevendo ainda penal idade 
para aqueles que violarem o dispositivo constitucional que procura 
eviUl.-·la. 

3o. A VIDA E A INTEGRIDADE FISICA 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

Em um Pêd!:; frec1uentemenl:E: at<:wmeril.:\clc> peda fa'!:,c:,,dc\(:la de\ 
viul@ncia, inclusive viol@nc:ia policial, faz-se nec:essãrio adol:ar na 
Constituição cerl:as medidas que possam impedir a agudização do 
1:>ofr·imenl:o cios seto1res p<Jbres da popula<;:ão, J1.1!;;{:am€�t°lt(�' a<:p.l(·:�le�:i;; q1.rn: 
m�is sofrem com a viol@nc:ia em todos os nfveis, inclusive a9uela 
patrocinada pelo aparelhu repressivo do Estado. 

PROPOSTA 

5 
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19 - Não haverã pena de morte, prisão perpétua nem banimento. 

�;!o ···· Nir,�Juém podt:-:1, ·f:\ sc-?1'· i;.ubm(,,:t ido a to,,·tu,,·.,\,
penas cruéis, degradantes ou desumanas. 

JUSTIFICATIVA 

�1oll:;,\mcH,; a 
problema da vida e da 

abordar, desta feita de forma 
integridade física. 

ma i �; C> 

No item 19 resolvemos propor a inclusão da proibi�ão da pena 
d*:: mor·tc,:::, p1··i'!:;ão p0:1,.pétua f� banim<,�nto pe>1'· comp,,·ec-::ndc-,:1,·····moi,; <:1uc-,: tai':,; 
penus são absolutamente contrãrias e irreconcil iãveis com os Direitos 
do Homem, parl icularmente ce>m e> direito ã vida. Se a prope>sta for 
aceita significari, em termos prãt ices, uma maior dificuldade para 
a9ueles 9ue desejam o recrudescimento da repressão contra o homem. No 
mesmo sentido segue a nosfüa prope>sta de No. 20. 

4o. A LIBERDADE PESSOAL 

EXPLICAÇ�O PRELIMINAR 

Âfü 
pr·ot ege1'· a 
1 Í b::�1··d.:\dE:. 
i mp1.1.nc7:mc,-:nt f?.

PROPOSTA 

sugestões abaixo 1 istadas decorrem da necessidade de 
dignidade humana ce>ntra quem 9uiser privã-lo de sua 

A 1 iberdade é inerente ao homem e ninguém pode cerceá-la 

21 - Toda pessoa tem direito ã 1 iberdade P ã seguran�a. 
Ninguém pode ser privado de sua 1 iberdade, salvo em virtude da lei. 

�?�! ··· Nin9uêm 
anãlogas de servidão, 

poderã ser submetido a escravidão, a formas 
situa�ões degradantes ou explora�âo do trabalho. 

23 - Ninguém poderã ser constrangida a executar trabalhas 
forçados. Porêm, nilio devemos considerar trabalhos forçados a9ueles 
decorrentes da rela��º de emprego, da condição de cidadilo ou impostos 
em casu de pet·igo ou calamidade 9ue ameaça a vida ou o bem-estar da 
e omr.An i d ;,\d<:·:. 

JUSTIFICATIVA 

No 
I i b c�:1·· d ,HI e,� no 

primeiro ilem deve ficar claro 9ue a õnica 
indivfduo decorre da lei. Por exemplo= Se 

1 i m i t ,,\(í: f:i.o cl ,,\ 
al�:11.1?:m «� p1,.<.;:�:;o 
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�;i::-�m fun d ,,\mE-:n to 
h o m i c i d a <=p.H,: 
li b<,�i·"dad«-: nfKo 
l<,�i c1u<·.� pun2 <.> 

legal sofreu uma lesão em sua 1 iberdade, pC>rêm o 
cum1)1··f.·: p<:�n.,, n,,\ p<-�nit:f:-:nciã,,.ia <-:�stlt pr·ivadc) d<-:-: su.;\ 
em virtude do arbítrio das autoridades mas em funiãc da 
homicfdio .. 

O segundo item estã voltado para a defesa do trabalhador que, 
muitas vezes, a exemple do que ocorre com certa fre9u@ncia em certas 
1··e�Jii>e':=; do B1·'asi1, é p1'·atic:,:\lllE.'nt<·,: <,�!5c:l'·avi;::aclc> pc,,·1o pat:1··ão., 

Fir1almi::-�nlf,:, o (J.lt imo itc:::m p1"ofb0: O!,; tl"c\b,,\lhos fo1··�:ador:;, m,,\!:; 
<,:i,;c:lc\l"<-:�c:€� al�Juns c:,,\!,;o!:; <:1ut=:� nz;\o d0:v0.·m s0:1•· c:oni;;,iclf.�1··,,,do!,; come> tal .. O 
primeir·o é decorrente da rela�âo de emprego .. Se alguém trabalha como 
Pedreiro na Constru�âo Civil, o trabalho especffico que desempenha � 
1io1··m,�l f,: p;··ovém de:.-: �;1.1,,1 condi�:�i.o d<,? <-,:mp1''8!JadD .. O !,;f:-:�JundD caso cDnt<�mp1r,1 
os deveres dD cidacliD .. Se o cidadão ê convocado para trabalhar comD 
mesáriD nas elei�ões, esse não é um trabalhD fDriado, postC> que 
decDrre da condiçâD de cidadão. Por fim, o terceirD caso se justifica 
cum base na solidariedade social que deve existir nas catãstrC>fes que 
ameacem a comunidade. 

5o. A PROTEÇÃO JUDICIAL 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

Na defesa da 1 iberdade a atua�io judicial ê insubstitufvel. 
Assim cC>mo os homens valem-se de seus direitos pollticcs para 
i''f:.'!:i!:JU,:\1··d,·,11·· a 1 ib1:�1"d,,,d<-:-:, também e> di1··<-:�it<:> ,\ p1··otc-,:c;.;·Kc> judicicll df:-:vc;: !,;<,�r· 
i11vocado com €�':,;�;;a fin,,,1 id<:\d<�: .. 

PROPOSTA 

24 - Todos t@m direito ã prcteiio judicial. A lei não pocierã 
excluir da apreciaiãC do Poder Judiciãrio 9ual9uer lesão de direito 
individual ou ccll<�tivc> .. 

;.?.�5 .... Nin�Jl..lf.�m !:>E1··f:, p1•·(,-:i,;o a r1âo i;;<:0:1·" 0:m fl<=\!Jt'·ant:<:� dc;-:1 itc> 01.J. po1·· 
ordem escrita de autoridade judicial competente. 

26 - A pr·isâc> em flagrante de qualquer pessoa serã comunicada 
imediatamente ao Jui� competente que a relaxarã se não for legal. 

27 - O �stado deverá oferecer assist@ncia judiciãria ã 
pop1.J.l,,\�:i;\o ca1··c-:-:nt<� d<·? v·<�CUl''füc>s financ:�,:ir·os, bt:tm come> a todo!;; <':\<=jU<�l�?i,; 
que dela necessitarem em circ:unslincias especiais. 

28 - A lei não prejudicarã o Direito ad9uirido, o atu jurldicc 
1) e-:� í'' f f.� i t c.i e a e: e> 1 1;; .:\ j 1.1 1 �:J ,·,, d a •

JUSTIFICATIVA 
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Na verdade a prote��o judicial em todos os nlveis constitui 
um;,\ !Ja1· ·,,,nti,,\ a mais na p1-·c>t:e(j:ão <,� no 1'·(:.·:�;91.1a1'"dc; de dir .. c�·itos .. A 
ubr i9a�io de julgar, a previsão legal dos casos em que pode se dar a 
prisão, a Assisténcia Judiciária e irretroatividade da lei contra 
direitos, são propostas indispensãveis a 9ual9uer Const itui�ão de um 
E�stado ,:1ue p1··f�t:('a'nda �,;c�1-· d0:mc:>c1··,�t: i cc> .. 

6u. DIREITO A SA�DE E AO BEM-ESTAR SOCIAL 

EXPLICAÇiO PRELIMINAR 

A saõde e o bem-estar são fundamentais para uma vida digna. 
Os compromissos que uma Const itui�ão deve conter passam 
obrigatoriamente pelo estabelecimento de Direito dos Trabalhadores ã 
saõde e ao bem-estar. 

Mede-se o desenvolvimento de uma sociedade tambêm pelos 
índices relativos á sa�de da popula�ão e dados referentes ao auxfl ics 
social do Estado. O Estado 1 iberal clãssico, supostamente neutro P 
ausente,� 1,0 campo i,;oci,11, evita o 1:.�nvolvim<,fnto com a!,; c1uesti1e':,; d<� b0-:m···· 
estar social dos trabalhadores .. A doutrina polltic:a liberal, hoje 
<.: omp 1 <,�t: ,,,mi:.�li t <·,: u 1 t 1··· ,:1p a S':,;ad a na �,;ua f 01'· ma c:.�s t r· i t: a. f o i !:il..lp f.�r· :c,,d a 
complet�mente pelo esfor�o e de!:ienvolvimer,to da luta do proletariado. 

PROPOSTA 

1 - O Direito ao bem-estar social ê extensivo a todos .. o 

E!:itadu, visando garantir o bem-estar social e saóde, deve tomar 
sc:.-:'.J u i 11 t c,�i,; p 1·· c:,v i d (��n e i as:: 

I - Fornecer assist@ncia sanitãria, h <:>!,;p i tal c\1·· 
mêdica-preventiva; 

II ··· C1'· i a1·· e manter colOnia!:i de fêrias e clinicas 

III···· G<111··anti1·· o�, �s<,��:J1..1int<-,:!:i b<�n<-:-:flc:ios 
mediante c:ontribui�âo da União, 
c;.:mi:,1• f.·:!:J ,:\cfC) :: 

a) auxfl 10-dcenia;
b > a u :< r l i o···· v 0� 1 h i e: €·: ;;
e ) .:H.l :-: f 1 i o .... i n v "' 1 i eh,:;-� ;;
d) pe:-�111,;;;io;;
e) aposentadoria;

pn;�v i d<:.-:nc i .\1.1'· i O!:i 
E:.'mpre9ado1·· l':�

f) seg1..1ro contra acidentes de trabalho;;
9) auxll ia-maternidade;;
h) pecól ia por morte;;
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i) seguro-desemprego�
J ) a u :-: 1 1 i e>···,,. (:-: e l •.H; ü ci •

2 - A contribuição do empregado não deve exceder a 5% de seu 
::l,:\ 1,\\1'º i o"

3 - Os beneffcios previstos no item 01, salyc o seguro contra 
acidentes de trabalho, o �ux,1 ia-maternidade, o pecõl io per morte e o 
5 E: 9 u I' C). -cl c;.: i,; E'. lll p 1' (,� �JO y n i C) p o d f.� ,,. f\ D s €·'. r· i n f E'. I'' i o,,. f? s a m E'. d i a d C) 1;; {: ,,. t;� s 11 l t i li\ C) f;; 

salár·ios percebidos pelo segurado por ocasião de sua entrada em 
beneficio, nem inferior ao salãrio mlnimo. 

4 - A assist�ncia sanitãria, 
ser prestad� prioritariamente por 

hospitalar e mêdico-prevent iva 
hospitais e clinicas de saõde 

�.'i -·· A
e: o n j u n t· o e ci m 

9estio da previd@ncia social compete ao 
representantes sindicais indicados pelas 

M .. P .. A .. G .. em 
C:c:::-n t: ,,. ,:'li s d<": 

Ti-· ,,,I.> a 111 c\cl OI'' ei,; .. 

JUSTIFICATIVA 

O bem-estar sucial compreende não apenas a 
pi··op1'·i;,,m0:ntf,: dil:a, m,,is tamb&m o sc;-:tD1'· p,,·1:�vidi:tnci,�1··io 
( au:-: f 1 i O�,; r Sf:·'.!:J UI'" ()1;;, et C: • ) "

ãl''E,:\ d€� Si:\1Jd€,' 
df:� bf,:nc-:-:ffcio!:i 

Os beneficies propostos englobam DS jã existentes, inclusive 
o se9uro-desempre90, e trazem consigo um desafio� Como transfcrmã-los
em meios que proporcionem r·ealmente segurança ao povo? Algumas medidas
jã estio contidas em nossa proposta, outras depend�rão cio poder ele
pressfüu e da organi�aiJo popular ..

O tl"abc\lh<":tdc)I" fc)i a maic:w vil: ima da l''f.·:C:E'.Sf:;�xo E:conúmica 
atravessada pelo Brasil. Durante os vinte anos de regime autoritãrio 
1:iUJ)Cll'·tou todo�;; oi;; df.�SC<\\l,,\b1··01,; de\ pol ft ic,,\ ge>ve,,·namflntal imp<c:-:d ido 91.1(;� 
estava de se l"ebelar contra a situação. Por esta e por outras razâes, 
a contribuição do empregado não eleve exceder 5% de seu salãrio, sendo 
menor que a contrib�i�ão da União e do empregador. 

O sistema de c:ãlc:ulo atualmente em vigor para os beneffcios 
p ,,. e-,: V i d €·'. n ( : i li,,. i os ,. f:' u 1\) a d a 1,; 9 1r <':\ l'I d (·:C: 1,; i l'I j l..l 1:, t i (j: as d o a t: l..l a 1 s i s t: ((•:ma • A 
inflação 9i9untesca praticamente impede que o trabalhador se aposente. 
Isto porque a aposentadoria ou outro 9ual9uer beneficio significa na 
prit ica uma violent� redução de seu ganho mensal. Afinal, quem deseja 
<.1uc-:-: i,;c;�u nive:l df.': ,,·<tr,da p<�:sf:;o.;tl caia <-:�m c1uai,;�,' �)D%? A no1,;!'.;a p,,·opos;t,,\ 
busc:a apresentar um� solução para o problema .. A maioria cios auxll ios, 
todas as pensões e as aposentadorias seriam fixadas pela mêdia cios 
trés dltimas salir·ios do benefic:iáriu .. Através dessa fórmula a renda 
do t;,·ab,,,111,,\dor·· 11f:i<:> c:t\i1··i,,\ b1···u1,;camc-,:nt:E: <c:� c�sta,,.famcis f.�vit,,\ndo af:; fr···,,\Ud<·,:s
9ue poderiam surgir· se determinássemos que o beneffc:io fosse 

9 
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(:;;'c1uiv,tlenl:E::.' i:\O ultime, Si:\1�\lr io ele, bE�nefic:iã1rio. Os be:neffcic>f; 
previdenciãr ios supra-cíl:kdos não podem ser ínfer iores ao salãrío 
mfnimo, e> m�no1' Sc\lãr ío benE:ffcíc> clE�ve se�1r 1 c\C> menos, c:c:impatfve:d com as 
necessidMdes mtnimas du trabalhador. 

A saõde deve ser encarada como um encargo a ser assumido pelo 
Estadu. A medicina privada ê incompatfvel com a necessidade que tem o 
pCJVC> de": llH;.:dicir,,,\ bm,\ E� ba1ratc:\ .. As clfr,icas e hospitais locupletam-·se 
dos recu�sos governamentais oferecendo muito pouco em contrapartida. 
Por este motivo, a saude da populaiio deve estar a cargo de órgãos do 
Estado. Apenas nus setores onde for inclispensãvel a ut il iza�io da rede 
ml�dica···hospit:a1,:H· f>l"'ivada, e> Estado realiz,u·a conv@nios e acordos. 

As duas propostas de maiot· n:!levo são ar11.1elas 1 igadar,; ,:\CJ 

p e: r e: E: n t u ct 1 q u e e, E s t a d o d e;:- i,; t i 1Hw �\ ,"f\ i,; a u d e::-� e;: b (:;;' m ... <-� �; t a,,. d a p o p u 1 a�: iü> e:: e\ 
gestão da Previd�ncia Social. 

Defendemos que a Constituição estabeleça um percentual 
(�:i%?) de-,: seu c:i1··c;:,:\mf:�ntcJ pa1··a a P1··eviclcf•ncia f,ocial. 

f i :-:o 

AcreditamCJs que a previdência deva ser voltada para servir 
prior itar icunenl:e ac,s trab,:\lhc:\clor<:�!:, 9ue:�, na maicwia de>r..; c:ai,;c>s, nâo 
possuem assist0ncia médica adequada de qualquer natureza. Devemos 
r8cunhec:er 9ue os principais interessados numa Previd@nc:ia Social 
eficiente e din�mica são os próprios trabalhadores. Por este motivo, 
nad� mais justo que a gestão da previdtncia caiba nâo apenas ao 
Minh;;,:�·1··io, mas ac> conjunto dos tr,':\b,:\lhado,,·c�s. f: clar·o 9ue esses 
;· ·c,.:pn,.:sentantes sinclic:,,\is nãc> c:lc-:.·vc;�m sf:�1·· c-:.-scc:>lhidoi,; pf:do /:Joven-ic:>, pe:>i!,; ?� 
11ec:essã�io 9ue eles tenham vínculos e compromissos apenas com seus 
cumpanheiros e nio com as autoridades governamentais. Dessa forma os 
t·�presentantes cios trabalhadores na gestão ela previd@ncia devem ser 
i 11 d i e a d o r..; p e 1 e\ i,; C e,� n �: r· a i �,; d <� T ,,. ,,\ b ,,, 1 h a d o r- e:,• i,; • 

7o. DIREITO DE ACESSO A PROPRIEDADE E A PERCEPÇÃO DE SEUS FRUTOS 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

Defendemos o direita dos homens ã propriedade e ã percepçio 
de-,: se,,:1..11,; f1··1.!l:o'!:; .. l:::ntc-:-:ndc�mc:H:; p<:inf·m cl'JE D Estado tf.:'lll um importante papel 
na garantia desse direito. O Estado deve encontrar os meios 9ue possam 
permitir que a pt·opriedade não consagre e favoreça a ampliaiio das 
desigualcladc,.:s entre os homens, mas, ao contrãrio, possa cumprir uma 
fuJHj:füo �,;<:>c:ial de� ;-:dta n?levtJnc::ia, ga,,·antindo sob1retudo uma vida digna 
ao trabalhador e sua famtl ia. A antiga fõrmula romana "utendi, fruendi 
et: abutendi" <usar, fruir e abusar) consagFa apenas a injustiça. A 
pn.1p1·· i e-::d,,Hfo: clc;�vc;: volt. ar····sc-:� P<:ll"<!\ e:, b·e-:�m d<:> 1·1<:>mf.�m, pe:w c;-:sse nwt: i vc:> deve-,:
l:cr sempre em primeiru plano � finalidade soci�l. 

PROPOSTA 

j_Q 
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1 - O Est�cio deve assegurar a propriedade privada desde 9ue 
�la realize as funções econômicas e sociais. As referidas funiões 
económicas e sociais são atingidas quando a propriedade absorve a mão
ti �: ···<.>b ,, a d i �;p on 'f \'f:: 1 , <:1 •..l,,\r1 d o c>s l: ,,. aba 1 h acl <:>1'· 1:,:�r. p ,,\v· t i e:: i p am d a d i s t ,,. i b u i �: ;·;io 
da riqueza em igualdade de condições com os patrões, quando essas 
atividades sejam condizentes com as aspira�ões nacionais expressas nos 
pro�ramas de desenvolvimento governamentais. 

2 - A especulação não realiza a função econômica-social da 
prop1·· if�dadf:� .. 

3 - A propriedade privada que não realiza sua função 
ec::onOmicc-social poderá ser expropriada, se o Estado tiver para ela 
dest inuçâo econOmica que promova o bem-estar da coletividade. 

4 - O Poder Põbl ico poclerã promover a desapropriação desde 
que decretada para fins de utilidade, necessidade põbl ica ou interesse 
!:iOC ia] ..

�=j ••. A d t;�;,,\p ,,. op 1r i i:\(j'. ão t (;;1•· f\ c1 l..lG.' p ,,. ec: f.:d e,,. ····i:; E·; S(;:mp ,,. (7; 
indeniza�iu, paga em t'ftulos de d'fvicla põbl ica ou em moeda 
i,;f::gundo n,:�Ju.lam<7:n1:,:t<j:lio da lf,: i. 

df.·: just:,,\ 
nac i DIH\ 1 

6 - O Estado deve permitir a 1 ivre inic::iat iva privada que 
realize o desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo patrocine o bem
C-:·:i,;ta1·· i,;oci,�l da col("tividadf.: u 

7 - O Estado deve estimular e apoiar a propriedade coletiva 
dos pri1icipais meios e fatores de produção. A lei definirã nesse caso, 
oi,; b <::�1i <,·:f f e i oi,; f i 1,;c a is e f i n .:\n c e i ,,. oi,;, b <�m como e f a vci,,· E�c i m<-:-:n te> ,:\O 

e: ,,. f..: d i t o <-:: ,,tu:·: f 1 i o t: �: c n i e: o .. 

8 - Visando assegurar a função social da propriedade, o 
Estado promuverá, no que diz respeito J polft ica urbana, o 
apt·oveitamento agrícola das terras improdutivas, a desapropriação de 
lat infõndios cem a finalidade de fixar o campon@s na terra, a criação 
de impostos progressivos sobre a propriedade improdutiva, a criação de 
programas de subsídio econômico e assist�ncia ttcnica a pequena P

média empt·esa agrícola. 

No que diz respeito ã polltica urbana, e Estado deve 
promover a desapropriaiic per utilidade pdbl ica para fins de 
U.1,. b a11 i -::�ct(j'. \�o 

7 
f i :-:ai.. t <:lb f.? 1 a d(·:� i mp O!,; t O:"; p I'" 09 f'' f.-:55 i VCJS sob 1'. f'.� OS Va�-� i ()�; 

urbanos fixados em lei, criar lei especifica ampliando institut:os de 
controle do uso do solo urbano. 

9 - O Estado deve elaborar Planos Nacionais de 
Desenvo1°1 i me1il: o Ec<:i11üm i c:<:i ... PNDE ···· pf:�1·· i ód i cos. que 1,;(,�1··�io i,;u.bm<S't: i d<:>s a 
apt·ova�io popular sob as formas previstas em lei .. O objetivo dos PNDEs 
ê a perfeita racional iza�ão dos recursos visando o desenvolvimento 
segundo a vonlad� do povo brasileiro .. As rela�ões comerciais e 
financeiras internacionais ou não e a iniciativa privada também estio 
subordinadas aos PNDEs .. 

10 - O EstQdo inl:ervirã nas empresas põbl icas ou privadas que 

u.
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desr·espeitem o que estabelecer o PNDE vigente. 

11 O Estado deve proibir relações econômicas P a 
inexistencia de um efetivo controle na remessa de lucros ao exterior; 
a apl ica�io de dividendos ou lucros foras das orientações dos PNDEs; a 
formação de cartéis, monopólios ou oligopólios; a forma�io de empresas 
cum capital monetirio de origem internacional ou transnacional; 
qual�uer forma de abuso económico. 

12 - E privativo do Estado a explora�ão dos recursos minerais, 
hfd1·· it:oi,;, 0'.1"1fll'"!.:J?.�t iccii,; C-:·'. f1Dl'"�'!:;t:ai�; d,:\ Nac;:i\Ll u

JUSTIFICATIVA 

A exist@ncia da prDpriedade privada num regime polft ice que a 
assegura deve, pelo menos, estar subordinada a certas funções sociais .. 
Sabemos que o capital ismo brasileirD, apel idade corretamente de 
selvagem, reduziu de forma violenta o nfvel de vida da população. O 
Regime Militar mDdernizou o Pars is expensas dos trabalhadores P 

c:011c:<-,:11t:irou mal!;; ,:\inda a l'"f,:nda nas mãos dai,; g1•·andf:�fü ind11st,,.ias,dD sf:�t(:i1·· 
f i 11 ,,\ n e: e;: i ,,. e> P l ,:\ t i f l.'i n d i o -t:; , p ,,. i v i l <,� '.J i a n d o sob ,,. e t 1 . .1 d D o ':5 �J ,,. u p o':,; 
estrnn�eiros .. A tentativa de reparar os males causados por polltica 
tão nefasta implica em considerar a propriedade privada subordinada ã 
fun <j: liio soe i ,:\ 1 .. A p 1·· cip ,,. i <-::d ad 0: p ,,. i vad ,:\ sô ,,. f:-:a 1 i �-�,·,11·· i a i,;ua f1 . .1n (j: iio
económico-social quando garantisse o trabalho e a distribui�io das 
riquezas oriundas da produção em igualdade de condições com o 
capitalista. No mesmo sentido, a propriedade privada teria de estar 
subordinada aos ditames governamentais expressos nos planos de 
d �,'.!5f:'.ll </O 1 'I i m(-:::n t Cl .. 

Procuramos deixar clarD em apenas uma frase que a especulação 
não realiza a função econômico-social da propriedade .. A consequ@ncia 
deste item reflete-se nos demais, pois ao Estado incumbe garantir que 
a propriedade privada realize essa funiâo económico-social, no caso, 
aqueles �ue especularem poderão ter sua propriedade expropriada tendo 
em vista o bem-estar da coletividade. 

O item 5 traz consigo uma importante contribuição. A 
i 11 d r�n i ;;�a<;: /�o p c:i1·· e: on t: a d D a t: o 1:1 •..t<'� d f,:1,;ap ,,. op ,,. i a a p 1·· op ,,. i ed ad f,: p ,,. i v,:\d a 
pode ser realizada tanto em moeda nacional quanto em tftulos de divida 
pdbl ica, o que não t permitido no direito vigente .. 

Acreditamos,porêm,que o Estado deve ultrapassar 
atuais .. Para tanto, ao mesmo tempo em que assegura a 
t>rivada individual deve incentivar a apropriaiio coletiva
produiâo, foment:andu assim novas formas de organização da

i,;c":, . .t i,; 1 i mi t: ei,; 
p 1'" op l'" i E:d <':\d C�: 

d oi,; m<,� i os eh:� 
p1··op1'· i f,:dade" 

O item 8 toca na propriedade urbana e rural .. No item 6 jã 
abordamos 11ovamente a necessidade de desenvolvimento económico aliado 
ao bem-est:at· social da coletividade. Na verdade, tendo em vista o 
e,: i;; t ,.\ r· ,,. <:-: e.: e d e>,, <:t u ,.\ d ,,. o f:-: e o n n m i e: o n a e:: i o n e:\ 1 o n d e;: ;;\ e o n e: e;: n t: ,,. a ç: �, <:> d f:� ,,. <;: n d ,:\ 
demonstra claramente a pobreza da maioria de nessa população, faz-se 
impresc.:i11dível examinar a questão do solo rural e urbano para inverter 
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nossa situai�º- No Brasil, a part icipaçia das 50% mais pobres na renda 
era d� 17, 4% em 1960, caiu para 14,9% em 1970 e 12,2% em 1983. Os 20%

mais ricas que detinham uma participação de 54,8% do selo nacional em 
1960, elevat·am-se para 69,9% em 1983. Sio dados por demais evidentes e 
que dispensam maiores camentãribs. 

A reforma agrãr ia ê uma das soluções indispensãveis para 
reduzir as disparidades e as desnYveis de renda. O INCRA, ao anunciar 
e\ 0:r,t:rE:ga d<::: l .. CJOO.DDD (hum milhiio) de titulas de,:: p1rc: ipri0:dacl0: G:!,;condf,: 
a V(:;T d ,,Hfo:, pai i,; i n c l 1.l i "1; i mp 1 c,,·s 1 i e:: c;rn <i: as cfo: oc 1 . .tp ,-,\�: fü:>, ,:H1 ,.lthi c i ai,; p a,,.,,\
t:CJmad,:\ d<·? c1··éditc:> ,,·u,,·al, licit:a�:i>E::i,; de- 9rand1:;:s i3lc�:ba1;; pa1'"a 
capitalistas, além das autorizações a tftulos concedidos a 
posseirasn (2). Temos evidentemente consci@ncia das limitações 9ue 
possui a norma no impulsionamento das transformações sociais. O 
Governo autoritãr io criou leis favorãveis ao homem da campa como a Lei 
de Usucapi�o Especial e as alterações no Imposto Territorial Rural 
( 1... e,:: i No ., 6 • 7 4 6 d e-� :l. O • :1. ;;� • 7 9 ) "I u f:,· , n o 1:::: n t a n t e:> , n iI c:i t i v E:,,. a m <:j 1.l a 1 c1 ,.l 1::: ,,.
re-percussio prãt ica • Contudo, a previsão legal da desapropriação de 
ãreas urbanas e rurais para fins sociais apenas favorece a luta dos 
trabalhadores ao lhes fornecer o indispensãvel respaldo legal para 
suas reivindica�5es. 

A subordinaçâo da economia nacional ãs aspirações do povo 
brasileira foi outra de nessas preocupações na elaboraçãCJ desta 
p1,·opor:;ta .. Em nos1,;a opiniiic>, C> �JOVE:J'"l"IC:> d1:,:v1:.:: f,:�,;tabelE-:c::c;:1'· ,,\ c::onducj:üc:> 
f::c::01iúmic::a de P,:tí!,; c::om vii,;t:as aD ,:ttc-,:ndimt-::nto c:la vcntad1-� do povCJ, 
principalmente ãs c: :umadas muis pobres da população. Constitui uma 
falha permitir 9ue a iniciativa privada passa contrariar o 
d <'tSf.·:ll vo l v i lll(·:�n t: e:> n <:\C i on a l f,:m n omf� d E: e PI'" t O!:i v,:\ 1 or E�1,; p ,,. 1:,: j ud i e i a i i,; at:i!,;
interesses populares.

Visando coibir os abusos do Poder Económica, o Estada deve
tomai·· .::is mf�·didas alci::9.:tdas nc:i it:1:im :l.:í. em favo1·· do povo .. T,,·ata ····!,if,: de
c.:ont:,,·olE-: r:f:;tatal indir:;pc,-:n�;�\ve1 !,;ob1r c�: a E�c:onomiê\ do Pafs .. Evit:a1·· afü 
burlas que as empresas mult inacianais utilizam para cometer toda sorte 
de atitudes prejudiciais i nessa ec:onamia é dever do Estado e da 
�,;oc I E:d<:\c:I C,·:,. 

O õltimo item refere-se ao mancpõlio estatal sobre 
determinudos setores da economia, "Atê a fim da Segunda Grande Guerra, 
em 1945, us produtos vegetais, entre os quais predominava largamente a 
lenha, eram respansãveis par mais de 80% do consumo energêt ice 
brasileira" (3), atualmente, porêm, e quadro ê bastante diversa, para 
e desenvolvimento de um Pa,s ê necessãrio que ele disponha de recursos 
ener�ét icos abundar,tes e baratos. A lenha foi subst itufda pela energia 
elêtrica P petróleo que passaram a se constituir em recursos 
estratêgicus para o Pa,s. Por este motivo se justifica a detenção por 
parte das Estados dos direitos exclusivos de exploração desses 
i'"(ii'(.:Ul'"füO!,;" 

(2)Retrato do Brasil 
P f.\�J.. ::l7() 

(3)Retrato de Brasil 
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80. DA PROTEiÃO A VELHICE

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

Os idosos, como pessoas �ue um dia foram responsãveis diretas 
pf.di:\ consti r u�:i:io de> País, mer·i:icf?m tn,"ltctmc:-:nto f?special <:1uf:.' lhe!:> gc\rantam 
boa cundi�io de vida no momento em que fazem jus ao descanso de vãrios 
,,\110!; de l: ,, .• ,\b,,, lho .. 

na 

PROPOSTA 

1 - A pessoa idosi:\ terã tratamento digno e especial,definido 
legislaiãc previdenciãria. 

I O idoso farã jus i:\ beneffcios previdenciãrios que 
lhe assegure o sustento próprio P assistência 
médico-social completa. 

II - A assist@ncia mtdico-social acima inst itulda 
compreenderã tratamento mêdico completo, 
psicolõyico, estadia em casas de repouso, e 
moradia em li:\res comunitãrios. 

ill - Também o idoso 9ue jamais tenha contribufdo para a 
Previd��n<.:ic\ Soci,11, co11tanto <:1ue nt,o dispc>nh.:-1. d<� 
recursos próprios ou alheios que lhe garanta vida 
digna, terã direito a aposentadoria justa P

beneffcios mêdico-sociais completos. 

JUSTIFICATIVA 

Alêm dos beneffcios pecuniãrios e mêdicos, jã contemplados 
pela lei previdenciãria vigente, faz-se necessãrio ampl iã-los atê 
cheyar aos beneffcios sociais especiais, dentro dos quais cabem os 
referentes a tratamento psicolbgico, estadia em casas de repouso, P 
moradia em 1at·es comun itãr· ios. 

A partir de uma idade considerãvel estatulda por lei 
<�specífic .. -\ da Pt·e::vid<f�ncii:\ Social ·- idc1de esta <-p..te se sugen? seja 6�-:i 
anos - propuynamus que 9ualquer pessoa, embora nunca tendo contribufdo 
pi:\1'·a .:\ P1··1::.·vidê.+nc li:\, desci<:;- <�ue c:lesampa,,·ada mat:e,,· ia'J.mente, tc-;nha c1 in;it:D 
aus vãrios beneffcics previdenciãr ios de natureza pecuniãria, come 
também aus bene::ffcios mêdico-scciais, o que contribuirã para minorar
�s dificuldades de scbr�viv@ncia atê então encontradas por elas. 

NJo sõ o lonyo tempo de atividade durante
cc>ns<,;-quente:me:nte 11ec:0.'s;sidc\de de:-: re:pc>usc> E e:stab i 1 idade
própria redu�ãc da capacidade de sobrevivéncia,
p,,·opost as acima a1Jt·e::s�·1'lt t-\das ..

!:P..tc\S Vi da!:>, P 

na vi da, como i:\

j ust: i f i c;;\m a1:> 
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Alêm das condi�6es de vida dignas acima 
idosos deve-se respeito e manutenção das garantias 
c\l: i V,-\ n<:>s nl<:>v i ment c>s soe.: ia is .. 

delineadas, aos 
de part icipaçio 

SUGESTÃO 

Direito � eutãnasia para os casos de vida vegetativa. 

9o. TRABALHO E RELAÇõES DE EMPREGO 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

O desenvolvimento de uma sociedade justa só ê posslvel quando 
os direitos dos trabalhadores são respeitados, e mais do que isto, sio 
p 1 <-:�n anH.rn l: e,.� t:\ !,it:,€·'.!:J UI' ,:\d os r, a Cc>n t:d: i t 1 • .1 i �: i;io .. 

ALTERAÇÃO AO ARTIGO 165 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO 

PROPOSTA 

Os direitos assegurados aos trabalhadores na Const ituiçio 
devem visar a melhot·ia de suas condi�ões sociais� 

I - Salãrio-mlnimc capaz de satisfazer as 
pessoais e familiares;

II - O salãrio-mlnimo reajustado de acordo com e aumento 
real do custo de vida; nlvel de desenvolvimento das 
forças produtivas e acumulação para o desenvolvimento 
econômico da famfmil ia; 

I I :[ · - f;; ,,d á 1r i o--m l n i nH:> p 1r o f i s s i o n.:\1 p r e v i s t: o em 1 e i ou 
convenções coletivas de trabalho� 

IV Salãt·io-famfl ia a todos os trabalhadores, sejam rural 
OU UI'' b <:\n O; 

V - Payumento por parte do empregador aos seus empregados, 
das despesas normais com gastos de educação, saõde P

t�ansporte, quando se tratar de atividade rural ou 
explorat iva de recursos minerais estabelecidos alêm dos 
p <:�1·· f mt�t ,,. o�,; u,,. b an C>fü �

VI Salãr io de trabalho noturno superior ao diurno; 

VII ·- Dura<;:ãu diãria do trabalho não excedente a 7 horas, 
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exceto o trabalho do menor que não serã superior a 4 
ho1··as;; 

VIII- Fêrias anuais remuneradas, mesmo sendo coletivas;

IX - Criaiic do Turismo Sucial, mant ides per Asscciai5es
Classistas e pele Ministêric da Previdtncia Social,
desenvolvendo redes de hotêis para repouso e férias dos
t r .,,b a 1 ll ad ün�s;;

X G.,,,,·c,r,t ia ,,,e> <-,:mi:,v·f,:�J,,\dc> ape>!,; ,:\ c:0:!;;!,;,,\<j:.::ic> do contr·,,,t:ci de": 
experi@ncia, em regra 90 dias, case não seja aceito, 
cabe � indeni�aiio justa; 

XI - Estabilidade
nwt i vad a por· 
1 e i ; 

ao t:1··abalhadc>1·· .. A df,:!,;pci�dida i;;ô i,;f:�v·,\ 
justa causa ou fe>ria maie>r prevista em 

XII ... O t,,.abê:\lhado,,. clf,:!::.pf:-:dido !,;f:-:1··f:, ind<:·:r,i;;:,:\dO <": o Fundo dc;: 
Ga1·· ,-i.n t i ,,\ Sf?I'' e\ l i lnw acl e>;: 

XIII- Reconhecimento cio direito a greve 
Haverã restriiões quando tratar 
essenciuis J comunidade;; 

ao t,,.abalhc\dor. 
dc-� atividad0:1,; 

XIV - Pugamento de seguro desemprego por seis meses, nos 
casos de necessidade econômica ce>mpre>vada, calamidade 
9ue acarretar a diminuiiio ou perda da produiio de bens 
ou serviios, bem como nas grandes crises económicas 
nacionais ou regionais;; 

XV - Proibiçio de diferenia de salãrios e de critêrios de 
admissão por motivo de sexo, cor e estado civil, 
preferência sexual, religião, convicção polfticas ou 
i dc,wlô�J i c:c,s;; 

XVI - Ao menor deverã ser assegurado salãrio proporcional ã 
sua jornada de trabalho que nunca serã inferior a 50% 

do salãrio do trabalhador adulto; 

XVII- Participação nos lucros de acordo com o desenvolvimento
da atividade produtiva e expansão do mercado ..

* Eleger representantes para gestão e direcionamento da
Emp1·· e�;a ..

* Participar na elaboração da legislação do trabalho e 
dos planos econômicos-sociais 9ue contemplem a 
respectiva atividade produtiva.

* Em caso
e: C)l'l C UI' SC) 

<.:C>m i S!:;l°)(·:·:S 

Empr�sê:\.

d� insolv@ncia, concordata, fal@ncia, 
de credores ou 1 i9uidaçio extra-judicial, 
de empregados integrarão a administraiio da 
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* Os dlbitos de natureza fiscal-trabalhista poderão ser
convertidos em açaes ou cotas de participaçilio do
empregado no capital da Empresa"

XVIII- Os sindicatos P associaçaes profissionais podem
estipular conven�ões coletivas de trabalho com eficãcia
obrigatória para os pertencentes ã categoria
, ... <c�p ,,. G�i,;<c,:n t <:\d a;

XIX ··· T1"c\b.,,lho noturno para os maiores de i8 anos sem 
dist inçâo de sexo; 

XX Repouso semanal remunerado e nos feriados civis P

1··(,,·l ig io�;;os, de aco1"do a t,,·ad i�:iio loc,�1, (,-::<cftto com 
relação aos serviços essenciais onde haverã revezamento 
<c,:11t ,,·(·:� D�,; func: i c>n<�r i os� 

X X I .... A p as E,' n t: e\ d o,, i "' e'\ os t ,,. i n t a "' n oi;; d <;: t , .. a b <':t 1 h o , 
i 11tc,�'.Jl'·a1" 

JUSTIFICATIVA 

Uma estrutura jurldica visando ã implanta�ia de um sistema de 
S<cz.'!J u,, . .:\ll <i: ,:\ aos d i ,,. e,� i t c11;; d os e: i d ad ios, ?:: v i ta 1 .. 

A Const ituiçio atual,apesar dos princfpios que asseguram os 
direitos dos trabalhadores, trouxe inevitãveis conf1 itos" E ê por isso 
,:1 uc-,: um:::, li ov.,, Cal''{:,,\ Con -:,; t: i t u.c i on a l d <-,:vc� t ,,. ,,,�i'.(i�,... i n ovac,: <i <-:-:i;; c1 u<,� mt� 1 h or 
reflitam a real idade existente. 

As inovações dos principies foram feitas no sentida de 
assegurar a manutenç�o dos direitos dos empregadas, tais cama� salãrio 
justo de acordo com as necessidades básicas; estabilidade no emprego, 
i··c-:�i,;pf:� i t ,,1cl,·,,s sua'::; pf�c:u 1 ia,,. i dadc-::s, como font \":: d<-.� bc-::m .... E�':,;t ar· füOC ia 1 ( t�1 a
d E-: v e:,:,,. it ,,. <-:: v �,: 1 ,:\ ,,. 1.1 m e: ,, i l: f,,: !'' i e> f i 1·· m <-:: cl e-:-: e:: D m p ,:\ t i b i 1 i :-�a�: i;, o d e;: i n t f,: ,,. e !,i !,; i!,: i;; , 
�travts clD qual se sintam os empregados participantes efetivos na 
produção e nos lucros); jornada de 35 horas, exceto casos e condiiões 
previstas em lei; c:ondii6es de lazer através cio Turismo Socia1; 
r�conhecimento ao direito de greve a toda categoria ele trabalhadores, 
regra �eral e permissiva, a exemplo da O.I.T., podendo restringir este 
dit·eitu 9uanclo se tratar de atividades essenciais ã comunidade, 
através de Lei Ordinária, princTpio de isonomia salarial; salãr·io
famfl ia aos trabalhadores de campo, garantindo com mínimo de 
e�uil fbrio lias relações dD trabalha urbano e rural, com vista a um 
avan�o nas garantias de Direito do Trabalhador Rural. 

Out1··,,\ i11ov,,,c;:�;icJ ê c11.1ant:o ,Is d<,-:sp(,-:i;;,':\':,; 
c-.-:du(.:ac;:t,c>, sal.'í.dei-:, E� tr--·,,\ni,;por··t(;� <1uc,� ser'·��º f<-:?it:as 
se tratar de atividade rural ou explorativa 
estabelecidos além dos perímetros urbanos. 

normais com gastas de 
pelo empregador quando 
de recursos minerais 

Tod,:t!,; ai,; i nov,-,t�: oc-,:i;; ou .:\pf.�l"ff.� i c;:cH,\llH:�rd: o de-� a l �JUllic\5 nonnas fcwam 
no '::if.-:11tido d<� <:1u.1:� '::i<:·:J,,\m ,:1s1,;f:�iJU1'·adC>s C>!:i di1··f:�itoi;; cc>mD ai,;pi1··a�:lic> de,-: 

j,7 
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cunho pclft ico nos princ1pios bãsicos da Ordem Econômica e Social da 
e o n �; t i t: u i cj: f� o .. 

100.DO MEIO AMBIENTE 

EXPLICAÇ�O PRELIMINAR 

r:: ind ii,;pftn!:;ãvc-�l <1ue ;;\ nov:c:, Con!;;t: ituic;:io a se,:-:,,- c;�labc>,,.,,,da 
atente na �xata medida das necessidades que o assunto requer, para a 
pr·eservaiio do meio ambiente e qual idade de vida do povo brasileiro, 
proibindo a devasta�io das nossas matas e florestas e penalizando os 
que inescrupulosamente tentarem mut il iar a natureza. 

Pl�OPOSTA 

1 - Todos t@m o direito a um ambiente de vida humano, sadio e 
ecologicamente equilibrado e o dever de defendé-lo. 

;.:_� ··- I11c::umbe ao E<,;t ,,\do, 
apelo a iniciativas populares= 

por meio de organismos próprios e por 

a ) P ,,. o i b i e;: fü. o 
f:�1:11.1 i 1 r b ,,. i e) 
1 (1 ;:-� €·� I'' }! 

de desmatamento de ãreas 
n,,,tu,,·al P das destinadas 

9uf:: m,,\nt r,;:m 
,:1 pc,-:s<:1u isa 

b) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitosp

C) 

C:·' 

e::) 01··de.na,,· o c,?!ãpa(j:D t��,,. ,,·ito,,·ial de": fc>1'·m,,\ a c::onst:r·ui,,· 
paisagens biologicamente e9uil ibradas; 

d) Inst ituiiâo de pena para mutilação ou derrubada de 
Arvores e plantas, sem autorização do órgão competente 
de controle do meio ambientep 

0:) P1··omovf:�r O apr·c>veit,:imf.�ntc) 1'º ,:\CiC>n,:\1 doi;; 1rc-,:cu1··1,;01:; 
naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação 
e estabilidade ecológica" 

3 - E conferido a todos, o direito de promover, nos termos da 
lei, a prevenção ou a cessaiâo dos fatores de degradaiiO do ambiente, 
b2m como, em caso de lesão direta, o direito ã correspondente 

i n d c�-11 i ��ac;: l,°\o .. 

.. JUSTIFICATIVA 

O estãgio de maturidade de um povo ê demonstrado, dentre 
outras coisas, pelo respeito �ue tem ã natureza e a si próprio. 

1.1:l 
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Não se permite que os interesses do grande 
prJ1;;t os .:ic i ma dos i nt er·esses da grande� ma i C:>1" i ,,\ d.::\ 
n�cessitk de condi�ões naturais de vida. 

c ap i te\ 1 sejam 
p e> p 1 • .t 1 a e; �K <:> c1 l..l e-:� 

Nem mesmo em nome de necessidades de alto valor, tais como, 
emprF�o, iluminaçio, 1 impe2a, etc., admitir-se-ã que se destrua ou 
tn 1.1 t: i 1 e:,: a 11 a t 1 .. w f:? z a .. 

Ao contrãr io, não apenas proibidas Constitucionalmente e por 
le9isla�iu ordinãr ia, tais prãt icas devem ser objeto de penas. 

Finalment�, vale ressaltar a importincia de, em havendo lesio 
direta, a lei estabelecer o direito ã indeniza�io correspondente .. 

DIREITOS DA CIDADANIA 

iD ., A CIDADANIA 

EXPLICAÇ�O PRELIMINAR 

Todc\ 
1'· c-,:�J u 1 amc:.?tl t ac,: �i.o 
ab ,:\;r e at- t c:id o 
0'. N f:'. I'' C f C: i C) 

7 
e:\ 

Pt>lflice>s atr 
impl ice\ na 
f-W i IH.: i p<:11 ment: e
g 0,1,-::;·· nos ..

constitui�io deve contar um capitulo dedicado ã 
dos Direitos Políticos do Homem. Este capftu 1o deve 

o complexo de normas que disciplinam o gozo e o 
perda e a suspens�o desses direitos. São os Direitos 

ibufclos a uma pessoa que a torna cidadã. A cidadania 
participai�º do individuo na polftica do Estado, 

no 91.1e diz resp�:: i to .,'\ fm·nHH;âc e compc:is i �:�'i.o d(JS 

E a cidadar,ia �ue confere aos homens toda 1 iberdade polftica 
p,:11",.i int0:1-fe1' i1 r ne>s rumos cio P;,\fs;. Cid<='dc:rni.:i significc\, em 1resumo, 
1 iberdade e concliç6es para o individuo participar da vida põbl ica 
nacicrn,:11 .. Ei;;{:a é a t·a;;!ão de incluir·nH:JS este p,:mtc> numa discussão sobre 
os Oi ;··e i tos Humanos • 

PROPOSTA 

i - A nova ConstituiçUo deve considerar brasileiros os 
1H,\fücidos; em {:1::�n··itó1··io l:>1'',,\silc-�ir·o, <i�mbcll"a ele p,:\fs f.-:!,;tn:\n�Jc?in:>s, desci<'": 
<=11.u:: c-::stes 11ao estejam a se,,·vi�:o de seu Pafi;. 

pui 
Da mesma for-me\, 

ou d� mie brasileira, 
deve considerar brasileiros os nascidos 

desde que devidamente registrados. 
d�-

P 01·· 111 t: i mo, se ·1 f:: i ou Ccrn Vf::n 1;: füci I n t: c-::1" n ac i c>n ,,\ 1 e cm�; i d c�1·· ,·:11·· 
al�uêm cume cidadJo, este o serã para todos os efeitos. 

�?. -- A 
t:a:·n:tt i vamen{:e 

nacionalidade brasileira adquirida segundo as hipõteses 
previstas anteriormente, não pode ser tomada de forma 

j_ 9 
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a 1 ��UllH:\ .. O brasileiro só perderã sua nacionalidade se a ela renunciar 

�3 .... G11 . .tan to
�;; u �J e i,; {: 15 (·,: s :: 

ao problema da extradiião, apresentamos duas 

a) Ninguém poderã jamais ser extraditado, ou

b) Uma pessoa sõ poderã ser extraditada em decorrência de 
crime previstu em Convenião Internacional. 

4 - O Brasil cancederã asilo aos perseguidos polfticos. 

5 - Todo P �ualquer cidadão brasileiro poderã 
1 i v 1·· e,� me� n t i:f a ,:1 t i v i d a d Ef p o 1 r t i e a • 

6 - No que diz respeito ao problema do voto, temos igualmente 
duas op�6es� A primeira assegura a universal idade cio sufrãgio, o voto 
facultativo, direto e secreto. A segunda também consagra o sugrãgio 
u11iversal e e vote direto e secreto, admite porém o voto obrigatório, 
d i -s; t i n �J u i n d <:>··-�;;c-,: por· f,:s t c'": mot i vo d a r:w i nH": i 1" a .. 

p,·:\I" a C) 

7 .... l:::f;; t �:: 
e:-: ii·: 1'· e í e i D 

ponto apresenta duas 
do direito de ve>to� 

idade 

a) Os brasileiros maiores de 18 anos podem votar P ser 
vc:>l: ,·,\dos ..

b) Os brasileiros maiores de 16 anos podem votar e os maiores
d& 18 ser vutados ..

El ··· Tc>d;,\ pci'J,;so,,, t€,·m o cl i 1''(:? i to ele,� as�;oc i a,,·---�;<,f a
p 1·· OnlC)'/€�1··, c,�;.:€�1'" C 0:1·· (·,: p 1'" C)b·:·:!F�I'· SC::�U!:i i n t: f::I" C,":S!:if::S p O 1 f °l: i C oi:;, 
de autorizaiiD judicial .. 

JUSTIFICAiIVA 

i - A NACIONALIDADE F A EXTRADIÇao E o ASILO

F � nacional idade que indica o Estado ao qual 
f:-:i;;t .� 1 i �JadtJ .. 

c>u t: 1'· a p ,,,,,. a
i n d €·:p E-:n d t:?n t: �:� 

o indivfduo

A grande novidade da proposta reside no papel que o Direito 
Inl:f:�1,·nc\c:ionc\l paf:;sa ;-,\ t:c,�1·· pa1'·,:\ decla,,·.,\1'· a cidadani,,\ .. Out:r·,,\ irnpo,,·tant:(·:� 
inovação diz respeito a perda da nacional idade. Segundo a nossa 
proposta ficam excluídas as hipóteses previstas na Const:it:uiçâo atual 
de perda de nacional idade, salvo a renõncia expressa .. 

Resolvemos tambtm impedir a extradição de nacionais ou pelo 
menos 1 imitã-la as normas internacionais .. Ao prever a extradição por 
crimes previstos na Conven�ão Interr1acional, pensamos part: icularmente 
1 i t:> �J (;-: n o e.: r d i o .. A o 1 ,·:t d o d ,,\ p ,,. o i b i �: i� o t: o t: a l e, u p a 1'· e: i ,·,\ 1 d a E�>: t ,,. a d i tj: fü o d e 

;;� C) 
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brasileiros, decidimos propor em n,vel constitucional, assim como o 
f�� outras constituições, o direi tu de asilo aos perseguidos 
polft ices. Esta proposta foi suscitada em decorréncia das persegui iões 
pulft icas que tem lugar sobretudo em nossa América. 

2 - OS DIREITOS POLITICOS ( o voto - a atividade polftica) 

O direito de voto é o direito de contribuir para formar, 
atravês do eleitorado, os õr9ios representativos do Estado e dos entes 
p í.l b 1 i e o�. .. O d i ,,. €·'. i t o d e !:, f.'. Ir E� 1 e: i t: o , 'I u (·:: r· d i -;!.'. e r· , o d i ,,. (,� i t: o d o c i d é:\ d i o ,
na posse de determinados re�uisitos de capacidade e de elegibilidade, 
"'p1··f,:�;t-:�nt,,,1·····!,;f:-: como candidato na'.-5 t-:-:lei(;:i·ie�!ã. (:t)

E a capacidade eleitoral que determina o direito de votar P 

ser vutado. A capacidade eleitoral ativa refere-se ã aptidão para 
vutar, e a passiYa, apt idio para ser votado • 

O direito ao voto, consagrado em nossas cart:as 
constitucionais, sempre sofreu uma série de restrições. A maioria do 
p o v o b 1· · as i 1 t,: i ,,. o s <':: m p ,,. r:,: !:i o f r eu s (1:: ,,. i a 1,; 1 i m i t a e;: i'i €� i,; e:,: m i,; u a p ,·,\ ,,. t i e: i p ,,\ cJ: \/\ o 
pulft ica. No Império, a const ituiçio de i824 previa um Senado 
vitalfcio, part:icipaião decisiva do Imperador na escolha dos 
senadures, l imit:e de idade em mais de 40 anos e renda liquida anual de 
800.000 réis para que um cidadão pudesse ser eleito. A C�mara dos 
deputados era composta exclusivamente por pessoas com renda liquida 
superior a quatrocentos mil réis (art. 95) .. Para exercer o direito de 
voto, algumas r�stri�6es também eram impostas, vejamos quais� 

I - Os menores de 25 anos, com exceção dos
militares (mais de 21 anos), os bacharéis e os
de ordens sacras.

e,:\ !,;acl os, 
e: l é1•· i �_:J O!:i

II - Os rel i9iosos que vivam em comunidade claustral.

III - Os criados de servir • 

IV - Os 1 ibertos e os que nâo tiverem renda liquida anual de
200.000 réis por bens de raiz, inddstria, comércio ou 
emprego. Esta lista não é exaustiva, fornece porém uma 
idéia do exercício do direito de voto no Império. 

Jã pró%imo ao fim do Império, 
apenas 145.296 pessoas numa população 
pc:>pU 1,:\Ç::iiio. 

o ndmero de eleitores era
de 1:t.973.000, :t,2%

< 'r. ) · ·· l,J i 1 s o n f.i e: e i e> 1 1 �l , I n s t i t.: u i (j: õ e�: i:; d f,: D i 1'· e: i t D C o n i,; t i t 1..1. e: i e:> n a l , p f:\ 9 .. :�; j_ 9 • 
continuou a �xcluir· mulheres, analfabetos, mendigos, praças de prê e 
D!,; 1··€�1 i�J io!,itJJ,; ('::ni 1•·0:9 imti-: de c::l,,,u!'.;t:1···c:,. (.� idad<:,: mln im,:\ pa1··;;, 1:;f,:1·· (-�"J.eito,,· 
foi 1··(0:d1.i.:;::.id,·,, p,,\1•·,1 ;;�j- anoi,;,, Ei,;tab<,�10:ce1.1 o voto fac::ult:,:'ltivo. O primf�i,··c:> 
Presidente brasileiro eleito diretamente, Prudente de Morais (1894), 

;_:_( :t 
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obt ev(:� 1,;1.1c\ <:d 1:-: i (j:�Ko cli:�rd: n:-� ap€-�n,,\i,; ;;�, :?% d<;: vot r:Hit: c;:i;; n•.lmc\ pop1.1. h\�:füo d0: 
15.500.000 habitantes. 

A Revolu�Jo de 30 trouxe mudan�as 9uanto ao direito do voto. 
O Códi90 Eleitoral de 1932 reduziu o limite de idade dos eleitores de 
21 para 18 anos, criou a Just iia Eleitoral e tornou o voto secreto e 
obrigatório. Todas essas medidas de caráter evidentemente democrãt ico 
cc:mt1·· ibuf1,·,:1m pai··,,\ ,:\mpl i,,u-· a p,,u,·t ic ip,,\(j:fü:i doi,; b1,·ai,;i 1<,�i1'·01,; n,:\ ,,d: ivid,,\dc;� 
pol fl: i e::,,\,. 

Em linhas gerais o voto, conforme o disposto no Cõdigo de 32 
p<'a'i•"man*::C.:fl l!�m !,;uai;; C,:\l'"actc;:1,·fi;;t ic,·:\!,; b,�!;;ice\l:i até hoje;: .. Po1rém, Cl diJ'"<'tito 
de voto nem sempre foi exercido livremente, para a escolha do 
P1,·e!1;idc-:-:nl:,;;: da 1:�c;:i;•u.bl ica, pOI'" €,'}<C,�mplo,. O!,; b1'"a!,;i 10:il''OS vota1,·am du1,.ant0: 
quase toda Repõbl ica velha sob odioso e fêrreo controle por parte das 
ul igarquias. Ressalte-se que o primeiro Presidente da Repõbl ica, Mal. 
Deodoro da Fonseca, foi eleito indir·etamente assim como seu vice, Mal. 
Floriano Peixoto, 9ue o substituiu posteriormente. No primeiro governo 
Vargas (1930-1945) nio foi permitido aos brasileiros a escolha de seu 
rresidenl:e, sõ em 1945 surgiu o direito de votar diretamente para 
Presidente, direito este que perdurou atê o golpe militar de 64. 
Durante os 95 anos de nossa história republicana, o brasileiro teve o 
direito de votar para Presidente pelo perfodo de 55 anos. 

A nossa proposta visa garantir o direito de voto para todos 
os cidadãos, todavia, resolvemos salientar duas sugestões. O voto deve 
ser obrigatório ou facultativo. Em defesa do voto facultativo devemos 
assinalar �ue as liberdades politicas não devem ser restringidas por 
imposições de qualquer natureza .. O voto deve exprimir o nlvel de 
co1ii,;c:i<',:1itiz,·:\íí:1Ic:i de cada indivíduo. A df:�-ff::s,·:\ do voto c:>bJ''i!:J•:1tó1'·io 
implica em considerã-lo não apenas um direito mas também um dever. O 
voto obrigatório teria também uma função de educar politicamente, 
seria um meio entre outros de educação de massas. Um argumento de 
cunho bastante prático favorãvel ao voto obrigatório ressalta o 
domf1iio exer·cido pelos lat i-fundiirios no interior do Pars. Com o voto 
facultativo, as massas urbanas se desinteressariam pelas elei�ões, 
0:n (:1 uan to o "Cc:w c:ir, e 1" u 1: i 1 i :;�ai'" i ,:\ !,;u,,\ i n f 1 •.Hl�n c í a p an,\ !F\I'' an t i J'" o 
comparecimento das populações interioranas • 

Apresentadas nossas duas propostas quanto ao voto, a9uardamos 
sugestões quanto ao ponto. 

Duas propostas também são apresentadas quanto a capacidade 
eleitoral na que tange ã idade do eleitor. Alguns dentre os nossos 
sugerem a manutenção das 18 (dezoito anos) como idade mlnima para o 
exercício do direito do voto, outras créem que a partir dos 16 
(dezesseis) o brasileiro jã estaria psicologicamente e também 
politicamente apto. A questão ê controversa. Qual a opinião de vocés? 

Os itens 5 P 8 inovam ao não permitir a ingerência de 
autoridade judicial para limitar o direito polltico de associação. 
l)i!:,,:\ <:Ja1··;:,\nti,,· aoi,; Pa1,·tidD!,; Polftic:ofü plc,�n,:1 1ibe:-:1'·dadc�: de;: .Punc::ionamc,-:nt(:i.

iio.A INVIOLABILIDADE DE DOMICILIO 

"')I') 

,: .. ,: ..
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EXPLICAÇiO PRELIMINAR 

A inviolabilidade de domic,1 io t uma decorr@ncia do direito 
d� refõgio que possui uma pessoa. A inviolabilidade humana ê algo de 
valioso que deve ser protegido. O Estado deve encontrar 1 imites ao 
exe�cfciu de seu poder e esse 1 imite são justamente os direitos do 
humem. A residência e o domicfl io repr�sentam barreiras contra os 
desmando�; e e\ in9e1,·€�nc:ia do E!,;t,,\clo 0�m r,c1ssc\!;; vidas. 

PROPOSTA 

1 - A residência e o dumic:fl io são inviolãveis. A entrada na 
residQnciu e domic,1 io sõ pode ser ordenada contra a vontade do 
cidadão, mediante autoriza�ão escrita da autoridade competente nos 
�ases am 9ue a lei expressamente admitir. 

JUSTIFICATIVA 

A exist@ncia desse item justifica-se inteiramente no momento 
em 9ue constatamos a frequ@ncia e intensidade da repressão policial 
sobre as camadas mais desfavorecidas da popula�ão. A ilegalidade da 
prática policial é incontestável, cabendo aos centros de defesa dos 
direitus humanos, mais que nunca, utilizar o clisposit ivo legal para 
í'.�fü<.:l,:11··1:,�(.:(,�1'· a f>Of>U.la<j:füe> ("'. t:c-�ntat'' C:Clibit'' O!:, d<-:'Sl''("'.Speit(:>S f><?1rpf�t:1•·adOS 
impunemente pcla policia. 

i�o.A LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO. PERMANeNCIA E REGRESSO 

EXPLICAÇiO PRELIMINAR 

E a 1 iberdade de locomoiio em todas as suas formas= a 1 ivre 
tirculaÇão, p�rman@ncia e regresso. 

PROPOSTA 

i - Todos tem direito a circular e permanecer em qualquer 
ponto do t<-::n·itõt·io nacional .. 

�� - Todos 

'l: <·�f"I·· i {: cw i e> nac i ,.ma 1 .. 
tem direito de emigrar, sair ou regressar ao 

3 - lsses direitos sõ sio limitados pela lei. 
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.JUSTIFICATIVA 

Qual9uer brasileiro ou estrangeiro deve ter o direito de 
ci,,·cul<":\1·· <-:C: P*::1···man<-:�Ci·::1·· c:.·:m <:1u<:ll,:1uc�1,· lu�Ja,,· do no':,;':,;o pafs .. 1� um di,,·e:,:ito 
9ue deve ser ampliado também para os estrangeiros, afinal de contas 
não podemos deixar de reconhecer o papel extremamente relevante que 
alguns deles desempenharam r desempenham ainda na formação da 
consci@ncia de nosso povo. 

Ainda neste sentido devemos defender o direito de emigrar, 
sair P regressar ao território nacional .. Devemos combater qualquer 
r�striçâo profunda a estes direitos sob pena de favorecimentos aos 
i 11 t <-,:1·· c:-:':,;sc,�f:; d os p CJd c":1'· DS CJ':,; n i':\ man ut i·:·:n Cj: fü.c> d a':,; i n j u. i;; t: i e;: as .. 

Compreendemos entretanto ser necessãrio um certo controle 
legal a esses direitos. ! correte permitirmos, pCJr exemplo, que 
9u.al9uer pessoa possa permanecer ou ter 1 ivre acesso ãs instalações da 
ui,;i11af:; ;;\t:<:tmic::ai,;, <:11.1.,,\ndo i,;,,\bf.·:mc:>i,; <:1uc,·: ct:�1,·to':,; pv·oblc,�mai,; c1uc·::- poss,,\m vi1'· a 
ocorrer em nosso interior serio fatais? 

130.A LIBERDADE DE EXPRESSiO E INFORMAçao

EXPLICAçao PRELIMINAR 

Impedir que o homem se expresse e possa ser informado 
1 ivn:·:menl:*,: e um,:\ violÊ�nc ia típica cloi;; ,,·1:·:9 inH,:':5 aut:c:w itJx ic:>f:l clf: !:Je>Vt,1"no .. 
PCJrém, mesmo nas clemccracias

r 
podemos verificar 9ue CJ direito de 

expressão e informação sofre sérias 1 imitações. As classes dominadas 
sâo, sem 9ualquer dõvida, as principais vlt imas da suspensão dessas 
liberdades. A censura impede apenas aos pCJbres o acessCJ ã at iviclade 
põbl ica e �s informações sobre os rumos e decisões pCJlíticas que pCJdem 
111 c,�':,i a f ,;,·t: i':\ 1-· • P c:l1·· e':,; t r;.� mot i v o, d f::Ve mc:11,; of <:,: ,,. C·:·:c:: f! ,... .,;;u !J l-,:s t: i5 c,,:s <:1 Uf� !J ,,\I'' ,:\ t ,� m 
plena informação aCJs mais carentes, assegurando tambêm que eles possam 
exprimir livremente suas opiniões. 

PROPOSTAS 

1 - Todos tem o direito ele expressar e divulgar 1 ivremente o 
seu pensamentCJ por quaisquer meios de comunicação existentes, bem come 
o ele informar e ele ser infCJrmados sem impedimentos de qualquer ordem.

2 - A viclaçâCJ de qualquer comunicação entre as pessoas deve 
i,;E�r· p1"t:lb ida .. 

3 - Nâo deve haver censura pollt ica de qualquer natureza, mas 
seri proibida a propaganda em favor da guerra e a apCJlogia ele õcliCJ a 
nacj:iies, pc:>vos

,. 
f,:tn i,,\f:i ou r<::�1 i�J i õ�::i,; .. 
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4 . .. 1� 1 (:·: i dE-;V(;.; d i !,;e i p 1 i n;:ur
p�bl ica, que poderão ser submetidos a 
como a p1··opa�:Jand,·,\ come,,·c ial, c1u(·:� n/·�c>
comu11 i dad(;� c,�111 E·:ll<-::nt<J .. 

os espetãculos de diversão 
censura classificatória, bem 
poderá ser falsa cu induzir a 

�
=

j ... (.� televisão deve estar sujeita a regime especial 
e.: (·?' 11:, l.i ,,

. 
<':\ .. 

6 - As atividades de censura e regulação 
deverão estar a cargo de órgãos cuja composição 
r·epresentantes da comunidade .. 

acima mencionadas 
inclui,,·,\ le!:Jft imoi;; 

7 - lodos tem o direito de tomar conhecimento do 9ue consta 
nos r�gistros governamentais a seu respeito e do fim a que se destinam 
�s informações, podendo exigir a retificação dos dados P a sua 
atual izaçâo. Os dados obtidos atravês da informãt ica não poderão 
s e:� í'' v i r· p aí'" ,,\ f i n i,; d f.� ,,. <-:: p ,. · f,: s s â CJ p o 1 r t i e a .. 

.JUSTIFICATIVA 

O p,, imf:�i1'0 p(.>r,to ti:-:m um cont:0:f.1do g<-::nf.�I" ice, !;;0:ndo uma sfntc;,•!;;0: 
d a c11.1 i 1 o <:J uc,� f,:1, t: f,:n d <-�moi,; e omo 1 i b 0: ,,·da d f,: d 1,� c,�:-:p ,,. e,-: !:is �;ic f,: d e,� i n f o,,. ma<;: âc> ..

Procuramos tambêm marcar uma posição contrãria a violação de 
qualquer espêcie de comunicação inter-pessoal. Sobretudo quando 
�;abt·:11105 (.) E�lllpenho <IU0: teve::-: ,:\ 1''€-;pf''C:·;!:;i;;füo €-:Ili impc�:di1r i:\ t:1rc)C::<:\ df::
informações sigilosas entre pessoas, a maioria das quais contrãrias ao 
n-;: ::J i m <� m i 1 i t ,u· .. 

Acreclit�mos 9ue a censura polft ica é uma arma poderosa contra 
os oprimidos, por este motivo advogamos a sua supressão .. Contudo 
achamos por bem sugerir a proibição da propaganda em favor da guerra e 
a apologia de ódio e nações, povos, etnias ou re1 igiões por 
e o m p ,,. i:-'. e n d (�: ,,. tf •J. E: t: a i s m a n i f <;: !5 t a <i: <> e fü d e e o n t (:·: f..l d o p Cl l i t i e o f:: n e e�: 1r ,,. a m n tii o o 
amor mas e ódio Bntre os homens, sendo sobretudC> a expressão fascista 
ela intol<-.-:,,·�itric:ia E: d<;.:�;;1'0:!:;p(-::itQ ao Sf,:lllE·:1h�\nt:E: .. 

Defendemos a exist:@nc::ia de censura c::lassificat:õria para os 
espetãculos de diversão põbl ica .. Acredit:amQs que um espetãculo nio 
deve ser proibido ou censurado parcialmente, porém deve ser 
estabelecida uma classificação por faixa de idade para o ingresso em 
cinemas, tEatros, etc::., de acordo com a maturidade psicolõgic::a das 
p<-,:':;;i;;o,·,\'::i. ��1.J.c1.ntc> a i1:;sc:>, l:\ idr:1d<-,: ainda ':;;<-:: constitui nD mc�:lho,,· 
ref<·,:l'·e:nH: i ;;d. 

Au contrãrio das salas de espetãc::ulos de diversão põbl ic::a, 
locais onde o espect�dor dir i9e-se espont�neamente, a t:elevisio invade 
,':\ ':,; m c.w <':1 d i a!,; , p f:� rH::t: , .. a n d o lll ;;\ i '=" o 1.J. '::i a d ,,\ liH,: n t <,·: e-:·: m IH:> '::is,:\ i,; v i d a':,; .. P o ,,. <,� ':,; t e-:,·

motivo, enquanto acreditamos ser a censura classificatõria suficiente 
para os espetáculos de diversio pdbl ica, julgamos que para a televisão 
exista um t·egime especial de censura .. 

Ta�to a censura classificatõria �uanto a censura especial 



• 

.. 

• 

• 

, 

• 

par� a televisão deve estar a cargo dé órgãos especialmente compostos 
com essa final idade. Achamos que ê imprescindível a presen�a de 
legft imos representantes da comunidade como uma forma de tornar esses 
õrg1os mais sintonizados com os valores polfticos, ideológicos e 
murais presentes na sociedade. 

Em algumas Constituiiões recentes estio previstas algumas 
atitudes que o indivíduo ou a coletividade pode tomar contra os 
desmandos e o excessivo controle do Estado sobre suas vidas. Ao mesmo 
tempo, devemos despertar para o papel desempenhado pelo computador na 
sociedade moderna. Devido ao seu imenso poder, a informãt ica deve ser 
;··c-?.gul,:ld:O\ d"� modo a coibi1·· t1::-:ntativa d1::� ut:ili;:.�á·-·la par·,:\ fini,; 
.:\l:*::ntatô1•·ioi,; ;;.'l 1 ibf,�1-·dad0: e;,: .� vida 1·i1 .• uuan,,\. 

140.A PROTEçao JUDICIAL

EXPLICAÇ�O PRELIMINAR 

Neste tema estio incluldas algumas das 9arant ias criminais e 
civis. As garantias aqui enumeradas visam fornecer instrumentos para 
�ue a sociedade possa defender-se adequadamente dos abusos 
provenientes das autoridades põbl icas. Neste sentido, podemos dizer 
que pelo mer,os algumas dessas garantias prov@m da magna carta inglesa. 
Tt·adicionalmente, os Estados autoritários costumam tornar letra morta 
tais dispositivos devido ao seu caráter democrãtico e protetor da 
pessoa humana. 

Pl�OPOSTA 

i - Todos devem ter direito ã proteião judicial. 
poderá excluir da aprecla�ão do Poder Judiciário qualquer 
Direito Individual ou Coletivo • 

A lc;d nfü> 
1 E�S��(.1 d€� 

2 - Ninguêm serã preso a não ser em flagrante delito cu por 
urdem escrita de autoridade judicial competente. 

3 - A prisão em flagrante de qualquer pessoa serã 
imediatamente ao juiz competente que a relaxará se não for 

C:C)ll)l,Hl i C:<:"\d:;,\ 
10:�Jal. 

4 - O Estado deverá oferecer Assisténcia Judiciária ã 
popula�âo car·ente de recursos financeiros, bem como a todos aqueles 
<: 1 • .1 <-:� d e 1 e\ n e: e f.·: �,, r,; i t ,,\ r· em e i ,,. e: u n !5 t: �t n e: i e\ s ,.,: �; p 0: e i a i i,; ..

5 - A lei não prejudicarã o direito adquirido, o ato jurldic:c 
1,1�1-·fc-:�ito €� a cc:>i1,;,:1 jul�J,,,da. 

6 Inexistiria fere privilegiado e tribunais de exce�ao. 

JUSTIFICATIVA 
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A obrigatoriedade de apreciação de lesão de direitu 
i II d i '/ i d u a 1 ou e o 1 c:d: i v o p o,,. p ,,u•· t f�' d e> P o 1:IE� ,,. ,J u d i e i á ,,. i o e o n -f i 9 1.ur .. � o
t: 1 l<".'I l)H:\ d t1 t: C)I) t ir o 1 e j u d i e i ê\ 1 • Em n,: 1 a (j'. �\ o às e o n 5 t i t u i 1,: õ (·:: 5 a n t: f.� r· i o n:� !,; 
i 1H.>'1<,,mo1;; fu11damE.·nt:alnH�ntf,: num ponto.. Ao pc1sso ,�ue nc,ssa atual 
Co11stit1...1iç:ãc1 1:,1··E:ve o c::ord:1··0IE� judicial �,p<:,'JH\S c1uant:o ai,; lei,diE:!i; ac> 
dirEitu individual, nõs sugerimos tambêm o controle quanto ãs lesões 
�os direitos de toda coletividade .. 

Nu se9undo item trata-se da legalidade da prisão. Impedir que 
alguém possa ser preso arbitrariamente é fun(j'.io de toda Constitui�io 
<=1ue p1··e·tenda garantir os Direitos Humanos em sua p11-:-:nit:ud1-� .. NZio 
inovamos neste ponto, o nosso texto confirma em linhas gerais as 
t·eda(j'.Õt-:s clest:e dispc>sit:ivc> 1.;::-:ist:1�nt<:-:1;; d1�1,;d1-:: a c:a1··t,,, Const:itucic:inal de 
18:.?4. 

A comunicabilidade da prisão ê outra garantia exrstente nos 
Estados Democrát ices. Em 1937, a carta Constitucional da ditadurc1 não 
previu essa garantia. E evidente que os regimes de exceção, mesmo 
existindo a comunicabilidade dn prisão nas Const itui(j'.Ões, violam o 
Jisposit ivo legal. Quando a comunicabilidade sequer ê inserida no 
o;··cle11am(;:nt:o jut·fclic::c> ,� situacj.ãc> i,;Ci'� B!J''·av,,, ainda mais. 

A nossa preposta mantêm a obriga(j'.ãO do Estado em prestar 
i:tssistt�nciê:\ judicil\l' ii:l aos nE:c:essi{:aclos. Todc,via, ist:c> não i,;i�Jnifica 
4ue pretendamos a manutenção da assist@ncia nos moldes atuais, 
t:i n t e� 1 i d f.� me>�; , n o e n t: a n t: e> n ã e> �,; e ,,. t E� ma i:1 u <:� m <·� ,,. <i' �: a um 9 r· a n cl e d e t a 1 h ame n t e> 
em nlvel constitucional. Garantida a obrigação do Estado atravês do 
pi' inc:lpiD 9€�1'',:tl an1.rncicu:lo, CUmpl"t:' c\C) l<:�giSli:\dCW 1regular a lll,Ü€:l'ia em 
1 e: i espec f f i c:a .. 

Confirmamos tambêm o principio da irretroatividade ela lei. A 
lei não pode regressar no tempo para prejudicar alguêm, por exemplo: 
se uma pessoa praticou um ato absolutamente legal em 1983, e se dois 
anos mais tarde surge uma lei que considera o ato criminoso, a pessoa 
que praticou u ato em 1983 não pode sofrer conse9u@ncia pela sua a�ão • 

Na lut.,:1 cont:1··a oi,; privile9ic>f:;, as Coni,;titui�:õ<�i;; E.'limin,H·ctm a 
c1:-:isi:ênci,,t ele ft>l"OS pt·ivilegiados. Contudo, clurant:e 1:> Est:ado-- novo f1:,i 
criado o Tribunal de Seguran�a Nacional, visando auxiliar na repressão 
polft ica contra os comunistas.. O julgamento de Presidente da 
Repõbl ica, Ministros de Estado, Magistrados e Militares nlo 
cunfgiur� a exist@ncia de foros privilegiados mas apenas ele foros 
<:::·spet: i .:\is. 

i5o.ALGUMAS GARANTIAS LEGAIS 

1. O DIREITO DE PETIÇiO

EXPLICAÇiO PRELIMINAR 

27 
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Historicamente o direito de petição teve status 
cC>ni,;titucie>nal com a m;-!\�:Jna car·t,:1 (1.2:í.'.'.'i) .. Ne> El1··ai,;il, ,,1 Coni,;t:ituii;:�iie> 
Imperial jã assegurava e> direito de petição, confirmado posterie>rment:e 
por todas as nossas Constituições Republicanas .. Atualmente, o direito 
de petição está posto em nosso ordenamento jurídico com a seguinte 
redaçâo� u� assegurado a qualquer pessoa o direite> de representação e
de petição aos poderes põblic::os, em defesa ou contra abusos de 
,:\ 1.1. t OI'" i C:i.Hlii�" ,. 

PROPOSTA 

i .... Todo�;_ t c,·:m o d i ,,. c-:-: i te:> d E·: ,,tp ,,. c·,:Sii:'n t ,,ti,. p C)I,. c;:�,;c: ,,. i to, i n d i vi d u;;\ 1 
ou coletivamente, petições ou. reclamações aos Poderes Põbl ic:os, em 
defesa de direitos ou. c:ontra abusos de autoridade, bem como o de
participar nos procedimentos administrativos • 

2 - As petições ou. reclamações devem ser respondidas atê no 
mãximo 1.80 (cento e oitenta) dias após seu encaminhamento ..

::� ···· A  p,,t1··t:ic::ipac
J
:�iD r,oi;; p1roc:edimc;'.ntc>i,; administ1r ativCJ�; i,;�:'.1,·a 

r· <·:: �:J U 1 J:\ d a p (J 1·· l f.-: i , O b S �:� I'" V a d OS OS p r i n C:: f p i O':,; d O C Cl n t I'" a d i t Ô I'" i Cl , d a 1 i V 1'" (-:� 
prDduçâo de prDvas e do 1 ivre acessD ás infDrmações administrativas. 

4 - � facultada is pessoas jurídicas o exercício dos direitos 
de pet i�ão e part icipaçãD dos procedimentos em defesa de direitos 
coletivos ou difusos, desde que vinculados com seus objetivos 
ifl'::d: ituc iOIH:\iS., 

�JUSTIFICATIVA 

f patente a ineficãcia do direito de petição como 9arant ia 
e: o ri �; t i t u. e i mi ,:\ 1 • A IH� m d <:\ v t,·: n:I a d f.·: , d f.·: vi·:,· mo !:; e:\ d m i t i ,,. cl'.H� p ou <=1 u f i;; s i ma�; 
vezes o povo pode utilizar este direito por uma série de razões, mas 
principalmente pela inexist�nc::ia de prazos para a resposta por parte 
dos puderes põblicos .. Com o intuito de transformar o direito de 
petição num ir,stru.mento realmente eficaz inovamDs substancialmente o 
c:onteõdo do instituto .. 

a) � fixação de prazo para respDsta ã petição ..

b) o di1··eito dt,� Pftt:i<;:f�o é m<-�1-·,,\mf,:nt<,� individu,,\l, p1··cipomo�; c1uc-,:
possua tambêm um carãter cDletivo. Assim, nãCJ apenas uma
pessoa teria direito de peticionar, mas um grupo ou vãrias
pessoss coletivamente ..

t: ) Ir E·'. C: C) n j·1 (": C: C::� m Cl 5 ('11 . .l (·� a t Ui:\ 1 me n t f:'. O!,; 1 i t f 9 i O!,; t: C::� m 1 U �J ,:\ I'' t: ,:\ lll b E.' lll (;'. 

sobretudo na esfera administrativa do Estado .. Os órgãos da 
burocracia estatal se constituem numa importante instincia 
de resolução cios conflitos. Pretendemos por isso 
viabilizar � participação dos cidadãos nos processos 
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decisórios da administraçio põbl ica como forma de evitar o 
autoritarismo estatal. 

d) propomos tambêm o direito de petição ãs pessoas jurfdicas 
desde que haja vinculação entre o pedido e os seus 
objetivos institucionais .. Esta ê uma maneira de 9arant ir 
esse direito a entidades da sociedade civil, tais como: 
sindicatos, conselhos de moradores, grupos de defesa de 
minDrias, E:t:c .. 

2. A AÇA POPULAR

EXPLICAÇiO PRELIMINAR 

A açio popular visa sobretudo a preservação da moral idade 
�dministrat iva, objetiva também impedir lesões aD patrimônio pdblico • 
A ac,:�h> populat· e pou<:<:> ut i 1 izada p1r inc ipalm1:�nt:e por alguns defeitos 
�u� ela apresenta em nossa legislação e que a torna puuco eficaz. Em 
,, os1,;,,\ p 1·· op os t: .� p 1·· e>c u,,. amo1,; ap <·:-:,,· f e i <;: o.� .... 1 a .. 

PROPOSTA 

1 - Qualquer pessoa, ffsica ou jurfdica, 
<.: O 1 0: t i V,:\ , !,; (� 1'' f:\ p a Ir t: �:� l e;: �J i t i m ,:\ p e\ 1'' é':\ p 1'' O p D 1'' 

independenteme�te da Constituiçio de advogado, que 
anular atos que sejam lesivos ao património pdbl ico. 

individual ou 
A (j: �\ D P o p u 1 ,':\ ,,. , 

vise impedir ou 

2 - No item acima devemos tomar a expressão 11patrimúnio 
p11bl ico 11 ct1mo i;;endo não apenas os bens físicos <:1ue constituem r.> 
pat1r imúniu dos entes J,>1.iblicc>s da administn,u;:�'\<:> diret:a CHI. indi1'·<-tta P 

soc1ed�de de economia mista, mas tambêm os bens e direitos de valor 
<i�<::011úmico, c:tt·tfs;tico, f:�i,;t:etic:o ou histórico, c1ue sejam de dDmfniD, uso 
e frui�ão pdbl ica .. 

JUSTIFICATIVA 

h subi:.; l: i t: 1.t i <;: �,o d a e:-:p r ess�to 1

1 <J Uc"t l cpH�r e i d acl io 11 e on s t.,u'lt e no
nosso atu,d te�<to t:crnstitucie>na1 po1" " c1ualq1.1er pessoa, ffi;;ica ou 
jurídica", visa ela� representação judicial ás associações civis para 
i 11 � 1·· <-:�i,;i,;,·:\í'' em e om a<;: ão p Dp u la,,. i,;e j ,:\ i n d i v i dual 01.1 e<) l f1t: i vamen t <�. 

Propomos, tambêm, �ue a �ção pupular vise anular ou 
açoes lesivks, de modo a �bran9er a possibilidade de ação 
p1··0:V<,rnt i•,1a, niic:> pf,:1,·n1it ida r�t:;t:;;\ 1:ilt ima pela. atual legisla<;�to .. 

i lllpt�d i I'' 
popu l a1· 

O alar��mento de conceito 
f::}<p 1 í eito, 1:ii,1e1·· J>l"�v�:�n i ,,. <:p..tant D <':\

t · f:: s i: ,,. i t: i ,,. a !:; .. 

d�,: "p ,:\ t: ,,. i mún i o 
possibilidade de 

pf.1.blic::n 11
, ji\

i n t: el'· p ,,. et: ac;: ;:�<:> 
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160.0 HABEAS-CORPUS E O MANDADO DE SEGURANÇA 

EXPLICAÇ�O INICIAL 

A origem do habeas-corpus remonta ã idade média, o mandado de 
segur·ança porém, é criação brasileira deste século. Na atual idade a 
f i 11a 1 i dad(,·: d<) habe,·,,�;----cci,,·pui,; f.·: de> mandado df:: s1-:��:Ju1··an<;:,·,, (-:- :!;;t ,\\ (,�:<p 1 f cita 
110 a,,·t i !:JC> i'.'.'i::l d<::' nCJi,;sa Ccinst i t:u i 1;:�;io Ff.�dc,:-:,,·al. Ap<-:.'!,;a,,· di:-:-: i nr.'imc�:,··o':,; 
prCJblemas, o habeas-corpus é ainda um importante instrumento para 
assegurar direitos. Todavia, como nossa preocupação é o 
aperfeiçoamento cumpre-nos formular sugestões que possam tornã-lo mais 
ôt i 1 11a d*�f(,�i,;:;� de>!,; pob,··e':,;. 

PROPOSTA 

i - Qualquer pessoa ou terceire> em seu nome poderã, sem 
110:c c-,:fü!5 idade�: d e m,,,n d a t: D, i 111p et ,,. a,,. h ab <-:-:;;, !,;---- c o,,. pus :.,c;-:mp ,,. f:� c1 uc-:::, 
ilegalmente, sofrer ou se achar ameaiado de sofrer viol@ncia ou coação 
em sua liberdade de locomo�ãe>, expressão ou reuniâD, mediante 
�,ut:01' idadf: jud ic i�,l comp<,�t:c,�nt:e. 

2 - O habeas-corpus serã impetrado, sempre gratuitamente onde 
se ache a autoridade judicial cCJmpetente, a qualquer momento, 
inclusive no período noturno, aos s�bados, dCJmingCJs e feriados. 

3 - O habeas-corpus não tem 
pc:idf.�r,� ':,iet· impf,:t.1··,,,do vc-�1-·balmc,-:nt<�: ou po1·· 
p }:: t: i (j: �;\ C) • C: B I

r t a , t ((� 1 (-,: !J I'' a l'll ,:\ 0 U Cj U e\ 1 CI U €� I"" 

,. · e':,; p o n d i d D *': m v i n t ,� e <=1 u a t ,,. o h o,,. a -s; , a c e> n t a,,. 

fõrmula pré-estabelecida, 
escrito, seja através 

e>utre> modo e deverã 
do me>mento do pedido. 

4 - O mandado de seguran�a srã concedido para proteger 
dit·eito liquide> e certo não amparado por habeas-ce>rpus, seja qual for 
a autoridade responsãvel pela ilegal idade ou abuso de Poder. 

JUSTIFICATIVA 

A abrang@ncia do habeas-corpus foi ampliada em detrimento do 
mandadu de segurança. O habeas-corpus que em nossa atual legislação é 
garantia contra cerceamento da liberdade de locomoiiD é ampliade>, 
p ,,1 i,; s a 11 d o a ,:.:-: n 9 l D b a,,. e,� p ,,. <:> t E� !J t:·: I"" a 1 i b *,: ,,· d a d f.� d <�· (·,: :-: p ,,. f,: i,; s i':i o P ,,. <;-: u n i i':i D ,

amparadas hoje pele> mandado de segurania. Por que pre>pomos tais 
modificações? A razão se encontra na celeridade da concessão do 
habeas·-corpus que, malgrade> todas as imperfeições existentes, � 
1··f!lllÊ.'dio de,� p1'·011ta a<j:f:iD, ;;10 c:ontr,�,,·ic> de:> m,·,lnd,�d<J de,-: 1;;*:��Ju1··an1;:a. 

() u t ,,. a i ri ova <j: ti'. o !::, €·: p ,,. e n d (7: a e> p e,� d i d !) d f,:
Defendemos o ponta de vista de 9ue o habeas-corpus deve 

l'J c\b e,:\ S·-·C Ol
r p IJ, !:; n 

S �: 1'' f'' *:: CI U f:� 1'' i c:J C)
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tambêm de forma oral. Isto facilitaria sua utilização pelas pessoas 
c&rentes e analfabetas, ou mesmo pelas pessoas que, sabendo escrever, 
tem receios em se expressar por via escrita. 

O habeas-corpus deve poder ser impetrado, confirmando a 
legislação em vigor·, par qualquer pessoa, sem a necessidade de 
constituir acivuyado com esse fim. A autoridade judicial deve anunciã
lo não importa a hora ou o lugar onde se encontre. 

O mandado de segurania, a semelhança do que ocorre hoje, 
,·,, !:i !:i e'..� 1.u-· ,:H · .� o •.d: 1·· <H, d i 1· · e-,: i t e:> '::i n f:ü:i p ,,. o t: <,·: !:J i d o '::i p e ·1 a IH:\ b e.;: ,:\ ':,, .... e cw p ui;; •

17o.SUSPENSÃ0 DE GARANTIAS E ESTADO DE SITIO 

EXP�ICAÇÃO PRELIMINAR 

O Estado de Slt io e a suspensão das 9arant ias sio 
cansa9radas na Const ituiçio e justificadas sob a alegação 

llH-::d ida !:i 
d f:: f:if:'.I'' (!·:m 

i n !,i t i"'" 1.1 m f� 11 t e:> !:i d e.;: d <'t f f� s ,:i d o [ !,; t a d e> c o n t ,� ,,, e:> t e 1-· ,,. o t'· i ':;;me> f·' B'.-:J i t: aç:l·Ko 
interna, grave ameaça ou perturbação da c:>rdem põbl ica. 

Pl�OPOSTA 

1 - Inexistirão Estado de Sft io ou quaisquer c:>utras medidas 
de emer9@ncia ou salvaguardas que suspendam, mesmo temporariamente e 
mediante cc:>ntrole, os direitos humanc:>s e suas garantias. 

l'l>:c 1 uf::m 
Vi ::J(-::nt f::,. 

;;?. -·· N0:nhuma autoridade ou Tribunal poderá 

3 - Os direitos e 9arant ias previstas na 
a exist@ncia de outras decorrentes do 

JUSTIFICATIVA 

i mp <-,:d i I'" <:f 1.11':: O!:i 

Const ituiçãc:> nãc:> 
sistema político 

Alguns estudic:>sos �firmam a necessidade da exist@ncia do 
Estadc-de-Sft iu. Justificam essa posição alegando que o Estado precisa 
de meios eficientes de defesa contra as desc:>rdens e agressões externas 
((� 1 n l: (·:� , .. n a S " () [ '::i t: a d o .... d (•:: .... S f t i O ::i �:·: Ir i a 1.1 IÍl i n S t: ,,. IJ. lil (:? n t O l':: lll f <:l Vi),,. d a 
d f!:lilOC I'' ,':\(.: i <:\" 

As constituições existentes acolhem, pelo menos boa parte 
delas, o Estado-de-Sítio ou a suspensão das garantias. A Constituição
brasi18ira atual prevê e:> [stadc-de-s,tio em seu capitule:> V (art. 155 
<i1Cl j_;','i9). 

Duas sâc:> as hipõteses de decretaçãc:> de:> Estadc:>-de-Slt io no 

�11. 
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B Ir a 5 i 1 :: � , ... e\ V f:'. 
!:J uc;�1-· 1-· a. Com ,:1 
do�; d i 1··<� i t oi,;, 

pertubação da ordem ou ameaça de sua irrupção e a 
decretaçâD dD Estad<:>-de-Sftio são suspensas boa parte 

particularmente os polft ices, P as garantias 
C Dll 1,; l i t I.H.: i C>ll a i s" 

A nossa proposta elimina simplesmente a hipótese de 
decretação do Estado-de-Sft io .. Ao contririo da9uilo 9ue apre9<:>am os 
tratadistas e a doutrina, a suspensão dDs direitos e garantias jamais 
concorrem para a defesa da democracia. Na verdade devo afirmar que 
desconhe�c sequer um ónicD momento onde D Estado-de-Sftio tenha sido 
usado em benefício do povo .. A experiéncia e a história constitucional 
brasileira dem<:>nstram claramente sua ut il izaçâo em prcveitD das elites 
cume um instrumentD inibidDr de transformações sociais .. Por esta razão 
db'fft11do ,,\ *:,::-:t inc;:âo pur·,:1 f:,: simple:,; do Ei,;t,:1dc>· .. ·de····!:>ft: io j•J.ntam*:�nt:<,.� com 
quaisquer outras medidas ou salva guardas da mesma natureza .. 

O item duis ê oferecido como um reforço ao 
impedir �ualquer tentativa de legit imaiâo de ato 
direitos humanos e suas garantias .. 

,:1. n t: f,: ,,. i n ,,. .. V i i::-,:\ 
que suspenda os 

O õlt: imo item não ê propriamente relativo ao capitulo acerca 
du Estado-de-Sitio, todavia trata-se de um enunciado da maior 
relev�ncia .. Direitos humanos nio deve ser algo 1 igado apenas ã 
Const itui�âo. Devemos compreend@-los direitos vigentes mesmo fora do 
texto constitucional. Nesse caso, nossas propostas apenas relacionam 
alguns direitos mas não todos, por ser praticamente imposslvel 
enumerá-los t:axat ivamente .. 

180.CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

Criaiio, a n,vel constitucional, com status de poder estatal, 
do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com a final idade de promover 
os direitos humanos e fiscalizar as vio1aç5es cometidas pelos órgãos e 
poderes do Estado e pela sociedade em geral .. 

PROPOSTA 

Do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

O Conselho Nacional de Direitos Humanos t:em por competência 
formular r executar a polftica nacional de defesa dos direitos 
hum<":\nc>s. 

Sâo atribuições desse Conselho: 

1 - Receber representação P dendncia 
d i i··r:.� i toi,; l1um,·,\noi,;, ,:�pu1··,,\ndo i,;ua p1•·oc:(,,'.d�l�nc ia 
autoridades competentes. 

d(,,: violacj:(>c,-:i;; 
P f,:ncam i nh<":\ndci 

d()';:; 

.� fü 
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2 - Promover a tarefa de educação e esclarecimento da 
sociedade sobt·e a si911ificaçâo dos direitos humanos. 

::l ··· F i �;e: a 1 i �-�a,,· o e ump ,,. i mE:n t: o, p o,,. p a1·· t E:i,; d os d <:,'ma i i,; p c>d e,,. c-:-:1,;, d a 
palít ica nacional de direitos humanos. Para tanto, poderia instituir 
cumiss�es Estaduais e Regionais com poderes de realizar dil ig@ncias 
9ue r·epute necessiria a verificação da proced@ncia da denõncia, ouvir 
tDd,:1 e ,:1ual9uf:�1-· au.tD1··idadf� <:1ue c,-:1,;tc:-:j,,1 indicada c:01110 violadc>I'"<":\ Cll..l 

executara de ações ou pDl,t ica ao respeitD dC>s direitos humanos, 
,,. c-:� < 1 1.1 i i,; i t ::,11·· o s cl o e:: u. m e n t D i,; 0: i n f cw m ,,\ Cj: fi e-,: i,; <=1 1.w j 1..1 1 !FW IH-:-: c E: i,; !:du·· i C) s a 
,:1 u <:\ 1 (:I u c-:� 1· · p ,·:11·· l: i e: u 1 ;;\ 1·· e> u ,,. E' p ,,\ r t i ç: f:t Cl e-:� t ,,. ,:\ n s p <J ,,. t ,:\ 1·· ···· s e-:-: p a ,,. ;;\ c1 u a l c1 u e-,:,,. 1 u �J ,:t ,,.
du território nacional para a realização de suas atribuições. O 
orçamento anual da ur,iJD inc:1uirã despesa destinada ao conselho. 

4 - Cooperar c:om os Drganismos internacionais de proteção aos 
d i 1··f,: i l: os humantl!:i. 

Por fim, nossa proposta t que este órgão seja integrado pelos 
seguintes membros� 

III - Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do B1··ai,; i 1. 

IV - Presidente do Supremo Tribunal Federal.

V - Presidente da Associação Brasileira da Imprensa.

VI - Representante dos Partidos Pollt ices com assentC> nD 
Congresso Nacional.

VII - Representante das Centrais de Trabalhadores. 

···· Po1··· 

f , .. t n e i o 11 ame:� n t o .. ····

JUSTIFICATIVA 

1 (•:•'. i 01rd i n,�r i ,·:\ 1:i (!� ,,. i ,:\ estabelecida sua forma de 

A trajetória pol,t ica do Pa,s e especialmente a história dos 
õlt imC>s 21 anC>s de governo militar nos mostra que a prãt ica constante 
de violaiões dos direitos humanos faziam parte da razio matenedora do 
pi'. élp 1•· i C) 1·· Cc:�!:J i Ili(":. 

A nfvel institucional, no plano jurfdico-formal, os direitC>s 
humanC>s sempre representaram abstrações genéricas para as camadas 
populares de nova sociedade, sem nenhuma compondente efet ivaçâo P 
garantia na prãt ica. In6meras associações , conselhos P entidades 
classistas, nos perfodos mais negros do regime levantavam a bandeira 
dos dos direitos humanos para denõnciar violação desses direitC>s nos 
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planes pullt ices, ecenOmicos P sociais, porêm a correspondente 
9uruntia e satisfac;:�u nunca houve. 

(.1t:uc\ltnE:r,te viv<·::mc)s o f'"·:v·lodo de·:·: t,,·ansicj:ãc> dc�moc::1r ãt ic:a onde ê\ 
sociedade civil e particularmente as classes populares, com muito 
esforio, buscam exercer amplamente o direito de cidadania, 9ue 
n ec e!:,Sê\l' i amen t E: !=a::1r r:\ e rm <.l'..l i s t acl D e Dlll i:\ e:f c;-:t i Vc\Cj: fü.'l P g an:\l'lt i ê\ d C>!:, 
d i l'·e i t U5 hUm<.-\llDS. 

Neste sentido, defendemos a proposta, para que a próxima 
Assemblêia Nacional Constituinte se destaque não apenas pela amplitude 
das con<1uistas pollt ic:as, mas tambtm pela cria�ão de órgãos novos para 
fazer valer essas e outras con9uistas, instituindo desta forma o 
Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Analisamos, todavia, 9ue a submissão deste õrgio a 9ual9uer 
dos podet·es estatais levaria ao desvirtuamento de seus princfpios e 
f1.111c;:ões, pr· inc ip<.dmc�nte: na in�10:r·fi•nc: i.:1 d,:1 po1 rt ic:a t?i,d:at:c\1 pa,,·,,\ D 
c:umprimentD de suas tarefas, tendD sempre 9ue realizar a chamada 
"analise ele ocasião" cu da "conjuntura pDlltica" para poder realizar 
seus objetivos, o 9ue nos faz crer na perda da independéncia de agir
e11 ci u,·,\n te:> é>1-· �J !Ko .. 

A idêia de criação deste õrgio com poderes de um n4o. Poder" 
da Repõbl ica surgiu pela anãlise de algumas experi@ncias europeias 
des�nvolvidas pelos "Defensores do Povo". (Ombudsmam) 
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MOVIMENTO DE EVANG�LICOS EM APOIO À CANDIDATURA DA FRENTE BRASIL POPULAR 

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA 

A nossa fidelidade ao Evangelho de Cristo, que nos alimenta e nos 
inspira na construção do seu Reino de Justiça e Paz, exige de nós a luta 
por uma sociedade democrática estruturada de forma a garantir uma vida 
digna para todos, onde os direitos básicos e fundamentais das classes po
pulares sejam prioridadedes do governo. Coerente com essa posição e de
pois de examinar as propostas dos dois candidatos que disputam o segundo 
turno das eleições presidenciais, vimos publicamente manifestar nosso a
poio ao candidato Luís Inácio Lula da Silva, no próximo dia 17 de dezem
bro. Esta opção ·foi fruto de estudo detalhado das vidas e das propostas 
dos dois candidatos. 

A vida de Lula, pelo seu sofrido e humilde passado de trabalhador 
metalúrgico que conhece realmente na prática o sofrimento dos pobres, o 
seu impressionante discernimento político forjado nas lutas populares e 
sindicais, a coerência do seu Programa de Governo que não apresenta pro-

.,sta pessoal mas fruto de ampla e profunda discussão política nacional 
W>m os diversos setores da sociedade, levaram-nos, como bispos, pastores, 
pastoras e lideranças das mais representativas denominações evangélicas, 
a nos comprometer, decisiva e publicamente, com a proposta democrática da 
Frente Brasil Popular. 

Vivemos uma oportunidade histórica de se fazer justiça aos mi-
lhões de trabalhadores de nossa pátria que, com sacrifício de suas vidas, 
produzem riquezas que não estão revertendo para melhorar suas precárias 
condições de vida. Ao contrário, constituem-se em fontes de acumulação 
para uma minoria privilegiada, que deseja manter de todas as formas essa 
estrutura injusta em que nos encontramos. 

Estamos convencidos de que somente uma candidatura realmente popu 
lar, respaldada por uma frente tão ampla de grupos e movimentos populares 
e apoiada por expressões de todos os segmentos sociais, incluindo grandes 
setores das igrejas cristãs, será capaz de proporcionar as mudanças ina
diáveis e urgentes que o Brasil exige . 

• · As igrejas evangélicas, corno instituições eclesiásticas, não têm 
e não podem ter candidato oficial. A manipulação que se tem feito de que 
a família evangélica está comprometida orgahicamente com qualquer candida 
to não corresponde à verdade. A insinuação de que os evangélicos já fize 
ram opção ideológica por aquele que representa e defende o atual sistema 
econômico e político, injusto e discriminador, carece de fundamento e é 
repudiada como instrumento eleitoreiro para iludir as classes populares. 
Não negamos, entretanto, o direito de segmentos das igrejas evangélicas 
fazerem sua opção por programa que seja mais condizentes com os inteses
ses populares e com os ideais básicos de sua fé evangélica. E isso encon 
tramos na proposta da Frente Brasil Popular. 

Reafirmamos nosso compromisso com a democracia. Proclamamos, li
vre e entusiasticamente, nosso apoio à candidatura da Frente Brasil Popu
lar de Luís Inácio Lula da Silva como a que mais autenticamente represen
ta os direitos e anseios do povo brasileiro. 

Fazemos votos de que o Deus da Vida e da Paz esteja com o povo 
brasileiro neste momento tão decisório de nossa Pátria. 

Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória, Belém, Sal 
vador, Recife, Fortaleza, Natal, Macei.õ-,-campinas. 

Novembro de 1989 

1 / - "ú..:> 1-- \Jl\f' )•\,.L \. C, \ V 
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A QU E PONTO CHEGAMOS ••• 

Rubem Alves 

" "Vejam só a11que ponto chegamos. Agora ele está querendo ser presiden
te .•. Não se enxerga? A começar pelos ancestrais, que não são coisa que se 
recomende. Há fortes boatos de descender de uma mulher de costumes frouxos 
e suscetível a amores proibidos. O pai, ao que parece, não conseguia se 
fixar em emprego algum, e alguns chegam mesmo a descrevê-lo como tendo al
ma de vagabundo •. É certo que não seria .nunca escolhido como "operário .. > p�
drão". E que dizer do lugar onde nasceu? Estado dos mais atrasados, sota 
q�e típico, crescido em meio ã rudeza dos que não se refinaram para as 
lides públicas. Podem imaginar o seu comportamento num banquete? Seria ver 
gonhoso ••. Cotovelos sobre a mesa, empurrando a comida com o dedão, falan-: 
do de boca cheia •.• Seria um vexame nacional. Acresce o fato de não haver 
nem mesmo terminado o curso primário, sua educação formal se restringindo' 
a ler, escrever e fazer as quatro operações. Como trabalhador braçal, exce 
lente. Na verdade, ali é o seu lugar. Como acontece com as pessoas que tra 
balham muito com o corpo e pouco co� a cabeça, seu corpo se desenvolveu de 
forma invejável. Testemunhas oculares relatam mesmo que, em certa ocasião, 
não vacilou em se valer dos seus músculos para dobrar um grupo de adversá
rios. Mas,o que assusta mesmo, é o seu radicalismo em relações is questões 
do trabalho, especialmente o campo. Pois não é da iniciativa e do capital' 
dos patrões que vem a riqueza do país? E agora este matuto quer colocar o 
carro na frente dos bois •.• Se sua política agrária for colocada em práti
ca é certo que vamos ter uma convulsão social no.país. O nosso sistema de 
produção vai ser desmantelado, com imprevisíveis consequências para a eco
nomia. Mas pior do que isto serão as consequências sooiais. No final, pare 
ce que os empregados tomarão conta de tudo, aos patrões não restará outraT 

alternativa que deixar o país .•• "Love it or leave it. •. " 
Podem guardar seus sorrisos e sua raiva porque isto que escrevi nao 

é sobre quem vocês estão pensando. t sobre Abraham Lincoln. E o que eu dis
se sobre a sua vida.pode ser encontrado na Enciclopédia Britânica, para T 

quem quiser conferir. Imaginei como é que a conversa rolaria na rodinhas' 
das UDRs e KKKs da época, ante a insólita possibilidade de que um ex-lenha 
dor sem curso primário viesse a ser o presidente do país. Como se sabe T 

Lincoln foi eleito, os escravos foram libertados, houve uma enorme convul
são social, pois os donos de escravos se recusavam a aceitar a liberdade ' 
dos negros, e aqueles que .não se ajustaram cumpriram a sua promessa:emigra 
ram. Para onde? Muitos para o Brasil. E foi assim que nasceram as cidadesT 

de Santa Bárbara do Oeste e Americana. Por que o Brasil? Porque, se não PE, 
diam ter escravos lá, poderiam continuar a ter escravos aqui. Nunca imagi
nei que_esta seria uma boa razão para se optar pelo. Brasil: para se conti 
nuar a ter escravos. 

Mas os tempos mudaram. Mudaram? Parece que ainda hoje o mesmo horror 
existe ante a possibilidade de que u m  operário venha a ser presidente do 
país. E as conversas que rolam por aqui não devem ser muito. diferentes das, 
que rolaram por lá. Parece que a história está cheia de situações parecidas 
e é só por isto que podemos aprender dela. Quem sabe a memória do ex-lenha 
dor que se candidatou a presidente dos USA pode nos ajudar a colocar em 
perspectiva este fato insólito de um operário que se candidata ã presidên 
eia do Brasil. 

-

Rubem Alves é teólogo, filósofo, professor 
da UNICAMP, autor de vários livros, 
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Os direitos humanos € a construçSo de uma nova sociedade. 

A sociedade brasileira vive hoje momentos extremamente difíceis. 
A crise econ8mica i cada vez mais grave e atinge sobretudo, como i 
costume no nosso país, os mais pobres. 

Em 1985 ,mais da metade da populaçio brasileira era pobre ou 
miserétvel: 5:� milhÕe-�s ele-� pessoas eram pobres .. ganhavam até- 1/2 salárjo 
mínimo per capita. E 24,5 milhões de pessoas eram miseriveis, isto 
i,ganhavam att 1/4 do salário mínimo per capita(em uma populaçio total 
de 135 milhões de ·pessoas)(nota 1). Das 40 milhões de crianças, 38 
milhões eram pobres ou miseriveis. Em 1961, 38% da populaçio consumia 
menos de 2240 calorias por dia, isto i, era subnutrida. Em 1986, esta 
proporçio tinha subido para 65%:· o que significa que dois terços da 
populaçio (90 milhões de brasileiros) eram subnutridos. O salirio mínimo 
ele 1986 equivalia a apenas 46% do valor do salário mínimo de 1940. Em 
outras palavras, com o saltlrio mínimo de 1986 s6 se podia comprar 46% do 
que se comprava em 1940. A concentra�io da rend� no país se intensificou 

en () S l.l 1 t j m O�; 3 0 a n () S : O 1 % m <.'\ i S r i C O d a p O p U 1 a ç: â O , q IJ E.' g a n h a V,'\ 11 , 9 % d t'\
renda nacional em 1960, passou a ganhar j4,7% em 1970 e 1G,9% em 1980; 
ao passo que os 50% mais pobres - a metade mais pobre da populaçio 
passou, no mesmo período, de 17,4% para 14,9% e para 12,9%. Estes dados 
s6 fizeram piorar nos �ltimos anos. 

-

No campo, estamos em plena lei da selva ou, o que i a mesma 
coisa, na vigência da lei do mais forte: em 23 anos, de 1?61 a 1907, 
foram assassinados 1017 trabalhadores rurais. A quase metade destas 
mortes ocorreu a partir de 1985 (458). O que i mais grave i a coniv&ncia 
cia polícia e elas autoridad�s governamentais com estes assassinatos. Por 
outro lado, constata-se ainda no Brasil a existfncia do trabalho 
escravo: t1·abalhaclores rurais empregados durante vJrios meses sem poder 
sair e que muitas vezes sio mortos quando tentam fugir. A Comis�io 
Pastoral da Terra ela regiio Araguaia-Tocantins levantou que, entre i9b4 
e 1987, houve prática de trabalho escravo em 24 im6veis (fazendas) d�sta 
regiio envolvendo cerca de 2300 trabalhadores, sendo que nos �lt imos 8 
anos houve pelo menos 41 assassinatos. 

A dívida externa continua sangrando o nosso país: em 1988, s6 de 
serviço da dívida o Brasil pagou 17 bilhies de d61ares, o que daria para 
construir 7,7 milhies de casas populares, suficientes para 30 milh5cs de 
pessoas. Para evidenciar o q1Janto isto� grave basta saber que o Brasil 
t o  5u. maior produtor mundial de alimentos; no entanto, dois terços de 
nossa popula�io i subnutrida. Oc alimentos sâo exportados, a fim de 
pagar a nossa dívida: nio sio utilizados para matar a fome cios 
brasileiros. 

O que estes dados nos mostram é.que o principal direito que está 
sendo negado �o povo brasileiro i o direito � vida. remos de lutar para 
9 e\ r a n t i r o cl i r t: i t o d e-: v i v €-:1" d e\ ma i o r i .:., cl o n osso p ove> : 11 cl i ,-e i t o d e v i v €:-t" 

como gente 11 e nâo como animal ou como escravo. 

Esta situaçio não existe por acaso: há setores que se beneficiam 
da pobreza e da miséria. Os mais ricos, os grandes banqueiros, os 
9ré)ncle-�s empret;ár los indtJ!:',tr iai� •• os grand€:s propt .. ictcí 1· io�- de terrc\, 



• 

.. 

estes setores sociais nio tim interesse em mudar este quadro. O Estado 
brasileiro t um Estado que vive de recursos pdbllcos (os Impostos pagos 
pela populaçio), mas que os utiliza a serviço de grupos privados,·a 
servi,o destes setores. Estado este caracterizado por deixar na 
impunidadE a utilizaçio de recursos p�bl icos em proveito pr6prio 
(cor,·upçio) e os crimes cometidos contra trabalhadores (os assassinatos 
no campo). Para estes setores sociais nio interessa o fim da inflaçSo 
eles ganham com ela-, nio interessa que o Estado seja rcalm�nte pJbl ice 
-que os recursos p�bl icos sejam destinados ao serviço do p�bl ico, �ue o
poder Judici�rio faça efetivamente Justiça. Interessa-lhes a cont inuaçio
da situaçio atual.

APE.'sar dE.·st:e- quadro social extre.·mamente negativo para a 91·ande 
maioria da populaçio, i preci�o reconhecer que algo de novo est, 
ocorrendo: os setores populares nio se deixam mais massacrar sem reagir. 
Nos dltimos quinze anos vem crescendo de todos os lados a mobilizaçio da 
soe i E.' d a cl e-: e i v i 1 • D E n o r t e a s 1J l ' d o p a í s s u r g e.-m mo v i me n t os p o p u l ar e s 
exigindo, defendendo seus direitos, reivindicando, se or9anizando. 
Negros, m1..1lheres, se-:rin91..1E:iros, favelados, posst:i,·os, bóias···frias, 
operJrios, estudantes, sem-terra, bancários, Funcionários p�blicos, se 

amo b i 1 i z a m E: m f tw o r d e <:; u as r e: i v i n d i e: a ç: õ e.·<:, • Não é ma i <:; 1..1 m p ovo 
Wdesorganizado, disperso, fácil de ser dominado e explorado: a cada 

momento novos sujeitos sociais se constit1Jem em torno de um objetivo 
comum a garantir. Lutam para defender o que Já conseguiram, mas tamb&m 
para conquistar novos direitos. Os direitos sociais e políticos 
reconhecidos pela Const ituiçio de 1988 foram conquistados por esta 
m e> b i 1 i z a ç: ão d e\ soe i e::· d a d e e: i v i 1 • 

No Brasil, os direitos humanos foram a arma da resistência da 
sociedade civil contra a opressio da ditadura: contra a tort1Jra, pelo

d irei to de defesa, pela liberdade de expressio, de reuniio, de 
organ·i�:aç:[�o, pela democracia, pela anistia aos perseguidos políticosr 
contra o arrocho salarial, pelo direito de organizaç:io dos 
trabalhadores, pelo direito dE greve. Ho.je trata-se de lutar p2la plena 
e: i cl ,, cl e\ n i a d o s t t· cÜ> e\ í h a cl cw e s , p E: 1 e> e um P r· i me n t o c1 ê\ C o n s t i t u i ç: ão .. o 9 u e
implica na votaç:io das leis complementares e na regulamentaçâo de virias 
leis Jf aprovadas. Trata-se, especialmente, neste momento, de utilizar 
este direito que reconquistamos depois de 2? anos - o direito de eleger 
d i r e l ame n t E-: C) p r e�, i cl €-: n t e-: d a R e:: p I.Í b 1 i e a ... p ar a e: o 1 o e ar o E!:, t a d o a s €-T v i ç: o 
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deixem ele favorec:er uma pequena e1 ite particular para servir ao bem de 
todo o povo, particularmente dos mais pobres. Qualquer que seja o 
r·esultaclo destas eleiç�es, ser� preciso continuar a lutar para que os 
dois terços que hoje sio exclu{dos dos benef{cios sociais possam nio 
apenas participar deles mas possam tambim aceder ao nível de clecisio 
política, do qual sempre foram ma�ginalizados. 

��en_l� l�a�,��QI d? Deresa dos Direitos ffuman&s - MNOOH 

Setor 03 r:ven=:ã, �ur - Ed. Venâncio VI

B i o r- ··, ' <�" - r:. • 3 9 - S a I a 1 O 9 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIRElTOS HUMANOS 
SDS - Ed. Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Bras{lja, DF - (061) 321-4 751 

NOTA À OPINIÃO PÚBLICA 

Reunidos em Brasilia, nos dias 25 a 27 de agosto de 1989, em sua 

segunda reunião ordinária, o Conselho Nacional e o Secretariado Execu 

tivo do Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos - MNDDH -

dirigem-se à opinião pÚblica para compartilhar uma série de preocupa

ções com o momento social, politico e econÔmico,do Brasil e da Améri-

ca Latina. 

1. Diante da campanha eleitoral em andamento para a Presidência

da República, o Movimento expressa sua preocupação com a ênfase dada 

às pessoas dos candidatos e não aos programas e propostas de governo. 

Ao mesmo tempo, denuncia a manipulação da opinião pÚblica através das 

pesquisas de tendências eleitorais, sem que haja a devida transparên

cia sobre a metodologia utilizada. Resultados que revelariam determi

nado posicionamento dos eleitores já são apresentados, através dos 

meios de comunicação, como se indicassem tendências definitivas. 

Na avali�ção do Movimento, está sendo acionada uma poderosa 

maquina publicitária para favorecer o candidato Collor de Mello, esc� 

1-
lhido como o nome ideal para manter inalteradas as estruturas que fa

zem do Brasil um dos paises de maior desigualdade social e economica 

em todo o mundo. Em seu discurso, este candidato utiliza mensagens 

claramente antidemocráticas, a começar pela desvalorização da ativida 

de politica e pela recusa a participar dos debates. 

2. No campo econômico, o Movimento constata os efeitos devastado

res da politica oficiosa de hiperinflação. Os salários estão profund� 
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mente corroidos, afetando gravemente o poder aquisitivo da maioria da 

população. Os indicadores sociais básicos revelam o aprofundamento da 

miséria e da fome. Toda esta politica antipopular baseia-se na adoção 
A A 

2 

de programas economicos fundamentados no neoliberalismo economico, com 

efeitos sociais já verificados, por exemplo, no Chile e na Bolivia. 

O governo federal continua a dar um tratamento incorreto aos pro

blemas da divida externa e da divida interna. No primeiro ca�o, conti

nua saindo do pais um enorme fluxo de recursos financeiros, enquanto o 

�loco de credores externos continua a atuar de forma violatÓria à sobe

rania nacional. Internamente, o final do governo Sarney é marcado por

uma escalada de privatização de empresas estatais, sem ampla consulta

nem ao Congresso, nem às demais entidades representativas da sociedade

brasileira.

3. No campo social, o Movimento verifica o agravamento de uma se-

rie de situações e a implantação de várias políticas que ferem frontal 

mente os direitos humanos. Aqui estão algumas dessas situações e polí

ticas: 

3.1.0 governo - em todos os niveis - responde ao agravamento da 

crise sócio-econômica com uma politica repressiva cada vez mais sofis-

ltti
.
cada. É cada vez maior a lista dos ameaçados de morte, entre os diri

gentes populares e agentes pastorais no campo e na cidade. Nas delega

cias, a tortura aos prisioneiros é uma prática rotineira. Os mandantes 

dos crimes contra as lideranças dos trabalhadores permanecem impunes, 

de forma generalizada. Em alguns Estados, como Minas Gerais, o governo 

estadual favorece a politica de transformar a Policia em canal de esva 

ziamento dos movimentos populares dos bairros, através de "conselhos 

de segurança", estimulando, também, a delação. 
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3.2.Acentua-se, ao mesmo tempo, a campanha contra os direitos huma 

nos, através da midia impressa e audiovisual, a�ingindo os militantes 

dessa luta de fcrma cotidianamente difamatória e caluniosa. A propaganda 

em favor da pena de morte é retomada com muito alarde, enquanto o deput� 

do federal Jos� �ourenço tenta faz�-la passar, como emenda, no Congresso; 

na pr�tica, a es:alada de viol�ncia rural e urbana j� chega a configurar 

um estado de gu�rra não declsrada em que a principal vitima é a maioria 

da pop�laçãc trabalhadora. 
� -

e 
3.2.No campo religioso, o Movimento ve, com muita preocupaçao, a o-

correncia de ums série de fatos e atitudes que indicam o uso da religião 

a serviço da doninação. É grave a atuação de certos grupos supostamente 

ri:' l igi c�Gs - ccr.:'.J a chamada ''igreja universal do reino de deus" - que 

exploram as car;ncias e a boa fé do povo em favor de interesses inconfes 

saveis de caráter comercial. 

Mais recentemente, um outro fato lamentável, na área da Igreja 

CatÓlJca, chamou a atenção dos militantes dos direitos humanos. Em Reci 

fe, o arcebisp� �ocal, d. José Cardoso Sobrinho, chamou a Policia Mili

tar para expulsa� lavradores que ocupavam o pátio da residência episco

pal e que tinh��, reivindicaç�es a fazer ao pastor da Igreja recifense. 

e Nenhum argumento justifica a atitude do arcebispo. Vale lembrar 

que a Igreja re�ifense teve como pastor um homem como d. Hélder cimara 

- uma das n1aiorEs vitimas da repressão policial-militar no Brasil - e

que foram policiais os executores do padre Antônio Henrique, nos anos

da repressão ditatorial. O Movimento pede a d. José que reveja sua ati

tude e se converta aos empobrecidos, em nome do Evangelho de Jesus.

4. Na conjuntura latino-americana, o Movimento observa, com profu�
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da preocupação, e agravamento da viol;ncia na Col�mbia. De janeiro a 

julho deste ano, são cerca de 6 mil assassinatos no pais vizinho. A 

resposta repressiva aparece, mais uma vez, como ineficaz diante de uma 

profunda crise baseada em condições de injustiça institucionalizada. 

S. Diante deste quadro, o Movimento reafirma seu compromisso com a

raobilização e organização do povo brasileiro em favo1 dos seus legitimes 

direi�os. S0Gente um povo organizado e capaz de ir revertendo, no dia a 

dia, essa correlação tão desigual e injusta de forças. 

Faz, tar;1bem, um apelo a todas as organizações co-irmãs, a todas 

4tas instituições mais representativas da sociedade brasileira, para que 

se somem n�ma lu�a corajosa em defesa da vida, em todos os seus aspectos. 

Neste co�texto, propõe-se a trabalhar para que, nas eleições de 

15 de novembro, seja eleito um Presidente disposto a servir� maioria da 

população brasilei�a e não a interesses olig&rquicos, excludentes e eli-

� . . 

<.lSt..aS. 

Brasili�. 27 de agosto de 1989 

CONSELHC NACIONAL 

SECRETAR!ADO EXECUTIVO 

DO MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - MNDDH 
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Circular do MNDDH 
IMPORTANTE 

1) Estamos enviando o pr_imeiro boletim "ANÁLISE" publicado p�

lo MNDDH e CÁRITAS, com periodicidade bimensál. 

1 1 

2) Atenção: Devido a uma série de reclamações que recebemos '

das Agências internacionais que financiam projetos, solicitamos a t� 

dós os Centos e Movimentos de Direitos Humanos que informem a Secre

taria se têm ou não financimentos e com que agências. Pedimos a cola 

:boração de todos para que possamos prestar uma assessoria e evitar ' 

·mal entendidos.

. ,. 
.. . . 

3) Informamos que a partir da próxima edição do Jornal D.H. to

da distribuição, recebimento de assinaturas e pedidos estarão sob a 

responsabilidade da companheira DARCI ANDAZIA AZEVEDO cujo endereço' . , . 

é: Rua Brigadeiro Galvão 229 - CEP. 01150 - SÃO PAULO - SP -

(011)671811.

FONE: 

Solicitamos o máximo de empenho dos companheiros na promoção• 

de assinaturas. 

Brasília, 12 de julho de 1989. 

SECRETARIA EXECUTIVA 
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CENTRO DE DIRE nos I '! "1ANOS 
OE NOVA IGUAÇU. • J 

Rua Antônio \'7Jlman. 230 

CEP: 26.215.o,o 

C G C: 30. 206.171/00CI ! a...
M_N_D_I-l_ 

MOVIMEN9".rC> NACIONAL DE DIREIWJ.'OS HUMANOS 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1994. 

Prezados Amigos, · 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
M.N.D.H., em seu 89 ENDI-1, re.E,lizaào E:m 3c-.Jvador (janeiro/94), 

deliberou que para m0lhor encaminhamen�o daa. disouesoes em torno 
dos Dirõitos Humanos, promoveria seus trabalhos em quatro 
programas, a saber: 1. Relações de Gênero, Racismo e 
Discriminação; 2. Justiça e Segurança Püblioa; 3. Politicae
Públicas; 4. Organizaça0.

·.:

(, PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
cone: lui u e.tn plenária nc, Seminário Nac 1onal dE· Pol í t"icas Püblicas 
e Direi�oa Humanos, realizado em Peruibe/SP (abril/94), o seu 
plano de �rabalho: 

OB
J

E'fIVOS: 

1. GERAIS:

1.1. Implementar a intervenç&c p0liti0� Jc MNDH na área das 
políticas públicas, com v i::::l.a a umc::1 't 1·.:m.sf ormaçf'ic, estrutural da 
sociedade brasileira en1 favor dfl hegemonia d� maioria excluida de 
sua populaçao, garan'tindo a democrõtizaoa.0 e um projet.o de 
desenvolvimento au�o-susten�ével qu� respeite as diversidades 
regionais. 

1.2. Contribuir para gue essas políticas sejam marcadas pelas 
perspectivas dos Di�ei�o2 Hwna�os. universais, indivisiveis, e 
interdependern:�e:::-,; concr·et,izando a concepçcic, dos Direitos Humanos 
como refer·ência ética paré\ a sociedade €: péu·ô cada um dos seus 
cidad�os. 
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1.3. Promover, no âmbito interno do movimento, uma 
conscientizacao cada vez maior sobre o significado das politicaé 
públicas, procurando, ao mesmo tempo, criar espaços de formação e

capacitação dos militantes do MNDH, nesse sentido. 

/ 

1.4. Desenvolver ações articuladas e/ou 
movimentos e entidades da sociedade 
concretização das politicas sociais. 

parce,ria 
civil com 

com .outros 
vistas a 

2. ESPECÍFICOS:

2.1. Implementar intervenções especificas do MNDH nas politicas 
públicas de Reforma Agrária, Reforma Urbana, Trabalho (relações 
trabalhistas, emprego e renda), Saüde, Educação, Criança e 
Adolescente, Comunicação e Cultura, Ciência e Tecnologia, 
Transporte, tanto em termos de diagnóstico da realidade, quanto 
em termos de proposta e de açôes transformadoras. 

2.2. Articular as entidades filiadas gue 
especificamente a esaáe políticas, para efetiv�oao 
de políticas públicas do MNDH. 

se dedicam 
dos programas 

2.3. Articular o MNDH com outras organizações da sociedade civil 
gue atuam nessas áreas. 

implementação destas 
indicadas e aprovadas 
Nova Iguaç6 e Grupo 
articulação do Pr�grama 
Janeiro. 

Tamanho desafio · para estruturação e 
metas, foi confiado a duas entidades 

pelo movimento no nivel estadual (CDH de 
Pela Vidda), responsabilizando-se �ela 
de Políticas Públicas no estado do Rio de 

Entendemos 
realidade se faz neceeeário, 
atuação na esfera das políticas 
desenvolvido pelas entidades que 

que o mapeamento d� nossa 
para efetivarmos uma legítima 
públicas, conhecendo os·projetos 
compõem o MNDH em nosso estado. 

Sendo assim, enviamos o questionário em 
anexo, objetivando levantar dados minimos indispensáveis para 
iniciarmos noese trabalhos, contando com o retorno de sua 
entidade dentro do prazo estipulado (até 15 de agosto de 1994).

Desde já agradecemos a atencao 
dispensada, na certeza de que SUEt participação mu:i.to contribuirá 
para juntos lutarmos por politicas põblicas quG favoreçam os 
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MOVIMEN"l..--0 NACIONAL I)E DII�EI-:I'OS 1-IUMANOS 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 199�. 

Prezados Amigos, 

O MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
M.N.D.H., em ::;;eu 89 ENDH, reediz.:tdo em Sa]vador (janeiro/94),

deliberou que pé\r·a melhor· enc13.minharnento Ct-:':\5. clit'.<:;ussCes em torno 
dos Direi tos Humanos, promove:t'ia seus trabalhos em quatro 
programas, a saber: 1. Relações de Gênero, Racismo e 
Discriminação; 2. Justiça e Segurança Pública; 3. Politicas 
Públicas; 4. Organizaça0• 

' 
•;! 

O PROGRA.MA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
conc:hliu e)J) plenà:i.�i"' 110 Seminário Nacional de Polít.icas Públicas 
e Direitos Humanos, realizado em Peruibe/SP (abril/94), o seu 
plano de trabalho: 

OBJETIVOS: 

1. GERAIS:

1.1. Implementar a intervenção p0litioa de MNDH na área das 
politicas p�blicae, com vista a uma �ransforrn�ção estrutural da 
eociedade brasileira �m favor da hegemoni� da maioria excluída de 
sua popul.aç�o, gar6-ntindo a democrat.ização e um projeto de 
desenvolvimento auto-susten�ével que �espeite as diversidades
regionais. 

1.2. Contribuir para gue essas políticas sejam marcadas pele.e 
perspectivas dos Direitos Humanos, universais, indivisiveis, e 
interdependentes; concretizando a conceposo dos Direitos Humanos
como reÍe.rência ética par& a sociedade e para cada um dos seus
cidadãos. 

., 
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Direitos Humanos. 

At.c,nc:iosamenta. 

GRUPO PELA VIDDA 

CDH de NOVA IGUAÇÚ 

LOCAIS PARA REMESSA DO QUESTIONÁRIO: 

- Baixada Fluminense

CDH de NOVA IGOAÇÚ 
A/C ZULEICA 
RUA ANTÔNIO WILMAN, 320 - MOQUETA 
CEP: 26.215-020 - NOVA IGUAÇÚ - RJ 
TEL: 768-3822 E FAX: 767-8797 

- Volta Redonda e adjacências

CDH de VOLTA REDONDA 
A/C LURDINHA 
AV. DO CONTORNO, 3039 - MANGUEIRA 
CEP: 2'1.330-010 - BARRA MANSA - RJ 
TEL: (0243) 43-1801 

- Rio de Janeiro e demais

GRUPO PELA VIDDA 
A/C LILIAN OU MIRIAM 

CENTRO 

RUA SE'l'E DE SETEMBRO, 48/l2Q ANDAH - CEN'l'RO 
CEP: 20. 050·-000 - RJ O DE ;JANEIRO RJ 

TEL: 224-1654 
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Cf;.f4lr(O DE Dh��líOS HUMANOS 
oe NOVA lQ\Jt\;(,,U - nJ 

Rua Antônio W(hna:n, 230. 
CCP: 26.215.020. '·, r

CGC: 30.206.171/000l-32, 
M.N.D.H.

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

QCJESTIONÁRIO DO PROGRAMA DE .POLI1'ICAS PÚBLICAS 

I. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

1. Nome oficial da entidade�

2. Sigla pela qual é conhecida:

3. Endereço: ___________________________ _

a. Caixa Po�tal:
b. Cidade:
e. Telefone:
d. Fax:

II. DADOS INDICATIVOS DA ATIVIDADE NA A.REA DE

1. Âreas de trabalho no Programa de Políticas Pública�:

a. ( ) Reforma Agrária f. ( ) Criança e Adolescente

b. ( ) Reforma Urbana g. '( ) Comunicação e Cultura .

e. ( ) Trê:"lbalho h. ( ) Ci.ênoia e Tecnologia
d. ( ) Saúde i. ( 

\ ) Transporte 
e. ( ) Educação

2. Grupos aos quais dirige as ativide1des do Programa:

a. ( ) Crianças f. ( ) Refugiados
b. ( ) Jovens i:f 

e;:,• ( ) Trabalhadores 
e. ( ) Mulheres h. ( ) Presos
d. ( ) Deficientes i. ( ) Outros (especifique)
e. (

\ 

) Indígenas 

3. Área geográfica que atende:

4. De gue for·ma sua entidade vem atuando, tendo por base
respostas dadas nas perguntas anteriores ?

'I 
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5. Trabalha com a comunidade (especifique local) 7 Que tipo de 
atividade desenvolve nesse meio 7

6. Considerando os outros atores da comunidade e grupos com .os
quais tréLbalha, q\H:ü�; as i:H·ticulaç�es, p,:1-r·oerias ç1ue tem e quais
os desafios que enfren�a para execução dos objetivos de . �ua 
instituição 7 

7. Qual o �1po de problema gue enfrenta com o Poder Público para
a plena r•ealizaçcto dos c,bjetivos. de sua instituição, tendo como
pano de fundo os Direi tos Humanos 7 (sugestão: envie bole.tine e
outros comunicados gue esclareçam a questão)

8. Tem publicações ? Quais ? Qual a per·iodioide,de 7 .A quem ae
destina (püblioo alvo) ?

9. Se a e,rua
Urbana, como
públicas 7

entidade trabalha com Reforma 
ar�icula sua luta dom as outras 

Agrária ou Ref orm.a 
áreas de politicas 

10. Se a sua entidade trabalha com ou�ras áreas de politicas
públicas, como artícule e qual a relevânc:ii:I gue atribui a guestao
da Reforma Agrária e Reforma Urbana ?

11. Tem 1n'tereese, considerE\ impor•tante que o MNDt! 
seminário para discutir a guestAo da Reforma Agrária
Urbana à lu� das 1:.>u..,jtiCéH:.\ pública�. çoino um todo,
estctdual 7

promova 
e Reforma 
na esfera 
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13. UEc ;iue I°or·ma .:: :é-, r::n r idé:.\dS pod,:- r::nci-:11.iecer a discussão sobre
po: "i.ticfa E' púb.LicaE: .;.c:;n' !·e, de, MNDH -�,
·---------- ··- .. ··----------,------· ···-- .. ---------�-

------·-··---- ----.. ---� .. ·-··--·--

OBS: os QUES1'IONÁRrog DH:VERÃO SER REMETIDOS ATg O DIA 15 DE 
AGOSTO PARA or) LOCAlS CND.tGADOE AN'L'ERfOMEN'rIL. 

? 

1 

l 
f 
l·
l 
i
t 



MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Relatório da reunião da Comissão Estadual de Direitos Humanos realizada no 

27/08/93, na Cáritas Diocesana de Nova Iguaçu. Participantes: AJUP, BENTO 

NOVA IGUAÇU, PETROPOLIS E VOLTA REDONDA. 

A Pauta da reunião: 

19 - Encontro do Regional Leste 1, nos dias 11 e 12 de setembro de 1993 

29 - Desmembramento do Regional Leste 1. 

39 - A questão do Estadual do RJ 

dia 

RUBIÃO, 

1 1 

41 19 - Inicialmente, discutiu-se uma proposta de metologia para a 19 parte: Analise 

de conjuntura sobre a �iolência e o Movimento Popular. Conclusão para 

parte: A) trabalho d� grupo com o seguinte roteiro: 

* a questao partidária

* a ética e a moral

* interferência.dos grupos de extermínio e do tóxido no MP

B) plenário

C) f�la do assessor

Essa parte terá duração 

essa 

29 - Quanto ao �esmembramento do RJ e ES. concluímos que nesse momentp devemos ter 

uma conversa como tentativa.'de buscar melhor articulação e organização entre 

os Estadqs, bem como superar as dificuldades de informação. Alem disso, nego

ciar a questão da divisão dos recursos financeiros, inclusive conversando com 

a CESE. 

39 - A questão do Estadual do RJ 

Questões levantadas: 

A) Foram lembradas as propostas tiradas em Encontro Regional ante-

rior e que constam no relatório. 

B) Os Centros estão sobrecarregados de tarefas.

C) Faltam de retorno das fichas que foram levantadas pelo MNDHs

D) Importância de um projeto de formação para as bases, favorecendo

o conhecimento dos direitos sociais.

E) Fortalecer o Estadual do RJ

F).Consulta através de uma ficha para os grupos que trabalham com DHs 

no RJ 

G) Marcar uma reunião com a Comissão Estadual do RJ, logo apos o En

contro Regional.

Sem mais, encerrou-se a reunião. 

Nova Iguaçu, 02 de setembro de 1993 



Grupo Ação Justiça e Paz 

CDDHs de Petr6polia - RJ 

Proposta de Pauta 

A data para o III Encontro Regional fei determinada, em / 

assembléia, durante o II Encontro: 25 de setembro de 1982, às nove/ 

horas. O encerramento est� previsto para as dezessete hores. O lo-/ 

cal escolhida foi a Casa de Ora�ão (ATENÇÃO: os participantes deve

rão se encontrar um pouco antes da hora prevista para o início dos/ 

e trabalhos, no Centro de Formação - Moquetá - NI. ·.Dalí seguiremos / 

juntos para 0 local do encontro). 

Coube ao GAJP elaborar uma proposta para o temário de pa� 

ta do referido encontro. Qualquer contribuição para o enriquecimen� 

to dessa proposta será bem aceito dada a importância do assunto. / 

Pedimos apenas que estas contribuições nos sejam informadas c0m an

tecedência: por carta ou por telefone (431606 ou 421177). Desde j�/ 

agradecemos as colaborações. 

Proposta de Pauta: 

=- A B.AIXJ:1.DA FLUMil'J'"EUSE E MINRA VISÃO SOBRE OS DIREITOS HU11IANOS

Palestra de D. Adriano Hip6lito 

• Leitura e avaliação ·ao 1 relat6rio do II Enc0ntr0 Regional.

; Lnformes e relatos das atividades l0cais das entidades presentes. 

=- Reflezão: esquema.de temário como contribuição para o 22 Enc0ntr0 

Nacional de Direitos Human0s.(Cabe·informar que existe uma especial 

atenção para a ques�ão da Violência. l um problema constante na ººE

-res��adência do serviço de intercâmbio. Será também o tema da nr6xi
� 

-

ma �ampanha da Fraternidade).

Contamos com a sua presança. Que o Senhor da Hist6ria.nos 

oriente e anime na caminhada de defesa dos direitos dos pequenos,/ 

dos e$quecidos pela sociedade. rijcu. � e- � . 'J6} 'c<U-< &,__ 

Petr6polis. 10 de setembro de 1qs2 



II Encontro de Entidades de Direitos Humanos 

Região Leste e Juiz de Fora 

Realizou-se no dia 14 de agosto de 1982, no Centro de Forma

ção, Moquetá, Nova Iguaçu - RJ, o II Encontro das Entidades de Direi

tos Humanos da Região Leste e Juiz de Fora. 

Entidades representadas: 

- Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Nova Iguaçu

Centro de Defesa dos Direitos Hum.anos de Juiz de F0ra

9 - Diocese de Itagua! 

-

- Grupo Ação Justiça e Paz - CDDHs de Petr6polis 

Pauta do dia: 

- Leitura do relat�rio da reunião anterior, do dia 5 de junho pp.

Avaliação do I encontro regional e do pr6�ri� regional

Informes sobre o Serviço de Intercâmbio e sobre as atividades locais

das entidades presentes.

- Resoluções finais

Leitura do relat6rio: 

O relat6rio foi lide pela Zúleika, da Comissão d� Justiça e Paz de·No

va Iguaçu. Braulio, membro da mesma entidade, teceu oportuna aprecia-/ 
,. . . . - ' . . . . 

. . 

ção sobre�a especificidade do relat6rio em relaçio à C0missio Diocesa-
.. . .. ··�-

: 
" . ' 

na de Justiça e Paz de Nova Iguaçu. 

Em relação às c0nclusões ger�is de I Encontro, foram t0madas 

2s seguintes resoluções: 

- Os relat6rios dG lQ semestre pp. das &tividades de cada entidade, em

15 cépi&s, devem ser remetidos para Nova Iguaçu, at� o final do m@s de 

agosto. 

- __ Rel�t6rios semelhantes, referentes ao atual semestre, serão elabora

dos até a 2ª quinzena. de dezembro. 



- Nova tentativa de contato com a OAB. ficou a cargo do GAJP - Petr6-/.

polis. ( Referência ae item 3 J

- Nova tentativa de contato com o Regional Leste 1 da ClIBB. ficou a /

cargo de Neva Iguaç� ( referênci5t: item 3)

- Foi redigida uma carta, endereçada à Iramaia Benjamin - Comitê Bra-/

sileiro Pela Anistia e assinada pelas entidades presentes. Lamentava-/

se a ausência desta entidade e a nio feitura do temário de pauta para

a II Encontro Regional, conforme decisão em plen�rio.

Avaliação do I Encontro Regional: 

O. en;faq_ue dessa avaliação foi bem mais abrangente, 
·'-

-nae se restringindo 

e apenas ao I encontro. A reflexão central fai o papel do Regional. Cem�

aprofundar a q.n.iãe entre as entidades? O que isto significa de concre�_,. 

t0 na defesa dos direitos human0s? 

-

Nova Iguaçu: 

Validade dos encentros regionais, permitindo maior interc�mbio entre

se grupos. 

- Impertancia dos relatos das atividades locais como troca de experiê!:!

cias e de informações relacionadas a fat@s concretos.

- 0- regional tem função libertadora: apr0funda e fortalece a frente na

ciÓnal contra o Sistema Capit&lista Selvagem.

- Importgncia do trabalho das entidades de defesa dos direit©s humanos

para vis&o mais concreta da realidade. Contribui ná diretriz dos traba

lhes pastorais das dioceses.

- 1 importante a dimensão mais ampla do regional, mas, urge manter "os

pés n0 chã0 11 
- aprofundar a caminhada. Não se limitar ·à ci!pula -t, o po

vo deve conhecer, aprovar e participar.

Juiz de Fora: 

Oa encontros são v�lidos pel� troca de idéias - maior aprofund�mento 

- Importância do regional como respaldo para_ -�ada entidade, principal

mente nos casos em que as dioceses não confirmam uma ação libertadora

integral.

- Maier possibilidade de divulgação de fatos concretos, documentos, /



e 

estudos, levantamentos etc. pelo serviço de intercambio. 

Itaguaí: 

- Os encontros regionais são necess�rios para reforçar a Regional. S6

fortalecendo os regienaia se alcançará melhor organização a nível -na-/

cional.
� 

- Import�ncia da ação pastoral missionária - o maior engajamento sociJ

al sensibiliza as dioceses.

Petr6polis: 

- A importância dos regionais se deve� extensão do território b�asi-/

leiro - são pontos de cont�to.

- Os regionais são os alicerces ·do movimento nacional. Devem contactar

�s grupos pr6xi�os p�ra �ma maior capilarizaçã� do_ movimento.

- O regional deve metivar e apoiar a formação de novas entidades.

Informes: 

Foram dados alguns informes do serviço de intércâmbiG.e relatos das ex 

peri�ncias locais das entidades presentes. A partir daí refletiu-se ª! 

bre es pr�ticas de defesa dos dire;i.. tas humanos numa pe_rspectiva de cen 
. . . , . - .. - -

t-:r--ibu�9ão par�_ a libertaçã0 integral da sociedade·, para a. c�nstruçãe / 

do Reino de Deus. 

Serviço de intercâmbio: 

9' - Assinalou-se a ampliação �G intercâmbio entre as entidades que defen

dem �s direitos hum.anos •. O serviç0 foi iniciado entre as 34 entidades/

presentes nG lQ encontro de DHs ( janeiro de 1982 ). Até o momente e/

número se elevou a 90 entidades.

- A CPT de Belém solicita a divulgação d@ Dia Nacional de Protest0 pe

la· prisio dos padres franceses e dos posseiros - 31-08-1982. Deixou-se

para caàa grupo, a opção de faze-lo segunda suas possibilidades (missa

culto ecumênico, caminhada, vigília de oração etc ••• )

- Betim, Bele Herizonte e Te@file Otoni expressaram a dificuldade de /

se orgarnizar o encontre regional, por 'ser e ano de eleições.

- CGngresso da UCBC - será realizado de 29-10-1982 a 2�11-1982, na .PUC. ,

de São Paula. Os grupos de defesa de direitos humanos estarão presen-



tes.em um painel organizado pelo serviço de interc�mbio:"Meios alterll!, 

tivos de comunicaçã0: 

Nova Iguaçu: 

- Falta de material humano para promoção de atividades relevantes em/

direitos humanos na diocese.

- A CDJP de Nova Iguaçu desenvolve um trabalho em cima de :fatos concre

tos tão urgentes que carece o espaço para a prevensãa de situações de
. . 

profundG desrespeito aos direitos humanos.

- Hi um.a preocupação de nã0 se interferir nos m0viment0s populares, /

tanto a �:!vel ·da base quanto das diretorias desses movimentos •.

- A CDJP-NI tem Q levantamento e fich�rio s6cio-econ0mico de sua regi-

ae. 

- Conjunto Pistéia: conjunto habitacional construido em 19:71 e ecupade

p0steriormente pele povo. Foi formada uma comissão de meradores para/

agilizar, junto ao BNH. sua desapropiação.

- Favela da Viga: foi feito um trabalho, em mutirã0, para compra do

terreno, isto�, recompra e rec0nstruçã0 d0s barracos queimados •
. 

... . 
. " 

,. l 
L'f' 

- Parque. Esteril: situação de grilagem da terra_ em tentat,iv.a de res0l�

çao.

- Prop@sta: o regi_���l cobrir o registr� .. hist6ric0 dos casas concretos

•
para divulgação e enriquecimento dos grupos.

Juiz de Fora: 

- R
°

ela to ds. situação conflitante entre e CDDH e e bispo local. 

Itaguaí: 

- Foi assinalade o empenho da diocese em desenvolver um.a pastoral vol

tada para �s problemas sociais: pastoral da sa�de, pastmral da terra t/

pastoral do pescader.
. - .. .. 

A dinfmica do trabalho 6 do tipo "pronto-socorro": não hí tempo.para 

a censcienti�açãe do povo, para que t assuma com maior clareza, sua mis 

são libertadora da sociedade. 

- O problema mais agravante da di0cese � a questão da terra: no momen-
- . . . . 

to são oite pontos ameaçados.



Petr6pelis: 

O serviço.de intercambio tem-tom.ado bastante tempo da GAJP. Contri-/ 
...... 

buiçã0 no aprendizado de metodologia de trabalho, em dados c0ncretos / 

da situação real dos eprimidos em todo território naci0nal, no aprofun · 
. . ' . . 

-

damento dos p0ntos crucias de desrespeito dos direitos humanos. 

- Maior conhecimento do grupo f@ra de Petr6polis: é necessírio aprof'll!!

dar o trabalhe local.

- O grupo j� adquiriu autonomia de atividade: f0i registrad0 como enti

dade civil independente de qualquer instituição. 

- Conscientização política: curso de seis palestras, "Fé e Compromisse
. . 

P0l!tic0 11
, enfocando o assunt0 a partir de v�ri0s níveis. Divulgaçio e

. . . .. . . , . 

� 
distribuiçãa de cartilhas políticas para reflexão dos virios grup0s de

periferia. 

• 

- Apeio e presença na movimento de reivindicação dos 'desabrigados: esf

representantes das localidades atingidas com 0 apoio de outras c0muni?.

dades e de GAJP decidiu realizar concentração, passeata e culte ecumê

nico. O obj'etivo á lembrar as ·vítimas que morreram e c0brar do govêrne

municipal e federal as promessas Ieitas na 6poca da calamidade.

Reseluçies Iin.ais: 

- Contate com outras dioceses para esclarecimento quanto aos encontres

regionais e sua importancia na defesa dos direitos humanos.

- Itagua:! manteréf contat'o com Niter�i e Volta Redonda.

- Petr�polis manterá contato com Nova Friburgo.

- Nova Igua9ú manter� contato com Caxias.

PRÓXIMO ENCONTRO: dia 25-09-1982, à
º

s 9horas na Casa de Or$.ção. Os / 

participantes deverão se encontrar no Centro de Formação - Mequetá -

Neiva Iguaçu. 

Petr6polis, 10 de setembro de 1982
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direitos humanos 

SERVIR À VIDA 

De acordo com o que foi delib� 
rado em reunioes da Comissio Nacional a partir de 
agora estaremos enviando a voc�s subsídios para a 
preparaçio de nosso V Encontro Nacional de Direi
tos Humanos . 
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defesa dos direitos humanos 

SERVIR Ã VIOA 

Queridos companheiros de caminhada, 

Estamos nos aproximando de mais um Encontro Nacio
nal do MNDDH a se r0alizar de 27 a 31 de Janeiro de 1988 em Goiânia. 
Como foi decidido em Olinda durante o IV Encontro, o car�ter decis;
rio dessa Assembl�i3 como instância máxima do MNDDH d0termina nossa 
responsabi 1 idade, de> cada parti e i pantc, no C'ncaminhamen to po l { tico do 
pr6prio movimento. Nesse sentido queremos contribuir para a discus -
são.que os grupos já estão fazendo sobre questões �ue deverão ser d� 
cididas, para que a partJcipaçio lenha como base o conhecimento apr2 
fundado das referidas questões e seus desdo.bramentos poli ticos no 
processo de atuação do movimento . Como primeiro subsidies, queremos 
compartilhar com vocês algumas reflexões e urn pouco da memória dos 
Encontros Nacionais j� realizados . 

1) Origem dos grupos: os grupos de Defesa dos Direitos Humanos sur
giram e continuam a surgir a partir de fatos concretos, de vio
laç�es reais dos direitos do povo oprimido/marginalizado e dos
seus aliados. Em torno desses fatos começam sua luta e se orga-� 
nizam para a defesa mais permanente dos que tem seus direitos
espoliados pelo sistema dominante.

2) Contexto inicial da origem dos grupos: época de -fechamento poli_
tico e de repressio do movimento popular pela ditadura militar,
época de tortura e desaparecimento daqueles que se opunham poli
ticamente ao governo/sistema; época em que não havia espaço pa=
ra a organização/ ação do movimento popular e sindical. Nessa i
peca, embora a verdadeira causa das violações dos direttos hum�
nos no Brasil estivesse ligada à impJantação/manutenção/apro�u�
damente de um sistema baseado na expropriaçio dos trabalhado -
res, o que aparecia mais claramente era a violação dos direitos
palitices, consequêncja da forte opressão deflagrada contra se
tores da sociedade brasileira. Nesse sentido, vários e distin -
tos grupos/movimentos/setores se uniram para a reconquista dos
direitos políticos. O fator aglutinador era a derrubada da dita
dura militar. Naquele contexto hist&rico era dif1cil a conscie;
tizaçio/construção de um projeto alternativo de sociedade e d;
sua viabilização concreta como condição necessária para uma mai
or observincia dos direitos dos marginalizados. O que unia era
SER CONTRA o autoritarismo militar e menos o SER A FAVOR de um
determinado projeto politico/econ�mico/sociaJ (para melhor co -
nhecimento dessa situação aguarde prbximos subsidies).



3) Contexto atual das lutas em defesa dos direitos humanos:com
"a abertura" e a saida dos militares do governo, mudaram as

formas de dominação. O projeto politico da "Velha República" 
mudou de roupa, mudou de aparência, mudou de tática e se a -
presentou corno "Nova República'''. Mas por detrás da nova for
ma/roupa/aparência/t&tica, manteve um sistema que �ão possi
bilitá a obser�incia dos direitos das grandes maiorias; sis
tema construido sobre relaç6es sociais injustas e desiguais, 
onde a acu�ulação do capital por parte de uma minoria gera/ 
implica a exploração daqueles que são obrigados a vender sua 
força de trabalho. 
A experiência das lutas populares no nosso pais tem mostrado 
que é impossível a observância dos Direitos Humanos no sist� 
ma capitalista, porque ai não existem condiç5es reais para o 
respeito aos direi tos mais fundamentais à vida e aos me.ios 
de mantê-la com dignidade. Nesse sentido, apesar do "relati
vo" processo de democratização, tem crescido a consciência 
de que lutar eficazmente pelos Direitos Humanso no Brasil é 
em primeiro lugar, tentar eliminar uma das causas mais per -
manentes das viol·açÕes através da superação da ordem capita
lista, que desde h� muito vigora em nosso pais. 

� 1 à guiza de eJ_Cempl�ficação e os assas�inos continuam impunes.
� lProva disto e o numero de memorandos enviados ultimamente. 

4) Papel do Movimento Nacional de Defe�a dos Direitos Humanos:
seu papel� e deveri ser sempre um papel estrat�gico, isto é
a construção de UTa sociedade alternativa que crie condições
para se viver estruturalmente os direitos humanos. Uma soei!
dade verdadeiramente democr�tica, onde o povo participe do
poder/governo para defender seus prbprios interesses e anse!
os a partir das maiorias marginalizadas/ descriminadas, Isto
é bem diferente de uma democracia burguesa e excludente, on-

e de o povo participa apenas na hora de votar e onde a �ino15a
dos que participam do poder. em nome do povo na verdade defe�
dem os seus interesses pessoais e/ou interesses de minorias
possuidoras de todos os direitos. Uma sociedade construida
sobre um sistema onde o fruto do trabalho dos que produzem�
ja partilhado com justiça por todos aqueles que participamcb
processo de produção. Isto é bem diferente de um sistema on
de o fruto do trabalho de uma maioria é apropriado por uma
minoria. Uma sociedade realmente pluralista que respeite e�
fereça espaço para distintas tradições culturais e para dife
rentes manifestações de fé tendo como critério fundamental -
para essa convivência igualitária tudo aquilo que ajuda à hu
rnanização de seus membros (caráter çess:al ) e que favorece -
às relações sociais para concreta comunhão - caráter social.



-

O contrário de uma suposta igualdade onde cultura e fé são im 
postas a partir de setores dominantes que s� acreditam supe -
riores, possuidores da verdade e capacitados para determinar o 
que é certo e errado, o que é bem e mal, o que é verdadeiro e 
falso,. sempre a.partir de seus interesses particulares ou de 
sua visão parcial. 
Nesse sentido o papel estratégico permanente do MNDDH é ser 
parte de um processo de construção dessa sociedade através do 
apoio e fortalecimento de um projeto politico participativo e 
popular. Por isso seu papel implica profunda vinculação às 1� 
tas populares, I'ortalecimento das organizações populares em 
sua autonomia e permanente análise critica da conjuntura eco
nÔmica-politica-ideolÓgica (cultural) a partir dos marginali
zados. 

5) Funç�o do MNDDH: tendo em vista seu papel estratégico, o
MNDDH pode desempenhar várias e diferentes funções tanto no
que se refere ao Movimento como um todo como no que se refere
aos regionais e grupos locais. Aqui cabe sempre partir da rea
lidade e priorizar o fortalecimento do poder popular e/ou do
poder dos marginalizados/discriminados.
Atento às forças da conjuntura e com clareza do seu papel, o
MNDDH procura das respostas imediatas que ajudam avançar as
lutas populares. Para isso tendo lucidez de adequar sua prát!
ca ao que melhor contribua para reverter o quadro estabeleci
do.

Algumas funções do MNDDH como um todo:

ao nivel de uma conscientização critica e libertadora: resga
tar o fato de que toda pessoa têm direitos, já nasce com e -
les e por isso deve vivenciá-los ·ou, quando espoliada, recon
quistá-los (não� verdade que alguém ou alguma instituiçio é

que dá direitos às pessoas); resgatar, informar e apoiar o po
vo na luta )ela observância dos direitos que existem na legii
lação e que representam conquistas históricas das lutas popu
lares, o que chamariamos a luta pela cidadania;

ao nível da pedagogia: apoiar o surgimento de um novo tipo de
cidadão, social e solidário que já expressa nas práticas en -
saiadas nos grupos/movimentos populares que não produzem as

·relações de opressão da sociedade burguesa e possibilita o
verdadeiro sujeito histórico da construção de uma nova ordem
de cunho popular e participativo.

ao nivel das lutas: apoiar e incorporar-se nas lutas das org�
nizações/movirnentos que j� se estruturam para a defesa e rea
lização de direitos fundamentais como moradia, terra, saúde,
trabalho e outros.

ao nivel da articulação: evitar ações isoladas e procurar se�
pre agir em conjunto com outros grupos/movimentos especificas
que visam também reforçar a construção do poder popular.

ao nivel da comunicação: veicular denúncias de violações de di
reitos humanos entre os grupos/movimentos populares no Brasil



e na America Latina e entre os demais meios de comunicaçao na
cionais e estrangeiros com objetivo de press�onar as autorida
des/Órgãos responsáveis e reforçar também os laços de solida -
riedade que fortaleçam a resistência e a luta. 

ao nivel político: embora a luta principal do MNDDH seja pelos 
direitos dos.empobrecidos e marginalizados e a partir deles , 
não deve, entretanto, deixar de denunciar outras violações que 
se dão ao nivel do político, do ideológico e do cultural e en
frentá-las com práticas alternativas. 

b) Algumas funções dos Regionais:

- concretizar ao nivel regional o que se refere ao todo, a PªE

tir do contexto da região, com suas lutas especificas;

- apoiar o surgimerito de novos grupos e incentivar os existen
tes, mediante visitas e a realização de encontros regionais;

- ser capaz de ela�orar um quadro atualizado das violações dos
direitos humanos no Regional e refletir sobre suas causas con
junturais e estruturais.

c) Algumas funções dos grupos/entidades locais:
' 

- realizar ao nivel local o que se refere ao MNDDH como um to-
do e ao Regional;

- ter a flexibilidade de em função de seu objetivo politicoffir
capaz de desempenhar aquela função que a realidade exige na
conjuntura concreta;

- apoiar movimentos organizados na perspectiva do projeto pop�
lar atrav�s de participação em sµas lutas e do oferecimento
de subsidies necessários;

- desempenhar uma função supletiva quando movimentos de defesa
dos direitos especificos, ainda não surgiram (por exemplo,na ti 
questão da terra, do negro, do Índio, do trabalho, da mulher
marginalizada e outros), incentivando a criação/organização
destes movimentos populares.

II - QUAlfff'O À lLJEG.UU..IZAÇÃO DO fflll))IDH 

, 

Antes de entrarmos diretamente nos pros e contras 
da legalização do MNDDH deveriamos nos colocar as seguintes ques 
tões: por que e para que a legalização 

Pensamos que a decisão por uma determinada forma de 
organizaçao, pela legalização ou não do movimento supõe consciente 
ou inconscientemente a definição de_ uma prática política. Embora e� 
tejamos todos comprometidos com a defesa dos direitos humanos a PªE. 
tir dos empobrecidos e marginalizados. Pensamos entretanto que a 
divergência se ctá na priorização do encaminhamento prático, ou pri� 
rizamos a ação sobre o estado e seus Órgãos, abrindo ai brechas, o
cupando espaços e participando do poder para estas inst�ncias, impe 
dir as violações dos direitos humanos e fortalecer a organização p� 
pular ou enfatizamos o fortalecimento das organizações populares 
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independentes e auL&nomas para a conquista de seus direitos e para. 
construção do poder popular, base de pma nova so�iedade, e somente 
a partir dai valorizando a ocupação de espaços no poder -como condu
to de repre�entação qo povo junto às instâncias poJiticas oficiais. 
Diri�mos ainda que subjaz a esta questão uma visão que se preocupa 
com o legal como .respaldo para o avanço das forças populares e urna 
outra que prioriza o real como força que se irnp�e por si mesma a 
partir da répresentatividade de sua prbpria organização, construi -
da muitas vezes contra o legal (exemplo a CUT, ocupaç�es dos Sem -
Terra e outros) . 

Pontos a favor da legalização: 

respaldo legal para quem vai representar o movimento nos mo -
mentes de crise; 

- respaldo legal dos que representam o movimento junto ao esta
do e a seus Órgãos;

- entrada mais f�cil nas instituições oficiais, ministirios, SE

cretarias e outros organismos públicos;

- facilitação na elaboração de convênios/contr·atos/ acordos cor
Órgãos da administração oficial e instituições de caráter so
cial ligadas ao governo;

- acesso facilitado na postulação de verbas e outras ajudas of'.
ciais.

Pontos a favor da não-legal.i.zação: 

- risco de institucionalização e perda das vantagens da flexib�
lidade que lhe adv�m pelo fato de conservar-se como movimente

- risco de legitimarmos o legal em re1açio a um estado que na 
an�lise do próprio MNDDH � anti-popular e não cumpre as leiE
que beneficiaram o povo;

- a legalização supõe aceitar a lÓgica do poder dominante e de
estado atual, que exatamente quer a legalização dos movimen
tos populares para com mais facilidade poder cooptar suas li
deranças e atrel�-los a uma política paternalista que termini
por tirar a autonomia dos movimentos populares e impedir a a
cumulação necess�ria de forças para avançar um projeto polit�
co autenticamente popular;

legalizar o MNDDH implica aceitar as regras do jogo do estad<
e suas instituições que exigem: "sÓ aceitamos falar com asso
ciações de moradores/ movimentos legais". Aqui caberia lem
brar uma frase do General Golbery de Couto e Silva, "a maior
ameaça dos

..,
movimentos populares e o segredo de sua força res:

de em sl.la--,.,institucionalização 11 ; 

- criação de dificuldades aos movimentos/grupos que pertencem i
outras instituiç�es nacionais (CPT, CIMI, Movimentos de Defe
sa do Favelado, Movimento das Prostitutas e outros Movimentai
legados à Igreja), pois se veriam confrontadas com a questão
da pupla fidelidade, abrindo espaço para o enfraquecimento de
luta pelos direitos humanos;



Enfim a ComjsstO Nacion�l deveria representar o poder partilh� 
do do MNDDH para fora dele mesmo e ser o porta-voz da base do 
Movimento (Regional e grupos locais) para rlen�ro. 

b) Secretaria Executiva

A experiência acumulada durante estes dois anos de funcionamen 
to da Comissão Nacional, revelou a neccssidadt de se ter alguém ou 
um pequeno gfupo responsivel pelas execuçio das decisões da Assem -
bléia Nacional encaminhadas pela Comissão Nacional. Muitas falhas& 
Comissão Nacional são decorrência do excesso de trabalho decada re
presentante e das grandes <Hstâncias brasileiras. 

Algumas funções da Secretaria Executiva e do eventual liberado 

- executar o que foi decidido pela Assembléia Nacional e pela
Comissão;

- participar da caminhada dos Regionais;

representar e pronunciar-se em nome do MNDDH nos casos fla -
grantes de violação dos direitos hurn�nos ou em outros casos
em que isso se faz im�ortante;

- devolver aos Regionais e aos grupos locais as questões que
surgem na e riinhada e que tenham relevância para todo o Movi
mento Nacj ornl;

a secretaria executiva deve servir de ponte entre a Comissão
Nacional e os Regionais/grupos locais vlce-versa. 

� 

Local de permanencia da Secretaria Execu1 Jva: alguns pontos a

serem considerados: 

- um 1 ugar onde haja a possjbilidade de operacionalizar, com
mais facilidade, as iniciativas aprovadas e contatos com or-
gãos de assessoria/contatos com a imprensa nacional e estran
geira;

- oferece-se facilidade de locomoção para os membros da secre
taria no sentido de m�lhor possibilitar sua presença nos a -
contecimentos flagrante violações de Direitos Humanos, mani
festações inter-entidades e acompanhamentos dos regionais com
rapidez e menos gastos;

- um lugar que tanha a possibilidade àe acolher o eventual li
berado;

- onde exista um grupo que reflita, de modo mais ou menos per
manente a cuminhada do movimento;

- onde exista urna infra-estrutura que ja funcione e que garan
ta a eficácja do trabalho.

c) Quanto ao SIN

Sobre as runções do SIN, enviamos anexo -=i.s resoluções tornadas
pelo Movimento até agora.



Em função do aumento das solicitações e do cres 
cimenLo do n�mero de pessoas e Entidades que pedem para receber 
a correspond�ncia enviada pelo SIN, pensamos que este serviço 
representa um canal de comunicação.dos movimentos populares que 
pouco espaço encontram nos meios de comunicação dominantes. 

lações dos 
to semanal 

Tentando cumprir o serviço de divulgação das vi� 
Direitos Humanos, conseguimos recentemente um conta
com· a BBC de Londres que se mostrou interessada em 

cobrir essa temátj_ca, estando disposta a passai' os materiais a 
outros meios de comunicaçao estrangeiros. 

Análise da violência 

Sem abandonar as prioridades já formuladas pelo MNDDH

(terra, trabalho e viol�ncia) pensaríamos ser oportuno enfatizar a 
questão da violência. As outras questões, terra e trabalho, tem s2:_ 
do bastante cobertas por organismos especificas como entidades sin 
dicais, articulação nacional do solo urbano e outros. 

Praticamente nada muodu em relação a violência 
na "Última fase da mais longa transição democrática do mundo". O 
combate ao crime, por exemplo, continua sendo feitos pelas linhas 
convencionais e ultrapassa.das que marcam sempre a atuação policial 
no Brasil''. A ausência de controle social democritico sobre.os br
gãos responsáveis pP-la seguranã e justiça.criminal. 11 0 uso da tor
tura como instrumento "normal'' de trabalho, a existência nas pri -
sões de mulheres , de indivi.duos com penas já cumpridas há anos, o 
exterminio sistemático de criminosos ou suspeitos e que atinge nú
meros aterradores, são exemplos da vio�ência que se abate cruame� 
te sobre as camadas empobrecidas''. Em levantamento realizado pelo 
SIN, das mortes provocadas no estado do Rio d< Janeiro, primeiro 
semestre de 1987, apurou_-se a assutadora cifrn de 1267 mortos. 

Nesse sentido nossa contribuiç�o a partir de u
ma análise critica dos mecanismos que mantém e reforçam a ordem s� 
cial que gera a violência e viola os direitos das maiorias deveria 
rer rTBis sistará.ti.oo e elà::ora:a. (ver a pru:x,s+-..a cb projeto s::bre a violÊrcia) . 

Este material bem como outros que enviamos pos
teriormente, visam ajudar nossa reflexio em nossos grupos para que 
nos preparemos melhor para o V Encontro Nacional. Estimamos que 
seja válidas. Oxalá o V Encontro, preparado objetiva e criticamen
te,· se consolide mais e mais na promoção e defesa dos Direi tos Hu
manos, particularmente das "maiorias" oprimidas. 

Petrópolis, 13 de novembro de 1987. 
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M reia Mª Mo� eiro de Miranda 
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dos direitos humanos 

.. SERVIR A VIDA 

Petrópolis, 7 de dezembro de 1987 

Companheiros e companheiras, 

Burante a Última reuniao da Comissão Nacional realizada em 
Petrópolis - RJ nos dias 26 e 27 de novembro foram discutidos e apro
vados mais alguns pontos dia preparação do V Encontro Nacional de Goi-ª. 
nia. A partir das informaç1Ões so,bre os diversos Regionais também fo -
ram refletidas e aprovadas algumas questões sobre a organização do Mo 

- f. , 
-

� vimento nacional que deverao ser delibera� na assembleia desse encon-
tro. 

Desejamos partilhar com voc�s estas considerações e estes 
posicionamentos da Comissão Nacional para que sejam avaliadas e refle 
tidas em seus grupos locais objetivando urna participação'mais efetiva 
de seus delegados. 

1) Quanto à programação do V Encontro Nacional de Direitos Humanos:

27/1 - 20hs - ABERTURA GERAL
(mesa, apresentação e manifestação dos participantes e 
das entidades convidadas, aipresentações culturais) 

28/l - 8hs - Painel sobre a GONJUN'l'URA LATINO-AMERICANA 
(Pedro Ribeiro de Olive:Lra, Cláud:i.o Nascimento, Leonar 

..... 

do Boff - c.onfirmados) 

14hs - Grupos 
Levantamentos/con,statações/respostas/práticas do MNDDH

como expressão local, regional e nacional. 
20hs - Atividades livres: culturais, vfcte0s, debates sobre te 

mas espec:i.fi-cos, c·elebrações e outras. 
Reunião dos p.ainelistas, relatores e coordenação. 

29/1 - 8hs - VIOLÊNCIA na cidade e no campo 
(convidados: Wélio Pellegrino, Paulo Sérgio Pinheiro, 
Pe. Ricard0 Resende) 

lOhs - CONSTITUINTE/CON»'i:iTITUIÇÃO 
(João Gilberto, Pedro Dallari - confirmados) 

14hs - Grupos 
Respostas/pistas/objetivos/propostas do MNDDH 

20hs - Plenária de Comunicação dos relatos dos grupos 

30/1 - 8hs - Painel: MNDDH - histÓ,r-ico/ativldades/al ternativas deº!: 
ganização/ repres.entação/ legalização/ avaliação 

lOhs - Grupos: avaliaçãG e alter111ativas 
14hS· - Grupos: encaminhamentos e decisões 
16h�· - PLENÁRIA: decis�es e eRcaminhamentos dos grupos 

- 02 -
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31/1 - 8 hs - PLENÁRIA GERAL: discussão e votações sobre o MNDDH 
14 hs - PLENÁRIA GERAL: continuação 
17 hs - ENCERRAMENTO 

2) Quanto aos serviços e coordenação:

- A Comissão Nacional é responsável pela coordenação do Encontro,i�
cluindo sua preparação;

- O Regional Centro-Oeste, hospedeiro do Encontro, formará as equi
pes de serviços;

- o SIN ajudará nos serviços de secretaria do encontro e relatb�io
final.

3) Quanto a participação dos delegados:

- é necessário que as entidades leiam, avali�m e reflitam a série
de subsidios que estarão sendo en�iados pelo SiN;

- é essencialmente necessário, como condição de uma participaçao
mais responsável e atuante, que os delegados dos grupos/entidades
locais conheçam e tenham refletidos seus posicionamentos com refe
rência às questões que serão debatidos e votados ;
solicita-se que os delegados tragam relatbrios de suas lutas mais
significativas, das atividades dos seus regionais, cartazes e ma
terial para murais pois haverá local para exposição;

- cada entidade local terá direito a um delegado;
- cada Regional terá direito a um delegado pelo Reg�onal.

� 4) Quanto à participação de entidades especificas e afins: 

- Além das entidades es�ecificas que tradicionalmente vêm partici -
pando da nossa caminhada (CPT -'CIMI - MDF - MORHAN - Consciência
Negra) ficou aprovado o convite a outras entiáades que tenham re
presentáti-Vidade Nacional para fortalecer a luta pela defesa dos
Dir. Humanos. Entrf� estas, foram· lembradas também entidades Lati
no Americanas visando uma maior integração/apoio mútuo nas lutas
contra nossa comum opressio. Esses companheiros participarão como
convidados. Segue abaixo algumas entidades/pessoas indicadas/ a -
provadas-pela Comissão Nacional para serem convidadas para o En -
contra: 

- CUT Nacional, CGT Nacional, ABRA, CONTAG, IBASE, INESC·, CNBB- Li -
nha 6, Articulação Nacional do solo Urbano, AJUP, CEBI, CEAS, Se�
viço Franciscano de Justiça, Paz e Ecologia, CESE, ANAMPOS, Anis
tia Internacional, CDHAL, ASSEAF, Pastor Werner Fuchs, Ivo Lesbau
pin, D. Tomas Balduino, Comision para la Defensa de los Derechos
Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) - Costa Rica, Instituto Amer!
cano de Derechos Humanos - Costa Rica, O são Paulo, SEDOC, AGEN ,
CEDI, Centro de Pastoral Vergueiro, SERPAJ, ILSA - Colombia,CDHES
(Centro de Direitos Humanos de El Salvador) - El Salvador, Servi
ço de Paz e Justiça do Uruguai, Conselho Mundial de Igreja, CELA
DEC - Perú, Hugo Garcia - Buenos Aires, Cláudio Martinez - Buenos
Aires, Cláudio Gonzalez Orbina - Chile, Oscar e Ana Gatica - Ar -
gentina, UCBC, Liga Mexicana de los Derechos Humanos - México .

- Cada Regional poderá convidar uma entidade/movimento popular que
participe de sua caminhada �orno possibilidade de fortalecimentoca
luta. O respectivo regional ficará responsável pelo convite, en -
trega de subsidies, informações diversas e esclarecimentos do ti
po de participação desse companheiro como convidado.



.. 

5) Quanto à legalização:

A Comissão Nacional constatou que a maioria dos Regionais ainda
opta pela não legalização. E� função disso não haverá circula -
ção de "minutas de estatutos''' como tinha sido previsto· anterio.!:
mente. Isso não tira de patita a apresentação do tema para dis .
cussão, aprofundamento e amadurecimento.

6) Quanto à estruturação:

Considerando que possivelmente não haverá estatutos, a Comissão
Nacional entende como fundamental rever a estruturação do Movi
mento Nacional a partir da experiência desses dois anos pós-en
contro de Olinda tendo como objetivos principais:

- o fortalecimento da articulação;
- o fortalecimento das lutas;
- a viabilidade funcional para a execução do que e deliberado.

6.1) Pensamos e sugerimos o seguinte quad�o: 

• 
Entidade 

local 
Entidade 

local 
Entidade 

local 
Entidade 

local 
Entidade 

local 
Entidade 

local 

• 

2 em 2 
anos 

Regional 

6 em 6 
meses 

Regional Regional 

ASSEMBLÉIA NACIONAL 

( encontros nacionais ) 

Conselho Nacional 

r-- --- -- - -- - ---,

1 Instrumentos de 1 
Secretaria Executiva1------- 1 1 Trabalho 

L. -- _____ _,,. .... ..J 

s ri 
e tn 

c p 
s 

r r I ? 

e e N 

t. n.
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6.2) Competências e composição desses setores: 

• Assembléia Nacional - como sempre tem sido, composta pelos delega
dos dos grupos/entidades locais, com a função deliberativa para as
linhas gerais políticas do Mov. Nacional em Defesa dos Direitos Hu
manos (consultar subsídios I e II)

• Conselho Nacional:

a) Formação

- um representante por cada 10 entidades articuladas no Regional;
OBS: o Regionàl que tiver número de entidades inferior i 10 (dez)tam 

bém terá direito a um representante; 
· -

- o liberado da Secretaria Executiva será membro nato do Conselho;
- um representante de cadá. "instrumento de trabalho" também par -

ticipará das reuniões do conselho.

b) Competências: ver subsídios I e II

Secretaria Executiva:

a) Formação

- será composta por 3 membros, entre eles um deverá ser o libera
do que coordenará os trabalhos;

- a escolha desses membros ficará a cargo da assembléia do V En -
centro levando em consideração os critêrios;

- os membros da secretaria executiva devem ser escolhidos em fun
ção da proximidade geográfica (funcionalidade· prática + conten
são de gastos)

b) Competências: ver subsÍdios I e II

7) Quanto a possíveis alterações dos Regionais:

O Regional que estiver pensando em alterações geográficas de seus li
mites, deverá remeter a proposta de alteração devidamente justifica
da à Comissão Nacional, antes do V Encontro.

8) Quanto às prioridades da conjuntura atual:

Sem abandonar as prioridades já formuladas pelos MNDDHs(terra, traba
lho, violência), pensamos ser oportuno enfatizar a questão da violê�
eia, enfocando principalmente Segurança PÚblica e Justiça Criminal�
Pensamos ser importante constatar que as questões referentes à terra
e ao trabalho tem sido bastante refletidas/criticadas/avaliadas/co -
bertas por organismos específicos como CPT, Articulação Nacional de So
lo Urbano, Campanha Nacional pela Reforma Agrária, entidades sindi .-
cais e outras.

Atualmente, o senso comum das massas não tem resposta coerente
para o problema da insegurança pÚblica e da violência criminal.O pen
sarnento da direita, inclusive atribuiu à impunidade dos criminosos;
o aumento da violência criminal, em parte, à política de defesa dos:,
Direitos Humanos que estaria "a serviço dos bandidos".

A justificação da tortura, da vingança institucionalizada, do 
assassinato de suspeitos, tem hoje boa recepitividade nas massas. 

Necessitamos recuperar, na atual Conjuntura histórica, até mes 
mo certos valores do humanismo, dos direitos dos cidadãos. diante do 
avanço do irracionalismo do pensamento de direita, que seduz o senso 
comum, temos que lutar pela conquista de um grande espaço na luta i
deológica (ver subsídio I) para se ter sucesso na luta pela defesa 
dos Direitos Humanos. 

Sistematizado por Márcia Miranda e Augustino Veit 
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I - PRESSUPOSTOS PARA O DEBATE DA CRIAÇÃO DE UMA ENTIDADE NACIONAL 
(Augt.1stin0 Veit - Reg. Sul II 
M0v. Justiça e Dir. Hs. de 
Po-rt0 Alegre - Reg. SulJ 

1 - A ORIGEM DO ILUMINISMO 

. SERVIR A VIDA 

Os enunciados atuais sobre os direitos humanos tem sua origem nas formulações 
do racionalismo iluminista que - marcando a ascenção da burguesia como classe social -
passou a igualar os indivlduos perante a �ei, independente de swa classe social. Nesse 
contexto de ascenção da burguesia, a expressão fwndaclora do iluminismo F10 campo do di 
reito, sem d�vida, foi a obra 11 Dos delitos e das penas "do milanis Cesare BonesaAa , 
o Marquis de Beccaria (1738-1794).

Cesare de íleccaria,inspirado no hwTianismo racionalista da filosofia francesa-
-do secul o XVIII, insurgiu-se contra as ·injustiças e arbitraY"ieda,des dos processos cri

mi-nais da epoca: "contra a tradição jurTdica, invoca a razão e o sentímeritó; faz-se -
porta-voz dos protestos da consciência publica contra os julgamentos sec-retos,o jura -
menta imp6sto aos acusados, a tortura, a confiscação, as penas infamantes, a desigwal
dade ante o castigo, a atrocidade dos suplTcios; estabelece limites entre a justiça di
vina e a justiça humana, entre os pecados e os delitos; condena o direito de vingança,
e toma por base do d'ire' ito de punir a wt'ilidade social; declara a pena de morte inutil
e reclama a proporcionalidade das penas aos delitos, assim como a separação do poder -
judiciãrio e do poder legislativo" (1).

A obra de Beccaria, 11reaginclo contra as distinções sociais exclusivamente ba
seadas nos privilegias de certas classes'' traduz no campo do direito os fundamentos do
liberalismo igualitãrio de Voltaire, Rousseau e Montesquieu (2). A obra de Beccaria e
aqui refletida não apenas por sua importância histõrica. Mas principalmente, por cons
tituir, atê hoje, fundam2rrtal referência teõr·ica do humanismo liberal de direito e da
justiça burguesa: direitos formalmente igualitãrios mas que não se realizam, de fato ,
para todos os cidadãos.

A radicalidade do pensamento bürguês em ascenção no secufo XVIII, ecoa, ainda 
ahoje, como um forte apelo ã razão. As formulações do liberalismo igUalitãrío tem um -
Wsentido crltico que, em alguns aspectos, transcendem as classes que o originaram. Como 

se pode perceber nessa formulação do pr6prio Beccaria: "sempre se verificarã a multi -
plicação dos delitos ã medida que aumentarem os motivos do seu cometimento 11 (3). Num
contexto em que a maioria da população estã subn�tida a condições de vida que, objeti
vamente, impelem para a criminalidade, a discussão dos direitos humanos e do cicladão -
adquirem atualidade e prioridade. 

A oportunidade histõrica da obra de Beccaria, que antecipava as transforma 
ções "na ordem polltica e na administração do Estado 11

, pode ser creditada i sua rebel
dia 11contra as distinções sociais exclusivamente baseadas nos privili�ios de certas 
classes 11 (4). Hoje, num contexto em que os privil�gios de certas classes ainda consti
tuem entrave� distribuição da justiça e ã realização de� direitos, a discussio dos di �-· 
reitos humanos e a luta polltica pelo seu reconhecimento e realização nãe e menos im
portante do que a que começou a ser travada por Beccaria e seus contemporâneos. f 

2 - A CONCEPÇAO DOS DIREITOS HUMANOS ATRAVtS DA HISTORIA 

At� chegarmos a obra de Beccaria ) as condições sobre os direitos do homem re 
fletiram as condições histõricas: 
a) No Escravismo, os cidadãos eru.m divididos entre os homens e as 1

1coisas 11

, e as 11mã
quinas humanas''. Os indivTdwos eram diferenciados legalmente a partir das classes-



que integravam: os homens e d "res 11

, os homens que podiam ser proprietãrios de ho 
mens e·os escravos. 

b) No Feudalismo, homens não mais podiam ser proprietãrios de homens, mas os servos e
ram de tal forma atados ã terra que encontravam-se inteiramente subjugados aos Se
nhores Feudais. Surgiram mediações do direito que não qualificavam os servos como
proprietãrios dos Senhores Feudais, mas que amparavam relações de dominação quase-

- tão bãrbaras quanto o escravismo.
e) No Capitalismo, com a ascenção da burguesia como classe dominante, fundam-se as ba

• ses modernas da dominação de classe. Constroem-se paradigmas abstratos de cidada -
nia que e formalmente afirmada na legalidade, mas que se realiza apenas parcialmen
te.

.. 

3 - AS DECLARAÇOES DOS DIREITOS HUMANOS 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem proclamada a 10 de dezembro de-
1948 pela Assembleia das Nações Unidas e a síntese moderna do direito burguês.ta a
firmação de um conjunto de princípios genéricos que não identificam as causas histõri
cas que impedem que esses direitos sejam, objetivamente, negados ãs maiorias. 

As formulações sobre os direitos genéricos do homem, entretanto, não se resu
mem a esse documento, explicitando-se tambem em diversas outras fontes, assumidas in -
ternacionalmente, e que especificam direitos políticos, econômicos, civis, culturais , 

e das crianças, das mulheres, dos deficientes físicos, dos deficientes mentais, entre ou 
tros. 

Os diversos documentos (declarações, pactos, tratados, etc) contituem um util 
referencial para compor um detalhado programa de defesa objetiva da pessoa humana. Na 
generalidade desses documentos e seus preincipios vagos e abstratos, pode-se extrair -
importantes referências para a luta política. 

4 - A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS NQ BRASIL, HOJE 

A criação de um organismo nacional de defesa dos direitos humanos no Brasil , 
hoje, deve partir de duas premissas: 
a) Os direitos humanos especificam-se no conjunto dos direitos de cidadania atribui -

dos a cada individuo e a defesa desses direitos não pode desconsiderar a realiza:
� ção efetiva da cidadania. 
b) Entre os direitos a serem defendidos por uma entidade de defesa dos direitos huma-

- nos destacam-se aqueles que envolvem responsabilidade do Estado.
Essas duas premissas são a base das seguintes recomendações para a criação de 

um organismo nacional de defesa dos direitos humanos: 
a) Os direitos humanos e o conjunto dos direitos e liberdades que compõe o conceito -

de cidadania tem, no Brasil, um sentido que suplanta suas possibilidades de reali-
-. · zação, ist ê, as formulações modernas sobre os direitos e liberdades dos individu- i 

os incluem possibilidades de avanço social que não se realizam "de fato'' para a -
maioria da população. Um aspecto político decisivo da luta pela defesa dos direi -
tos humanos e dos cidadãos, portanto, e a defesa desses direitos em conjunto com
as condições sociais e econômicas para a sua realização objetiva. 

+d -1\ hH"' 1='111 1-¾crcta.:t Ju� Jf1·cítus humanos e dos cidadãos exige um comp1eto esclareci -
menta da natureza desta cidadania ã luz do ordenamento jurídico existente. o escla 
recimento da· população sobre seus direitos (ate hoje conquistados), ainda que forl'\"1 
mais, i aspe6to fundamental desta l�ta •. 

c) A luta em defesa dos direitos humanos e dos cidadãos envolve tambem a luta pela am
pliacão do conceito de cidadania vigente no atualordenamento jurídico.

d) A luta em defesa dos direitos humanos, embora se expresse na defesa de todo e qual
quer '' direito de cidadania", deve conceAtrar-se naqueles direitos e liberdades fun
<lamentais que envolvem responsabilidade do Estado.
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• 

e) A atuação polltica de um Õrgão Racional em defesa dos direitos humanos e do cida:
dão, porem, deve caracterizar-se pela amplitude da mobilização. Deve atingir ''to -
dos aqueles que, juristas o� nã0, tem a ver, pela sua profissão, p�blica ou priva
da, com os direitos e as liberdades fundamentais do Homem, e de cuja ação ou omis
são pode desde logo brotar, mesmo involuntariamente, uma qualquer ofensa ou v·iola
cão de qualq9er desses direitos ou dessas liberdades garantidas'' (5).

f) Em síntese, a maior atribuição de uma entidade nacional de defesa dos direitos hu"'1
manos seria a de apanhar a melhor expressão do humanismo genérico 9ue impregna as 
diversas declarações e tratados internacionais - bem como os principias que inte -
gram o ordenamento jurídico do pais - e traduzi-los num humanismo concreto. E inse
rir esse humanismo na luta polltica, transforma,ndo os princípios, postulados e mes
mo dispositivos legais em instrumentos de questionamento e critica da ordem soci
al vigente que impede sua efetiva realização.

g) Uma entidade desta natureza, por outro lado, não deve nem competir, nem superpor a
tividades, nem promover qualquer tipo de esvaziamento nas diversas entidades hoje
exist�ntes e que estão voltadas para a defesa, genérica ou especlfica, dos direi -
tos humanos e dos·cidadãos. A atuação dessa entidade deverã complementar - e ate -
mesmo fortalecer - as entidades especificas. Essa entidade devera buscar uma arti
culação na atuação das enti,Gfades especlficas e o seu sucesso deverã resultar da
competência. poHtka com que realizar essa missão.

h) Uma das principais missões da entidade serã, justamente, a formulação - atravês de
aprofundados estudos e debates - d0 signiffcado contemporâneo, na realidade concre
ta do Brasil, da luta �ela defesa dos clireitos humanos e do cidadão •

• i) Outro desafio a ser enfrentado por essa entidade serã a questão da segurança pÜbli
ca. No momento, d senso cemum das massas não tem resposta coerente para o problema
da insegurança publi'ca e da violência criminal. O pensamento da direita, inclusive,
atribui ã impunidade dos criminosos e o aumento da violência criminal, em parte, ã
polltica de defesa dos direitos humanos que estaria "a serviço dos bandidos". A .,
justificação da tortura, da vingança institucionalizada, do assassinato de suspei
tos, tem hoje boa receptividade nas massas. Necessitamos recuperar, na atual con -
juntura histõrica, atê mesmo certos valores do humanismo racionalista de um Becca
ria. Diante do avãnço de irracionalismo do pensamento de direit a, que seduz o sen
so camum, temos que luta·r J:Yela reco·nql!lista de um grande espaço na luta ideolõgica,
para se ter sucesso na leita em d'efesa cfos àireitos humanos.

. . ' . 

II - PROPOSTAS PARA A CRIAÇÃO DE LMA ENTIDADE NACIONAL 

A criação de um Õrgão nacional de defesa dos direitos humanos, que pode ser -

•
expressa (�IJI conteúdo, e não necessariamente com essa denominação) como um "Centro 

wDefesa dos Direitos Humanos e do Cidadão", detalha-se aqui com as seguintes 

ÃMB ITO NAG IONJ\L 

1) A entidade terã uma instância nacional dirigida por um Conselho integrado por re -
presentantes das instâncias regionais.

2) Essa instincia regional terã como finalidade:
a) Traçar a política nacional de atuação da entidade.
b) Manter um Banco de Dados (nos moldes dos mantidos pelo IBASE) sobre violação -

dos direitos �uma,nos e áo cidadão e da experiência, nacional e internacional ,da
luta em defesa desses d\reitos.

e) Editar publicações e relatõrios sobre a situação dos direitos hú)manos no pais e ,
relatando a experi·êne·i1a da luta em defes·a desses direitos.

d) Editar um manual -. para distribuição publica - que exponha os direitos humanos
e dos cidadão� e unifiq9e nacionalmente a atuação da entidade.

e) P ·1 anej ar a rea 1 i·zação de curs·os tmetodo l agi a e materiais) de formação de II def en 
sores populares dos direitos humanos e do cidadão" que serão os responsãveis di 
retos pela impl�mentaçio da política da entidade. 
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f) ImRlementação de grandes campar:i·l�as aftt1ais (n©s m©lef·es clas ·efetl!la:(<J.as p-ela S�PC)
c@m temas 1 i gados aos direi tos hl!lmanos e do cidadão. IDeverã ser bl!lscado· a;p-oi©
cl0s · meios de comunicação de massa, especialmente os veículos imp1:-esso·s (tal c0
m© estes apoiam campaAhas como a 00 11M0vi·men ·to em Defes-a pela Livre Iniciativa)

g) Realização de eventos de carater naci©nal (C0n�·ressos,Semin-1i,rios, Simp·Õsi-©'s, -
etc.) sot:>re o tema direitos 1':luman0s e d0 ciclacla-0.

3) Uma tarefa urgente para a entidade ser.ã a deflag·ração de um debate r:iacional sGTb>,re
a questã@ da segurança publica, basea·do no enfoque de que "a garantia de segw-ra,n
ça do cidadão e aspecto fundamental na luta em <!lefo.sa dos direi tos humanos 11 • © en

. foql!Je erel imir:lar para o delineamento desse clebate, p0d·e ampar.·àr-se nas seg.l!linte-s-

. cond i çoes: ·, 

a) Reconhecimento da importância da a1:1to-0rgar1izaçã@ cla c@rnunicla.de na b1:11sca ,tia se
gurança publica.

b) EstÍ'ml!ll© ã criação d-e um movi,mer,i:t0 die 0r§·a·r:1·izaçã0 �-e ci<Jadã0·s em rwas, €)11:tartei
rÕe$, bairros eu distritos, para - em c@njtmto cem as atrtori·da·d'e ·s p·i:ibHcas-l!)·ro
ver o Ji>01iciament© e a guarda <tesses locais.

c� Avaliar possibilidade ae ampl'iar esse conceito de segarança pVbl'i,ca a oa,tras a 
tividacles, tais como auto-organização popular e comtmítãria para se.rvi,c;0s <ile -
socorro de emergência, combate a incêndi0s, primeiros socorros, etc .• , e-om0 if0,r 
me 61e esti'mular a solidariecdad·e p0p-1:1lar. 

d) Ter cuidado, na forrnulaçã0 des-ses proj.etos, com a p·0.ss·ib-ri"li<!l'ade de apa,reU1ame,111
to. desses nijcleos de organização p0r determinado-s fote·ress_es poHti,cos, o <f!:l:1-e
se ·�0deria c0nseguir, por exempl0, c0m a exi§)'êm::ia Cil·e �ue 'tod'o�s GJ·s pa,rtidns po
litic0s rna•r rtiivessem represemta ·ntes ofi€iais n,e·sses nii€1eos.

ÃMBIT0 LOCAL OU l�EGIONAL 

4) Criação d-e i1a-stâ·1:icias (sedes, s1::1ctJ·rsais, secçães ou al'g·o do gênero) r.eg'i .. onais ©.l!J -

l0cais <!la entidade, dirigidas por Conselh0s integrados p>0r todas �s entidades en -
v0hidas na defesa dos direitos human0s e do cidadã-o nes-se âmbito.

5) Criaçã0 de 1i1m "Servi'ço de Defesa dos Direitos nt1man0s e cl'o C·id·a·dã-0 11
, em âm0it0 lo

: cal 0u re�ional, q-u·e terã as seg:l!lintes finalidaet,es e cal!'a,tte:rrs.ti-ea,s:
a) O Serviço manterã um plantã0 de 24 ho·ras de equipe de "Defensores P0pt1la.res <!los

Direitos Huma.nos e do Cidadã0 11
, treinadas p>ara 0ri-entar e a·gir em defesa cl0-s ci

daG!ãos.
b) 0 Serviço terã como meta con-sistir na 11pr·imeira e na illtima h1stâ1Jtia 11 a secr re

c0rrida pelos cidadãos.
c) O Serviç0 atefülerã chamadas (fi)referivelmer-ite atrav·es de lclíll niime.r0 a.breviaG!o C!te-

3 0igit0s) s0bre todo e qual91:Jer assunto cle interess,e cl© cidadã-o {c@mo l:)@r exem
pl@: necessidade de informaçoes s0 ·t>re o ftmcionamen-to cle õ·rgã0s ptibli<i:os, 11i0 -
lência policial ,reclamação de c:onswmidores lesados, discrimi-nação racial, ma1i1 a
tendimento em hospitais, etc.).

d) O atendim_ento serã efetuado por pessoas qualificadas, devidamente treiml'<tlas pa
ra -:· "em p·rimei ra instância - orientar s0bre que õ·rgão recorrer e como efetuar
º recw.rs0 a esse Õrgão. (Por exiemplo, cliscri'minação ra'Ci·al, encam4nnamenh a en
ti-G!ade de ·movimento negro ou a delegacia e:S:p:ecial'iza,da; vfo.,l:êm:i,a contra m1:1H1er,
a .g·rupo de mul'here-s ow ã dellega·cda e-sj:>ecializ.ada; ©0n.st1m*do-res lle-sacl:0-s, ã SWNAB
©U, a(i) PRtilID'ECOM <il'U equivalente; e assim, por di1a-i:ite.

e) Ess·e ti,,p-0 d-e a·��itmentQ d'e\7,er.iã em,©l'ver am ern;amirrllamento e·f.eth:o de caG!a caso
recebid·0. Préfo'rencialmente, o Serviço <ffleverã coRtar c0m re-earS-Os técnicos (apa
rel1ho �e1,efo.nico�· qllle r::i;ermi:ta a.Q a,tenden·te ( 11Qef.ensor Po.pul,a,r• d0s .Ofreit0's t:luma
nos e do C"icladão 11), ma,n,tendo o reclamante -na Hnll-a, p0-l� em c·o·tJ:t.a•oo G! iiret0 com
0 Õrgã0 11>·a:ra 0 qwal füi fetto ;o en_cami<nhamen-t0, .e as.s.i.m u-e;s,nemur:i.ha·n -do. ,0 i·RÍci©
Gf.a a:te'Jlld'>i1m1mt0. '

f) N1esse em.:amirrrhame.n.t0 i nll'ci,ail � o Servi:ç0 e½p 1 i,ca,rã a:,0 ci,d-a;G!�fo re,i;Tama:nte cq:til-ai s -
0·s set!l'S d 'ire i t·os que es t:ãa em Jo-go.



g) Esse modo de atuação deve garaAtir a articulação do Serviço - e da prõpria enti
dade - ema as vãrias entidades atuantes em defesa do cidadio.

h) Como 11ültfo1a instância 11 , o Serviço assumi rã qualquer caso que - encaminhado a
algum õrgâo ou entidade específica - não tenha sido convenientemente acompanha
do ou reso·lvido. Isto e, se os direitos do cidadão não forem defendidos pelas -
entidades que tem obrigação de faze-lo (Õrgãos ,Gblicos) ou se dispõe a faze-lo
(entidades associativas ou políticas) o Serviço se encarregarã de assumir 0 ca
so, denunciando se necessãrio a omissão ocorrida.

• i) Para assumir esses casos, o Serviço recorrerã i sua equipe prõpria de "Defenso-
res Populares dos Direitos Humanas e do Cidadão", que serão pessoas qualifica -
das para atender os casos recebidos de forma ampla ou de forma especializada em 
determinadas ãreas. 

• 

j) O Serviço tambem poderã atuar recorrendo a serviços de Õrgãos pGblicos, como re
presentantes do Minist;rio PGblico, advogados pÜblicos, policiais, etc.

K) De qualquer modo, e interessante ressaltar que a intervenção direta do Serviço
nos casos em que se envolver, serã antes de tudo uma intervenção política.

1) O Serviço manterã articulações com a imprensa, procurando a cobertura jornalis
tica adequada a cada caso em que intervir.

m) Todas as ocorrências levadas ao conhecimento do Serviço deverão ser registradas,
assim como o acompanhamento e soluções dadas.

n) O Servü;:o montarã um completo cadastro das pessoas e entidades que deverão ser
procuradas para os casos encaminhados (dirigentes de Õrgãos publicas, de entida
des politicas, jornalistas, advogados, medicas, etc.). Os contatos mantidos pe
la entidade, no encaminhamento de casos, resguardadas as necessidades formais ,

-deverão explorar ao mixin� a boa-vontade e o relacionamento pessoal dos �eus
membros. Isso seri conseguido se a entidacle tiver uma 115tima 11 imagem pGblica:To
do esforço dever-ã ser feito para que a entidade.não seja um organismo 11estigma
t·izado 11 por nenhum setor. Isto e, a 11nobreza 11 de suas fu-nções deverã cons·istir
ern anteparo ideolÕg"ico contra as resistências e os eventuais conflit0s em que -
se posicione.

6) Manutenção e ·implementação de cursos de formação dos "Defensores Populares d0s Di
reitos Humanos e do Cidadão'' que serão credenciados para at�ar em nome da entidade.

(1) BECCARIA� C. "Dos del·itos e das penas". Rie de Janeiro, Edições de Ouro, s.d. p.6.

(2) MORAIS, Evar·isto de. 11Prefãcio da Tradução". In: BECCARIA, op.cit. p.9.

(3) MORAIS� op.cit. ln: BECCARIA, op.cit. p.16.

(4) MORAIS, �p.cit. ln. BECCARIA, op.cit. p.9.

(5) CAMPINGS, Jorge. "Direito Internacional dos Direitos do Homem". Coimbra, Coimbra
Editora i 1984. p.7 •
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25680 PETROPOLIS, RJ TEL,: (0242)42·2482 

ESTRUTURA, CONJUNTURA E DIREITOS HUMANOS 

J 
direitos humanos 

SERVIR A VIDA 

Este texto e apenas um subsidio para reflexão e estudo dos Centros de Defesa e Co 
missões de Direitos Humanos sobre temas polêmicos. Não traz receitas:nem pretende -
mos conter verdades indiscutiveis) 

Texto elaborado pelo Prof. Jose J. Queirõz, contribuição: Centro Santo Dias, CDDH Gua
rulhos e CDDH Vila Paulistana. 

I - ONDE ESTAMOS? 

•1. De onde viemos

r sempre importante pergunta.rmos DE ONDE VIEMOS. 
� Nascemos como Co15nia de Portugal, na epoca, metrõpdli poderosa no conjun

to do capi�alismo mercantil. O importante para Portugal era produzir açücar para o mer 
cada europeu. Os senhores de .engenho, em busca d-e mão de ob,ra, escravisaram os índios. 
Não deu certo. Mataram-nos. Nossos indios continuam ainda senda mortos pelos novos co
lonizadores. Depois, os senhores trouxeram os negros da �frica como escravos. E escra
vos os negros continuam sendo atê hoje ap.esar do "ventre livre" e da aba 1 i ção. Grandes 
glebas para grandes engenhos foi a nossa primeira ''reforma agriria". At� hoje a situa-
ção pouco mudou. · 

A igreja foi muitas vezes complacente com o massacre dos ,índios. Depois a 
bençoou o chicote do senhor do engenho no lombo do escravo e lhe garantiu o cêu se fos 
se um bom escravo, obediente ãs ordens do senhor. Hoje, diante da escra�idão do seculo 
XX, a igreja mudou? 

Quando a cana de açücar entrou em decadência e Portugal tambêm perdia o -
domínio colonial para a Inglaterra, os senhores de engenho, aliados ã classe media e ã., 

a bu�guesia comercial emergen!e! levaram o Príncipe Re�ente ã proclamar a "INDEPENDÊNC1Ã.!. 
w Foi apenas uma troca de dom1n10. Em vez de Portugal e a Inglaterra que �xerce seu man

do sobre nõs e sobre o produto do nosso trabalho. Tivemos que pagar a Portugal uma -
grande indenização pela nossa "independência". A Inglaterra bancou esse· dinheiro. De
sinteressadamente? Foi a nossa primeira divida externa. Atê hoje o nosso individamen
to, que não para de crescer, ê um labirinto onde se perde totalmente a nossa economia
vinculada �P cap�talismo internacional. 

Os �enhores de engenho são derrotados �ela burguesia agrãria dos cafeei -
ros. São estes que proclamam a nossa Republica para proteger os seus interesses setori 
ais mediante a criação de um Estado Federativo. Desde então o nosso sistema eleitoral
não passou de pequenas farsas ou de grandes comedias manipuladas pelos interesses da
classe dominante. Os partidos nascem como mãquinas eleitorais coordenadas por um con -
junto de hierarquias e lealdades conhecidas como 11·coronelismo 11

• 

Com a ascenção da burguesia industrial e, mais ainda, com a implantação -
do predomJnio das multinacionais, o coronelismo teve seu poder enfraquecido. Entretan
to; ele p�rmanece operante em vastas ãrea� do pais. Aliãs, a impressão �ue se tem ê -
que ele eS,tã renascendo com acentuado vigor nas relações politicas município-estado -
governo federal. De seus currais politicos do Maranhão, foi guindado casualmente ao mã 
ximo cargo· executivo o Coronel Sarney. Ulisses parece ser o gramde Coronel do PMDB , 
disputando esse predomínio com vãrios outros concorrentes dentro do partido; Quêrcia e 
sua Frente Municipalista copia o modelo; figurões do PFL e do PDS, que ocupam posições 
de destaque no cenãrio político� utilizam-se do mesmo esquema. Ate a nomeação de Minis 
tros depende da briga dos coroneis ..• 
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Outro fator determinante ao longo de nossa histõria e o papel das Forças
Armadas. Nossa Republica ê proclamada por um marechal do Exercito, sem nenhum apoio -
das classes populares, quando a nossa economia passa a ser controlada pela burguesia -
cafeeira. Desde então, as Forças Armadas exercem o papel de tutela do nosso regime "de 
mocrãtico", preservando com o poderio das armas, quando necessãrio, o dominio dos gru
pos econômicos que se sucedem no cenãrio politico. AI Republica foi palco de vãrias -
intervenções militares não sõ contra movimentos populares mas tambêm contra oligarqui
as rebeldes. "Nesse J:)eriodo, as Forças Armadas, incluindo ai tambêm as Forças Publicas 
Estacluais, jamais se limitaram a simples ornamento do Estado. Foram aparelhos efetiva
mente empre�ados pela burguesia agrãria para esmagar rebeliões camponesas, movimentos
poeulares e resolver conflitos entre oligarquias" (Pedro A. Ribeiro de Oliveira, Reli
giao e Dominação de Classe, Vozes, 1985, pag.229). 

2. Aqui e Agora. A Segurança Nacional e suas implicações sõcio-econômico-politicas.

Mas o papel das Forças Armadas torna-se preponderante nos tempos modernos, 
quando penetra nos quatêis a Doutrina da Segurança Nacional. 

�põs a II Guerra Mundial, o mundo assim dito desenvolvido dividiu-se em -
dois ·grandes blocos: o bloco capitalista, agora liderado não mais pela Inglaterra, cu
jo impêrio decaira, mas pela potência emergente, os Estados Unidos da Amêrica do Norte, 
e o bloco comunista, liderado pela União Soviêtica (o bloco chinês, embora fugindo da
liderança soviêtica e se colncando muito prõximo dos interesses americanos, ê çonside
rado pela Doutrina da Segurança Nacional como parte do Bloco Comunista). 

A Doutrina da Segurança Nacional apresenta-se, entre nõs, como uma geo-po 
litica, que resp·onde ã seguinte indagação: qual o papel geogrâfico e político da Amêri 
ca Latina, em especial do Cone Sul e do Brasil neste panorama mundial dividido em dois 
grandes impêri,os ? 

2.1 - Principias bãsicos da geo-politica 

a) Dualismo

A geopolitica da Segurança Nacional se embasa numa visão dualista ou manique
ista do mundo. A humanidade esta dividida em dois grandes impêrios. O impêrio do bem , 
cristão, humano, democrãtico, justo. r o ocidente capitalista. A tutela desse impêrio
cabe ã superpotência do bem e da democracia, os Estados Unidos da Amêrica do Norte. Do 
outro lado,, estã o império do mal, da mentira, da atrocidade, do materialismo.to im
pêrio comunista que tem como chefe e principe dos demonios, a União Soviêtica. 

b) Guerra �onstante e universal

Entre esses dois impêrios não hã trêgua. Citemos o maior ideÕlogo dessa Dou -
trina entre nõs, o General Golbery: "Homens de todas as latitudes e de todas as raças
a guerra ê global -; homens de todas as idades - a guerra ê permanente -; homens de to 
das as profissões e dos credos mais diversos - a guerra ê total -. Devemos pois olhar
bem de frente essa Esfinge dos novos tempos para decifrar-lhe o mistêrio tremendo que
em si mesma encerra e fortalecemo-nos na defesa da Liberdade que ê exigência essencial 
e indispensãvel da condição humana, para que nem na guerra acabemos por soçobrar, ven
cidos, nem por ela soçobre, afinal, conosco, a Humanidade inteira" (Gen. Golbery do -
Couto e Silva, Cpnjuntura Politica Nacional. O Poder Executivo. Geopolitica do Brasil. 
Ed. Josê Olímpio, 3ª Ed. pags. 9-10)

c) In;teg.raçãe

Face a esse �a�orama irreversível, e inevitãvel a inte�ração dos fracos aos -
fortes, dos subordinados ao pais lider. ,to que afirma c0m toda crueza, Spykman, o re 
presentante dessa Doutrina nos Estados Unidos: "Quem não aceitar a criação de um espa
ço vital, que incorpore todo o Continente Americano com base em uma economia planifica 
da, com produção controlada e rlire�ão centralizada no comercio iAternacional, não pode 
rã sobreviver. Nenhum dos Estados aceitarã de bom grado as modificações imprescindí
veis para criar essa economia regional •.• Somente a conquista do hemisfério pelos Esta 
dos Unidos e a implacãvel destruição das economias ora existentes poderi realizar a in 
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tegração necessiria 11 (Citado em Paulo Shiling ) O Imperialismo Brasileiro, pag.21).

d) Fatalismo

S6 resta nos palses perifericos a aceitação fatalista da geopolltica do impi
rio americano. Ainda o Gen ! Golbery: 1

1As pequenas nações se vem da noite para o dia re 
duzidas a condições de Estados pigmeus e jã se prev; o seu melancÕlico fim, devido aos 
planos de inevitãveis integrações regionais; a equação de poder no mundo se reduz a um 
pequeno numero de fatores e nele se percebem como pequenas constelações feudais .•• Não 
existe outra alternativa para nõs se não aceitar os planos de int�gração e aceitã-los
conscientemente 11. (Op.cit, pag.52) 

2.2 - A predestinação do Brasil. Teoria do destino manifesto. 

Como os Estados Unidos tem o destino manifesto de serem o baluarte da civili
zaçio ocidental frente a ameaça do materialismo comunista, assim �ambém o Brasil, no -
Atlintico Sul e no Cone Sul estã predestinado a exercer a função de sub-império ou de 
satilite privilegiado da Superpotência. Esta predestinação se deduz de sua posição ge0 
grãfica (a vastidade e estrategica de sua extensão territorial,) econômia (suas imensas 
rlcjüezas) e culturais (sua tradição cristã). t'. imprescíndlvel que o Brasil exerça essa 
função porquea"Süpêrpotênci a não tem condições de cuidar soz'inha da sua defesa no A
tlântico Sul. Neste sentido, cabe ao Brasil ser o gendarme da Segurança do Ocidente 
11cristão 11 nesta parte do Hemisfer·io. 

Esta visão geopolftica vem permeando e contaminando todo o sistema sõcio-eco
nômico e politico brasileiro das ultimas décadas, com consequências praticas de profun 
do alcance. 

2.3 - A Estrutura Polltica do Estado 

Ela atinge em primeiro lugar, a prõpria estrutura politica do Estado. Nessa -
estrutura� o pr'incip·io fundamcnta·1, no ãpice da pirâmide poHtica, é a prõpria Seguran 
ça Continental e Mundial. A filosofia politica gue sastenta essa segurança é o Concei
to Estrat�gico Nacional ou o conjunto de estrategias destinadas a defender o Continen
te. São essas estrat�gias que dominam e comandam as diretrizes governamentais. O obje
tivo nacional deve ser a arrancada para o desenvolvimento e elevação do p�ls ao nlvel
de uma grande potência. Para isso as diretrizes governamentais devem firmar quatro es
tratigias que garantirão o desenvolvimento com segurança: a estratégia polltica, a es
tratigia econômica, a estrat�gia psico-social (incumbida de informar e 11orientar 11 a o 
pinião piiblica) e a estratijgia militar. 

Ati poucos anos atrãs, a geopolltica da Segurança exigiu a predominância da -
estrat�gia militar na estrutL1ra politica que quase todos os paises da América do Sul. 
Por esta razão, assistimos ao terrível desfile de golpes e a implantação de ditaduras
militares em quase todo o Continente para salvar a 1

1Paz 11 Americana ameaçada pelos movi 
mentas de esquerda. Em todos esses golpes, houve ingerência da Cia, do Pentigono. A Es 
cola Superior de Guerra e os militares brasileiros exportaram em larga escala técnicas 
e titicas de golpe e de repressão política para os palses vizinhos. 

A preponderância da estratégia militar foi o fator responsãvel pela violenta
sistemãtica violação dos Direitos Humanos do Cone Sul e no Brasil. Institucionalizou a 
tortura e reforçou a truculência do aparato policial-militar. Agigantou o executivo , 
transformou o legislativo em vaquinha de presépio, contaminou o poder judiciãrio. Cas
trando a participação da sociedade civil nas decisões, impossibilitou qualquer espêcie 
de controle e deu margem aos maiores desmandos, que desembocaram numa corrupção sem li 
mites que envolve todo o pa1s� de alto a baixo, num mar de lama. 

2.4 - A economia da Segurança. Crescimento e misiria 

Garantindo a segura11ça do Capitalismo no Hemisf�rio, o Brasil conseguiu uma -
grande arrancada de desenvolvimento econômico. O capital internacional se transferiu -

• para cã em massa. O parque industrial cresceu. Do 409 lugar que ocupãvamos entre as
maiores economias do mundo, passamos para o 89. Nosso crescimento se deu ao lado da -
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destruição d0 parque industrial de paises latino-america•nos como Argentina, Uruguai , 
Chile. Petrodõlares e EurodÕlares correram em abundincia para ci atraldos pelos juros
privilegiados e pela mão de obra barata. 

Mas esse crescimento ij tambin a nossa miseria. GraRde parte dos empristimos -
se perderam nas malhas da corrupção. Outros foram enterrados em obras faraônicas, ina
cabadas ou sem retorno para o povo. A injusta distribuição favoreceu a transferência -
cada vez maior das rendas da classe pobre para a burguesia nacional e .internacional e 
para a c'lasse media. DaT o crescimento da miseria ao lado do desenvolvimento econômico. 
Socialmente falando, o Brasil e um dos paises mais abandonados. No sinistro campeonato 
da fome, ele jã ocupa o 6Q lugar no mundo. 

2.5 - A ge0politica da Segurança e a Nova RepÜblica 

O fim da ditadura militar não significou absolutamente o fim do predominio da 
Doutrina da Seguranta Nacional. Esta continua balizando os rumos do pais no periodo de 
tran,siç-ão. A passagem do bastão de comando das mãos dos militares para a Nova Republi
ca de Tancredo-Sarney tev·e sem duvida um direcionamento, por trãs dos bastidores, des
tinado a salvaguardar os interesses do capital internacional e a aliança entre o Bra -
sil e o imperio do capitalismo. A perrnan;ncia operante da Doutrina da Segurança Nacio
nal explica o fracasso das diretas-jã, explica a criação da Aliança Democrãtica, para
sustentar a Nova Repiiblica, que reiine partidos conservadores esvaziados de qualquer -
compromisso com a transformação social do pais; explica o caminho imposto de Uma Cons
tituinte congressual; explica a decpita�ão da Soberania dessa C0nstituinte; explica a 
implantação do Plano Cruzado como esforço extremo para salvar da derrota os partidos -
que sustentam essa transição conservadora. 

O P"lano Cruzado fracassou, como era de se esperar, mas conseguh1 seu obj,etivo 
polftico: colocou no poder o PMDB, partido desfigurado, heterogineo, eleitoreiro, neo
populista e loteador de cargos e poderes. Mas a ansia em ganhar as eleições obri�0u a 
reprimir alem dos limites o vulcão inflacionãrio. O Plano arriscou uma timida redistri 
buiçã-o da renda; alargou o consumo para certas faixas da população; provocou uma passa 
geira euforia de novos empregos. Mas acabou sendo implodido pela g-ainâRcia d� h1cros -
sem limite, que caracteriza a nossa burguesia nacional e internacional. 

A balança c0mercial desequilibrou-se. As reservas se esgotaram. O desperdfcio 
nunca foi reprimido. A corrupçJo disparou. Mordomias e gastos fara5nicos continwaram i
solta. Consequincia: não hã dinheiro para pagar os juros da astron;mica divida externa. 
E o assim chamado 11calote 11 , tantas vezes recusado pelas autoridades monetãrias do pais, 
ji e uma realidade. O capital estranseiro se retrai. A hiperinflação bate is portas. O 
mercad@ interno dispenca. A estagnaçao e o desemprego jã campeiém c0� o seu sinistro T 

cortejo de fome e violência. ta crise do capitalismo periférico li>rasileiro em pr0.p0r
çÕes jamais atingidas ate l1oje. 

I l - PARA ONDE VAMOS ? 

As crises do capita'lismo desnudam as suas contradicõ.es. Põe ãs claras a explo 
ração que lhe ê intrínseca e possibilitam enxergar, por trãs das falsidades ideolÕgi -
cas, a realidade da degradação humana. Os mitos se esfacelam. O mito Tancredo foi colhi 
do pela morte. O mito da Nova Republica ji desvendou sua face autoritãria: pacotes, de 
eretos-leis, incursões militares em locais de trabalho, trucul�ncia policial contra o
peririos e bÕias frias, alianças e conchavos espúrios, a volta do coronelismo, do nepo 
tismo. Tudo indica que nada mudou. Da ditadura dos militares passamos a uma ditadura -
sem farda sob a espreita do militarismo. O peso pesado do capital internacional massa
cra o povo e estã de volta aquele princfpio, que por um rã,pido instante piareceu afasta 
dor: t preciso exportar e -pagar os interesses do capital internacional ãs custas da mi 
seria do pov,0. A me·ntira institucional'izada como forma de governo lanç0u sobre 0s pode 
res ccmstituid'os um descredito universal e irrecuperãvel. Estam0·s vivendo num pafs ca
da vez mais i ngove·rnãvêl. 

A cri se do Brasil, que ê tambem da Amêri ca Lati na, pode ter dois e:lesfechos • 
Uma saída possível e a reabsorção do Brasil e dos demais �aises em crise, no seio do
hemisferfo1 ·capitalista, com o rev·igoramento da geopolitica ciue jã descrevemos. Se aten 
dermos a uma, r�cente analise de Alain Touraine, os países rico·s estão diante de um di 
lema: "te·m que· decicti-r s·e e in'dispen-sãve ·1, para a sua sobrevivêntia umà América Latina
democrãtica (?) e ca,�az l!le manejar seu)s problemas econômicos e sociais ou se não hi - , 
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maiores inc.onvenientes em o Continente se transformar num vasto territodo subdesenvol 
vida domi��do por uma economia afundada e uma politica clientellstica, deixando a algu 
mas empresas multinacionais organizar os setores incorporados ãs economias desenvolvi
das". t evidente que essa segunda solução ê perigosa para a Segurança Nacional pois 
criaria uma situação explosiva e um desequilibrio que nenhum pais industrializado se -
ria capaz de controlar. Por alguns anos mais os Estados Unidos podem manter a dramãti
ca ilusão de que uma combinação de "marines" em apoio a grupos contra-revolucionãrios
e a ajuda econômica a governos debilitados podem manter a 11paz 11 ame ri cana em todo o -
Continente; porem não por muitos arios". E eis o caminho de reintegração apontado por
Touraine: ''t indispensãvel organizar uma grande conferincia internacional entre os qua 
tro principais componentes do sistema ocidental: Arnêrica do Norte, Europa Ocidental , 
Japão e paises recêm-industrializados do Extremo Oriente e da Amêrica Latina. Não so
mente para resolver os problemas da Amêrica Latina "enferma 11 mas tambêm para salvar o 
mundo inteiro da catãstrofe econômica e politica inevitãvel se continuar desenvolvendo 
uma economia financeira distante da economia produtiva e que conduz os Estados Unidos, 
a Grã-Betanha e� :França, assim como a Amêrica Latina rumo ã desindustrialização atra
vês de uma economia especulativa •.. Esta crise destrõi primeiro os paises mais dêbeis, 
perifêricos, porem ameaça tambêm aos paises centrais". (Alain Touraine, Artigo em A Fo 
lha de São Paulo, 03/06/87 pag.A 44). 

Outro caminho diametralmente oposto ao apontado por Touraine ê a via para o
socialismo. O Brasil como toda a Amêrica Latina, não e um pais enfermo, que poderã ser 
curado com uma integração mais .adequada na economia dos pai ses ricos. A América Latina 
é um Continente explorado e sugado pelo capital·ismo nacional e supranacional. Somente
destruindo os mecanismos desta exploração do homem pelo

1

homem serã possível vencer as 
crises constantes que afundam nossos paises no abismo da desumanidade. E a negação des 
te sistema sõ ê possivel com o triunfo do socialismo. Cuba e Nicarãgua jã optaram por
este caminho e, apesar de todas as dificuldades, enveredam para a consolidação do sis
tema socialista. 

D projeto socialista, em que pese a diversidade dos modelos contem algumas li 
nhas bãsicas. 

A primeira e a constataçã0 de que o trabalho humano é a verdadeira medida do
valor,de tudo o que se produz sobre a terra. Não é o capital, nem a mercadoria, nem o 
dinheiro a base da civilização e da cultura. Por esta razão, o projeto socialista colo 
ca o trabalho humano como fundamento da nova sociedade. E ê imprescindivel que o traba 
lho seja realmente livre. Esse reino da liberdade implica em que o trabalho não seja
mais uma mercadoria que alguns provilegiados, os donos do capital -e dos �eios de pro
dução, compram para em cima dele lucrar, arrecadar excedentes econôm·icos, acumular,pou 
par ou gastar, deixando quem produz na miséria. Implica em devolver ao trabalhador o
fr1JJto d'o seu trabalho d'a maneira mais adequada possível. Como meta. ideal; implica em 
exigir que cada trabalhador contribua para o todo social conforme suas :forças a fim de 
receber da sociedade os bens que lhe competem conforme suas necessidades. Isso sõ é 
possivel mediante a socialização dos meios de produção. 

Nesse estãgio do projeto, a aboloção da fonte de toda a desumanidade, que é a 
propriedade privada, serã tambêm 11 0 fim da alienação humana, a verdadeira apropriação
da natureza humana através do e para o homem. Serão retorno do homem a si mesmo como 
um ser social, isto ê, realmente humano, um regresso completo e consciente, que assimi 
la toda a riqueza da evolução e a natureza entre o homem e seu semelhante •.. E a respos 
ta ao enigma da Histõria ••• ("Kar1 Marx, Manuscritos Econôn1icos e Filosõficos, Ed.em E. 
Frormi, Conceito Marxista do Homem, Zahar, 39 Ed., 1964, pag. 123) 

. . . . . . . . . .

III - CCffi CHEGAR LÁ? 

Supondo que seja este o projeto que anima os coraçoes e as mentes do pessoal, 
que milita nas Direitos Humanos, a pergunta mais empenhativa e essa: como chegar lã? 

O projeto socialista estã presente, inspira ou rege grande parte da humanida
de csntemporânea. E se implantow mediante uma pluridade de caminhos. Razão pela qual -
seria a11:>surdo querer trazer este ou aquele modelo como sendo o infálivel ou o mais efi 
caz. 

A teoria somente aponta algumas pistas. 
. Não ê impossivel implantar o projeto socialista mediante a via politica. Um-

partido, com o apoio consciente e. efetivo das massas, toma o poder pela via do voto e 
executa a transformação das estruturas sociais. Na América Latina, o Chile de Allende-
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foi uma tentativa. Não deu certo. As forças reacionarias, nacionai,s e internacionais -
massacraram· o incipiente socialismo e implantaram uma das ma,is cruêis ditaduras da his 

• tõria, que perdura ate hoje. ·
O caminho mais trilhado para o socialismo tem sido a luta armada. Na America

Latina, dois exemplos de revolução s6cialista vitoriosa: Cuba e N1carãgua. 
Uma revolução, entretanto, e algo tremendo, exige o sacrifício de milhares de 

vidas humanas. Por isso, consoante ao espirita cristão, expresso pelo grande teõlogo -
Tomãs de Aquino, sã pode se desencadear quando não hã outro meio de eliminar a tirania 

• que oprime o povo.
Toda revolução requer condições objetivas muito concretas. A primeira e a cri

se aguda e irremediãvel da estrutura dominante. A velha estrutura estã em agonia e o -
l novo estã para nascer. Sintoma evidente dessa agonia se tem quando a classe dominante

não consegue mais dirigir a classe subalterna com os seus instrumentos de transmissão,
propagação e manutenção da ideologia. Os partidos tradicionais dei.xam de ser reconheci
dos como polarizadores das massas, envelhecem e se esvaziam inteiramente de qualquer -
significadp para o povo. A desconfiança generalizada penetra em todos os õrgãos da opi
nião pijblica. A classe dominante -ja não possui mais o consenso dos dominados. r a cri
se da autoridade.

Essa crise acontece, em geral, por duas razões: ou porque a classe dominante
fracassou em um dos seus grandes projetos políticos ou porque amplas massas passaram -
da .passividade política para uma certa atividade e apresentam reivindicações que, em �
seu conjunto, jã constituem uma eµêcie de revolução. �s vezes, essa luta das massas to
ma caracte"i·'isticas caõticas e desorganizadas {banditismo, saques, incêndios, seques -

6tros). Esse caos, em geral, não leva a nenhuma transformação social; ao contrario, po
yde provocar a intervenção das forças de direita e fazer regredir o processo. 

Dentro da crise aguda do sistema ê que se implanta a luta pela superação do
regime opressor. 

O primeiro passo e a ruptura da classe subalterna com a classe dirigente e 
com a sua ideologia. ta construção de uma visão de mundo cada vez mais coerente com a 
prãtica dris dominados e a den�ncia clara destemida das contradiç5es e da desumanidade
do sistema dominante. 

Essa luta ideolÕgica deve fazer-se acompanhar de uma formação intensiva de 
quadros e lideranças oriundas da prõpria classe subalterna. 

Não hã revolução sem massas organizadas e politizadas. Uma revolução de van -
� guardas desvincu·ladas das massas ê uma revolução de elites e sõ pode desembocar numa -

outra subjugação do povo sob o rõtulo de socialismo. Por isso e fundamental confiar 
nas massas� acreditar que possam chegar e compreender e agir em função de tar�fas w 

1 transformadoras, sempre que sejam convenientemente mobilizadas. r·preciso respeita-las. 

• 

"' 

Respeitar seus interesses espontâneos e seus interesses a longo prazo. Isto se deve 
traduzir em propor tarefas que, embora relacionadas com seus interesses estratêgicos a 
longo prazo, partam sempre de seus interesses espontâneos imediatos. Consulta-las. Re
colher sua;s ideias e opiniões em face dos fatos. Não.lhes dar tudo pronto, vindo de ci 

ama. Informar-lhes sobre a.situação histõrica, sobre a conjuntura e a estrutura, sobre
Wos caminhos da luta. Educã-las. Elevar seu n1vel de consciência partindo de suas prõ -

prias lutas. Organiza-las. Isto e, buscar formas que lhes possibilitem a mãxima parti
cipação. Mob·i liza-las. Cada fato conjuntural pode ser uma brecha para uma ação pollti
ca e estrateg,cas das classes populares. 

SÕ deeois deste longo e paciente aprendizado de luta e que desabrocharão do -
povo as condiçoes objetivas para um possivel movimento revolucionaria armado, ultima -
instância a que se deve recorrer para transformar a sociedade desumanizante num convi
vio de irmãos, sob o signo da paz, fruto da igualdade • 
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Neste texto, temos uma boa análise de 
quem é a UDR sua estratégia e princi
pais teses politicas defendidas,assim 
como as consequências negativas de sua 
atuação no meio rural e junto as auto 
ridades ministeriais. 
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direitos humanos 

SERVIR >. VIDA 

As conclusões do relatório da Coordenadoria de Confli 
tos:, Agrários do MIRAD a respeito de conflitos de terra ocorridos 
no primeiro semestre de 1987 demonstram o agravamento da situa -
ção de violência no campo, gerada pela concentração da proprieda 
de da terra no pais. 

-

Segundo o relatório, a omissão e até conivência de au 
toridades públicas diante da generalização da criminalidade no 
campo pode comprometer o processo de transição por que passa o 
pais, gerando um clima de insegurança que propicia açÕe$ cada\ez 
mais violentas. 

No primeiro semestre de 1987 morreram 99 pessoas dire 
ta ou indiretamente envolvidas em conflitos de terra no pais. A! 
guns assassinatos revestem-se de grande ousadia e traços de cru� 
eldade que indicam haver o interesse de humilhar e aterrorizar a 
vítima e não apenas eliminá-la. Entre as ações praticadas são co 
muns os estrupos, a decapitação e o decepamento de Órg�.o das vi: 
timas, em sua maioria posseiros. Entre os 99 listados e_ncontram
se 5 crianças, 8 Índios, 9 empregados de fazenda, 4 pistoleiros, 
1 clérigo, 2 advogados, 3 policiais e 66 trabalhadores furais,in 

' 
-

cluindo posseiros, lavradores e pequenos produtor�s. E�tes repre 
sentam 67% do total de Óbitos, seguidos pelos "em.pregados de fa-: 
zen'da", com cerca de 10% do total de mortes no período. Nesse qua 
drQ não se tem registro de fazendeiros mortos por questão de ter7" 
ra. 

Dos 38 imóveis rurais nos quais se verificaram mortes 
no período citado, 6 já são reincidentes, ou seja, já foram palco 
de outros assassinatos nos anos de 1985 e 1986. A Fazenda Agrop� 
cus no município de Redenção, estado do Pará, é a que apresenta 
maior número de mortes, 13 ao todo, sendo 12 no ano de 1986 e u
rna no primeiro semestre de 1987. Algumas fazendas, corno o Proje
to Tucurnã, já têm processos de desapropriação foramlizados. Ur
ge que a tramitação desses seja agilizada. 

O documento indica ainda que as zonas críticas de ten 
são social ampliaram-se nas regiões de fronteira agrícola como 
Ron .. dÔnia e Mato Grosso e em regiões onde se verifica carreação 
de recursos econômicos através de políticas governamentais e da 
concessao de incentivos fiscais. Esses parecem ser os casos da in 
clusão de fazendas localizadas nos municípios de Monção, Turiaç� 
e GrajaÚ, no estado do Maranhão, que vêm recebendo recursos ��
SUDENE. 

01 
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De acordo com o relatório do MIRAD, a violincia que ffi

verifica no estado do Maranhão relaciona-se também com a implan
tação dos pólos siderúrgicos ao longo da ferrovia Carajás, den � 
tro do Programa Grande Carajé.s . 

A maior parte das mortes ocorridas no primeiro seme� 
tre de 1987 verifica-se na Região Nordeste ( 39 casos). sendo o es 
tado do Maranhão o que registra maior número de Óbitos (17 ness� 
período). Segue-se o estado da Bahia, com 15 casos e o Pará com 
12; A região Norte apresenta 24 casos de mortes, seguida pela re 
gia.o Centro Oeste com 23, a região Sudeste com 19 e a Sul..com 9:
Dpois do estado do Pará, são os estados de Mato Grosso e Rond3 -
nia que apresentam maior número de mortes nesse período, com 10 
ocorrências em cada. 

Ao analisar a distribuição do número de m:ortes por mês 
o documento demonstra que janeiro foi o m�s mais violento do se
mestre, com 26 Óbitos (26% do total), seguido pelo mês de junho
com 24 mortes (24% do total).

Estima a Coordenadoria de Conflitos do MIRAD, com ba
se nos registros e levantamentos disponíveis, que dois mil e qui 
nhentos imóveis rurais constituem-se focos de tensão e conflito 
social, estando envolvidas nesses conflitos mais de quinhentas 
mil familias de trabalhadores rurais. Tais conflitos distribuem
se· em cerca de hum mil e duzentos municípios e envolvem várias 
formas de violência, abrangendo áreas de ocupação antiga, areas· 
onde predominam formas modernas de exploração agrlcola e regiões 
de ocupação recente . 

Al�m da violêricia física que vítima homens, mulheres 
e crianças na luta pela terra, outras práticas caracter1zam a ten 
são· social e os conflitos no campo: despejos em mandato judic.ial, 
ou mesmo legais, mas cheios de falhas; presença de ·milícia� pri
vadas; prisões arbitrárias e ilegais; cárcere privado; coerção ; · 
atrocidades e sevicias físicas, inclusive contra mulheres e cri
an�as; ameaças de mortes; pressões psicológicas; persegu�çÕes e 
violências policiais; destruição de roças, colhe ir.as, mo,radias .e 
benfeitorias; eliminação de anomais; desmatamentos e incêndios 
criminosos; furtos e roubos de bens e produtos; bloqueio · de cami · .·' ...
nh6s, estradas e vias de acesso, com proibição de trinsito; pr�I 
bição de acesso a açudes e aguadas; proibição de come'rcial.iz,açãd 
da produção; e proibição do trabalho. 

Esta situação vincula-se a determinadas formas. de �so 
da terra e emprego da força de trabalho, caracterizadas· pel.a gri 
lagem de terra; o não uso da terra legalmente possuída; práticas 
ilegais de arredamento, parceria e outras formas de relações .. .de 
produção;_ e o descumprimento generalizado dos direitos trabalhis 
tas que chega� prática de trabalho escravo. 

são também decisivos para o agravamento desse proble
ma, os erros e a má condução das ações governamentais na destina 
ção e utilização da terra. Essas distorções encontram-se nos pro 
cessas de licitação e leilões de terras públicas; projetos de c; 
Ionização; regularização fundiárias; desapropriações e desaloja: 
1nentos por obras p�blicas; na política de incentivos fiscais; na 
demarcação de áreas indígenas; e na morosidade dos processos de 
desapropriação por interesse social. 

- O 2-



• •  

. 

.. 

• 

-

Informa ainda o relatório da Coordenadoria de confli · 
tos do MIRAD que, segundo denúncias da CPT Araguàia/Tocantins.� 
somente em Conceição do Araguaia, no estado do Pará, três traba 
lhadores foram feridos a bala, 94 foram espancados, 37 estão a� 
meaçados de morte, 103 foram presos arbitrariamente, 85 fÁmÍ
lias foram despejadas, 914 trabalhadores estão submetidos a re
gime de trabalho escravo e 26 casas foram destruídas. 

Analisando as causas gerais da ocorrência de confli
tos sociais no campo, a Coordenadoria de Conflitos do MIRAD a -
ponta especialmente duas políticas governamentais que considera 
potencializadoras desses conflitos. a política de incentivos fis 
cais e a política de regularização fundiária. 

Quanto a primeira destaca-se "a pressão econômica so 
bre a estrutura fundiária em virtude da atuação dos organismos 
de desenvolvimento regional, através dos programas de incenti -
vos fiscais em regiões de fronteira agrícola" (pag.35). A aqui
sição de grandes extensões de terra, a baixo custo, com a fina� 
lidade de transformá-la em rexerva de valor vem gerando· fortes 
contradições que se refletem na existência de grandes extensões 
de terras inaproveitadas e enorme contingente de ·:trab�lhadores 
rurais sem terra ou com pouca terra • 
Nessas regiões as terras são muitas vezes conseguidas atravéscà 
grilagem ou de documentos forjados, resultando na expulsão, de 
forma violenta, dos trabalhadores de suas posses. 

De acordo com avaliações da SUDENE, SUDAM e IPEA, a 
política de incentivos fiscais e subsídios tiveram um desempe -
nho aquém do esperado no que tange ao desenvolvimento agrícola 
do Norte e do Nordeste, embora os recursos a ela destinados te
nham sido muito significativos. "Os projetos em pauta para apr� 
vação pela SUDAM, (em agosto de 1986) totalizam incentivos da 
ordem de Cz$ 1, 57 bilhão, valor este superior ao orçamento do MI 

.RAD para aquele ano, de Cz$ 1,2 bilhão". (pag. 37) 
· -

Constata-se que os cronogramas de impiantagio das pro 
jetos não são cumpridos nos prazos estipulados em virtude, pri�. 
cipalmente, do desvio de recursos, e os imóveis b·enefi'�iados c� 
tais políticas continuam classificados como latifúndios por ex
ploração, mesmo decorrido tempo razoável desde o inicio da im -
plantação dos projetos. 

Além disso, verifica-se também, que os critérios pa� 
ra concessão de incentivos fiscais refletem-se no processo de e� 
pulsão de camponeses de suas terras, pois os recursos são utili 
zados para a contratação de pistoleiros, tratores e outros ins
trumentos, utilizados nos processos de expulsões. 

Segundo o documento da Coordenadoria de Conflitos do 
MIRAD a concentração da propriedade, que tem origem no.�rocesso 
de grilagem e de aquisição de glebas sem titulação em áreas de im 
.cidência de incentivos fiscais é mais significativa quanto ma:-

ior for o aporte de recursos globais a título de incentivo go -
vernamental. A região abrangida pelo Projeto Grande Carajásec! 
tada como exemplo, 

Em relação à política de regularização fundiária de
se�volvida pelos Órgãos pÚblicos até passado recente, o relató
rio da Coordenadoria de Conflitos Agrários do MIRAD (CCA/MIRAD) 
cita o exemplo da ação do GETAT (Grupo Executivo de Ter.ras do A 
raguaia/Tocantins) na bacia do Araguaia/Tocantins, que· resultoÜ 
no fomento à concentração fundiária na região, com a criação de 
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latifúndios e minifúndios. Estima-se que ali, exi�ta� c�rca de 
500 mil posseiros. 

Originalmente subordinado ao Conselho tje Segurança N� 
cional, o GETAT*passou para o âmbito do MIRAD, quando da sua 
criação, mas sua política chocou-se com os objetivos do I PNRA. 

De acordo com a CCA/MIRAD, "os conflitos agrários são 
agravadós em virtude da própria ação fundiária do Órgão respon
sável". Existe uma excessiva burocratização dos precedimentos re 
sapropriatÓrios, que envolve em muitos casos, uma sucessão cti
vistorias, revisões e atualizações cadastrais que fazem com que 
os processos se arrastem por vários meses e até anos, dificul -
tando a solução dos problemas e honerando em demasia os cofres 
públicos. Á morosidade da tramitação desses processos correspon 
d: uma agudização dos conflitos nas áreas objeto de desapropri� 
çao. 

Contribui ainda para o agravamento considerável da 
questão, a crise institucional do Poder Judiciário e o mal fun
cionamento dos Órgãos pÚblicos, especialmente a polícia. As a -
ções desencadeadas pelo estado com o objetivo de amenizar a si
tuação tem tido efeito oposto, por serem voltadas contra os mais 
carentes e, portanto, desprovidos da assistência dos Órgãos pú
blicos. O relatório da CCA cita o exemplo da "Operação Desarma
mento", realizada pelo Governo do estado no Sul do Pará,que cau 
sou profundas sequelas na população de posseiros ali residente� 
dada a brutalidade, a arbitrariedade e o caráter terrorista com 
que 1se revestiu. ·

Concluindo o seu relatório a Coordenadoria de confli 
tos Agrários do MIRAD apresenta algumas recomendações que con -
tribuiriam para a definição de ações coordenadas ao poder pÚbll 
co visando a amenizar os conflitos pela posse e uso da terra. 

Tais sugestões envolvem as ações do MIRAD no âmbito 
interno e externo, no que se refere à agilização dos processos 
de desapropriação e ao desenvolvimento de ações coordenadas que 
permitam o cumprimento das medidas preconizadas pelo PNRA, e a 
atuação do Ministério junto a outros Órgãos pÚblicos, especial 
mente o Ministério da Justiça. Essas recomendações, se efetiva= 
mente acatadas, poderiam contribuir para o inicio da solução de 
situações litigiosas que geram a grande violência e os confli -
tos verificados no meio rural. 

* O GETAT foi extin�p em 1987 pelo então Ministro Darte de Olive:l 
ra. 

(Documento produzido por Joaquim Soriano 
e Elisabeth Frei tas, consultores do INESC 
especialmente para este subsidio) 
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defesa dos direitos humanos 

SERVIR A VIDA 

A UDR ou A DEMOCRACIA COM CONTROLE REMOTO 

"Para nós, produtores rura·is, governo demo
crático é aquele que faz o que nós queremos 
e até impomos, não o que nos quer ditar nor 
mas". 

R.CAIADO em ESP 23/4/87

Há mais de dois anos nasceu no Brasil a UDR- U 
nião Democrática Ruralista - que na época, parecia ressurgimento 
de um passado abolido. Os novos coronéis erravam de século. Na mes 
ma época, em pleno debate sobre o Plano Nacional de Reforma Agrá -
ria (PNRA), vários organismos - CNBB, CONTAG, CUT, MST, CPT -se em 
penhavam em defender uma reforma agrária autêntica. 

Havia ainda a crença que setores do capital in 
dustrial e financeiro estavam apoiando tal projeto, tendo em vista 
as repercussões no mercado interno. 

De maio de 1985 até julho de 1987, assistimos 
ao crescimento da UDR, multiplicando por 30 seus efetivos em 1 ano 
avançando contra o PNRA, elegendo forte bancada na Constituinte 
(cerca de 60 parlamentares), fazendo alianças com poderosos grupos 
empresariais. 

A UDR conta hoje com 132 regionais em 19 esta
dos, somando 150 mil sócios. Ronaldo Caiado, seu presidente nacio
nal, se orgulha de pertencer a "maior entidade civil de produto
res rurais da América do Sul" (1) com ambição de atingir os 4 mi -
lhÕes de produtores rurais. 

O objetivo e a defesa de privilégios, sob o dis 
farce da bandeira dos direito à propriedade, à livre inicia�iva,; 
manutenção do regime democrático. A UDR representa hoje o avanço 
de um projeto conservador de sociedade para controle efetivo dos 
excluídos do campo e da cidade. "Raposas, traidores, lobos" são a
queles que não concordam com esse neo-liberalismo, como o Senador 
Mário Covas, a "esquerdinha de butique" e os falsos pastores da I
greja progressista (1). 

1- QuÊM É QUEM NA UDR?

O aparecimento de uma entidade como a UDR traz 
desafios às teorias sociais, às democracias, bem como à 
da Igreja. 

pastoral 

A UDR nasceu das falhas dos canais vigentesq.1e 
representavam a burguesia rural. Ela entrou na brecha deixada por 
partidos e entidades ligadas ao Governo como a CNA (Confederação 
Nacional da Agricultura); a OCB (Organização das Cooperativas Bra
sileiras) e a SRB (Sociedade Rural Brasileira). 
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Representantes da oligarquia rural (principal
mente os pecuaristas) constituem a pedra de fundação ·(2), e até h2 
je continuam sendo alicerce da entidade no eixo Goiás, são Paulo , 
Minas Gerais. Os pecuaristas se apresentam como a fina flor da cla.ê_ 
se empresarial rural, que conta também com a participação de gran
des grupos econômicos e financeiros, como os Bancos Bradesco, Real, 
Unibanco, Bamerindus. 

Dados oficiais revelam a enorme concentraçãocb 
rebanho bovino. 2 mil brasileiros são donos de 96 milhões de cabe
ças de gado (3), enquanto as pastagens naturais e artificiais ocu
pam 56% das terras (IBGE, Censo Agropecuário, 1980) 
No entanto, muitos produtores médios e pequenos entraram nas filei 
ras da UDR, impelidos pelo endividamento nos bancos, ou atraido; 
por uma propaganda hábil e demagógica. A UDR anunciou inclusive mo 
dificação dos seus estatutos para incorporar parceiros, arrendata 
rios, meeiros (4), 11a tentativa de mascarar a existência de inte : 
resses antagônicos no campo e de se legitimar, através da amplia -
ção de suas bases. 

Esse antagonismo, na verdade, pode se esconder, 
seja por razões econômicas ou razões históricas e regionais. A fal 
ta de política agrícola agrediu a grandes e pequenos. Por outro 1i
do, o jornalista e sociólogo Lúcio Flávio Pinto lembra que a esma: 
gadora maioria dos fazendeiros da Ilha do MarajÓ (Pará) não se as
sociou à UDR (5). 

O fator mais significativo é:perceber que alDR 
é ponta de lança de um projeto extremamente bem articulado d&:.- for 
ç.,s conservadoras no Brasil. A história tem suas ironias. Na déca: 
da de 30, o líder chinês Mao-Tse-Toung previa, no Terceiro Mundo,a 
tomada das cidades pelo cerco dos camponeses. No Brasil, na alvora 
da do terceiro milênio, uma oligarquia rural dá volta por cima,pr� 
para suas bases para ocupar as cidades e faz alianças :com detento
res do capital industrial e financeiro. 

Hoje, os defensores do capital estão na ofensi 
va, com plena cobertura dos Meios de Comunicação Social, levando a 
bandeira da livre iniciativa, da propriedade e do regime democrátl 
co. As cartas parecem roubadas. A UDR se proclama a favor da Refo� 
ma Agrária, das "diretas-sempre", se diz pr·cucupada pelá. questão 
social. R. Caiado não deixa de se declarar democrata-liberal e até 
católico praticante (6). 

Essé:t::; observações servem para mostrar que o te� 
reno da linguagem e da ideologia é extremamente minado.A opção pr� 
ferencial da Igreja pelos pobres corresponde o slogan do governo 
Sarney "tudo pelo social". A receber a pecha de conservador, Caia
do revida: "na verdade , progressistas somos nós. Nada mais retró
grado, reacionário do que o casamento de Marx com a Biblia", decl� 
ra ele, citando D. Pedro Casaldáliga, D. Tomas Balduino, Frei Leo
nardo Boff (6). Pouco adianta entrar em polêmica com troca de aná
temas ou cair numa interpretação simplificada da situação. Funda -
mental é tentar perceber os fatores sócio-econômicos que levaramro 
aparecimento da UDR como novo ator social. Em segundo lugar, cabe 
revelar a atuação e estratégia e demistificar as teses sustenta -
das por essa entidade. 
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11 - FATORES Sóc10-EcoNÔM1cos 

Três elementos foram decisivos para criação e 
expansao da UDR: o Plano Nacional de Reforma Agrá

r;
ia, a Constituin 

te e o fracasso do Plano Cruzado. Os dois primeino·s itens serão tra 
tados na análise da atuação da UDR. Convém salie�tar os efeitos n; 
fastos do Plano Cruzado para Agricultura. 

Na euforia de 1986, muitos mé�ios e pequenos 
proprietários rurais fizeram empréstimo, a juros .de 10% ao ano. o 
sonho se tornou pesadelo em 1987 com a cobrança dos juros de E-17% 
ao mês, mais a correção monetária (7). Multiplicaram-se falências 
de pequenas propriedades, aumentando o êxodo rurql, rumo às cida -
des e à Amazônia. No Paraná, no Vale do Ivai, região compostas de 
16 municipios, o próprio BancQ do Estado se envoiveu para evitar 
leilões de 300 pequenas propriedades (8). Na cidade de S. João do 

,1 . . 

Ivai, 29 pequenos estabelecimentos foram vendidos em 2 .dias para 
pagar os banco_s ( 9) . 

' · 

Esta situação dramática constituiu um campo �E.
til para reivindicações amplas e permitiu o avanç_o da lJDR. 

* Em janeiro de 1987, 600 mil pessoas protestaram no Rio Grande do
Sul contra a poli tica agricola do governo. Essas Tf$nifestações fo -
ram organizadas pela FARSUL ( Federação da Agricul.tura do RS) .A UDR
estava presente, mas não liderou (10) .

* O· "Alerta do campo à Nação", no dia 12/02/87 em·. Brasília reuniu
cerca de. ·30. 000 produtores rurais. O protesto foi·. organizado pela
Frente Ampla Agro-pecuária (composta da CNA, OCB, SRB e· Federação
da Agricultura de Minas Gerais). Caiado roubou a bena � se proje �
tou como a grande figura do momento. Exaltado, ele pha�ou o Gover
no Sarney de "corrupto e 1n can petente" ( 11) . Colocações que cria
ram desconforto das lideranças patronais ligadas ao Governo.

*"O Dia Nacional de Paralização no campo", no dia 10/3/87, mobili
zou cerca de 1 milhão de pessoas em todo o País. A UDR tentou diri 
gir o movimento, sem contudo conseg�lr. No entanto, os Meios de C� 
municação deram grande destaque ao Caiado� enquanto na verdade, a 
Frente Ampla Agropecuária, mobilizou um número maior de- produtores. 

* "A marcha cívico-democrática", em Brasília, reuniu cerca ce 40.000
pessoas. O grande destaque foi a participação do coronel do exérc!
to Brilhante Ustra, ex-agente do OOI-CODI e torturador de presos
políticos durante a década de 70 (12). A UDR apareceu como a Única
entidade organizadora do evento, deixando na sombra a Frente Ampla
Agropecuária. Caiado se deslocou em 14 estados visitando 23 cida -
des para convocar os regionaís (13). Meeiros e arrendatários foram
trazidos para carregar faixas dos patrões, a favor da propriedade
e da livre iniciativa (14).

* Das primeiras manifestações de janeiro/87 até julho, a UDR tri -
plicou seus efetivos, passando de 50 mil (15) a 150 mil s-Ócios (16)
segundo dados da imprensa nacional.

* Outro fator contribuiu para o crescimento dessa entidade. A UDR
entrou na ofensiva, ameaçando de inundar a justiça com milhares de
ações cautelares contra as cobranças dos bancos. A entidade contr�
tou 18 juristas, alguns com nome nacional, como Washington Montei-
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ro de Barros de são Paulo, Humberto Theodoro de Brasília e prome -
teu tomar a defesa dos pequenos produtores sejam arrendatários ou 
meeiros (17). O Ministro Funaro adotou, pouco tempo depois algumas 
medidas, comentadas com arrogância por Caiado: "para nós, produto
res rurais, governo democrático é aquele que faz o que nós quere -
mos e até impomos, n�o o que dita normas (18). 

* Convém ainda apontar falhas e falta de discernimento por parte
dos Movimentos Populares e entidades como CONTAG, CUT, CPT, MST .
Não se trabalhou quase em cima da crise econômica que assolou os
pequenos pi.,Jutores. As manifestações de trabalhadores rurais org�
nizadas por sindicatos combativos nos estados do Sul não se disti!:!_
gÜiram dos protestos patronais a não ser pela reP,ressão policial.·
Os trabalhadores rurais foram duramente reprimido$ pela PM, enqua!:!_
to as reivindicações dos grandes produtores tiveram todo o apoio
das autoridades.

III - ATUAÇÃO E ESTRATEGIA DA UDR

Este trabalho a nível de manifestações e no plano ju
rídico é significativo da atuação da UDR. Nota-se uma grande flex! 
bilidade a versatilidaúc, com ampla cobertura da imprensa e televi 
são. De um lado, há lances que parecem choques frontais de grande
impacto. "0 governo é composto de homens levianos, de burocratas que 
nada produzem", proclama Caiado em abril/87 (19). Três meses de 
pois, o mesmo homem chega a ser considerado pelo Presidente Sarney 
"o mais novo e autêntico fenômeno da política brasileira" (20). A 
passeata do dia 11 de julho impressionou Sarney que deu sinal para 
o Governo abrir as portas à UDR.

A primeira audiência formal com um ministro ocorreu em 
23/7/87. Caiado foi rc�ebido por Iris Resende, Ministro da Agricul 
tura, enquanto a diretoria da UDR se encontrava com Antônio Carla; 
Magalhães, Ministro das Comunicações (18). 

No dia 10 de agosto, Caiado conseguiu audiência comJ� 
sé Hugo Castelo Branco, ministro do Comércio e Indústria, à frente 
de umca comissão de Cafeicultores (21). No dia 19 do mesmo mês, a 
UDR, através de seu presidente e 19 dirigentes regionais, foi rece 
bida pelo chefe do Gabinete Civil da Presidência, ameaçando pres: 
sões e manifestações amplas, caso a Constituinte aprovasse a imis
são imediata de posse (22). Em 02/09/87 Marcos Freire do MIRAD, r� 
cebia Ronaldo Caiado no mesmo dia em que o INCRA processava a UDR 
por calúnia e difamação. 

Pode-se distinguir 3 fases principais na atuação da 
UDR: 

1 - �ASE DE CONSOLIDAÇÃO 

A primeira meta da UDR em 1985 foi atingir grandes p� 
cuaristas em vários estados. No combate contra o PNRA, a UDR nãom 
trou em primeira linha. Flávio Telles de Menezes da SRB e Flávio 
Brito da CNA apareceram mais nos debates. Ficou patente que o ape
lo à questão social por parte do governo não colava com as necess! 
ílAíl�f::\ cto O�\p1 tnl I mno. Oo ul ln.doa potonciais da burguesia industri
al se tornaram, na prática adeversáriQS d@sse P1ano d@ R��orma A -
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grária: Luxma, Adubos Trevo, Agroceres, Cotrisa,, 'Bamerindus, Alcoa 
Aluminium, Companhia Paulista de fertilizantes, Associação nacio -
nal de Defensivos Agrícolas, para citar alguns grupos (23). 

O PNRA, assinado em 10/10/85, nasceu morto. As desa -
propriações, como instrumento principal para Reforma Agrária, pas
saram ao segundo plano. 

2 - FASE DE EXPANSÃO 

A diretoria nacional da UDR foi consti tuÍda em 12 .',·de 
julho de 1986. A UDR contava naquela época 5. 000 ':sócios. A entida
de Regional de Reforma Agrária, dando orientação-aos proprietários 
e contratando vários técnicos para esse fim. Em segundo lugar, de
cidiu influir decisivamente na C0nstituinte, contr�buindo para ele 
ger uma forte bancada suprap·artidária de 60 parlamentares ( 24). 

-

3 - FASE DAS CONQUISTAS E DAS AlIANÇAS Jj' 

No primeiro semestre de 1987 a UDR tem alvejado vários 
objetivos: conquistar a hegemonia no movimento de reivindicaç�esro 
campo; emperrar a Reforma Agrária (a UDR entrou com mais de 500 a 
ções na justiça contra desapropriações); ampliar .as suas bases; e: 
xigir a extinção do MIRAD; impedir qualquer avanço social signifi
cativo na Constituinte através de u'm poderoso lo�by e jogo de ali-
anças. 

a) um dos campos mais importantes d� atuação foi a Co
missão de Ordem Econômica, para combater os três pontos mais polê
micos da Reforma Agrária: definição da função social da proprieda
de, limites da propriedade, critérios para desapropriação (25). 

A UDR investiu pesado . 

* Tentou nomear o relator da Sub-Comissão de Política e Refor
ma Agrária e perdeu por um voto (26). 

� Voltou à ofensiva para derrubar o relatório de O�aldo Lima 
Filho (PMDB-CE) em 23-24/05/87 e conseguiu impor o substitutivo de 
Rosa Prata (PMDB-MG). A tragicomédia envolvendo o deputado Benedi
to Monteiro do Pará é reveladora de todo um clima de forte pressão. 

·o saldo final foi a aprovação de 2 itens do substitutivo apenas. A
UDR marcou forte presença nas galerias, para cada membro da CONTAG
tinha 3 da UDR. CUT e MST ficaram ausentes.

* Novos lances aconteceram antes e durante a votação da Cernis
são da Ordem Econômica que ocorreu em 13/06/87. De um lado, amea -
ças contra vários deputados. O Jornal do Brasil publicou um tele -
grama recebido pela Deputada do Amapá, Raquel Capiberibe (26). Do
outro lado, uma articulação foi montada por Afif Domingos (PL-SP),
Dilfim Neto (PDS-SP), Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP) e Alyssom
Paulinelli (PFL-MG), para derrubar 0°projeto do Senador Severo Go
mes (28).

37 parlamentares, d'e um total de 63, apoiaram 3 subs
ti tútivo·s em oposição ao relatório: um sobre a questão urbana, um
sobre a Reforma Agrária do deputado Jorge Viana (PMDB-BA) e o ter
ceiro relativo a princípios gerais da economia, de Irapuan Costa
Junior (PMDB-GO), conhecido �dversário da Reforma Agrária (29). JA
votação ocorreu no dia 13 de junho num clima de grande tensão. Mem
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bros da UDR e trabalhadores rurais ligados à CONTAG quase chegaram 
a enfrentamentos físicos no Congresso. 70 acesso para assistir a vo 
tação foi depois vetado. 

As manobras dos conservadores provocaram a retiradare 
23 parlamentares. os 3 substitutivos foram por ta�to votados por � 
penas 42 deputados e senadores. O texto sobre a R.A. tinha os pon
tos exigidos pela UDR: "a função social é cumprida quando o imóvel 
é ou está em curso de ser racionalmente aproveitado"; pagamento� 
vio e justo antes das desapropriações; recusa u� imissão de posse 
imediata; títulos da Dívida Agrária (TDA)somente para a terra nua. 

Este resultado representou a derrnbada dos 17 pontos 
apoiados por 17 entidadeti e que chegaram a colher 1 milhão e 200 
mil assinaturas. Com esta votação foi selada a articulação entre 
os �egmentos da sociedade contrários a qualquer modificação básica 
na ordem sócio-econômica. 

1. 

b) A tática das ALIANÇAS corresponde à vontade fer
renha de não perder nem um anel, menos ainda os dedos. A publica -
ção do IBASE "Políticas Governamentais" de julho 87 relaLa: "segug 
do o RELATÓRIO RESERVADO, 1072, a UDR, depois de receber um discre 
to apoio de um grupo de pequenos bancos privados coordenado pelo 
empresário Olacyr de Moraes, presidente do Banco Jtamaraty e gran
de proprietário e produtor de soja, teria agora um "apoio mais só
lido" depois da reunião de R. Caiado com Amador Aguiar (BRADESCO), 
Sebastião Camargo (BANCO GERAL DO COMÉRCIO) e com a alta direção 
do BANCO ITAÚ. Aos poucos vai-se consolidando uma.aliança entre o 
que há de mais perverso no capitalismo brasileiro'' (30). A partir 
de junho a cúpula da UDR, e especialmente R. Caiado, multipli -
cou 1 os contatos com setores empresariais, os mais diversos: Asso -
ciações Comerciais, Federação Nacional dos Diretores Lojistas (31). 
Alas universitária e jovem da UDR apareceram no Paraná e em são 
Paulo, bem como criou-se a UDU (União Democrática Urbana) (32). Em 
agosto, Caiado anunciou que iria dedicar 2 dias por semana a fazer 
contatos, para criar, antes de novembro, uma entidade nacional, c� 
paz de agregar representações classistas de iniciativa privada tan 
to no campo como na cidade (33). 

c) O apoio dos MEIOS DE COMUNICAÇÃO foi um elemento
decisivo para o avanço da UDR. Não se soma a quantia de entrevis -
tas, artigos, debates que apareceram na imprensa, rádio e televi -
são sobre essa entidade. O ESTADO DE SÃO P.A.ULO merece o destaque re 
ser o jornal do latifÚndlv por excelência, saiu nesse jornal, com 
grande manchete, o artigo "Vitória total dos liberais na economia" 
(34). 

As enormes diferenças no campo entre as várias catego 
rias(pecuaristas, meeiros,arrendatários, peões) sumiram por passe
de mágica no grande espelho dos MCS. Utilizando somente a palavra 
"produtor rural", a UDR tenta uma união fictícia, querendo disso -
ciar os trabalhadores rurais de seus Órgãos de representação. 

Os grandes meios de comunicação social são reflexo do 
tipo de democracia desejada: uma mipor�a mandam o resto executa. É 
significativo o silêncio da imprensa sobre grandes manifestações 
de trabalhadores rurais, ocorridas nesses Últimos meses: 25.000i:es 
soas na Romaria da Terra em Lapa-PR, em 05 de julho; em RondÔni; 
12.000 pessoas participaram da Romaria da Terra em JÍ-Paraná, no 
dia 20 de junho. Os meios de comunicação não relataram absolutameg 
te nada sobre esses eventos. Os agricultores são mencionados apenas 
quando servem de massa de manobra pc1.ra a UDR. 

- 10 -
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Há ainda um outro aspecto. Essa entidade tem investi
do fortemente nos meios audio-visuais para sua comunicação inter -
na. Para sensibilizar sobre os perigos da R.A., são usados filmes 
e video-cassetes de maneira permanente. Em maio de 1985, PlÍnioJ.ln 
queira Júnior (um dos fundadores da UDR) mostrou filmes feitos po; 
ele na região de Paranapanema em são Paulo. Hoje a UDR tem nos EfilS 

arquivos grande quantia �e videotapes sobre assentamentos e desa -
propriaçoes para provar o fracasso da R.A. do Governo. 

d) A FORÇA DO DINHEIRO

Por fim, alguns dados que revelam a fortíssima infra
estrutura financeira da UDR. 

Segundo os jornais, o orçamento de 1986 foi superior 
a 60 milhões de Cruzados (35). 

A passeata em Brasília, dia 11 de julho, foi um esba� 
jo de recursos: 30 barracas grandes de circo, 1000 apartamentos r� 
servados nos hÓteis, 2 caminhões frigoríficos, sendo um'com 8.000 
kg de carne. Quase toda a cúpula da UDR veio de avião particularru 
fretado. O total das despesas (transporte, estadia, alimentação ) 
dessas 40.000 pessoas foi assumido pela UDR (36). 

IV - As TESES DA UDR

A UDR não é um partido no sentido clássico, mas cons� 
guiu angariar diferentes forças políticas para defender enormesp:-i 
vilégios sob a bandeira da livre iniciativa e da propriedade. 

* percebeu desde o inicio a fragilidade das representaçõe� de sua
classe ligadas ao governo (CNA, sindicatos patronais, cooperativas); 

* conseguiu formular claramente propostas de unificação suprapar
tidárias, apontando como inimigos "os retrógrados estatizantes",os 
Movimentos populares, a Igreja progressista; 

* articulou rapidamente segmentos interessados, em vários estados;

* conquistou e dominou espaço nos MCS, e aprimorou a sua comunica
ção interna com meios sofisticados; 

* criou equipe de assessores competentes na parte jurídica e jor
nalística; 

* aproveitou as falhas e a desorganização do INCRA/MIRAD para te
cer criticas ferrenhas. 

Toda esta estratégia tem sua raíz nas teses defendi -
das pela UDR com unhas e dentes. 

1 DEFESA EXACERBADA DA PROPRIEBADE 

a) Para a UDR, as propriedades rurais existentes são re
sultado do trabalho audacioso, recompensa para quem enfrentou to -
das as adversidades. "Entre homens honrados e decentes, civiliza -
dos, a propriedade só existe pelo fruto do seu trabalho", declarou 
Salvador Farina, presidente da UDR de Goiás (37). 
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Nesta visão histórica distorcida, desaparecem o lati
�Úndio, a concentação da terra, a grilagem, o suborno de cartórios 
, a Talsificação de documentos, a violência solta, impune e seleti 

. •' -

va contra os trabalhadores rurais. 
"Latifúndio é uma palavra para agredir o produtor ru

ral", declarou Ronaldo Caiado na Assembléia Legislativa de Goiásen 
19/03/87. "É mui.to melhor uma terra que tem o gado sendo criado do 
que deixar como as terras do governo que não tem nada". (38). 

No Brasil segundo a UDR, existe apenas um grande lat! 
fÚndio, constituído pelos 112 milhões de hectares do governo. Do 
mesmo modo, a concentração fundiária é um mito. E a falta de polí
tica agrícola que torna um imóvel improdutivo (39); Quanto a vio -
lência contra posseiros e Índios, trata-se de um assunto tabÚ. Pa
ra a:UDR só existe o "terrori.smo fundiário" implaptado pelo INCRA 
e po;, organizações planej a.ue1.S por 11 Aiatolás seguidores do Boff'" ( 40) 

f , 

Na realidade, segundo dados do IBGE (Censos Agropecu� 
rios de 1980), menos de 1% 9as propriedades detém 45,10% da· área 
cadastrada. Em 1984, as propriedades acima de 10.000 ha represent� 
vam 0,1% do total dos imóveis, somando 24% da área toda. No outro 
extremo, 83% das propriedades abaixo de 100 ha, somando 14,4% da� 
rea, ou seja, 0,1?� dos imóveis possuia muito mais terra do que 83% 
do total dos estabelecimentos. 

O professor Hélio Jaguaribe comenta nó seu relatório, 
elaborado a pedido do governo: no Brasil os 10% mais ricos tem a -
cesso a 46,2 da rend& �utal. Essa fortíssima concerytração de renda 
no topo da pirimide social faz do Brasil o país de;mais alta taxa 
de desigualdade do mundo (41). 

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

Classe de imóveis 
rurais (ha) 

Abaixo de 100 
Entre 100 e 10.000 
Acima de 10.000 

QUADRO FUNDIÁRIO 

n2 imóveis 

J.705.261
723.403

4. :::,50

% 

83,0% 
16,3% 

0,1% 

, 

area 

14,4% 
61,6% 
24,0% 

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

Total 4.433.214 595. 371. 399 ha
------------------------------------------------------------------

FONTE: INCRA 1985 BASE 1984 
------------------------------------------------------------------

b) O direito à propriedade é intocável

Para a UDR, tentar ferir esse direito é desastabil, -
zar a produção, criar o caos, um retrocesso econômico irreparável. 
O presidente da UDR do Paraná, Abelardo Lujs Lt1pi0rr Mello, diz: "a 
UDR não abre mão do tamanho da propriedade, ,,ois ela é do tamanho 
da coragem e competência d0 produtor" (42). 

Na verdade, os pequenos produtores, que detém apenas 
12% das terras, sã@ res�onsáv.eis pela pr0dução de 80% da alimP-nta
ção básica desse pais, lembra José Graciano da Silva (43). 

Em 1980 nas �ropriedades de menos de 50 ha, a percen
tagem de lavoura em relação à área toda era de 41% nas proprieda -
des de 1.000 a 10.000 ha, esta proporção caia para 6%, e nas pro -
priedades rlA mais de 10.000 ha. para 2� apenas (44). 
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c) A Terra é fonte de poder

Este é o argumento s�premo para recusar qualquer ten
tativa de democratizar a propriedade. A UDR repete que os assenta
mentos realizados até hoje, ap2nas reproduzem no campo as favelas 
da cidade. Pretendendo reativizar a posse da terra, Flávio Telles 
de Menezes, presidente da SRB, usou deste argumento numa colocação 
na sub-comissão de Reforma Agrária: "o arrendatário é o capitalis
ta mais completo, visto que não tem terra, aluga tudo e faz a ter
ra produzir". E concluiu que não é preciso ter acesso à terra para 
haver produtividade (45). 

Para a UDR, os grandes produtores rurais são os Úni -
cos a ter "vocação agrícola", conhecimento e capital para desenv("\ 1

ver a agricultura. Os excluídos da terra devem ficar onde estão,ct� 
preferência como peões e arrendatários. A UDR sempre recusa a pal� 
vra:sEM-'fERRA, "termo criado pela esquerdinha de butique e pela I
greja do BOFF" (46). Dados mais recentes confirmam a existência de 
pelo menos 8 milhões de famílias sem terra no pais (47).A meta fi
nal do PNRA, assinado em 10/10/8S, era beneficiar 1,4 milhÕesce fq 
mÍlias até 1989, ou seja, atingir 17� dos sem terra do país. 

Esse objetivo nunca será realizado: o próprio governo 
tornou público o recuo, anunciando uma redução de ·70% das metas de 
assentamentos para 1987/88. Serão assentadas 280 mil famílias até 
o final de 1988 e não 750 mil como indicava o PNtí.A (48).

Em rp,ase de 2 anos ele vigência do t-) NRA, foram benefi
ciadas apenas 25.516 famílias (ate 01/06/87): menos de 10% da meta 
de 450 mil. É preciso ainda especificar que muitas dessas famílias, 
consideradas assentad�s, foram apenas regularizadas nas suas pos -
ses onde moravam há anos. 

" 

j ... 

2 DEFESA DA LIVRE INICIATIVA ··:·· 

a) A visão extremamente classista leva os membros da UDR
a uma distorção profunda da realidade. Para eles, só existe o cap! 
tal como fonte de progresso: 11 a riqueza desse país vem da iniciat! 
va privada. O Brasil cresct..: .... ...;om a inicL, \ iva privada" (49). Nessa 
versão da história, aparecem apenas os velhos e novos bandeirantes. 

Esta capa de liberalismo não deve criar ilusão.No Br� 
sil r liberalismo tem sua raiz na oligar�·:ia rural. Difere profun
damente do liberalismo europeu (50). Uma declaração de Ronaldo Cai� 
do vem ilustrar esta idéia: "eu preciso dizer que o clima dentro ce 
uma propriedade rural é miJ vezes melhor do que em qualquer outro 
setor da iniciativa privada" (51). 

P. ·11i stificação é completa. Fazendas perdidas na Aniazô
nia aparecem como expressão do capitalismo mais avançado.Mas a:;crí 
ticas acirradas contra a corrupção do governo, se guardam bem de 
tocar na questão dos incentivos fiscais, política esta iniciada em 
1966 com a criação da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento d3. 
Amazônia) e do BASA (Banco da Amazônia s/a). 

Uma ;--::squJ.sa do IPEA (Instituto do Planejamento Ecor..::_ 
mico e Soe ial), revela os dE1dos seguintes: de Hi'/G a 1985 foram, a

-

bandonados 90 apreendirnentos financiados pela SUDAM com prejuízo 
globdl de 1,66 bilhões de cruzados (52). 

Segundo o mesmo instituto, de 94 empreendimentos fis
ca�zados, apenas três apres�ntavam alguma rentabilidade. No relató 
rio citado, cabe destacar algumas conclusões: "os projetos incenti 
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vados pouco tem contribuido para aumentar o produ-t;-0 regional. Sua 
· produção e venda atuais representam 17,7% do que fora previsto. No

ta-se uma.concentração de benefícios em favor de elementos que fi:
zeram dos incentivos um negócio especulativo, e instrumento para@
rantir a posse da terra". ··i 

A verba prevista para a SUDAM em 1987 (na base de OTN
de dezembro/86), Cz$ 41 bilhões, corresponde a cerca de 6 vezes a
verba recebida pelo MIRAD (Cz$ 7 bilhões) para assentar nesse ano
80 mil famílias (53).

É impressionante que neste choro todo, reclamando o
fim do déficit pÚblico, não se toca nesta "vaca sagra<:ia" dos ince!l
tivos fiscais. E o dinheiro descontado do Imposto de Renda devido.

Além do mais, segundo o relato anual (1985) da Coorde
nad�ria de Conflitos Agrários (CCA) do MIRAD, resulta o seguinte 7
"os· números maiores de mortes relativas a micro.re gião homogênea
mostram que as áreas mais conflitivas são aquelas que receberam in
centi vos fiscais". Pará e Mato Grosso Goncentram 7J·, 3% dos proje :
tos da SUDAM. Denúncias provenientes de Igrejas, sindicatos, e até
de delegacias regionais de trabalho, relatam a existência de milha
res. de casos de trabalho escravo em todo o país. A .. CCA do MIRAD p�
blic�h em dezembro de 1986 uma lista de 167 fazendas explorand;
mão-de-obra escrava. O Pará liderava com 39 casos, seguLdo por são
Paulo com 37 casos. Na verdade, os casos ocorridos.-são muitos supe

,. -
riores aqueles citados. Em setembro de 1986, a DRT de Rondonia re
latava: "já é de aproximadamente 1. 000 o número de trabalhadores li

berados nas diversas diligências realizadas nas propriedades denu!l
ciadas, sendo que cerca de 30% constitui-se de menores. No primei
ro semestre de 87, a CPT Araguaia-Tocantins tem denunciado traba -
lho escravo em pelo menos 33 fazendas do regional (54) •. Em vários
estados da Amaz3nia legal, os latifundiários, preocupados com a
R.A. tem ampliado o uso de trabalhadores em regime de esc:ravidão
para 'realizar grandes derrubadas e tentar apresentar benfeitorias •
As custas do suor, sangue e morte de peões, latifúndios improduti
vos se maquiaram em "empresas rurais".

b) Para a UDR, a livre iniciativa é a vara mágica que�
vará esse pais à prosperidade e ao bem estar. "NÓs não podemos ir 
contra o que deu certo - declara R. Caiado numa entrevista no mun
do inteiro é a diminuição da população no campo, o aumento da tec
nologia, da produtividade por hectares e o aumento da renda. Meca
nização da agricultura com pouca· gente no campo. Nos Estados Uni -
dos chegou-se à proporção de 4% da população no campo" (55). 

A redução da realidade sÓcio-econ3mica ao bin3mio li
beralismo versus estatização é falácia. Não se trata de entrar no 
mérito de uma questão complexa. No entanto, a referência neo libe
'ral a "o que deu certo" merece reflexão. A respeito do modelo de � 
gricultura em vigor nos Estados Unidos, os Bispos Norte Americanos 
fizeram no ano passado os seguintes comentários: "a propriedade da 
terra torna-se cada vez mais concentrada, enquanto estabelecimen -
tos atualmente em bancarrota, se juntam às propriedades existentes 
e firmas industriais. A diversidade de propriedades com a partici
pação ampla dos agricultores estão diminuindo neste setor da econ� 
mia como em outros" ( 56). "Um movimento em direção a um pequeno ri! 
mero de enormes 1azendas, empregando assalariados, seria um retro
cesso desse pluralismo institucional". 

Vale ref!Aaltnr <1ne no RrAsil, no século passado,a lei 
de terras de l85Y proibiu o acesso à terra para quem não podia pa
gar. "Os Estados Unidos, ao contrário - lembra o mesmo documento -
iniciaram este século com a propriedade da terra produtiva ampla -
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mente distribuída. As leis sobre as preferências de compra para o-. 
cupantes (Pré-Emption Acts) e as leis de distribuição de terras(HQ 
mestead Act 1862)foram uma parte importante desta história". 

c) A quem se opõem a seu projeto, a UDR lança as criticas
maiores acerbas: eles são os"radicais-retrÓgrados", (57) represen
tantes da minoria esquerdizante que quer aterrorizar a maioria que 
produz e que antes era silenciosa. 

Na verdade, o quadro real está bem diferente. Urna pe� 
quisa realizada pelo Professor Fleisher, da Universidade de Brasí
lia, tem revelado que cerca de 24% dos parlamentares da atual Cons 
ti tuinte, tem atividades ligadas ao setor agropec11árj o, enquanto 
mais de 25% são oriundos dos setores financeiros :(58). 

3 SISTEMA DIRIGIDO DE "DEMOCRACIA" 

A UDR é representativa do moralismo conservador: "os 
políticos, segundo Caiado, carecem de firmeza política.Não tem pos 
tura e mudam de curso corno uma nave à derive". Quanto ao Governo-:
ele é composto de homens �orruptos e incompetentes. Os produtores 
e empresários apenas tem a capacidade para dirigir este país (59) • 

"Um novo entendimento social deve ser feitv entre to
dos os representantes da iniciativa privar�: comércio, indústria , 
bens de serviço" (58). Curioso pacto social que elimina os milhões 
de trabalhadores. 

O objetivo declarado da UDR é impedir a participação 
das classes trabalhadores na qupqtão da R.A. e no:processo políti
co. Para isso, ela s-e tem empenhado em dividir os trabalhadores r!:! 
rais, b\:lscando a hegemonia no movimento de reivindicações. Por ou
tro lado, a UDR tentou por todos os meios impedir a expansão de OE, 
ganizaçÕes como o Movimento dos sem Terra. Ela tem atacado acirra
damente entidades de apoio e de serviço aos trabalhadores como � 
CNBB, CPT. 

Essa tática corresponde à uma operação de dissuasão p� 
ra tentar deixar frente a frente os ruralistas de um lado e os mi
lhões de trabalhadores rurais de outro. A UDR tem insistido para� 
trar em contato com os trabalhadores sem intermediários: qoverno,! 
greja, entidades. 

A UDR representa, na sociedade brasileira, a vertente 
profunda que se n_ :· à qualquer participação das massas. Como lem
bra bem José de Souza Martjns: "esse liberalismo alicerça o mando 
e não o mandato" (60). É esse o tipo de democracia da UDR:construi 
da a revelia dos direitos dos 40 milhões de brasileiros desnutri -
dos, dos 80 milhões que vivem apenas de 2 salários mínimos, de cer 
ca de 30 milhões de an \lfabetos. 

V - A UDR E A VIOLENCIA NO CAMPO 

O crescimento da UDR tem coincidido com o aumento da 
violência no campo. Se, de um lado, não pode se afirmar que a UDR 
tem deixado a sua marca atr&s de cada morte no campo, do outro la
do est& �ntidade tem contribuido para o aumento da violência pela 
defesa cegà do monopólio das terras. 

A UDR tem adotado nos Últimos meses uma tática cuida
dosamente planejada. Com algumas exceções, a cúpula da UDR tem mu
dado seu estilo agressivo, característico dos anos 1985-86. Em 86 
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R. Caiado chegou a declarar numa emissora d·e rádi1o de Conceição do 
Araguaia (PA), que a UDR tinha patrocinado os anu,ncios · pago-s da TFP, 
tentando "legitimar a reação armada diante do esbulho" (61). Hoje 
Caiado nega qualquer ligação com a TFP, e reitera seu respeito às 
leis do pais. :···

Neste cipoal de declarações, a árvo�e não pode escon
der a floresta. A UDR sempre deixou claro o seu objetivo: impedir 
a realização de uma autêntica R.A. Portanto, é preciso distinguir 
entre o nível das declarações e a brutalidade dos fatos relativos 
à violência no campo. 

Uma observação preleminar: o prisma dos jornais é de
formante. A guerra que se trava no campo entra pela porta de serv! 
ço dos jornais e, de modo geral, as matérias tem caráter sensacio
nalista e reducionista. Os conflitos de terra sã\Y tratados até ho
je como casos de polícia, a paz no campo sendo determinada por ope 

I • 
• 

-

raç.Ões de desarmamento. Em Belém do Pará o estadq· ·mais confl i ti vo 
quanto à questão da terra - os jornais relatam a�,, lutas pela posse 
da terra nas Últimas páginas. Trata-se do espaço reservado para o 
refugo da sociedade. Os conflitos de terra continuam sendo assina
lados à brigas em zonas de prostituição. Nos demais jornais nacio
nais, bÓias-frias morrendo de caminhões tombados, tem apenas direi 
to a pouquíssimas linhas • 

a) QUADRO GERAL DA VIOLÊNCIA

1 A violência no campo continua solta,seletiva e impune. O fim 
da ditadura militar não significou tregua p:ara os trabalhadores ru 
ra±s i . m�ito pelo contrário. O PNRA foi a fQrma eàcolhida pelo go = 
verno para canalizar as reivindicações do campo e· conter a violên
cia. Mas o tiro saiu pela culatra, deixando soltas as bruxas. Se -
gundo dados do Secretariado Nacional da CPT, o m1mero ·de famílias 
envolvidas em conflitos de terra tem progredido constantemente de� 
de 1983. Os dados citados são inferiores a levantamentos feitos p� 
lo MIRAD. 
Movimento dos Sem Terra e outras entidades, em razão de critérios 
adotados. 

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

BALANÇO DA VIOLÊNCIA 

nt de conflitos familias envolvidas assassinatos 
1983 315 38.507 48 
1984 
1985 
1986 

484 
636 
634 

67.788 
85.854 

118.481 

116 
125 
105 

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

Fonte: CPT Nacional 
------------------------------------------------------------------

Em 1987, até'a data de 18 de agosto, foram assassina
das 62 pessoas (trabalhadores rurais, agentes e advogados), sendo 
17 só no estado do Pará. Em mais de 2 anos e meio de vigência da 
"Nova República", 292 trabalhadores morreram no campo em conflitos 
de terra. Neste mesmo perÍodo,o PNRA beneficiou apenas 25.516 fami 
lias, enquanto no ano de 1986, 118.481 famílias foram envolvidasen 
lutas pela posse de terra, 

2 Há constantes que predominam nessa guerra silenciosa no cam
po: mortes seletivas e impunes; predominância da violência nas á -
reas de fronteira e de expansão do capitalismo, envolvimento cres
cente de pistoleiros e policiais militares e civis. 
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a) os assass inatCB são seletivos e atingEm éB 1 :ide ranças ( sl.ndi
cat s , religiosas ..• ) Nos primeiros oi to meses de 1987, foram mortos 3 l.!. 
deres sindicais, 3 advogados (Evandro .. Cavalcanti no Pernambuco, Paulo 
Fontelles no Pará e o Advogado estagiário Wellington Zalliqui em Goiás) 
e 1 religioso, irmão Vicente Canas, no Mato Grosso. No dia 27/08/87, o 
Pe. Francisco Cavazzuti, vigário de Mossânedes e de Saclerlândia,na dio 
cese de Goiás, foi gravemente f�r·ido por um pistoleiro, perdendo as dt.i=. 
as vistas. Listas de pessoas ameaçadas de morte tem sido divulgadas pe
rioqicamente, destacando-se ultimamente agentes de pastoral e sindica -
listas na �iocese de Goiás e no estado do Pará. Uma lista de 26 nomesce 
lideres religiosos e sindicais, junto com um documento assinado por 29 
entidades, foram entregue ao governador do Pará em junho passado. As or, 
ganizações p0pulares exigiram o afastamento imediato de dois secretá -
rios estacluais ligados à UDR. 

b) A impunidade dos crimes cometidos continua total.

A Comissão dos Direitos Humanos da ONU (Organização das Na
ções Unidas) divulgou, em fevereiro de 1987, seu relatório anual. Neste 
documento consta que de 1985 até o primeiro semestre de 1986, 386 pes -
soas teriam morrido em conflitos de terra no Brasil. A résposta do go -
verno brasileiro à ONU, apresentou apenas 27 casos de vioiação aos di -
rei�os humanos, decorrentes de conflitos pela posse da terra, ocorridos 
nos Últimos 5 anos. Dos 27 casos escolhidos, apenas 1 foi resolvido 
(62). 

ijo dia 25/7/87 era abatido pela polícia, numa 
fazenda de Xinguara (PA) o pistoleiro JoSo Bernardes dos Santos, vulgo 
"sete dedos", responsável pelo assassinato de um Juiz do Norte de Goiás. 
Foi revelado que este pistoleiro era o autor da morte de 50 pessoas em 
Goiás e Pará (63). �od�-se deduzir que, se não fosse a morte do juiz, a 
procura desse pistoleiro teria sido sempre protelada. No campo, a vida 
de um juiz, vale pela vida de 50 trabalhadores. 

Uma demonstração do desprezo das autoridades 
em relação à violência no campo veio a pÚblico atr�yés da pessoa do Mi
nistro da Justiça, Paulo Brossard. Inaugurando urna ·reunião do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Human3, feita a pedido do ministério,, 
no dia 02/09/87 em Conceição do Araguaia, o Ministro saiu do encontro 5 
minutos depois do início, a pretexto de falta de segurança. Cerca de 600 
lavradores, vindós de todos os cantos do Pará, assistiram incrédulos a 
essa encenação cínica. 
Esta é a objetividade do Ministro da Justiça. 

c) O Norte do pai� continua sendo o palco mais violento na
luta pela posse da terra. são precisamente as áreas da Amazônia onde a 
UDR quer empurrar a R.A, e a colonização, onde se registram o maior nú
mero de conflitos de terra. O Pará se destaca nesta macabra listagem: 
dos 292 casos registrados pela CPT desde 1985, 90 assassinatos ocorre -
ram neste estado. No mês de fevereiro de 1987, ondas de violência, per
petrada por pistoleiros e soldados da PM, se alastraram na região dos 
Castanhais no distrito de são Geraldo, município de Xinguara e são Fé -
lix do Xingu (PA). Em abril e agosto desse ano, posseiros da fazenda Be 
la vista, em Conceição do Arag,blata, enfrentaram situações ele verdadeiro 

-�. terror: 16 casas crestruidas, vários p0sseiros torturados, 2 lavradores 
assassinados. Todos esses fatos foram denunciados vigorosamente pelos 
Bispos na região. 
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Ultimament� registrou-se a morte de 8 trabalhadores e 1 adyo-
gado estagiaria em apenas uma semana no mes de agosto: 5 no Para 
3 em Goiás e 1 no Ceará. 

Rondônia, que recebe por ano mais de 200 mil migran -
tes, tem sido o cenário de crescente violência no campo: 6 mortes 
de trabalhadores rurais no primeiro semestre de 87. Uma fonte do g.2, 
verno federal revelou ao Jornal da Tarde, em julho deste ano: 11 0

conflito está latente. Esperam apenas que a Constituinte se defina 
garantindo a propriedade, para a guerra explodir. Haverá um massa
cre em Rondônia" ( 64). 

d) O envolvimento conjugado das polícias militares,ci
vis e do crime organizado, constitui um dos mais graves competen -
tes dessa situação. 
Em 1986 a imprensa relatava que vários efetivos da PM do Mato Gro� 
so e de Goiás tinham ingressado nas milícias dos fazendeiros (65). 
Em 1987 no Pará, a operação terror nos castanhais da região de Ma
rabá e do baixo Araguaia foi comandada pelo atual secretário da s� 
gurança pública, o coronel Antônio Carlos da Silva Gomes. O cerco 
dos posseiros por soldados da PM na região da Bela Vista tem se man 
tido a ferro e fogo desde abril deste ano. 

O crime organizado, longe de ser combatido, alastrou
se ainda mais com o advento da Nova República. Denúncias aparece -
ram na imprensa como pontas de iciberg, revelando o mundo subter - • 
râneo da matância planejada. A firma "Solução" sediada em Goiânia, 
foi _envolvida no massacre de posseiros, ocorrido no Vale do Juari, 
Nort; de Goiás em fevereiro de 1986. A imprensa revelou a ligação 
entre a UDR e essa empresa (66). Uma outra firma, a 11Sacopã 11, se -
diada em Manaus, se dedica a "atividades de segurança rural, espe
cializada em posseiros e garimpeiros". Segundo a revista Veja (67), 
esta firma mantém 400 homens equipados com armas de vários cali 
bres. Em 1985 tinha como sócios o ex-comandante da PM de Rondônia, 
o coronel reformado Antônio Fernandes e o chefe de pol.ícia do Co -
mando militar da Amazônia, o coronel da ativa João Batista de Tole
do Camargo. Contratada por grandes grupos de mineração como a Para
napanema e a Taboca, a Sacopã tem sido responsável por grande vio
lência no garimpo do Rio Traira (RN), pela tentativa de assassina-

. to contra o Pe. Ângelo Pansa, no Rio Xingu (PA), em abril de 1985. 
No mês de julho de 87, três agentes da firma, maquiados em peões 
da fazenda Guanabara em Roraima, tentaram violentar uma índia Macu 
xi. Foram detidos 16 horas pelos índios. Depois, numa farsa judiei
al, 19 membros dessa aldeia, ficaram presos 16 dias. A Igreja lo -
cal e D. Aldo Mongiano foram vergonhosamente atacados, acusados de
ter incitado os índios à revolta (68).

Em março de 1987, dois agentes da polícia civil deBra 
sÍlia, Cláudio Acioly e Bruno Eckerman eram mortos na fazenda Naz� 
ré, em Conceição do Araguaia. A versão oficial continua relaciona
da com uma suposta emboscada de posseiros, encerrando o caso de mi 
lícias privadas. A imprensa, com base nos depoimentos das famílias, 
revelou uma ampla rede, envolvendo pessoas ligadas ao SNI, Forças 
Armadas, Polícia Civil, Militar e Federal. Além de realizar repre
sálias contra posseiros, os policiais mortos participavam de con -
trRPRncto CTf! O\\rO (fi<:l), 
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Depois do atentado contra o Pe. Francisco Cavazzuti,o 
Governador de Goiás reconhecia a existência da pistolagem no es
tado, prometendo tomar todas as medidas cablveis. No entanto,pou 
cos dias antes, o secretário de Segurança PÚbJica, Ronaldo Jaym; 
imputava a causa da tentativa de assassinato ao proprio padre, a 

-- , 411 
-

cusando-o de incentivar invasoes de terra. A vitima ja era consi 
derada réu antes da abertura do inquérito. 

b) ENVOLVIMENTO DA UDR

Conhece-se u ... .1 árvore pelos seus frutos. A UDR, pela
d0fesa cega e absoluta do monopólio das terras, tem responsabi
lidade enorme nesta situação de violência institucionalizada. 

1 - Em relação à compra de armas, a cúpula, em geral, tem cuida
do de negar qualquer ligação com os leilões realizados. No enta� 
to, uma entrevista de Salvador Farina, Diretor nacional e Presi
de,, 1.,e da UDR de Goiás, é esclarecedora: "hoje já podemos confes
sar que, realmente, compramos armas com leilões. No primeiro lei 
ião, realizado em G0iânia, adquirimos mais 2.480 armas e aí pro= 
liferam as UDRS. Hoje n6s temos mais ou menos setenta mil armas, 
representan�o a cabeça de cada homem da UDR, homens que deixaram 
de ser omissos na histbria do nosso paÍs'' (70). 

2 - Em relação ao crime organizado no campo, a UDR nega até a e
xistência das milicias particulares. As provas do envolvimento& 
membros da UDR continuam difíceis e precárias por várias razões. 
Os atentados encomendados são geralmente executad0s por profis -
SJ.unais do crillle que deixam o mínimo de evidências. Sabe-se tam
bém da frequência da chamada "Queima de Arquivo", a execução de 
pistoleiros suscetíveis de saber demais. Não são poucaR as vezes 
que, por incompetência ou má fé, os inquéritos policiais resul·� 
tam na destruição de provas ou se concentram sobre as atividades 
das vítimas, como no caso do Pe\ Francisco Cavazzuti. 

Feitas estas considerações, pode-se Gpresent�r alguns 
casos. Depois da morte do Pe. Josimo Tavares, em 10/05/86, a UDR 
fez tudo para caracterizar o crime como um ato de vingança, sem 
ligação com o problemA da terra. Altair Veloso, Diretor Nacional 
da UDR, classificou o Pe. Josimo de 11 Banri ,., Notbrio,, indiciado 
por incitação a assassinatos (71). R. Caiado mandou para a Folha 
de são Paulo documentos conseguidos na polícia tentando provarCB 
"verdadeiros" motivos do crime. 

No caso do conflito da Fazenda Agropecus e Forquilha, 
no sul do Pará, que teve como resultado, entre vári�s baixas, a 
morte de Tarley Andrade, filho do Tesoureiro Nacional da UDR,Ja-i 
ro Andrade, as torturas e espancamentos contra os 6 . posseir.os 
presos foram extremamente violentas. As ameaças de represálias ffi 

,. 
concretizanam com a morte do posseiro Antonio Bispo dos Santos,o 
corrida em Redenção no dia 26/02/87, com tentativa de ocultação
do cadáver. 

3 - Quanto à questão do trabalho escravo, o posicionamento �rda 
UDR é duplo. De um lado condena verbalmente esta prática. Por o� 
tro lado, nega qualquer responsábilidade por parte dos fazendei� 
ros quanto a atuação dos emprenteiros ou "gatos'' .\ i':). Trata -se 
justamente do cerne da questão: a violação sistemática dos direi 
tos mais fundamentais da pessoa humana se deve� quase impunida-
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de a ess�s crimes. A multa irrisória leva à manutenção e amplia
ção desta prática. 

4 - A UDR tem sido uma das entidades mais decididament� contrá
rias a aplicação do tímido PNRA do governo, e tem usado as táti
cas mais variadas. Ela inspirou e incentivou o medo no meio dos 
produtores rurais, levando o fantasma do comunismo. Criou inúme
ras dificuldades nas comissões agrárias; inundou o judiciáriorom 
grande quantidade de ações contra as desapropriações, contribuin 
do para que a Justiça se torne "o AI - 5 da reforma agrária" pa: 
ra citar a palavra de José Francisco, presidente da CONTAG (73). 
A UDR impediu vistorias a serem feitas por técnicos do INCRA em 
várias propriedades, corno no município de Presidente Olegário,em 
Min�s Gerais (74). 

No estado de Goiás, um Único assentamento de 41 famí
lias foi conquistado na fazenda Mosquito em 1986, enquanto a me
ta do ano era de 13.500 familias. Os latifundiários tentaram por 
todos os meios impedir a imissão de, posse. R. Caiado tentou des
caracterizar a conquista declarando que o assentamento respondia 
a Úma, disputa política na regi�o e não a resolução de um probleM 
ma social. 

Um outro desfecho com consequências trágicas é rela -
cionado com o caso do Vale do Juari, no município de Colméia em 
Goiás. A área foi desapropriada em julho de 1986. Já ocorreram 5 
mortes, 3 despejos violentís·simos, queima e destruição de deze -
nas de casas. No dia 18/07/87 o lavrador Vilmone Campos da Silva 
era assassinado a tiro pelo filho dó fazendeiro. Um dia antes, a 
pol Ícia Federal estava na área para investigação. Os supostos ·do 
nos da fazenda estão totalmente descapitalizados ficando patent; 
o envolvimento dos latifundiários ligados à UDR para sustentar
os pistoleiros e P.M. presentes na área.

No Rio Grande do Sul, 1.300 familias acampadas na Fa
zenda Annoni desde 29/10/85 estão ainda aguardando o assentamen
to definitivo. No primeiro semestre de 1987, a justiça cancelou 
três desapropriações. No total de 9 desapropriações o INCRA 1em 
março deste ano conseguiu apenas uma imissão de posse (75). Dian 
te dessa si tuc:l.ção, no dia 18/07 /87, 40 lavradores sem terra da An 
noni decidiram ocupar a Fazenda Juvenal, em Cruz Alta. A UDR le
vou 2 caminhões com homens armados e cavalos para se juntar a Bri 
gada Militar. Depois do despejo, a UDR pagou anúncio para elegi; 
ar a atuação da PM. O Bispo de Cruz Alta, D. Jacó Roberts Ilgers 
cecebeu ameaças de morte depois de ter pedido o desarmamento dos 
latifundiários. 

VI - ,-A - UDR -E· A 1 GREJA
1' ( 
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« A reintegração dos excluídos im 
punha a redução dos próprios pri 
vilégios, por isso os excluídos-

,. 

que tomavam consciencia de sua� 
clusão deviam ser tachados de re
reges, independentemente de s1..B. 
doutr1.na" 

Humberto Eco- O NOME DA 

ROSA 
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A UDR, desde a sua criação, tem adotado em relação à 
Igreja, a seguinte politica: dividir a Igreja, para afastá-la de 
seus compromissos com os excluídos contrapondo alguns bispos e p� 
dres aos demais e cobrando dela um papel puramente assistencia -
lista e espiritual, como seu Único papel no mundo. 

1 - A UDR tem demonstrado uma preocupação constante em criar ci
são dentro da própria Igreja, enaltecendo a "Igreja tradicional" 
e fulminando a Igreja progressista. Essa Igreja é definida pela 
UDR como aqueles ½Je se esquecem de Deus e pregam a luta de ela� 
ses. Os "falsos progressistas" são D. Pedro Casaldáliga,D. Tomas 
BalduÍno ,: Frei Betto, Frei .doff. Estas pessoas estão sendo acus� 
das pela UDR de utilizar a Igreja para convulsionar e destabili
zar o pais (76). São os mesmos argumentos utilizados pelas for -
ças de repressão na época da ditadura. 

,., 
D.Bene dito Ulhoa Vieira, Arcebispo de Uberaba (MG),

tem sido alvo, .desde o ano passado de criticas acirradas por pa� 
te da UDR. Em junho de 1986, D. Benedito tinha declarado que a 
R.A. no Triângulo Mineiro esbarrava na ação exacerbada da UDR.E� 
sa entidade desencadeou uma campanha acusando o Episcopaaorn des 
vio de verbas e chamava os Padres estrangeiros de·· refugo. D. Be
nedito respondeu com uma longa carta pastoral em �utubro de 1986 
(77). 

Há por parte da UDR tentativas de utilizar as missas 
como instrumento de propaganda e de prova da intolerância da I -
greja. Em junho de 1986, a morte do capataz Braz Dornelles �m 
Xinguara (PA) foi a oportunidade para a UDR montar um cenário e
xigindo missa. A fcu11.1.l ia do finado recusou entrar no esquema mo!! 
tado por Caiado, que queria apresentar o capataz como um mártir 
da terra, semelhante ao Pe. Josimo • 

Em junho de 1987, o representante da UDR de Bagé (RS), Carlos X� 
vier, mandou publicar na imprensa convite a autoridades e produ
tores rurais para que participassem da missa de ação de graças 
"pelas vitórias até agora alcançadas na Constituinte". O Bispoce 
Bagé, D. Laurinda Guizzardi, proibiu a missa, explicando numa no 
ta que "assumir caráter político em causa da polêmica é instru: 
mentalizar o at0 �ucarfstico para fins alheiras a sua finalidade�. 
O presidente da UDR do RS, Gilberto Scopel de Morais classificou 
a decisão do bispo com um "ato sectário e discriminatÓrio"(78). 
Em julho desse ano, D. Benedito, Arcebispo de Uberaba, foi de n52. 
vo atacado. Os padres se solidarizaram recusando celebrar a mis
sa pedida por formandos de zootecnia de Uberaba. Caiado era pAr� 
ninfo. Um padre de Tupã (SP) veio celebrar, adotando na sua pre
gação todas as teses da UDR (79). 

2 - Esta tática de dividir a Igreja tem como objetivo principal 
afastá-la de seu compromisso pastoral a favor dos excluídos da c2:_ 
dade e do campo. A UÚR concentra principalmente seus ataques co!! 
tra os Pastores comprometidos e entidades ligadas às .. Pastorais 
sociais e que são acusadas de implantar o terrorismo no pais com 
o dinheiro vindo de fora. Recentemente em agÔsto passado, numa 
palestra na Escola Superior de Guerra, R. Caiado voltou a atacar 
a Tgreja. Declarou que tinha documentos do Banco do Brasil com -
provando o repasse de recursos de entidades estrangeiras a va
rtas dieeesee e entida�es 1J$erlas i l�FRJe nn Q�seti (0Q}, Pare 
a UDR em 14 estados e 23 cidades, preparando a mobilização em 
Brasília, o estado de são Paulo relatava: "os maiores aplausos 
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são reservados às criticas aos padres e bispos, agitadores da Pas 
toral da·Terra, adeptos do "quanto pior, melhor" (81). 

Os assassinatos e atentados seletivos como a truculên 
eia verbal contra a Igreja correspondem � mesma estratégia da e� 
trema direita: pressionar, amedrontar os membros da Igreja e en
curralá-los no campo espiritual. São significativas as palavras 
de Hugo Romeu Saraiva, presidente regional da UDR do Maranhão. 11 0

que não é justo é a participação da CNBB que não plantou, nem ge 
rou riqueza e está influenciando na Constituinte" (82). O recad;
deixado pela cúpula e os membros da UDR é claro. A Igreja fala 
da questão social, da opção pelos pobres, mas não entende nada do 
assunto. SÓ aqueles que produzem podem realizar o social. Os ou
tros, que não concordam, são acusados de querer dividir a misé -
ria e de trazer o conflito, a pretexto de resolver a questão so
cial (83). 

Em várias ocasiões, Bispos e Igrejas locais tomaramp:> 
siçãq clara frente às acusações e atuação da UDR. 

-

Em maio de 1985, os onze bispos do Maranhão consideraram auto e� 
comungados o Governador Luiz Rocha e os dirigentes da UDR regio
nal, por serem co-responsáveis da violência contra trabalhadores 
rurais no estado (84). 
Em 25/10/86, D. Antônio Possamai, Bispo da diocese de Ji-Paraná 
em Rondônia divulgou uma nota alertando os fiéis contra a propa
ganda desencadeada pela UDR. Antes das eleições de novembro de 
1986 os três bispos de Espírito Santo pediram aos católicos pa
ra não votarem nos candidatos da UDR e não se afiliarem à entida 
de (85). 

Goiânia, 21/9/87 

Comissão Pastoral da Terra 

Secretariado Nacional 

----------------------------------------------------------------
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Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos - MNDDH 

Comissão Nacional 

II REUNIÃO DA COMISSÃO.NACIONAL DO MOVIMENTO DE DEFESA DOS D. HUMANOS 

INTRODUÇÃO: 
�. 1. , ;'. 

'E�te r�lat6rio visa re�r�sentar, sucintamente, a§ discussões e 
deliberações da II reunião

· 
da bomissão N�cional do Movimento de· Defesa 

dqs Direitos Humanos 1 ocorrido nesta capital, no di� 20 ·de março do cor 
rente ano. Participaram de�ta. reunião-: 

Regional Sul I - Luiz Carlos Sniderl� 
Regional Sul II - Augustinho Vejt 
Regional Leste I - Sada. Baroud 'r)av.id 

· 1 

Regional Leste II - Josi Ant�nio Rodiigues Dlas 
Regional Norte II - Izabel Marques Ta�ares da Cunha 
Regional Nordeste - Marcos Ant�nio Cofiris: 
Regional Centro�O��te - Pedro Wilson Guimarães
,SIN - M�id.a .:Miranda ·. · .·. · · 

··• • .: }·t .: ' .·• '! • ,;r • 

Sendo diê��i{dos �s- s�guin�es pontos de pauta: 

I - Avaliação:. do Iv·· Encontro Nacional- "!" 0-1.inda / PE 
II - Atri.bu:i.çb-�s . da ·'comi's·sãc ' · · ; 
III - Proj�to CESE 
·iv - Progra1:11aç_ão das pro_x1mas reuniões
V - Outros as��htus do irit��e�s� da,Comissão

I- AVALIAÇÃO DO IV ENCONTRO NACIONAL - OLINDA/PE:

Pontos positivos: ,, 
,, . 

..,., Crescii;nen_to_. __ do�'-. .'Regionais e. açã1
0 -.mais integrada; 

MaÍÔr 'ser;iec
f

àdé; • ? : 

- Melhor organizaçio;
.. : .. : 

.: .,.1 
. ; .; (. 

.J 

·7 M�ior_.pij��i�ipação graças
- : áis�qn�i, .. teste 'I com boa
- to e a 1 o o m ;' . 'i . 

ao Encontro Inter-Regional em Goiânia/OS; 
ll).ais integrado; 

' -

preparaçao e posiclonament? 

Boa atuação do assessor;
L�z�r_ .. P?}J�to bom;
Yisu�lii�ção �a reilldade nacional; 
Plenária sem posiç3es .. fê;chac!as; 
Infra-estrutura boa. 

p on·eo:s-·· negativos:':-.
' :, . .  ,:

Frustração quanto ao tema Constituinte; 

( '

. � : . r�= : . ·; ]· . ; .f 

. ·' � . : . 

'"'· Não .hO'uve maic-r ap!ov
1
e�,tal!),en-.to: ,nas AssembLeia_s; 

Falta de-·m-aior prepa.r.a;ç.'.ã,9.r,4".o\,.;'R'egionais; · . . · '.·'!. 

- Insegurança da mesa na cond��i� dos trabalhos;
- Pouco temp-o para trab.al;ho de. _gru.po;

Falta de discussão sobie to�junt�ra;

;, . ,·· 
fl ,) 

.. ' 
! : .. 

' .1. 

- Os Coordenadores dos Regionais se abstiveram de ficar à mesa, delegando
esta função ã pessoas inexperientes, gerando a desártliç-�Jaç__;_o da mesa
e sua insegurança;
A Secretaria não devolveu à plenária as questoes discutidas anteriormen
te;
Elementos agitadores na plenária;,·· ,, 

- Não houve reembolso das despesas de transporte das pessoas qtte n�o uti
·1izaram o -avião;

•. , 1 : 1 

- Gastos excessivos com o fretê de um avião;
Pessoas não aprovadas pelo' s·�u Regional participaram via GAJOP;

- Não participação do SIN nos, �rupos e plenárias gerada p�la.,Jalta de se
gurança e clare�a do aspecto, político do Movimento do Encontro.
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Sugestões: 1: :, 

Manter a dinâmica do IV Encontro com relação aos pontos 9olêmicos; 
- Maior controle dos delegados, por parte dos Regionai�; .-· 
- Que cada Regional arque com as d�spesas de ·passagens dos seus delegados

Possibilitar a participaçãp. .. dé_:_oÚ- tr·ã·s pessoas i!lteressadas, alem dos de 
legados $ d.es.de ·que cus teem suas despesas;

- Maior tempo para discussão em grup0s;
- Aprofundar os ternas políticos no início do Encontro e .. os, internos no 

nal; 
A Secretaria deverá 
Revisão dq. critério 

- Colocar'o nome da

fazer um feed.:,.bàck; . ·. 
d e e s c o 1 h a d cH,· _. <l e 1 é g á d Ó s - · 1 · p o r C e n t r o ; 
cidade de _driiem d�·diiegado no crachá. . ,· r 

... . . ' 
II - ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO NACIONAL: 

: � 

fi

1 ,, r . , .

.... • . .: : .... :.• 
,. ' 

sulta 
Nesta 

- A Comissão Nacional, através de notas,etc. o.fará
de pelo menos metade mais um dos Regionais· (tom.ada· de 

. . \ j· '·.: ·' . 
mediante cori: ·· 
po si c"i onam:e:n·t o)-, .. '

c6nsulta deverá constar o npme dos_ Regionais. .: 1 ·., 

- A Sede do MNDDH permanecerá :no pe�Iodo de (2) dois anos,vincula
do ao m nome do Instituto Btasil Central que conta com os requisitos le 
gais e está localizado em Goiânia. . 0 :-· 

- O MNDDH se fa_1;-ã: !.pr-:esente1 'e� eventos naciona�� ,- ·ado
1

t;ando o. "\ii,t�---
r i e d e 1 oca 1 i z a 'J ão . . : , , ; ·: ! . ; •. '·L • 

O Movimento deverá buscar espaço junto a� Coµ�elho Nacional J;
fesa da Pessoar Humana, mantendo a sua aub6n��ii� 

- Deverá ser feita uma consulta· :sob"re
. 

temas aos �.e.gfo.nais 1 antes 
iniciar campanhas eventuais ou permanent�w,�·.!DU · ('!-.0$�s;iê:s e1U .. nome do

'' . . : ........ , ... . 
se 
vimento. 

''. ·i 

De;• 

'J\ Vd e--· 
Mo 

- Sugere-se que: com a apr0vaçio do Projets �o��e-�:Mwtirio contra td

a violência ·- solicitado pelo Pará ao -G.overno Fe·d"é'rál , que os Regionais :$ :' (_-_,,.

Pro d u z a m d o e s i ê s s obre o t em a vi o 1 ê"n c i a • 1 . · ) �- · 

-· O SIN passa a ser denominado de Boletim'· ifa6io�ai 
fesa dos Direit9s-�umanos. Seü �ónfe;do seriiãsiu�íáó �
ses por um .Regi ó ria 1 � . 

·• .·. ':-r:,,· :1 r·, .t 

�º- ·Movimento de 
cada dois (2)

. .. :• \ .... 7 :'J 
�· 

- A 'tóii�sio deveri orientar os Regionais para qu� estes �enham
nhecimento de quando e o que mandar para o Bol�:t.im.\ Naciona+ , . .. yisandó 
seu aperfeiçoamento. 

•. � · .. L .< ·. J. 

D, e 1: !·· -.-•. , 

•. 1 '. :,; r' :,: '· ·.co -
.. ó,_�:;:.·

•., ...
. ..

- O SIN fari uma coletinia das noticias sobre Direitos Humanos
saírem nos folhetos do IBASE e da AGEN e repassará aos Regionais. 

'que· 

- O SIN repassara ao ' ' . � ' ; .. :

III - PROJETO DA CESE: 
' • : i ·.:. ;: I 

: ,. 1., 

. .. 
••• 

,1 

j �} :-.. } J :

-:� .... .. ; 
.

, > 

Aprovado com retificação de rubrica. .. ;J ·r. ·: ·.:, ·.

IV - PROGRAMAÇÃO DAS PRÕXIMAS REUNIÕES: 

_ · · •·. ...;. J .J ... .; :_: �. :;; ��: t, ·, 1 i· � �r = 
1. Proxima reuniao !;l4 ·ê''f-.S""de junho/86, em 

às 8:00 h, dia 14 e termipo às, 12:00 
B�asília ou Petrópolis - início
h, dia 15 . 

2. Quarta reuniâ't);:·: ;it 'e 
. ,. 
28 de setembro - local e definir.

3. Quinta . -reuniao: 13 e 14 de dezemh.ro - local a definir.
4. A Comissão ,se � 1 r '•' • - cinco (5) : -'ano:�; reunira vezes ao 

. i : ' 
V - OUTROS ASSUNTOS D:E INTERESSE DA COMI"S·SÃ"O\'·i ; ,, 1 : 7,

l. Encontro 
( Sede a 

... 'l 
'';. 

. . . , . ·r -� i.l, i :, 
Inter-Regional <lias 6, 
ser definida). 

7 e 8 de março de 1987, em Minas Gerais 

.t t 

\. ::.::, 



2. Regional Sul II - Em Ponta Grossa ocorreu a posse da Coordenaçio do Re
gional - Marly.

-· Encontros marcados para os dias 20 e 21 de abril de 1986.
- Em Santa Rosa e Iju! foram fundados dois centros de Direitos Humanos.
- Existe a proposta de se discutir a questão dos Direiots Humanos nas

Universidades e Escolas, nas disciplinas de Moral e C!vica e OSPB.

3. Regional Nordeste - Ocorrera o Encontro Regional em maio de 1986.

4. Regional Sul I - Reunião de AvalÍação do IV Encontro Nacional no dia 12
de abril de 1986.

5. Solicitação do SIN: Avaliar o pessoal e uso db computador em conjunto,
com os Regionais Leste II e Sul I.

6. Autorizado contato da Comissão através do Regional Sede �om o INESC e
ILDH.

7- Assinatura de cada Regional de publicações do IBASE.

8. O SIN fará projeto ã CESE de 5.000 mil dÕlares, para o primeiro semes
tre de 1986. Haveri ressarcimento de passagens da segunda reunião com
esta verba.

9. Manifestações em favor da reabertura da Rádio Nove de Julho de São Pau
lo (SP).

10. Manifestações de protesto contra as ameaças do Presidente dos

-
Ronald Reagan, ã Nicarágua

Atentado em Juiz de Fora. 
- Contra a entrada rlo Brasil de torturadoees do Haiti

EUA 

11. Aprovada a participação da Comissão Nacional, como organismo funda
dor da Agincia Ecum�nica · de Noticias - AGEN/SP, recomendando a assi
natura do seu boletim e envio de noticias.

12. A Comissão Nncional apoiará o pedido <la Regional Nordeste, sobre as· as
despesas do IV Encontro Nacional .

.....__, 

13. O relatório da I Reunião ca Comissão não foi enviado por ter ·sido o
mesmo extraviado em Olinda. O mesmo já foi reproduzido.
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SUGESTÕES PARA O REGIMENTO INTERNO 

DO REGIONAL LESTE I 

ii.U�.86

,-,,_ 
!I . COORDENAÇÃO

1. A Coordenação é formada por entidades indicadas pelo Regional.

Cada uma das referidas entidades, escolhe o seu representante e envia a 

Secretaria Regional a ata dessa eleição. 

2. A Coordenar.ão terá, ao menos, tres membros.

3. Seu mandato, é de dois anos.

4. Atribuições:

- encaminhar projetos, mantendo o Regional bem informado.

- c0nvocação de encontros extraordinários

- serviço de secretaria

cadastramento de entidades e de assessoria técnica

- articulação com a imprensa e outras entidades

- dar continuidade às decisões dos encontros

- intercâmbio: visitas, estágios, etc

- posicionamento político diante das violações caracterizadas

dos DH a nível regional, nacional e internacional

- viabilização dos encontros nas datas marcadas pelo Regional.

- prestar contas, anualmente, ao Regional, do movimento financeiro.

� { II. ENCONTROS REGIONAIS

1. Deve decidir sobre o n9 de cursos e encontros do ano seguinte e

fazer o respectivo calendário . 

2. Decidir sobre o encaminhamento dos projetos financeiros e a aplica

ção das verbas recebidas. 

3. Os grupos devem custear total ou parcialmente, quando carentes,

as passagens para os encontros e cursos regionais. 

4. Critérios de participação:

- Só os grupos já articulados e cadastrados

- Os participantes devem:

. estar participando da caminhada

. dar tempo integral

- tres pessoas por,entidade,com direito a voto.

- Não deve haver rotatividade total dos delegados dos grupos. Em

cada ano deve haver uma pessoa fixa de cada entidade. 

p/ Comissão de Direitos Humanos 
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MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SOS - &! . Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Brasi1ia, DF • (061) 321-4751 

:n: a··-� T' tt:::::: n:�t íl'•,J! ,(), I[), CP 
LESTE I - MNDDH 

Art.lQ- O Regional Leste I afirma que os Direitos Humanos são fun
damentalmente, os direitos das maiorias exploradas e das 
minorias espoliadas cultural, política, social e economi
camente, à partir da visão destas categorias, conforme a 
carta de princípios aprÔvada no IV Encontro do Movimento 
Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. 

Art.22- Para cumprir seus compromissos o nosso Movirnerito baseia-se 
nos seguintes princípios: 

I. Estimular a organização do povo, para que se cons
cientize àe sua situação de opressão, descubra for
mas para conquistar e fazer valer seus direitos e
para se defender das violências e arbitrariedades, -
promovendo em todos os níveis, urna educação social e
política para os direitos humanos. Este esforço deve
possibilitar que homens e mulheres tornem-se, cada
vez mais, sujeitos da transformação e superação das
atuais estruturas.

II. Lutar, com firmeza. para garantir a plena vigência
dos direitos humanos, em qualquer circunstância, de-·
fendendo a punição dos responsáveis pelas violações
desses direitos e a justa reparação para as vítimas.·

III.Incentivar e garantir a autonomia dos movimentos po
pulares, ultrapassando os interesses institucionais,
partidários, religiosos, considerando a pluralidade
de opinião e reafirmando a opção fundamental que é o
nosso compromisso com os empobrecidos e marginaliza
dos.

IV. Ter claro o seu papel, suas limitações e potenciali
dades, sua identidade repudiando qualquer forma de
instrumentalização e se caracterizando como uma ar
ticulação não governamental.

V. Incentivar a criação de novos centros e comissões,
promovendo a articulação com entidades afins, numa
política que tem como vertente que direitos humanos
são sobretudo os direitos dos empobrecidos e margi
nalizados.

Art.32- O MNDDH- Regional Leste I, é a articulação permanente das 
entidades que lutam pelos Direitos Humanos, instaladas nos 
Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

DA INTEGRAÇÃO DE NOVAS ENTIDADES 

Art.42- A integraç�o de novas entidades de Direitos Humanos, fica 
condicionada à participação nas lutas e encontros (esta
duais/regionais) do Regional Leste I, bem como o compro
misso de assumir integralmente os princípios citados no 
ítem I. 
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MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS - f.d. Venâncio VI, bloco O, 39, s.ala 109, 70302, Brasi1ia, DF · (061) 321-4751 

§ único- A deliberação do ingresso ou não no Regional Leste I.
será feita nos encontros estaduais com a apresentação de 
uma entidade anteriormente filiada. 

Art.6Q- Integram o Regional e Estaduais as entidades que têm par
ticipado dos Encontros da Regional Leste I. até a presente 
data. 

Art. 7Q-São instâncias do Regio6al Leste I: 

a) O Encontro Estadual·
b) o Encontro Regional
c) A Coordenação Estadual
d) A Coordenação Regional

DOS ENCONTROS ESTADUAIS 

Art.8Q- Os Encontros Estaduais realizar-se-ao urna vez por ano, 
sempre no primeiro semestre e deliberarão sobre as articu
lações e lutas conjuntas. 

Art.9Q. Compete a cada estado deliberar sobre o caráter e a compo
sição de sua Coordenação, quando se fizer necessário. 

DOS ENCONTROS REGIONAIS 

Art.10- o Enc-ntro Regional se realizar-se-á urna vez por ,ano, sem
pre no segundo semestre. 

Art.Ll-_b nquorurn n necessário para deliberar sobre as questões 
abaixo citadas será de 5-0% mais um. das entidades que in
tegram o Regional Leste I. 

a) Escolha da Coordenação
b) Escolha dos representantes junto ao Conselho Nacional

do MNDDH
c) Firmar convênios e aceitação de doações de �essoas fí

sicas e jurídicas
d) .Modificar seu Regimento Interno
e) Aprovar prestação de contas

Art.12- Cada entidade de Direitos Humanos que integra o Regional 
terá direito a 2 (dois) votos, nos Encontros Estaduais e 
Regionais não importando o número de seus participantes. 

Art.13. A ausência consecutiva e sem justificativa de entidades 
articuladas, nos encontros do Regionais Leste I, durante o 
período de 1 (um) ano, implicará no seu desligamento até 
uma nova solicitação, obedecido o disposto no artigo SQ. 

DA COORDENAÇÃO REGIONAL 

Art.15. A Coordenação Regional é composta por 5 (cinco) 
tantes, dos quais: 3 (três) são efetivos e 2 
plentes. 

represen
(dois) su-

§ lQ- A Coordenação será eleita anualmente. nos Encontro� RPn1�-
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS • Ed. Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Brasília, DF · (061) 321-4751 

§ 3Q-

ser aprovada nos Enocontros Reçionais convodados extraor
dinariamente para este fim. 

Na eleição da Coordenação serão mantidos 2 (dois) membros 
da Coordenação anterior e substituídos 3 (três), cabendo 
ao Encontro ReQional definir quem se mantém e quem será 
substituído. 

Art.16. Compete a Coordenação Regional: 

a) representar politicamente o MNDDH;
b) articular o ReQional, preparar e convocar os Encon

tros; 
c) elaborar projetos para articulação e lutas do Regio

nal e administrar os recursos através da secretária; 
d) representar o Regional no Conselhos Nacionais do 

MNDDH; 
e) coordenar os trabalhos da secretaria e comissões de 

trabalho.
f) convocar Encontros Extraordinários

§ único-Os Encontros Extraordinários, serão convocados, no míni'mo,
15 (quinze) dias antes de sua realização. 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

Art.17. A Secretaria Executiva terá caráter regional, eleita por 
úm período igual ao da Coordenação, e será assumida por um 
entidade do �egional. 

§ 12-

§ 22

· A entidade eleita para assumir a secretaria executiva de
verá ter um representante efetivo na Coordenação:

-A .Secretaria Executiva será responsável pelos serviço de 
secretaria e tesouraria do Regional.
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Petrópolis, 25 de março de 1991. 

Companheiro(a). saúde! 

Segue anexo o formulário da pes

quisa encomendada pela Secretaria do Movimento Nacional. Por 

favor. responda e envi.e o quanto antes para a Secretaria do Re 

gional (Petrópolis) para que possamos passar os dados para o 

Nacional. 

O atraso no envio deste formulá

rio se deu porque nosso Regional já estava aprontando uma pes

quisa própria, mas que foi suspensa por falta de dinhei�o. Em 

breve enviar�'!mos a programação do Regional. 

Aguardando sua breve resposta 

desejamos força na caminhada! 

Abra�os. 

José Américo de Lacerda Jr. 



PROFISSÃO QUE EXERCE 

Prof Advog IAgri·c Oper Estud Ag.Past As. Soci·al Psi:c Outros 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

-

14. Cadastro de profi'ssitonai•s que apoi·am o MNDH, com .os quai:s a entidade pode cor.

tar para colocar nas &reas de Formação,Comunicação e Viol@nci'a(Em folha anexé

relaci'onar o cadastro dos profissi:oanai's).

-me: • • . • • • • • • • • . . . . • . . • • • . • • • • • . . • • • • • . • . . • • • . . . . . Profissão: ..••..•••....•..• 

End�reço: .................................................. Cep: ............... . 
.. --r-·, · 

, -

Telefone: ••••••...•••.•••••••...••.. Orgao em que trabalha: ...•.•...•••••..•••. 

Área de apoio a enti1dade: ...................................................... . 

Entrevistado: 

Função na entidade: 

Localidade e data: 

Assi:natura: 



. }'; . . 

ORIGEM DA MILITÂNCIA 

Partido PolÍ'ti!co Movimento Si!ndi:cal Igreja Outros 

--- ··· ·-·--· 1 

M F M F M F 

.. -·-·

-
1 

... 
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ESTADO 00 1ho Dlt J;JNEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Presidente • 

.. � l .. 

Em, 17 1 de janeiro de 1.991.

1 

���§�§��-��-QQ�L2! 
1 ' ; ; 

1 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação des 

sa Casa Legislativa o .anexo Projeto de Lei que institui o Pro 
_____,,. 

grama de Apoio ao Estudante Universitário Voltarredondense, pa 

ra o custeio, pelo Município, dos estudos de graduação superior 

de cidadãos naturais de Volta Redonda • 

Ao submeter esse Projeto de Lei à aprovação dessa 

nobre Câmara Municipal, faco-o com a convicção de cumprir uma 

das mais alentadas aspirações de realização do meu governo - a 

de assegurar aos jovens, nascidos em Volta Redonda, o acesso ao 

ensino de nível universitário, independentemente de sua condi 

cão social. 

Infelizmente, por circunstâncias históricas, cu 

jo questionamento, agora, nao cabe avançar, Volta Redonda ofe 

rece à Juventude somente uma única graduação superior de cará 

ter público e gratuito: a de engenharia industrial metalúrgica. 

Todas as demais, entre elas, filosofia, educação física, 
� . 

medi-

cina, odontologia, engenharia civil e ciências contábeis, sao 

ministradas em cursos pagos pelo estudante. 

- - --------

º Programa de Apoio ao Estudante 

tarredondense, instituído pelo Projeto de Lei 

ge essa grave distorção, democratizando o 
ral de Volta Redonda aos estudos de nível 

Exmo sr. 

Ver. José Israel dos Anjos 

DD. Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

�g;§'.!'b

corri 

jovem natu 
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P:STADO DO RIO DE. JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM NO 002/91 .• 2
------------------

isso, a Cidade resgata um grande débito para com os se1.1s fi 
lhos. 

Dia virá em g1.1e as 01.1tras instâncias de Poder , 

repensando o papel prioritário e emergente _da Ed1.1cação, 1.1niver 
salizarão o ensino público e grat1.1ito em todos se1.1s níveis. A 
té q1.1e isso aconteça, e pelos meios de que possa dispor, é 
dever irrenunciável de cada Comunidade de s1.1a gente ••• 

Com essas ponderações, dirijo-me aos ilustres Ve 
readores, na certeza de contar com o seu solidário apoio e a 
s1.1a aprovação ao Projeto de Lei ora·encarninhado. 

C\A� C C\__,,-v"-<)
Arq

�
Q Wan· do de CArvalho 
Prefeit 

..__ 

'· 

•

• 
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ESTADO DO I RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 

Institui o Programa de Apoio ao Estudante U 
niversitário Voltarredondense e dá outras' 
EE2Y!9���!���------------------------------

A Câmara Municipal de Volta Redonda ap·rova e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Artigo 10 - Fica instituído o Progr«ma de Apoio ao ' 

Estudante Universitário Voltarredondense, para administrar o 

custeio, pelo Município, dos estudos universitários de cida 

e dãos naturais de Volta Redonda, nos termos estabelecidos por 

esta Lei. 

# 

• 

Artigo 20 - o Município assegurará .o custeio dos estu 

dos universitários de cidadão nascido em Volta Redonda, ma 

triculado ou que venha a se matricular em instituição de en 

sino superior legalmente reconhecida e sediada nesta cidade , 

na data da publicação desta Lei. 

Parágrafo Onico - são excluídos do benefício a que 
se refere este artigo os cidadãos nascidos em �olta Redonda ' 
graduados em curso de nível universitário, de qualquer 

reza ou sede . 

--.. - -----�-·--· -

natu 

Artigo 30 - o custeio de que trata esta Lei é váli 

do some�para uma única graduação universitária, sendo veda 

do ao beneficiário, sob pena de perda definitiva e irrecor

rível do direito: 

I - desistir dos estudos; 

II - ser reprovado, na forma qo regimento da institui 

çao em que estiver matriculado; 

III - trancar matrícula, salvo por motivo de enfermida

de grave que lhe impeça a frequência ao curso, a 

critério da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Y.STADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLT4 REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 

fBQ��!Q_Q�-��!-�!:!!i!f!E�� .2 

§ 10 - O trancamento de matricula a que se refere o 

inciso III deste artigo é admitido somente uma vez. 

§ 20 - Perderá direito ao benefício de que trata esta

Lei, e em caráter definitivo, o aluno que apresentar rendimen 
to escolar insufici�nte para promoção, de acordo com os cri 

térios de avaliação constantes_do regimento da instituição 

de ensino superior em que esteja matriculado. 

Artigo 40 - t vedado, ao servidor público m11nicipal 

beneficiado por esta Lei, req11erer o benefício de que tratam 

os artigos 212 a·21s e se11s parágrafos da Le1 Municipal no 

1931, de 26 de outubro de 1984. • 

Artigo SQ - Fica o Executivo autorizado a celebrar con 

vênio com entidades mantenedoras de instituições de ensino su 

perior que ministrem cursos de nível universitário no territó 

rio do Município de Volta Redonda, nas condições referidas no 

artigo 2Q, para o pagamento, pelo Município, do c11steio de que 
trata esta Lei. 

Parágrafo único - O convênio referido neste artigo as 

segurara, expressamente, entre outras ob.rigações: 

I - o pagamento, pelo Município, da anuidade escolar 

do beneficiário, em prestações, com reduções, pe 
riodicidade e datas de vencimento firmadas de· co 

m11m acordo entre as partes convenentes: 

II - o fornecimento, pela instituição de ensino supe 

rior ao órgão competente do Município, da relação 

mensal dos alunos beneficiários regularmente ma 

triculados no �ltimo dia do mês anterior, dos de 

sistentes e dos de matricula trancada; e,_a cada 
semestre, da relação dos alunos enquadrados no §2Q 

do artigo 3Q desta Lei; 

III - a garantia, pela instituição de ensino superior, 
de devolver, imediatamente, ao aluno, quaisquer ' 

parcelas da semestralidade recebidas anteriormen 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

· PREFEITURA MUNICIPAL OE VOLTA REOONOA

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI MUNICIPAL
------------------------

.3 

te à concessao deste benefício. 

Artigo 60 - A obtenção do benefício de que trata esta 

-Lei, mediante a utilização de meio fraudulento, independente -

mente das cominações ·pen'ais a que estejam sujei tos, obrigará

o infrator e a quem haja colaborado para a fraude, por ação ou

omissão, a ressarcirem o Município dos prejuízos dela resultan

tes.

Parágrafo único - Se servidor municipal, o infrator ou 

sonivente a que se refere este artigo sera exonerado ou 

tido a bem do Serviço Público . 

demi 

Artigo 7Q - A administração do Programa de Apoio ao·E� 

tudante Universitário Voltarredondense, de que trata esta Lei, 

fica a cargo do Gabinete do Prefeito. 

·Artigo 8Q - As despesas decorrentes do cumprimento des

ta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. 

Artigo 99 - Esta Lei será regulamentada através de 

Decreto do Executivo, no prazo de trinta dias, contados de 

sua publicação • 

Artigo 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmen 

te .as Leis_Muniçjpai? nQ 180�� de 22 de dezembro de 1982, e 

nQ 2218, de 6 de jalho de 1987. 

Volta Redonda, 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 
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DECRETO WO 3.576 
----------------

Cria Gratificaçio por Tarefa• de Conf.inn 
i!�-!�!2��:iL-����-------�--�---�-�· 

O Prefeito Kimlclpãl de Volta �edonda., no �ao de aoaa 
b�içõee legais e, 

atri 

CONSIDERANDO o q�e diapõe o artigo 70, 
§. Jo, do Decreto no J.181/19 q�e impossibilita o pagflJQento 
do horac cxtres aos servidorea q�e não meoanizaa cartão de 
ponto, 

CONSIDBRAKDO q�e o� O�ar�aa Mdnicipais, 

• à õisposiçso do Prefeito Mdnicipal, não poseuem local fixo
d� trabalho que poeeibilite a adtenticação meo&nioa do car
tão de ponto,

• 

COJISIDBllHDO qa•, froqoAnteaente oe rete 
rido• G�ardas altrapaeBlllll o horário normal 4e Bda jornadn de 
trabalho, por exarcore� tarotas �e confiança e solarem pela 
&egdrnnça pcccoal do Prefeito MdnicipalJ 

C0�SIDBllANDO, finalmente, a necesaiõade 
de a� fas•r j�stiça q�anto ao p•garnentu õo tempo d& trab� 
lho extraordinário q\le vü pra11tando j'1nto ao Executivo, 

D 1! C !t BT At 
_, _____ .. _..., ____ 

Artigo 10 - Fioaa criadas OJ (três) 
por Tarefa de Confiança, Simbolo GTC-2, no -

ria Municipal da Governo (Departamento de Se 
ni�l) qu� ��ve�;o �er atribu�ae somente aos 
p3in q�o �� �neontraroffl ! �isposição do PrRfoi 
Enti e:,corcicio. 

Oratificoçõea 

ança Patriao
PJ!llnici 

M\l iéÍpal 

/ 
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ESTADO DO RIO DE JANETRO 

PREFE'tTUR4 ,MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 

02. 

Artigo 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Volta Redonda; 30 de janeiro de 1991 - 360 de Fundação da Ci 

dade. 

��� 
Arqto Wanildo e Carvalho 

Prefeito M 

•
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Estimular e imrlantar instr�ntos part.icira�ivcs, d�?-....,CU' 

a colbor-a,;ão dos eITDreza::bs na vicia or.:rc.:.aci(T',al ( e�: ., • • 0 _, 

h og,õ.,-:i.2.S óe Qua 1 i d.a�) • e·).

Oforec.er a-::>s eJ11?regaàos. abertura parõ maniiesta, õ�$ se·..!S 
st.rperiores: opiniões, recl2..rr.ações e .eivindicações. �ã.nto 
cl2 natureza coletiva caio i.ndiviàual·, agindo em cori.se-� . .er,-

ç;\� � Í'ílrnr.cn11rk1 fo�1�·-hnd. 1 ,1pnn·_1n1nn�.i nt.e, (t)

('Pld�l�i...t,11 'J� "Cl\>,l\t«tl'C� ti ��llljl11)1y.11HUt t»tféit4\li 1J..Jlt P11�,1�"

gaocs. 

., 
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K:L� 1-:t:ES C-J.\ G:::?..=..1-{i":.S ' S;)í"::.i;.\"l s:�s
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rec:.essário saber, pa.� �ãllto. ( •) 

·. ·es resultacbs obtiàcs pelo g�n:n�_e/si_.Ç.-=i'\-iso-:- na
ção e cü11i\.JJU.cação opon:una ai:,s seus svperiores 

�,rs ·_.-:n; ao. 
de pro'o ler:·.?.S t .a 

balhista.s, serão consià..eraàos. :forrnal..'lt=nte. cono c:-ité;-ios O!? a\'a 
liação à: ::iese�nno. 

) · . . .. , � � .. ,. . ' .... ,., : .. 

• A ci.i reção d.ã éíT'�Hesa manter� os G:.-entes/Superviso:-es

r.er,te i.rúor.naàcs a respeito das Polí tic.as ae Re laççes Trabaliús-

A à.ireção da e1J\1resa outorgará aos r-=rentes/supervisores, auto-:-i
ciaàe conâ.i:.ente ciJm õ respa!sabi 1 ic.a6e e x::i �ida em matf-r�ã oe rela 
çoes �r-�ballt.istas. ( •) 

• A direção da ':!1;-çn-esa àispens�1rá acs gerel\tes/sLÇ>eryisores, trata
nênto dl ferenciaóo ào restante àcs e1;�,re6aàqs, � maneira a� os

. - . .• . .r;· --
i.n teres ses celes nao seJan1 1epresentaàos, pelo Sindicato. ate an-

de for possível. ( • )

A I' ,• ., , ... ç PI \!i!1i

!!rll'·l 11'
1

; 

�-n�.'.J LÜr, tomü 1,nunlrnde: 11 .11�11\1H'i1:, .. ,
1
,1\.• de rer.ur!!.1i .. , 

,·H. ·�,... : 1_,; \' • \ J •• .. l l ;;l,1 i 1,; �. 1 ... ; • 't· 
"

� ,. ' ' 

. \ 

1 
1 
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A SH ceve pres�ar assessoria té:ni ca à linha "l.º -•• - :-a iqu1 ca
na tJrr.a62 de ::!ecisões, r,o âmbito das rela;ões je 
lho. (') 

. , ., . 

A.SH é responsável por colocar a disposiçã o �º �inna hie 
rárquica os conhecimentos e meios técni ccs que permi:em 

aprimorar o processo decis6rio em relaçbes :rah�lhistas . 
.. 1 : 

... ' . :,  ... 
' 

A SH oeve -liàerar.:·operacionalmente, o processo à !!

ciação coletira. 
ne 5c, -

. � . 
. 

r. 

A SH deve propor ã ·direção da empresa a atual i2ação das 
pol�ticas de RT. interpretando os anseios de empre�au os , 
5upervisores, gerentes, comunitiaàe. governo, etc . 

. A SH de\'e centralizar cs contatos mantidos·pe!a empresa 

com o Sinàicato dos Trabalhadores, proa_çindo, 5ei11pre que
possfvel. 

e A S!I àere lilonitorar os processos de administração de Re-

c u r s O s H um a n O s , d e ma n e i r a -� _ m a 11 �ê __ .:J o ? _ a f i n a d o ·s e o rn a 5 

p o _l í t i e a s à e R e 1 a ç Õ e s _. T r a� a l h i s t .i s ,
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C(HJ..; '. •:>,,:�E:3 

hie:-á rqwca

a ·--·"'Q"-'' e.. - .:,

.. , . - -

h.i e ,a l?ci ca. 

conr..inica;ão. ca?õ::es àe s.e;em r.tivw:i!:'s em m::..:eritos -� ::r-:s!.: ::-::. 

balhista, 

Cap:ar e p!V...essar opo�un2..J.erite, com � us t. i ;ci ã:e a Ú} t i.,"7'.G · :..'"'..S.

�anc: ia pcs sí ve 1, . as suges .. õe s/reclar,;açQ".!s Jos e� ,re gaoos.

-
. 

E':;-:::::,-:! a 

/Sl.¾-'1erYisão, através oe.i.Júo�ões, t roca 00 _ireias, etc.. 
' , . ' ' 

.. , . ,, . 

•
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. A ;,.'=",resi e.e,� 6:-iJ..3r· clari:s e t;-ar!�:;,;--�r,:es. at,õt�s ::.a � :.::.r.ã 

,, T�ACJ 01 nr .. ,!ii � ���ni,Ao J�·.vH, �r;i.})al.iw {)fp ii_�P. � ji1t.-
v-e, h;m como ::'a:.endo o que est�w:- ao seu al:.ance por rer..é:1d.iar 
a sitwção ientro ào znbito àe ação àe caãa_qual. (•) 

• A àire;ão ca eni.:>r�sa oeve 
;-e·c�nêáve 1. o princípio 

·. ·1 ·r:1 ... ··-:
"'spe i tar, até onà!, i for pos, ;.;,;, J • \
ele Hnão negociar sob pr?ssào" sei.lpre 

e qu.aJ1cio as ímtes cie pressão sejam (ou ?arelam ser) ,a.:L::nais .) 

e .. o alvo íor especiíicarrente a efíl?resa. 
' 

A respJ'.sabilidare à.ireta pelo geri=nciauento de uma crise é do 
c.h.ef.e ào setor oríaru.zacional, ero qi.e essa cri'.se ocorre e ao 

,.. 
• A SH dev� ser Wonnada e consuluid3 pela linha hier�rqu1ca, 

2..Ssi..m que t.rné -a.r.eaça de c-rise se tornar patente. 

• , j ., • . . . ... · 
LN Plano de E.;rergéncia o.eve sen-ç1� estar prmto e em cc.11dições 

de ser ativado em caso de crise. 
··-----�---

A ?-ireção dó e�resa ma;'terá todos os e�regaàos conveniente
nente iníonr.aàos antes. durante e após a greve ser àeflagrada. 

Punir surn.:lrlaJ7>2nte o empre?,ado que se comportar agressi\·wr�nte 
com relaç�o a toàos os empresíldos, nonnas ou ativos cb e11�1rc.: 
sa, em morrt.:nto� de crise trabJlhista. 

-

• lbras pcirad.::is dur:mte uma greve, na.o serao p.:igas em
, • 

.,� 'a 
se al gu:na. ··-- '· 

1 • 

-1
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.... :•-·.tesestinrJ.la.:- o uso ôe recursos e.a enpresa ;:,ara fins 
: ·;.� � .. ..-: r � ; 

c..ai.s �. em qualq�r ciro;,.st.âr,d a. 
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Bl�uear qwdq�r �entativa Sl�:::jcal d!:stin&çia a se
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àeve sempre exercitar e seu poder 
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F'FW..JETO "SEMil'1ÁFno DO RF.GIONAI... I .. F.:STE 1. 

F�EFm�MA AGR,iFU1� E URBANA: "O DESAFIO D1� Ih!TFGRAÇÃD" 

1- Antecedentes e ..Justificativa

O MNDH tem como uma de suas bandeiras histdricas a 
questão da terra. Por for�a do engajamento direto de inJmeros 
CDHS, vem, desde sua origem, denunciando a situação de 
viollncia e concentração de terras reinante no meio rural. 
Respons�vel pela expulsão de milhares de trabalhadores 
rurais, que pe-i.!;;;;;am a migrai- cont inuamete em bus<::a de "Ten-a 
Prá Plantar". 1'1um segundo mcrnH�nto, "de!;;cof:,1-e", juntei .. co.m 
outros movimentos sociais, a dramática situação, dos centros 
urbanos brasileiros, refletida na ausência de qualidade de 
vida nas cidades, onde a maioria empobrecida nio encontra 
atendimento as suas crescentes necessidades, como habitação, 
transporte, educação, lazer etc. 

Nesta linha, a discussão sobre a reforma agrária e 
reforma urbana é algo de constante nas atividades e encontros 
p1-omovidos pe 1 o MI-.JDH. A partir dtJ "sopro ,-evita 1 i:2:ado1-" da 
articulação de discuss5es desta ordem ocorrido na �ltima 
Assembliia Nacional - em Salvador, ..Janeiro P.P., o Regional 
Leste 1 realizou seu encontro anual, buscando tanto 
adaptar-se a nova estrutura, como identificar prioridades 
dentro do que o MNDH se prop5e. 

Foi entio identificado como prioridade, no contexto 
do programa de Políticas PJblicas em nivel regional, a 
questão tema do presente seminário . 

Anotaram-se, no referido encontro regional, 
pontos que justificam tal delibera�io. 

Em io. lugar a necessidade de uma melhor 
organizaçio das lutas pela Reforma Urbana. Enquanto no meio 
rural jÍ temos atores/sujeitos sociais bem definidos, 
protagonizando esta luta (como CPT, MST, CUT-RURAL etc .. 
diga-se de passagem, participantes do MNDH no Regional), no 
meio urbano temos movimentos bastantes fragilizados e que nio 
conseguem se articular adequadamente. Assim, não se tem uma 
proposta de Reforma Urbana. Elaborada e defendida em nível 
nacional, pelos movimentos urbanos. Estes acabam voltando-se 
para quest5es muito imediatas ae pontual. 

Em 2o. lugar, a necessidade de comprometer mais o 
MNDH com a questão rural. Conquanto todos os compromissos e 
bandeiras histdricas, nota-se com nitide2, que o MNDH � um 
movimento predominantemente urbano, ficando a questio ruial 
excessivamente deixada em 2o. plano. Além disso, hi um senso 



comum que nos faz pensar que os conflitos rurais existem 

somente no Maranhioo, no Pará, em Goiás, no Parani e Rio 

Grande do Sul. Porim, os movimentos rurais articulados em 

nosso regional tem nos feito ver que no Rio de Janeiro e 

Espírito Santo estes conflitos sio reais e graves, como nos 

outros estados citados. 

Em Jltimo lugar, a necessidade de articularmos a 
luta por estas duas reformas, os movimentos do campo e da 
cidade. Esta articulação pode se dar tanto no nível da 
produção, com a criação de sistemas de escoamento direto ao 
consumidor, como no nível político, de apoio e refor�o m�tuo, 
contribuindo para o processo de formação das lideranças dos 
movimentos urbanos e rurais, quando adquirem uma compreensao 
mais abrangente dos fatores e causas determinantes da 

conjuntura rural e urbana. No Espírito santo, se conseguiu, 

há um ano atrás um passo concreto nesta direção: a criação do 
"Forum F'c�rmanente da.s Entidades do Campo e da Cidade", com a 
participaçio de mais de 30 entidades. O espaço do seminirio 

servirá para avaliarmos esta experiência, e discutir 
mecanismos concretos de efetivaçio desta articulaçio no Rio 
eh� ,Janeiro. 

Portanto, a proposta do seminário, 
f aprofundar a compreensio destas quest5es 
das entidades nelas engajadas, no imbito 

sempre a reforma agrária e reforma urbana 
co-relacionadas e inter-dependentes. 

sinteticamente, 
F a articulação 

do MNDH, vendo 
enquanto medidas 
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2 LI --2 s - 2 "/11/9 V 

5a . feira - Manhã - ab�rtura - r�lato rj� �orno �h8gamas at� o 
SFnd ná r j o 

- dinãmjca clF aprFsFntaçlo elas FntjdaclFs
qu<:.�,n ,;orno<;; qu ,-:: f ;·,, ,r,.-.::mo·:;; e ,: Qlfl•'), 
conqujstas, djfjculclaclFs, pFrspFctjvas e 
questi.anamentas qu� surgem. 

- Tarde - An�Jjse de Conjuntura do 

-· ob .j �t i. vo:

quadra inicial colo�ado na apresenta��ª• 
fa?ermos uma análjsF ela conjuntura urbana 
� rural em nossa Regi.anal, coma apai.a das
assFssorjas; 

A aná]jsp será fejta em forma co1Ftjva F 

d ,·-:::- lfll.t t t d�() . 

. ... fc,r·�·c\!,,
···· t")p or· t 1.tn ·t ,j ;,t d,,�,,,; 

clebj]jdacles 

na 1ut;?1 pe::-�1a!', rPfc:1rm.:1!,, Agrár·:ia F llr·b.,,na 

A·:; ,: o 1 o,: ar;: f)i-":':<5 

sjntptj?adas para 
,!; i·":� )"' �\ 1':) 

e,�,. cl j as 
r •''::Un t d:,,,.,;; 

�-�'guj nt F 

Painel (ass�ssor�s): a canc�p�5o d� 
rFforma Agrárja F 
refonna IJ1·bana, no 
atual contexto 
br·;;\<r,·t 1 ,·,::ir·;:, 
l�e::-'g j c1n a 1

,::: 

Ci) movimFntos rurajs P ( í?) mciv j mente,!:, 
r •'?'";;P �í. t 1. vo·.; urbano<5, ,: om 

dr� pos,;e do 
alte1·nativas 
d (·'f:·,r,en vo l v,,:�r 

d i.agn6sti.co tra�ado, 
quF o mnvjmento pode 

d i. ,;; ;: u t 'L j" 

crj,:H· e 



• 

apr.,ntar 

P8nsar em possíveis iniciativas comuns, a serem suportadas 
pnr um conjunto dF entjdadFs. 

-· Tareis ··· Fm p1G�nárj;;1 c,u f:>m 91·upCif:·. mjf:,tc,1,, cl:is,cutji..

a tntegraão movimentos do campo e da 
cjdadP. 

- Din5mica para motivar
for um ( a <;;e1· cond1.l ,! i. dr.> 
teatro do aprjmjdo) 

djscussiCi: tFatro 
pelr)S !]1"1.lPOS d,-:;.-

Pa·i.nel: O pap,,�-1 dtJ (-"::<;ta,1.-:i '·":: -:;;,,,•u,;; órHão<;; 
nas Polftjcas de RFforma Agrárjua e 
IJr' b a n :,:\ ... H� e FM , �) ,·.:u: r· '� bH . . i. a d (·":: H a I:> i. b.'.l. ,;: ;í i) 

I 

J u cl i e j ;fr j o , M j n j s t f d () Ptí h 1 j e a E' t e . 

<:;r,u1 t '� ,: ap <=t ;r, d 12 a<;; ,;u 1n-i. 1· .

d E' !:'- LI a f.-' x e:.;· e ui;· ã n . 
,;-;: planr-,��jamr--;:nto 

.... d ·i. scu<:;·são 
p 1" o p CH, t a 
( ,:anH �r, 

a respeito da articula�io 
pelCi MDNH nFssas quFst5Fs 
rel:::1.1;:;i,J ,:/out1·os pro9ramas) 

.T . .i"�J: .. r.L[: .... p ,:1 j n í:? l r:, r.1 h r E,' os-, m c1 v j m f.'· n t oi,, €" x :i :"\ t €·' n t €' !:, n a f:, 
área� urbana � rural, e nossa rela�io com 
ni,; ,nG�!;,inni=, .

.... art :i í."1,11 aç·f:i'ci CC\ITI ()!:, Co1 c;•t j VC\S l·�c:H" j Cl1'1,d !:\ dt:-· 
R� fon11;\ 1 Jr b ;;u1 a ,� r:;:,.i-r()nna Ag r ;·h· i. a d i":> Ml\Jí.lH . 

- consDlidaçlo de coletjvCis rFgjonaís neste
·=.11-in t i. 11 o

�ncerramento - F�sta �om �hopinho e churrasco. 
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PROPOST /\ PARÃ FORMÇÃO ER IH Rf r 10S mJfJ.\ílOS ------------------- --------- -- -----------

/.. socicaam brasile:irél csLé.l fj�ru1ut, c,1 ,;_ v·.·:-- riu . .1.s t:omrdex&. A.! Jó• -
mas a:• dominacâc, 12 corr'0spon,1ente11Y�nte � 1--esisténc1:l.' or, tKW< no!'· rTIOVJ ment.o::- pon111 ,·•-
1-c� <: soei ait L,llnuc,r a.ssunit:TT: !..i<·m1Jt" ma I ir t;XfJ!X'csZ�: , , N,t ... ' fitX> ·r·:�sc, nr 1 i IY·rt.Rc:n ; 

VélrtÇa D(·nosaiw:ntk Com tl/r. C\lSl(. :;v•1:1! C ')11s1.o:·ic' c·>:t1v•rn:111i-•rit· :til.( 11: p:t�'l' on: 5•n1:,r 
oprimiam:. E: marc1nalü:.a110�. 1 

A vjo1r1<:t.1r ,:1,1: d) rcJ LO!· I\UITlíirl�J. 'ê':.;,; Jrlllll,: 1,1· 11:, 111\.JL)l'I.'.:. 

d( sis,.cn1:. f;OCJ,t. <'r.<:1ucir·n1c 01 1 1 
::1·mpl"\ Hlij>(·n>� 11( !.:·:!.·1.: • •"t: 1 1·.!?:.111 <t1 p�·r1fl•·111·. :,

.:_ 

sociadc., ( é:!!H ,-p'.>rnHa�. /\s v.1.r·1r1. po) Í t.lc,1: conf1pw:111 . .  nri, :.: .. v ...... v1<1l:1c;of·: rn',, 11, -

nif est.éIB orh excu!-�a.s oo�. dJ rei U>, oo�. 

forças d<J1mn.,inu,:::; e. rn., rJt'Oor1c !.:.tado

dj roei to�· r l ;;(ll.''il:-10;.,. 

�l)j> ri rn i é.lor .. 

E' SLlf)'' r I or 
! 1 !Jll,

�.1/... ,·j l lll' 

ow \' ! ('• J t\�D1·: ll0: rnrt• ri'!:-
l'. ;, !l; -� 1-:...· J é.;, (-- º" d':'fCSt: 00! 

N1m Cl'J'1r1r- :1!:f'11r ü�·.-s, rr.1:;\.'" pr- :1:!"::• 111• 111"' o: :1J"'n10�· r'r>!llJ,n,nr -

.dos coo é:i cir:1'·s;-, cto:=- d11•. i t.o:· num:mos él nr1r11�· ,1,. n: ir·: 11·:.' v.: i:ri:t. .. , J\'invrnr.:11tc, IJ, 
cioníl! <t<w 1)11". 110;· l11u11:1r1q: c·111,•11c1, qu, r 1u· .. p• 11>: <:, 1,·1 u,: 1 1 1·11.1:11>: r·,·pr·<·::1•111:1 tlll m 

llll:1 1L<• c1; ruu. 111:11c1•· c11, !)'IV(• (1r,.·:rn1 1 1<1 < l' ::,·11:. ili 1:11111: 1 1. 1•,·:: 1 ,1 ·.1· <1• 1r1i:, r1ov; 1w,1,·11. 
. . 

nr; Hll)'1 ·r·:1•;;1,, ti1::101·1c:1 <lc, ::1:,l.1·m· 1 CH· <'X:'llJ!:11r,, ,1, n; :•·::·::1 •. 1 11", 1•·111, 1,:�·p.11"1•' 111, 11 

vc) U··.,:·1c(,--llr·t.,,d,,10�·1(:C1 (' pr-:d t''(,. uu·1·11�x tlll' po: .. ::111, ,·1,f r,·1 1 : :l' e,: rl•·:::d 1111 :1l1r,1 : 

scmpr-c <·;11ntJt:1n1.r·: rn1r V"HI elo n·,tl 1c1:lW cont'l r 11v:1, c-:111 ::Htnr·:, ,,. v11,1:, ·1,,· : <1., <111•11tc1,111 
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t f u11ormY·m r,: avançl- no de"'envoJ · 1 e· .f'-1 �·. VJ!ll'.'!1:( (l• \ln 0.Stl (> ('ntlC':'lt JV( (l 1 
em SCu:·, llY�tOdo�.. S• Ji� concoroa: tt · COm éí asplraca, 0' 1 •!''nrn\'· : · nov:t; 1 ornn:. u, cOn\' J v,,
cü. ... í ur 1aétda n<·; soJ 11 .1:�.r1eoac.11 • , ,, 1u�·t1·�-- 1 , 1· 1· 1 "�---- - , .., r:,C:., liJ kl\1<.lCl' ;1; \I• 1\1'! J·_.
r 

1

1 ê- Metodologias aoroor1adac: 
1 

2.1- Desenvolve:-· nos participantes as �élpacidades o·.· :1erx% rnn.01x.:s nF, gera.ç3ao d<"· norm;L' 
qu-::: contribuarr. para organizar a cdnvjvénci& �m um:, crnuüonc,(. humana. a�- ta� rrK..1dc

1 
que toàaE. e caà3 uma das pessoas qu� a!:i fonna. pos�<.lfl, v1v"�· 01p:numentc, 

1 
2 :.�- lntegra.r- em sua experienc1a dE:! vi9n aq11e:1es va.J.01�'. .. ntjt.uc!C;S. comnorcament.o:: <.
conhecimento.'.:,, quE: )nef:'. pcrrni l-Llíl, anal i�a r crit.1côlncr11.t· ;r. ;u11r·:i1 ·;u qu'· c>:1st:cm prn·,. o o• 
senvoJvimcnto ar-:: vjo.::: nas rc�laçôe�. poJiJUc&:. soc1a1::.. !•<·011·>m1:·,1� •· cul 1uraiF err ou
SP cjescnvolvcrn, possibjljtando ru) lílCSll'lCJ tcmpc,, ou< c�xi,loP:H, f,1111;;,:. ,.i11,•rnrit.iva!., O'· <.:01,
vivénci;:.i djg_njficr.iriorél. /\né.l.lJL�:u· crjtJc:rnncnL1.. :.1.c- r111Y·í1":i:, :i11, •·>:1:.1 .-:n, 1>:,r·,1 CJ <l1·:,•·nvo1v•
ment.o da vj dr�. cxplcwr-.ll'1(lo f orrnn:-, ru terr)nl.J w1s O".: corIv, v, ·r ,,. 1 ••• 

/·, vicJ;-J é, uni processo complexo, oncl�: cmt.n· oul.r·:I:·. <'01 :;:1: :·., ,1,·v• c·nfrY�11UL�· 11• 1mnn1·1 
temente Uffi dilCTTlé) qU(' U�m rc)acno com ÜS po:::;sJbj.l \();1,11:: ! llrll :.,wn<·:· !Jll' L:Xl�:1.<•11 p:11', 
que Cílflét pesso� ou grupo soe iaJ encont.r<· su,, j dcnt. i cH 1, 

NesLa bw:;ca dP idenlidc-iOé. o que 1.;e espera ctz, c<Hi<:;.u.;;k, • (ILJ• J>P.)p<.wcionr :1c1·.l··!1·: 
9ernent.os que:, no plano dFJ consciência, ,permitam resoIvc1·· c:��l.1·:: oi 1c111�. Ó(- L.:i., rnuu• t'lU' 

possjbili'te o mnir: amplo desenvolvimento pessoal <· :,ocL1l. 
Ncst.c't rwr�;nc�ct.ivr.1. um proprama dE:- educaç:âo pn.rr-1 ll1n.'it.o,: lhim:mn:· r:::tr1hc-1r .. _.,,r·r,::r-11i 

ob,icUvo:: (' ::r·11:·. con1.ClJdo:; em t,omo das siti.mcõc��: (lur· c::�L.:1c1 nm·;1•·:111<111 0 W!:-�r·nvulv1111cnt.< 
da vjci,1 <:m su:,:: l''<·U.1�;c>c:s polÍL1cas, soc::laJr .. <'Crn1éim1c:i:: ,. c11luH-.·11'. .. 1·>:tir·r1nv·rit:1·1·1:· '" 
los parLicip:uit.r:� .• para (lUC-! a réi.rtir de?stas. Se' busqurm fc.,rnu: u11.·.·1r1.:1uvr1::: rni .. 1v·111, 
tam surerar H:c; cii,truturas desumHnizantes dcl:ect.::1ow ... 

J •nréJ t.m Lc, um progré.irnn c·ducati vo p.:ir;, 11 l :-· l 1< ,: 1hun;11 1< >! (l('V1'f',1 IH\• -
ror corro Lcrn11:: ncr,Klorcs. s1 cuac..:ões tais coroe, n vio1•:rn:i;: t ;1111.cwi t.;ir-1�,rJ�-· 1nn: ,..1,. -

.ç;ôcs 1'rnniJJW't::,, n,1c:io11a.is uu lntcrnac.i()nnj:,), m1;d i:::nHtc, :;11:1:. 11r11li fc·:;t.nc;;H'! cfJ:w1·1·1 ,t 
no co11Lc:xt0 c1r1 vlcJ.n <lo:, pnrl.lcipariLcs, uJuu:J11do e· cl:u1•11, c·,,1111·ilH11<:;,,.:· ,,.w:1 'JlH ,,,,::.:11ri 
intcqw<'t.,w :;1·1 1 c,wil l.t'I' ético ou cientÍf.lc:c1, nn m·cl1<l:1 1·111 q11, 1::1c, c·,>1:11irn·;1 l'•ll'i, 1 111 1. 
rcfh:x?.10 r· ac;1n consciente, frente aos dilemas qu•· <l"v;u1, n•::c,tv··:· <>:. 11:wl.ic1p:111t.t·,�-

!ir· ent.rnd(' que um prop,rn11i:� cri11c:il 1 v<, 11p1:1 1:i: l.('1·:"1 c11J11pricl<1 un1:J rni111-
,ri;, 11:wt., ,1', e 111, ,. 1>r11prn:t.o, r;r· l.1ouver conLrlh1lÍ<1c, 11:w:1 <·l:11><>1· .1r· 1 ·.1:11 1<J! de· c-r·l l it:lrl:vl• 
l·.::t,· ,1J11•·11•l1:·.111t, :1, 1·rn1r·1,·I 1�·.:1 q11:1rHlC1 )11· 11·:trll1:· . r·11, 11111,1 ,·1111,11 1 1., .il ,v ... ,·;i1,:1:· d,· 11·.111:·1,1

-111,,1

:-.-

ll1pll lt• 1p 1, 1 ·1•\ 1 1•',IIIY'IJI• :\, d"flll!l!'l,1. 

:11 l t tlll•· .. ,., ,1111,·1· 11n• 11I • ,: 1 , �Ili 1, 11'1 Ili� 'I JI >: 

ll111 J)f'()(:t:[·t�;l) (HillCtll 1 V(> p:1r·:1 ct1r, l\t}. ÍUUIL.tfl1I: l\,ht l\()fi• J't•f:t.1·11,,,11 ·, 

n rn1:' t 11�;,,1 1·xc·t11:_;iv;1: nn�: p1·;1mics aspiraçÔe::; qu1 • 1·11 1 1 11111:é .. tv·:c· 1u": .• :,· Lr:1r11w,,·rr r•11
:il 1:�1.r·:11;1>c:· q111 11:v, 1•'1H·c:1<•n1.rnn ::i nenhur,1 grup<, c:011�1, 1.c,. :·.1:1 1:1<• n11· <·I· ri•·''''f;!°:11 :;1 c;0:i1•·11· 
pl,tr. f1H1r1:1m·1,::,lm'rn<. : 1;; mani.ff!P.tacÔr:!-; 11r<l1,"llll' ,1! rn1:11: .. r1'>11t·,1. 11111lt1r'n"· ct·· c!if( 
n:rit<::: in:11J,•:: VIV�:111 :;1'\J:; Cil !X'l l.OS C Obr·ip:11;()'''.,. l'tlJl:',l l'llllCJ,> :;1•11: c·,1,IIPll'. 1�·f1•1'ili:i<1-'.�· i, 
1H>';n.J:11l• .. 111:·.t 1�;:i 0 solüi:Jr·ic-dacic.:. 

<'( )Ili! lt 11 · l , 1111• ., 1 l 1 1: 

1 ,.- l ! • t i e i r,.·11 1, "�

<·rn1IH'('t1111:11to: .. q11v o�·· \,J';u1::f(1111 1,11·, ,•11 .,s,,· 1il•·: ,1,1· ,111 ·1 ·1 t,l: 111 1111 t11n::; "• '. 

Ju11 1,1• 1 ,·1i: .11,,:, 1 11v,·::t lí•.:1r ri 11·:111!�lor111:u.;;1r1 c-1111.:11-.1 .. ,, ::•·:li 1,1 ·1v.1 ,p,, ··111 r,·111 ;111 :,, 11 
runtJ(l!� 11• r·,111v1v,·11·r;,, ur·L1'C\.,Hltl0 us f1:t1.01,·:, tl• 1 il" ... 1 ;i,, · ,1, .,. 1•"1 t · , 1  11111 ,·::t.u, l'I' 
:-;1'11u':. 11:i.• ::()1iY'n11· ri:ir-:, c,\ir· t.c'nh;ur1 um:1 vi:,;,n c-r-i t 1 ·;. . ::tr1 t,:w.i ,111• ll\1:;,111,·11 r,•:;;,,,::: 1 

1 · 1·l;t! 1v,1: 11·:111:,lor11nr1rw:1: dnq11i 10 q,,,. rirt<' 1,w:·il,1, 11;, 1111 ,1•·::··11v , 1v1111,•1 111, ::0-·1.. r:1
J111111.llll. i ,IÍ!lllll'' (!li• t:r \H1h <'Xt'l'Cí'I' (.1 d1!' 1l1 

I·;" • 1 1 i 1 : 11 11rr: proC'<·• ,::, 0111 !· 
!,• , •t•), 11 li I'' 'l ,'11. 11 IJ·, ,.

"11I ,1' IVI l'lf�·t'i'' CH llilL, lllVt·,.I 11 1:t•• 1
:a11111• 111,)110:· 11l1.t·tnnt.Jv;1:: 1111·,11111· ,,:·, 1,,w11 ·11,1·11· ·: :i:·,.:1c111:1 ,1 1,·:a�1:,



1 
úrpéln1za:- Of fatores ou-: inT,crvem em1um processo eaus,,�n· 

SupÔt' em onrr!'::.'J.J'C1 l�a:·, ení3tJ:·.a· ;, p·::·:.,c·Jí,n:ri a ativ1aau·. :i· 
quem t' su_:ii:;ito oo procusss. r-ar·ã canto éhs at1viaam:� ou· �:· 11nir:·í.ITT1<irr. < ma 1.er1a1s qu· 
sao empregado:... aever�l.O ser capazes d€ ftjvar a pol�nslHJH1;ir1• qur possu1- os s<:re:..; 11urnt
nos para encontrar- r-cspostas transformadoras: para o:· r>10t•J <'11 1/:1.':"' <:111 ouL <:-stno imer·so::,. 

1 � • • 
Para que ist:c, ocorril:l, nao cabr, um r·oi <1' <1nc{·nt.e:-: cJ assico::;, e- r p<.i: 

lss<..1 que ,; iunc�I(, d!.. mnmac;âc, <· o� oriet1té\c;Z10 dev, r't'C<·11•·i· ;, t1"t1orn1r1acr10 clC' facj l J 1::1n0:": 
pará por· cni relevo sur.i n::;�;,, C�J/110 <:'Oucailior·, e· DT\�fenv, t:t.:·.r •i·-s<' l>üéL'� pcrgunt.as OUl <.:1,-

1 tr�gar- 1�spostn.s acabaort.S. 1 # 

.E.n, s0pundo lu,rr:u" él ç>rgr.1n1z.acâc., ou: c-1r:11y·ril.o:·: U•'V•. teva!'· em c:on-cu rnv 
é> t.arefél dE- eclucar S(' 01:?scmvolv( clcntro1<lE um arritnent.t c11H IJO�:sib'i I i t.< · v1venc1n.r· ,. C'Y.[1· -
r1ment:ar o respeito e a djgrnd:-iar· c:1c ca9'lõ un, dos rc1.rLc1rian11·�. 

_ 1Jc. pouC.Cl serv1ré1 ref1ljz1:1-r um,; r"t;1 J11.,:1;, íll1íd 1:�r <v, ;-nH.c,rj ca:--·1:;m<,. cm
um m.c1.rco df:: rv�lr1çoef; e met,odolor1as éllltoriLar1a.s: <. 1-.1·:1Dt,111:1·· r t.c:111,1 o: violénct:;nC1n1vJC 
da socjedrtde, se- as reJaçôes qu"· cstabeicccmn�. com 0�0 r>:II'l..1('1tir1nu:: �;�1C' vjoJc�nt.ar ou r'-

,. ' 
raaas pelé'.l vio)cnc1a ou revisar as virt1.1des o:::i 00.mocr-:1c1r1 (\li, 1 1m cont.l'XLC• oc· exrn.:1'11.:n1·1,J:: 
antj -w�rnocráti�u.s. 

Proporei onr-i.r oportunfrJacv�s educalJ VéX .. ou' se.- on · i n..am ó corlVl'nr..:c:: 
8Jbre a iITT!)ortÁnci;-: cic· lutar oela construção de TTY..>do�; cJ··· conv1v0.ncié-•. ouE: enfaUzr.111. � 
�igni.dAdE··dF.l. vi<ia: é: \JTT\Pt r.A..rx•fr.1 que· dev�, surgJ.r do convcncinient.o 1ir·of1u1ou. C!Y.O('rlm"nl r101• 

na vivcnCH; or· 1111r ri prÓprH.1 d1['11i.dn.de tcnh;J :=-;jdo r'(·::1,1·i t.;1c1;1 ,. qu•· v;,i 1osc, p1,111,.iv1 - J;. 
e de fcndé'.- 1;.,.. 

�-- 1Jirct1•1;'.1!: ri,· 11;:1 provi·:mi.J er1111.;at.Jvo p;irn o:; U11x·i u,: lll1111,n11,: 

� •. 1- (Ji1,, ,,:; 1'·'' ! 1<:111:111t,•: 111 i1lr·11I.I í'iq11hm co111 11nv1 n11 v:w1 :1:. ::i 1.11:11;111·:· 1 111, i11111i 1 11111 '1! J 11Y' 
b]('lll:1:: p:lt'.1 ( 1 Jt(Jllli:tl ct,•;;('JJV(IIVlrrr·nt.l• <lít ('()flVlVt'll('l:l. :,t ,-.,v,·:. 11., <>l•:;,q-v:11 •11/l <I• ::11., J\ .,J
cinde. 
5.?- Uma unal i:;<· tlr):; s.ifmifjca<ios culturru:-: que: acanv·1.:,111 1::;u·:c-; r,rol11,·mr1:., pnrnlr· 1·n1 rr•11 
vp ít:-� opo1·t.1ini<l:1r1<·, 1 imi t.nçôe�. q1H: i;-1:io c0n1•cn-rcn1 p:w:, :, c·c11 1v1v;.,,,· 1: .. (l•·::t.:1c:11Hl<1 .1: <:<>1• 
l.r·ad.içé·x�:; 1• CJ<:l.<•rrn111:u1cl(1 ÍOJ'(;W .. ; que• provz·,('111 CIO p:1:;:·.:uil,, ;:11;1 111,IIIÍ f1•;;\,1 ·.te, ;ll.11.'li :·.11:1: 

r>r.rspccLJvas tHi f\JI.\H'ü. J:,t.0 supõe que se prcs1.ç n1.c·11c::11,. 1.:H11.u ;10:·. J:nnn::, cul l.11:·,d:,
prur,rio:; cl:J 1,·;11 iclnrl1· eximo i1:� c.:<>11tr.l.l>LdÇÔr .. ::.; cl,• f,,· 11t.i,1,, ,,,,,. 1,,,,1,·11, 111,11)u1r:1011;u- ,1 <·l.ic,,
il:; c:H·11t:1:1:. t· :,: 11t>1111:1: . .)ut·1d!1·;1::.
',.·,_ lJ111:1 l.011I/11I1 (!•' <ivC'i!:(.1c:; OU'' IC'VC' 0'.3 p,lt'l lt'.l11it11l••:, <1 U.·l.'·11:11 1 1:w, t'II l',1cl:1 �;1 l.u.ir::1,

.a111• · ::·· 1l''Vt 1 1, '!IJ' ::r· q11,•1· tl!'(':,,:rvw·. (> qll(· :��· d1•:,1·.i:1 m,di:'u·:1!·, 
'49'iw1r111 !·. p:w:, 1,11it·;\:• fnrm:,:: º'' cnr1v1vrincirv: l1u111nn1zi1<1,,1·;i: .. 

: ,, r 11 1 r, CJ\ 1 1 • e, 11 w, ·11 : :• 

. . . 
',.,·,- í• qu· :;, 1·:,pc•1·:1 rn c,Hlu pa.rLicipnnt.c• na,, e ;i é1Jil 11::,;;1c• d, t·c>11('t, l1>:. l'"·vi.u11,·11l.• 
'.;!1111k1 : J>••: 1 111, n�:::Lr"<. :J 1irn;.! !,·it.urn da 1·r:1lid,.1<l,. 11:·1:: 1>•·11, crntt1 ·íl:·1,,. q11• e,: ,·J:11,r,1, 
<H·:,n•· ::11:1:. p1 ·1,·<·pc:c1·:: 11K·<1\:1nt.c· 11111n aná]js1, cri1 ic:1 111·1r·111.:1ri,1 p,·!;1 :,,_-:,, .. 

12:.: ':'.: ·: un:i: 1•d11r::II. i vo: t ,n: :e•; 1• 1t >: 
1 h 1111: li lfl! 
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l'CH 1�;�;,_, e· ,1r�onselhÍ1v1·1 f;i;,_.,. 11::,, ,,., 1,·,11� .. ,·111 ,·:,inti.lll':1,1 1,·11-.. :, .. 
í'.er· n•r .. 1{·11'1:1 :, tu11n opc;:1c1 poi desenhai· ndvi<1:1<t1': 1· m11r·:·1:d: "' 1·:w1t.c•:· ;1111-1·1, 1·11· 
dv pn·lcr{•nci:i cano ponlo ctr· parti.d,n n0 clinr11é):,t 1cc, q11, f.c.t'l!1 u:- i•n,1w1n:. p:1rt l('it,ttt1I". 
0'' s11:1:·. cc111v1c-c()("s; par,1 éJV;mcm· c111 8el.l aue:;; Lor1:111r'1 1tl t'()ll1;. ('í>fl! ;•1(>\ll ',t • li• 11U: t\J, !11 

uos. c:t< �c, [,",7,m, nvC<...:SSé\I'JOS, com vis-r,a"i H t·:·:..1.nr.JUl" :L c:t:,:, ·1 ::1 !". : 1· 1:1.;!·111:i:11;1•·::f :1·1�:·1 
10 t711r· 11:1: 1 11:11� ·(·1• r•r·i'1U fíccuitt- é' hurnani zrv111�. 

Nr:; t..:1 pc·r-spt:c Li va enV!r"lOt'nlO: mi· : :: ,. , ri,, 1, 1, ,: ti 1 11 i 1 1 i. J r 1· ,v 1 1(11' ·� , -� 
q111..:it:� q11, ,tPl":1<•11t.,1t1, J1t'<.)JlO:,t.r1: l.lt· c:1c;uc 



'"''-''" 11k:U� 1fl11')órta e o proce�so. e nao n<"'ccssariamentf' o proc,uLc,. 
/. geracâo àestes modelos. supôe U'l1 urocess a· e1aooraçél(,. ur1w0 é.. � 

- , 

rnél coirprovaçac., soo�· o t.errene,. qu'=' pemu t.a 1r obt.enac ev10':!iK . .lW-' ,1..:(·!'C.:é:. de <.:u;xt� J.UéJ. 1·. 

que apresem;an, para estirrular é !"'?flexão e o comprom1ssri <.:on � Lransf on11acâo a&. rv1él.lio::.,
OE:. 

G. 2- Forrnacâo na açru,
----------------

l·.sl.<- cstilc• a( f onnac?.to Jmul J Cí�:

a) eni part(. submeter a expPrlt)nCiu q111• possut· !-;nt11, �-,·u: d1 t'.·1 L<.>� .• ;1 um pr'C>,·•·!:.;1, .1 
reflexão colctiv.: •• problcrr.at1zannc, t::.LrJ ,�xrwri('ncj:J C(J!I cn11:!'i!1,11,:;oi.::· t:111tc 
CQITl() rr�todol Ófü cas. 

COI!•'• 'f• 1 11·1 l� 

b1 qu'' os C(lucaoorcs e>-.··pE::rim-,ntcm o::- mouvlor-.. c11ti:'lt 1co: 111�1wu1')J'·r t·rr !::11;. real ttl:11·. 
oe manej ra ou� vr10 adquiri nào segurança en, sua:- f>P)nr1 ;1,: r1n!:�i n: 11 o:1'1,-.-� of f a7.cr !':U;, n:- -
todolopir.. 

c1 jr revi�andu os resul"t:ados desta acru err. novor· nrl!ll\'nuY o· rrf 1r·x� colct.1vu. 

Se trata ae unjr invr::s,1gnr·âr, r n'�:1'• ,.,111c::1; 1v,1. ,·11l('nrn'ndo q11t oi <I• 
veres e· <li 1�j t.o:. se· vi vem ue:: é.1(.;oroc, com r:1 cuJ 1.ur.1 til 1.ni• 11Y: 1 e, ''t H w n · 1.,,. : ,c,1 ,rc l.tJft• • 1 x ,: 

à·ás de· Cé:!Cfü orol>lcrNi aue se- I"X'1:-iC'iona com ;i vid,1 e· corr :: c-<1r1v1vÍ•ncJ:1 11•1niru-1,,. ri;1 p1·:--;��1 1·1: 
i'rue senr.r•n: q111• l<�m nc·r.essJclac1(• e· nw· buscar,, cnnlinr1nr· n:1··:, ;,l 1 1 ·1·.-::· ;1ni1i 1<, (]111 n:i. lr, ... 
sat:i sf ,1: .. 

f·n !:11n1:t. q1ir lodos S(·.1éur part ic11,:u11,,:· ,1,·.· 1, 1,r'Oí''";:;r, <·c111(·:; 1 1v 11 
clup1o p:11 ,. · I n<· 1 ·<Juc:m1drn� r· ernr:1<ln?-<:�. 
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('Ol.idi;111;1. l'ur· IUflil inrln pOl'(JIJ<' ( 1 {'tll)\.(!Xt.o ::O('ll>-ptil 11 1r•c t'III llll• VIV•'II, 1111111.11:·, ,,,11.,··. Ili 

pot· t>;ll"n 11-.1:: 1•:ll':1 1·::1.ri111w:11• 1u1, t·:;pnç:C'l :;<wl:11 Ot1tl1• 11 p·::p• 1111 ,, ol11•1111d,llli 1111111 l?I ,., 1, 
11m:-.1 po:::·i1>1 l 1<1.111, n·iil. h>I' ciul 1"(• lrnJo, pnn111, 11·111 ,,,,·v,11,·,·J11" um, 1111•·1·1n·l;1;:1 .. <11 1 ·1, 
faL1�·.r, ,! ·111:il 1!:1 (· :1 rn..::·10 rlt' d<'f(':;,11 com m<'r101· pr'('Ot'1Jll,1<",1r, 11 .. !;1: 1,11�-f,i:, <11 pn:rnu .iri, m
dianu· 1111.1 <l1!1ll111t·Ja marcarin pr]c, riuc ocorr..-- :, nivc·l 11,1t·1or1:t1, 1n1.1·ti1:,,·1n11:il r c·n· l<x1 m 
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op1·0111·1:u·-:;· 11• 1u11:, l-'i•·t.oc1otorJr1 ar- 'h·nlx\ltl< i-op11i,1t· q11• vi.:, ;, t1·;u1.,11,1m1 ·:,,, ,1·, :;o,·1,·
a,1c11· ÍI p:11·: l: (ti, ('(JIJ�:l I'\ k:éll• C'l 1! 1.t1ITTl.Q (l-. lUI. l>10V(1 ! '1 \ ,.,, l (O 1 '( ti i: 1 •• 
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; li ,r•Ofll' l "ll�S· . l\.'C' !' i err. ( C r l ('!Ti C• COnh�c ir1r�ll 1 C : 

p1\)p,H'"l0tlóu- élO:, 111il 1uun.v:· m• Movittrntn N:r1on;1: c1• !1, J•·:; 
<.:ül 111t ·e· 1 rr)('r\ L< 1 < 10s cl I vc r-::;o::-. nr:· t.11uo., Ot. , 1n(1 1 1 �1 u:. : ,11 · 1, · 
,.ipr 'O li u ,, 1;p • e, 1 n:; 1 n 111Y'11 l.td nY·t.c,<1O i <)P lco ri 1 ;ti, ·t i c·c : 
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........ \..uu&' os 011 e rentes moaeJos ut- soc1eaaa,�: 
iorcaiecc:-· c.:ontl'�crnY..:nt.c, sour'( é t:�Lrutura aa SOCH·<ta·1· c.:rn>i t.::11::·.: .. suns fonwc o ,.,_ 
1)10ré1(;a(,, COTIS<:!quéncl� !..' a!' dlVC't'SU!; lnSt8.'1ClW O• '"í' Ull .

.. 1 ',L !• ,p:11:1".
socializar a<; experiências eaucativas possibilitana, e Jo"'�.aw�·11rl('ntc, oo::
aoE, regionais de· Direj tos Humano.s;
fornecer subsid1os quanto a formação, em nível rep.1omiJ e· naciona.!;
incentivar nos encontros esJ:>E:ci ficos de cada entidaa'· ctou tY·pj onn1 rn direi tos h1un· -
nos ét reflexão e a busca dE:- acõer: mais efetivas auan1.o ,,,. LOdl>$ o� L1po;. e· ruvt!J!:, º'"'Vt�
l,ência: policüll. ao menor. n.:l Lc·rra urvarn=i E' rur.:.i). i-, nn11l10r-. nc, trnhalho, trM3pv·
te: .... 

IV- PLMiD OC 'i'HAOAJJ fl ......

J" ct.anr1: ,tprescntaçao d,.1 "proposta df' íormacâC1 11 an Com,c' 1I1c, r J:tc- 10na1 ao MNDDJ..
-

-
icJ

I 2!.i etap;A: dJst.rihuicao àr "proposto ck· fomiaç<' panl tot·c· .-�. ,•11Li d'1 lt·:. do MNDDll r"J:i ·'.:... 
cr'Ctad:i Exc·cut.1v:1 rio prazo rk: l'S djRs afim ck pos�ihjl i r.a1· e, "�t.ucln c1·1 rrrsmn noê F.nc:nr,
trm: l<c,nonni�. 1 rcuniÔP.�� du.c:- entidades locai!:.� 
� 

e c wp.1: : �cm rni1ri o Nac I ornei l 
Ob_i�l.lvo: ,1 p:1rl.i r m avaliação C1é1 con.1ur1tut"• soc1n-<·cn11c)f11tc:. , <1;, 1111.1 p(·1:i cl,•r,,r;;, ,111� 
--------

IJJ rei t.o� l lumano:": rc•fl rt.J r· e c•lol>or:.u· UJTlél c-on '<'f)C:1C <11• 1 c,1111:1 ·:11 p:w,1 rui I i 1.antcs <'111 IJ1 "-' 1 -
LOS I h.JJl1"1no:�. 
'l'em:�r·,n: c·onc·<'pçuo e vl S:¾O histórica dos 01 t'C') to�; 1 h111nr10::; 1\ ·I 1 ·t'<'rt(' i :ti t.<'e>ri c:n ele, MNlll)! ! : 
-------

trl('todoior ia do trabalho popular . 
JjarliCl pru;ào: J cvanoo-sé cm conta que os deslinatáriof' oes�,_. scm1 nario te rao a duo l r. t 1Y 

�ãc;-éj;-:-cÕl:11-)()r-:w no pr'OCr�RO cic• c-on!1tnJÇOO do "propr;mn ctr fn1m"l! 0 :ir, do MNDD!I" <· ct, 1rrir>tC 
11r ·n t,;11 · 111: i: • : a 1: 1:. :'1n ·11:: ti•· : 11.11:u;;1r1, c•r. 1.<" TTlC':.rnn Jll '0$,'J ';un;, , t. •v,, : :, · r ,t ,: :,• r v:lT' < ,: : ·,, 'S" 1111 ! • ·:· r· r·i i' 
rio:� n:1 <·::<:0ll1:, cto:: p;wt iclp:tr\ll'::: 
a) ocup;ir f"ttnc::10 <iP :wllculac;�> dentro <ln MNl>l>II :111 ri1v,·1 11:1<·11111.11 - 11nrd11\,., <1" """····111

Nac1on:J �
b) ocupar ftinc:10 de- articulação dentro do MNDDII uo 11jv,·I f<1·s•1on:ll <i<'nlr'O 01· u111 l1mi11· u·

doj :: 1 ·pl"('S<'nt.nnLC's por estaoo.
e) caQ;;;t Hep,1onaJ poderá indica:-- alé· 2 r<'!'.HY�Sr.::nLwite!. v•r1nc1 <'111 vr::L.1 o ob.ic•t.1v<' <ln :v•1111ri·1

f'IC.

41,at.:r Jll''V1:;1:1: :· •• it ."J/111 /p i

lo<·;tl: 111::t 111111, C:1,i:u111:· •·1 ., 

Ousc1v:11·:1n: p:w;, ;rv;tl 1,1r· e, pr'O<'l'!,;:.o de disr11:;:,H<> (i:_, .'" <·t.;11,:1. !"''J>:tr·;w <• �,•·111111· r 1 <• f-.r,1 ·� 
na) <· n·fl<-1.n· com o:: r'<·:a,ucUvo�; aSSCSSOJ"(.:� .1Jev1.J1·;J CX!o1·1'\·1· 11111:, t\•11111:1'• <t,1 C:on:1 .... ·1c o 
rorm.'.1cac, uo Co11sclt)O Nacjon:11 :.ll)t.es da àat;1 p!'C'v1:,t:1 p:w:! <> :,,·1111ri·u·1c• ( 1nki< 1 <I· <l•·:'.-·n -
bro;. 

,. · J 
- • • • ., ""'ºt"un· c·1, f 1 )1 •.·.·· 1 •• :-1,, r 1 i.•· I<"•• 1 •)1 1· 11 ••• <"' 1 <)i:, ,. .• ,·1.:11,::: IIIIJ• :1111:1 ·:1r :;1:;1r•11i:1l li"! uO P"·'t • , 1 • , � '' " 

' , •• «' 1 : 11 1, • : p 1 , 11 ,, 1: : 1 .i m 111 i m .. 

ét) n•:11 t:t .. u;rlc> (li C'Ur:-:0:' ;]T]\l,llf:, .'ICI n1VC1 tl,lC'lOl\:1,. Cl•'llt ", CI•• Jll(>l'l',\fll;• CI• J•o1m:1 ',IO (l(>/•�::•O: 

l,1 r,•í1! 1,· .. u·:r, <1· c-ur:-:0, c1, foi,n:1:;;1<> na lin11:. u,, pn,1'!'"1m: rt í-lfJIJl11 .. ··1· ,,, 1 '· e, i<" ·1c,·1 ..
<'llCl r rn,.,, 11vc, tt· con:�tndr um pro_ict.o P' l ;: 1 ·,. 

Vi- nJfÍ,mO 

1- M•·l<l\llllOf 1 li1 l1() 'I rru1,1lt1t 1 t>üJllll.t" 
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é- úuestoes functamen:.ai� 

analise dos Sist.emas Sociai� 
analise àe conJunture 
anális�· da lu,:;a OE' c1assE 
análise do Movimento f>opular e suas relações con1 (r.st.aoc.;. lf1 r·cja. Síndicat:o.Partido 1 

. elaboração de um projeto histórico para o Brasl) 

3- Qucs l,()C�. CSJ >CC j fj Cé:ID

c3L1álisc cr:i.Ucá dé.lS Declarações HistorJ.cas dos Oi1\'ito:· lli1rn:1no:· 
análise (' apr-opriac;?io ela Nova Consti tuj_ção na f)('rsr,'·'t" t I v;, pnp111 n:· 
direi t.os hum;inos emergence:· das rrátJ cas popuJ arei· .. 

�- Temas relev:mtes 

vio}encié: 
' 

reforma agrari2 (terra) 
menor 
ITRJlher 

-ecologia

.... 



PHOG 1, WA_PE F'Ofüf4�Q 
:. � . . 

po J,1(_VIl·:J.:InQ.�!!..li_Ç_lOl�AL PJLQIREJJ'..OS HUM,tiNO� 
( A cargo da Comis�ão 0.e F·or·mação ) 

·' 

_.,_ •• .,,.,, -n.,.1-·, • .- � .... •JP'•- ,,.., ••••• ,, ,., '''•" '""' � .. ...... ,."' .·· · ... ......... t· -- .. ·$•,.,,�""'··· .... .... .; .,, . .. �--···-..-·---··,i•, _....,......,, .__ .. _., .. _, ............. _ ...... - . ... __ _.:) 

1 • Oh,TX':"J V(:G 

l . .1.. :; E:tliL

1-ruIJ,over a fu r·:r;ação J;ol:i. ti ca e: cápaci tação =Hl:;. lc ·folÓgi co-1-,_g
e 

J1,ç,·d1;1entos JJOpular�s· en: arn projeto cc"môrnico-1;01:ítico-cnlt.unü 
í.lt; t:r ,:1, f-; f'or-mação dn sociedade ( part:: o soei a.l j smo). 

, .· ........ ·e"····"<., 
J. • �.. • ;: .. ) t u l .L' J l • ; t;. 

,j··} 1 ·1'·""·''"'�'-:,tj C,' pr·) .r,,-··,i •-·,]-. ('.,,·-1·rl(-n··.-·:·.)' ' ,.. • , :-- " l., e.; . .. ., . \. t .. .:.> ' - � 1 \.:. • ' •• ., ... •.  • .. ' • : ... �- t • '. 

l.c·.t., l.!·o;,.c,•,;e1· :--c�rn.inó.rios a niv;;.L i(�;,:',.iona.t. e, U\.i-.::.rt 1 dc.·-:1'.'é�j_;_
açiic da ins0rção JJolit:ica ctor: movin.entos rt;pti .. Lar-:..õ·�� e ,;� 
me todol ogi a ado taüa. 

" 
• l 

.l ,<:..C. Estabelecer e er!:1 tar u:r,a 
... . 

seri.110nc::;.a (:r!·og······· .. 1 1 de �ubc·1'·jr, , :, J, ,. ... :�1c J - � V .. � 

os escri tcs (publicações) pnn:. uso na furmac;ão dos af,e.!} 

fROF OS'i.'A DE COh TElj DQ,_PHi]'.}Rt..i·íÃTI CC 

- CUR_§Q D!� FORl-:Af.;ÃO i--' 011 'J'l Q.ll E CIYACJ .i' AC:ÃC1 l-:E10.'),··LQ) 1Q0::.FED;i,:H) 
GICA. 

1) Pensa-se que Cur·sos e/ou Seminários de Formação do Vil�DH dr.varo
ter como ponto de partida a Declaração Uni ver sul elos Direi tos
Humanos ( OlW - 1948 ) , por ser este um docu:;ie!,to usado cor::10
referência por todos os CDDHs co�o motivação e justificação 1 

da sua ação. A análise crítica dos liwites <la Declaração Uni
versal dos Direi los Humanos abre e!3paço à ref1.exão política '
sobre as c.:ontradiçõos do sisterr.a cap:i talisla e ·à d.iscusr,ão da
ne c:es si tlade de s·..1a superação.
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2) SJ tuada a Declara�üo univer�al dos Direitos Hururu1os el!-1 .. �o� ... �º.ll .. t•,;,�� ..... :-«i-t..!·

texto hist6r1co, à análise do seu· texto remete à sua 1nspltá2t :��l�tJf>.
,, • . .: .. .,.,, ";-.:.V�::; ,

:;.i
::· �,� .. t.'· ·? · \: ,. · 

ção na Ideologia Liberal. Torna-se necessário, pois, a cr!tíea' �--'::" :.'

des�a I:deoi.ogin e situá-la em sua�, orieens e motivaçê.3es (int1! 

resscs). Esse passo parece neceso�rio por ser comum n inserção
. 

. 

· -----· -rits · t�DJ! � tlt!·"l'.5��,:;C:..it ''Ub '�1'ô'ó�CVõ'tl'tãdê n-·qtré·"c;l)t'ifüfigãt1 ... ·fü; !HI-v.isâó�ãõ--·---·-· 

111u11do. A análi!:::e c1·ítica. do Liberalismo deve a1Jr1r espaço à 1

c1·Ítica de sua rnatr1z: A Economia Capi ta1i stn.. 

3) A ,:1,.11-:tl.i �e do Capi l.::.�1 j S!!JO é o passo seguir: te e cen lnü, indi..§.

l; ) 

- 7 '  � ·  -- . - ) 
.. 

pe11�a.ve __ a tomaou de cot1sc.ie11cia e pos.u;ao pe .él sua superuçao.
Ji:si:;a análise do Ca_p:i laliGmo deve ccwtemµlar o aspecto histó
I'i co, derio Lan do sua t rati ;:.:i torj eJuüc e dn�1tac&1 Jlio--se sua:, co!.!
t r n d.:L <] 0 e s •

t;:ibi.liaud8!3 clH:,�,.i stir:enic�·ã.<' � , .. <111;':·lif-c'c ria ·1l!·.,J·11ati'.<� :se;c.;j�-· 
J.i:3t.a. E�:..;é., a.11;�1.is�:} eleve conte::,j,J2.r <t hlstór:J.; .. de:· :�ociuJ.Js!,10
JuULrJ:ie:l e o e:arátcr doo sociaJ.isil;os re:.üs cur·:)}'·�Hs, t,om co!'!:O
os ,�onC"".:\dor•pc e '/'•C•V(>"J:·,�--oes cc-oci•,:l i c-l:,Q l:'--' •,,· (�r·i (':� Lai''ina ,!.,- VC-4 -0 - -. --·--� 

._,, <,:..,,_ ,.,..- V\,,,,L•.- •C.\.i. Ji.L .,· - •· ._,. • 

�) O� Cursos e Serliinários, motivados pelas prática�, do l/u;D:i, v,i 
s2.m alcançar essas práttcass na 1ir�h2. do objetivo geral def,i 
r.i e.o da "inserção das lt� tas e movimentos porLtlares em urn JJl'.Q
jeto econÔrnico-político-culturcl de transforn:aç;,Ío d�;. socied-ª
de para o soei ali smo 11• Sendo assir::, o 0..1rsoísewir1á1·i o não P.Q
de passar por "ilustrativo", mas diseutir as práticas e criar
instrumentos para fazê-la avançar rumo ao objetivo propÕsto.
�!esse sentido, o ponto final deste conteúdo programático e
a discussão me todológica. O Curso deve 11 fornecer 11 instrunien
tos metodol6gico-pedag6gicos truito em nivel tc6rico corno pri

tico.
Seguindo os passos aqui proposto;_;, resulta uma proposta de con
te�do de formaçio assim constituída:

1. DECLARAÇ7i0 UNIVERSAL DOS DIHEI'l'OS EUhAl�OS

a. Hist6ria e contexto de sua origem.
b. Análise de seu texto: limitações e filiação ideológica.
e. As práticas dos CDDHs a partir da. avali2.ção da Declaraçno

Universal dos Dir·eitos Humanos.
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·. 2. O Ll13EHALISMO ' ;  ..... · 
a. Histórico e contexto de sua orieem.
b. ·O liberalts:!io C!.l.lllO 1deologi a e sua pi'esença no discurso da

classe do1;1 :i.no.nte no Brasil ,. 

. . .  :-i ! 
. ·:..· .. 
';; 

, .. ,..,,_ , ... , . _.., __ .. ··� .,. ... -�, "''"'"'"''-............. ,.. 
·-:- - ------........... �-·

3. O Ci�PJ Ti" LJ SJ.iO
8. Hi s tê·,ri c:o. 

e. Política.

a. Eistõrico.
t. O Social.i!sn,c, hcal na Europ,l.

- e. C 1'cr,!3a1!1erit,u :;;oci,üJstc; na ,'.\1:··érj.c;_, La1..11,,,.
e. I�:; He·Joluç0>2s Suci2..listns nn ArnérJca Latjr.:1.

;:: l·: h: J'ODüLvü 1 h 11 ! j�JN.: uG 1 A ,/ . 

a. A t-íet.odologi:i un r-ráxi s (Di,üêtica)
b. A Pedagogia Libertadora (Paulo Freire)

, f • e. A Construção do Socialismo a partir da pra.:-ica nos rfov:i-
mentos Populares. 
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• MOVIMENTO i,ACIC! ,\L DE DI!�li'ED,\ J�OS DIH8ITOS 111Rll\f�OS
Curno de Introctu.ç�o o.o E:3tudo do i-!n.rxis1no (f'roposta)
Programa Ger.::i.l (2 Blc)c or.::)

I. EM::�HTA.
====�===========-==�=-======�---==-=---=-��-�====�=�===============

, , , 
Concepções filoB9f:Lca::; basicas: matoria1i.srno e idcnlismo. DiaJ.eti..
ca e teorin d:i.a:letica à.o conhccim<?nto. O mn.rxismo co;no filosofia 
da pr{od.s. A al:i.enaxão econômica. Socialismo utópico e soci.alismo · 
científico. Revo1uco.o. A r·evolucão rus!:m. A cantra-rcvolucicnurida-
de da religião. 

· · · 

:::: :.: - - ·- -· = = -::: - - ::.! :: - -� - - = = - - - -- - - =: -� ::: - =.: - ::.:: -= - -- = - - - - -- - .. - - :.:-: ::: ::: -= :: :;: = = ::: = :: :; := = :.: == = = = = 

II. OBaE'l'IVOS GERA IS
=-=--=== =----:::-:: =::::-:;:::= __.. =:::= ===:=- ':": ==·==- -· ·-== :-:. . ::.: - -·= ·-= ... - -===-= :--,: :::::.::;::.::==== =::: = === == = 

1) 

2) 

Proporcionur ncs militantes-do tillDDH conhecioentos introd�tbrios 
sobre o pensamento marxis·ta. 
De·BBnvol vor no9 milt tantes do MNDDE a capacidade teórica e crf.
tica indispensavel a autonomia intelectual u.e cada um dos par�i
cipantes. 

=:============================���=n7�==�==�=======�=�=====�======== 

III. UNIDADES PBOGru,.MA'í'ICAS - BLOCO 1 - li'ILOSOli'IA
==============��==�=======--=�==��======�=�==�=-==-====--====-====== 

_ UHIDADE 1: · Concepções filosÓfica.:3 básicas 

a) Contc�do: An�lise do materialismo o do idealismo atrav6s da h�s-
t, • • f'J f' !' t • ]' I' • J- I ·oJ�:i.a c1a . 1 _oso :i é:.. ·m ·er:u:.i. .. :Lr::.m9 pr:o-mo.rx::i.ova e r.ie·ce-
riali smo ma:cxista. ::r:c:.culinmo p1·c--hee;cJ.iu.no e idealis:::.o 
hegeliano. 

b) Bibliografia b�si�a;
-.POLITZER, Goore;cs. Pri.:nc:f.1üos elcr:1cntar0s à.e fiJ.osofin. S. Pe.u- 1

lo, Edit. r-1oraes71\fS:S-:-
ENGELS, P. LudvdJt, Feuerbac:h e o fir'l (Üi. filosofia clÓ.i5siGa a1.e- 1,.., I I1.AR�( �·'11G,.'L0 o·, - -� J-1-,--l ----·'"' ·ó 1 \lf 

-
�- · n · � e .1.'..1, J:!. º· oraG �§_Ç��::.-2::�ü..ê_. l,.) • .i:au o, 1 a-ume�;a�· 
s.d.., -vol. 3. ( 1�d. em <�spanhol.: J !;d. l'roErecso, Moscou, '1978;, 

PRADO JH., Co.io. Dialética do conhe(;irc.0nto. S.Paulo, Brasilien-
. se, 19BO, 6n ed. 

�----· . -
- .PRADO JH., Ca�o •. �.e é f�losofia_. S.l)aulo, Brasiliense, 1981,

2ª ed. ( Col. Pr1-me1ros Passos, 37). · 
BY·JOVSKI, B. �ro!3iÓn de la .fjlomfÍa 11 semp:i.tcrna 11 • Moscou, Eê.. 

Progrcsno, 1-gr;s. 

UNIDADE 2: Teoria dial&tica do conhecimento 
, 

a) Gonteudo: . , . . , ' d ' . �-A dialetica corno �o�odo e·pcnsamen�o em contraposiçao 
à metafÍrüca. A lÓ(';:t.cn dio.lctica. - O relaciorw.nento. · O· 
dinamismo dos proccsGos pcnnantcs. A l.iusuae;co e a de
for,n�ção do movimento do pcnr;amcnto e do conhecimento . 

. ·.,,,·: .. :.:.::, ., ..
.. 
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b) Biblio3raf�a bÚuica:
- PRADO JR., Caio. Int-r:·od1�ç:io à l9j':icn. dialética. S.P3.ulo, Bra

·silienee, 1979, 4� od.
- K.OPNIN, P. V. A d::..alÉ:tiea como JÓr;:l.ca 0 teor.:i.o. do conhecimento.

Rio de tTo.neiro, Civílízãção Bn1sile'i.1·�t, 1978. 
- PR/1DO JR., Caio. Dialética cio Conhecimento. Op. cit. ( 11 LÓgicn

Dialética", pp. 531-5'?l . 
·· 

- GENRO J.r'ILHO, 11.delmo. 11Do mado à dialética", in MarKismo, filo
sofia Drof�rma. Porto Alegre, Ed. TchÔ,-"1986, pp.,23-47. 

LENIN. CG.hicrs phiJ.orrnr)h_igucs. r-loscou, Ed. du Pro�res, 1982, 
( 11 Sur la question de la. dialetique 11, pp. 339-31+7; "Resume

·de la "Scicnce de la logique" d.� Hcccl", pp. 182-226).
- MARX. rara a cr1.tica da econornia 2-olJ_tica. (ln MAHX, S.Paulo,

. Abril Cultural 1 1978, 2A ed., Col. Os Pensadores, pp. 101-
125, "In�roduçao") 

- SCHAEFEH, Sergio. A lbgica dialética. Porto Alegre ., Ed. Movi-

mento, 1985. 
·-

UNIDADE 3: O marxism0 como filosofia da práxis 

a) Conteúdo: O COI)-Ceito de práxis. A práxis em Feuerbach e em Hegel.
A praxi& em M&rx: filosofia da práxis. 

b) Bibliografia: º•:.) 

VÁZQUEZ, t, Adolfo sánchez. Filosofin da pr[1xi s. Rio de Janeiro, 
Paz e �erra, 1977.

GENRO FILHO, Adelmo. �.'Do medo à diulética", in op. cit., pp. 
23-4'?.

- MARX.' �1cses sobre� Feunrbach. ln MAHX, op. ci t. , Col. Os Pensa
dor"5"n, ;Jp:-1i9-5�---_--

- MAR.X e ENGELS. Hanif E'sto da Partido Comuni nta. S. Paulo, Global, 
1986, 6ª <..d. 

UNIDADE 4: A questão da alie�ação 

a) Conteúdo: O conceito .1nt;opolÓgico de alienação no jovem Marx.
A concepção 1e alienação econômica. 

b) Bibliografia: )-

MARX. Manuscritos econÔmico�filosÓficos. ln FR0�1M, Erich . Con
cei tC' marxiºsta do homem. Rio de Jano:i.l'O, Zahar, 1979, 7ª-ed.
PP o .  83-;\?o. ,-., 

A 

MANDEL, Erncst. A formaço.o d2..__J2_0nsarnento economico_de 
··- ·Rio de Janeiro,.�ahar, 1980; 2� ed., PP• 158-2'11.
VÁZQUEZ, A.S •. Filosofia da prÚxis. Op. cit.

- ======--==�==�=======�e=====�===�=��=======�===--=--=-===========-
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IV. UH IDADES. PHOGRAMkPICAS - BLOCO 2, - 'J�EMAS DÁSICOS DO f·lAHXISMO (I)
---------. --�----- ------------------------------------------------=

UNIDADE 5: Socialismo utbpico e socialismo científico 

a) Conteúdo: O socialismo utÓpi90 d.e Baint-.Günon·, Fourier e Owen.
O socialismo cientifico de Marx e Engels. 

b) Bibliografia:
:ENGELS, J?. Do socialismo utópico ao socialismo ci cntffic o. 

In ViílHX e EI·fGELS. Obras .Esêolhidas. S.Paulo, Alfa-Ômega, 
s.d., vol,2, pp. 2B:5=33o.

MARX. Cr:l ticà ao Programa de Gotha. In t·lAI�X · e ENGELS. Obras 
Esc'õlhidas, op. ci t.-;- vol. -2, pp. 205-225; 

· · ---

- -GENRO li'ILEff,-AdelIQO. Contra o socialisr.10 leri;alista. Porto A-
legre, Ed.. Tche, 1-ggr.--

UNID/\.DE 6: Rei'orma ou revolução 
, 

a) Conteudo: O reformismo ou as vias legais para 2 so<.;ialismo. Os 
limites do sindicalismo. A organizaçao da classe tra
balhadora. O partido revolucionário. A 1·0volução e o 
Estudo Capitelista. 

b) Bibliografià:
LENIN. O ���tado o a revolu�ão, · In Obras Escolhidas. s. Paul·o, 

Alfa-Õmega, 1980, vol. 2, pp. 219-305. 
- LUXEMBURG, Hosa. Reforma ou revolução? Lisboa, .Edit. Estampa,

19711·, iJ.f.\ ed. - · 
- GENRO FILHO, Adelmo. '-'Te opia e Revolução", in '.11coria e Poli ti

ca, Ano 2, nQ 8, S.Paulo, Brasil Debates Edit., 1987, pp.
32-53. . 

0 LENIN. Como iludir o uovo. S.Puulo, Global, 1980: 3n ed. 

UNIDADE 7: LÔnin e a Revolução Russa 

. , 

a) Conteúdo: As condições sociais da HÚssisi- antes de 1917. Bolche
viques e mencheviques. Duas taticas da social-deruocra-

4t· eia. A teoria leninista da organi7,a(;ão. 

Í, ·-

', ,' 

b) Bibliograf'ià:

' .. 

- LENIN. O desenvo i _vi.nento do cabitalismo na HÚssia. S.Paulo, 
Abril7';uT1Ural ;-1"982 ((Iõr. s Economistas). - .

1

1 

LENIN. Que fazer? In Obras Escolhidas, op. cit., vol.1, pp. 
79-21-,�-. 

--· 
1 

GRUPPI
,t 

-Luciano. O p'3nsamento de Lênin. Rio de Janeiro, Graal, l 
. 197':1. · . _. j ;i
GENRO, Tarso e GENHO J?IL�O, J\delmo. Lênin, coração e mente. 1 

Porto Alegre, Ed. Tche, 1985. . 1 ·1 
LENIN. Um passo· em frente, dois 12.ª��os atrás. In' Obras Escolhi- · 
, das, op. c:ft:, vol. 1, :pp. 215-3'76. .. , . - LENIN. Du�_:t0-tJ.cas da so cial-democracia na revoluçao democr�

tica. In Obras Escolhidas, op. cit., vol. 1, pp. 381-472. 
- MPJUYÉL, Ernest. A teor:i.a loninista da orc;aniznção. S. Paulo,

Edi t. Aparte, -1981�. 

. . '

· .. , . ' 
. ··'., .... ; .: 1··, i.' ' .. -i 

. .... . . . .:·: ; !-·i . . .. .. ·. 
:• ..... ' · .. ,:t. 
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UNIDADE 8:· A11álisc da contra-rcvolucionarido.dc da religião 

a) Conteúdo: A questão da al.ic1Jação rclic;ioso. scc;undo li'cucr�ach.
As s�cicdades clu�sistus e a reli�iao. A funçag rea
cionaria da. rc1ic:L.:io. Í':o.rx o L'ncel::1 e a. rclir.;íao. 03 
limites da relif;j.i�o: sua concepção (filosófica) idez.
lista metafísica.da realidade. 

b) Bibliografia:
- MARX e ENGELS. Sobre a rcli0ião. Lisboa, Edições 70, 1976,

2ª ed .. 
LENIN. Sobre o siGnificado do materialismo militante. In Ob:.,as 

Esc oifiiêl as, op. --:cl t. , vol. 3, pp. S-63"=-S,i'O.
MARX. O Ca-oi tal. s. Pa.ulo, Abril Cul t;uro.l, 198.3, Vol. 1, To�c 1

1

Cap:---1--;-z�o carátc:::- fetichista da mercadoria e seu se6re
do 11, pp. 70-78. 

VÁZQUEZ, A.S. J]ilosofia da praxis. Op. cit. ( 11Feuerbnch e a 
critica da rel1g1a0Tr). 

HAINCIIBLIN, Charles. As origens da relüd.ão. S.Paulo, Hemus, 
1971. 

===-=========
,

==
.
========º -===�=� =====-=====-===-==-==-====-======-=

, 
' 

V. AVALIAÇÃO

=-=-------�---------------------------------------------------------, 

Após a co�1clusão do Curso, cada participante deverá elabora�, até 
data � ser marcada, urna monografia sobre qualquer um dos pontos cu 
questoes discutidas nos encontros. 

-=-=L---==cec==c:::=========�========-==============-==============: 

VI. Calend.ário do Curso, Coordenadores dos BJ.ocos e/ou Unidades: a
serem ainda estabelecidos. 

=-===== === ===================�===========�========================, 
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E�\lêl proposta de pesquis21 parte:- dr:,· incl c,,ç1=ê.! L '  • •- ,, tk,v:ir,,r:,rd.c, 
Nacional dE· Dlreitos Hum.=,,nos. A p�rt:ir dc:1 rPun;.'-'c, de, ...... e, 
M.N.D.tL suger·iu que os d:iver-sos CemtroE de Defe-;;i:, dF.=.-P.r,vc,lves!::.f::·n, 
pesquisas, coladas ::. SLlê\ E->: per i ?nc ia, que pude!=!: E-n, 1 o,-r,ecer· 
subsídios para a discussão sobre viol�ncia. 

O CDEBR considerou oportuna tal su9estão. Primeiro porque o� 
técnicos que compoem o Centr-o de Defesa de Direitos Humanos Bento 
Rubião tim se defrontado, em sua prática, com essa quest&o, em 
vários momentos - processos judici�is para expuls�o de posseiros, 
invas5es de terras, enchentes, debates sobre políticas habitacionais 
em inicio de governos. A posi��o do Centro, nessas situaG5es, 
dita-se pela intui�ão, carecendo de dados que fundamentem seus 
argumentos. Em segundo lugar, face à recente ciperaG�º Mosaico, ess� 
lacuna torna-se mais presente, evidenciando qóe o tratamento 
convencional que se dá a viol@ncia, sobretudo pela imµrensa, n�o da 
conta da complexidade do problema� além de apresentar uma visão 
unilateral da questão, que acaba sendo a 6nica. 

Neste sentida, várias pessoas, djferenciadamente ligadas ao 
CDEBR, estavam convencidas da necessid�de e da proced�ncia de uma 
investiga��º sistemática sobre a violªncia nas favelas do Rio. Este 
empreendimento trataria de enfocar o assunto de outro pris�a, 
introduzindo novos elementos no debate corrente, de forma a 
relativizar esta vis�q monopolizadora, bastante prejudicial para os 
moradores de favelas. 

.,. 

Com este intento, tais pessoas, ligadas ao ÇDEBR, que moram em 
áreas faveladas e/ou ali t�m alguma forma atuaCt�D, in ic iar-2.m 
discuss6es sobre o assunto visando delinear uma proposta de 
pesquisa. Para garantir um rigor teórico metodológico no 
encaminhamento do projeto, o grupo solicitou a assessoria de
pesquisadores da área de ciências sociais, para fundamentar 
teóricamente a investigac;ão, assim como para treinamento dos futuros 
pesquisadc,res, qLte não tinham e>:periêr,c.i2. anter-irn· nesse dor.1inio. 
Evitava-se assim o viés militante na análise, sem deixar de lado a 
vivªncia que estas pessoas tinham com o campo, enquanto atribuito 
posdt ivo. 

Inúmeras foram as dificuldades para concretizar tais 
e>:pectat ivas. Vários foram os -encaminham�n.tos para estruturar uma 
proposta de pesquisa que desse conta do enf?que pretendido: entender 
a viol�ncia do ponto de vista daqueles envolvidos com práticas tidas 
como criminosas. 

Para trabalhar com essa perspectiva, considerava-se a favela 
como um universo socialmente regulado através de grupos igreja, 
associac;�o, escola de samba, além da "contravenc;�o" e do "crime 
organizado''. Tais grupos seriam entendidos como processadores de 
conflitos. A violência, iniQialmente, poderia ser pensada como 
conflito que tais grupos não pudessem solucionar. 

Ai surge a mais grave dificuldade. Embora tendo ligação com o 
universo da pesquisa, os futuros pesquisadores perceberam que não 
tinham acesso aos indivíduos que deveriam constituir uma das peças 
fundamentais na estruturac;�o desse enfoque de grupos : os grupos dos 
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"band;dos". lsta n�c:, que 1• di:;:f:'r quE· o� pesquisadore!;;. r,�::, e,� 
conhecessen1, ou que n�o SP encontrass�m even�ualmente com el�$. A 
dificuldade residia no fato do tema da pesquisa constituir-se nun, 
assunto delicado� isto é, um assunto que n�o poderia ser tocado, sen 
trazer possíveis complicações. 

Tratava-se ent�o de estruturar um projeto de pesquisa que 
�--

pudesse tratar de forma consequente �a questâc da viol�ncia, sem 
maiores riscos A partir dai configuarava-se um problema 
metodológico, que deveria dar conta da não acessibilidade, sem 
perder de visto objeto original de investigaç�o: a viol@ncia nas 
favelas. 

Buscou-se uma nova formulaç�o do problema onde pergunta-se como 
a noção de viol?ncia é socialmente construida, a partir de grupos 
organizados, em algumas áreas faveladas. 

1. TEMA

A viol@ncia foi elevad2 ao nível de problema nacional nos 
últimos anos, em função de um suposto aumento da criminalidade. Este:. 
problematiza��º tem como corolário duas ideias, que ficam 
implícitas, e que servem como pano de fundo contra o qual a 
viol@ncia se destaca: a 1oeia de excepcionalidade, e o mito da 
pacificidade do povo brasileiro. Ambas, intimamente interligad�s, 
sugerem que uma nação pacifica, sacudida por uma onda de trucul�ncia 
inédita/excepcional, clama por soluções eficientes. (ver OLIVEN R.G. 
1982) 

Esse drama se desenrola num palco, onde se defrontam, como 
atores principais, a autoridade (sobretudo a policia), o bandido e a 
população da cidade. 1 Na verdade estes atores s�o plurais. Diversas 

• esferas da administração e do judiciário, se contrapõem aos bandidos 
<crime organizado, tóxico, contravenç�o>, envolvendo diversos 
segmentos sociais tidos como cúmplices, aliados, protegidos ou 
vi t.imas. 

O cenário se completa com os significados impressos às aç5es, 
pelos diversos atores, assim como pela imprensa, partidos, 
associações e movimentos (inclusive de direitos humanos). As 
discussões ao redor da pena de morte, assim como as posiç5es 
assumidas por diversos setores da populaç�o a propósito das 
opera�ões anti-tóxico, deixam tran�parecer o q�anto tais temas são 
contraditórios� e evidenciam o carater ideológico que o� recobrem. 
Além das a�ões, os sujeitos,também são objeto de avalia�5es, e de 
fato classificam-se mutuamente. Os bandidos, por exemplo, podem ser 
negativamente vistos e até linchados pela populaç�o ou, ao 
contrário, são objeto de admira�lo. Sua trajetória é frequentemente 

1 A pacificade brasileira s6 � colocada e1 quest�o quando friç�es da classe do1inante, e da classe 1édia, se 
1obiliza1 contra u1a pràtica nada nova entre nós. Isto ocorre quando estes setores s�o viti1ados pelas pràticas 
de domina�io, até recenteaente usadas exclusiva1ente contri a classe trabalhadora. A violincia retratada no abuso 
de autoridade e na tortura s�o trazidos para a frente do cenàrio, e�bora de for1a li1itada e tí1ida. N�o se 
elaboram 1eios eficazes de co1bat�-los, e n�o se questionai as pràticis 1icróscopicas e cotidianas perpetradas 
sobre as camadas populares. Por outro lado, as ações ilícitas da classe doeinante nlo s�o consideradas violentas. 
H.\, portanto, u1a seletividade na proble1ati2aç�o da viol@ncia, e esta - to,adi nu, sentido aais aaplo - , longe 
de ser exceç�o, t fitor constitutivo do tecido social. 

t Co1unitiç�o apresentada no 1 ENCONTRO l�TERNACIONAL SOBRE DENOCRATIZAÇ10, DIREITO E SOCIEDADE, PUC-RIO, 1988. 
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ideia de que 1 sendo migrantes� e n�o inte9rado& � 
encontram meios de sobreviver às margens da �ociedade. 

V)C1ê-

Paralelamente ao alardeado crescimento da viol�ncia, ocorre um 
fortalecimento do poder· policial: aumento de pessoal e de 
equipamento. Segundo Adorno S.• as duas coisas ocorrem 
paralelamente, e são circularmente causais. Desta forma, o aumento 
do poder de policia tem como correlato o aumento da viol�ncia 
inst i tL1c ional (abLtso de aL1tor idade, tortura), assim como uma 
transforma��º qualitativa da prática criminal - a a�ão n•c planejada 
cede lugar ao crime organizado. 

As assessorias jurídicas a movimentos populares� que sempre se 
depararam com a violincia da autoridade, se deparam agora com o 
alardeado crime organizado. Não se pode afirmar que não haJa 
conflitos entre moradores e "bandidos". Alguns relatos nos indicam 
casos onde ocorreu atuaijão associada. No entanto a imprensa, e a 
populaG�D em geral, compartilham� grosso modo, a ideia de que os 
morrbs são violentos e, no máximo, que a popula�ão favelada é 
vitima, ou, em contra partida, cómpl ice desta ação anti-social. 

Dentro das ci�ncias sociais, n�o é nova 
contrapôe viol�ncia oficial à criminalidade: a 
como form2 de dominaGAo, se op5e á viol?ncia do 
anti-hegem8nica 1 assume um significado político 

a perspectiva que 
viol�ncia oficial, 

pobre que, como aç�o 
de classe. 

Tal vis�o, no entanto, peca por ser uma construçlo exterior à 
classe trabalhadora. Trabalhando com a visão interna dos moradores 
da Cidade de Deus� Zaluar propBe que a identidade �6 trabalhador 
pobre CZALUAR A., 1985), se constroe por oposiGAD ao n�o trabalho, 
tanto do rico, como do bandido. Embora o 'bandido seja, para o 
trabalhador pobre, gente como nós, há sem dúvida um abismo 
�ntransponfvel entre eles, marcado pela dignidade de provedores da 
familia, com que esses óltimos se distanciam dos primeiros. 

O problema com o qual se depara, entao, é o de compreender a 
viol@ncia cie forma contextualizada. Isto significa que n�o se pcdE 
desde já, tomar o crime organizado como uma forma de viol@ncia ex 
ante, e propor-se a estudá-lo como tal, per se. Pretende-se estudar 
a viol�ncia a partir da identificaçlo das representações sociais que 
os os segmentos envolvidos com a aludida viol�ncia fazem sobre esta, 
chegando a uma vis�o interna ao problema. Esta é a unica forma de se 
escapar a determinismos e visões preconcebidas� evita�do o viés na 
análise. 

2. HIPóTESES INICIAIS.

O crime organizado torna-se dr·amát ico nas áreas pobres as 
batidas policiais se d§o normalmente em áreas faveladas, e é a 
populaç�o residente que arca com o onus dessa forma de viol@ncia. 
<Isto n�o quer dizer que o crime está nas favelas, mas significa que 
é essa fra��o dele que é objeto da aij�O policial.) Poder-se-ia supor 
que estes grupos fossem mal quistos pela população, uma vez que 
atraem tais ações. No entanto a imprensa nos dá relatos frequentes 
das boas relações mantidas entre bandidos e seus vizinhos: as 
diversas manifestações em delegacias por ocasi�o da pris�o de 
bandidos, assim como a popular idade do "Escadinha" no JLtramento s�o 
testemunho deste aparente paradoxo. Ora se isto acontece, há que se 



-

-

entender oorque, e como. 

Acredita-se que esta sej� ume forma simplista d� pensar o 
problema t insL1ficiente para dar conta de toda sua comp)e>:Jdade. N�c, 
se pode supor que aquilo se identifica como viol�ncia seja atributo 
de um 9rupo social específico, nem que seja excepcional. No entanto, 
para amplos setores urbanos. a violé'ncii:1 tem L1m2. or·igen, social e 
espacialmente localizada: os pobre agentes da violªncia e esta 
ocorre nas áreas onde eles vivem. Por outro lado, aceita-se 
comumente a ideia de que a violªncia é circunstancial, n�o estante 
colada a quest6es sociais mais estruturais. 

Contra esta vis&o, coloca-se a presente proposta de 
invest igac;áo. Supf:ie-se qL1e a v iol é'nc ia é um atr ibuto c:L1l tural, 
bastante mais estruturado do que se afirma corriqueiramente. Neste 
sentido ela perpassa todos os segmentos sociais, o que 
descaracteriza uma visão tradicional da violência colada às camadas 
pobres, estas vistas como classes perigosas. Sup5e-se ainda que n&o 
sendo urr: atributo lo cal izado, tal al ocac;:áo é ideal óg·ica. Ela �· 
portanto socialmente respaldada, reforc;:adi:1 pelos meios de 
comunicação de massa, e suporte legitimados de práticas policiais de 
repressao. 

Sendo a viol@ncia estrutural� poder-se-ia pressupor que as 
camadas pobres, elaborem uma visão própria da violência. 
Pretende-se dizer com isto que a \isão dos pobres urbanos, pode se� 
tanto uma contraposiç�o à formulação ideológica, articulada, ou 
complementar à vls�o que os estigmatiza, como pode noutro sentido 
concebet- 2, v i.ol e,·nc ia de modo d i \.-'.erso - no prime iro casü, atribuindo 
a violância ês camadas que o� vitimizam (polícia, governos, classes 
dirigentes, ricos etc.> e no seg��do identificando viol•ncji:1 à falta 
de emprego, condic;:5es de moradia, falta de saude, transportes 
uf-banos, salários; ,.cz. _ .

Tais �ormula�Bes tem o estatuto de hipóteses iniciais de 
trabalho, que permitem uma primeira aproximac;:�o com o problema. 

Indaga-se, na investigac;&o ora proposta, quais s�o as 
representac;:5es sociais que a populac;:ão da favela tem sobre 
viol'ência, para . se ter alguns dados iniciais qL1e permitam o 
encaminhamento da questão, que não se esgota ai. A partir dai 
espera-se apreender a lógica interna que preside essa relaç�o 
morador/bandido/polícia - desde o ponto de vista do morador e 
quais são as variáveis pouco conhecidas e portanto n&o visualizadas 
que permitiriam apreender esta realidade com o grau de complexidade 
que ela se expressa empiricamente. 

3. OBJETO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo exploratório, que busca identificar as 
representac;:5es sociais sobre viol@ncia� que se expressam� a partir 
de grupos organizados, nas favelas cariocas. 

Para efeito desta investigac;:�o serão considerados grupos 

organizados aqueles que se estruturam ao redor de interesses 
coletivos, tais como associação de moradores, bem como ·outros 
voltadas para o lazer ou religi�o. 



F ê'\l c>.-t'E de ç.,rupo� or �a.n l:.: .;.dos porque- pressupL e-st·· qu� o� 
indivíduos não se encontram isolado� nesse un1v�rsc social. Neete 
sentido� ao se falar de morador n�c se fala de umi cate9or1a 

isolada. Per outro lado, enfatiza-se que a sociabilidade , 
construida neste processo de múltiplas inserG5es. A concepc;lo de 
viol?ncia nesta medida é diferencialmente construida. 

Embora a no��o de viol�nci� v� ser buscada enquanto construG&o 
interna ao grupos. trabalha-se com algumas hipóteses� no sentido de 

compor um conceito de viol�ncia, a partir do qual se operacionaliza 
a pesquisa. Deste modo, sup�e-se que viol@ncia está ligada a outras 
noc;5es ta is como: crime, impLtn idade, honra, j ust ic;a, forc;a, dentre 
outras. Isto não impede qL1e outras percep<;Eies de v iol ênc ia sej an, 
construidas a partir de noc;5es que n�o essas pressupostas. Estas 
diretrizes permitem uma primeira aproxima<;ão empírica� e fornecem 
elementos para a elaborac;•o de um roteiro para as entrevistas. 

Pretende-se identificar as diversas concepc;:5es de 
dadas pelas diferentes inserç5es dos indivíduos dentro dos 
grupos, o que caracterizaria sua forma de inserc;:ão mais 
universo da favela. 

4. OBJETO EMPfRICO

viol�ncia 
d iver·süs 

ampla no 

Dado o carater exploratório da pesquisa justifica-se tentar 
contemplar diversas favelas, para se obter uma base de dados que 
permitiria identificar singularidades significativas de um contexto 
para outro. Toma-se como referencial empírico de análise duas 
favelas na zona norte da cidade, e -duas na zona sul. 

·-

Esta escolha definiu-se ao redor do que se pode considerar um 
assunto delicado. Pesquisar significa envolver-se com o objeto que, 
neste caso, coloca o pesquisador num campo minado pelos embates 
entre polít:ia, bandidos, e a populac;:�o residente. Em funç�o disto a 

definiç�o da área de investigac;:�o, e do objeto, deu-se a partir de 
debates com com pessoas envolvidas, de forma diferenciada, com este 

universo, que v?m a compor a equipe de pesquisa, definida ao longo 
cies.ses. debates. 

Pretende-se obter, a partir das respresentaç5es sociais sobre 
viol@ncia, dados originais, que possam servir de contraponto à 
visão corrente sobre o assunto, relativizando-a na medida em que se 
introduz rn:::,vas versões,. até então n�o legitimadas. 

O objetivo complementar dessa investigaç�o é introduzir, no 
debate público, um novo referencial que, mo�tre a viol@ncia sob nova 
ótica, permitindo redimensionar o papel e o lugar das popula�6es 
faveladas nesse drama. 

Para tanto pretende-se divulgar o produto da inwestiga<;�o, 
através de debates públicos, com a participação dos diversos agentes 
e instituiçBes envolvidos com o problema. Espera-se com isto trazer 
elementos para o debate, mostrando a complexidade do tema, e seu 
conteudo ideológico. Já que se trabalha com a questão da viol@ncia 
como uma questão estrutural, n�o se imagina que através de tais 
procedimentos, chegue-se a uma chave para solu��o do problema. 



PROCEDIMENTOS METODDLóGICOS. 

A primeira etapa constitui uma revis�o bibl io9ráfica sobre o 
tema da viol�ncia, com �nfase especial nos �studo� de caso feitos. 

A segunda etapa, podendo se desenvolver concomitantemente à 
primeira, consistiria no treinamento da equipe da pesquisa, no 
sentido de capacitá-la para o trabalho de campo. 

A terceira etapa tem como objetivo mapear o universo de 
investiga��º empírica� estabelecendo critérios que permitirão compor 
uma amostragem qualitativa. 

a. Para tanto adota-se como estratégia de pesqL1isa predominante a 
observa��º participante, e o registro·em diário de campo, além de 
entrevistas com roteiro fixo. Este caminho permite confrontar as 
representa�5es fornecidas em situa�âo formal (entrevista) com 
aquelas registradas informalmente, na convivência em campo. 

b. Paralelamente pret�nde-se fazer um levantamento mais extensivo 
dentro dos grupos organizados, utilizando-se questionários, que 
permitam a caracterizaGão socio-econSmica das pessoas que compoem 
este universo. Pretende-se cobrir melhor as diversas categorias 
levantadas através das entrevistas qualitativas. Estima-se um 
tempo de quatro meses de trabalho de campo, composto de visitas 
diárias ao campo, inicialmente através dos informantes já 
contactados. Ao longo deste trabalho a equipe processará uma 
reflex�o crítica sobre sua atuação em campo. 

e. Complementarmente ainda pretende-se obter 
genéricas�

1. Numero de �oradores.
Número de unidades residenciais.

3. Número de grupos domésticos.
4. Tipos de formatos associativos existentes

fora). 
5. Membros destas associa�ôes.

6. PESSOAL ENVOLVIDO NO PROJETO

EQUIPE 

CoordenaG�o: 

Consultoria: 

Pesquisadores: 

Estagiários: 

. .,..

informaGBes mais 

(na local idade 
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7. ORCAME'NT[I

E!:=.pE!'C if icê<��D 

�- Material de escritório

b. Pessc,a 1 :

Coor-dena½�o:

Consultoria
4 pesq1..t isadores

4 estagiários

Datilógrafa (400hs.)

-

·' 

Va1 or OTNs-

3(1 

130 

20 -· Outros Servi�os:

Reprografia (5000 cópias xero�)

Passagens e deslocamentos

d. Despesas de pronto pagamento

e. Material bibliográfico

f. Processamente de dados

TOTAL 

6. CROt�OGF:AMA

DEZ 

REVISIO BIBLlOGRAFlCA 
TREINAMENTO EQUIPE 

PREPARAÇIO DE CAMPO 
APLICAÇIO DE QUEST!ONARIO 

TRABALHO DE CAMPO 

REUNiõES EQUIPE/CONSULTORIA 

PROCESSAMENTO DADOS 

REUNiõES EQUIPE 

DISCUSSÃO FINAL 

20 

80 

1. 006

1989 

JAN FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV 

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

. . . . . .
.

. . . . . . . .. . . . . . . .

)! 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .

RELATóRIOS 

EDIÇÃO/DIVULGAÇÃO RELATóRIO FINAL
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1. A ORIGEM NO LLUMINlSMO

O�; 0: n 1..1. n e I a d o ;;; · i:\ t: 1..1 i':1. i 1;; !,; <) b r· <,·: o s d ; ,,. e I t e, !;; l 1 •J m ,� n í.l !:> 1: em •:: 1.!. "' o , ... i D �, nl n i:\ i,;
f·ormu1a�J�s do racionalismo iluminista qu� - marcando a asccn��a d� 
burguesia como class� social - passou a igualar os 1nd1viduos perante 
a lei, 1nciEPendenle dE sua classe social. Nesse contexto de ascençâo 
da burguesia. a exrressâo fundadora cio iluminismo no campo do
í.l11··;.;-:itC1,. i,,.(·::m·cl,.�v1cl,·:1,. fc,i ,:1 obrt'.·, ·'DD!::, d<;:] 1tc:i::; <·z· clai,; Pt'n,,t!::,' .

. 
do mi 1;;inb!,;

Cesar·� Bones�na. o Marqu(s de Beccaria (1738-1714). 

C<:.,i,;,.,\l,·e clr::· l:!acc:a1 ··ir,\, inspil''eH:ln no h1 .. 11n<71n1,smo 1··ac.icH1i:tlifa,ti:1 e la f1:loE,-Dfi·:,t
fr·,,lncei,,.,,\ c!i:J !::,ec:u.lo X�,IJ.LJ, ini,;ur·�:J.iU""1::,E' cclnt:1···,,\ a!::- 1 n .iustic:i·:1!,; <" 
arbitrariedades dos processos criminais da Jpoca= hcont:r·a a trad1çâo 
j u 1'' i d i c ;:l , · i n ,,. o e: ,·,\ ,·,\ , .. a z G o <·2 o !,; e· n t i m <·:: n t o � f ,,,. :;� .... !::, e p D ,,. 'i: "'· 

.... •..,· o;,'. cl n ,,;
protestos da c:onsci&nci� pJbJ ica contra os Julgamentos secretos. 0 
Juramerit:o imp6sto aos acusados. a tortura, a confisca�io7 as penas 
infi:\mant<,,'!S, a de�,.i{J1.1;·,\'1cladc ant<�: o C,:i,:.,ti�.:iu, a ;;1t:1"oc:ic1,·,,dc dc:c::;
!::, 1..\ p I i e:: 1 Ci !::• ,: <-:•: 5 t e\ f::, (,: J. (i·: e (e' 1 l 11'1 i <: t·'. i:; 0:·n t ,,. (:� a j l..l ':,; t: i ç: i:'\ d i ·.,· i n ,tt (:'' i':\ j t.\ f; t l ç: "'·
1·11..1 m <!1 n .:1 ,. e n t , .. <·c.· o'.,; p f:'.' e: ·r:1 d ci i,; e-,: o':� cl 1::' :l i t n s ;; e onde-:-:· n <!1 o d i 1· <�· 1 t o d f:� v i n 9 e\ n e;:,,\ 
�,: t:oma PDl" b.;1!;.((� r.lo di1'·<-,:1t:o dfa' p1 .. 1ni1·· a 1.1ti .licli,\dE- s;uc1a1,! dec:.li':\1·::,1 ,,< 
pc-::na df:� mc:,r·te inüti1 <·,: 1·E·cl,,1m,,1 ,,1 p1··cipci1"c:1Cín,·,,.lid,·,1clc7: dai,; p;;,·r,ai,; ,,101,; 

d f.: :l i t D':,; y í:\ !,; ;:;, i m e D m D Í:\ !,; (-:� p <:\ !'' a<;: fa Cl d C) p C) 1:1 E ,,. _j 1..1 d i e: i i':\ l" 1 D E cl Ci p D d ,�: J''
1 (�·! 9 i �!> 1 (:l t l 1

V
1 e:.- l i. ) ,. 

A abri':\ de-:: Becc:aria y ureagincio contra as dist1nç6es sociais 
c":>ic:'J.1 ..1!;iv;;\11l<·:-:ntc· l:l<:tSE,:1<:l,,11;; noi:; p1·· ivi lé9 io•,; d<·:::· <::<0:1 .. t,,11,; c:'J.,·,1::;!,;e;;;'·, tr·i:1.du;,-� nc,
e: "' m p n cl o d i v· <'·: í t o n !,; f 1..1 n d ,·,,.me n t o 1,; cf o 1 i b e ,,. a l , �; m o i 9 u a .l i t: ú r· i o d �:-:
V o 1 t a i 1" <·,· ,. F! D I.!. i;; ::; e,·,, t..1 P Mo n t �,:. '::· q u i <·::: 1..1 ( :.:� ) .. (.) o b ,,. i':\ d <-:·: i:J <·,: e e: i:1 ,,. 1 ,,\ é i:1. q u 1 •
ref&rida n�o apEnas por sua impo�tânc 1a histórica. Mas principalrnEnte.
l::, <'l ,,. , .. <·1 , .. <=· •· ,· 'e , , · , 1·· . .._. •· <·!.· 1·1 e", J

. 
·:, . · l .. 111·1 .. , .. , , .. (.'·' J'l t . ... , 'l ,,. ·:., ·f .. ,_.,. w i':.; 1·1 1"· 1 .. , •· ·.-., c'i 1·· i e· ·,·., <·i e .. , 1·1 , 1 11· ... , 1·i 1 .,. , .. C" ·. ... .. 1 •• ) l. ... > <.l \, •. .. ' t. ) - \. (.\ li .. . (;\ . t'.: \':., 1 ••• - d \. \,. - ,;\ . •. ... t {;\. .. > JI ,J 

.l i b r.-:·'. I" a l d ci d i 1·· (·:-:-i t o f·' d ,,1 j u 1:; t i e;: i:'1 b u ,,. 9 1..l e !,; ü :: d i ,, . E i t oi,; f o,,. m ,,\ .l m *': n t e
igual itár1os mas qu� nio se realizi':\m, de fato, para todos os 
e: i d a d G o�,= ... 

A raci1cml idade do pensamento burgufs cm msc:enc;:5o no sicula XVIlI, 
e�o�. ainda hoje. c8mo um fortE ap&lo � razio. As formulac;:aes ao 
lib1,�1,·,·,\.IÍ!,;mo ifJ' . .1c·1 . lltú,,·io tEm u.m i:;<:-:·ntido c1•·;t1co que, t-s'm i:1l9u.ni,; 
,,\ i:; p e;: e t e:, :1; ,. t , .. ,,1 n !:> e r:: n d e "' s e 'l "1 i� i,; e s q u e D D,,. i q i n .;11·· ê':l. m .. Com o i:; (·"· P n d<·,'.
pErc2bcr nessa formulac;:io cio prcirrio Beccaria: "sempre se ver1ficarl 
i':\ mult 1plic:açâo dos delitos � medida que aumentarem os motivos do
!,;f,·1.1 c:0111�:�t Ílll(-,:·nto,

. .. lJ),. Nulll cont:e:-:tn <-,:m que-::.·,·,'\ 111c:t101··i,:1 cl,·,i pc:,pu. .t,1ç:l,{D
Esti submetida a c:ondic;:ffes vida que,'obJ2t ivHmente, imP�1em para a 
e ,,. m i n ,,\ .l i cl <i1 cl (t ,. <:\ d i 1,; e: u !,; !;; i\ o cl o !,; d i 1 .. <�: i t o 1,; h um i:\ n o ,,,. E· cl D e: 1 d i:l. d fa e:, ,,, cJ q u 1 ,.- i,: m
,\tual i clade e PI" 1 DI' 1·<. ladc.

r-� D p Ci r t u n I d �\ d f:.· h i !,; t d ,,. i e: ,,1 cl <Y\ o b 1·· a d (i'.· l:i .::. e: e ,:\ ,,. 1 ,·,, , q u e <ã1 n t i,·: e: i p ,:1 v ;:1 ,':1 ,,; 
t: J" ::::1 n ;;; f e, v· m ,.;'te;: ú e i,; ,., n ,·,, o, .. cl Ei m p o 1 i t i e a �,: n ,,\ <!1 cl m n i i,; t ,,. ,·,1 <;: ii( CJ cl Cl !::. !,; t ,·,t d o· ,. p e:, d �:: 
!:í (�· Ir e; V' �, d ! t ,:\ d i':\ ,;\ !:; U a I'' ,,:-: t) E· 1 d i a ,., C Cl n t I'' ê:\ a!,; d i 1:: t Í n 1;: 6 ('.'.' !,; l:i D C 1 <:\ i ::: 
(�·;-(C'iUSl'v''i:lJ\'IEr1te bc\!:'-Ei:1d<i1!,; l'lC)�", Pl"ÍVi'.lé(_:1101;; clf,: C:f:�1··t:a::; cl\':\!�C:i<'!:!!:,',

. 
{4).

H e, j <,� , n u rr1 e: o n t e:-: t o �" m que n :,; p ,,. i v i '1 é9 i D!::- <:I ,;;:· e:<,:· 1·· \: ,,\ !::. e l ,·,\ !:, s; f, 1:: ,·� i n -::! a 
C D !"I !:, t i t. U e ili (� 1'i t: 1·· \':\ 'v' (,;· i:\ d 1 !:. t i'' i b U. 1 <;: �iÍ D d e\ j IJ !,; t 1 {j: i:l (•�· i'f\ I'' í-:: ,:\ 1 i Z ,:'1 r.;: ii1 D (j Ci !:i 

direitos, a ·disc:ussâo dos clirEitos hum�nos e a !uta pol1t 1c:� P<-:-:lc 

., 

• 

_\ 



-

-

• IJ , 1 .. E i t Cl !,; H1.rn1,:\l"l n i:,
1" "·· •, .. ···· -.. .... .... .. ... .... . .. ... ... .... .... .... .... .... .... ... , .. ............ .... .... .... ........ .... .... .... .. .. .... ... .... .. . .... .... .... .... .... .... .... .... . . ... .... ... .... .... .... .... ... .... . .. .... "' ... .... ... .... .... .... ... ........ .... .... ... ....... ... .. .. 

�:;c:t1J. 1•ecurincrc.1mcnto e� rc::· •• li:::,,,c:fac• r1ão ci rne:nos 11:iP<)r·tc-..ntc: rJc:, q:.t::. "' q 1.i!�·
comec:ou a rnEr travada por Beccar1� e SEUS cont:cmporanccs • 

... .... .... .... .... ..... . ... '" ......... ...... . . ... ... .... .... .. .. , ....... ........
-·· ................... .... .... ...... .  , .... '"' ............ "" .... , ... ,., .. , ...... ........ .... -·· .... ......... .... -·· ........ ... "" 

Ati chegarmos ·à obra de Beccaria, as cancer��es sobre os ci1rE1tcs 
cl () h O lll L': 11\ Ir (./ f .l (-:: t I r· �" m e\ !:; C O n d i C: 'ii f:f �; h I fü t IÍ I'' i C: ':;\ !:; :: 

,:1) No l::.!,;c::r·avi1;;1llCl r O !:, Cltlê\dfr1DS (�l'',:111i tliv1cl 1do1,; C-:.'rltlr E O!,; !1Cll11E'.l'l!5 f: <:\!:: , 
�coisas ll , as Hmiquinas humanas v . Os inciiv{duos ermm cl1ferEncimdos 
1 e g a 1 m E n t e a p ê\ r t i I" cl a s e 1 c1 s !:H� s q u <:-� i II t e g ,,. ,,\ v ,,\ m � o s h e, 11H,-:-n !:i- f:: c1 ' · r é s " , 

o s h <:) in i:-� n fü q u f:� p C) cJ i ,:\ m .; 0: 1•· p 1·· o p 1·· i f:� t: "' ,,. , c:i s d f:-: h o me-,: n !:.; E: CJ s E: �; e r a v D !5 •

b) No Feuclalismo. homens nio mais podiam ser prcprietir,os dE 
homens, mas os servos eram de tal forma atados à terr� que 
E J'i C O l'l t ,,

. i'.:\ V e\ Ili ... , 1:; f:'. i l'l t (·:'. 1 , •
. 
,:\, 11'1 (�: n t (�· S U 1:) _j U 9 a d D !:> ê':\ O !S n (•:: n l'i O 1'' Í':.' !!; F f:'.' 1 .. l d ,:\ i !,; .. !:i 1 .1 1'' 9 i Ir a lil 

mediaç:�es do direito �ue nio qualificavam o� servos como 
prop1··1f,:tc:\1'·101;. clor:; E;en llDl"E·'.!,; r,:·t:::-uclais,. m,:1!,; q 1 .1c-t ampi:\l''ê,1Vi:'i.m r·<-::.1;;\ç:Õ<:-:s d0: 
dominaçâo quase tâo birbaras quanto o escravismc .. 

e) No Capital ismo, com a ascenç:iD da buraues1a como classe 
dominante. fundam-se as bases modernas da dom 1naç:mo ele classe. 
C o n !,; t ,,. o t? m --se P a,,. a d i 9 ma la e\ b s t r ,,\ t os d e e i d a d a n i �\ , 1.1 m c1 e I d c.\ cl e\ n 1 ,-1. q u <�: E'.· 
fc:}1··malm12nt�� ,,\f11�m;;;\da n,,\ .l<i·:i.:J,:\lidi·,,c:1�,:, mi:\!; q1.1f.:, �;�,: r·eal1:;:i:\ ;,;\pftr1a!� 
Pc\rc i cl I m1-:.'nt 0: .. 

3. AS DECLARACSES DOS DlREIIOS HUMANOS

A DEclara�io Univ12rsal dos D1re1tos cio Hom2m proclamada a 10 de 
c:lezEmbro de iS48 pela Assembliia das Naçbes Un!da� e a s1ntes� 
nl O d (;-: 1•· l'1 ,:\ CI D d i r· (·:'. 1 t (:) b 1..l 1'' 9 1.11? !,; .. F.[, ,:\ ,:i f I I

r lll a Ç'. �\ L d E� IJ 111 ii\ C D ll .) 1.1 n t Cl d E 

princ(rios geniricos qu2 nâo id2nt ific:am as causas h1stor1cas �u8 
1mpEdE111 que: s::;s<:-:r;; ct11··t::1t<'.l!:: ,:.,e.iê,m, ob.Jt:t1V,:\inftntr. .. l'lC:?!Jadci::; i1.'.:: n1,,11c-1··1:.-:\,,; .. 

f.�r,; f onr,u '!. ,,1<;: í:; €:':,; !,;ol:w e o:,; d 1 1·· e,-: i t oi;; !.H::n é1·· 1 e D:', cl o h omr.·:�m ;· 1-:-: n t r <-:'t 'i:Hi te.,,. n i\o
�;e- l''E'::,UO!C!1l ,:\ f:-:r,;�:ti dClC:l.lllH;:nt ('J y €:.'>:P .li t: 1 t: anelo-.. ,:;,�- t ;;\!l'JÍ:i(:.lll ,:;-.·n1 •.:l I VEI' ,, cl!:, 
Cl IJ t Ir e:\ !"· -Í- O n t C, ;;; r é:i !:; !:: 1.!fll i cl e:\ !:., 1 ri t (;; 1''1"1 ,':\ C I D l'l i:\ '.I li\<,: n t E , !, q 1.1 (-;. €: :,, P €. C. 1 1 l i: 'ê:\ li 1 
cl i , .

. 
f:: i t L, !,; p D l i' t: i e: C:J 1:; , e-:-:· e: o n ó m I e: n !,; , e: i v i s ,. e: 1..1 '.l t l..\ ,,. ,,\ 1 !::, , e:! i',\ !,; e 1·· , ,,, n <;: �,1 i;; . , d cl !:: 

m 1.1 l h E r· e!'.; , cl ci �,; d E: f- 1 e i 1� n t t:.' ;;; + 1 s i e a!:; ,. cl Cl !:> cl e f i -1 · 1 e: 1 0: n t: e !:i m <" n t e\ i !'; , e. n t: , .. t,:
C) 1.l t ,,. C) !,; ., 

Os div<�1··�:ot:; ·c:1oc1.1mentci!,; (cl�-:cla1·c.\c;:·iicê:1;;, Pt'.-'lcto.;, t: 1··;,1l:cti::1c:,,,,,. €,te:.) 
C. e> n !:> t: 1 t: 1.1 t� lll 1..1 m ,.i t i 'J. ,,. <� + E 1" E n C 1 ,,,. 1 p i':\ r ,:1 C: () m p O 1" l.l lll c:I C,, t a l h i:1 l1 D p 1r O ,J Ir ,:1 m "" d (·' .:
dEfesa ele clc�esa obJet 1va da pessoa humana. Na general idad� desses 
d O<: l.l IIH:nl j: O!:: E· !,; E:· IJ ;;; P 1•· (� 1 l"I (: j �' j C) S \/ ,:\ 9 C:) !5 0'. 'iÜl !,; t Ir ,,1 t Cl S , P (:) cl \':.' .... \,; (/'. €, ;-: t, I'' ,.-1 1 I'' 
importantes rcferen�1a1s rara a Juta pol(tica. 

4 ft (�, L.l.J 1,��1 i: 1 El ... 1.)�:> [>.ll�El r O�:} J-IU1J1f1i···IO�:> N() Bl�,1�3ll.. > i .. t(>JI::: 

•



-

-

----------------·-----------------------------------------------------------

A criaçfuo de um organismo nacional de defesa cios d1r�1tas hum�nos no 
Brasil, hoJe. deve rart ir de duas premissas= 

a) Os direitos humaRos especificam-se no conjunto cios direitos dE
cidadania atr1buidos a cada individuo e a defesa desses direitos nâo 
pode descansidera0 a real 1za,ào efetiva da cidadania. 

b) Entre os direitos a serem deFendidos por uma entidade de defesa
dos direitos humanos destacam-se aqueles que envolvem 
r·esponsabil idadE do Estado. 

Essas duas premissas sâo a base das seguintes recomencia��es para a 
criaçJo de um organismo nacional de defesa dos direitos humanos= 

a) Os direitos humanos e o conjunto cios direitos e 11berdades �ue
c:nmp"ÍJ<7,' o conc:c-,:ito dE cidad;;ini"1 tem,. no U1··,,1i;;i'1,. um i,;E·ntido 9 1

.
J.<i·'. 

!,; U p 1 i":\ n t ,:\ !:: 1..\ a !,; p O �, \i; i 1::, 1 J i d i:1 d (:� i,; d e:.:- I'" € ,·,1 l i �'. a ç: f; O , i !::- t O é , e\ ':::- f OI'" m U J. ,:\ e;: i{ (·:: ,,, 
modernas sobre os direitos e l 1b2rdad2s dos indiv{duos incluem 
pcssibil�dmdes de avanço social que n5o se realizam nele fato� para a 
maioria da populaç:5o. Um aspecto pai it1co decisivo da luta pela 
defesa dos direitos humanos e dos cidadJos, portanto. i a def2sa 
desses direitos. em conjunto com as conciiç:ies sociais E econ6mic:as 
para a sua real iza��o obJet iva. 

b) A luta em defesa dos direitos humanos e dos cidadâos exi�e um 
completo esclarecimento da natureza desta cidadania � luz cio 
ordenamento Juridico existente. O esclarecimento da populaç�o sobre 
seus direitas (até hoje c:on9ulstadcs), aiQda que formais. é aspecto 
fundamentml desta luta. 

c) A luta em defesa dos direitos humanos e dos cidad�os· envolve
tambim a luta pela ampliaçâo d6 c:onceitn de cidadania vigente no 
atual ordenamento Jurídico. 

dJ A luta em defesa dos direitos humanos, embora se 
d r;,: + e;·:·':,: <=I cl e;,· t D cl o <0: q u ,:'( 1 q 1..1 e ,,. .·, d i 1 ·· e· i t o cl e e i cl a cl <:\ n i ,·,1 ,,. ,. d r,: 'v' �,: 
naqueles direitos E 1 ibcrdades fundamentais 
resronsabil idade do Estado. 

E·>� P J'" [; !:� fü. E· n (!i 
e o n e E· n t ,,. ,,\ 1'· · ·· -:;; C·?
q1 .. lE e:-:nvolvem 

p) � atuaçâc pol {t 1ca de um drg�o nacional em defesa dos direitos
humanos e do cidadâo, �orim. deve caracterizar-se pela amplitude da 
mobilizaçio. Deve atingir ntodos aqueles que, Juristas ou nio, tim 
a ver, pela sua profissâo, p�bl ica ou privada, c:cm os direitos e as 
liberdades fundamentais dn Homem, e de cuja açâo ou omissic pndE 
descle logo brotar, mesmo involuntariamente, uma qualquer ofensa ou 
viclaçic de qualquer• desses direitos ou dessas liberdades 
9 ,·,\ ,,. ,:'1 n t i d i:\ !,; ,., ( �-'·;) •

f) Em síntese, a maior atribuiçio de ume entidade nacional de 
clefEJ,;,,\ c:ID!:, clir·c:·itO!S hum;':\1'10!,; !:((0:lr ia ,:1 de-::· c1P,:\l"lhi":\l'. a lll�::'!hOI'' {·:>:Pl'"E!,;!::.{:io do 
humanismo 92n�r·1c� 0ue impregna as diversas declara��Es e tratados 
internacionais bem como os princípios que integram e ordEnarn2nto 
Jurídico do pais e traduzi-los num humanismo concreto. E 
i n !;; f:� 1'· i ,,. e i,; !,; E h 1.J. rn .,\ n i �;mo n <ii "J. 1.1 t: i:\ p D 1 i" t: i e: ,,'. , t 1'" <":1 n i;; f D,,. m ,,1 n e:! o D!::- P ,,. i n e: i P i tl i,; •
postulados P mesmo dispositivos lEgaJs em instrumentos de 

•
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q u 0: !:; t i ci 11 <:\me;: n t: o <�' e: 1·· i t i c 'i:\ d o e::, r· d ç,: m !,; o e: i .,1 1 v 1 �;i <,': n t 0: q , .. \ 1,: 
efetiva rE�l,�açJc. 

1 mpf:Clc. fo 1,,1, (':l 

gJ Uma Entidade dEsta natureza, por outro lado, nio deve nEm 
CDlliPEt.i1r, f'lEU1 !;;Upt,:n:1<:JI'" i':\t ÍVlt:l<:"1dE:S, nE':11'1 Pl"C)ll'iOVf�'I'' q1,E,1."J.q1J.f.·:I" 'l: ipo clf:,· 
e-:�:; v a:;,: i ,:\ 111 ft n t e, n é,\!:; d I v E r- ,,; a!,; E.,-n 1: i c:I i:\ cl <� !:; h o .J e 1;::: i fj t 1:: n t E::, <� que 0: !:: t á c 1 

voltaclas para a defesa, 9Enir1ca ou espec,f 1c�. dos direitos humanos 
r dos cidadâcs: A atuaçâo dessa entidade deveri com�l�mentar P 
atE mesmo fortalecer - as enl idades espec[ficas. Essa ent idad€ 
devEr� buscar uma art1culaç�o na atuaçic das Entidades ESPEc,ficas e 
o seu sucesso deverá resultar da ccmpet0ncia pclitlca com quE 
realizar Essa missio 

h ,\ Um ,·,, d a i,; 

fc>r·mu'lac.Gci 
p , .. 1 n e 1 ,·,,p ,·,\ 1 !,; m 1 !::, !'.:o<·:-:!::, dr,\ f·'.n t i d a d€·: !,;<,-�,,· ,:1.. j 1.1 !:: t ,:\m<;. r, t: ,:;: , 
atravis ciE aprofundados estudos E debatEs 

a 
do 

cc>ntemr:><:>r·;,1.nec>, n,,\ l''f.-:a1 i dr.\l1<-:.' cc>nc:re:tc:\ clc, B1"as i ! , de:, 1 u t: e\ !:: i 9 n i f i e ,,, d o 
p1;,. la d<-::ft !,;a dos direitos humanos E cio cidadio. 

1 > Outro desafio a ser enfrentado por essa entidade será a quEstâa 
da sEgurança p1bl 1ca. No momEnto. o senso comum das massas nio tem 
resposta coerente para o problema da insegurança r�bl 1ca F da 
viol&ncia criminal. O rensarnento da di reita, inclus1�e. atribui a 
impunidade dns cr�minosos e o aumento da viol&ncia criminal, em 
p <':H' t i2 r r,\ P O 1 i t: i C: Z:\ d E d f:d·'t:�!,;,,1 d Of.; d 1 1� �, i t O!:; 1·11.1111,:trl <:>!'.; q l.lC f::·s !. ê\l'" i ,:1 :. ,:"\
serviço dos bandidos�. A just ificaçâo da tortura, da vingmn�a 
i11st1tucion;;\l1;�ad.z1, cio a�;:;;as!;;in<':'ltD d�,: füt .. li,;pe·ito!;;,. ti:'.'.m l'loje bo,·,\ 
rec:ept ividade nas massas. Necessitamos recuperar, na atual 
conjuntura histdrica, até mesmo certos valores cio humsn1smo 
1·· r:, e: i o n é\ .l 1 ;;; t e\ d <,·: um D f, e e: ,·,w i ,·:\ .. 1) i i:\1'1 t <·:,· d o a v ,,, n ç: CJ cl o i 1,· ,,. ,·,, e i CHl ,,\ .l i ·,;;. m o d o 
pensamento de direita, que seduz o senso comum, temos que lutar pela 
reconquista ele um grande espa�o na luta 1deo.ldg1ca, para se ter 
!,; 1.1 e �,: i;;, !;; D n .,·, 1 u t ;·;1 e l'll d <·:·'. f e�: s ,:1. d o�,; cl 1 , .. (!� i t o !,, h '..l m ê:\ n o!,; " 
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• 1) i I'' f:,· i t ci i,; H , .. l ma n e; i,;
-
-------· ·----------------------------------------------------

II. PROP0SlAS PARA A CRinçio DE UMA ENflDAü[ NACIONAL
=====================���====��----·---------------------------------�

ti e: 1'· i a ç ;-,{ o cl f:� u m ó ,,. 9 �;;: o n i:\ e:: i o n i:\ .! d f:: d e f 0: s i,·1 d o!::, d i 1'· i:-: i t o 1;,. 1·1 u m ,,1 n oi,; , q u e 
pode ser expressa tem conteJdo, e n5o necessariamente com essa 
denomina��º' como um vCentro de Defesa dos Oire1tos Hum�nos e do 
CidadJo", detalha-se aqui com as seguintes propostas: 

?iMBlTO NP,CIONf�I... 

i) A entidade terá uma instância nacional dirigida por um Conselho 
integrado por representantes das instâncias regionais. 

2J Essa instincia nacional terci como finalidade: 

Z;\ ) T 1'· a ç: ,:\ J" a p e; 1 í t i e ,·,1 n i:1 e i o n a 1 cl e a t u a <;: G D d a e n t i d ,,\ d (�� • 

b> Manter um Banco de Dados (nas moldes das mantidos pelo IBASE)
sobre violaç�o elas direitos humanos e do c:idadâo e da experifncia, 
nacional e internac:1onal, da luta em defesa desses direitos. 

e) Editar publica<;:�es e relatórios sobre a situaçào dos d1r2itos
humanos no pa{s e rElatando a experi&nc1a da lula em defesa desses 
d Í I'' C':: i t OS,.,. 

d) Editar um manual - para distribu1çfüo p�bl 1ca - que exponha 
O !'; (:) j I

r 

E· i t O !:i J'i U lii e\ l'i D !:i (�· d O !:; <:: i d i';'L d (\ O !:, t;:' l,À n l f I q U C l'l '::! C: 1 O 1 ·, <:\ Í 1'11 C n t e ,':'\ 
.-,it:u.a,:;:i'i{o da Ent id,·,1de,, 

e) 

fc,,,· m,·:1(;: fao 
P .\ an (� ,j ,,il'' ,:1 I'' <·? ,,1 . .l i :<�aG: \·i; o d e e , .. w i,;os ,: 1Hct od o .1. 09 i ,:i. e m,,d: t·: !'' 1 ;·,1 ; i,; J cl <·:, 

ele ..,.d<- :-:·fE·n-:;,01"<·:�:,; popu'.lar·e:;; doi,; dit''fz·ito·::; hu.m.:11"1<:l!,'- <-:: dei cid<itclfao,.,.
os responsáveis dirctbs pela implementação d2 poJ {t ica da q 1.1E <:;é?I'' �;\O 

<-:-:nt: id:e:-.de .. 

. f) Implementaçâo de grandes campanhas anuais (nos moldes c12s 
efetuadas pela S8PC> ccim temas l 1gados aos diretos humanos e do 
c1dad5a. Devcrci ser buscado .apoio dos meios de comunicaçao de 
massa. especialmentE os veículos impressos ttal como estes apoiam 
campanhas como a do llMovimento cm DEfesa pela Livre I111c1at iva). 

�3 0; n1 i n t:\ 11
• i o �:; y 

e: i cl aclfito" 

c,·VE�nt O!::, 

<,�te • J 
d <·,: e a,,. A t: c-:-:· 1'· 

i,;clb ,,. e CJ t c-:-:mc\ 
nacional (CongressCJs, 

direitos humanos P cio 

�- Urna tarefa urgente para a entidade será a deflagra�Sc de um 
d<,,' b a t: <-:,· n ,·,\ e: , o n "' l !:, D b ,,. e i:1 q u <·::: !:; t %I o d ,,t !,, E·'. g u r· ,J n:;: ,:1 p 1.'.1 b '.I. i e ,:\ ,. b a:,; e ,·:1 d o no 
2nfoque de que ua garantia de segurança do cidaciio é aspecto 
fundamental n� luta em defesa dos direitos humanos". O enfoque 
p r· e 1 i m i n ,·,\ 1'· p a ,,. '"\ o d (,� .! i n ce· ,,,. m e-,: n t o cf ,;,� !S 1,; �:-: d e b a t <·:,· , P e, d <·''. e\ m P i':\ 1,. a ,, ..... i,; e n t:'! s
seguintes c:andiç�es= 

-----�---

•
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,,\ ) 1� e l:: c:i n 11 e;: e: 1 m 0: n t o cl i:\ i m p o,,
. 
t: ·i,, n e: 1 ,:\ cl ,,\ auto-o rqan1zaçio da 

e o m u n I cl c:l d t:: n ,,\ b u. s e e:\ d ,,\ ::; C''. D u 1" ,·,ln ç: ,,\ p ,.l b 1 i e:: cl ,. 

b) 
e i c:laclâos 
conjunto 

Est{mulo à criaçio dE um movimento ciE organ1z�c:ao 
Em ruas, quarteir&es, bairros cu distritos, para 

ct c,: 
1:-:lll 

i:\ com as autoridades p�blic�s - prover e pai 1c1�111enco P 
guarda desses locais. 

e> Avaliar possib1l idade de amrl ,ar esse conc::e,to de 5egurança 
p ,.l b 1 i c a i':\ ou t 1·· ,,\ 1,; ,:\ t: 1 v I d ,,\ d E 1,; , t ,,\ 1 ::, e o mo i:\ u t o···· o r 9 .-,, n 1 ;;:: "' ç \i{ c.1 i:: e, p 11 1 a,,. f' 

comun1tcir1a para servi�cs de socorro de emerg�ncia. ccmbat� a 
i n e:: i}n c:I i 01;; ,. p r· 1 mi:: i ,,. c:J1,; soe w·· I" oi;;, cd: e:,. ,. e:: on,o + c:w 111.:1 <.J c-2 E f., t , n,u °J. a,- ,,\ 
sol idariedaca popular. 

cl.l l"EI'" cuidado, na formulaçJD ciEssEs pro.ietos, com a 
PD!,;s I b i "J I d,:1cl<� 
det: e:,·· m i n,,,cJn;;; 

d�:- ,,\P,:i.l'"fa'1t1amr.�nt:ci def:;!,;F.!,, r,,.ic::1<-::·ClS dt� cir-�-Jê:\il 1:;:;:;,_çtcto P<:ll' 
intEl''((�!;;�;e!;; pol it ic::oi;;,. O qU(:•: !:,(-:-:· pc::,c:IE·!''iZ:1 C:0111::E/_:il..llJ'º r J.)í:)I'" 

�,:>:c=;mp '1 D, e rnn a Ex19enc1a de que todos os rart idos pul it1c::os 
mantivessem r2presentantes oficiais nesses nucleos .. 

1) Criaçic de 1nstinc::1as tsedEs, sucursais. secc�es ou 
g@neroJ rE91ona1s ou loca,s da entidade. dirigidas po1· 
i n t �::· 9 ,,. l:í d oi;; p e:,!" t: o c:I ·,,,. !,; ,,\ i,; �� n t I d a d f:� ,.; �:: n v o 1 v i d i:1 r;; n a cl e:: t' e: ;;; t\ d r.i ,;;
humanos e do c1dadio nesse imbito .. 

ê:1.l.90 cio 
Conse"!.hoii> 

d i I" f: 1 t O!;; 

�) Cria�âo de um "SErviço de 
C 1 dc:\c:l�;\c:.' 

.. 
, c;:n, i,\mbito '.loc::.:11 ou 

f i nci 1 i c:lades-, <-:: c:.,1··,,,ct er· i st í c:,,1<.:, :: 

Defesa dos Direitos 1·11..\lllê:'ll"ID!:; f·' 1:IC:l

é\:; 5€,·9 l.i Í n t E'.!,; 

a) O Serviço manterá um plantio de 24 horas ele 
�Defensores Populares dos DirEitos Humanos e do C1cladioN . 
para orientar e agir em defesa dos cidadâos .. 

E�q U I P �:-: c:I (·::' 
t ,, E , n ,:\ d c1 ;;; 

b) O Serviço terá como meta consistir na npr1me1ra E na �!tima 
instsancra' a ser recorrida pelos ciciadios. 

c::) O Serv,�o atender� chamad�s (preferivelmente atraves de um 
n�mero abreviado de 3 dígitos> sobre todo E qualquer assunto de 
interesse do cidadâc <como per exemplo= necessidade de intormac:Jes 
!:; e> b i·· E o f u 11 e: i o n a m �:·: ll"I: o d e ó r· i.ú{ oi:; p ,.:d:i .l i c oi;; , v i <J 1 r.-: n e i .,, p o 1 i e i ,,\ 1 , 
reclam�çio de consumidores lesados, discriminaçio racial, mau 
atendimento em hospitais, etc.) .. 

d) 0 atEnd1ment:o sera EÇetuado ror pessoas qualificadas, 
devidamente treinadas para - llem pr1me 1 ra instincia - orientar sobr� 
1:11.1€·, Ó 1,.9(·;{c, 1''(,-:c::Ol'"l'º f.�J'º <,� C:DlllO �-:f1:--:-t1Jê:'ll'0 D l''f:.'CUY-!SO a f::SSt,' Ól'<,Jâ�J. (P1�1 1•· 

e::-:emp1c,, c:IÍ!::Clrililll'lc:\C:fÍC> racia1, C�nc::,·:\ffllrlhclll'l(i·'.rltD êº:\ r;.�ntid,,\d(:·: d�:-: 
mc:,vimen\:o ne:;91··0 Cll.! i:\ d0:lf.��1cH:1a 1:--:specic:,.lizad;:1; viDlé-ncia c:ont1··a 
mulher, a grupo de mulhEres ou à delegacia especial 1zada� 
c::onsum1dores .lesados, à SLJNAB ou ao PROOECOM ou �quivalentE; e 
as r;; i m , por d i ;;ui t E ) .. 

• 

,,r-



� Direitos Humanos 

• 

-

e 

.... ... , ........ . , .. ··· ..... .... ··-.... ... , ................. ........ ... ........ .... .... .... .... .... .... .... ............. .... "" .... ··-.... .... ....... -·· .... .... .... .... .... .... ........ .... "" ............ ........... , . ..... . .. .... , ....... ........... ........ ....... .... .... . .. ..... .... ....

<,·:) Es!::f,· tipo d1-:, ,,\t,"nd imr.-�nto d<-::'v'E:1··,,'; f.·:nvol,;c-:1·· um ,-,:nc,·,1111ir,h,,1.n,En<:o
Efetivo efEt ivo dE cada caso rEcebido. Pref�renciaJm�nte, a Serviço 
deveri contar com recursos ticn1cas �aparelho t2lEf6n1co 1 que permita 
t:\Cl a t <,·:n d cn t E· (,. .D c-:d .. f:-:·n EOI" i:1 op u 1 <Õ•.l'" cl ci ;;; 1) ir· e i 'to;;; H1.J. m,,tn ci 1:; e cl e, LI d 'é'1d i:·:.c:, > ,.
1n ;-;\ n t �:,· n cl o o ,,. e c .l ,,\ m ,':'. n i: �:-: n ,·,\ .l i n h \:\ r p éJ ... 1 o E·: m e: o n t i:i t o d i ,,. (,,· t o e: o m o o ,,. '.:J i:1 e, 

para o qual foi felto o cncaminhamentor e assim testemunhando o 
in(cio do atendi�ento. 

f ) N (,� \:; !,; <:\ E� n C i':\ li1 1 l1 h ;·,\ lll (·:,· n t O i n I C: 1 ;·,\ .l r O r; E· 1� V I ç: O E ;-: P .l i C: 'i:\I'' .,.;l i:\ Cl C I d ,HI Í:l O
1·· e e: J. a m "'· n t: E q u ,·,\ i !,, o �; i,; <·:·: u. i,; cl i I" e i t CJ i,; q ,.Â e <"-· i;; t i\ o <,·: m j D 9 o "

01> [i,;!::-<0: modó d(·'. i:\t:1.1·,:\ç:ii\o de:-:vc 9;·,\,''í:Lf'lt ir· ;·,\ ,:11··t ic:ul,·,1ç:1:\cl cio \:;1-:�r·,;i(;:o
e da prripria entidade - c:am as várias entidades atuantes cm ucfcsa 

cl o e:: i d a cl ií o • 

h) Come:, ··',.1.ltlma ini,;t,\:inci,·,\1·· ,. o Sc-:-:1•·v1ç:o ,:\!,;!;;, .. 1mi1'·,,{ q,..1,,,'.lquie.·1'· c:,,\!;;o
q 1.1. e�: �,: n e: a Ili i , ) h ;:,,. do a ,,\ 'J. 9 • .. \ m 6 1 .. �J f\ o u u e n t i d a cl <-:� e i;; p e e { -F i e :  ;·,1 .... n \i'i o t: �,: n h :c,1
sido convenientemente acompanhado ou rcasolvicio,, Isto i, s2 os 
direitos da c:idad�o nio forem defendidos pelas entidades que tim 
Ob I'' Í /,J ,':\ ç: f; C) d(,� f ,·,L:;-� fr ... .l O ( () I'' 9 ,:;\C) 1:; P ,;. b J j C:: O!,; ) OIJ \,;e d 1 !:, P ·cÍ C-:-: ,:\ ·I· ,:\ ;�Í::':"·· .\ C) 

<entidades associativas ou pol itic::as) o Serviço se cncarregari de 
;·,\ !:; i,; um i 1'· C) e: ;·,'l !,;o, d r:.·1Tun e i e\ n c:I D 1,;<-:-:· n ec:: E!,; !S'i:\ 1'· i o ,·,\ c:,m i i,; s; fi; o oc:: OI",,. 1 d ,,1,, 

i ) 1' ·;,11·· a "' i;; s 1.1 m i 1" e 'é; �; e s c ;·�. i,; o i;; y o i:; e,-: t'· v I t:: o 1·· e e o 1·· 1'· e::: 1" ,A i',, !,; u a e-,: q :J i p .,: 
p r ó p 1" i 'i:1 cl e .. ,. D<·,: f e::: n s o,, e:: :,; P ci p u · .l i:\ ,,. e !,; cl o,;; D 1 ,, .• ::: i t oi,; H 1..1. ma n o i,; c-::· d o C i d ,,1 d ,·,t e)· · , 
que seriei pessoas qual i ric:acias para atender os casos recebidas dR 
forma ampla ou de forma cspcc:ia.l izada cm determinadas Jr·eas .. 

j) () B�:-:l'"v iço
Ó I'' fJ f\ Cl !é'. P 1.Í b .l i C:: O,;; ,. 
�dvogadcs pJb} ÍC::ClSr 

t i:1mb &m 
como representantes 
p o 1 i e:: i ,,\ i !:l ,. ·"·te .. 

recorrendo a services de 
d c:i M I n I i,d: é 1·· i o P ,.í b .l i e:: o .,

k> Pe qualquer modo. 0
direta do Serviço nos casos 
um,,, i n t c�:1•· ven ç f:{o p <) l { t i e:: .,1 .. 

i n f �:-) 1·· E !::, !,; ,,\ n t e r· e-,: ,,; !,; a l t <'1 ,,. q u <:,' ,:'l i n t: e ,,. v E n <;: h o: 
cm que se cnvo.lver. será antes de ·tudci 

l> O Serviço rnanteri art ic:ulaç�es com a imprensa. procurando a
c:: ob<-:-:1··tu,,. ,·,1 jo1 .. nal (i,;t ic<i1 í:tdf:q1.1,,\ci<:'1 a c,,\<:l<it c,,,s;o <·:·:m qu. c::: intE,l"'vir· ..

m) 
cl E VCI" i\c:, 
d ;"\ c:I i':\ 1;; " 

Iodas as ocorrfncias levadas ao conhecimento 
;;;F::I'' l''f:'.{J i,,;tJ"i':Ld,:\::> y 'c:\!:ifall'll C::01\)0 D ,:\C::Oll'IP<i1nh<i1mcntD 

do ::iel'''v' 1 ç:o 
E:- ::; C::, J. 1.1 ç: <} f:: ':'i 

n .1 O 1:; e 1'· v i ç: n mo n t i:( ,,. ,·{.. u m e: o m P 1 �:-: l: D . e: 'i:l d a i,; t 1'· :::- d ,,\ �; p e-,: !:: i:; o ,·,1 !,; F
c:::nt I d,:ic:IE!,; q:J.!-:'. c:IC\-'('::l''f:\O :;;e1·· Pl''DCl.ll"i:\cl.:1·::; Pi''Ll"d O'::'· C::i':\':,;oi;, cnc,:'1m ! nhacloi,; 
( d i 1·· i 9 i:,: n f i:,: i::. d E· ci 1·· q i{ oi,; p ,.í. b .l i e: o !,; ,. c:1 (,·: e rí t i c1 "' d t:: �,. P o 1 í t i e a !::. , .J o 1'· n .;, . .1. 1 i,; t ,,.._ i:: ,
,·,1dv·o9c\cloi,;,. méd ic:c:)i,;, etc: .. ).. Oi,; c:ont;;,toi,; m:;,\nt 1doi,; Pf"''l'i,\ (,�nt: 1d,,,clc, no 
e-,: n e ,,\ m i r I h c·1 me n -e o c:I e e: a !,; C:) !é, , 1·· c,� i,; 9 u ,·,'l 1'· d ,,, d ,·,L !:; i:'1 i,; n <·:.· e:: e,-: !;; 1,; i d ,:1. c:I 1:·: ,,; 1· ' o,,. m ;-,\ , !,; ,
dever�o explora� ao máximo a boa-vontade E o relacionamento pessoal 
cios seus msmbro5. Isso ser� conse9u 1da se m cnt idadE t 1ver uma 
vcit 1mav ima98m rJbl ica= toda esforço dcverJ ser feito para que a 
e::· n t i c:I i':\ c:I E n f:-; t) :,; <·:-.' j ,,' l 1. .1 m D 1·· 1.:i ,·,1 n i i:: m o .:1 c;: i,; t i q 1i1 ;,). t: i �" ,':'1 c:1 o '' p o I' n E·: n , . ., 1.1 ni i:; <·,: t: D ,, .•
lsto e. a nnobrEza" de suas funç�es deverá c::onsist ir em antepara 
idco.lcigic:a contra as resistCnc1as E as eventuais confl 1tos em que se
PO!,; j C:: j Cll'\E .. 



---------------------··----------------------------------------------------

6) Manuten�âo e implementaçio de cursos de formaçâo dos nDefensores
Populares dos Direitos Hu�anos e do Ci�adio

u 

que serio credenciados 
para atuar em nome da entidade. 

•



, 

-Direitos Humanos

(1) BECCARIA, C. uDos delitos e das p2nas
u

. 

Edi�ffes de Ouro, s.d. p.6" 

(2) MORAIS, Lvar1sto de. uPrefácio da traduçâo
u

. 

op.cit. p.9.

(3) MORAIS, op.cit. In: BECCARIA, op.cit. p.16.

(4) MORAIS, op.cit. ln: BECCARIA, op.cit. p.9.

Rio de Janeiro, 

In� BECCARIA, 

(5) CAMPINQS, Jorge. uDireito internacional dos direitos do homem
n

.

Coimbra, Coimbra Editora, 1984. p. 7. 
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J RE�AÇÃO DOS PARTICIPANTES 

NOME 

ELIÉZIO MOURA DE SOUZA 
ROSINEIDE CORDEIRO 
SORAYA RACHID 
ERON SOUZA COELHO 
HUMBERTO CUNHA 
JOSÉ H. BENATTI 
RDSILENE D. MONTENEGRO 
ADALBERTO MENDES PINTO 
ALDENICE RODRIGUES 
FERNANDO G� RODRIGUES 
MARCIA MIRANDA 
ZAMARA ARAUJO 
RAQUEL PIRES 
GILSON CARDOSO 
CLOTILDE LAMARA 
WILSON DOS SANTOS PEREIRA 
INÁCIO DA SILVA 
DERMI AZEVEDO 
MARIELLA TAMBURELLI 
MARIZA FORMOLO DALLA VECCHIA 
ANA BARÃO LUDWIG 
CARMELA PANINI 
ROQUE GRAZZIOTIN 
MARIANINHA PUHL 
PAULO RICHLI 
CARLOS ROBERTO VIEIRA 
VALÉRIA GETÚLIO 
UBIRAJARA 
ROMOALDO DE SOUZA 
MARGARIDA GENEVOIS 
MADALENA ALVES 
IRA MARIA MACIEL 
SANDRA TIBANA 
RAIMUNDA DO SOCORRO RODRIGUES 
AZULEICKA S. RODRIGUES 
EDUARDO LOUREIRO 
BRASÍLIO GUERRA 
CLEYDE CANUTO OLIVEIRA 
LUIZ GONZAGA DANTAS 
ROBERTO VIANA 
CARLOS ROBERTO DA COSTA 
LORENA ESCALONA 
AUGUSTINO PEDRO VEIT 
NEIDE APARECIDA DOS SANTOS 
VALÉRIA OLIVEIRA 
OSCAR GATICA 

REGIONAL 

NORTE I 
NORTE I 
NORTE I 
NORTE II 
NORTE II 
NORTE II 
NORDESTE 
NORDESTE 
NORDESTE 
LESTE I 
LESTE I 
LESTE I 
LESTE I 
LESTE I 
SUL I 
SUL I 
SUL I 
SUL I 
SUL I 
SUL II 
SUL II 
SUL II 
SUL II 
SUL II 
SUL II 
LESTE II 
C. OESTE
C .. OESTE
C. OESTE
SUL I
SUL I
LESTE I
C. OESTE
NORTE II
LESTE I
NORDESTE
NORDESTE
CESE
NORDESTE
NORDESTE
NORTE I
CEAAL-CHILE
SEC.EXCUTIVA
SEC.EXECUTIVA
SEC.EXECUTIVA

LESTE I 



IV ENCONTRO 
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" 

fl': 
opr irnid,:..s, 
(1li1,cla, de 
i!t1C :r (Hl(il... DF 

I'J ENCON íRO NACI0tH1L DE DH<lI l OS HU/1(.1. 1 <� 

D o e r'.ú,11� n t o F i n a l 

1.:11t i,_;,,dc s,. 'f'H rh.• B1 ... !',11 1t ,•m ,.,ele\ cief(::::.,·, 
C>:J,' ! •. ,- . .id,J'.:i C' 1, dl '.:,: :1,. J 1,·,_.,;•,J'c'i C'.:;t j '.IC'I ,·•.lll 

;y �-' <l '.-! /'.) ci f.' j cl 11 (·. : 1 C (.Í ,::, ( , J 1 ! ( • rí i. C d l l D 
7 

f"I 0 

D J I'' E: r l O H ! 11 li í (d I e, (; . 

t.:1 ,:.,� f uh,, e�-;, 
r e u r, i ri .J. s t m 
Jl.J [iJi .:rn1�0 

F�,t:c [111 .. ,.11,tr"U tc\1(' ,:l 1· 11,:,:,l idcldC de aval i.:ur a situ:::1,(j�ÍD 
1·ea1 do·::, Di1-c·itoi;; l··l1.1n,,u-.c i·s r,o pais hujE, comp:::u-t i1ha,,- e::pEt"i(!ncias 
r:.' po·,;;icion;J_r··-··;,;e c1u.a11to a c111esti:ies fu1·,d;-,1mcni::ais cio mon,cnlo atua1. 

Noventa e 1.ima (91.) Entidacle5. ,,1'-flJI 1·,:.·1·1·E''. 1·n1_,-·,das c11.ie
c1t1.i::u,1 na defcsc1 do home:m do caIY,po e::: d�\ e i r';-1 1.lr-- der·,,,,, 1111·, r·e1.::�to 
irnprt::i,,::,ion,·,1nl:e e ,·1i'iS1Jf:>tê\dc,1· �,ubr·c e, ,:1u11 1 f·r,t1:.i ,.,,_, i,,,_;1cc de 
viuI(•11ci,:1 contt-,,1 o t:--,,tha1hador·. !)o t. .. ,,1.rnr· 1•1 !·),- tÍ(:,u11·--;:: cio�; 
c:.c,r1s.t,,1nte!::. conflitus pr-la i:,ossf..' de,. tu,,,..,, que ::J(·r,,r11 11r11 l'O!.,lt1'10 de 
,,1\';::i<�.-:,;si1·1,-;,.-l:,.:;s, dc:<,:l1··uic;:10 de 1·-o(j.,:1·:;;, 1-,p 1.,·1�.j_c, e.ir, f'"•.r11f1ias,
1:·c1'sc��1Ji1;ão a J.ldercs sindicais com ,:1 11t'q'u111d;-,,dc proi:E·gida cio:, 
,,, u. i: n 1-·· E s; e m ,:t r , d ;"t n t E'· �; .. N êt e i d a d e d ,.; i t u -::t (j. à e, n �\ e , ?.- d i f e t .. e n t E e
dc-:cot·1,·c p1-- incipa1t'11cntc do clesEmprf:90, cln ::;ubemprEgo E dê,• 
mar�Jin,-,°\1i:z.<:ttj:;;.o de milliõt:s de pc:::sso,,is, �J�.-:1·,.1ndo �-,. fc't1ta dE mo1--c1dia, 
,:\ d ;,:' t E 1· · i o 1· · i z: a e;: t� (J d ,�. s e:: o n d i e;: õ E -,,, d e '-.' r d ,01 ,. �� :,,1 ú d e , 1 i i 9 i e n f.' , .,, 

fal�ncia dos serviços póbl icos e o aumer,ta da viul@ncia policial 
contra � população marginalizada. 

O �uadro aqui descrito demonstra claramente que a 
v i o 1 !/ n e i a e i;; t à i n !.'i t: i t u e i o n a 1 i z ,·,, d ci. F: rn 11 n \; s o p a J s , 1111.1 1 t: i p 1 i e a n d o 
e 9<-:-:ncralizando as situações dF vi01açâo dos direitos humanos 
CUJctS ,,.e:::.pon!.0,,:\b i 1 idades 1r ec�1.e:-.·1íl ::;Ubl"E 0!3 9oveIr nos C O sistE:ma. 
t·l:-i!,;·::;a 1:;it,.1:::,i,-��o ,:l vontade popu.1,:tt- nJu {: rTspeitacla. Anseio�:; 
f 1.11 1 d :;,\ rn e 1 1 i: a i s e t:l mo "· e o n v <) e a ,:;: �'i o i 111 e d i a t a eh.::· u 111 ti t, s, s e m b 1 &. i a 
Nc1c io1·,a1 Const ituintc 1 ivr·E e '.:,nbE-.-1-:::l.11,,, é adultE-'rE1c:l;;1. 1-'at--a uma 
ti,,, s u rn 1.i 1 {.-: i a L u 1 ·1 9 1· e si,; u a] , l i m i t a d :;:;1 e r11 ·:; e 1.1 s p o d E r · f'.'. s E·. e o m p P t_ (• n e i as ..
I d ,::;.· n i. i e :,:1. rn e n t: e 

1 
,-_._ H e -r o 1-·· m ,J ti �:J r· t:, 1 1 :,:.,_ s o b o e.. D n t 1·· o 1 e d os 

t'i·<":\b,:'\lhaclorcs, ni.:.0·cE:ssic.l,':\cle hifaló1··ic::a cio homem do C-::1m1.)o, Foi
tcduzicla a mero at"remedo de.reforma. 

é:lpr ovEit;:,,ndo 
<flJC :C\ '.IDl'lt'.,':'1cJC:· 
a <;;i:; l líl 

1 
SCt"Üü 

e;: i s:. l e n t e . Os 

condições são adversas mas importa lutar, 
os espaços con9uistados e os ampliando, pois urge 
popular sEja respeitada pelos governantes. Some:nte 

asseguradas mudanças 9ue vào altc,,-ar a CjU,'.\cll' D 
direitos do povo não podem mais spr adiados. 

Essa c:1uest: ãu c1ue desêif ia, hoj Ê', 'i' i,d;:1,; �,,:; cnt idades .:1ue 
·,11t;:,m pelc't p1·--cv<:1lC�'r,cic1 cios cli,,·eitos l111111ú1,o:.,<c,: e:slrrnula,,- ê• 

I, é.� 1 t- i C i r· <:'t �: ã U d O F' O '.I O 1 1 e·; S O 1-- g êt n Í Z a ç: Õ i:2 S p Co f"' 11 'J �li C ::; F �: i 1 1 d i C a i S r· ê\ 1-·· c't 
cnn r11.1ista1,. E' ·r·a;:::er' ·�1 a1ET OS ,,;cus dir--Eitus, lutando 
intr<:<.nSi'.:JClit:en,c11t-e pe:lc, con<-1'.1ista dE 1.1111<:•. suc.icdcHh: liv1·e, justd 

i 

'i 
,, 

-



• 

i g , 1 c1 l i t ,; 1,. i a , e n f i m u in ,� �=', o e i e, , 1 . , d e �. e m e 1 ci ·.:; ,,, E s .. 

,, 

,li 

Cunscic1des de ·�l'.JE , ,,, �·.J,,1,,:,u'=; E as vitó1' ic:tS colF!tJi<:::.t,H1us"
at.e a9or·a ttm sido fruto Úd I.J! '.:FUl1:·;ac,âü, CDf'-3'.Jf:íll E CC>Otba'<: iviclarlE:· 
do povo, E sent ir,do a nEc·c-::,s i d;,dc de un idctde nessa, 1ulê\ as 
cnt i dctdes reuni das no IV Et·!LOr!l'r�o 1-1 •,C.f C1'1 (iL dc,?c i d i ,,.arn pela cr· i aç.âo
d o M o ,., i nw n t- o 1-h:\ e i u n a 1 d e D e f e s ;:� d e, �� D 1 , r: i t o �. 1 ! , 1 m a n o s - M • N " D • D • H • 
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IV ENCONT O NArIO�AL DE DEFSSA DOS DIREITOS HUMANOS 

OLINDA - PE. 

A manhi e tarde do lº dia do Encontro foi destina
da totalmente� discussão da questão da organizaçio interna do mov! 
menta. Os participantes foram divididos em três mini-plenárias, que 
por sua vez sub-dividiram-se em grupos, para discutir o documento 
sintese elaborado pela Comissão de Apoio e que continha os princi -
pais pontos polêmicos relacionados com o tema. 

O referido documento sintese e proposta de discus-
sao foi o seguinte: 

A Comissão de Apoio do IV Encontro Nacional de En
tidades de Direitos Humanos, visando facilitar o encaminhamento da 
discussão sobre os Estatutos, e com base nas sugestões recebidas dos 
regionais, reunidos nos dias 20 e 21 de janeiro de 1986, em Oljnda, 
destacou os seguintes pontos considerados polêmicos: 

l) LEGALIZAÇÃO Otl NÃO DO MOVIMENTO NACIONAL DOS DIREITOS HUM.ANOS:
deve-se entender por legalizar o movimento a aprovação d08 E�
tatutos Sociais, pela Assembl;ia Nacional, e o registro dos
mesmos em Cartório.

2) CARÁTER DA ENTIDADE:

a) seria constituída uma entidade nacional para apenas articular
as demais entidades de direitos Humanos;

b) ou seria uma entidade nacional com poder de representaçio e ar
ticulação.

3) ÓRGÃOS EXECUTIVOS: consideram-se Órgãos executivos: a Comis -
são Nacional, as Comissões Regionais e seus Órgãos de apoio
(secretarias):

a) SIN - Secretaria,

b) localização

·4) INTER REGIONAL: entenda-se por inter-regional a assembléia de
representantes dos regionais. 

5) DISTINÇÃO ENTRE AS ENTIDADES FILIADAS E COLABORADORAS: E- n -�e' -
da-se por entidades filiadai aquelas que tenham por principrl
objetivo a defesa e promoção dos direitos humanos, com apro,�
ção das assembl�ias regionais; entenda-se por entidades col�
boradoras todas aquelas que contribua.m, de forma :i'.'ele'.r$.:1t·�, r�

ra o movimento;

a) direito a voto.
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OBSERVAÇÃO: Os representantes do NI e NII esclareceram que seus Re
gionais não conseguiram se reunir para refletir e tirar posições a 
respeito dos Estatu!os e da Carta de frincipios. �anifestaram-se em 
nome das entidades as quais pertencem. 

CONSIDERAÇÕES: 

Ponto 1. Quanto à questão da LEGALIZAÇÃO OU NÃO DO MOVIMEN'rO, surg� 
ram duas propostas: 

- os Regionais Leste II, Sul II, Sul I, Norte II e Nordeste
manifestaram-se pela legalização;

- os Regionais Leste I e Centro Oeste manifestaram-se pela
não legalização, sendo que o Centro Oeste esti dividido,en
quanto regional, em duas posições: uma pela legaJ.ização e
outra pela articulação.

Ponto 2. Quanto ao CARÁTER DA EN'l'IDADE, foram feitas as seguintes 
propostas: 

- os Regionais Leste II, Sul II e Sul I votaram pela represe!]_
e tatividade;

- os demais Regionais se posic.ionar.am no sentido de em caso
de legalizqçio, optaram pela representatividade.

Ponto 3. Órgios Executivos: 

a) SIN e secretarias

Quanto aos ÓRGÃOS DE APOIO À COMISSÃO NACIONAL surgiram as se
guintes propostas:

- os Regionais Leste I, Leste II e Sul II propuseram que o SIN
acumule funç�es de Secretaria Executiva da Comissio Nacional;

- O Regional Norte I n�o tem posiçio definida;

- o Regional Sul I se manifestou defendendo a criaçio de uma
secretaria exec�tiva, desvinculada do SIN;

- o Regional Norte II se manifestou defendendo que a Comissio
Nacional poderia ter mais de uma secretaria, sendo que o SIN
seria absorvido por uma delas;

o Regional Nordeste se manifestou defendendo 2 posiçoes:

a) o SIN deve acumular a funçio de secretaria executiva;

b) a Comissio Nacional contaria com mais de uma secretaria,o SIN
seria a secretaria de intercâmbio Nac:i.ona.l e a secretaria. exe
cutiva funcionaria na cidade onde vai ser sediado o próximo�
centro Nacional.

- o Regional Centro Oeste se manifestou defendendo, também, 2
posiçoes:

a) o SIN acumularia as funç�es de secretaria executiva a qual fi
cariam subordinados 3 serviços:

a.l. o SIN
a.2. serviço de articulaçio e posicionamenLo
a.3. serviço de organizaçao do próximo Encontro.

b) Localização da Comissão Nacional ou Coordenação Nacional:
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Quanto a localização da Comissão Nacional surgiram as seguintes 
pr'opostas: 

- os Regionais Leste I e Leste II manifestaram-se.por Petr6p2
lis.;

- o Region�l Sul II se manifestou por S. Paulo ou Petrópolis;

- o Norte II se manifestou por um local no centro do pais;

- o Norte I não manifestou posição definida;

- o Sul I se manifestou por são Paulo;

- o Centro Oeste e Nordeste mani.festaran - re defendendo 2 po-
siçoes:

a) em Petrópolis;
b) no Regional que vai sediar o proximo encontro.

e) Comissão ou Coovdenaçio Nacional e sua composiçio:

Quanto� Comissão Nacional e sua composiçao, surgiram as se -
guintes propostas:

- os Regionais Sul II, Sul I e Norte II manifestaram-se por um
representante por Regional;

- o norte I e Leste II manifestaram-se por um representante
por Regional mais um do SIN;

- o Nordeste e Leste I, manifestaram--se por um representante
por Regional, mais um do SIN ou por um representante de ca
da Regional mais um representante dos Órgãos de apoio.

OBSERVAÇÃO: 

a) os Regionais que manifestaram-se pela representatividade do
SIN na Comissão Nàcional, implicitamente defendem o seu direi
to de voto nas reuni�es da Comissão Nacional;

b) os Regionais Leste II e Norte I não manifestaram posição defi
nida a respeito do direito de voto do SIN na Com. Nacional.

Ponto 4. Inter-Regional: 

Quanto a questão da Assembléia INTER REGIONAL surgiram as se
guintes propostas: 

- os Regionais Leste I, Centro Oeste, Leste II, Sul II e Nor
deste manifestaram-se pela manutenção da Assembléia Inter
regional;

- o regional Sul I manifestou pela sua extinsão;

- o Norte I e Norte II não t&m posição definida a respeito.
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Ponto 5. DIS1'INÇÃO ENTRE AS ENTIDADES ASSOCIADAS OU FILIADAS E COLA 
BORADORAS 

- os Regionais Leste I, Norte II não tem posição definida;

o Sul II, Leste II, Centro oeste e Nordeste manifestaram
se pela.proposta inicial de Estatutos, apresentada pelo
Nordeste (Capitulo II - "Das Entidades Associadas");

OBSERVAÇÃO: 

a) o Regional Centro Oeste e Nordeste defenoem o direito de voz
e voto, que seria exercido na Assembl�ia Nacional, para cinco
organizações, de caráter nacional, que têm acompanhado a ca -
minhada dos direitos humanos desde seu inicio. são elas: CIMI
CPT, MORHAN, GRUPO CONSCifNCIA NEGRA e MOVIMENTO NACIONAL DE

DEFESA DOS FAVELADOS;

b) o Regional Sul I manifestou-se de acordo com sua proposta de
emenda aos estattitos, ou seja, de que as entidades colaborado
ras não terão direito a voto.

AS ATIVIDADES DO 22 DIA DE ENCONTRO: VOTAÇÃO 

RELATÓRIO DA PLENÁRIA GERAL DO DIA 24 DE JANEIRO DE 1986 

Ás 9:45, fez-se a composição da Mesa com os mesá -
rios: Isa, Vieira e Carlos; secretários: Gilson e Dulce; assessores 
Luis Alberto Gomes. 

Exposição de Luis ftlberto: 

1. Explica o funcionamento da plená.ria e anáU.se das mini-plenárias •

. Salienta as distorções e confusões nas plenárias ( excesso de que�
tões de ordem, questionamentos ... )

. Aponta como positivo se usar como argumentaçao ou fundamentação 
ea prática e as lutas do movimento no dia-a-dia . 

. Não se pode abstrair as discussões, burocratizá-las, apegando -
se a norma teóricas e dogmáticas . 

. t preciso resgatar a caminhada do Movimento nacional de Defesa 
dos Direitos Humanos • 

. Aponta a alteração da pauta e o ponto norteador deve ser o ser
viço não mais um forum de poder, portanto sermos honestos, cla
ros, concisos, jogo limpo, cartas na mesa. 

Em seguida foi feita a apresentação da pauta: 

. criaçao da entidade 
caráter 

. nome 

. formas de estruturação 

- comissão (Órgãos que a cornpoem)
- 1 ocal ização
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- filiat;ão
. legalização 

OBSERVAÇÃO: escolhido.três (3) escrutinadores: Beto, Gilcéria e Gui 
lherme e mai� três (3) colaboradores, sendo a plenária geral dividi 
da em· três (3) blocos, para facilitar a contagem dos votos. Sonda: 
gern dos delegados presentes com direito a voto - 152 (cento e cin· -
quenta e doi�) delegados . 

CRIAÇÃO DA ENTIDADE NACIONAL 

Nas mini-plenárias, ficou evidente o consenso a res 
peito da necessidade de criação de uma entidade nacional. Essa asp� 
ração esteve presente d�rante todas as discussões realizadas no dia 
anterior. 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: 

favoráveis à criação da entidade ................•...... 144 

Segunda proposta: 

contrários à criação da entidade ...•...................... 01 
abs tençoes ................................................ 05 

Total dos votos ................ · ••....................... 150 

RESULTADO: APROVADA .A CRIAÇÃO DE UMA ENTIDADE NACIONAL . 

CARÁTER DA ENTIDADE 

Nas mini-plenárias não houve divergências quanto 
ao caráter de ARTICULAÇÃO da entidade. Entretanto apareceram propo� 
tas divergentes que dão a essa entidade: 

a) um caráter exclusivo de articulação;

b) um caráter de articulação e representação Plena;

c) um caráter de articulação e representação limitada.

Fundamentação: 

Caráter exclusivo de articulação - Argumentou-se 
que esse carater exclusivo facilitaria a relação entre os grupos de 
Direitos Humanos, pois não necessitariam estar estaturizados.Que vl

sa a busca de uma unidade nacional, através de maior contato entre 
as comiss�es e reestruturação das regionais. 
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Caráter de articulação e representação plena -Arg� 
mentou-se que a entidade nacional deve transceder o caráter de art! 
culação. Deve ter caráter de representação plena,· o que implica num 
posicionamento sempre que ocorrer viciação de Direitos Humanos, �ão 
necessitando recorrer a consultas aos regionais e entidades de base 
para essas �anifestaç�es. 

Caráter de articulação e representação limitada- O 
caráter fundamental da entidade é de articulaçio, mas é necessário 
que assuma o caráter de representação no tocante a problemas especi 
ficos, decorrentes de violaç�es de Direitos Humanos; é necessário 
que tenha voz a nível nacional em certos momentos. Deve-se adotar al:_ 
guns critérios para essa representação: CONSULTAS AOS REGIONAIS. 

OBSERVAÇÃO: a tendência das mini-plenárias foi de que a entidade não 
tenha apenas caráter de articulação, mas que assuma a função de re
presentação, ainda que limitada. 

VOTAÇÃO: 

A ARTICULAÇÃO É CONSENSUAL EM TODOS OS GRUPOS. 

Preliminar: tem represent�ção ou não? 

Primeira proposta: 

a favor da representação ....•........................... 124 

Segunda proposta: 

contra a representação ................................... 19 
abs·tençoes ............. ., .................. º .............. 05 

Total de votos .......................................... 148 

RESULTADO: APROVADO O CARÁTER DA REPRESENTAÇÃO 

TIPO DE REPRESENTAÇÃO - PLENA OU LIMITADA 

Proposta de afunilamento: 

A entidade nacional representará e se manifestará 
sempre que ocorram graves vtolações de direitos humanos, no entanto 
em casos normais e em outras manifestações, que nao sejam decorren
tes de violações flagrantes, só agirá depois de consultar os regio
nais, suas bases. 

VOTAÇÃO: 

a favor do afunilamento ................................. 72 
, 

contrarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ab s te n ç o e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Total de votos ......................................... 152 

S.:SSU�TADO: APROVADA A PROPOSTA DE AFU�ELAMENTO DA REPRESEN
TAÇÃO LIMITADA. 
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Foram apresentados dois nome: 

a) Comissão Nacional de Direitos Humanos

b) Coordenação Nacional de Entidades de Direitos Humanos .

Fundamentação: 

a) trata-se de terminologia usada para comissões de base e refle
te coletivo de grupos. Op�e-se ao nome de Coordenaçã� porque
este implica em delegar mais um poder� entidade nacinnal. a
lém dos de articulação e representação.

Primeira proposta: COMISSÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
Segunda proposta: COORDENAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE DIREI• 

TOS HUMANOS 
Terceira proposta: COMISSÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE DIREITOS HU 

MANOS 
Quarta proposta: 

Quinta proposta: 

OBSERVAÇÃO: 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HU
MANOS 
CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMA 
NOS 

Foi retirada a proposta número S (cinco) em virtude 
do nome da entidade iovernamental ligada ao Minist�rio da Justiça ser 
muito semelhante . 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta! C0MISSÂO NACIONAL DE DIREITOS 
HUM.ANOS. º . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  , • 02 

Segunda proposta: COORDENAÇÃO NACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS ....••..•.•.....•••.•••.•.•.••....•• 41 

Terceira proposta: COMISSÃO NACIONAL DAS ENTIDADES 
DE DIREITOS HUMANOS .................•...... 20 

Ql.\arta proposta MOVIMENTO NACIONAL DE DEFE-
SA DOS DIREITOS HUMANOS .................... 74

Total de votos ....•......................................... 137

Nome da entidade - MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREI'ros HU
MANOS. 

APRESENTAÇÃO: 

a) COMISSÃO
I
NACIONAL 

Secretaria (SIN) 

FORMA DE ESTRUTURAÇÃO 

b) COMISSÃO NACIONAL

Secretaria 

l 
SIN (Serviço) 
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a) SIN como secretaria executiva;

b) SIN como um dos serviços da secretaria;

e) SIN como um serviço subordinado à Comissão Nacional.

OBSERVAÇÃO: 

A tendência é considerar que o SIN nao deve ser en 
tidade aut&�oma, mas um serviço� disposição da Comissão Nacional. 

MOVIMENTO 1IACIONAL DE DEFESA DOS DIRETIOS HUMANOS 

1 ÓRGÃO EXECUTIVO 

1 
• 

lsECRETARIAS/SERVIçosí 

um representante! 
por regional l

5.1. CRIAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

VOTAÇÃO: Aprovada por contraste visual a c�iaçao de um 6rgão exe
cutivo. 

5.2. NOME DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

Primeira proposta: COMISSÃO NACIONAL 
Segunda proposta: COORDENAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES 

DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Terceira proposta: SECRETARIADO DO MOVIMEN'I'O NACIONAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Quarta proposta: COMISSÃO NACIONAL DO MOVIMENTO NACIONAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. 

OBSERVAÇÃO: 

VOTAÇÃO: 

Foram r�tiradas as propostas segunda e quarta. 

Pr'imei ra p1·oposta: COMISSÃO NACIONAL •••••••••.•••.•••••.• 87

Terceira proposta: SECRETARIADO DO MOVIMENTO NACIONAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS ........ 49 

Abstençoes .......... � .............................. ., ....... 4 

Total ele votos ......................................... 146

RESULTADO: 

Nome do Órgão executivo: COMISSÃO NACIONAL 

5.3. COMPOSI�ÃO 

VOTAÇÃO: 

Proposta: um (01) representante por Regional e o adendo de 
um (01) suplente por Regional. 

RESULTADO: Aprovaçãomnsensual da proposta 
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5. 4. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO

Primeira proposta: discutir agora 
Segunda proposta : discutir•apÓs a questão da �egalização. 

VOTAÇÃO: p0r con ti .. aete visual 

RESULTADO: DISCUTIR ApÓS A QUESTÃO DA LEGALIZAÇÃO 

5.5. ÓRGÃOS DE SERVIÇOS 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

l COMISSÃO NACIONAL 1 
1 

SIN SECRETARIAS SECRETARIAS DE SER 
SECRETARIA SIN SERVIÇOS ENTRE os QUAIS 

VIÇOS 
O SIN 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: SIN 
Segunda proposta : SECRETARIA e o SIN COMO SERVIÇO SUBORDI

NADO 
Terceira proposta: SECRETARIAS D; SERVIÇO ENTRE AS QUAIS O 

SIN 

Primeira proposta: SIN - SECRETARIA..................... O 
Segunda proposta : SIN SUBORDINADO À SECRETARIA ........• 10 
Terceira proposta: SECRETARIAS DE SERVIÇO 

RESULTADO: 

ENTRE AS QUAIS O SIN ...•............ Re
sultado majoritário 

VENCEDORA AffiOPOSiA: SECRETARIA DE SERVIÇO ENTRE AS QUAIS O 
SIN. 

INTER-REGIONAL 

Houve duas posiçoes: 

a) devem-se manter, com mudanças

b) eliminar

Fundamentação: 

a) Inter-regional é necessária porque as assembléias nacionais se
realizam com um intervalo de tempo muito grande. É necessário
que se preencha esse espaço a nível de avaliação, encaminhame�
to e preparação da Assembléia Nacional.
A permanência da inter-regional pressupõe que haja mudanças •
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b) deve-se elimjnar porque a realização de vários encontros irnpl!
ca necessariamente em gastos vultosos, que oneram o movimento
e prejudicam a caminhada. Com a existência da Comissão Nacio -
nal, são desnecessárias as inter--regionais. '' 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: MANTER COM MUDANÇAS .................. 83 
Segunda proposta : ELIMINAR ............................. 60 
A.bstençÕes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
'l'otal de Votos ........................................... 154 

6.1. CARÁTER DO ENCONTRO !�TER-REGIONAL 

VO'l'AÇÃO: 

Inter-regional com carater consultivo .................. . 
Inter-regional sem caráter deliberativo ................ . 
Inter-regional com caráter deliberativo ................ . 
Total de votos ......................................... . 

RESUL'l'ADO: 
O INTER-REGIONAL TERÁ CARÁTER CONSULTIVO 

7 - FILIAÇÃO 

96 
02 
07 

105 

Não houve discussão em todas as plenárias sobre 
crit�rios de filiação e de admissão de colaboradores. A tendincia 

os 
, 

e 
que as entidades colaboradoras tenham somente direito i voz. 

Em uma das plenárias, ·foi votado que o crit�rio de 
ingresso das entidades colaboradoras seria o seguinte: uma entidade na 
cional tem de ser aprovada pelo Encontro Nacional; se a entidade é d� 
cariter regional, deverá �er aprovada pelos regionais. 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: Colaboradoras com direito a 
voz filiadas c/ direito a voz e voto ... 99 

Segunda proposta: Não existe distinção entre as entida-
des. Todas as entidades fazem parte 
do Movimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Abstençoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 
Total de votos ............................................. l.46 

Para esclarecer a distinção entre filiadas e colabo 
radoras o assessor Luis Alberto fez a seguinte colocação: 

"Os organismos regionais e municipais são os encon
tros regionais, e pensando no passado, foi isso o que aconteceu. Os 
encontros regionais absorveram todos esses movimentos regionais que 
são movimentos fundadores. No caso dos movimentos nacionais, seria e� 
sa assembléia, a Assembléia Nacional, a que tem atribuições de fazer a 
distinção entre colaboradoras e filiadas. Então, insisto sobre isto , 
nós apenas votamos, e foi uma votação muito esmagadora, que não é o 
caso de voltar sobre elas. 

_ 10 _ 
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Nós votamos que há dois tipos: filiadas e colaboradoras. Na caminhada 
nós já temos todos esses grupos e movimentos que fundaram esse Movi -
mento (MNDDH). Daqui por diante, os movimentos novos que vão querer 
participar, eles vão entrar via Regional, e o Regional irá discutir 

, sobre o caráter da prática, se els têm �ma prática que lhes permite 
ser avaliados como filiados ou colaboradores. 

-

& 

' 

' 

No cáso de ser nacional
1

ai não compete ao Regional 
mas ao·Nacional. 

Além disso tem outro ponto que deve ser levado em 
conta: que isto não é estático. Pode ser que uma entidade de um Regi� 
nal decida ser filiada e pela sua prática ela vai provar que realmen
te está comprometida. Se for colaboradora, ela passará para filiada. 
Há toda uma dinâmica aqui. 

, Resumindo: nos votamos coisa muito simples que eu� 
cho que não exclui ninguém, apenas aprovamos que há categorias: a ca
tegoria de filiada e a de colaboradora. A colaboradora não tem direi
to a voto. Foi so isso que votamos. Eu acho que está claro e que não 
há confusão". 

8- LOCALIZAÇÃO

Foram as seguintes locais apontados; estão coloca -
dos seguindo a ordem de preferência na votação: 

- Goiânia
- Local central
- Petrópolis
- Nordeste

OBSERVAÇÃO: 

1) Houve discusiio se a sede será m6vel, ou fixa.

2) A composição da Comissão Nacional e o local onde se sediaria a
secretaria (fixa ou m6vel) foram levantados, mas não discuti -
dos em todas as mini-plenárias.

8 .1. SEDE 

Primeira proposta: TER SEDE 
Segunda proposta : NÃO TER SEDE 
RESULTADO: O MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS POSSUIRÁ UMA SEDE. 

A votação foi feita por contraste visual. 

8.2� SEDE FIXA OU MÓVEL 

Primeira proposta: TER SEDE FIXA .............•.....•..... 39 
Segunda proposta : TER SEDE MÓVEL (2 em 2 anos) .......•.. 97 
Abstençoes . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  02 

Total de votos ...................................•.....• 138 
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8.3. LOCAL DA SEDE MÓVEL 

PROPOSTAS: GOIÂNIA ................................ 80

PE'I'RÓPOLIS .............................. 02 
NORDESTE ................................ 00

LOCAL CENTRAL ................ : ......... 00 
LOCAL PRÓXIMO ENCONTRO .................. 7 3 
To Lal de votos ........................ 155

RESOLTADO: GOIÂNIA t A PRIMEIRA SEDE MÓVEL DO MOVIMENTC 

OBSERVAÇÃO: 

Na plenária da noite iniciada ;s 20:30 hs., a mesa 
foi substituida ficando assim composta: Maneto, Marga, Gilson, Liliam 

9- LEGALIZAÇÃO

Houve duas propostas: a) legalizar 
b) nio legalizar.

Fundamentação: 

a) Argumentou-se em favor do item a que o momento político exige
a estruturação legal da entidade.Que há necessidade imperiosa
de legalização da Comissão Nacional, visando a institucionali
zar a prática concreta das comissões a nivel nacional. Essa le
galização tem por objetivo organizar e respaldar todos os tra
balhos levados a nivel nacional. Deve-se legalizar para que o
movimento tenha personalidade jurldica e tenha as regras do j�
go estabelecidas, sem perda de autonomia.

b) A favor da hipótese b, alegaram os riscos de burocratização e

centralização do movimento que a legalização do movimento acar 
retaria. Houve preocupação em analisar a legitimidade da repr� 
sentação da Comissão Nacional. Considerou-se que a legalizaçã; 
seria uma amarra e qu�, na atual conjuntura, cercearia a part! 
cipação de outras entidades, como a Comissão Jus�iça e Paz. A 
hipótese completou no entanto, a necessidade de estabelcer nor 
mas internas para a Comissão Nacional. 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: PELA LEGALIZAÇÃO ..................... 26 
Segunda proposta : PELA NÃO LEGALIZAÇÃO ........•........ . 99 
Abstençoes . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 07 

Total de votos ...................................... � ... 132 

RESULTADO: APROVADA A NÃO LEGALIZAÇÃO 

10- CARTA DE PRINCÍPIOS

Seguiu-se a leitura da minuta da CARTA DE PRINCÍPIOS 
Sobre ela manifestaram-se 14 companheiros, que sugeriram várias modi
ficações. 

Foi sugerido por alguns companheiros que os relato
res da Carta reunissem com os relatores das mini-plenárias e redigis
sem uma nova carta. 

DECISÃO PAROVADA POR UNANIMIDADE PELA PLENÁRIA. 
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PROPOSTA DE PAUTA

Sábado - 14 de novembro 
8:30 hs: Apresentação individual/aprovação de pauta/coordenação e demais servi

ços do encontro. 

10: ·hs: Apresentação do tema VIOltNCIA para introduzir o trabalho dos grupos/ 
divisão dos grupos/cafezinho. 

10:30hs: Trabalho am grupos/almoço e tempo livre. 
14: hs: Plenário/cafezinho. 
15: hs: Exposição Analitica sobre a Violência. 

' 

PARTICIPAÇÃO: 
Hélio Pellegrino (psicanalista, eseritor) 

Marcos Bretas (pesquj.sador - casa Rui 13'arbosa)· 

Gilson Cardoso e (Diretores da Associação de Moradores do Morro 
Itamar Silva Santa Marta) 

19:30hs: Projeção de videos sobre a Violência no Morro Santa Marta (urbana) e 
no Araguaia (rural) seguida de..1 ãebate. 

Domingo - 15 de novembro 
8: ·, hs: Introdução para os trabalhos dos grupos sobre as questões: 

a) Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos: avaliação do Movi
mento/ da Comissão Nacional/ do SIN/ dos memorandos; legalização do
Movimento Nacional, beneficios e consequências negativas; secretaria
executiva, necessidade/ viabilidade/ competência/ local; e outros.

b) Regional Leste 1: organização interna; aperfeiçoamento da articulação
interna e do apoio mútuo nas lutas; agenda para 88; escolha do repre
sentante para a Comissão Nacional; escolha da coordenação do regional
e da secretaria; e outros.

9: hs: Trabalho em grupos/cafezinho. 
10: hs: Plenário/ debate/ aprovação das questões/ almoço/ continuação da ple

nária/ avaliação do encontro e outros informes. 
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IV ENCO�"TRO· NACIONAL DE DIREITOS HUMJ'u�OS 

Documento Final 

As entidades que no Brasil lutam pela defesa dc3 oc 

bres, optimídos, explorados e marg�nalizados e�tiveram reunidas e� 

Olinda, de 22 a 26 de janeiro do corrente ano, no IV ENCONTRO N� 

CIONAL DE DIREITOS HUMANOS. 

Este Encontro teve a finaliêade àe avaliar a s��üa 

çao real õos Direitos P.umanos no pais hoje, com?ar�ilhar ex�e�ie� 

cias e posicionar-se quanto a questões fundamentais do momento e 

tual. 

Participaram no IV Encontro 182 delegados, re?rese� 

tando 97 comissões, centros e outros organismos de Direitos Ruma 

nos, além àe 67 comunidades. 

Noventa e sete ( � 7) entiõa:5.es aaui representaêas qu-e 

atuam na defesa do homem do campo e da cidade àeram 1um relato i::c 

� 
pressionante e assustador sobre o aumento do Índice ãe violência 

contra o trabalhador. No campo ela decorre dos constantes • .,.;:-i . con.:..J..!. 

tos pela posse da terra que geram um rosário de assas�inatos, des 

truição de roças, expulsão de famílias, perseguição a líderes si� 

dicais com a impunidade protegioa dos autores e mandantes. Na cida 

de a situação não e diferente e decorre principâlmente do desempr§ 

go, do subemprego e àa marginalização de milpões de pessoas, gerar. 

do a falta de moradia, a deteriorização das condições de vida, sa� 

à.e, higiene, a falência dos serviços públicos ·e o aumento da violê� 

eia policial contra a população marginalizada. 

O quadro aqui descrito demonstra claramente que a 

violência está institucionalizada em nosso país, mul tipl_icanão e g� 

neralizando as situações de violação dos direi tos humanos cuias re: � 
-

ponsabilidaões recaem sobre os governos e o sistema. iNessa situa 

ção a vont�de popular nao e respei taàa. Anseios fundamentais come a 

convocação imediata de urna Assembléia Nacional Constituinte liv�e 

e soberana é adulterada para uma Assembléia Congressual, limitada 

em s�us poderes e competências. Identicamente, a Reforma Agráiia 

sob o controle dos trabalhadores, necessidade hist6rica do homerr 

db campó, foi reduz�da a mero arremedo de reforma. 

As condições são adversas mas importa lutar, apr9 

veitando os espaços conquistados e os amplianóo, pois urge cue a 

vontade popular seja respeitada pelos governantes. Somente assim, 

serao asseguradas mudanças que vão alterar o quadro existente. Os 



direitos do povo nao poàem mais ser adiados. 

Essa questão gue desa=ia, hoje, todas as entidaêes 

que lutam pela prevalência dos direitos humanos: estimular a par�� 

cipação do povo· nas organizações populares e sindicais para conqui.§_ 

tar e fazer valer os s�us direitos, lutanão intransigente��nte �� 

la conquista àe uma sociedade livre, jus-t.a, igualitária,er:: r.1.m u:::.=. 

sociedade 'sem classes. 

Conscientes de que os avanços e as vitórias conc��s 

tados até agora têm sido fruto da organização, coragem e c0�baci\-� 

dade do povo, e sentindo a necessidade de unidade nessa l��a, �� 

entiàa9es reunidas no IV ENCONTRO NACIONAL decidiram nela criaç�= 

do Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Hu�anos - �:.K.D.D.E. 

O Movimento Nacional será pluralista, nao CO\'er:-_.=.- -

mental, supra-partidário, aut6nomo e se escru�urara core o cbjeti�c 

de elevar o nivel de conscien�ização ão povo com relação a seus �; 

rei tos, abrindo espaço para o avanço das lutas populares na camin::-:.� 

da pela libertação. 
f -O M.N.D.D.B. será articulado e reprefentaao_por u.�=-

Cornissão Nacional, composta por um membro efetivo e seu respecti,-c 

suplente àe cada regional que forma o Movimento com sedê 

mente em Goiânia. 
inic:.�.=.. 

O IV ENCONTRO NACIONAL face as discussões en�amin�= 
. 

-

das nos grupos de trabalho, estabeleceu p�opostas de luta nas que§ 

tões relativas a terra, ao trabalho e à violência, a destacar res� 

midamente: 

TERRA 

Reforma Agrária sob o controle àos trabalhadores; 

. Recuperação do sentido P+-·eno ãa função social cá. 

propriedade e da posse; 

• Reforma fundiária urbana;

Aropliação·do direito ao acesso a terra inãivLdua:

e a coletivamente, especialmente a improdutiva e

a grilada;

Limitação das grandes propriedades de es�iange�

ros e dos grandes projetos;

. Erradicação da espectilação agrária; 

. Criação da justiça agrária; 

• Utilização das terras devolutas para interes$e se

cial;

Demarcação imediata das terras indígenas.
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TRABALHO 

Mudança das leis trabalhistas e criação do Códiqo 

de Trabalho; 

• Modificação da estrutura sindical, garantindo sua

liberdade e autonomia;

• Estabelecimento do salário desemprego;

. Garantia de estabilidade no em?reço; 

Direito irrestrito ãa greve; 

Garantia e ampliação do direito àe assistÊ�cia a 

maternidade e garantia. e ampliaçãc da proteção de 

trabalho ão menor; 

Redução da jornada àe trabalho; 

Mudança no sistema previdençiãrio sepa�ando a área 

de Saúde da Previdência Social. 

VIOLÊNCI� 

Desenvolver campanhas contra a oena de morte e·tor 

tura, peln respeito acs �ireit0s �os �Lesos e p� 

la punição dos torturadores e mancantes; 

. Desmilitização das polícias estaduais; 

Extinção dos Tribunais Militares para julgamento 

de crimes comuns; 

Abolição das medidas d� emergência; 

. Extinção do Instituto ão Estado ãe sí�io e equiv� 

lentes; 

Direito de voto e sindicalização de cab0s e solda 

dos; 

Extinção do Conselho ãe Segurança Nacional; 

. Fim das leis de exceção; 

. Mudança na legislação relativa ao menor, garantia 

efetiva dos seus direitos e erradicação da Violên 

eia contra eles; 

Revogação da lei Afonso Arino� e equiparação ão 

direito de nacionalidade aos africanos; 

Luta pela eliminação àas discriminações raciais, 

sexuais, religiosas e étnicas. 



o�
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Para o M.N.D.D.H., a materialização destas propoê 

tas significa um passo decisivo na caminhada àos direitos funcame� 

tais do homem e representa a reiteração do compromisso funãa�ental 

de SERVIR A VIDA.
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A .n.BERTURA · DO IV ENCONTRO 

Um texto relatando a solenidaàe de aber�udã co 

Encontro, com uma síntese àas colocações de D. He�der, Rev. Helm�t 

· Borges e Rev. Mozart Noronha, àeverá ser acresciãa ao prese��e re 

latório pela equipe do SIN. 



A COMISSÃO DE APOIO AO IV ENCONTRO 

Por decisão do II ENCONTRO INTER-REGIONAL DE DIREI 

TOS HUtvl2\NOS r·ealizado em Goiânia-Goiás, durante os dias 2 4 a 27 de 

fevereiro de 1985, foi criada uma Comissão de Apoio ao IV_Encontro 

Nacional com o objetivo de orientar o processo de organização ão � 

vento. A Comissão àe Apoio foi composta, formalmente, por um repr� 

sentante de cada regional, um representante da equipe de trabalho 

do SIN e um represe��ante àa equipe da Secretaria ão Encontro.· 

A Comissão de Apoio ao IV Encontro reuniu-se pela 

lª vez em agosto de 1985 na Cidade de Petrópolis-RJ, e procurou 

dar encaminhamento às decisões do Encontro InteY-regional no sent� 

do de viabilizar no IV Encontro a discussão e aprovação da criação 

de um organismo de articulação de caráter nacional. Nesta reunião· 

entre outras importantes decisões destaca-se a aprovação de umapa� 

ta preliminar para o Encontro, que definia os dois temas centrais: 

A Constituinte e a Organização Nacional ão Movimenºto. Quan::o ao e!} 

caminhamente ãa discussão sobre a criaç·ão de um organismo de cara 

ter nacional ficou decidido que a Secretaria ão Encontro deveria 

.redigir uma proposta inicial de Estatutos e Carta õe Principies p�

ra provocar a reflexão e discussão dos grupos e, neste sentido, a 

Comissd.o àe Apoio aprovou um esboço de estatutos, contenctc· os pri!; 

cipais elementos que deveriam estar presen�es no 4ocúmento da se 

éretaria. 

A .. Comissão de Apoio voltou a reunir-se dois dias an

tes da abertura do IV Encontro Nacional, em Olinda, assumindo a pa� 

tir de então a condução dos trabalhos. O Assessor do Encontro,Luiz 

Alberto Gomes de Souza, acompanhou também os trabalhos daComissãu 

O principal trabalho realizado foi a elaboração de uma síntese com 

os principais pontos polêmicos que superassem a discussão técnica 

dos Estatutos e viabilizasse a discussão substantiva quanto a cria 

çao de um organismo nacional de Direitos Humanos.· A Comissão de 

Apoio participou de todos os pa�sos do IV Encontro, promo_vendo in 

contáveis reun.iões de avaliação e encaminhamento, podendo a ela ser 

creditada uma parte da responsabilidade pelo sucesso e pelas difi 

culdades e erros do IV Encontro. Ao término ão Encontro a Comiss�o 

de Apoio foi dissolvida, com a instalação da Comissão Nacional qo Mo 

vimento Nacional ôe Defesa dos Direi tos Humanos_. 

Além da Comissão de Apoio duas outras comissões con 

tribuiram para a realização do IV Encontro: A Comissão Executiva de 

Regional Nordeste, que participou do processo de preparação �a qu�

lidade de organismo representativo do Regional respons�vel pelo En 

contro e a CQIIÚ.psão local, composta pelo CDDH da CNBB-NE 2, CJP da 
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Arquidiocese de Olinda e Recife e o GAJOP, que respondeu pela se 

cretaria do Encontro. 

A programaçao geral do IV Encontro foi a se�uinte: 

PROGRAMA DO IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

SEGUKDA-FEIRA 20/01/86 

15� 00 horas - reunião da Comiisão de Apoio. 

TERÇA-FEIRA 21/01/86 

9:00 horas - reunião da Comissão de Apoio.

13:00 horas - almoço.

15:00 horas continuação da reunião da Comissão de Apoio. 

QUARTA-FEIRA -22/ 01/ 8·6

14:00 horas - reuniao entre mesarios e Comissão de Apoio.

19:00 horas - composição da mesa

� saudação do Regional Nordeste aos 

( D. Helder 

participantes 

7:00 horas 

8:00 horas 

12:00·horas 

- apresentação de cada regional

- apresentação da equipe de tràbalho do SIN

explicação acerca da organização e dinâmiça ão En

contrc.

QUINTA-FEIR.?\ 23/01/�6 

café da manhã. 

discussão acerca da proposta de estatutos ern 

plenárias. 

inte�valo para o almoço. 

três 

14:00 Ho�as - discussão acerca da proposta de carta de principies

em três plenárias. 

�aioo �oras - jantar.

20:00 horas "debatendo nossa prática": reunião dos grupos 

comum interesse. 

õe 



,--�-· - - reunião entre mesários e comissão organizaàora para 

discussão e avaliação do lQ dia do Encontro. 

- reunião dos rel atore-s para proàução de texto e pre

paraçao da plenária geral.

SEXTA-FEIRA 24/01/86 

7:00 horas - café àa manhã.

8:00 horas - reunião plenária geral para aprovação de estatutos

e carta ãe princ:?�os. 

12:00 horas - intervalo para o almoço.

14:00 horas - ato político de auto-co�vocação da Assembléia de 

Direitos Humanos. 

14:30 horas - formação das plenárias para discussão do tema

lência, Terra, Trabalho na Constituinte". 

18:00 hor;as jantar. 

20:00 horas - teatro popular (tema: Cor.stituinte)

àebate. 

SABADO 

7: 00_ hor.as café da manhã. 

25/01/86 

8:00 horas - continuação de debate d� tarde anterior.

12:00 horas intervalo para almoço. 

"vic 

14:00 horas reunião plenária geral para aprovação das delibera 

ções sobre o tema discutido. 

17:00 horas - plenária de enceriamento do Encontro.

18:00 horas - jantar.

20:00 horas - apresentação da TV VIVA.

DOMINGO 26/01/86 

7:00 horas café da manhã. 

8:00 horas - livre - passio turístico a pe (opcional).

13:00 horas almoço. 

.. 

16:00 horas - congraçamento entre os participantes(festapopular).

SEGUNDA-FEIRA 27/01/86 

9:00 horas - reunião da Comissão Nacional provis6ria. 

TERÇA-FEIRA 28/01/86 

8:00 horas - reunião da Comissão Executiva ão Nordeste. 



A manhã e tarde do lQ dia do Encontro foi destinada 

totalmente à àisc�ssão da questãq da organização interna do movi 

mento .. Os parcicipantes foram divididos em três mini-plenárias,qDe 

por sua vez �uh-dividiram-se em grupos, para discutir o àcicumento 

síntese elaborado pela 'comissão de Apoio e que_continha os ?rinct 

pais pontos pclêmicos relacionados com o tema. 

O reíerião êocumen�o síntese e proposta àe c�scus 

sao foi o seguinte: 

A Comissão �e Apoio do IV Encontro Naciona� àe Er.ti 

dades de Direitos Hum�nos, visando faciii�âr o encaminha�ento ãa 

discussão sobre os Es�atutos, e com base nas suaes�ces rece::üã2.s 

dos Regionais, reunidos nos dias 20 e 21 de janeiro de 1986, em 

Olinda, destacou os seguintes pontos considerados polêmiccs: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

LEGALIZAÇÃO OU NÃO DO MOVIMENTO ºNACION�L DOS DIREI 

TOS HUMANOS: deve-se entendei por leqa�izar o mov� 
. 

-

mento a aprovaçao àos Esta�utos Sociais, pela Asse� 

bléia Nacional, e o registro dos mesmos em CartóriQ 

CAR.�TER DA ENT!DADE: 

a). seria consti t�Ída uma ·entidade nacional p-ara ap� 

nas articular as demais entidades de direitos hu 

manos; 

b) ou seria uma entidade nacional com poder ãe re

presentação e artictll�ção.

ÕRGÃOS EXECUTIVOS: Consideram-se orgaos executivos: 

a Comissão Nacional, as Comiss6es Regionais e seus 

orgaos de apoio (secretarias) 

a) SIN - Secretaria,

b) localização

ISTE��REGIONAL: entenàa-se por inter-regional a aE 
· sembléia àe representantes dos regionais.

DIST�NÇÃO ENTP� AS ENTIDADES FILIP..DAS E COLABORADO·

·P.AS: ente·nda-se por entidades filiadas aquelas que

tenham por principa� objetivo a defesa e promoçac

dos direitos humanos, com aprovação das assembléias

regionais; entenda-se por entidades �elaboradoras



OBSERVAÇÃO: 

CONSIDERAÇ,ÕES: 

Ponto 1. 

Ponto 

Ponto 3. 

todas aquelas cue contribuam, àe forma 

para o movimento; 

a) àireito a vote.

, �.t..l 

rele'\·ante, 

Os representantes ào NI e NII esclareceram aue seus 

Regionais não conseguiram se reunir oara refletir e 

tirar posições a respeito dos Estatutos e da Carta 

de Princípios. Manifestaram-se em nome das 

des às quais pertencem. 

entiõa. 

Quanto a questão da LEGALIZAÇÃO OU NÃO DO MO�IMENTC 

surgi�am duas propostas:· 

- os Regionais Leste II, Sul.II, Sul I, Norte II e

Nordeste manifestaram-se ·pela legalizaçã·o;

- os Regionais L5ste I e Centro-Oeste manifes�ara�

se pela não le�alização, senã� que J Centro-Oeste
• • -

1 

esti dividido, enquanto regiona�, e� duas pos�

çoes: unia pela legalização e outra pela ar�icula

çao.

Quanto ao CARÁTER DA ENTID.?\,DE, foram feitas 

guintes propostas: 

as se 

- os Regionais Leste II, Sul II e Sul I votaram p�

la representatividade;

- os demais Regionais se posicionaram no sentido à�

em caso àe legalizaçâo t cotaram pela representat�

vidade ..

órgãos Executivos: 

a) SIN e Secretarias

Quanto aos ÓRGÃOS DE APOIO ·Â COMISSÃO NACIONF..Lsurg� 

ram as seguintes propostas: 

os Regio�ais Leste I, Leste II e Sul II propuss 

ram que o SIN acumule funções de Secretaria Exec� 

tiva da Comissão Nacional; 

- o Regional Norte I não tem posiçao definiãa;

- o Regional Sul I se manifestou defendendo a cria

ção àe urna secretaria executiva, desvinculaêa do

SIN;

----- - o Regional Norte II se manifestou defendendo que



..-,-,---- ·-�--- • -s !'e:: :e,., -At, �--· 1� 

--... 

-,s,.. a Comissão Nacional poderia ter r:nais ãe uma secr:? 

taria, sendo que o SIN seria absorvido por u�a· àe 

las; 

o Regional Nordeste se manifestou defendenào 2 p�

sições:

a) o SIN deve acumular a função àe secretaria exe

cutiva;

b) a Comissão Nacional contaria com mais de uma

secretaria, e SIN seria a secretaria ãe inter

câmbio nacional e a secretaria execuLiva fu�

cionaria na Cidade onde vai ser sejiaãc o nrc

ximo Encontre N�cional.

- o Regional Cen�rc Oeste se manifestou defenàenõc,

também, 02 pcsiçoes:

a) o SIN acumularia as funções àe secretaria exe

cutiva a qual ficariam subordinaàr°s 3 s�n-içcs:

a.l. o SIN ) 

a.2. serviço de articulação e posicionamento

a. 3. serviço ãe organização d0 próximo Encontre..

b) Localização da Comissão Nacional ou C0oráenaçã::::

Nacional:

Quanto a locaiização da Comissão Nacional surgiram 

as seguintes propostas: 

os Regionais LesLe I.e Leste II 

por Pet�ópolis; 

manifestaram-se 

- o Regional Sul II se manifestou por São Paulo ou

Petropólis;

o Norte I nao manifestou posição definida;

O Norte II se manifestou por um local no centro ãc 

país; 

- o Sul I se manifestou por $ão Paulo;

o Centro Oeste e Nordeste manifestaram-se.

dendo.2 posições:

a) em Petropólis;

• 
& ce.L.er. 

b) no Reg{on�l que vai sediar o pr6ximo Encontro.

e) Comissão ou Coordenação Nacional e sua co:npos�

çao:



Ponte ""· 

Ponto 5. 

Quanto à Comissãc Nacional e sua composição, 

ram as s�guintes propostas: 
surgi 

- os Regionais Sul II, Sul I e Norte II manifesta-

ram-se ?Or um representante por Regional;

- o Norte I e Leste II manifestaram-se por um �epr�

sentante por Regional mais �m do SIN;

- o Nordeste e Leste I manifestaram-se por_ um repr�

sentante po:::- Regional, mais um do SIM ou pc.::: ur:1 

representante de cada Regional mais um re?rese�

tante àos orgaos de apoio.

OBSERVAÇÃO 

a) os Regionais que manifestaram-se pela represent!

tividaêe de SIN na Co�issão Nacional, imp!icit�

mente defenderr. o seu direi to àe voto nas reuniões

da Comissão Nacional;

b) os Regio�ais Leste II e NOrte I·não manifes1:ararn

posição definida a respeito do direi to de vo1:o do

SIN na Comissão Nacional.

Quanto a questão da Assembléia INTER-REGIONAL surgt 

raro as seguintes propostas: 

os Regionais Leste I, Centro Oeste, Leste II, Sul 

II e Nordeste manifestaram-sé pela manutenção da 

Assembléia Inter-regional; 

o Regional Sul I manifestou pela sua extinção;

- O Norte I e Norte II não têm posição definida a 

respeito.

DISTINÇÃO.ENTRE AS E�TIDADES ASSOCIADAS OU FILIADAS 

E COLABORADAS 

os Regionais Leste I, Norte I! nao tem posi;ão âe 

finida; 

- o Sul II, Leste II, Centro Oeste e Nordeste rnani

festararr:-se pela proposta inicial ae Esta tu tos, a.pr�

sentada pelo Nordeste (Capitulo II - "Das Entida

des Associadas");

OBSERVAÇÃO: 

-a) o Regional Centro Oeste e. Nordeste defendem o di
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reito de voz e voto, que seria exercido na Assem 

bléia Nacional, para cinco oraanizações, de cará 
-

-

ter nacional, que têm acompanhado a caminhada ãos 

direitos·hurnanos desde seu início. são elas:CIM� 

CPT, MORHAN, GRUPO CONSCif:NCIA NEGRA e MOVIMENTO 

. N.z\CIONAL °DE DEFES.;; DOS FA\7ELJI..DOS; 

b) o Regional Sul I manifestou-se de acordo com sua

proposta de emenda aos estatutos, ou seja,de que

as entidades colaboradoras não �erão direito a

voto.

A noite foi reservada para permitir uma inte�sa tr2 

ca de experiências entre os grupos participantes do Encontro, com a 

participação de grupos e movimentos do Es�ado de Pe=narnbuco. Foram 

formados sete gru?OS de interesse, que sem o:!)ececerem a urr.a ::iauta oré 
. -

-

determinada, propiciaram urna interessànte e· produtiva aproxiwação e� 

tre os grupos, a partir da identificação mútua à aqueles que vi venciam 

em seu trabalho lutas e experiências comuns. Os grupos de interesse 

formados foram os seguintes: 

'a} SINDICALISMO 

b) MENOR

c) A QUESTÃO DA MULHER

d} MOVIMENTO NEGRO

e} REFORMA AGRÁRIA

f} VIOLENCIA E DIREITOS DOS PRESOS

g} TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

h) O PAPEL DOS ADVOGADOS NA LUTA PELOS DIREITOS HU

MANOS.

Embora tenha sido solicitado, apenas o grupo de · ad 

vogados produziu um documento intitulado o "Direito está Errado",r� 

produzido ao.final deste relat6rio, e prop6s a criação de uma secre 

taria juridica nacional com o objetivo de articular/apoiar os advoaa 

dos que atuam no movimento. 



AS ATIVIDADES DO 2Q DIA DE ENCONTRO: VOTAÇÃO 

RELATÔRIO DA PLENÂRIA GERAL DO DIA 24 DE JANEIRO DE 1986 

As 9:45 h.� fez-se a composição da Mesa com os mesa 

rios: Isa, Vieira e Carlos; secretários: Gilson e Dulce; asses 

sor: Luís Alberto Gomes. 

Exposição de Luiz Alberto: 

1. Explica o funcionamento da plenária e análise

rias.

das mini-oler.á 

Salienta as distorções e confunsões nas plená�ias 

de questões de ordem, questionamentos ... ) . 

. -

excesso 

. Aponta como positivo se usar como argumentação ou funàa�en�a 

çao a prática e as lutas do movimento no dia-a-ãi� . 

. Não se pode abstrair as discus!�Ões, burocratizá-las, 

do-se a norma teóricas e dogmáticas. 

aoeaa� 
- -

-

t preciso·resgatar a caminhada do Movimento Nacional de Defe 

sa dos Direitos Humanos . 

. Aponta a alteração aa pauta e o ponto norteador deve se= e 

serviço· não mais um forurn de poder, portanto sermos honesto� 

claros, concisos, jogo limpo, cartas na mesa. 

Em segui·aa foi feita a apresentação da pauta: 

. criação da entidade 

caráter 

. nome 

. formas de estruturação 

comissão (órgãos que a compoêm) 

localização 

inter-regionais 

_filiação 

. legalização 

Observação - escolhido três (3) escrutinadores: Be 

to, Gilcéria e Guilherme e mais três (3) colaboradores,·senão a 

plenária geral dividida em três (3) blócqs, par� facilit�r a· con 

tagem dos votos. Sondagem dos delegados presentes com direito a 

voto - 152 (cento e cinquenta e dois) delegados. 



1 - CRIAÇÃO DA ENTIDADE NACIONAL

Nas mini-plenárias, ficou evidente o consenso a res 

peito da necessidade· de criação de uma entidade nacional.· Essa as 

piração esteve presente durante todas as discussões realizaàas no 

dia anterior. 

VOTAÇÃO 

Primeira proposta: 

favoráveis à criação da entidade ••••..••..... 144 

Segunda proposta: 

contrários ã criação da entidade .•.•.....•... Ol 

abstenções . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . O 5 

Total dos votos •••.••••..••.•••.••.....•.•... 150 

RESULTADO: APROVADA A CRIAÇÃO DE UMA ENTIDADE NA 

CIONAL. 

') 

Nas mini-plenárias nao houve divergências quanto ao 

caráter de ARTICULAÇÃO da entidade. Entretanto aparecerarr. propo� 

tas divergentes que dão a essa entidade: 

Fundamentação: 

a) um caráter exclusivo de articulação;

b) um caráter de articulação e representação plena;

e) um caráter de articulação e representação limita

da.

Caráter exclusivo de articulação Argumentou-se 

que esse caráter exclusivo facilitaria a relação entre os grupos 

de birei tos Humanos, pois não necessi tari-am estar estatutarizaâos. 

� Que visa a busca de uma unidade· nacional, através de maior conta 

to entre as comissões e reestruturação das regionais. 

Caráter de articulação e representação plena - Arg� 

mentou-se que a entida·de nacional deve transcender o 'caráter de ar 

ticulação. Deve ter caráter de representação plena, o que implica 

num posicionamento sempre que ocorrer violação de Direitos Huma 

nos, não necessitando recorrer a consultas aos regionais e entida 



àes de base para essas manifestações. 

Caráter de art�c�lação e re�resentação limitada - o

caráter fundamental da entidade é de articulação,mas é necessário 

que assuma o caráter de representação no tocante a problemas esp� 

cíficos, decorrentes de violações de Direitos Huhianos; e necessÊ 

rio gue tenhzi voz a nível nacional em certos momentos. Deve-se a 

dotar alguns critérios para essa representaçãó; CO�SULTAS AOS RE 

GIONAIS. 

Observação: 

A tendência das mini-plenárias foi êe aue a en�icc 

de nao tenha apenas caráter de articulação, mas gue assuma a fu� 
ção de representação, ainda gue limita da. 

A ARTICULAÇÃO t CONSENSUAL EM TODOS OS GRUPOS. 

Preliminar: tem representação ou não? 

VOTAÇÃO 

Primeira proposta: 

a favor da representação • • • - • • • • • • • • 6 - • • • • • • • 

Segunda proposta: 

contra a represent·ação . - - - . . . . . . . . . . - . . . . . - . . 

12..; 

19 

abstenções • . . . . • . . . • . • . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . O 5 

Total dos votos ....•.....•... : .•...•....•.... 148 

RESULTADO: APROVADO O CARÁTER DA REPRESENTAÇÃO 

3 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO - PLENA OU LIMITADA 

Proposta de afunilamento: 

A entidade nacional· representará e se manifestará 

sempre que ocorram graves violações àe direitos hu.�anos, no e�ta� 

to em casos normais e em outras manifestações, que nao sejam ãe 

correntes de violações flagrantes, so agirá óepois de consulta= 

os regionais, suas bases. 

VOTAÇÃO 

a favor ão afunilamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
contrários 

abstenções 
. - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Total de votos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72 

66 

14 

152 



RESULTADO: APROVJI.DA A PROPOSTA DE AFÜNILA.MENTO DA 

REPRESENTAÇÃO LIMITADA. 

4 - NOME DA ENTIDADE NACIONAL 

Foram apresentaàos dois nomes: 

a) Comissão Nacional de Direitos Humanos

b) Coordenação Nacional de Entidades de Direitos Hu

manos

Fundamentação: 

Observação: 

a) trata-se àe terminologia usaàa para comissões d�

base e reflete coletivo de grupos. Opõe-se ao no

me àe Coordenação porque este implica err. delega=

mais um poder à entidade nacional, além àos 
·
àe 

articulação e representação. 

Primeira proposta: COMISSÃO NACION�..L DE 

HUMANOS 

DI�EITOS 

·segunda proposta COORDENAÇÃO NACIONAL DE EKTID.ADES 

DE DIREITOS HUM.�NOS 

Terceira proposta: COMISSÃO NACIONAL DE.:ENTIIJAD.:S.S: DE 

DIREITOS HUMANOS 

Quarta proposta: 

Quinta proposta: 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO NACIONAL DE DEFESh DOS 

DIREITOS HUMANOS. 

Foi retirada a proposta numero 5 (cinco) err virtude 

do nome da entidade governamental ligada_ ao Ministério àa Jus�iça

ser muito semelhante. 

VOTAÇÃO 

Primeira proposta: COMISSÃO NACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS ......... ·.. 02 

Segunda proposta: COORDENAÇÃO NACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS .. . • . • . . . . . . 41 

Terceira proposta: COMISSÃO NACIONAL DAS 

ENTIDADES DE DIREITOS' 

HUMANOS • . • • • • . . . . . • . . . . . . • • 2 O 



APRESENTAÇÃO: 

Quarta proposta: 

Total de votos. 

RESULTADO:. 

Nome da entidade 

MOVIMENTO NACIONAL DE 

DEFESA DOS DIREITOS 

HllM..Z\NOS • • • . . . . • . • • • • • • . . . . • 7 4 

137 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS. 

5 - FORMA OE ESTRUTURAÇÃO 

a) COMISSÃO NACIONAL b) COMISSÃO NACIONAL c) COMISSÃO NACIOKA�

Secretaria (SIM) Secretaria SIN (Serviço) 

SIN ( Serviço 

a) SIN como secretariã. executiva;

b) SIN como um dos serviços da secretaria;

c.i.onal. 

Observação: 

A tendência e considerar que o. SIN nao deve ser en 

tidade autônoma, mas um serviço a disposiçã·o da Comissão Nacional. 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS BOMA_�OS 

ÓRGÃO EXECUTIVO 

SECRETARIAS/SERVIÇOS 

Um represen�ante 
por Re ior.al 

5.1. CRIAÇÃO. DO ÓRGÃO EXECUTIVO

VOTAÇÃO: Aprovada por contraste -,!isual a 

criação de um orgao executivo. 

5.·2. NOME DO ÓRGÃO ··EXECUTIVO

Primeira proposta: COMISSÃO NACIONAL 



Observação: 

Segunda proposta: 

Terceira Proposta: 

Quarta proposta: 

COORDEl\AÇÂO N.11.CIQN,;L 

DAS E'N'I'IiJADES DE DE?ESA 

DOS DIREITOS HUKZ\NO:' 

SECRETARIADO DO !-:OVIMEN 

TO NACIONAL DE D.C::FESA 

DOS DIREITOS HU�L�NOS 

COMISSÃO NACIONAL DO MO 

MOVIMENTO NACIONAL DE DE 

FESA DOS DIREITOS HUMA 

NOS. 

Foram retiradas as propostas segunda e quarta. 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: COMISSÃO NACIONAL ........... 87 

º·Terceira proposta: SECRETARIADO DO MOVIMENTO 

NACIONAL DE DEFESA DOS Dl 

REITOS HUMANOS .••.......... 49 

abstenções ................. 10 

Total de votos . • • . . . . • . . . . . 14 6 

RESULTAD·o: 

Nome do órgão executivo: COMISSÃO NACIONAL 

5.3. COMPOSIÇÃO 

Proposta: um (01) representante por Reaio 
J -

nal e o adendo àe um (01) suplente por· Re 

gional. 

VOTAÇÃO: 

RESULTADO - Aprovação cosensual da proposta. 

5.4. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÂO 

Primeira proposta: discutir agora 

Segunda proposta: discutir apos a questão da 

lização. 

VOTAÇÃO: Por contraste visual. 

leoa 
J_ 

RESULTADO: DISCUTIR APÔS A QUESTÃO DA LEGALIZAÇÃO 
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5.5. ÓRGÃOS DE SERVIÇOS 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

1 COMISSÃO NACIONAL ! ·1 

1 2 

SIN SECRETARIA 

SECRETARIA SIN SERVIÇOS 

SECRETARIAS DE SERVIÇOj 

ENTR� OS QUAIS O SI, 

Primeira p�oposta: SIN 

Segunda proposta: SECRETARIA e o SIN COMO SERVIÇO 

SUBORDINADO 

Terceira proposta:. SECRETARIAS DE SERVIÇO E!�TRE AS 

QUAIS O SIN 

VOT'1ÇÃO 

Primeira proposta: 

Segunda proposta: 

SIN = SECRETARIA 

SIN SUBORDINADO À 
. . 

o 

SECRETARIA • • • . • . . . • • . . . . . . l O 

Terceira proposta: SECRETARIAS DE SERVIÇO 

ENTRE AS QUAIS 

O SIN RESUI,TADO 

NAJORITÁRIO 

RESULTADO: 

VENCEDORA A PROPOSTA: SECRETARIA DE SERVIÇO 

AS QUAIS O SIN. 

ENTRE 
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ó. INTER-REGIONAL 

Houve duas posições:_ 

a) devem-·se manter, com mudanç-as ·

b) eliminar

Fundamentação: 

a) Inter-regional é necessária porque as Assembléias

Nacionais se realizam com um intervalo �e tempc

muito granãe. t necessário que se _preencha esse

espaço a nível de avaliação, encaminhamento e

preparação da Assembléia Nacional.

A permanência da inter-regional pressupõe aue ha 

ja mudanças.

b) deve-se eliminar porqu� a realização de vários 

encontros implica necessariamente em gastos vul 

toses, gue oneram o movimento· e prejudic:arr. a ca 

muinhada. Com a existência da Comissão Nacional, 

são desnecessárias as inter-regionais. 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: MANTER COM MUDANÇAS ....... 83 

Segunda proposta: ELIMINAR ..•..•............ 60 

abstenções .•.•••.......... 11 

Total dos votos ...•....... 154 

6.1. CARÁTER DO ENCONTRO INTER-REGIONAL 

VOTAÇÃO: 

Inter-regional com 

Inter-regional sem 

Inter-regional com 

caráter 

caráter 

caráter 

consultivo . . . . . . . . . .

deliberativo 

deliberativo 

- . . . . . . ..

. . . . . . . . 

96 

02 

07 

Total ãe votos ...........•..•....•............. 10 5 

RESULTADO: 

O INTER-REGIONAL TERÁ CARÁTER CONSULTIVO. 



Não houve discussão em todas as plenárias sobre os 

critérios de filiação e de. admissão de colaborádores. A tendência 

é qué as entidades colaboradoras tenham somente direito a vo�. 

Em uma das plenárias, foi votado que o critério de 

.ingresso das entidades colaboradoras ser ia _o seguinte: uma entida 

de nacional tem de ser aprovada pelo Encontro Nacional; se a enti 

dade é de caráter regional, deverá sei aprovada pelos regionais. 

VOTAÇÃO: 

Primeira proposta: 

Segunda proposta: 

Colaboradoras com 

direito a voz filiadas 

com direito a voz e voto .... 99 

Não existe distinção 

entre as entidades. Todas 

as entidades fazem parte 

do Movimento 41 

abstenções ....•............ 06 

Total de votos .....•....... 14 6 

Para esclarecer a distinção entre filiadas e colabo 

radoras o assessor Luís Alberto fez a seguinte colocação: 

"Os organismos regionais e municipais são os encon 

tros regionais, e pensando no passado, foi isso o. que acon�eceu. 

Os encontros regionais absorveram todos esses movimentos regionais 

que são movimentos fundadores. No caso dos movimentos nacionais , 

seria esta assembléia, a Assembléia Nacional, a que tem atribui 

ções de fazer a distinção entre colaboradoras e filiadas. Então , 

insisto sobre isto, nos apenas. votamos, e foi urna votação muito 

esmaga:aora, que não· e o caso de voltar sobre elas. Nós votamos que 

há dois tipos: filiadas e colaboradora·s. Na caminhada nós já te 

mos todos esses grupos e movimentos que fundaram esse Movimento 

(MNDDH). Daqui por diante, os movimentos novos que vão querer PªE 
ticipar, eles vão entrar via Regional, e o Regional irá discutir 

sobre o caráter da prática, se �les têm uma prática que lhes per 

mite ser avaliados como filiados ou colaboradores.· 

· No caso de ser nacionql, aí não compete ao Regional 

mas ao Nacional. 

Além disso tem outro �onto que deve ser levado em 

conta: que isto não é estático. ·pode ser que uma entidade de um 
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Regional àecida ser filiada e pela sua prática ela vai provar que 

realmente está comprometida. Se for col��oraàora, ela passará p� 

ra filiada. Há toàa uma ãinâmica aqui. 

Resumindo: nós vota.mos coisa muito simples que eu 

acho que não exclui ninguém, apenas aprovamos que há ca�egorias: 

a categoria de filiada e a. de col?boradora. A colaboradora não 

tem direito a voto. Foi só isso q�e votamos. Eu acho que está ela 

-ro e que não há confussão".

8. L OCAL I Z AÇÃO

Foram os seguintes os locais apontados; estão colo 

cados seguindo a ordem de preferência na votação: 

- Goiânia

- Local central

Petrópolis

- Nordeste

·observação:

·l. Houve discussao se a sede sera móvel ou fixa.

2. -A composição da Comipsão Nacional e o local onde

se sediaria a secretaria (fixa óu móvel) foram

levantados, mas não discutidos em todas as mini

plenárias.

8.1. S E D E 

Primeira proposta 

Segunda proposta: 

TER SEDE 

NÂO TER SEDE. 

RESULTADO - O MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS POSSUIRÁ UMA SEDE. 

A votação foi feita por contraste visual. 

8.2. SEDE FIXA 00 NÕVEL

Primeira proposta: 

Segunda proposta : 

TER SEDE FIXA .•......•. 39 

TER SEDE MÓVEL 

(2 em 2 anos) 97 

abstençoes . . • . . . . • . . . . . 02 

Total de votos ......... 138 



Observação: 

I 
, 

·a.3. LOCAL DA SEDE MÓVEL

Propostas: GOIÂNIA ...••..•.....•......• 80 

PETRÕ?OLIS .••......•........ 02 

NORDESTE . . . . . • . • • • . . . . . . . . • . 00 

LOCAL CENTRAL .....•......... 00 

LOCAL PRÓXIMO ENCONTRO •..... 73 

Total de votos .............. 155 

RE;SULTADO: GOIÃNIA t A PRIMEIRA SEDE MÓVEL 

DO MOVIMENTO. 

Na plenária da noite iniciada· às 2 O: 3 O hs. , a mesa 

foi substituída ficando assim composta: Maneto, Marga, Gilso� e 

Lilian. 

Fundamentação: 

9. L .E G A L'.I Z AÇÃO
.\ 

Houve duas propostas: a) legalizar 

b) nao legalizar

a) Argumentou-se em favor do item a gue o momento

político exige a estruturação legal da entidade.

Que há necessidade imperiosa· de legalização éa 

Comissão Nacional, visando a institucionalizar 

a prática concreta dás comissões a nivel .nacio 

nal. Essa legalização tem por objetivo organizar 

a respaldar todos os trabaihos levados a nível na 

cional. Deve-se legalizar para que o movimento 

tenha personalidade jurídica e tenh� as regras 

do jogo estabelecidas, sem perda de autonomia. 

b) h favor da hipótese b, alegaram os riscos de bu

rocratização e centralização do movimento cue a

legalização acarretaria. Houve preocupação em a

nalisar a legitimidade da representação da Comis

sao Nacíonal. Considerou�se que a legalização s�

ria urna. amarra e que; na atual conjuntura, cerce�

ria a participação de outras e-ntidades, como a

Comissão de Justiça e Paz. A �ipótese contemplo�

no entanto, a necessidade de estabelecer ·normas

internas para a Comissão Nacional.



VOTAÇ.'Ã.O: 

Primeira proposta: PELA LEGALIZAÇÃO 

_.....,. ___ ... ---

? ,. -º 

Segunãa proposta : PELA NÃO LEGALIZAÇÃO ..•..... 99 

abstenções •...•.•.•.••.....• 07 

Total de votos .••.•••....••. 132 

RESULTADO: APROVADA A NÃO LEGALIZAÇÃO 

10. CARTA DE PRINC!PIOS

Seguiu-se a leiturõ ãa minuta ãa CARTA DE ?RINC1 

PIOS. Sobre ela manifestaram-se 14 (quatorze) companheiros, aue 

sugeriram várias moãificações. 

Foi sugerido por alguns companheiros que os =ela�o 

res da Carta se reunissem com os relatores ãas mini-plenárias e 

redigissem uma noca Carta. 



AS A'FIVIDADES DO 39 DIA DE ENCONTRO: CONSTITUINTE 

A discussão do segundo e principal tema do Encontro: ·A· 

Constituinte, foi realizada na manhã (mini-plenárias)e tarde (Plen� 

ria Geral) do dia 25 àe janeiro. Os grupos foram convocaàos a con

tribuir com propostas que pudessem orientar a luta do movimento em 
torno do processo fu�uro da assembléia constituinte. O material pre 
paratório distribuido e elaborado pelos grupos de Per�ambuco nao 

inibiu, antes incentivou a participação de todos. Os resultados do 
intenso trabalho das mini-plenárias foram apresentaàos na Plenária 

Ja �arde e, após o acrescimo de .sugestões ai sugeriàas, ficaram as 

sim documentados. 

RELATÕRIO DA MINI-PLENÁRIA 'FERRA E CONSTrTUINTE · 

O presente relatório contempla: 

1 - Listagem.de aspectos que caracterizam a si�uação 

rural e urbana brasileira; 

2 - Aliviãades que vem sendo desenvolvidas pelos gr� 

pos ere seus locais de atuação; 

3 - Propostas para o texto constitucional; 

4 - Pistas.para a articulação em torno da Cons tituinte. 

1 - SITUAÇÃO RURAL E URBANA 

1.1 - SITUAÇÃO RURAL 

1/3 da população e rural; 

o. latifúndio:.·

expulsa trabalhadore� rurais;

possibilita a transferência do trabalhador rural err 
bóia-fria;

. concentra-se, muitas vezes, em terras de especulação; 

estimula a violência no campo, pela criaçao de milí
cias próprias.; . 

o latifundiário concentra � poder eco_nôrnico e . po.líti
co( ex: nossos deputados federais e senadores).

- O minifúndio: 

• e�pulsa o trabalhador rural, porque nao permite seu 



sustento; 

?
- I 

. o mini::undiário recorre à venda da terra para 

nela cono empregado do novo dono ou meeiro; 

ficar 

. muito rninifundio está virando sitio de lazer. 

A empresa ru.r-al: 

. abrigo de latifundiários para nao serem at{ngiàos 

la Reforma Agrária; 

-oe 
. -

cresce o número de empresas rurais; 

as multinacionais. e bane.os se apossam de granê.e· quan 

tidade àe terra. 

A. expulsâc· àa terra se dá, além ão minifúndio e ão la�i

fúndio:

ern areas àe barragens, onde ��itas vezes esta� as �er 

ras nais férteis; 

. em areas de grandes projetos 9overnamentais, �eral�en 

te para beneficiar grandes empresas; 

em áreas de reserva; 

devidc ao preço avil�ante dos projetos agrícolas -�=al 

ta de uma política agrícola adequ�da); 

. devido à grilag.e�, titulação fria àe áreas; 

. a migração forçada de trabalhadores em proje�os de as 

sentamentos mal assistidos, sendo que os trabalhado

res. acabam na periferia urbana. 

A violência crescente no campo: 

. não há justiça agrária;, 

os �rabalhadores rurais começam a se organizar 

vez mais, inclusive as mulheres rurais na luta 

direitos iguais ao homem. 

Não existe terra disponível neste pais, o que 

na duas saídas apenas: 

. a resistência.na terra; 

. a ocupação de terras. 

cada 

por 

determi 

- A descrença no projeto governamental do gove;no ?ª�ª a

Reforma hgrária, que estimula a v�olência no campo por

não responder às necessidades reais do campo:

. os grupos mais conscientes tê� clareza de que os pro

prios trabalhadores farão a· Reforma Agrária; 

tendência pela posse coletiva de terras como resistên 

eia. 
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1.2 - SITUAÇÃO URBANA 

2/3 àa população brasileira está na cidade; 

- Origem-dos ocupantes da terra na cidaàe: o êxodo rural

e o alto custo de vida;

- Existência de loteamentos clanãestinos sem infra- estru

tura;

- O confronto de órgãos públicos e ocupantes das

urbanas;

áreas 

- A manipulação da lei: a ocupaçao dos ?Óbres e rep=imiêa

e a dos ricos e garantida;

Ocupação especulativa imobiliária àe areas de !-1a.:-inha 

pelas classes privilegiadas, p=ivatizanóo as praias e 

desrespeitando locais de moradia e t�abalho dos oes�aõc 

res; 

O confinamento dos "exoulsos" para areas distantes ão 

centro das cidades; 

A tendência hoje é mais pela negociação do que pelo des 

pejo dos ocupantes; 

O uso coletivo da terra é uma tendêncía; 

- A cooptação das lutas populares (apadrinhamento) pelos

governos estaduais e municipais tendem a enfraquecer os

movimentos autênticos, com fins eleitorais;

Estocamento de lotes pelos loteadores até que os pro -

prios moradores dos outros lotes dêem a infra-estrutura

da área.

2 - ATIVIDADES DOS GRUPOS 

2.1 - A NlVEL RURAL 

Resistência dos trabalhadores ruruais, em PE., que te 

rao nas terras invadidas por águas àe barragem:atos 

blicos, exigência de definição da area a ser invadida , . 

exigência de terra por terra; 

01..: 
- -

Acompanhamentos organizados no RS., ocupaçao organizaãa 

de terras (Fazenda Anoni); 

Retomar as terras agricul turáveis qu·e haviam sido trans 

formadas e� sítios de lazer, no RJ.; 
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Resistência dos posseiros no RN.; 

- Esclarecimentos sobre Constituição e Constituinte e 

Reforma Agrária.

2.2 - A N1VEL URBANO 

- Negociação com órgãos públicos, acompanhando audiê..'"lcias;

Luta pela legalização àe loteamentos clandestinos, in

clusive em áreas públicas;

- Organização de Comitê Popular "Terra para Mor-a.:-" 

lo Otoni - MG); 

•m - - -

t .. eo:ri 

Prestação de assessoria jurídica, educacional e ?Olí�i 

ca em casos de ordem de despejo, em alguns cases cont�

nuando após a vitória; 

Mutirões para construçoes de casas; 

- Elaboração de cartilhas sobre moradia;

Assessoria aos movimentos populares na partici?ação na

elaboração de leis: ex.: lei das favelas (Recife);

- Orientação em relação à Constituinte: antes, durante e

depois;

- Princípio de açoes: a intervenção jurídica para ganhar

tempo para trabalhar a organização popular e conseguir

maior unidade.

3 - PROPOSTAS PARA O TEXTO CONSTITUCIONAL 

Defendemos o direito das pessoas à propriedade, seja_· in 

dividual ou coletiva, e à percepção dos seus frutos. 

Será, no entanto, direito das pessoas decidir se querem 

usar a propriedade àe forma coletiva ou de forma familiar ou indi 

vidual. 

Ao Estado caberá o papel de garantir a implementação êas 

de-cisões nas comunidades e de encontrar meios que possam o::rrr.i t:ir 

que a propriedade não consa9re e favoreça a ampliação da desigual 

dade entre às pessoas
0

, mas, ao contrário, possa.cumprir uma função 

social de benefício coletivo. 

A propriedade deve voltar-se para o bem comum e, por es 

se motivo, deve ter sempre como primeiro plano a sua finalidade so 
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cial. Acima da proprieõaàe encontra-se sem?re 0 princípio da viãa , 

da sobrevivência de todos. 

A Democratia e o regime da maioria, e a maioria do povo 

brasileiro é pobre e o que-tem, quando muito, e posse e não propri� 

dade. Assim sendo, inàependentemente de as regras abaixo elencadas 

obterem vigência na Constituição ou em leis complementares e oràiná 

rias posteriores, com prazo de promulgação nunca inferior a dois 

anos, propomos que o novo regime juridico,··que brevemente se inau 

gurará com a futura Constituição Federal, abrigue os seguintes pri� 

cípios: 

1 - O Estado deve assegurar a pro.priedade que se destina à manu 

tenção e sobrevivência individual ou coletiva de seus ocu

pantes e/ou trabalhadores e ao abastecimento e moradia da 

sociedade brasileira como um �ode. 

2 - A especulação é contrária à função eco�ômicc-social da pro

priedade, e como �al, pode acarretar a perda desse direito. 

3 -. A propriedade privada que não realiza a s�a � -

... unçao econômi

to-s0ci&l d�veL� se� confiscada e óescinada aos tr�bal�ado

res que dela necessitam ou qu� nela se p�oponham trabalhar, 

organizados ou individualmente, para a sua manutenção e 

abastecimento das populações.vizi�has. 

4 - Nenhum conflito entre posse e propriedade sera decidido pe 

la instância jurídica sem consideração à função ··social que 

uma e outrõ estiverem exercendo. O Poder Público somente 

recorrerá à desapropriaçãq quando ficar evidenciado o. cará 

ter de utilidade ou necesiidade piiblica para o funcionamen 

to das atribuições prijpr{as dos 6rgãos públicos, o pl�nc 

funcionamento das organizações sociais e a solução dos con 

fiitos entre posse e propriedade. A desap�opriação por in 

teresse social somente ocorrerá em casos excepcionais,sobre 

terra produtiva ou com morada hab·i tual, considerando neces 

sidades inadiáveis de benefício coletivo. Em todos os ou

tros casos, caberá o simples confisco. 

5 Em caso ãe desapropriação, o Poder Público.deverá proceder 

a justa indenização, com base nas declarações do legitimo 
. . 

proprietário relativas ao recolhimento dos impostos devidos 

à sociedade, paga em títulos de dívida pública, após descon 

tadas todas as obrigações devidas ao erário público. 



6 - Fica proibido o confisco ou a desapropriação de proprieàa

des de organizações de trabalhadores e que delas es�ejarn re 

tirand� sustento pr6prio e realizando abastecimento colet! 

vo. 

7 � O Est�do àeve oermitir a livre iniciativa privada desêe que 

esta ·
1 realize o desenvolvimento econômico e ao :mesmo tempc 

patrocine e contribua com o bem estar social da coletivida

de. 

8 - O Estado deve estimular e apoiar a propriedade coletiva dos 

meios e fatores de produção. A lei definirã, nesse case, nc 

prazo de 02 anos os benefícios fiscais e financeiros, be� 

como o favorecimento ao crédito e auxílio técnico. 

9 - Visando assegurar a função social da propriedade, e Poder 

Público competente promove rá, no que diz respeito ê oclíti 

ca agrária, o levantamento geral e discriminação das prc 

priedades existentes, a utilização das áreas improdutivas 

por trabalhadores sem te·rra, o assentamento à<Bs trabalhadc 

res em seus estados de origem e em terras com ,um mínimo à� 

condições de,produção e sobrevivência, a criação de i�oos -

tos proporcionais à extensão/ocupação/produção/produtiviàa-

,e assistência técnica à pequen� e média empresa e ao traba 

lho desenvolvido pelas a·ifer�ntes formas pr6prias de organ1 

zação dos trabalhadores. 

10- No.que se refere à política do solo urbano, o Estado ãeve 

promover a desti�ação imediata dos lotes abandonados para 

o benefício das pessoas sem mo�a�ia, e a extensão dos bene

ficios urbanos, como luz, água, esgoto, transporte, saúde e

educação, para todos os bairros em igualdade de condições.

11- A posse de reconheciàa função social merece proteção igual

a da propriedade. Tanto no que se refere ao sblo urbano cc

mo ao solo rural, a posse, seja coletiva, familiar ou inài

vidual, ·ap6s trabalho e duração de pelo menos três anos,�o�

verter-se-á em prop�iedade assim declarada por sentenca ãc

Juiz e registrada no Cart6rio_ de ·1m6veis.

12- As propriedades rurais não po·aerão ultrapassar o tamanho ma

simo de quinhentos (500) hectarei e não será �ermit{do a

um mesmo proprietário, ser titular de mais de uma proprieã�

de.

13- Na área urbana, somente poder.á pertencer a um· mesmo propri�

tário o total máxim.o de cinco (05) imõyeis, ·sejam ou nac 

construídos, sendó utilizados por 



14- Não serã permitida a propriedade rural para empresas co�
capita� majoritário multinacional. As propriedaàes nesta si

tuação reverterão imediatamente ao patrimôr.io público, res
peitad�s as posses de trabalhadore� existentes nas mesmas
Terã� prioriàades na aquisição das terras disponíveis, des

de· qu� demonstrada a sua necessidade e decisão para o apr�
veitamento produtivo das mesmas, as entidades àe trabalhado

res que desejarem explorar a terra de forma coletiva.

15- A política agrícola do governo será determinada pela pri�
ridade ao pequeno produtor e terá como ponto central o est�

mulo à produção de alimentos para o povo brasileiro.

16- A política de colonização será substituída pela politica do2
assentamentos determinada por decisão majoritária ào conju�
to dos trabalhadores envolvidos, havendo preferência de que
sejam realizados nos estados ·ae origem e em condições �í��

mas àe produção, assistência técnica, financiamento e aces
so aos benefícios da educação, saúde. e escoamento da prod�
çao.

17- O Estado deve realizar um efetivo controle sobre as - rela

ções das empresas multinacionais com o exterior. A remessa
de lucros estará subordinada à aprovação ãos conselhos ãe 
t:Lnp.ce Sa. f 0L1ttctdo::; Hlé:lj or .i tar ianten te pelos tr aba.li.La.Õ.01.·1::� à.e. 
·mesma.

18- A aplicação dos lucros e dividendos estará balizada ·por pla

no de governq, onde o princípio central será o salário ju�
to·dos trabalhadores e o benefício da pop�lação como um te
do.

19- Será proibida a formação de cartéis, monopólios e
lios, bem corno a formação de empres�s em território

leiro com capital exclusivamente transnacional.

oligopf 
bras:. 

20- t privativa do Estado a exploração dos recursos minerais
1 

hídricos, energét;co� e florestais da Nação, �om exceçao-
dos situados nas terras indígenas, cuja destinação e explo
raçao não podem ser decididas sem o conse�timento dos ír. 
dios. 

21- As terras indígenas serao reconhecidas e demarcadas imedia
tamente. As comunidade� indígenas, organizadas em nações é�

. . 

nicas� se tornarão proprietárias das terras a elas destina-
das, não cabendo ao Estado brasileiro domínio sobre o sole
e sub-solo, mas apenas sobre o espaço aéreo, acima de 5.0ÓG
pés, desde que o tráfego não prejudique ou in.terfira grav�
mente em suas condições de vida e cultu�a.

22- A função social da propriedade - critérios:
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Terras a est-rangeiros e empresa, l�r.-.i tação de are a. 

- O direito e acesso ã propriedade coletiva ou particular.

- · R. A. dentro da Consti tuTção-:--:-------

- Pl�biscito para desapropriaçã9.

- Módulo máximo - rural e urbano .

- Confisco de areas com interesse social.

- Estatização de cartórios.

� Limitar o direito de herança �e a familia nao a ccu�a d! 

retamente ou a utiliza. 

- Discriminação terras devolut�s.

A questão da terra indígena.

Democratização, justiça e necessária reforma juêic�á��a:

. recurso de responsabilidaãe do governo;

leis àe aval ca terra;

. muàanças de leis.de competência a desapropriação.

- Garimpo;o subsolo - legislar.

- Projeto de leis popu�ares.

Organização popular deve poder--fiscalizar.o Legislativo. 

Criação da justiça agrária.

- Auto-aplicação das normas constitucionais.

- Mudança da visão de propriedade:

. perde p/não uso;

ampliar o usucapião - terra domtniais e devolutas; 

usucapião urbano p/áreas de interesse social; 

• tributação progressiva sobre vazios urbanos.

- O Estado deve assegurar- terra com função social con�ra e�

pe�ulação - perda da terra.

Só-em casos extremos pode ser desapropriada terra que esta

servindo de sustento ou de moradia.

- Impostos proporcionais ã �xtensão e produç�o.

- Concessão de uso da terra.

Que se inclua na Constituição como limite ao direito de

propriedade, a sua perda pelo não uso. Em de�orrê�cia a�

torize o Poder Público a desconstituição do direito e�

propriedade por este motivo:-



Que se amplie o usucapião as terras públicas dominiais 

especialmente as terras devolutas. 
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- Que se institua.o usucapião urbano para as areas de inte

resse social.

- No concernente ãs desapropriações,que se caracterize a

justa indenização de forma a abranger não somente os cus

tos materiais, mas tambãm o custo social cara a comunida

de atingida.

� Qü� se estabel�ça a tributação progressiva sob�e os va

zios urbanos. 

Preservação dos sítios remanescentes dos quilombos, a?Qi� 

do-os economicamente, mas impedindo a sua auto-des�rüiçâ:). 

- O direito ã diferenciação no tamanho de rnõdulo rural rnãxi

mo, de acordo com a nossa diversidade cultural. (Ex.povos

coletores da Amazônia, seringueiros, castanheiros etc).

Criação das reservas extrativistas.

23- Terra indígena.: .

:.demarcação e desintrodamento imediatos;

• reassentamento concomitante de posseiros;

direito a solo e subsolo explicitados;

• reconhecimento e garantia- de partici_pação do·movimento. in

dígena organizado em todas as decisões que afetam os inte

resses das nações indígenas.

24- Criação das reservas garimpeiras.

25- Desligar BNH do mercado de capitais ou extingui-lo e limi

tar teto de UPCs.

26- Definir uma política habitacional para população de

renda mesmo.

Obs: - buscar uma Constituição detalhada;

- referendum popular à ··consti tu;i..ção !

BANDEIRAS DE LUTA 

A nível nacional 

baixa 

1 - Rec·uperação do sentido pleno da função social da proprieda

de e afirmação da função social da posse.· 

2 Reforma Agrãria sob controle dos trabalhadores. 

, .. 



3 - Reforma Fu�diária Urbana. 

4 C�iaç�o, reformulação ào juàiciário e criação 

Agrária. 

5 - A auto-aplicação das normas constitucionais. 

4 - PISTAS PARA ARTICULAÇÃO 

Cabe-aos Movimentos àe Defesa dos Direitos Hu�anos: 

da Justiça 

1 - Trabalho educativo sobre a Constituinte e Constituiçio ju� 

to às suas comunidades, com objetivo de conscientizaçâo; 

2 - Trabalhar de forma articulada com outras entidades; 

3 - Criar Co�itês Pró-Constituinte nos seus municípios, 

entidades; 

4 - Elaborar cartilhas para esclarecimento;: 

5 - Intercâmbio entre grupos de direitos humanos; 

6 - Criar urna secretaria no Movimento Nacional oar� 

intercâmbio ou 

es":.imula:::-

7 - 'Trabalhar com a "Plenária Nacional Pró-Participação Popular 

n a Constituinte". 
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REL.!i.TÕRIO Dil MINI-PLENÃR.Il\ TRAf3ALDO E CONSTITUINTE 

l CONSTITUINTE

1. Da Convocação

. Repúdio a forma de convocaçao da Assembléia Nacional Cons 

tituinte, congressual, não i�possibilita a participação po 

pular embora dificulte e ilegitime. 

2. Dos meios de participação popular na Constituinte

A. Antes da elaboração da Constituição

.# • 
• • -•• 

·-.

a) Criação àe plenárias nas comunidades de tra�alhc, mo�ê

dia etc., para o levantament6 de proposta� a ser enca

rninhadas ao Congresso Constituinte. Pos-ceriormente oco;::_

reria a criação de plenárias Municipais e Estaã�ais.

b) Acesso aos meios ãe comunicação social .

• c) Ampliar o trabalho de educação e cons�j�ntiz.a0�0 - �P 

base com a elaboração de .cartilhas, utilização ào tea 

tro popular, estudo sobre a prática dos partidos poli 

ticos, a convocação dos candidatos para mesas redondas 

{inclusive com a exigência de assinatura de UIT. documer: 

to por escrito por parte dos candidatos). 

d) Lançamento de candiãaturas, por exe�?lo do t�ovi:r.enr.o

de Consciência Negra, à Con�tituinte ou ernpres�a� apoio

as candidaturas comprometidas com os movimenr.os 9opula

res.

e) Eleger um numero suficiente de representantes que ,...,.

i:-''--

dessem inviabilizar a Constituinte congressual, levan

.do a auto-dissolução e a convocação de uma Constituin

· te exclusiva.

f) Denunciar a ingerência de capital nacional e es��anqe�

ro na eleição dos con�tituintes.

g) Mobilização populaY, corno nas "Diretas Já",. co::. àe.:1Ci:-.

e ias sobre os "maus poli ticos" que tenharr. urr. deser:;;:i::;

nho contrário-aos interesses populares.

h) Impedir a participação dos senadores eleitos em·

na Assembléia Nacional Constituinte.

1982 
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i} Não existir domicílio para candiãatcs e eleitores.

j) Término da proporcionalidade na eleiç30 para De?utaàos

e Senadores para a Assembléia Nacional Constituinte.

B. Durante a elaboração da Constituição

a) O M.N.D.D.H. deverã manter um convite de vigilância em

Brasília, ligado ou nao a outras entidades, co�o ins

trumento de informação ao movimento popular e eventual

cobrança aos constituintes.

b} Inserir na Constituicão um mecanismo de au�o-execucac.
, , 

c) Criar um mecanismo de controle popular para as autcr�

dades oúblicas quê nac cumpram o seu papel.

C. Deoois da elaboração da Constituição

a) Submeter a um olebiscito popular as questões ?c:êreicas

antes de promulgação do texto final.

LEMBR.�1110S QUE: 

* Mesmo que as.nossas lutas nao atinjam os objetivos preten

<lidos, terã valido a pena a politização do povo de�orrente

deste trabalho.

* A fase pós-constituinte f tanto ou mais importante que a 

primeira (estudo do texto para um posterior cobranca àos 

direi tos).

2 - CONSTITUINTE E TRABALHO 

Criacão do Código do Trabalho e alteração de legislacão sindi 
:;, - .,.. � 

cal fascista, fi=ando garantida a liberdade de autonomia e or 

ganização sinàical. 

Novo cálculo para o. salário mínimo. 

Estabilidade. 

• Extinção gradual ãe contribu·ição sindical obrigatória.
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Fundo para pagamento das verbas pleiteadas na Reclamação Tra 

balhista por parte do Estado sendo o �esmo reembolsado poste 

riormente pelo empregador . 

• Criação do Salário�desemprego.

Ampliação do Tribunal·do Trabalho.

Ratificação pelo Congresso Nacional de Convençãc 87 de OIT.

Redução àa Jornada de Trabalho para 40hs.

Direito de greve irrestrito .

. Fim de prescrição bienal do trabalho rural e urbanc . 

. Aposentadoria aos 30 anos de serviço . 

. Estabilização do Sistema de Saúde . 

. Gestão do Min. da Previdência Social em conjunto com reD=esen 

tantes das Centrais dos Trabalhadores .. 

Desvinculação entre a Previdência e Saúde, sendo a 1� aestina 

da aos tr�balhadcres e a 2� ao povo em geral . 

• Prisão administrativa dos empregadores no caso de nao pagamento

do salário-mínimo e demais direitos trabalhistas nas

rias de fato .

• Multa rigorosa no caso de atraso de pagamento de salário .

. Teto para o salário máximo e limite àe propriedade . 

. Extensão dos direitos trabalhistas e previd�nciários ao bóia 

-fria.

Extinção da CLT e legislação complementar sobre o FGTS . 

. Criação de uma política salarial (Reajuste Trimestral ou Esca 

la Móvel). 

Não extensão do regime do FGTS ao trabalhador rural, nos ter 

mos ora vigentes, para que 

dade. 

continue garantida sua estabili 

Mudança no capitulo referente a proteção ao trabalho ão menor 

e da mulher. 

Garantias trabalhistas especiais ao es�udante . 

. Fiscali�açio do registro obrigat6rio na CTPS . 

• Que o valor do beneficio decorrente ã� aposentadoria seja o.

seu Último salário, e os índices de reajustes obedeçam · aos

mesmos da categoria .

• Aumento na contribuição da União para a Previdência Social.



. Extinção dos salãrios vitalicios e dos privilégios exclusivos 

em todas as categorias. 

Estabelecimen�0 àe um percentual mínimo obrigatório de admis 

são de trabalhadores negros, nas empresas públicas e priva 

das, urbanas e rurais, correspondente a proporção de negros 

na localidade. Fi�àndo também garantida a mesma proporcional! 

dade na folha de pagamento. 

Visando o pleno emprego de força de trabalho, na definição de 

políticas econômicas,dever-se-á incentivar e priorizar, em 

qualquer região do país, a implantação de unidades produtivas 

que absorvam o maior contigente àe mão-de-obra. 

Que os encargos àe previdências sociais tenham como base àe 

cálculo o faturamento de empresa. 

Criação de conselhos de empresa, formados por em?re0ados e 

ernpre9aàores, oara fiscalizar a implementação de s!s�e�as au 

tomatizados. 

Garantia no em?rego para todos os hansenianos que seja� àia� 

nosticados e aue tenham condições de trabaiho. 

Seja garantida a a'posentadoria ·por invalidez . 

. Proteção à mulher do agricultor. 

Que as empresas que possuam estudantes assumam o cusLeio da 

sua educação. 

Os órgãos decisórios das empresas deverão ser compostos por 

,1/3 de funcioná:r:ios. 

Só poderão demitir sem justa-causa �s_empresas nas quais o 

salário máximo não seja mais que 20 vezes o piso salarial . 

. Consignar no orçamento da União 5% para a Previdência Social . 

. Unificação da Previdência Social Urbana e Rural, com os mes 

mos benefícios sendo concedidos a todos os trabalhadores. 

Ninguém poderá ganhar mais que 10 vezes o valor do salário mi 

nimo. 

Que o aposentado e o desempregado possam continuar par�icipa� 

do do Sindicatc com todos os direitos. 

Obrigatoriedade das empresas empregarem um percentual de �efi 

cientes físicos . 

. Criação da fig�ra do Corregedor da Just:Lça do Trabalho . 

. Acesso ao serviço público somente através do concurso sem li 

mite de idade . 

. Extinção do Imposto Sindical imediatamente. 

trabalhadoi:.. 
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. Que a contribuição sindical seja cobr�óa pelos orgaos de elas 

se. 

Ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários dos tra 

balhadores domésticos. 
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RELATÔRIO PA MINI-P�ÃRIA VIOI..f!NCIA E CONSTITUINTE 

prograrnaçao: 

Discutindo-se o tema, partiu-se do roteiro traçaãoI 

Troca de experiência; análise das realiàaàes; 

. Instrumentos, de luta; 

. Pistas. 

na 

1. As realidades com modificaç6es rninimas se identif�-

cam nos meios princi?ais de luta, partinão õ�c crc

prias necessidaães.

De uma forma unitária todas as fontes de �rabal�� cc�

tra a violência na cidade e no cam?C, têm si<lo norteares, nc se:.�i�� 

de desmitificar o tema violênciá como violê�cia ão popre /assaltos, 

homicídios etc). Denuncia-se a violência ac sistema eeonômicc quê 

se materializa nê violência da terra, do solo urbano, ão ��ª��lhe 

do menor aba�donado, da polícia e da criminalidade financeira e 

i::omnrn. 

Estes itens estão sendo analisados nos debate� sobre e 

Constituinte. 

2. Instrumentos de luta

Em síntese os grupos �stão trabalhando'o tema vio 

lência e constituinte, no contexto total do prc 

blema Assembléia Constitui�te. 

Os instrumentos utilizados são mais ou menos uni

formes; todos na linha de educação popular . 

. Usam-se os espaços das Igrejas, das escolas e�c. 

As técnicas ou meios têm sido: cartilhas, audio- v� 

suais, teatros populares, caminhadas ou passeatas 

atos públicos, palestras, criacão de comitês e oarti 

cipação na Pler,á�ia Nacional Pr.ó-Consti tuin�e Pop�

lar. 

3. Pistas

• Participação na Plenária Nacional Pró-Constituinte

Popular.
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Criação de um banco de ãaàos, onde seriam colhidos 

exem?lares de material produzido peles gr�?OS ou 

Centros DDH so�re o terna. Esse banco que poàeriq 

ser formado pela Comissão Nacional serviria de fon 

te para os diversos grupos, uma forma de �ni=�ca

ção dos meios de trabalho. 

Ca�inhaàas, passeatas e todas 

çao popular . 

.e 
- -J.Ormas ae

. Urna forma inusitada foi sugerida: 

mobiliza 

- a êesobediência civil pura e simples, se

semblêia Constituinte aue ê congresso, nao aco�

panhar as tendências populares.

- as formas eficazes àe desobediência seria� es 

co·1:7-ídas pelas bases.

Um� moção de repfidio enviada ao Congresso e a pr5 

pria Comissão Afonso Arinos, con�ra a mes�a. 

Apresentação àe propostas norteadas pelos prir-ci

pios da luta pela defesa dos Direitos Humancs; aos 

partidos políticos,exigindo destes o 

com os objetivos. 

Que os Movimentos ãe Defesa de Direitos Hu�anos ba 

talhem para elegerem.seus candidatos à Consti�uin 

te, escolhendo aqueles realmente comprometidos com 

a luca popular. Que a campariha seja eficaz para ga 

rantir o espaço. 

Utilização o mais possível dos veículos· de cor..uni 

caçao social para a e=icácia da luta. 

Algumas propostas foram feitas para serem apresenta 

das aos Constituintes, e sao as seguintes: 

PROPOSTAS 

. Des��litarizaç�o das Policias Estaduais . 

. Extinç�c dos Tribunais Militares para crirn�s co-

rnuns. 

Julgamento severo àos responsáveis por crimes de 

torturas ou Abuso àe Poder cometidos contra pre

sos ou detidos. 

--=::t:--·-·.::- --�--�-e 
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Inàe?endência absolu�a, autono�i=- financeira dos 

três poderes. 

Democ=atizaçãc do Poder Judiciãrio e escolha pela 

comuniãaàe dos Corre9edores da Justiça. 

Qualquer pessoa fisica ou juridica individual 

coletivam�nte ser3 parte leqltima para propor 

Popular independentemente da constituição de 

ou 

gaào, que vise impedir ou anular atos �esivos ao 

patrimônio comum. 

Assistência Judiciãria gratuita e eficaz aos neces 

sitados, por indicação livre do �ecessitado. 

Publicizaçâo dos serviços cartorários ca Justiça. 

Manutenção da cidadania ão preso comum mesmo apos 

a condenação. 

Direito ds anis�ia ao� preses co�uns, 

anteriormente à nova lei ?enal. 
.

. 

ccnõenaêos

Con�ra a incl�são no texto consti�ucional da Pe�a 

de Morte e Prisão Pernétua. 

Imprescritibilidade _ca Ação Pena� para os 

de desaparecimento forçado ãe pessoas . 

. Contra a Prisão Cautelar. 

Instituição da Ação Penal Pública contra qualquer 

ato de violação aos Direitos Humanos. 1

. Pelo Direito de Mobilização e Resistência Popular 

contra atos considerados ilegítimos • 

. Criação de Defensoria Públi�a nos presidies e nas 

delegacias·corr, a responsabilidade civil e criminal 

por atos de omissão'õos defensores . 

. Revogar a lei �fonso Arinos, criando oútra em seu 

lugar. Nesse novo dispositivo, a discriminação ra 

cial deverá ser consiõeraãa crime e nao apenas con 

travenção penal e entre as penas, deve constar a 

cassação de alvará a estabelecimentos que impeçam 

a entrada de pessoas negras ou �ue as discriminem 

de forma humilhante, em seu interior. 

Acabar com o racismo vigente no Itarnaraty, 9rocu

ranão formar ê.i?lomat.as negros e ãeixar de "vender" 

ao mundo uma imagem õe Brasil predominantemente 

b:::-an�o, e onõe exist� ui:r.a "democracià racic:.2.". 

A questão da violência ·e central pa:::-a os CDD2 1 s, e>: 

plicitar que o direito não está sendo o suficiente em nosso país 

todos sabemos.âas·práticas de tortura e violência praticados 
. -

pela 

polícia, princ�palmente no caso de furto e roubo onde s.e quer prote 

ger o patrimôn�o_da cla���ftominante. 



- - ----- ·-----,.,,.-....------

direitos para podermos cobrar jcntos coffi as comunidades 

pr�tica contrãria aos direitos g�rantidos. 

A�gurnas possibilidades para se assegurar: 

1 - Participação de defensoria·junto às deleçacias 

se torna�do responsável junto com o direto� ào 

estabelecimento por práticas de violência. 

2 - Comunicação à família de qualquer detenção em 

12 horas. 

QUESTÕES NÃO RESSALTADAS NO DOCUMENTO 

Explicitaçio do princípio da isonomia: "f il!cita 2

desigualdade para promover a isualdade". 

Ti�ulariãade de ação juãicial nao restrita ê pessoê 

ou responsável em caso de violação dos direitos humanos. 

Que seja ir!cluída na nova Constituição, a possibili 

dade de acesso dos cidadãos aos dados disponíveis a seu res?ei�o 

�os �rgã�s de segurança do Estado, tais come o SNI e a Policia F�ã�

ral e que se garanta o direito de exigir a destruição des�as fi-

chas. 1 

Que a síntese das colocações aprovadas no 49 Encon

tro dos CDDH's receba o formato de um programa mínimo, o qual seria 

apresentado aos parlamentar�s ou candidatos a redigirem a Constitu� 

ção e legislação primária, para que estes ou se comprom�tessem a 

defendê-lo, ou o repudiassem publicamente. Seria o placar das Dir: 

tas dos Direitos Humanos. 

Modificaçio da legislação de comunicação, possib�li

tando a criação de TVs comunitárias, rádios comunitárias etc. 

PROPOSTAS 

Que a� entidades populares tenham <lireicc a hor[ 

rio gratuito na imprensa falada e escrita e cadeia 

de rádio e televisão. 

Imprescritibilidade nos crimes cometidos ?Or tore� 

raêores contra presos . 

. Seja exc.luído do texto constitucional qUE.lquer· p�� 
visão de "Estado de Sitio'', medida -de emergincia 

·o·tL estado _QEL,ernergênç_;i.��---
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Direito de voto e sindicalizacão a cabes e sol�a

àos . 

. Que os assuntos referentes a Constituinte - Cons�� 

tuição sejam encaminhados ã Plenâria Nacional Prc 

Partic.ipação Po?ular na Constituinte, e nao po::::-

uma secretaria àe serviços do Movin�nto 

de Direitos Humanos. 

r-;aciona.: 

Proibição de candidaturas a qualquer cargo eletiv� 

ou acesso a cargos pfiblicos de pessoas civis ou n� 

litares envolvidos em.casos de torturas. 

Funcionário. público civil e mili .:a:· 

ato de tortura ou corruccão seia afastado, se� re 
. , � 

muneração atê decisão judicial de�initiva. 

Que Se_,_ i·nc 1 ··:-c·� na Co'"'�+-it-ui�a-o - y-.....,,e-n-,- s.-JC: , • ..LU.1: a l ••- .._ __ -y e. 

1 
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frida pelas prostitutas nas delesaci�s, so:renc= 

humilhações etc. 

Acabar com óbrigação do serviço militar tenã0 co�� 

�ltc�n��iva o 3erviço ci�il. 

Reformular a l�gislação sobre o menor, tehdo come 

subsidio inclusive a proposta da Associação dos Ev 

-alunos da FUNABEM.

Extinção do Conselho de Segurança Nacional. 

Revisão do papel cons.ti tuc·ional àas forças armadas . 

. Os Corregedores da Justiça (Juiz � Desembargador ! 

sereIT. eleitos pelo povo juntamen\e com os membros 

·ao Poder Legislativo.

. Os delegados ãe policia, Corregeãore1s, sejam tar:-. 

bém eleitos"pelo �ovo. 

Criação da fiqu:::-a do "defeP.sor de�" para o:= 

crimes contra a coletiviêade, nos moldes é� 

"OMBUDS�-IAN" dos países �órdicos, e:;leito juntamente 

com os membros do judiciário . 

...,,, L ....;::. ••• 
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Na noite do dia 25 de janeiro teve inicio a Plenária Fl

nal do IV Encontro Nacional de Direitos Humanos. Constatado o gra� 

de volume de questões a serem ainda discutidas foi àecidido cue a 

Plenária Final seria realizada em duas partes, ficando o ternino do 

Encontro �ransferido para a manhã do domingo 26 de janeiro,após o 

culto ecumênico. 

Em seguida, procedeu-se à leitura da nova redação da 

CQrta de Princípios. Novos questionamentos foram apresentados e a 

decisão sobre a Carta transferida para a manhã do àomingo. As pr� 

postas trazidas peles grupos relativas a constituinte fora� mais 

uma vez debatidas e consensual�ente aprovadà a proposta àe aue nac 

deveriam ser votadas uma a uma e sim todas considerad4s como cont�� 

buição do movimento para a lu�a a ser desenvolvida por todos. 

Foram discutidas e .votaàas ainda as s_e9uint-es quest-3es e'): 

1 - LOCALIZ�ÇÃO DO PRÓXIMO ENCONTRO NACIONAL 

RESULTADO: Goiânia sediará o V Encontro Nacional de Direitos Hu 

manos em janeiro de 1988. 

2 - LOCALIZAÇÃO DO PRÓXIMO ENCONTRO INTEP.-Ri::GIONAL 

RESULTADO: O Regional Leste II (Minas Gerais) .sediará e próxil!'.O 

Encontro Inter-Regional de Direitos Humanos, a ser 

realizado no 19 Semestre de 1987. 

3 - LOCALIZAÇÃO DO SIN 

RESULTADO UNÂNIME: O SIN permanecerá em Petrópolis. 

4 - CRIAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS 

RE'SULTADO: A Comissão Nacional discutirá e àecicirá sobre e. 

criação de novos serviços. 



PLENÁRIA Fliru\L - 2� PAR""...";� - DIA 26 DE J.A.�IRO DE 1-986 

Na Plenária Fina-1 foram aprovados o Documento Final do 

IV Encontro, a Carta de Princípios do Movimento e um conjunto de 

moções apresentadas pelos participantes, além do tempo destinado ao 

pronunciamento dos organismos óe caráter nacional filiados ao movi 

mente. A Plenária Final transcorreu num clima de franco congraça

mento e celebração da luta pelos Direitos Humanos nc Brasil cone ca 

minhada ao lado dos emprobeciàos pela sua libertação. 

Na íntegra,a Carta· de Princípios. que deve ins�i�ar e 

orientar o Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. 

00 

IMCJV'Illfil,,."'TO KAC][OKe"\L DE DEFESA DOS· DIRf!ITCS �LJ!i.NOS 

A caminhada pelos direitos humanos é a própr�a luta do 

nosso povo oprimido, através de um processo histórico que se inicia 

aurante a colonização e que conLinua hoje, na busca àe um� socieda

de justa, livre, igualitária, culturalmente diferenciada F sem elas 

ses. 

Neste sentido, o MNDDH - Movimento Nacional àe Defesa 

dos Direi tos Humanos - afirma que os direi to_s humanos são, funda

mentalmente, os direitos das maiorias exploradas e das.minorias es 

poliadas cu�tural, sociaL e economic�mente, a partir d� visão mesma 

destas categorias. 

Para cumprir seus compromissos, o nosso Movimento baseia 

-se nos seguintes principies:

1. Estimular a organização do povo, para que se consci

entize de sua situação de. opressão, descubra formas

para conquistar e fazer valer seus direitos e ?arê

se defender das violências e arbitr�riedades, p�omo

vendo, em todos cs níveis, uma eêuc.ação social e

política para os direitos humanos. Este esforço deve

possibilitar que o homem torne-se, cada vez mais, s�

jeito da transformação das atuais estruturas.

2. Lutar, com firmeza, para garantir a plena vigência

dos direitos humanos, em qualquer circunstãncia, de

fendendo a punição dos responsáveis pelas viol�ç5es

desses direitos e a justa reparaçao para as vítimas.
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3. Incentivar e garantir a autonomia àos mo\ .. i�entcs. ?O

pulares, ul"tra;i�ssando os interes�es institucionais,

partidários e reliçicsos, consiàeranào a pluralidade

de opinião e reafirmando a opção fundamental, �ue e

o nosso comprorn�sso com os oprimidos.

4. Ter claro o seu papel, suas limitações e potenciall

dades, sua identidade, repudiando qualquer forma de

instrumentalizaçã·o e se caracte-rizanào como urr,a en

tidade não governamental.

5. Combater todas as formas de discriminação por confis

são religiosa, diversidade étnico-cultural, o?iniã�

politica, sexo, cor, idade, deficiência fisica e/ ou

mental, condição econômica e id�ologia.

Unidos, :utaremos ?ela realização desses nossos �omo�c 

rnissos, caminhando, assim, para a construção de uma Nova Soc�edaàe 

e do Homem Novo, no Brasil, na América Latina.e no mundo. 

Olinda, 2G d� janei�o a� 1985 

IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS.· 
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MOÇÕES E orrTROS DOCUMENTOS 

Moç6es aprovadas 

- Documento apresentado pelo MORHAN

- Documento apresentado pelo CLAMOR

- Documento dos Advogados "O Direito está errado"

� Convite.para o IV Encontro com breve histórico da 

caminhada do Movimento 

Lista9ern dos grupos participantes, em sistema êe e� 

der�çamento por com::,utac·:ir



.!.�' ENC.Q�T?C r-;ACIOl'-AL DE DIREITOS nUM..Z\NOS - o:.INDA - PERN.:õ, .. MBUCO 

Moção de 6rotestc face a ato de Hoscita.l Padre Bento 

Guarullha� - Pc.ul:

OE participantes do IV Encontre Nacional de.Direitos H" . � 

manos, realiz�do em Olinda-PE., de 22 a 2E de janeiro de 1986, 

·se diri gerr. ac Hospi t:a.l Padre :Ser.te, Guan.lhos ·.(São :Paulo) nara.

protestar pelo uso ãe Thaliàorr.ida em paciente grávida, co���a.

riando recomendaç6es aue disciclinam o 11so d�ste medica�e��c.

Olinda, 2E de janeiro ãe 1985. 



/ 

IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUM.?I.NOS - OLINDA - PERN.ZV-'!3l1CO 

Moção de protesto face a ato �o Governe do Estado da Bahia 

Os participantes do IV Encontro Nacional ãe Direitcs Hu 

manos, realizado em Olinda, ãe 22 a 26 de janeiro de 1986, se 

dirigem ao governo do Estado àa Bahia para prot�star piante de 

ate do Secretário de Saúde, o qual criou uma comissão para en 

caminhar a desativação da Colônia de Águas Claras (Salvador) 

desconsiderando o direito à terra, e sem consultar os pacie� 

tes. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUM.�NOS - OLINDA - PERNAMBUCO 

Moção de apoio pela criação de grupo de trabalho sobre a ques 

dos hansenianos 

As Entidades de Defesa dós Direi tos Humanos, rErunidas no 

IV Encontro Nacional de Direitos Humanos, realizado em Olinda, 

PE., de 22 a 26 de janeiro de 1986, apoiam a luta pela gara� 

tia do direito à cidadania (terra, saúde, trabalho, educação , 

mente isolados nos asilos-colônias de todo o país. 

Neste sentido, as Entidades presentes decidem por enca 

minhar ao Sr. Presidente da República, solicitação de criação 

de grupos de trabalho sobre.a questão do hanseniano, compostos 

pelas diversas Secretarias Estaduais qe Saúde e pelo MORHAN, 

com vistas a realizar e acompanhar o processo de desativação 

dos asilos-colônias. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNAMBUCO 

Moção de apoio a luta do Movimento de Defesa dos Favelados por 

moraãic.. 

Os participantes do IV Encontro Nacional de Dir�icos Hu 

manos, realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de 1986, 

apoiam o Movimento ãe Defesa dos Favelados (MDF), na sua lu�a 

por moradia, inclusive comprometendo-se a participar, através 

de todas as entidades presentes a este Encontro, do "Dia Nacional 

de Luta P@ln Moraaia", que aco�tecer� �o p�6�i�c·di� 25 Cc =e 

vereiro de 1.9 8 6, dia este que foi escolhido em homenagem aos f a 
l 

velados de Vila Socó (Cubatão), que morreram na explosão dos g§ 

sodutos da PETROBRÁS. 

Aprovado no V Congre�so Nacional dos Favelaãos, realiz� 

do no Recife, no mês âe julho passado,. o Dia Nacional de Luta 

Pela Moradia será marcado por manifestações em todo o B�asil. 

Tendo sido solicitada audiência ao Presidente José Sar 

ney e ministros do setor, e não havendo até agora confi�rnaçãc, 

os participantes do Enc�ntro decidem também por exigir de pa� 

lamentares e assessores da Presidência, a concessão da aludiâa 

audiência a ie realizar também no dia 25/02/86. 

Olinda, 26 de janeiro de 198é. 



IV ENCONTRO N�CIONAL DE DIREITOS HUM.ANOS - OLINDA - PERNA..r,1suco 

Moção de Apoio ac Movimento Negro 

Os participantes do IV Encontro Nacional àe Direitos Hu 

manos, realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de 1986, 

se posicionam no sentido de apoiar não somente os movimentos 

negros no Brasil que estão na luta pelos Direitos Humanos, mas 

também dos países africanos que estão lutando pela transforma 

çao 

tes, 

social e pela libertação dos regimes autoritários 

como acontece com e APARTHEID na Âfrica do Sul. 

existen 
l

Fortalecendo o apoio, compromete-se o MNDDH a propicia� 

em seus trabalhos, a realização de discussões da questão do ne 

gro, bem como a garantir de fato a presença de comissão de ne 

gros pertencentes a Entidades comprometidas com a luta dos Di 

reitos Humanos. 

í .

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERN.!, .. MBUCO 

Moção solicitando medida do Sr. Ministro da Justiça 

Os participantes ào IV Encontro N�cional de Direitos H� 

manos, realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de 1986, 

pedem a Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Dr. Fernando L� 

ra, a imediata expulsão do território nacional do cidadão chi 

leno Sergio Arredondo Gonzalez pelo motivo de sua participação 

na Comitiva Militar que assassinou 72 chilenos, entre os dias 
. . 

16 a 19 de outubrc de 1973. 
l 

Este cidadão, Coronel do Exército chileno, reside atual 

mente em São Paulo, onde representa a CODELCO - empresa esta 

tal chilena do cobre. 

Que o governo brasileiro reconheça que a presença dessa 

pessoa é nociva à democracia em nosso País. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIRITOS HUMANOS - OLINDA - PERNA.�lBUCO 

Moção exigindo medida do Sr. Ministro da Justiça 

Os participantes do IV Encontro Nacional de Direitos H� 

manos, realizado em Olinda-PE., de 22 a-26 de janeiro ãe 1986, 

apoiam a luta pela liberdade do cidadão paraguaio REMIGIC GIME 

NEZ GAMARRA, casado com brasileira, que residiu durante anos 

em nosso pais e que, em 1978 foi preso pela Polícia brasileira 

de forma arb�trária e ilegal cm Foz de Iguaçu e entregue à Po 

licia paraquaia. A promotoria r�quereu Pm seu favor 

ção ãa pena de morte. 
l 

Remigio Gimenez encontra-se em greve de fome há 45 dias 

como última medida para que seu caso encontre urna solução ju� 

ta e definitiva. 

As entidades presentes solicitam urgentes e efetivas prQ 

vidências do governo brasileiro no sentido de interferir na so 

lução imediata de sua situação, e desde já, o r:esponsabilizam 

pelas consequências trágicas que possam advir desta greve de 

fome. 

Olinda� 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNAMBUCO 

Móção de aooio a medida da "Nova Reoii�lica" 

Os participantes do IV Encontro Nacional de Direitos H� 

�anos, realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de 1986, 

repudia a atitude tomada pelo governo da "Nova �epiiblica", que 

indicou para assumir a Superintendência ãa Polícia Federal .do 

Estado do Pará, o Sr. Roberto Felipe de Araiijo Porto, denunci� 

do pelo livro "Tortura Nunca Mais", e pela Prefeita Mª Luiza , 

de Fortaleza, como torturador na ép8ca negra do Regime MilitaL 

O Encontro Nacional acredita gue a postura de um governo� de 

garantir os direitos humanos sem polícia e torturadores, forma 

muito usada na ditadura militar. 

Olinda, 26 de j�neiro �e 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE.DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNA�lBUCO 

Moção solicitando medida do Sr. Ministro da Justiça 

Os participantes do IV Encontro Nacional àe Direitos Hu 

manos, realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 .de janeiro de 1986, 

decidiram solicitar do Exmo. Sr. Ministro da Justiçar provió��

cias reais no sentido de serem apurados 6s crimes q�e vitirn2 

ram lideranças dos trabalhadores rurais brasileiros, crimes es 

ses que os governos estaduais não têm interesse em apurar e p� 

nir seus responsáveis, criando uma si tua cão mui to esp'ecial. q1.Je 

e a ãe_não haver hoje nenhum mandante ou responsável pela mor 

te de trabalhador que tenha sido punido. 

Queremo� que·haja Justiça sem discriminação. 

Olinda, 26 de janeiro ãe 1986. 
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IV ENCONTRO �ACIONAL DE ·DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNAMBUCO 

.• 

Moção de repúdio a Comissão de Alto Nível 

Os participantes ào IV Encontro Nacional de Direitos E� 

manos r realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de l98ê, 

repudiamos forrnal�ente a criação e o funcionamento da Comissão 

Constitucional, presidida pelo jurista Afonso Arinos,( que se 

antepõe - com o aval do governe - ao debate nacional �sobre a 

nova Constituição. Não podemos aceitar que sejam ouvidos,sobre 

a nova Carta ·Magna, os mesmos personagens que, durante os 20 

de nossa �smayaram o nosso 
povo. 

Denunciamos que se pretende manter, na nova Constitui 

çao, com o aval dessà Comissão, a mesma doutrina de Segurança 

Nacional que �inda inspira regimes fascistas como os do Chile 

e do Par.aguai_. · 

Co�clamamos as �irejas, partidos políticos identifica 

dos com as cau�as popcilares e outras entidades da ·sociedade ci 

vil, a se somarem a essas nossas preocupaçoes. 

Propomos a sociedade civil brasileira que a Plenária Na 

cional Pró-Participação Popular na Constituinte seja utilizada 

como um dos canais mais importantes para que os interesses ão 

nosso povo sejam considerados no urgente debate sobre a terra. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 

--�-



IV ENCONTRO �ACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNk�SUCO 

Moção de repúdio a convocaçao autoritária da Assembléia Nacio 

nal Constituinte 

Os participantes do IV Encontro Nacional ãe Direitos Hu 

manos, realizado em Olinda-PE. ,· de 22 a 26 de janeirJ de 1986� 

nos dirigimos às Conferências Religiosas Cristãs para darmos 

nosso apoio ,para que permaneçam se manifestando contra o prg 

cesso constitucional conduzido. pelo governo, como injµsto e i 

legítimo. 

Firmamos nossa posição de que a Assembléia Constituinte 

seja especifica e e�eita em separado, com a .revisão das propoE 

çoes de representatividade e real eliminação da legislação au 

toritária. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERN.?IJ'!3UCO 

Moção de apoio a luta de trabalhadores 

Nós, os participantes ào IV Encontro Nacional de Direi 

tos Humanos, realizaào em Olinca-PE., de 22 a 26 de janeiro de 

1986, sendo sabedores da situação dos posseiros da Fazenda 

SAPUCAIA - Bananeiras-PB - Diocese de Guarabira, queremos nos 

·posicionar a favor dos mesmos nos seguintes termos:

A Fazenda Sapucaia � um latifúndio de l000ha, e hã mui 

tos anos, mais de 100 trabalhadores t�abalham e moram na Fazen 

da. Porém, ultimamente a Fazenda foi comprada e o nove prcpri� 

tário está proibindo os posseiros arrendatários a plantar nas 

suas posses. 

Movidos pela necessidade, os agricultores resolve=am fa 

zer funcionar suas roças em forma õe mutirão. Acontece que no 

lQ mutirão a polícia impediu o trabalho sem gualguer decisão 

judicial a respeito. Apesar de a Secretaria de. Segurançã PÚbl� 

ca da Paraíba ter se comprometido a não intervi� sem decisão 

judicial, ontem, dia 24, a polícia procurou pessoas que l apoiarn 

os trabalhadores e ofenderam com palavrões, além de prometer 

cadeia. 

Diante do exposto, ·àecide a Assembléia deste Encontro 

pelas seguintes providências: 

1. Enviar telegramas/cartas ao Secretário de Segurança

Pública no sentido de que a políci� só compareça ao

local do conflito a pedido dos trabalhadores para g�

rantir sua posse.

2. Carta e telegrama ao Governaàor da Paraíba, Sr. Wil 

son Braga,no sentido de intervir para a solução do 

conflito.

3. Cartas ao INCRA solicitando a DESAPROPRIAÇÃO do imó

vel para a definitiva solução dos conflitos e a paz 

social no país. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUM.ANOS - OLINDA - PERNA.¾BDCO 

Moção de solidariedade a Nelson Mandela e sua mulher Winnie 

Nós, militantes de todo o Brasil que participamos õo IV 

Encontro Nacional de Direitos Humanos, em Olinda-PE., âe 22 a 

26 de janeiro de 1�86, queremos manifestar-lhes nossa plena so 

lidariedade na luta que vêm realizando, em condições tão cesu 

manas, para qqe desapareça, da África ão Sul e ào mundo a pr� 

ga ao racismo. 

Atravis ae·voces, somos solidários ao valoroso povo sul 

africano - particularmente ao povo negro - na esperança de que 

chegue logo o dia da libertação e que as forças democráticas e 

populares prevaleçam nesse pais da Âfrica. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986 .. 



, IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUM..7\NOS - OLINDA - PERNA.J1.1BllCO 

Moção àe solidarieàade e apreço ao Frei Leonardo Boff 

Que os participantes do IV Encontr� Nacional dJ Movimen 

to Nacional de Defesa dos Direitos Humanos manifestam a Fre: 

Leonardo Boff o seu reconhecimento e gratiàão por toda a sua 

luta pelos empobrecidos, fonte permanente de inspiração e esp§ 

ran·ça para todos os que se irmanam nest·a luta. 

Olinda, 26 àe janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA-PERNAMBUCO 

I 
� 

Moção pelos desaparecidos políticos no Brasil 

N6s, participantes do IV Encontro Nacional de Direito2 

Humanos, realizadc em Olinãa-PE., de 22 a 26 de janeiro de 86, 

dirigimo-nos ãs entidades repres�ntativas dos mais diiersos s� 

tores da sociedade civil no Brasil, fazendo um apelo p�ra cue 

não deixem ficar no esquecimento a terrível realidade dos 122. 

desaparecidos políticos, durante os vinte anos da ditadura mi 

l 

Propomos a essas entidades que somem esforços aos fami 

liares dos desaparecidos políticos para que seja esclarecida 

urgentemente esta situação e para que os res�onsáveis pelos s� 

questros, torturas e assassinatos sejam identificados, 

sados e punidos com base na lei. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOf - OLINDA - PERNAMBUCO 

Moção de Solidarieãade as Comunidades Cris�âs Populares âa 

Nicaráqua 

N6s, participantes do IV Encontro Nacional de Oireitos 

Humanos, realizado em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de 86, 

manifestamos a nossa soliãariedade aos irmãos das cokunidades 

cristãs populares da Nicarágua, comprometidas com o processo 

de transformação social, econômica, política e cultural nesse 

país centro-americano, liderado pelo Governo Sandinist�. 

Nosso.apoio torna-se cad� vez mais forte à mediàa e�que 

se multipliquem todas as formas de opressão contra o povo e o 

governo nicaraguense�, com apoio declarado d9 Governo Reagan e 

das antigas forças somozistas. 

Lamentamos os assassinatos diários de camponeses; age� 

tes de saúde, educadores e outros militantes de base, nesta e� 

calada intervencionista e criminosa, que manipula, inclusive 

as tradições cristãs do povo nicaraguense. 

Recebam, portanto, nossa·solidariedade e nosso apoio, 

com o desejoqe que, iluminados pelos ideais de Augusto César 

Sandino, continuem firmes, consolidando as conquistas da Revo 

lução Sandinista. 

Olinda,· i6 de janeiro de 1986 



IV ENCONTRO �ACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA-PERNAMBUCO 

Moção de Solidariedade ao povo Salvadorenho, em sua luta de 

libertação nacional 

Como participantes do IV Encontro Nacional de Direi�cs 

Humanos, realizado de 22 a 26 de janeiro de 1986,em Olinda-PE, 

dirigimo-nos aos companheiros àa Frente Farabundo Marti pa�õ a 

libertação nacional de EJ Salvador, manifestamos nossa soliâa 

riedade na duri luta que vªm realizando para gue faSte pais se 

liberte das seculares cadeias de opres�ao e dominação. 

Bem sabemos dos sacrifícios que esta luta tem imposto ao 

valoroso povo salvadorenho, mas reafirmamos a nossa convicção 

de gue a vitória chegará, com a perspectiva de um pais justo, 

soberano e fraterno. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986 



IV ENCONTRO NACIONAL DE-DIREITOS HUMANOS - OLINDA-PERNAMBUCO 

Moção de apoio à denúncia àe desaoarecimento de ex-alunos da 

FUNABEM, feita pela ASSEAF - Ass. dos Ex-alunos da FUN.Z>,BEM-RJ .( * 1) 

Os participantes do IV Encontro Nacional óe Direitos Hu 

manos, realizado àe 22 a 26 de janeiro de 1986, em Olinda-PE., 

apoiamos a ãenúncia formulada pela ASSEAF - Assessoria dos Ex 

alunos da FUNABEM a respeito do desaparecimento de 3 (três) as 

sociados, estando desempregados, buscavam em pequenos furtos em 

3u8errnercadcs� sua sobrevivência. 

Apesar dos desaparecimentos, as autoridades 

nao admitiram a prisão de nenhum deles. Exigimos das 

des o aparecimento de CLÁUDIO DA SILVA, SÉRGIO REIS 

MARCIANO vivos, para que justiça seja feita. 

policiais 
l 

autorida 

e JOS!: 

A prática do extermínio nao pode continuar a existir e 

os esquadr5es da morte de�em ser desbaratados para aue reine a 

justiça e a paz para os explorados. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 

(*l) anexa à moção segue a denúncia da ASSEAF, devidamente documentada co� 

matérias de jornal. 



IV ENCONTRO N.;croNAL DE DIREITOS HUM.7',l'vC'S - OLIKDA - PEF.:\'_;_l\l3�:cc 

Moção de repúdio a juristas 

As entidades de defesa dos direitos humanos reunidas no 

IV Encontro Nacional de Direi tos Humanos, realizado em Olinda-PE. 

de 22 a 26 de janeiro de 1986. 

CONSIDERANDO que a alteração da estrutura fundiária, de 

modo a garantir o acesso e o cultivo da terra peles trabalhad2 

res rurais, é uma das condições prioritárias à implantação ãe 

uma real democracia no país; 

CONSIDERANDO que a tensão no campo e os atos indiscri�� 

nados de violência praticados pelos latifundiários e fazenãei 

ros contra os trabalhadores rurais e suas famílias têm se aqr� 

vado nesses últimos 12 meses, face ao anúncio, pelo Governo Fe 

deral do Plano Nacional de Reforma Agrãria; 

CONSIDERANDO que a imediata e efe�iva implanta�ão do Pla 

no Nacional de Reforma Agrária, em que pese seu �lcance limit§ 

do e a timidez de suas proposições, é um dos caminhos de _que 

dispõe o Poder Civil para se contrapor a violência e a impunt 

dade dos grandes proprietários rurais; 

'coNSIDERANDO, por fim, q.ue a utilização de argum�ntos 

legais para justificar agressões aos direitos humanos e à dign� 

dade da pessoa humana, além de constituir ªJ?Ologia à violência, 

e um ato social e eticamente condenável; 

Resolvem aprovar a moção de repúdio à atitude dos reno 

mados juristas, ORLANDO GOMES, profes·sor catedrático dé Direi 

to Civil da Faculdade de Direito ·da Universidaàe Federal da 

Bahia e, SÍLVIO RODRIGUES, professor catedrático de Direito Ci 

vil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que, 

através de consulta formulada por uma comissão de iazenàeiros 

apoiada pela TFP, elaboraram amplos pareceres, justificanãc, 

legalmente, .através da figura ão "desforço" imediato, a poss:!: 

bilidade de resistência à mão armada pelos fazendeiros na def� 

sa de seu patrimônio, pareceres esses publicados, sob o patr� 

cínio da TFP e sob a forma de ineditoriais, no DIÂRIO DE RIBEI 

RÂO PRETO (SP) de 12 àe janeiro de 1986, e no DIÁRIO DE PER�.l,.M 

BUCO de 21 de janeiro de 1986. 

Resolvem, também, que a presente moçao ãe repúàio seja 

enviada diretamente, pela Secretaria do Encontro, aos aludidos 

professores. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNAMBUCO 

Moção de repfidio às agressoes contra funcionários e parlament§ 

�r_e�·s.:....:..1 _d_i�·_a_l_S"'---- _d_e_�1_a _n_e_i_·_r _o_d_o __ c _o_r_r_·_e�n�t�e.:......:..,-'-
n�o:.....�P�a�r�q�u _e __ I�b _i_r_a�p�u_e_r _a�,-'--Fr� 

feitura de são Paulo 

Os.integrantes do IV Encontro Nacional de Di�eitos 3urn� 

nos, realizaãc em Olinda-PE., de 22 a 26 de jane�ro ãe 1986,m� 

nifestam seu repúdio às agressões perpetradas por forças- �oli 

ciais contra parlamentares e funcionários municipais demitido� 

que exerciam o direito constitucional de livre manifestação no 

Pargue Ibirapuera. 

É 
- 1

penoso constatar que o governo do Estado de SaoPaulq 

por conivência ou incompetência, permitiu que policiais militê 

res se travestissernde.capangas do Prefeito Jãnio Quadros, usa� 

do cacetetes de madeira de �á muito proibidos pela própria cor 

poração. Tal arreganho no reprimir so pode ser debitado, à cer 

teza da impunidade. 

Que os integrantes de tais governos,gue se. xingava� nos 

palanques ontem, mas se fazem sócios de tão macabras empreit� 

das contra o povo, hoje, não venham dizer amanhã, às vesperas 

das eleições à Constituinte, gue estão comprometidos com e res 

gate_da cidadania e com a �firmação dos direitos · fundamer.�ais 

do homem. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNA.�RUCO 

Moção de observação ao Movimento Nacional de Defesa dos Direi 

tos Humanos oara ausência de uma atuação concreta na questão 

do Direito do Menor 

Chamamos a atenção do Movimento Nacional de Defesa dos 

Direitos Humanos, no seu I'v Encontro Nacional, 

Oljnda-PE., de-22 a 26 de janeiro de 1986, para o fato de hõ 

tidades de Direi tos Humanos para a mai·or violação destes direi 
' 

1 
-

tos no Brasil, que é o abandono de 40 milhões de menores que nao 

têm tido acesso à educação, à saúde e ã dignidade humana. 

Escudados na menoridade comete-se inúmeras arbitrarieda 

des contra 'menores no Brasil, desde o simples direito dE defe 

.sa, que lhes é negado, ante a passividade da sociedade e das 

organizações evoltadas para defesa dos direitos humanos que se 

sentem inibidas para atuar nesta questão. 

O Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos nao 

sera abrangente se não considerar prioritariamente, esse cont� 

gente de explorados, que precisam ser respeitados enquanto me 

nores, para que possam respeitar e exigir respeito aos 

tos Humanos, quando se tornarem adultos. 

Direi 

Olinda, 26 õe janeiro de 1986 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERNAMBUCO 

Moção de RepÜdio a Violência Discriminat6ria da Polícia Mili 

tar de Pernambuco 

Os participantes do IV Encontro Nacional de Direitos H� 

manos realizaào em Olinda-PE., de 22 a 26 àe janeiro de l98ó 

manifestam seu indignado repúdio ao preconceito racial embut� 

do na filosofia de trabalho da Polícia Militar de Pernambucc, 

e inquestionavelmente explicitado contra A.IvlILTON GUSTAVO DE sh 

BARRETO, participante desse Encontro. 

Dia 22 de janeiro corrente, as 22 hs. Amiltcn, que e ne 

gro, foi destacado dentre outros transeuntes brancos, que tam 

bêm subiam a ladeira que dã acesso ao Seminãrio de Olinda onde 

se hospedam os delegados do Encontro, sendo minuciosa e humi 

lhantemente revistado pelos.policiais, que só desistiram de le 

vá-lo preso para averiguaçÕ8s, quando leram o "crachá" de dele 

gado de um Centro de Defesa que Amilton portava. 

Para policiais assim, tão pobres de competência e tão 

ricos de preconceitos, Amilton fez-se suspeito so por ser ne 

gro. Repudiamos tal discriminação, que, sobre ser flagrante 

violação aos direi tos humanos, só contribui para uma imagem ria 

ãa dignificante da Corporação Policial. 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 



IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - OLINDA - PERN.Z\MBUCO 

Moção de repúdio aos parlamentares gue aooiarar.. o Congresso 

Constituinte 

Nós, participantes do IV Encontro Nacionil de Direi�os 

Humanos, reunidos em Olinda-PE., de 22 a 26 de janeiro de 198� 

repudiamos pt1blicamente a decisão dos parlarr,entares que vota 

ram a favor do Congresso Constituinte, traindo, assim, as asp! 

rações e o desejo da sociedade civil brasileira, que luta ?Or 

uma Assembléia Nacional Constituinte democrática e soberama,e§ 

pecífica e voltada exclusivamente para as tarefas constitucio 

nais. 

Situados em vários partidos, estes parlamentares vota 

ram de acordo com as suas conveniências e ambições,atropela�do 

os seus próprios eleitores, e ferindo a consciência cív.ica aos 

brasileiros. 

Apelamos aos eleitores para que definam o seu voto, nas 

próximas eleições, a p�rtir da verificação de como os candida 

tos ã r�eleição ao Congresso, se comportaram na votaç�o so�re 

a Constituinte.· 

Olinda, 26 de janeiro de 1986. 

,
Y

/ 

.,



pviMENTO DE REINTEGRAÇÃO DO · HANSENIANO 
/ 

Av. lnd1cc,, 545 • Jardim do /v1ar - CEP 097:'.·J 
Fone: 414-2837 - CGC 43.329937/0COl-18 

São Bernardo do Campo - São Paulo 

' . -

CARTA ABERTA À POPULAÇAO 

O Movimento de Reintegraç�o do Hanseni�no - MORHAN, en�idade sem

�s lucrativos, fundada e� 06 de junho de 1981, const�tui-se d� pacien-

5 e pessoas inter�ssadas· no_combate à hànseniase no Brasil e no mundo , 

tando j� organizado em 20 estados atrav�s de 37 n�cleos, sendo dirigido 
,.,, ,>. , -

/r uma cooróenaçao nac i ona I com sede no mu.n i c i pi o de Sao Bernardo do Cam

1- S�o Paul�; e tem p�r_finalidade prompver medidas educativas que vi

r· 
i a prevenç�o, d í agn�st i cc precoce, tratamento, reab i I i ta,ç�o � informa--

� e conscientiza9;0 do hanseniano, sua fam1I ia e sociedade, �bjetivando 

jsua mais ·completa re j ntegraç;o soei a I e vem a p�b l i co para denunciar a 
t - , . 

1ave si tuaçao da hansen i ase no Sras i 1. 
,

informaçoes que refietem o descaso dos orgaos 

�eia is de Sa�de P�bl ica � problem;tica do Hanseniano, e DENUNCIA: 

1) A assist�ncia m�dico-sanit�ria destinada a estes pacierytes �

lita tardiamente e al�m disto, h� falta sistem�tica de medicamentos, pr� 

camente inexistindo nQ momento aç�es de prevençio e recuperaçio de inca 

(idades. Cerca de 42% dos pacientes diagnosticados e conhecidos nao es

f se�do tratados, segundo a DNDS·- Divis�o Nacional de Dermatologia $a

taria, e segundo a OMS, para cada caso registrado existem tr"es desconhe 

cios. 

2) 
-

( 

Nao existe a n,vel nacional �ma politica real e efetiva, objetJ_ 

�do·a educaç7.o sanit�ria e a conscientizaçao tanto da populaç.';10 em ge

l como especificamente dos hansenianos que sofrem as consequ�ncias do

te preconceito social, historicamente exis te em relaçao a estes pa-

m�es pela sociedade. 

3) A assist�ncia hospitalar destinada aos hansenianos, regra geral,

�lamitosa segundo os padr�es internacionais recomendados pela OMS e; 

�nte nos hospitais gerais p�bl icos e privados. Nes�e caso a recusa de 

�tamento dos pacientes ocorre por falta de conhecimento dos m�dicos de 

�e, por desconhecimento do problema e tamb�m falta de envolvimento do 

IMPS que, na pr�t i ca, f i nanei a a ass i st�nc ia m�d i ca. No caso dos HospJ_ 



� 
. 

.,. 
mtualmente ass1stencia hospitalar geral, 

t.a,s especia(izc.-=tdos, todos de �mbito de governos estaduais, a assist�nci�Ji :: mente n�o temos.
nao especial i=ada, o que, ,-

€ neg I i gente, imprudente e carente de compet�nc ia, apesar de sua destine- As atuais co l"or , as, constituem-se em prob/em;ticG socía! na0 rer,oi

i�� espec1fica. O exemplo mais recente ocorreu no Hospital Padre Sento 

IÇ.udrulhos - S.Paulo) quando a paciente H.S., procedente da Bahia, com 

� a contento do ponto de�vista do doente, 1� internado compulsoriamen-

1 estando em vigor uma atitude of1cial de desativaç�o destas col�nias 

tres meses de gestaç�o tomou Yal idomida prescrita pelo m�dico Dr. Marcos hansenianos em alguns Estados. O exemplo mais recente disto ocorreu re 

Ve rgueiro Renauld sendo avaliada dois dias depois pela Dra. Seatri:: Palmatimente na Bahia, onde o Secret�rio de Sa�de atrav�s da portaria 584/85

0� Carvalho Pereira, ginecologista e Diretora Cl1nica desse hospital, sem ignou um� comissao para encaminhar a desativaç�o da col�nia de Águas 

e· devi óo conhecimento dos efeitos teratog�n i cos desse medicamento por P ª.!: Iras ( Sa I vador ..:. Bahia); o que n�o ocorreu face a inesperada reaçao do 

te da referida paciente. Tais procedimentos s�o consequ�ncia do descaso e jHAN, da Comiss�o de Justiça e Pa=, Parlamentares e outras pessoas sen-

abandono que a sa�de p�bl ica vem sofrendo nas �ltimas d�cadas. j I i zadas com o prob I ema. 

na 

4) A Ass i stenc ia ambu·I a-cor ia 1, i gua I mente def i é i ente nao proporc i !2, 

aos cioentes o direito de ac�sso aos atuais conhecimentos cient1ficos 

Esta desativaçao que vem sendo praticada pelos meiOS oficiais, a 

dia dos pacientes, que n�o s�o consultados e n�o tem respeitado o di-

da doen�a e embora este conhecimento recomende que os pacientes sejem t� w de opinar se a elis interessam ou nao, pode muitas vezes cohstituir-

�ados nos amb6lat�rios ou.Cent�os de Sa�de que eles escolham, vem ocorre�� problema social grave, pois força o hansenian6 a conviver numa soe,�

o� grave ciesrespeito aos direitos humanos· H� i nformaç�es que o MORHAN } des i nformad-3 que nao est� preparada para recebe-lo adeqJ,adarnente �:· Oê:
1 

d i'spoe de que <.;Stes ambu 1 at�r· i os ou Centro de Saüde vem sistematicamente 'tira que e!e tem direito. Por outro lado, as terras ocupadas hê: deze-
obrigando estes pacien�es a se tratarem nos locais escolhidos pelos t�c�

j
de ancs por estes pacientes, a quem ser�o destinadas? Os pacientes se-

--- - - : _..J.. ,., CO!,; , cont�ariando n�o s� a vontade do paciente, como, inclusive, recome� tinden i zados pelos danos f is i cos e morf! i F q�'"' <:of !"�ré::':: _...., ••• '---4.:., 1 , • ..,.e:,, ,,e,-
� .r.. . • . ,- - ,-.J ; - � : .L. - ,...J .... - - , .. r"I, 1 h � .... . . - -. 

d 
. . . . 

t ' J 0 ., 0.,,� 0v...,, v,'!::!<:
v ::::. u,·_,·..:.,õ,.S �ué c.0.,Te,cff, éiv .:,.:;.-::;.-::.-;::e...,.._.,,�·""'-.. ... ��----·,.-· imu,tas vezes violentas? E a compet,çao e$t:es pacientes ,ncaAac, aao$

e seu loca! de tratamento. Isto ocorre por absoluta fal�a de interaçao e� re rcado de trabalho de uma socJedade profundamente desigual e discrimi-

-::re 

e a 

os profissionais que prestam 
- f 

popu l açao d1s informada.·

servi ços,.a c i i ente Ia destes ambu l at�r i os iria:· 
( , ' A hansenrase e doença como outra qualquer ooença infecciosa, ocor-

5) Exis�em entidades, algumas 
,. 

mesmo fantasmas,ate e pacientes deE� com maior frequ�ncia nas camadas mais empobrecidas da popula�ao. o

prepar·ados pu ma I í ntenc i onados que se ·auto--d�nom i nando defensores dos modelo econ�míco, repetindo os mesmos esquemas de governos anterío-

hansenianos uti I izam-se de pr�ticas altamente negativas, solicitando di- ' d t" • ' 't 1 l�va o pars a uma epenoenc,a ao capr a estraAgeiro, conduzindo-o a

n he j ro à popu I aç�o em gera 1, a qua 1, des i nformuda, mui tas vezes atendem a recessão ; nto I er�ve I que s� pode I eva-1 o a um agravamento da si tuaçao.

estes apelos impedindo ou dificultando o real desenvolvimento dos traba- \r da falta de .dados oficiais confi�veis, existem evidencias de alas

lhos s;rios de conscientizaç�o e reivindicaçio que o Morhan 
.
se disp�e a rnto desta doença. Al;m do estab�leci�ento de programas de controle e

fa=er. Estas pr�ticas s�o comuns particularmente no estado de Minas 6erei�s da doença, 0 Morhan vem a p�blico para afirmar que toda esta pro

e especialmente na cidade de Betim, onde existe um antigo sanat;rio, de ltica; fruto de uma politica econ�mica e social autorit�ria a nivel

onde partem mensalmente milhares de cartas para todo o Srasi 1. nal e manifesta-se conclusivamente pelo desejo de que sejem reali=a-
6) 0 isolamento compuls�rio institufdo desde 1920 at; a d;cada de "eiç;es diretas para Presidente da Rep�bl ica e para todos os ·n1veis

o� constitui-se em ato discutivcl muitas vc::es e que cst� abolido. A us- llusive no. Distrito federal - al�m de uma r�forma agrária ampla como

sist�ncia ambulatorial ainda hoje deficient.e· condu= grê'lnde n�mero de pac.:.1de redistribuiç�o de riquezus, com o controle dos trabalhadores, bem
en�es a hospitais especial i�ados, que poderiam ser assi5tido$ ª 

n�vel am-uma Assembl�ia Nacional Constituinte Livre e Sober�a, com ampla pa�
bulatorial. �çao popu I ar. 

As consequ ... enc ias 

a �onsci�ncia coletivo. 

internaçoes desnecessárias at; hoje permeiam A d"t d cre , amos que to os estes problemas dos hansenianos e da popula-
O atual est�g i o do tratamento do hanseniano r·equel 



..,

çao ero geral poderao ser solucionados com maior brevidade por um governo

comprometido e legiti�ado pelo voto direto de toda a populaç�o deste pals 

Oue os direitos humanos dos hansenianos scjem re�peitad0 s. 
���.'.!::��_í_:a;: __ �1:c·s t �i�s p2ra Co: rs t.i t L� 

Que o povo deste pafs fiSColha em eleiç�es I ivres e diretas todos 

seus dirigentes. 

Recife, Pe. (AGEN) - No IV En:o�tro Naciona: o� Oireitos H0rnanos, realiza��na 
cio3d::- de Recife ( PE), o Comitê de Defesa dcs C'irei tos H.;mar:os nos Pai ses de 

Oue todos tenham direito a t.;rra para trabalhar e morar, pois� ele SuJ - CLAMOR-, a;:,resentot.: algumas sugestfes so,:,re o as.:.lo pc'itico, a ext:-,�.:i-
, 

h 
� d · . 1 d 

, ;-ão e f:xouJsão de refugisoos políticos que j:;c.·=rão 3ü>:ilier na e.iaooracão do �exto
t� modelo econom1co responsavel pela anseniase e por todas esrqua aoes , 

, 
-

sobre Direitos H:.;manos na Constituinte. Re;)Iod,.,zimos, abaixo, ê p:roposta:
soc1a1s. 10 0 " 1 -i-· 8 . ·· - a?:Jo po�1_1co no ras:l deve erigir�se, oor norma constitucional, em cire:

Defendemos categoricamente uma Assemb ! �ia N aciona I Constituinte li.te. .:J:' �o·ic- :--,;:,_ -.·.c..eçiu1· ...,..., 
1 · · · ,... t · 

- - - _ uu po_1t1co no cs�a:8 oe erigem o� en outro, crisnoo-sE cs ��=s 

vre e Soberana, por ser anseio da popu l aç�o. Tendo eu: vista que mais uma 'isrn-:i::- ê-'.:::::JLlsdos Põ:i:'â a suê garnntía j:..i:.:.sci::i:i,7ê:2..

vez a maioria foi frustada pelos que hoje est:;o no poder,n:;o podemos abri· �'io�ações cie di.;-eitos humanos não ncwerão ser alegaoas como causa justifjcao�ré

�o. Embora contra nossa vontade devemos participar do processo hoje
-

tabelecicio para garantir nosso espaço de luta � participaçao.

Morhan - Movimento de Keintegraçao do Hanseniano 

Ay.)ndico, 545 - Jardim do Mar

te l. ( O l 1 ) 414. 28. 37 

�� asilo oclítico. Os acusados de vicld;ào o� direitos humanos, no Estad� ae cr1-
e�-

�� �- e� CJtr8, não te�§� direicc a� e�ilo �e:;itcria� ou p�..l.1t1c�. 
q0 - JJ. ex�:adjc_ã0 ar, r;:,-_.-!f:"1_..L;�a·�v º· ú_li:·_'"ic;• �:::-_� .. � ,-.. ;:>�_{e_. r-.- O e: . => ..:.. o- _ ... 

- - - - -- - - - - -- -� _ ... __ '-'= u_ p:::-ove.i.!:' c_verc. s __ , ,:::-gê 

�. nã� se ouandc fundada na ac�saçãc ou conoenaç§c por crime palitice, mas �5�o�� 
JJanoo, emtxna vj sando à sanção por crimes comu�s. 2 hipótese pos;a confj gur2r ex-

::-ac!iç�o oolir.ica disfãr;;ad2:, inclusive pc:r nâc ofere2er o Estao::. requerente, 
mmento histórico considerado, garantias de fatc ae um julgamento isente. 

nc.

-No caso oe se conceder a extradição. o governo brasileiro deve indicar ao ?ais

�e receberé o extraditado ouais as acusações às q�ais este deveré resconaa: emcro
:esso.
;t - A expulsão e a deportação do refugiado, ou do estrangeiro que naja pleiteads

P.;c I Nfl: l 7 

o asilo, ceve submeter-se a amplo controle jurisdicional., e OE:ve ser vetadé sempre
Qi..!e, mesmo J.ndire:amente, possê resulte:- no retorno for:;aoo ac Estaoo de or1ger.,
cor., riscos para os direitos humanos do interessado.
- A expulsão deve ser proibida se o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro o� filho

brasileiro sob sua dependên:ia.

42 - Deve-se assegurar a aplicação no Brasil das convenções internacionais sobre
direitos humanos, e garantir a qualqJer oc povo o direito de recorrer ao Supre
mo Tribunal Fed�ral para denunciar transg:-essão de governo brasileiro a no:-mas ou
convenções internacionais, que est, obrigado a respeitar.
59 - Deve-se asseg.;ra:, por normõ constitu:ion2l, s imprescritibilidade dcs cri�s
ot desana�ecimsnto forçado, sendc �assív�is ot respor:sabilizaç�o cri�inal nã8só os

- O Escaco n�o poderé corre� p:escrição n2s aç6es de resµonsa�ilidade criffiin�l G� 

rep�ração civil, nos cesos oe lortura,.c�sa�arecimenlo e assassinato de 
praticaaos por seus agentes. 

�·?.SS02S,

62 - As resoluções sobre a manutenção ou r.ãc oe relações diplomáticas com este ou 

aquele p&ís devem ser &tribuição do Cong:-esso �Jacional. 
7ç - P. Constituição deve: assegurar, de rnCJdo c2õro, além dos direitos humanos, os di 

da criança. 

N., 



No rnome�c0 e� que s2 coloca a gucs��o ónf �ireitos hu��, �� 

so! . .> a ótica do êirei-:..c, temos que, necessa�iamcnre pensa= gua! o 

reitc. A quem s� diri�e este direito que vige ho�e n8 Brasil. 
/ 

Pensar nac este direito aue nos é aprese,n::.aào em�ac:oi:acc ,

pronto, reflexo àe um Congresso Nacional não legítimo, majoritari2 

mente burguês, atrelado aos altos grupos econ6rnicos. 

Mas pensar em um novo diieito. O direito gue nao e coêif: 

cado, mas gµe surge �a necessida�e de e�is�ir de u� novo oovo SE� 

vez e voz. 

Ao pensa� na justiça social pe�ss�os nesce direito. e t: 

cessióade 6� r�sca�ar 2 cidada�is. 

Ac procu=a� a JUs�iça social encontramo� este direit�. 

direito que, 

p:ro-;ne1:emcs e 

rei tos. 

v�stc sot a õtica e S --.- - -.. '"f O C: � ; a' r-, ;:, \1 0 _, - 0 ,:' T C C:: � e ... a .J. , - -· L-... '- -· . � ::. ;::, • r -· l • -

de tentar corlsolid2r ess�s novos 

ri:
'-.. 

cc:-:-

Consolidar atravês do �esoeito aos valores e as carac�er�s 

dade absoluta a liberdade e a igualdade. N�o a liberdaó� de��� de 

sigual, mas a busca incessante da verdadeira liberdade 

ciada n2 igualdade ãe direito� e oportunidades. 

ccn �'..!!:·S tar: 

O direito core o qual nos co�prornetemos renasce a caã2 dia. 
-

Acompanha as mudanças sociais e nao quer çue a sociedade se aõapte 

b ele. E um direito �inãmico.gue se apresenta como instrumente da 

sociedade, àe suas mudanças, àe suas conq�istas. 

E um direito gue surge como opçao pe.ra u�a ·�oluçio oacif� 

ca para os nossos conflitos. Urna soluc�c que depende àc avance da� 

organizações populares, pois se estrati�ica enguanto 

àesse avanço. 

�atalizaêo=a 

u� direit0 pe:::7.ianentemente inaca�aco. ave r.a� se�á, jamai�

p=ia viàa. Qu2 �i0 f, enqua�to preposta, de�ini�ivo. gue �. s�nao. 

Um óireitc, enfi�, ou� sE)a integ�a�c �·reaJióade nacion�:, 

uma realidaà& G�ica, a gu� emerge aa forca da orga�izaç;c pc?�lar E

àa consciência �ene.:::-el.:.zada gue- É- nece.ssã=i o unir os. ciàaáãos :::,e.ré 

uma tomada de posic�o: o direitc ª a efetivaçio do oensamento pop� 

lar. E s6 tem sentido enguanco instrumento pari viabilizar a consE 

cucio dess� pensamento, gue nasce dos con�litos e ao crescim�nL� d a

luta pelo resgare da dignidade e da exist�ncia livrE: do no�so povc. 



IV ENCONTRO Ni'-\CJONAL DE Dl R.El TOS HUMANOS 

O IV Encontro Nacional de Direitos Humanos esté

próximo, e serã realizado �os dias 22 a 26/01/86, em Oli� 

da. 

Esse Encontn representa um momento muito i;n::>2��
-

-

tante de ncssõ história en�uanto mo·,0.::..mento. ?o::.- isse,, a:: 

tes de rnai.s nacia, gostaríamos de resgatar os passos ffiait 

significativos õessa nossa caminhada. 

J 

P A S S O S 

o lema desde o inicio foi SERVIR l VIDA. Jã taz 

04 anos de caminho andado, os passos foram dados, 

obstãculos superados, mas nos restam sempre os desafios ... 

l 1982 - ·1Ç) Dt1S90

Realizaç�o do I Encontro Nacional de Direit0s H� 

manos em Petrópolis-RJ� com 35 entidades presentes .. 

Objetivos: 

Tornar conhecimento de vãrios grupos gue defender 

os Direitos Bumanos,,possibilitar um primeiro contato afL,, 

de conhecer as lutas empreendidas, trocar experiin�ias 

criar laços a� união e fortalecer a busca da justi�a, 

unico al�cercs Gê verãaãeiré oaz. 

Conseouéncias õcsse 19 oasso: 

(; 

. h necessiàade õe descobrir outras enLiãades atuantes na 

1 vlntt t- 8Cle de Janeiro, ui; - 0!1nàl> - pe - eeI> �.ooc, - telclone : "29 -:S�4 ci::c OE. l-.2. 432/00Gi-�� 



.\ J o p 
----· -·-

iETE DE ASSESSORIA ,TtJR.tnlCA AS OROANIZAvôES POPUL.•.RES 

defesa dos Direitos Humanos para reforçar a 

comum. 
caminhada 

A necessidade àe se motivar e apoiar a criacão de novos . 
. 

grupos que lutem oela justiça. 

Decisões: 

A formação de 04 regionais (Norte, Nordeste, Sudeste, 

Sul), deptre as 35 entidaaes presentes, com finalidaàe 

de apoiar a Articulacão Nacional. 
. , 

A criação do sn� ( Serviço ãe lnte:::-câmbio Nacional) pa:::a 

manter e aprofundar o contato entre as entidades, veic� 

lar informações significativas para a lu�a pelos Direi 

tos Humanos e ao mesmo tempo motivar solida-riedade aos 

expoliados nos seus direitos . 

. Repúdio e pressão às autoridades co�petentes. 

2 1983 � 29 oasso

Realização ão II Encontro Nacional de Direitos Hu 

manos en, Taboãc àa Serra-SP, com 64 entida.des -presentes. 

Objetivos: 

Fortalecer a luta pelos Direitos Humanos, aprofu� 

dar a articulação e avaliar a caminhada. 

Consequências àesse 29 passo: 

. A necessidade ãe expandir mais pelo Brasíl, o· trabalho 

iniciado em torno do Movimento Nacional dos Direitos Hu 

manos 

. A necessidade de fortalecer a articulação a nível dos 

regionais e aperfeiçoamento do SIK. 

, vlDl.e e eete de JD.Dc!J'o, 181 - ol!n� - pt - c1tp Sl.000 - uletone: �-3-K,Ç - qrc Dt.H.2.-02/0001-99 

i 
·"
.,



---··--- --·-· ------

A J O P 

!KE:Tl!: DE J\.SSESSÔR.l.A SURtDICJI. ÀS ORGWI.2.A:;:0ES POPUL!JU;S 

Decisões: 

Redefinição das regiões gue de 04 passaram para 08 (Nor 

te, Nordeste, Leste I,II,III, Sul I,II, Centro-Oeste). 

Articulação com outras entidades gue defendem direitos 

específicos, ou determinaâos setores marginalizados de 

nossa sociedade. 

Definições de prioridades de lutas comuns: Terra, Traba 

lho, Violência . 

. A realização ào IIJ Encon�ro Nacional. 

3 1983/Novembro - 39 passo 

Realização do I Encontro Inter-Regional - Rio de 

J·aneiro. 

Objetivos: 

Possibilitar aos regionais através de seus 
1 

reore 
- -

sentantes participação mais efetiva na preparação do En 

contra Nacional. 

4 1984 - 49 passo 

Realização do III Encontro Nacional de Direitos 

Humanos em Vitória-ES., com 87 entidades presentes. 

Objetivos: 

Avaliar e fortalecer a caminhac2. 

Conseauências desse 49 casso: 

J., necessidaãe àe fo:;:talec,2r e aprofundar o mecanismo dê 

.Articulação Nacional a.::.ravés dos regionais. 

A necessidade õe se criar uma Entidade Nacional 

respaldo ao Movimento. 

gue ãÊ: 

� vtnLe e 11ct.e de J&lle!ro, 121 - ol.!%111& - pe - � 52.000 telefone : 429-.344-5 - cp.c 02.l�.432/0001-4!< 

, .. 
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oc 

Decisões: 

.Redefinição geográfica dos regionais a partir da funci� 

nalidade de sua Articulação Interna (Norte I e II, Nor 

deste, Leste I e II, Sul I e II e Centro-Oeste). 

• A alternância de Encontros Nacionais (. 02 em 02

com Encontros Inter-Regionais.

5 1985 - 59 passo 

anos ) 

Realização do Inter-Regional - Goiânia com part! 

cipação de todos os regionais. 

Objetivos: 

Avaliar a articulação a nivel dos Regionais e Na 

cional e a luta pelos Direitos Hwr.anos no contexto histó 

rico da "Nova República". 

Avanço: 

Presença de represer_tantes eleitos dos 

Estados e Regionais. 

Conseauência ãesse 59 oasso: 

vários 

Refletidas as necessidades concre�as dos grupos e re 

gionais e em cima dessas foram traçadas pistas para o 

aperfeiçoamento àa articulação e para organízação ão IV 

Encontro Nacional. 

Decisões: 

Criação de uma cornissao de apoio ao SIN e ao ·Regior;al 

Nordest� ào Encontro Nacional, constituída por um repr� 

sentante de caãa �egional. 

,.uz. v1Dte e 11cte de JnDclro, lBJ - ol!DdJo - pe - cr,> 53.000 - �e!0n11: «29-,344-Ç - e;;:: Oll.14.2."32/00:ll� 
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llNL"'.f'E DE ASSESSORIA .TORtDICA Af3 ORGANIZAOO.E:S POPULARES 
os. 

6 1985 - Junho 69 passo: 

-
1

ª . -�ealizaçao da - reuniao da comissão de apoio -Pe 
trópolis - RJ. 

Obietivos: 

Preparar o IV Encontro Nacional. 

Avance: 

Esforço de toàos para que 6 Encontro de janeiro 
seja de todos, cada um com seu compromisso pessoal, 

grupo e como Regionál. 
corno 

CARACTER1:'STTCAS PERCEBIDAS NA CAMINHADA DOS QDATRO ANOS · 

b.s �.L upú!:>· àe Dire-i 1:0s Bumanos e o proprio Movimento Na 
cional tem· sempre como pon'!=o de partida o poyo expwi� 

do de seus direitos. Os casos flagrantes de desrespeito 

â vida,princípalmente, dos ma±s pobres�forçam a organ� 

zaçãq de pessoa� solidárias à causa do oprimido. 
,,_ 

Como consegu�ncia o ideal gue no� une e o SERVIÇO .L.

VIDA. O movimento e ecumênico possibilitando a partic.:!: 
� 

paçao de adeptos de todas as igrejas e crenças, por i� 

so o movimento é marcado pela abertura em acólher enti 

daàe e companheiros. 

o Movimento Nacional dos Direitos Humanos na maioria

das vezes trabalha lado a lado com as igrejas,das quais

recebe muito apoio; é soliãáriã a mesma causa: a con.s

trução da Fraterniàaàt, através da luta pela justiça.E�

tretanto, o movimento e autônomo e àesligado de qual

guer inSLituição.

. Os grupos em geral e sobretudo o Movimento Nacional nio 

IJ 'rtDt.e e aet.e de .)a.Del.ro, l!ll - ollnô.a - P• cq> 5�.000 - tele10DC : "29-·3444 - qc 02.H2.132/000l-ÇJ; 
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al.h"ETI!: DE .l'.SSESSORl.A J1JR1DJCA AS ORGAJl<"lZA:;ôES POPUL.."RES Ü 6 • 

sao vinculaàos a partidos políticos nem têm militância 

político-partidária enquanto entidades :ou movimentos 

Preserva-se o direito de todos e de. cada um de ter opção 

e militância política a partir de sua consciência e li 

herdade. Entretanto, dentro do Movimento o compromisso 

é a luta pela defesa dos Direitos Humanos, SERVIR A 

VIDA 

• Direitos Humanos na concepçao que surgiuaFartir da pra

tica dos grupos é entendido em 19 lugar como Direito a

vida e aos meios de conservê-la com di.gnidade. Na nesse.

realidade brasileira são os direitos concretos à alime�

tação, à habitação, à terra, ao trabalho, à saúàe,à ed�

caçao e a não ser vitima da violência instituciorial�za-
f 

da. são os direitos sociais, a cartír dos mais � desres

peitados em seus direitos, isto é, a partir dos mais p�

bres, dbs mais marginalizados, do, mais oprimidos.

" Toüu� i...�Jt1 ü.i..1.ei i..o a ter àirei -cos mas nós .1.u-camos esp�

cialmente pelos que nao têm nem direi to a ter direi tap".

III 

A PREPARACÃO DO IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

O GAJOP - Gabinete de Assessoria Jurídica às Org� 

nizações Populares, contando com a valiosa colaboração da 

CNBB II e a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese à'e 

Olinda e Recife, foi escolhido como a entidade responsâvel 

pela organizacão do IV Encontro Nacional de Direitos Huma 
• > 

nos. 

são obje�ivos do evento: 

1) A criação da Comissão Nacional de Direitos Humanos, foy

malmente constituída �travês óe estatuto e carta de 

princípios, contendo as linhas básicas norteadoras dê 

luta pelos Direitos Humanos; 

11)& vt.ot.e e aeLe de Ja.J>elro. 181 ollDdA - p� - cai> .s:i.ooo - telefone : es,.3444 - q;-; oa.142.432/000J-4.9 

i· 
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07. 

2) A realização de um ato de auto-convocação da Constituin

te dos Direitos Humanos. Nesse ato ·devemos expressar

nosso repúàio pela forma elitista e excludente que ca

racteriza a Constituinte Congressual e reafirmar nossa

disposição de luta pela participação popular no proce�

so de elaboração da nossa carta Constitucional. Reunire

mos, ainda, propostas <las entidades participantes gua�

to ao tratamento a ser à.ado �s questoes " violência ",

" terra " e "  trabalho " pelos futuros Constituintes.

Diante dos relevantes objetivos aqui enunciado�, te 

mos a grata satisfação em convidar um reoresentante dessa 

entidade a participar conosqo deste IV Encontro 

dos Direitos Humanos. 

Nacional 

--

Para sua apreciaçao enviamos em anexo a prograrr.açac 

do referido evento, bem como é f±cha de inscricão a ser 
> • 

y:'.'éJG.Lch.i.lá !-'""lu i.nteressaão e·posteriormente remetida a es 

ta Secretaria no seguinte endereço:. 

SECRETAR+A DO IV ENCONTRO NACIONAL DE DIPEITOS HUMANOS 

GAJOP - Gabi11ete de Assessoria Jurídica ás Org. Populares 

Rua 27 âe Janeiro, n9 181 - Carmo 

53.000 - Olinda - PE. 

Fone: (081) 429-3444 

Desde já, deixamos a nossa explícita garantia de hos 

pedagern e alimentação. 

As inscrições ãeverão ser feitas até o dia 

zembro prê?ximo. 

10 de 

No aguardo de sua manifestação, colocamo-nos a in 
teira disposição para quaisquer outras informações e esclã

recimentes gue se fizerem necessários. 

Corâialment:.e, 
GAJO? - Gabinete cie Assessoria Juridic• Í!! 

Cir9anizaçóss Populares 

..L.r-,J._r,J' ]J, '-- Á- M� 
n,1a "1.nte e eeLe de jan"1To, 121 - ol1nca - pe - crp 53.000 /- ú:Jc!one; �-3'í-fi - �"e lla.l42.·tl:!/OO0J�4 
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Gabinete de Assessoria Jurídica is Organizações Populares - GAJOP
IV ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

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

! IV Encontro Nac. ! ! ·Dit·eftos Humanos !---------------
- ------- -----------------------------------------------------------------

AGO 
-85

SET 
-85 ,IAN 

-86 

Demonstrativo de Utilização de Recursos - Agosto, 19?5 a Fevereiro/Março, 1986. 
OUT 
-85 

NOV 
-85 

DEZ 
-85 ! 1.RECEITA

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

! 1. i CESE

FEV 
"•86 , 16.728.ooo aoo.4461 38.79?! 45.240.360! á.711.973!312.997.735! 47.000.0001 496.517.313 , 

!----------- -----------!-----------!-----------!-----------!-----------1-----------1-------------,

16.728.000 --- ' 45.045.000• --- !106.400.000 --- ! 168.173.000

! T O T A I S !

!1.2 OXFAM
! 
!1.3 Contribuições:!

Açâu Guares-!
mal Suíça !

! ! . MISEREOR 
!. 

Diversos 
! 

!1.4 Renda Líquida
Over-Night

!1.5 Crêdito a Rea-!! lizar � C.E.F.!! 

! 
! 

800.446! 

! 
! 

38.799! 

!55.ooo.ooo --- , 55.ooo.ooo 

! 
,102.000.000, --- , 102.aoo.ooo1 1 ! 

47.000.0001 47.ooo.ooo
39. 680. ººº ! ---- 1 39. 680. ººº

! 
! 195.360! 3.711.973! 9.117.735! 13.864.313

!------------------1-----------!-----------!-----------1-----------1-----------1-----------!-----------1-------------

!2.ITENS DE DES•ESA! 3.300.000! 7.813.959! 3.972.884! 4.185.803! 5.056.9351 75.849.9111654.687.588! 754.867.0BO !

----------------1-----------!-----------•-----------1-----------J-----------1-----------1-----------1-------------·

12.1 ••••••• , •••••• , 2.200.0001 3.823.9001 2.764.900! 3.364.900! 2.505.900! 6.747.369! 9.444.621! 30.851.590

-?-
10.000.000 

!2.2 Material 
! 
!2.3 Comunicação

! 
! ! ! ! ! ! 

126.000! 1.139.050! --- 1 1.532.638! 5.668.300! 2.144.400! 10.610.388
!2.4 Aliment/Hosped!! 

! !2.5 Diversos
!
!2.6 Ajuda Custos !! Via9.Ent idades!! 

! !2.7 Res.Têcnica -
Passag.Aêreas

880.859! 

! ! 1.100.000, 2.983.200!

68.934! 

! 
! • 

! 
88.390! 1.018.397! 2.251.063! 2.201.693! 6.509.336 ! ! ! ! 732.513! --- ! 25.539.900!117.586.274! 143.858.687! 1 ! ! 12.942.535! 2.600.000! 15.542.535

! 
22.700.744! 26.783.944 

!3. D�FICIT coberto 
empr�·st i mo CLF •! 

···········•ffl<XNXXffl<NNXXXXXXXNXXffl<NXXXNXXXNXNXXXXNXXNXNXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx••······························ 

! ! 
!520.710.600! 520.710.600 . ! 

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

.. ...,, ---.:::: ..... ____ -= ------
---

-

! !
! 258.349.767 !

. .-
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��-�y��� p� iNl�RCAMtlCo RACrUNAL cnrxfl POSTAL - 90.5Bi RUA CANLOS GOMES, No. 180BHIGEM 
25.600 PETROi'OLIS

RJ 

COMJSSAO DIOCESANA OE JUSTICA E PAZC,HY.A POSTAL 84 
,w.-, EPMIINONL>ns Ol'ONI, No. 04
ê1<

1. BOO lF.:OFIL.O OTONT MG 

CENTRO l>E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSO ºoll©UIO!OCESI: DE .JUIZ DE FORA 111,., COIJSfMll"INO PAI.ETA, No.174-A
36.100 JUIZ OE FORA MG 

CElllRO OE DEFESI\ DOS DIREITOS HUMANOSll() A(';RE 
PRr,cr, DA CATEDR//L, S/NCAíXA POSTAL 473
69.900 RIO BRANCO

nssocrncno DAS DONAS DE CASA DEARIOUEMES 
ó RUA-SETOR 2 - CENTRO LUTERANO
78.?20 ARIGUEMES 

AC 

RO 

CEIITRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDE HITER LAGOS 
Run NOSSA SENHORA OE NAZARE, No. 101cw:,OE OUTRA 
0-1805 SAO PAULO

Si' 

CENTRO OE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS OE OSASCO 
AV.SANTO ANTONIO, No. 1436
06000 OSASCO 

SP 

'-

---------·�--

SOCIEO.PARAENSJ!!; OE OE:FESf.\ DOS DIREITOS HUMANOS - SDDH CENTRO DE UEFESA DOS DIREITOS HUMANOSRUA MANOEL BARATA, No.47,SALA 302 3o. ANDAR 
66.000 BELEM 

PA 

COMISSAO PASTORAL ARQUIDlOCESANA DEDIREITOS HUMANOS 
RUA ESPIRITO SANTO, No.1(59,SALA 801EDIFrcro Pio xrr 
30.000 BELO HORIZONTE MG 

COMISSAO OE JUSTICA E PA2

PRACA.N.S.APARECIDA, No. 134 CURIA DIOCES.ANA
38.400 USERLANDIA 

MG 

GRUPO OE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDA CNBB EM MANAUS 
AV.JOAGUIM NABUco. No. 1(23

69.000 MANAUS 

C.D.0.H. - NUCLEO BOOUEIRAOA/C MARILIA COSTA GUIMARÁESRUA GUAIBE, No. 104

11 .100 SANTOS 

AH 

SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE VILA PAULISTANA 
RUA ANTONELL.O DA MESSINA, No. 772VILA PAULISTANA
02318 SAO PAULO 

SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDE SANTO ANDRE 
PRACA DO CARMO, No. 36

09000 

_., 
··1 

SANTO ANORE SP 

DE VICOSA 
RUA ARTUR BERNARDES, No. 41 

36.570 VICOSA 
MG 

COMISSAO DE DEF.DOS DIREITOS HUMANOSCAIXA POSTAL 17 
PAROGUIA OE SAO FRANCISCO OE ASSIS
32.500 BETIM 

MG 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDE SANTOS DUMONT 
PAROQUIA DE SAO MIGUEL DAS ALMASCAIXA POSTAL 98
3?,2�0 SANTOS DUMONT MG 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDE COAR! 
RUA Pe. MARIO, S/N

69.460 COARI 
AH 

CENTRO OSCAR ROMERO(COMIS.REGIONAL SP>AV.ENGENHEIRO ARMANDO OE ARRUDAPEREIRA, No. 2313
JABAOUARA 
04309 SAO PAULO 

SP 

CENTRO OE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSRAIMUNDO EDUARDO DA SILVA RUA MANOEL MORENO TORRES, No. 60
09300 MAUA

SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSOE MOGI DAS CRUZES 
RUA BARAO DE JACEGUAI, No. 509 
08700 MOGI DAS CRUZES SP 

----�--
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...... . .., .. ...... ..... . .  ,-v, ,,., ........ , 

06000 OSASCO 

'"". .&.-f .... 4la, 

SP 

COMlSBAO DE DIREITOS HUMANOS REGIAOEPISCOPAL DE ITAPECIRICA DA SERRARUn LOUIS BOULANGER, No. 173CAMPO LIMPO 
!.J5708 sr,o PAULO SP 

COMISSAO ARQUIDIOCESANA DE PASTORALDOS D.H. E MARGINALIZADOS AU. HIGIENOPOLIS, No. 890-SALA 19SM!TA CCCILIA 
ú 38 sno PAULO SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSTEOTONJO VILELA RUA DIOGO RIOEIRO, No. 11VILA /\LBERTINA
02355 Sf10 PAULO SP 

CENTRO DE DEFESA DOS QIREITOS HUMANOSDE PEl'IUS 
RUA OSCAR DA CUNHA CORREIA, 1-A, S/01PERUS 
0�?02 SAO PAULO 

CDDH 

�un ROBERTO NOGUEIRA LlMA, 366
56.800 /\FOG/\OOS lNGnZEIRA

�RENTE SOCIAL CRISTA OE CRATEUS
RUA JULIO LIMA, No. 1014
63.700 CRATEUS 

C •• J.P. 

---.. ... _ --

SP. 

PE 

CE 

�u� MÃ�U�L AL�ixu - �U(tJA MATRX� 

ººººº SAO MIGUEL P\ULISTA SP 

CENTRO DE DEFESA DOS D(REITOS HUMANOSDE CAMPINAS 
RUA IRMA SERAFINA, No. 110
13.100 CAMPINAS SP 

CENTRO SANTO DIAS DE D::REITOS HUMANOS
AV.HIGitNOPOLIS, No. suo - SALA 19SANTA CECILIA 
01238 SAO PAULO SP 

COMISSAO JUSTICA E PAZ - SP
AV.HIGIENOPOLIS, No. 8�·o - SALA 23SANTA CECILIA 
01238 SAO PAULO SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DlREITOS HUMANOSFREI TITO - A/C de GAB�IELRUA VERGUEIRO, No. 729(VILA FIRMINO PINTO04272 SAO PAULO SP 

CEN�Ro DE APOIO AOS MOvIMENTOSPOPULARES DE SERGIPE

49.000 ARACAJU 

CDDH 

SE 

RUA MAL.DEODORO DA FONSECA, No. 440
58.884 CAi'OLE DO ROC�A PB 

ED. POLITICA

·.1 

RUA SERRA DO CAPIVARUCU, No. 500,JARDIM ELBA 
SAO PAULO SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDA REGIAO SE 
RUA GUAPORE, No. 335 LUZ 
01109 SAO PAULO SP 

COMISSAO REGIONAL DOS DIREITOS HUMANOSDA LAPA 
RUA AFONSO SARDINHA, No. 62LAPA 
05076 SAO PAULO SP 

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDE GUARULHOS 
AV.OTAVIO BRAGA DE MESGUITA, No. 800
07000 GUARULHOS 

CLAMOR 

AV. HIGIENOPOLIS, No. 890SANTA CECILIA
01238 SAO PAULO 

CDDH - MORHAN

SP 

SP 

COLONIA LOURENCO MAGALHAES BAIRROVERMELHO - BUGIV 49.000 ARACAJU SE 

SOCIEDADE MARANHENSE DOS DIR.HUMANOS
TRAV. Pe. GUOSA, No. 846
65.600 CAXIAS MA 

C.D.P.D.H.



r:.H.B.B. - NE-I

RUn FELINO BARROSO, No. 405F ,·,1 IMI'\ 
óO.ooo FORTALEZA 

C.l'.T.

RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO 
63.000 IGUATU 

CDDH - ASS. E ED. POPULAR
c�rxn POSTAL, 93

::;a.ooo JOAO PESSOA 

s.n. 11. 

RUA JUNDIAI', 554TIROL 
59.0QO NAlAL 

C. ,1.P. 

RUn FRANCISCO RODRIGUES, No. 165
SR.700 PATOS

CDOH 

CASA PAROQUIAL DE STA. RITA
58.'300 SANl"A RITA 

CNCB - NE-IV 

CE 

CE 

PB 

RN 

PB 

PS 

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, No. 1599
64.Cl00 TE.RE"STNA 

' 

.. 
� 

PI 

CDDH 

CAIXA POSTAL 54

55.300 GARANHUNS PE 

CARITAS 

CAIXA POSTAL, 35

63.COO IGUATU CE 

C.P.T:

CAIXA POSTAL, 27

62.930 LIMOEIRO 00 NOFTE CE 

CDOH 

RUA CATEDRAL ARCOVEROE, •o. 23
55 .. 200 PESQUEIRA PE 

C.P.T.

RUA PASCAL CRISPINO, No. 193
63.900 GUIXADA CE 

CENTRO INTERPARO@UIAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS CAIXA POSTAL, 22 

·63.600 SENADOR POMPEU

CDOH 

RUA AURELIANO DE ABREU, No. 1314 CEN1"RO 

CE 

64. 000· T_ERESINA PI 

·"

CENTRO OE ORIENTACAO DOS DIREITOSHUMANOS 
. CAIXA POSTAL, 17 

58.200 GUARABIRA 

CDOH 

CAIXA POSTAL, 13 

58.000 JOAO PESSOA 

ED. POLITICA

RUA �ARAO OE ANADIA, No. 110
57.000 MACEIO 

CDDH 

RUA DA CONCEIÇÃO, 1198
55.545 PALMARES 

C.J.P: E CNBB - NE-II
RUA DO GIRI@UITI, No. 48BOA VISTA 
50.000 RECIFE 

C.J.P. E CNBB - NE-III
PRACA DA SE, No. Oi 
40.000 SALVADOR 

CENTRO PIAUIENSE OE ACAO CULTURAL
CAIXA POSTAL, No. 394
64.oqo TERESINA

' 

PB 

PB 

AL 

PE 

PE 

BA 

PT 

-- - ----------�---

!' 
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RUA CONS.JOAO LOURENCO, No.

62.680 TIANGUA 

C:.D.D.H. 
D. PAULO CARDOSO
Cl'\IXA POSTAL 16

56.300 

{'-, 
.,_,, 

() 

PETROLINA 

120 

CE 

PE 

�-�·-W-MLNUVMAh w� v-r-o� v-o UA��AIVO HUMANOS - A/C MARCOS KUNIMERRUA 02 DE DEZEMBRO, No. 117CENTRO 
57.000 MACEIO 

AL 

C.D.D.H.SUS-MEDIO SiO FRANCISCOA/C CELSO
TRAV. D.PEDRO II, No. 234

56.460 PETROLANDIA PE 

W • ..J • r • - J"IIN I ML 

RUA JUNDIAI', 554
TIROL 
'59.000 N�TAL 

C.D.O.H. DE ARARAPINA E BODOCOA/C EÓVALDO ALVES E REMO
CAIXA POSTAL 17

56.280 ARARIPINA 

RN 

PE 
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2. AÇÕES QUE ESIBAVAI1� PREVISTAS
As atividades elencadas nos itens "Objetivos Gerais" e "Objetivos Espe
cíficos" de nosso projeto 2.nterior datado de 25/04/85 e enviado a CESE
naquela �poca.

3. AÇ5ES QUE FORAM REALIZADAS
3.1. Comunicação e informação:
- Memorandos expedidos: 87

-

Circulares expedidas: 18
- Comunicados expedidos: �5
- Levantamentos bibliográficos: 2 (um por semestre)

3.2. Avaliac20 dos memorandos: ver 2nexo I
3.3. Colabor2.cão nos encontros Inter-Regionais e Jfacione:is
- II Inter-Regional de Goi2ni2.: redeçao final do relatório àe encontro;
2.poio financeiro para·o custeio das psssagens dos represe�tan�es daque
les regionais impossibilitados de o fazerem; ajuda e informaçoes neces
stri2.s para a preparação do encontro; divulgaç20 das resoluções do en
contro através do relat6rio, para os regionais, como base p2.ra o IV en
contro nacional.
- ?repara��º do IV Encontro Nacional:

2)Realizacão da reunião da Comiss20 de Apoio (constituída de UQ re
present2nte de c2d2. regional) era junho de 1985, na sede do CDDH de
Petrópolis, ficando sob 2 respons2bilid�de do SIN secret2ri2r os
trabalhos (redação da minuta do relat6rio das decis0es dó reuni8o)
e 2uxiliar_nés despesas de bospeda6e� e loco�oção dos p2rticipantcs.

b.)Participaç20 de dois meobros do Sin na reuni20 prep2.rat6ria ào IV 
Encontro, realizade em outubro de 1935, no GAJOP - Olinda, respon
s�vel nel2 Secretaria executiva do encontro. 

c)�labor2ç�o do projeto par 2 Aç20 �uaresffi.21 Suíça visando apoio fi
nanceiro para as despesas de passagens do IV �ncontro.

d)Cont2.to inici2l com a Llisereor para possibilitar um projeto do CTI�3
�n RPPional Nordeste II da CNBB 2 fim óe obter apoio financei�o p�-
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- Outubro: Co�gresso d2 UC3� e� 3elo �orizonte - lG 
3.b. A oio nara 2 forrnac20 de novos centros
- Palestra sobre Direitos :umanos em lpatinga/MG - março
- �Rlestra sobre Direitos Humanos e a Caminhada ão 

torel Social em Curitiba - setembro 
SIN n2 Semana d2 Pa s-

Participação na reunião p.os"colaboradores da coleção "Teologia & Li
bertação" realizada em Petr6polis - julho 
Informações e divulgeção sobre estatutos e funcionamento das entida
des através de solicitações _por telefone e por cartas. 

3.7. Inte ra ão de novas entidades e movimentos específicos 
- O primeiro memorando de 1985 foi enviado para 34 integrantes do SIN

e o último me�orando desse mesmo ano, para 374.

3.8. Elaboração e edic20 de um boletim 
Criaç&o do Boletim do SIN, com periodicid2de mensal. 
Primeiro n6rnero: Abril de 1985
Tiragem mensal:· lQJO exemplares 
Nº de destinatários: 800 
N9 de assinaturas feitas: 75 

3.8. Cadastramento das entidades part�cipantes do SIN 
Estudos iniciais com o assessoramento do IBASE para a elaboração de 
uma ficha de ccdastramento e registro em computador. 

4 • .AÇÕES Nt.O REALIZADAS 

J,poio financeiro aos Encontros Regionais pois este item foi retirado do 
projeto geral do SIN e destinado diretamente aos regionais interessados 
cabendo a eles a responsabilid2de de prest2ç20 de contas. 

5. PARTICIPJ..ÇÃO
�mbora não se tenha instrumento preciso para apurar a p2rticipação d2s
diversas entidades nas solicitações enviadas pelo §IN e o elcance des
sas informações quanto ao número de pessoas que atinge, o ano de 1985
revelou um crescimento visível tant2 n�s resposta� às solicitações de
_ __ .,:_ - �-- .. ,- ..... ..: ..... ----- ._"l ""-,__._+..;,.....;Y"\�-.--:"' o f"'\...,.n-'.JY\; ,., �n�n A nc �PO"-; f"\,.,:::ii c:: 
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m2ios de �2ntê-l2 com dianid2ãe. 
- Org2niz2ç�o e fort�lecimento àos region2is.

Organizac20 e fort2lecimento das entid2des loc2is
- .Articulação e união gue possibilitou a criação à.o I,1ovimento Naciom�l

de Defes2 dos Direitos Humanos
El�iç�o·aa Comiss�o Nacional como 6rg�o articulador do Movimento, .cons
tituída por um representante de cada regional e com a presença de um
membro de �ada um dos serviços do Movimento.

7.3. ]ificuldedes apontcdas nelas entid2des locais.
Fal t2. de pessoe·l qualificado.
Falta de tempo disponível do pessoal
Falta de pessoal liberado
Falta de advogados comprometidos
Falta de infr2.-estrutura rnateri2l
Pressões externós de instituiçnes, t2.nto no campo religioso como no
campo da sociedade civil

A 
Coopteç20 de agentes, interferência àe p2.rtidos políticos e de grupos

w, secte.rios 
- Falta de visão histórica do processo de libertaç20
7 • .4. Controle dos .recursos·

Habitualmente sao acompanhados e controlados pela equipe de trabalho 
do SIN

U!'!la ou duas vezes por ano o relat6riÓ das despesas do semestre ou do 
ano é distribuído para os participantes dos Encontros Nacionais, do 
Inter-Regional ou apresentadas nos Encontros Regionais. O relat6rio 
referente a 1985 já foi entregue 2 ComissEo Nacional senão aprovado 
durante a l� reuni�o em Olinda, no dia 27 de janeiro de 1986 p2r2 ser-
vir de base p2ra o atual pedido de renovação de projeto. 

8. PERSP:::CTIV.AS PA?.J. O SIN
8.1. �ud�ncH de rumo
O projeto de manutenção do SIR p2ssarl a fazer parte do Projeto do 00-
vimento Nacional de Defesa dos Direitos Hu�anos cabendo sua 2.provaçao
e res-:)onsabilidade � Cooiss�o Ifacion.é.l. J,o SiN çaberá e elaboraç20 do
relatório e renovaç?.o ãe projeto para��êr�i'p�1:ferttaclo e aprovado pela. -

l 
1 

I. 
1 
1 

1 
! 
1 

1 

1 



• • 

-

i � t '\,
. � ! \ �----=---=�� ��-=�-: :_�--=-=.:--� -� -�

- .::. ===---==--:_ - - --: _ --=- . ---- - --- --- -- -- --- ---- ---- --- - --:.__ ___ --=-=----= - ---- -· ---- ---==-- ---- ---===�----_-_-�-=---_ -------=-= ---

1
; :

I 

1

1, .1 ;
I 
j! !

1
1

1

11
::;: 111

1
·1j

1! 1: 
l
1
l

1

l 
l l, s trv iço e e i :-,'. €: í .::b1:i i o r.2 e i _ona I p 1: ló: 

1 1 Il i 1 :1 111 
l?.l:!. C!.nlCJS G9:.AES-, 1S0 C? ���81 

1 1 1 , LI !::,e� p;:;;:�?0us. RJ TEL.: t�?:2J�; ;:(s2 S�:':\'IR À \'IDA 

�t�itüi�5ee: el�boraç�o e edí�fo c.:.o --· _.__1.-:

,,,,

.. 

.

1

�--�-��;\-.. 2:'"_.f_:_s: E.S ,�e:r;;ç:;_s �c:r·ef2s ão 3I:·J C-2·\·E::--20 s�r· '?=:_e::r.cé�':c.s e 
�elé. :o����ss�o �:c:;ciO"'lél. ?:,: .. �ré.\-:-::.··· _--��é O t:·:.t-é��!O 

é. p!'G"�· 2 Õ.é S 

ê. e c o!.:-. 1J n :!. -

r -

- . - . _.,, . 
,-.. .:, ...... , ,,...·- .. \,.' - e. .:.,. 

e� �;:: O � � Y! i' C: ·:: 2 :;-- r\ : -= �-� 
- - � C

1 - ..'" ::· ': :_ ';: 'J E: '� � •

.

---
---- � - -

: .. · : � .- .:_ :. ·.·:. -. �:: · .. ·:. -: : :� _. :: . ::· :- :· . :: - ·. : � : � �1:;. l S E 
- -

·- ;· .. ·. -_ :.: ::: : - e - - -. -

-. ,... - -" --- \.� . -

� ·.:.::-:- ·:-: s � .:. � -�- ..:_ � � .:: �
.:_:_(,;-�? �-€.-\-.::!"�:::-3S 

- ;_ : S· S F: C � 2ê : 

r r:. 

. ·. -··-� �= 

--,-.7::_-,- ---- - -·.----- .. -·. - --·- -. ' _ .._ -

..r· ..... � ..:.. --- -;:: , . .__' 
!"---�'"', �, r - .... : . .. .:. \..' 

-:: e:::..�:;:· o:!1.e 
correio 
jorneis 

. VIJG3NS 7 LOCO�oclo 

::.2 :. • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e boletins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

iJSf 
�s2. 
- T..., '"'-LJ.:) ,::· 

l. )C)C;
l ., ó'JG

viagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ l. 688 
locomoção local ••.••••••••••• USS 300 

• PESSOAL e ElJC.ARGOS soe IAIS • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • uss 12. 500

• BOLETIM
confecçio, impressao, papel, serviços etc •••••••• US$� 6.500

ê 

CUSTO TOTAL DO PROJETO ···················· us� 25.396 

Observação: a forma de pagamento poderá continu2r a ser em quatro par
celas, em julho, outubro, janeiro e 2bril. 

)pÍ 
Petr6polis, fevereiro de 1986 
Serviço de Intercâmbio Nacional 
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- Atentudo contra posseiros e/ou
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lideres s1na1ca1s rurais

' 1 
t Kmeaças oe mor e 

- Projetos de colonização

'2:,' ou 

4 

3 
3 
1 

2 Reoress�o pol ftica da oficialidade local
� grupos de colonização

3 - Flagelados (seca)

4 - Poluicão

5 - Conflitos Internacionais

--África do Sul 
-Chi I e

6 Violência policial (esq'u2drão da morte)

2 
2 

6 

2 

4 

2 

7 Conf I i tos traba Ih i stas( patrão X Estado Xempregudo) 8 

8 EleicÕes sindicais manipuladas 3 

9 - Arbitrariedades administrativas

10 - Constituinte 

11 - Deficiência de assistência rn�dica 

12 - Legislação autorit�ria 

-e ...
.._ . .._ 
_J I • _, /" 

7.5% 

1, 25% 

2 Se! , /ª

5, O% 

2, 5% 

10,0% 

3 /-5r:-, /O 

1, 25% 

1, 25% 

1, 25% 

1 ,25% 
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/ MNDDH 
MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS · F.d. Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Brasilia, DF - (061) 321-4751 

Da: Secretaria Executiva 

Para: Entidades filiadas ao Mnddh 

Assunto: Relatório da segunda reunião ordinária/1989 do Conselho Nacio

nal e do Secretariado Executivo do Mnddh, realizada de 25-a 27 

de agosto de 1989, no Instituto Presbiteriano, em Brasilia, DF. 

O Conselho Nacional e o Secretariado Executivo do Mnddh estiveram 

reunidos ordinariamente- em Bras:i.lia, de 25 a 27 de agosto de 1989 e ado 

.._,..- taram as seguintes decisões: 

-

1.6Q Encontro Nacional do Mnddh 

O encontro será realizado em Santo André (SP), no periodo de 22 a 

27 de janeiro de 1990, em colaboração com a Prefeitura Municipal, Sin
,...---
dicatos dos Metalúrgicos, Quimicos e Motoristas e Condutores, Centro de 

Projetos Alternativos de Comunicação (Pacom) e Diocese de Santo André. 

Como segunda hipótese de local, ficou aprovado Belo Horizonte (MG) 

na prineira semana de 1990., digo, primeira semana de março de 1990. 

A programação do encontro (com base no tema central "Os direitos 

humanos e a construção da nova sociedade brasileira") será a seguinte: 

22.1.1990, segunda-feira: 

20 h - Sessão solene de abertura no Teatro Municipal. Entrega dos 

Prêmios Nacional e Internacional de Direitos Humanos (ver mais adiante). 

23.1.1990, terça-feira: 

8 h - Painel de análise de conjuntura: 

. balanço dos resultados das eleições presidenciais no Bra

sil e outros paises da América Latina - Vladimir Pomar e Newton Carlos . 

. conjuntura econômica e politica - Marcos Arruda, Betinho, 

Paulo Schilling e Aloisio Mercadante. 
Regionais do MNDDH: 
Norte 1 (AC, AM, RO, RR) · CDDH Manaus -av. Epaminonda s, 722, CP958, 69011, Manaus,AM -(092) 23Hl072 
Norte U (PA. MA, AP) · Sociedade Paraense de Defesa dos OH -rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA • (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL, BA, SE, PI) -CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB • (083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) · CDDH Petrópolis· rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ • (0242) 42-2462 
Leste li (MG) · CDDH Juiz de Fora· rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG • (032) 21 l �677 
Sul 1 (SP) · Centro Santo Dias · av. Higienópolis, 890, sala 19, 01238, São Paulo, SP • (011) 825-4414 
Sul li (PR. SC, RS) • CDDH Joinville -rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC • (0474) 22�989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) - Instituto Brasil Central • rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO · (062) 225-2801 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SOS - Ed. Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Brasi1ia, DF -(061) 321-4751 
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. conjuntura sindical - LÚcia Oliveira e Oswaldo Bargas. 

movimento popular no Brapil e outros países da AL - frei Betto e 

Pedro Pontual. 

Observações: Esta análise será feita em dois momentos - das 8 as 10 

e das 10h30 às 12 h. A coordenação contactará os painelistas pela ordem 

acima citada. Incluirá também alguns painelistas de outros países da AL, 

tais como Fabiola Letelier, do Chile e o Centro de Estudos da América. 

12 h - Almoço. 

14 h - Painel sobre a dÍvida externa - Paulo Schilling, Lauro Campos 

e Marcos Arruda. 

15h30 - Intervalo. 

lG h - Debates com os painelistas. 

18 h - Jantar. 

20 h 
, � 

Painel sobre grandes projetos socio-economicos e meio ambien 

te - Conselho Nacional dos Geólogos, Luiz Pinguelli Rosa, LÚ 

cio Flávio Pinto e Fernando Gabeira. 

24.1.1990, quarta-feira: 

8 h - Painel sobre violência urbana e rural - Movimento dos Traba

lhadores Rurais Sem Terra, CPT Nacional, Núcleo de Estudos da Violência 

9cta USP e Fórum Permanente contra a Violência, do Rio.

10 h - Intervalo. 

4' 10h30 - Painel sobre o papel das Forças Armadas - José Genoino Neto 

e Geraldo Cavagnari. 

12 h - Almoço. 

14 h - Painel sobre a nova Constituição Federal, Constituições Esta 

duais e Leis Orgânicas Municipais - Dalmo Dallari, PlÍnio Sampaio, Miguel 

Baldez, Fábio Konder Comparato e Pedro Dallari. 
_ Regionais do MNDDH: 

Norte I (AC, AM, RO, RR) - CDDH Manaus - av. Epaminondas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM -(092) 233-8072 
Norte U (P A, MA, AP) - Sociedade Paraense de Defesa dos DH -rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA • (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL, BA, SE, Pl)-CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB - (083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) -CDDH Petrópolis -rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ • (0242) 42-2462 
Leste U (MG) - CDDH Juiz de Fora -rua Henrique Surerus, 30, 360 l 3, Juiz de Fora, MG - (032) 21 l -8677 
Sul J (SP) - Centro Santo Dias -av. Higienópolis, 890, sala l 9, 01238, São Paulo, SP - (011) 825-4414 
Sul li (PR, SC, RS)-CDDH Joinville -rua 15 de Novembro. 353,sala K,CP 778, 89200,Joinville, SC-(0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) -Instituto Bra.�il Central -rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO • (062) 225-2801 
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MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
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15h30 - Intervalo. 

16 h - Debates com os painelistas. 

18 h - Jantar. 

3 

20 h - Noite cultural - A ser definida pela coordenação oportunamente. 

25.1.1990, quinta-feira: 

8 h - Direitos humanos, democracia e cidadania: 

A Secretaria Executiva enviará um texto-base, sobre este terna, 

antes do encontro, dirigido a todos os centros que deverão fazer discus

.
Ões prévias. Este texto seguirá até �inais de setembro. Em anexo, um ro

teiro com algumas perguntas que deverao ser respondidas e enviadas à Se-

4t retaria até o final de novembro. A Secretaria sistematizará estas respo� 

tas em várias teses, devolvendo-as aos centros e regionais. 

Atenção: a realização desse debate nos grupos sobre o texto-ba 

se e o envio das respostas à Secretaria Executiva são condiçÕes''sine qua 
n -

non para que sejam aceitas as inscriçoes dos centros no 62 encontro. 

Nesta quinta-feira, haverá inicialmente, em plenário, uma sÍn 

tese de motivação - feita pelo José Queiroz-, seguindo-se trabalhos gru

pais. Esta atividade ocupará toda a parte da manhã. 

-

-

12 h - Almoço. 

14 h - Plenária geral para as conclusões grupais sobre o tema do dia. 

15h30 - Intervalo. 

18 h - Jantar. 

20 h - Noite livre. 

26.1.1990, sexta-feira: 

8 h - Painel: balanço dos trabalhos do Mnddh de 1988/1990 e síntese 

final dos debates sobre dh, democracia e cidadania. 

Responsabilidade pelo painel: Conselho e Secretariado. 
. Regionais elo MNDDH : 

Norte 1 (AC, AM, RO, RR) · CDDH Manaus • av. Epamino ndas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM - (092) 233-8072 
Norte U (PA, MA, AP) · Sociedade Paraense de Defesa dos DH - rua Senador Manoel Barata; 47, sala 302, 66020, Be!l!m, PA • (091) 225-4677 
Nordelle (CE, RN, PB, PE, AL, BA, SE, PI) ·CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, S8100, Campina Grande, PB - (083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) · CDDH Petrópolis· rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Pl:trópolis, RJ - (0242) 42-2462 
Leste D (MG) • CDDH Juiz de Fora -rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG • (032) 211-8677 
Sul 1 (SP) • Centro Santo Dias· av. Hig:ienópolis, 890, sala 19, 01238, São P'aulo, SP - (Oll) 825-4414 
Sul li (PR. se, RS) • CDDH Joinville - rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC - (0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) - Instituto Brasil Central. rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO - (062) 225·2801 
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10 h - Intervalo. 

10h30 - Debates sobre a síntese final a respeito de direitos humanos, 

democracia e cidadania. E também sobre o relatÓri·o de atividades do Movi

mento. 

12 h - Almoço. 

14 h - Trabalho de grupos sobre prioridades e bandeiras de luta do 

Movimento no periodo 1990/1992. 

e 

1� h - Intervalo. 

15h30 - Continuaçao dos grupos sobre o mesmo assunto. 

17h30 - Plenária sobre prioridades/bandeiras de luta. 

18 h - Jantar. 

20 h - Noite cultural. 

27.1.1990, sábado: 

8 h - Continuação da plenária sobre prioridades/bandeiras de luta. 

Aprovação das prioridades e bandeiras de luta. 

12 h - Sessão solene de encerramento. 

13 h - Alr.10ço. 

O Conselho confirmou - quanto aos critérios de participação -

reso�ução da reJnião ordinária de março/89: um representante por ce� 

tro. e/ou entidades filiadas aos regionais do Movimento, todos com o sta-

9us de delegados, com direitos a voz e voto. 

O Conselho aprovou também o convite, com o direito de voz e vo 

to, para um representante de cada uma das seguintes entidades: 

1.Movirnento de União e Consciência Negra.

2.Movimento de Reintegração dos Hansenianos, MORHAN.

3.Conselho Indigenista Missionário,CIMI •

. Regionais do MNDDH: 

Norte 1 (AC, AM, RO, RR) · CDDH Manaus· av. Epaminondas, 722, CP 958, 6901 l, Manaus, AM • (092) 233-.c!072 
Norte D (PA, MA, AP) · Sociedade Paraense de Defesa dos DH - rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA • (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL. BA. SE, Pl)-CDDH J. Pedro Teixeira - pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB · (083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) • CDDH Petrópolis· rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ • (0242) 42-2462 
Leste U (MG) · CDDH Juiz de Fora • rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG • (032) 211 -.cl677 
Sul 1 (SP) - Centro Santo Dias · av. Higienópolis, 890, sala 19, O 1 238, São Paulo, SP • (O 11 ) 8 25-4414 
Sul li (PR, SC, RS) • CDDH JoinV1Ue · rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, JoinviUe, SC • (0474) 22-.c!989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) · Instituto Brasil Central· rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO · (062) 225-2801 
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4. Comissão Pastoral da Terra, CPT/Nacional.

5. Central Única dos Trabalhadores, CUT.

6. Movimento de Defesa dos Favelados, MDF.

7. Movimento Nacional da Mulher Marginalizada.

8. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.

9. Conselho Nacional dos Seringueiros.

10. Pró-Central dos Movimentos Populares.

11.União das Nações Indigenas.

12. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST.

5 

Participarão tambem do encontro convidados do exterior. Os convites 

serão feitos pela coordenação. Os convidados pagarão suas passagens. 

Ficam confirmados os critérios financeiros a nivel nacional aprova

dos pelo Conselho em março pp: cada centro/entidade filiada ao Movimento 

pagara a passagem de seu representante. O Movimento assume as passagens 

do Conselho, Secretariado e assessores. 

A responsabilidade política e administrativa do encontro cabe ao Con 

selho Nacional, ao Secretariado Executivo e à comissão executiva do Regi

ohal Sul-1 do Movimento (Estado de são Paulo). 

2. Prêmios Nacional e Internacional de Direitos Humanos

O Conselho decidiu outorgar, em 1989, o seu Prêmio Nacional de Di

reitos Humanos as seguintes pessoas: Davi Yanomami, representando a na

ção Yanomami, de Roraima; Benedita da Silva, em nome da mulher.negra; 

Maria Aparecida, lÍder sindical rural de Unai, MG, pela mulher lavradora; 
Regionais do MNDDH: 

None 1 (AC, AM, RO, RR) - CDDH Manaus -av. Epaminondas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM -(092) 233-S072 
Norte U (PA, MA, AP)-Sociedade Paraense de Defesa dos DH -rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA -(091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL. BA. SE, Pl)-CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande. PB -(083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) · CDDH Petrópolis - rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ -(0242) 42-2462 
Leste U (MG) - CDDH Juiz de Fora - rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG -(032) 211 -S677 
Sul 1 (SP)-Centro Santo Dias -av. Hlgienópolis, 890, sala 19,01238, São Paulo, SP-(011) 825-4414 
Sul li (PR., SC, RS)- CDDH Joimílle -rua 15 de No�mbro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC - (0474) 22-S989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) -Instituto Brasil Central -rua 240, lote 19. quadra 93, Setor Uni�rsitário, 7421 O, Goiânia, GO - (062) 225-2801 
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operário de Volta Redonda, RJ, preferencialmente o presidente do Sindica 

to dos Metal�rgicos local; e o bispo são Félix do Araguaia, MT, d. Pedro 

Casaldáliga. Essas pessoas expressam diversos segmentos da luta de liber 

tação do povo brasileiro,pela construção de uma nova sociedade. 

Uma outra decisão do Conselho é a de entregar o Prêmio Internacional 

de Direitos Humanos ao povo palestino, na pessoa do comandante Yasser Ar� 

fat, lider da Organização pela Libertação da Palestina (OLP). De acordo 

com a reflexão feita na reuniao de Brasilia, a luta do povo palestino pela 

-
sua autodeterminação e pela sua pátria merece o apoio de todos os homens

e mulheres que amam a justiça e a paz no mundo.

� A Secretaria Executiva manterá contato formal com a representação 

e 

-

da OLP no Brasil para verificar a possibilidade da vinda do comandante A 

rafat ao 6 2 encontro nacional para receber o prêmio. 

3. Caso do CDDH João Pedro Teixeira, de Campina Grande, PB

O Conselho reafirmou a decisão do Conselho Regional do Nordeste sobre

este caso em 28 de julho pp. em Recife. E decidiu também que o Conselho 

Regional acompanhe atentamente o caso, em contato com a Secretaria Execu

tiva. 

4. Caso d. José Cardoso Sobrinho

O Conselho condenou a atitude do arcebispo de Recife, d. José Cardo

so Sobrinho, de chamar a PM para expulsar lavradores da residência episco

pal, em dias recentes. Apoiou a nota da Comissão Justiça e Paz de Recife 

e decidiu incluir o caso em sua nota à opinião pÚblica, desta reunião. 

5. Pró-Central dos Movimentos Populares

Com base nos informes recebidos sobre o congresso da Pró-Central 

em Belo Horizonte, o Conselho decidiu sugerir que os Regionais estudem o 

tema, busquem contatos com pessoas/entidades envolvidas neste processo da 

Regionais do MNDDH : 

Norte 1 (AC, AM, RO, RR) · CDDH Manaus -av. Epaminondas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM -(092) 233-8072 
Norte U (PA, MA, AP) - Sociedade Paracnse de Defesa dos DH - rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA - (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, Ai., BA, SE, Pl)-CDDH J. Pedro Teixeira - pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB -(083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) - CDDH Petrópolis -rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ -(0242) 42-2462 
Leste li (MG) - CDDH Juiz de Fora - rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG - (032) 211-8677 
Sul 1 (SP) - Centto Santo Dias - av. Higienópolis, 890. sala 19, OI 238, São Paulo, SP -(O 11) 825-4414 
Sul li (PR, SC, RS)- CDDH Joinville -rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC-(0474) 22-8989 
Cenuo-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO) - Instituto Brasil Central - rua 240, Jott' 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO - (062) 225-2801 
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Pró-Central para posterior deliberação. 

6.Prêmio Nobel Alternativo para a CPT

7 

O Conselho decidiu apoiar a iniciativa de companheiros da RFA em 

entregar esse prêmio à CPT. Os Regionais, a seu critério, enviem cartas 

confirmando este apoio. Isto deverá também ser feito pela Secretaria. 

7.Redivisão geográfica dos regionais

O assunto foi devolvido aos Regionais para aprofundamento. Suge

riu-se que haja intercâmbio de experiências neste campo, como, por exem 

plo, a do Norte 2, de micro-regiões. 

8.MissÕes internacionais no Brasil

O Movimento articulará a visita ao Brasil de duas missoes interna

cionais de direitos humanos, no início do próximo ano. Uma da Pax Chris

ti Internacional, para ver a situação da violência urbana e outra da Fe

deração Internacional dos Direitos Humanos, de Paris, para ver a situa

ção dos direitos humanos no pais, em geral. Os Regionais serão solicita

dos a participar da organização e da programação de contatos. Os delega

dos participarão, como convidados, do encontro nacional. 

9.Jornal dos Direitos Humanos

O Conselho sugere que os regionais e centros debatam a edição mais 

recente do Jornal dos Direitos Humanos, com o tema das eleições presiden

ciais e enviem suas observações à Secretaria Executiva. Para este debate, 

são sugeridas duas perguntas: l.Qual a linha política do Movimento? 2. 

Partidarização ou não partidarização do Movimento. 

10.Ecologia e direitos humanos

O Conselho aprovou a participação do Movimento, através dos region� 

is que têm experiências no setor do meio ambiente, no programa sobre 

meio ambiente e ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ). 
Regionais do MNDDH: 
Norte 1 (AC. AM. RO, RR) · CDDH Manaus· av. Epaminondas. 722, CP 958, 69011, Manaus, AM • (092) 233-8072 

Norte U (PA, MA. AP) - Sociedade Paraense de Defesa dos DH • rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Be lém, PA • (091) 2254677 
Nordeate (CE, RN, PB, PE, AL. BA, SE, PI)· CDDH J. Pedro Teixeira -pça Ccl. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB · (083) 3214375 
Leste 1 (ES, RJ) - CDDH Petrópolis - rua Carlos Gomes, 180, CP 90581. 25621, Petrópolis, RJ - (0242) 42-2462 
Leste U {MG)·CDDH Juiz de Fora -rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG-(032) 211-8677 
Sul 1 (SP) - Centro Santo Dias · av. Higienópolis, 890, sala 19, O 1238, São Pau lo, SP - (O li ) 8 25 4414 
Sul li (PR, SC, RS) - CDDH Joinvill� · rua 15 de Novembro, 353. sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC. (0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO)· Instituto Brasil Central - rua 240, lote 19, quadra 93. Setor Uni�r sitário, 7421 O. Goiânia, GO · (062) 225-2801 
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11.Direito de voto dos membros do Secretariado Executivo

O Conselho decidiu consensualmente pelo direito de voz e voto dos 

membros do Secretariado Executivo nas reunioes do Conselho Nacional. 

12.Suplemento do Movimento no boletim da Agen

O Conselho tomou conhecimento e aprovou a publicação de suplemento 

·10 boletim semanal da Agência Ecumênica de Noticias contendo denuncias 

e mobilizações dos centros filiados. 

13.PolÍtica financeira
, 

Cada centro filiado devera informar urgentemente a Secretaria Execu-

tiva se tem financiamento de agências internacionais de projetos e que a-

egências são essas. Isto para evitar duplicidade de pedidos de ajuda e, des 

te modo, problemas para todos. 

Outras deliberações neste item: 

. A Secretaria só dará informações sobre agências a pedido expresso de 

centros filiados. 

. O Movimento investirá mais, 
A 

a curto prazo, em contatos com agencias dos 

países escandinavos e da América do Norte. A médio prazo, estudará outras 

possibilidades de contatos . 

. Os Regionais levantarão dados sobre os procedimentos de pedidos de utili

�ade pÚblica para o Movimento e/ou entidades filiadas com personalidade ju-

-
rictic� .

. Serao tambem estudadas as possibilidades de obtenção de recursos pÚblicos 

na area cultural. 

14.Listagem de entidades

Os Regionais e a Secretaria organizarao, o mais rapidamente possível, 

uma listagem dos centros e entidades filiadas ao Movimento para efeito de 

conhecimento do Mnddh como um todo. E para referências pedidas à Secreta-
. Regionais do MNDDH: 

None 1 (AC, AM. RO, RR) · CDDH Manaus -av. Epaminondas, 722, CP 958, 6901 l , Manaus, AM - (092) 233-8072 
None U (PA, MA. AP) · Sociedade Paraense de Defesa dos DH -rua Senador Manoel lia rata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA - (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL. BA, SE, Pl)-CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB -(083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) -CDDH Petrópolis· rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ -(0242) 42-2462 
Leste li (MG) · CDDH Juiz de Fora· rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG • (032) 211-8677 
Sul 1 (SP) · Centro Santo Dias · av. Higienópolis, 890, sala 19, OI 238, São ?auto, SP -(011) 825-4414 
Sul li (PR. SC, RS) -CDDH Join\llUt: - rua 15 de No�mbro, 353, sala K, CP 778, 89200, JoinviUe, SC - (0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF. TO)· Instituto Brasil Central -rua 240, lote 19. quadra 93, Setor Uniwrsitário, 7421 O, Goiânia, GO - (062) 225-2801 
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ria por outras entidades do Brasil e do exterior. 

A Secretaria enviará, ainda esta semana, uma listagem de entidades 

para os Regionais. Estes têm um prazo até 15 de outubro para devolver 

esta listagem com todos os dados atualizados. 

15.0utras decisões 

15.1.A próxima reunião do Conselho Nacional e Secretariado será realiza

da no dia 20 ce janeiro de 1990, sábado, já em Santo André, local do 6º 

encontro. 

15.2.Até o próximo encontro, o Conselho sugere aos Regionais que - mesmo 

elegendo novos conselheiros - que os atuais membros do Conselho permaneçam 

em suas funções até janeiro de 1990, para efeito de continuidade do traba

lhe voltado especificamente para o encontro nacional. 

15.3.Quanto ao Programa de Formação, Programa de Violência e Programa de 

Comunicação, o Conselho sugere que - em seus próximos encontros - os Re

gio�ais indique� pelo menos três militantes filiados para que componham 

equipes permanentes de trabalho. 

Por exemplo: cada Regional indicará três filiados, pelo menos,para 

comporem uma equipe do Programa de Formação. Esta equipe permanente tra

balhará direta�ente ligada à Secretaria Executiva, ligando-se à direção 

do Movimento através do secretário responsável pelo Programa. Sugere-se 

uma leitura do relatório do Programa de Formação. 

Os nomes e endereços dos escolhidos deverao ser comunicados a Secre 

taria com a maior brevídade possível. 

15.4. Sintese de tarefas definidas pelo Conselho para a Secretaria: 

15.4.1.Visita d8 Conselho e Secretaria a Santo André para concluir os 

acertos relativos ao 6º encontro (Orlando, Augustino e Dermi). 

15.4.2.Formalizar os contatos com os palestrantes e assessores. 
Regionais do MNDDH: 
Norte 1 (AC. AM. RO. RR) -CDDH Manaus -av. Epaminondas, 722, CP 958, 69011, Manaus, AM -(092) 23HI072 
Norte U (PA. MA. AP) · Sociedade Paraense d" Defesa dos DH -rua Senador Manoel Ba rata,47,sala 302,66020, Belém, PA -(091) 225-4677 
Nordeste (CE. RN, PB, PE. AL. BA. SE. Pl>-CDDH J. Pedro Teixeira -pça Cel. Antônio Pessoa. 102, centro, 58100, Campina Grande, PB -(083) 321-4375 

Le5te 1 (ES, RJ) · CDDH Petrópolis· rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ - (0242) 42-2462 
Leste li (MG) - CDDH Juiz de Fora · rua Hennque Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG · (032) 211-8677 
Sul 1 (SP) · Centro Santo Dias· av. Higienópolis, 890. sala 19, 01238, São Paulo, SP -(011) 825-4414 
Sul li (PR, SC, RS)- CDDH JoinviUe -rua 15 de No�mbro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinville, SC -(0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO)· Instituto Brasil Central· rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Uni�rsitário. 7421 O, Goiânia, GO · (062) 225-2801 



,, 

. .

e 

MNDDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
SDS · f.d. Venâncio VI, bloco O, 39, sala 109, 70302, Brasl1ia, DF. (061) 321-4751 10 

15.4.3.Envio do texto-base do 6 2 encontro para todos os centros. Prazo: 

ate o final de setembro/89. 

15.4.4.Comunicar-se com as personalidades escolhidas para os premios na

cional e internacional de díreitos humanos para informar sobre a decisão 

do Conselho. 

15.4.5.Enviar listagem de agencias financiadoras de projetos para as se-

cretarias regionais. 

15.4.6.Lnviar �istagem de entidades de direitos humanos para os Regionais 

verificarem se os centros listados existem efetivamente e quais sao os 

seus endereços corretos, indicando ainda se participam ou não dos region� 

._is. 

15.4.7.Enviar papel timbrado do Mnddh para a secretaria do Norte 2. 

15.4.8.Enviar exemplares a mais do boletim da Agen com o suplemento do 

Mnddh para os regionais. 

15.4.9.Enviar uma ctrcular a todos os centros comunicando sobre o suple

mento semanal do Mnddh/boletim Agen, recomendando que enviem informes à

redação. 

15.4.10.Abertura de espaço no boletim Agen para divulgar publicações dos 

centr0s. 

15.4.11.Enviar �opias dos estatutos da Sociedade de Apoio aos Direitos 

I-tumanos para os conselheiros e Secretariado. 

Brasília, 27 de agosto de 1989 

CONSELHO NACIONAL/SECRETARIADO EXECUTIVO DO MNDDH 
. Regionais do MNDDH: 

None 1 (AC, AM, RO, RR) · CDDH Manaus - av. Epaminonda,. 722. CP 958, 69011, Manaus, AM · (092) 233-8072 
None U (PA, MA, AP) · Sociedade Paraense de Defesa dos DH -rua Senador Manoel Barata, 47, sala 302, 66020, Belém, PA - (091) 225-4677 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL. BA, SE, Pl)-CDDH J. Pedro Teixeira -pça Ccl. António Pessoa, 102, centro, 58100, Campina Grande, PB · (083) 321-4375 
Leste 1 (ES, RJ) · CDDH Petrópo lis· rua Carlos Gomes, 180, CP 90581, 25621, Petrópolis, RJ · (0242) 42-2462 
Leste li (MG) · CDDH Juiz de Fora · rua Henrique Surerus, 30, 36013, Juiz de Fora, MG - (032) 211-8677 
Sul 1 (SP)-Cenuo Santo Dias- av. Higienópolis,890, sala 19,01238, São Paulo, SP - (011) 825-4414 

Sul li (PR. SC, RS) • CDDH JoinviU<! · rua 15 de Novembro, 353, sala K, CP 778, 89200, Joinvilk. SC · (0474) 22-8989 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, DF, TO)· Instituto Brasil Central -rua 240, lote 19, quadra 93, Setor Universitário, 7421 O, Goiânia, GO • (062) 225-2801 
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CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

GRUPO AÇÃO, JUSTIÇA E PAZ DE PETROPOLIS 

• 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 12/12/88 SOBRE O 
--------------------------------

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
--------------------

No dia 13 de dezembro, no convento franciscano Santo AntÔ 

nio, no Largo do Carioca, no Rio de Janeiro, realizou-se um encontro 

da Comissão do Conselho Nacional encarregada do Programa de Formação 

do M:NDDH com assessores, para discutir esse programa e preparar o se

minário a realizar-se nos dias 6 a 10 de março de 1989 no Colégio As

sunção, também no·Rio de Janeiro. Estavam lá presentes: Augustino Veit 

( Secretário Executivo do MNDDH) , Márcia ( Regional Leste I), Roberto 

(Regional Norte I- Rio Branco), Nadir (Norte I- Ji-Paraná), Adalberto 

(Nordeste- Recife), Carlos (Leste II- Uberlândia) e marcos Arruda 

()ACS, Rio de Janeiro), Ivo Lesbeaupin (ISER- Rio de Janeiro) e Leo -

nardo Boff. 

A discussão foi muito fecunda e iluminadora. Destacamos aqui 

somente quatro pontos mais relevantes: 

1. A urgência da fonnação em dir·ei tos humanos.

Todos estavam concordes em considerar a formação urna urgência 

primeira ordem no KNDDH. É uma exigência do própri o compromisso 

de 

pe 
--

, -

los direitos h��anos. As analises das violaçoes dos direitos huma-

nos, particularmente dos oprimidos, remetem a uma consideração das 

várias conjunturas e estas a urr. estuão aprofundado da estrutura àa 
,

noss� realidaàe social e historica. Esse aprofundamento demanda u-
- , 

ma apropriaçao de ca�egorias de analise cada vez mais sofisticadaE 

e cr{ ticas. Ademais importa considerar os avanços práticos do prÓ-

prio movimer.to pop-c.�ar e 
,., , . -a emergencia àe valores e n1ve1s ae cons-

,-. 

ciencia que aponta� para uma nova sociedade e para uma 
mais coeren"te dos :iirei -r;os hW::a..vios. hecisamos nos oualificar rne-

-, r:or _ assim como os nossos r.:1 .... i -e a....·Yt es. uara oue no ssamos nos inte-



-·

grar de forma mais eficaz às lutas po��lares, para que nossa par

ticipação seja finne na construção do novo-alternativo. 

2. Definição mais cl ara da identidade do MNDDH

-

e 3.

Essa questão sempre suscitada, particulannente, por aqueles que

começam sua militância no movimento parece começar a ganhar con.-
,

tornos mais claros. A luta pelos direitos humanos e parte de uma

luta maior de transformação da sociedade para que os cidadãos po�

sam viver melhor seus d±reitos e se considerem sujeitos construt�

res das relações sociais. O MNDDH atua sempre na perspectiva dos
, . , ,

direitos humanos; faz suas analises tambem sob a otica dos direi-

tos, de sua violação ou de sua observância, sempre também atento

� emerg�ncia de novos direitos a partir da mobilização do pr�;- � 

prio povo. Importa atuar junto e com outras entidades para que� 
,

las insiram em sua luta tambem a perspectiva dos direitos huma 

nos. Assim se propicia a discussão de temas e dimensões nem sem

pre abordadas por outras entidades, movimentos: valores, novas� 

titudes, processo de formação do homem novo e da mulher nova,pr� 

jeto nacional que possibilite maior participação e deste modo a 

vivência social dos direitos humanos. Parece caber ao MNDDH, es-
, 

pecificamente, inserir a tematica dos Direitos Humanos em ,.todos 

os campos onde avança o projeto revolucionário do alternativo. , 
, , , 

pois a tematica e indispensavel e constitutiva do projeto demo -
, , 

cratico, de cunho popular e igualitario. 

A integridade da formação 

O objetivo àa formação consiste em conseguir que o formando atiE 

ja autonomia no pensar e no agir. Para isso é fundamental partir 
# 

A , 

do proprio formando, de suas experiencias, de �Jas ideias,de suas 

interrogações e do seu nivel' de consciência. Somente a partirdi� 
' A , 

so lançar recurso as ciericias, aos dados criticos e aos instru -

mentas de con..riecimentc. A. formação deve visar a integralidade de 

JBrspec�ivas; importa sempre manter unidos conteúdos e método. A 
- , 

educaçao visa sempre a apropriaçao dos instrumentos de analise e 

ãe conhecimentos para descodificar e transformar a realidade,re� 
, , - , -

lizar tambem a propria existencia em suas multiplas dimensoes de 

saber, de pensar, de criar significações, de entrar em c omunha:i 
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enriquecê-lo na medida em que é re-criado a partir de novos desa -

fios. 

Em função da nossa realidade social importa que na for mação, sem -
, , . pre a partir dos proprios :rarticipantes, levantar um quadro teori-

co de interpretação de nossa sociedade, a função das classes, do 
, 

Estado, o surgimento do novo sujeito historico no seio dos movimeE 

tos populares. Questões visualizadas como importantes: a questão do 

poder e dos aliados que também querem a transformação da soc ieda -
-

de; a questao dos movimentos �opulares, de sua identidade, do pro-

jeto que esposam, da articulação entre eles e por fim, a questão do 

Estado com seus aparelhos e contradições internas. Em todos estes 

campos importa não perder a per:spectiva dos direitos humanos: em 

que medida um tal e tal exercicio de poder viola ou propicia uma 

maior concretização dos dire itos humanos? de que forma os movimen-

- tos populares seminalmente vivem já uma forma diversa de participa

ção e de democ racia, permitindo uma vivência maior dos direitos hu

manos? As mesmas questões podem ser colocadas ao Estado.

Por fim• viu-se a necessidade de divulgar os direitos contidos na

nova constituição, fazer cartilhas, organizar seminários e passar ao

povo a consciência de sua cidadania.

4. A fnrmação de quadros •.

H� grande mobilização ·na sociedade civil e nos ;movimentos popula -

res. Mas fal taro quadros com caJacidade critica para pensar as prá

ticas que favorecem a reflexão· no seio dos militantes, por fim,que

ajudem a sistematizar as experiências refletidas. Nos seus regio -
. , . . ... nais, os participantes dos cursos e sem1nar10s promovinos pelo 

MI\1DDH deverão. incentivar a reflexão e ser também eles formadores 

que se .auto-formam sem pre de novo em contacto com os militantes. 
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CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
GRUPO AÇÃO, JUSTIÇA E PAZ DE PETRÓPOLIS 

QUESTIONÁRIO SOBRE FORl�AÇÂO MNDDHs 
----------------------------------

1- Destinatários

1. Existem ações formadoras em seu regional, em sua cidade? Que
tipo de ação (seminários, encontros de estudo e debates)?

2. 1. :8 para dentro (auto-formação)?

2.2. É para fora (para dirigentes, pessoas de base, sindi
calistas)'? 

3. Quais os critérios para a escolha dos participantes?

, 

II- Metodologia e conteudos

1. Que tipo de assessores convidam?';

2. Como está sendo feita a formação (metodologia)
, - -

2.1. Ha uma integraçao de auto-formaçao? Inclusive d'os as-
sessores? 

2.2. Que t:cnicas são usadas (conferências, grupos, deba -
tes, aud�o-visuais, teatro, videos)? 

, 

3. Que conteudos foram abordados?

III- Dificuldades e avanços

1. Na formação que tipo de relação é estabelecida com outras en
tidades (igrejas, sindicatos, movimentos populares e outras)?

2. 

-3.

Que obstaculos encontrarae?

2 .1. por parte dos participantes 

2.2. por parte dos assessores 

2. 3. por parte da metodologia

Que avanços foram verificados 

3.1. com referência à autonomia das lideranças? 

3�2. com referência à mobilização das bases? 

3.3. com referência ao surgimento de novas lideranças? 
, 

. 4. Que tematicas foram abordadas prioritariamente?

, 

IV- Sobre o Seminario

1. Que temáticas deveriam ser abordadas no programa de formação
do MNDDH?

2. Quais as suas expactativas (de seu grupo/regional) em rela -

•
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RELATÓRIO DA REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA NACIONAL 

SÃO PAULO. 16 A 18 de mar�o de 1991 

A Secretaria Executiva Nacional esteve reunida nos dias 16 
a 18 de mar�o �lt imo, na Casa de Encontros Sagrada Família, em São 
Paulo, para avaliar o seu trabalho e organizar a agenda do MNDH nos 
pr6ximos meses. Motivos de força maior impediram que este relatdrio 
seguisse antes para os companheiros, o que est� sendo feito agora. 
Participou tambim da reuniio a companheira Valiria, pela equipe do 
escritório nacion�l. 

1.Viagem da Marisa� Europa

Foram mantidos contatos muito positivos para o Movimento. O 
projeto global seri enviado para virias agências, acompanhado por 
projetos específicos para algumas outras. Dos contatos, ficou ainda 
mais evidenciada a necessidade de reforçar a discussio sobre o 
compartilhar de recursos entre as entidades do próprio Movimento e 
sobre formas de autosustenta�io • 

�-�. Cronograma. 

Maio/91: 

t6 a 19 

;_:_!4 a 26 

�:.!4 "' 26 

Junho/91 

6 a 8 

9 e 10 

;,:!.i e 22

29 l� 30 

Julho/91 

:l.9 a 21

24 e ")C' 
,:..J 

26 a 28 

;?9 e 30

:31 

de atividades 

-Curso sobre histdria e concep�io dos direitos
humanos em Goiinia-Regicnal Centro-Oeste

-Encontro sobre Comunica�io Popular Alternativa
em Lages <SC) - Regional Sul II

-Curso sobre a subJet ividade da mil itincia, em
Belo Horizonte <MG) - Regional Leste II

-Seminirio sobre as raízes da violincia, em
Rondonópolis <MT) - Regional Centro-Oeste

-Conselho do Regional Centro-Oeste em
Rondon<Ípol i fü

-Encontro sobre dívida externa em Natal
-Jornada Regional de Articula�io-Regional Sul II.

em Caxias do Sul (RS)

-Oficina de sistemat izaçio - Regional Centro-Oeste
-Debates sobre o MNDH: balanço e perspectivas.

Brasília. Atividade a nível nacional
-Encontro de representantes dos programas de Formação.

Violência e Comunica�io, com o Conselho e a
Secretaria Executiva Nacional. em Brasília

-Reuniio do Conselho Nacional e Secretaria Executiva
em B1ras í 1 i ,·,, ·

-Reuniio de trabalho da Secretaria Executiva Nacional
em 131r ai;;Íl ia.

Haveri, ainda, em Julho, encontro do Regional Nordeste, em 
data a ser confirmada. 



Agosto/91 

<; a 1i 

:1.6 a 18 

-Seminirio sobre social ismo - um debate necessirio, em 
Brasília - Regional Centro-Oeste 

-Terceiro encontro de formaçio na irea jurídica, em
Laurentino CSC) - Regional Sul II

Haverá, ainda, neste ruis, seminário sobre forças armadas e 
democracia, em data a ser marcada, em Sio Luis CMA>-Regional Norte II 

Setembro/91 

�=; a 7 

O e 9 

7 e t1 

;;?.9 e 30 

Outubro/91 

-Seminário sobre forças armadas e democracia em
An áp o 1 is ( GO)

-Reuniio do Conselho Reg.Centro-Oeste em Anápolis (GO)
-Encontre do Regional Leste II. Local a definir
-Encontro Inter-Regional Sul I Centro-Oeste em

Arac:atuba (SP) ..
-Encontro Interestadual Norte I (RO e AC)
-Seminário sobre dívida.externa em Belim - Regional

Nortf � II

11 a 13 -Encontro de Formaçio Regional Sul I em CaJamar CSP) 
25 e 26 -Encontro de Fcrmaçio de Regional Nordeste em Recife

Em datas a serem marcadas, haverá. ainda, este mês, 
Encontro Regional de Articulaç:io do Sul II. em Ponta Grossa (PR>. e 
interestadual Norte (AM e RR).

Novembro/91 

1 a �l 

7 a 9 

:t5 a 17 

Oezembr-o/91 

10 

Janeiro/92 

-Reuniio do Conselho Nacional e Secretaria Executiva,

em Brasília"

-Curso sobre o papel da assessoria e metodologia do
trabalho popular. em Goiinia - Regional Centro-Oeste

-Encontro Reg.de Formaçio - Sul II- Caxias do Sul (RS)

-Comemoraç3es do aniversário da Declaraçio Universal
dos Direitos Humanos

Encontro Nacional do 10. aniversário do MNDH, em 

Bn\sÍlia .. 

3.Processo de Avalia�io do Movimento 

Com vistas ao 10. aniversirio do MNDH, a Secretaria 

refletiu longamente sobre o processo de aval iaçio. O encaminhamento 
tirado da reflexio é o de que essa aval iaçio deverá ser feita de 
forma planejada, sistemit ica, participativa e contínua, começando de 
imediato até chegar ao Encontro Nacional dE 1992. 

Neste sentido, a Secretaria pede aos Regionais e a todas as 
entidades filiadas ao MNOH que se organizem imediatamente para esta 
aval iaçio. Cada Regional deverám escolher um assessor-convidado (que 
conheça a histdria do Movimento, que tenha participaçio comprovada na 
construçio do Movimento a nível regional e/ou nacional e� que S(·:-� 
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disponha a acompanhar essa aval iaçio). Os oito assessores-convidados 
(um por Regional) deverio participar, em Brasília, nos dias 24 e 25 

de julho. dos debates sobre o Encontro Nacional, os quatro membros da 

Secretaria Executiva, al�m das tris integrantes do escritdrio 

nacional. 
O processo de avaliaçio deveri basear-se na resposta �s 

seguintes questaes= 

i.Balanço da situaçio 

dltima década. 
dos direitos humanos no Brasil na 

2.A eficicia da açio no campo dos direitos humanos, hoje, 

aqui e agora. 

3.Aprofundamento do debate sobre o conceito de direitos 
humanos <enfocando, por exemplo, a relaçio entre democracia P 
direitos humanos, cidadania e direitos humanos, valores como 
igualdade, liberdade e fraternidade e os direitos humanos). 

4.Perspect ivas da luta pelos direitos humanos no Brasil e o

MNDH neste contexto. 
A Secretaria sugere que cada Regional retlna para esse 

debate - todo o pessoal historicamente ligado à luta pelos direitos 

humanos em cada regiio do país, assim como personalidades 

interessadas nesta luta. 

Todo o resultado dessa ampla reflexio deveri ser resumido 
em teses sobre o MNDH que deveria ser trazidas para o Encontro d� 

Julho. Os Regionais que conseguirem fazer a discussio mais cedo, 
solicitamos que enviem os resultados à Secretaria Nacional. 

4.Programa dos Eventos de julho/91 em Brasília

4.1. Debates sobre o MNDH: Balan�o e Perspectivas 

Data: 24 e 25 de julho 
Local= Brasília (em local a ser definido pela equipe) 

Participantes= 16 do Conselho, 4 da Secretaria, 3 do escritdrio 
nacional, 8 assessores (1 por Regional), somando 31 pessoas. 

Metodologia de trabalho= A partir de leitura prcivia das teses e 

das avaliações 

aprofundamento. 

aprofundamento. 

feitas em cada Regional, busca de sistematizaçio P 

O material resultante sertl devolvido às bases para 

4.2. Encontro dos Representantes dos Programas 

Data= 26 a 28 de Julho 
Local= Brasília · 
Participantes: 16 do Conselho, 24 dos Regionais (um por programa 

de Viol&ncia & Cidadania, Comunicaçio e Formaçio, 4 da Secretaria 

Nacional, 7 secretirios dos Regionais e 3 do escritdrio de Brasília>, .. 

somando 54 pessoas. 

Metodologia de trabalho= Apds uma abertura em conjunto, com um 
primeiro debate sobre o resultado da pesquisa nacional <coordenada 

pelo Programa de Formação>, os participantes dividir-se-ia por 
programas). Em cada programa, faria o confronto das experiências em
cada �rea, no primeiro dia. No segundo dia, part icipario de pain�is 
com assessores e no terceiro dia definiria as perspectivas por 
programas, as quais serio aprofundadas e aperfei�oadas no Encontro 
Nacional de 1992. Haveri, por �lt imo, um plen�ria conjunta dP 
Encerramento. 
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Debate especifico do Programa de Comunica�io� No primeiro 

momento, os participantes apresentaria suas experiincias com 
relacionamento com os meios de comunicaçio de massa em termos de luta 
pelos direitos humanos. Apresentaria as dificuldades, os avanços e as 
perspectivas neste sentido. No segundo momento, fario - com apoio de 
assessores uma reflexão sobre a luta pela democratizaçio da 
informaçio e da comunicaçio no país. Serio convidados, para este 
debate específico. assessores como os deputados federais Jostl Genoíno 
e Josri Dirceu, que tratam deste tema. 

Debate específico do Programa de Violência & Cidadania:: Será 

feito, primeiro, um balanço das experiincias do MNDH nesta área 
(apresentando-se, por exemplo, os primeiros resultados de uma 
pesquisa sobre violência, que o Benatti idealizou e da Campanha em 

Defesa da Vida). No segundo momento, haverá debate específico sobre o 
atual ritmo de violência no país, da violência estatal á violincia 
privada (empresarial, familiar, etc.). Deverio ser convidados, como 
assessores, o antropdlogo Roberto da Matta (ou Gilberto Velhc),o 

psicdlogo Rubem Alves e o socidlogo Paulo Sirgio Pinheiro. 
Debate específico do Programa de Forma�io: Inicialmente, seri 

avaliada a pesquisa em andamento. No segundo momento, será 

aprofundado o tema da produçio coletiva do conhecimento e e poder 

popular. Deveri ser 
metodologia da prixis. 

aprofundada, assim, 

5u0utros temas discutidos pela Secretaria 

5.i" Pr�-Centraln

a reflexic sobre a 

O conjunto do MNDH deve recolher opiniaes das forças 

progressistas sobre a Central dos Movimentos Populares (igrejas. 
partidos, movimente sindical, movimento popular em cada região), 
levando-as como subsídios para a reuniic de Julho em Brasília. Nota
se a persistência de uma grande confusão conce)tual entre ONGs, 

entidades de assessoria, etc. O MNDH ainda nao tem clareza sobre a 

sua percepçio por parte dos que hegemonizam a discussio dessa 
Central. 

5.2. Pesquisa= 

Recomenda-se que os Regionais providenciem imediatamente as 
respostas, enviando-as � Secretaria Nacional. Marisa e Pedro Wilson 
ficam encarregados de dialogar sobre o processamento dos dados. 

5.3. Campanha pela Vidan 

Decidiu-se contratar a confecçio de um cartaz sobre a vida, 
indicando-se o artista plástico Jayme Leio para fazê-lo. A mesma arte

do cartaz ser� utilizada na capa de um folder sobre a campanha pela 

vida e o MNDH. Em termos políticos, a açic de MNDH pela vida será 
concentrada no Congresso Nacional e feita em conjunto com outras 
entidades. O tema de suplemento e texto de apoio de abril/maio sertl 
sobre a vida. 

Neste mesmo item, os Regionais devem continuar 
desenvolvendo atividades específicas. O Sul I promovertl, ainda neste 
semestre, audiincias p�bl icas sobre a vida, com apoio da bandacia do 
PT na Assembléia Legislativa paulista (serio ouvidos segmentos 
vítimas de violincias de todo tipo� mulheres, negros, índios, 
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oper�rios, lavradores, aidéticos, 
adolescentes, entre outros). O Norte 
violênca e promove fórum sobre o tema. 

homosse:-:ua is, 
II acompanha 

e:· 

�, 

crian<;:as 
CPI sobre e\ 

O Programa de Violência & Cidadania elaborou questionirio 
para uma pesquisa sobre a violincia a ser feita pelos Regionais. A 
Secretaria sugere que a real idade da violência em cada Estado seja 
aferida com o cruzamento dos dados colhidos em três fontes� dados 
oficiais, dados da imprensa e dados coletados na prit ica dos CDOHs e 
outras entidades da sociedade civil. 

5.4. Avalia��º do Conselho e Secretaria 

A Secretaria sugere que a pauta 
(Conselho e Secretaria) envolva reflexão 
funcionamento do prdprio Conselho, inclusive 
conselheiros Junto aos Regionais. 

da reunião de Julho 
sobre o papel e 

sobre a atua(j.io dos 

5.5. Concurso nacional de reda�io sobre direitos humanos 

O MNDH sugere aos Regionais a idéia de lan<;:ar um concurso 
nacional de redação sobre direitos humanos - com o tema ªDireitos 
Humanos e a Promo<;:io da Vidau - destinado a estudantes de io. e 2o.

graus. Cada Regional deveri organizar o concurso em sua area. Isto 
significa buscar contato cem entidades da irea educacional (oficial e 
particular) - para colaborar conosco. Implica também em fazer o 
lançamento do concurso, bolar um J�ri regional (3 a 5 pesso�s que 
entendam de direitos humanos e de redação>, acionar os meios de 
comunica(j.ão da irea. Algumas outras dicas� os textos deverão ter, no 
máximo, 60 linhas (maior do que isto fica muito difícil para Julgar e 
para ler); deverão ser datilografados em espaço dois. 

O cronograma seri este: 
01 de Junho -lançamento do concurso Conde for possível).

10 de Julho 

Data alternativa: 10 de maio.
-prazo final para recebimento dos trabalhos (definir

onde com entidades cie educa<;:io, tipo sindicatos de
p r of'esscw es) 

10 de setembro -entrega dos prêmios aos vencedores nos Regionais 
10 de outubro -an�ncio dos vencedores a nível nacional 
10 de novembro-entrega dos prêmios aos vencedores a nível nacional. 

Os prfmios regionais deveria ser conseguidos pelos 
Regionais. Por exemplo: viagens turísticas no imbito do prdpiro 

--Estado com despesas paga;;,; coleç:âC> d<�· livros ou. discos ou fitai;; d<-:-: 
vídeo, etc. Procurar patrocinadores. Os prêmios nacionais serio 
buscados pela Secretaria Nacional. Ser� feito contato com editoras 
(Vozes, Pa1J.linas, FTD, BrasiliE:nsE:, etc.) para negociar· publica(j.ão 
dos melhores trabalhos. 

Em tempo: A sugestão é que sejam selecionados os 5 melhores 
trabalhos a nível regional. Dos 40 trabalhos de todo o país. serio 
escolhidas 5 melhores reda(j.5es de todo o Brasil. 

6.Destina�ão do acervo do MNDH

A Secretaria considera oportuno destinar & biblioteca da 
Universidade de Br�asi'li,:\ <UnB) todo o material e:-:c<-:-:clente dii,;poníve1 
na sede sobre direitos humanos. Sugere que os Regionais também se 
Preocupem com isto. Em vez de Jogarem materiais (1 ivros. publ ica��es, 
<-., t e • ) f o r ,,\ , q •.H,: d e �; t i n em i s t o p ar c.\ b i b 1 i o t €� e .,\ i;; p ,l b 1 i e as , s o e i a 1 i z c\.11 cl e>
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i nfor·maç:cir:1� E 9ar·'°'_nt i ndC> uma memcír i ,�. or9,'ln i �-�,:\dei. cl,:\ 

direitos humanos. 

7 .. Concl•Jsão 

6 

11.1 t ,J p E· 1 Cl 1,; 

Participaram da reuniio em S5o Paulo o secret�rio executivo 

August ino Veit, o secret�rio de violência & cidadania Jos� Héder 

Benatt i, a secretária de formaçio Marisa Formolo, o secretirio de 

comunicaçio Derm1 Azevedo (que elaborou o relatcír10) e a companheira 

Valiria pela equipe do escritcírio riacional. Um abraço a todos. 

SECRETARIA EXECUTIVA NACIONAL DO MNDH 
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APRESENTAÇÃO 

Este i e relatório de II Seminirio Nacional dos Programas 
d::, MNüH .. 

Sua elaboraçio se deu a partir das sistemat iza�5es 
real 1zadas no prdprio Seminjric e do� textos apresentados. 

Optamos pela transcrição das apresenta�5es feitas pelos 
assessores para que todos os Centres tenham acesso às discuss5es e 
informaç?es trazidas ao Sem1riir10. 

Cumprimos, tambim, deliberação dos participantes, de que os 
textos apresentados constituam os primeiros suosídios ao VII Encontro 
Nacional de Direitos Human�s. por isso os reprbciuzimos na íntegra. 

Procuramos, ainda. tradu?ir as reflex5es iniciais sobre os 
programas e a identidade do nosso movimento. 

Os encaminhamentos a respeito do nosso Encontro e Primio 
Nacional de Direitos �umanos •stão. também, registrados. 

E s Per amos • · e n f' i m , q 1.1 e o n� 1 a t ó rr i o se e o n s t i t 1J a o b j e t o d e 
discussic entre todos os companheiros cio MNDH a fim de que poss�mos 
cnegar ao nosso VII Encontro preparados para as grandes decisies que, 
certamente, o momento nos ·exigirá. 
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EDSON CARDOSO - professor e militante do MNU

PROGRAMA DE VIOLiNCIA 

Eu sou professor de Literatur, do Colégio Marista. 
Num país come o nosso, tenho certeza, neste momento não 

poderei abordar todos os aspectos sob a rubrica tão ampla como a 
violincia. Com certeza e debate poderi ir a�ém do que colocarei. 

Primeiro é a questão ela cjclad.:-\nia .. Eu tenho dito, inclusive 
para os meus alunos, que só existe legitimidade na fala de um 
indivíduo quando ele se refere a si mesmo. Toda tentativa de abordar 
o coletivo, mesmo que ele comece a falar do seu bloco de moradia, das
condiçies do prédio, pode levar outrem a supor logo que ele é
candidato a síndico e tem algum plano, algo escondido, alguma
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vantagem que queira obter pelo fato de estar apontando as condi�ies 
do bloco. Se ele se referir � questies mais amplas, ele quer ser 
candidato a vereador, a deputado, sempre em função da obtenção de 
vantagens pessoais. Mas se ele falar de si mesmo, das suas conquistas 
pessoais, que acabou de saldar sua casa na Caixa Econ&mica Federal, 
ou de qualquer projeto seu, h� uma legitimidade para sua fala 
individual, mas nada que ultrapasse e prdprio indivíduo é entendido 
como uma condiçio desse indivídum estar, viver em sociedade. 

E fora do Brasil conseguiu-se fazer com que nio tenhamos 
possibilidade de construir, se continuar desse Jeito, uma Naçio, nos 
ver como cidadios, na medida em que nio se permite que o indivíduo se 
preocupe com nada alim de si, da sua vidinha familiar etc. Sair daí 
para o que o cerca, o que move este indivíduo é visto como esp�rio. 
i 1 e: g í t i mo • nnJ. i t e:> cl e i;; o n t:: !:, t a • i n e:: 1 u !:; i v e • 

Nós, militantes, encontramos esta dificuldade, que 
considero uma forma de violência extrema: bloquear as condiçies da 
ciaadania, que a meu ver se estruturam naquilo que o indivíduo tem na 
relação com o seu meio, com o que esti em volta de si. Então, tudo o 
que for meu projete pessoal, tudo o que diz respeito a minha vida 
particular, esti bem e circula, mas qualquer preocupação além dissoy 
nio tem legitimidade entre nós. Pensar sobre violincia i considerar 
tudo que impede um projeto · de Naçio. Este é um dos aspectos que eu 
queria enfatizar. 

O outro aspecto tem a ver com a minha mil itincia mais 
direta e que, t-\cr·edito_, num Mc>vimento de Di1reitc:>s Humanos, sei-· 
condiçio essencial. Neste sentido y agradeço o convite, porque aqui em 
Brasíliê\ temos tido 1.1m relacionamento muitr.i posi

º

tivo e não se pode 
dizer que voeis têm se �urtadc a um reconhecimento de que o Brasil• 
uma sociedade pluriitnica. 

Esta é uma violincia extrema, e o que nds chamamos de 
esquerda no Brasil, peca profundamente por nio reconhecer esta 
plurietnicidade. Ji existe uma violincia bisica neste ni� 
reconhecimento, cu seja, nós continuamos reconhecendo segmentos 
diferenciados na populaçio brasileira em termos de etnia. em termos 
de inserçio na sociedade, em termos de ccndiçies de vida concretar 
quando isso nos convém. Por exemplo, numa conjuntura eleitoral, como 
a disputa pela Presidência da Rep�blica, o Lula no seu material de 
campanha citava pesquisas do CEADI e DIEESE, dos anos 80, que 
mostravam o tratamento diferenciado para o negro no mercado de 
trabalho, no Brasil. Estes dados sic conhecidos deste 1984, e mostram 
objetivamente as dificuldades neste mercado de trabalho: diferen�a de 
salários, o acréscimo de horas extras. Enfim, estes dados sio 
largamente reconhecidos no Brasil e levantados pelo DIEESE, tão 
respeitado, inclusive, além da irea estritamente sindical. Nio 
conheço nenhum dado da realidade levantado pelo DIEESE que nic tenha 
sido imediatamente incorporado como bandeira de luta por entidades do 
campo progressista, exceto este, deita existincia de mecanismos de 
discrimina�ão no mercado de trabalhe para um determinado segmento da 
populaçio. Porém y na campanha eleitoral, o Lula em seu material de 
campanha falava da base: dessa discriminaçic>- econômica e dizia que 
isto podia ser visto num quadro que continha dados do DIEESE 
revelando a discriminação de negro. 

Passou a campanha, desaparece a preocupaçio dessas 
1 ideranças pol íticas y desaparece como reivindicação prioritiria. 
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Continuamos com o velho discurso para o reconhecimento da 
plurietnicidade. Como continuamos? Peló lado mais conservador 
discutindo a existência de um segmento específico com acepçic 
histdrica diferenciada e ameaçadora da unidade nacional, ou seja, nds 
teríamos em um momento, um tempo nítido, um lugar, onde índio, negro 
e branco se uniram, nds nio sabemos precisar este momento, mas aponta 
para o tempo da Princesa Isabel, Proclamação da RepJblica, i vago, 
mas nds sabemos que houve um momento na nossa histdria em que estas 
três etnias se unificaram numa raça chamada povo brasileiro e a 
partir daí qualquer discurso que tenta fazer diferenciaç;es a este 
respeito atenta contra os interesses e a segurança do Estado. 

Este i o discurso conservador. sd que todo tempo a classe 
dominante brasileira se afirma como branca. se propagandeia e se 
referenda num universo europeu. 

Tambim nds atentamos, ao reivindicar nossa especifidade, 
contra a unidade da classe trabalhadora. ievantar esta especificidade 
constitui uma ameaça aos trabalhadores. que devem permanecer em 
unidade. Ora, o prdprio marxismo que estas pessoas invocavam, não sei 
hoje, deixava claro que o que Justifica a organizaçió independente � 
uma vinculaçio específica ao modo de produçio e se os negros tim uma 
vinculação específica no modo de produção como qualquer pesquisa pode 
aPontar. corno classe trabalhadora super explorada, justifica sua 
organização independente. Isto voei tomando postulados em que a 
esquerda se referenda" 

Do lado da esquerda, qual i o discurso? 
Quando se fala que nds, os negros, devemos ter uma 

organrzaçao independente, aut6noma, as pessoas pensam que queremos 
com 80 milhies de sere� formar um ugueto u . Imaglnem, quem tem 80 

milhies de pessoas não forma uguetcu, tem que ir para o centro das 
decisies. Nds nio estamos querendo formar um uguetou com nossa 
organização independente, aut6noma. Estamos dizendo que os negros tfm 
que de forma aut&noma construir um projeto de sociedade brasileira 
para todos. 

Nds, os negros, temos uma inserção histórica tão . 
diferenciada que esta histdria nos obr.iga a uma tarefa, uma missio 
que é democratizar a sociedade brasileira. Nenhum projeto democrit ico 
Ji elaborado nos inclui, J� o nosso teri que incluir os outros. Esta 
é a grande verdade. 

Pela nossa inser�io histdrica teremos que ser capazes de 
saber que tipo de saciedade queremos e temos que ter um projeto 
político. i neste est�gio que estamos. 

Então esta violincia de negar a existincia da sosiedade 
Pluriétnica tem desdobramentos, consequências dramiticas no dia-a

dia. Permite, por exemplo, que a polícia possa atirar e matar um 
homem negro como se ele não existisse como tal, ou seja, por ser 
alguim que se apresenta dessa maneira i alguim que cometeu um delito, 
um delito fundamental por ter nascido da maneira como nasceu com 
determinados atributos. 

Nds temos desdobramentos dessi violência em todos os 
campos, no campo da imagem, nos meios de comunica�ão. na educa�i� e 
basicamente a violência física do extermínio que i a  violincia racial 
extrema. Nds continuamos a dizer que sio os pobres que estio sendo 
mortos e não assumimos como violência racial. Sim, os pobres estão 
sendo atingidos, mas h� um pobre especialmente atingido em tudo isso. 

Ji em 1949 o Abdias Nascimento fez uma carta aberta ao 
chefe de polícia do Rio de Janeiro, e se queixava na carta, e 
denunciava exatamente as condiçies do relacionamento entre a polícia 
É a pcpulaçio negra de Rio de Janeiro. Ele dizia que era tio 
arbitr�ria e violenta a forma de relacionamento da polícia com esse 
segmento da população. que poder{amos ati dizer que essas pessoas 
pareciam ter cometido um delito, que i o delito de ser uma pessoa 
negra, cu seJa, um ser delituoso, você por existir com essas 
determinadas característ icas r voei comete um del it0 1 e tem que ser 
punido. Entâo, pouco importa se voei fez ou nio fez. Acontece que 
voei está sendo punido por ser como i.

Essa violência que � explicada, exclusivamente, pelo 
arrocho salarial, o desemprego, o Estado nio tem política de sa�de, 
nio tem de coisa nenhuma. a �nica política que ele tem i reprimir, e 
ele vai reprimir num momento de crise como este. Tudo bem, isto é 
verdade. é. Mas ocorre que existe dentro disse aí. no bojo disso aí, 
uma política do Estado de reprimir e de agredir o segmento 
diferenciado que ele nio aceita, que ele nio incorpora na sua idiia 
de naçio brasileira. 

O Collor quando sai do Brasil e afirma os la�os da cultura 
brasileira com a Europa, a maneira come nds recebemos os príncipes 
ingleses. nds nic recebemos os príncipes ingleses em Brasília, por 
exemplo. com faixas. mesmo tendo a UnB seus ntlcleos de integra�ão 
latinoamericana, que tem uma porção de reflexio acumulada, nós nio 
fomos pra porta do Itamarat i dizer aos príncipes que as Malvinas sic 
argentinas, pelo contririo, os pr{ncipes transitaram no Brasil dentro 
de uma redoma de absoluto deseje> de ser aquilo · que eles sio, eles 
representam o nosso ideal, aquilo que nds queremos ser. Ou seja, uma 
sociedade que a essa altura, depois de 500 anos de esmagamento por 
essa concepçio colonialista, ainda vai escrever carta, mostrar álbum, 
e i r e u 1 a rr em t o d as as p á g i nas • que n ó s querem os ser i s s o q 1.1 e e 1 e-s sã o • 

Agora, quando voei tem qualquer segmento que venha desse 
mundo nio branco, nds tratamos de uma outra maneira. Sd que estamos 
�azendo isso com, fundamentalmente, 80 milhies de pessoas, acrescente 
a isso mais os índios, voei está fazendp exatamente com aqueles que 
nds chamamos dos oprimidos, no geral. dos trabalhadores, no geral, 
enfim. essa violência que nds estamos fazendo. mesmo enquanto 
ativistas, mesmo no campo progressistas. 

Não nos damos conta que reforçamos esse assassinato, essa 
prisão, essas condiç&es de manic6mio etc. etc. 

A esquerda, mesmo aquela esquerda no Brasil que alimenta 
projetos revolucionários, nunca se deu conta de que só é possível 
sustentar prc:>Jetos re.volucionários no Brasil, de mudança de estri.1t1.1ra 
da sociedade brasileira, se incorporar essa percepção da 
plurietinicidade da sociedade brasileira, de que existe um segmento 
massacrado historicamente. 

Nos recusamos a isso porque nosso referencial é todo 
europeu, estudamos em livros europeus, sabemos tudo da idade m�dia 
européia. mas não sabemos dos nossos anos de colonização do Brasil. 
Um ativista quer mudar a sociedade brasileira, ele é capaz de falar 
de futuro, quantos de nós Já ouviu falar do futuro para onde nós 
caminhamos, e que o futuro é socialista. Nós fomos capazes de 
conceber um futuro sem presente e sem passado. Se voe@ perguntar a 
qualquer criança se existe futuro sem presente e sem passado, ela vai 
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um mil ,tante de esquerda, quadro 
nâo viu ainda essa aberraçâo, ou 
em que o presente que est� aqui. 
conta e o passado desse povo que 

acumular, pra construir essa 
que social ismo i esse que eu vou 

fala de um espanhol que diz 
"caminhante nio hi caminho, o caminho se faz ao caminharu . Se eu ao 
caminhar salto essas lutas, evidentemente que meu social ismo vai ser 
uma bandeira rota, onde encontrarei essas lacunas, porque ele não vai 
ser construido se nâo �or com meus próprios Passos. e meus passos é 
se\ l t a r i �:; s o P e> r q 1J e i s s o n ã e> i n t e,,. 1-:� s s ,,i. , s a 1 t a 1·· e\ q u i 1 o p c:w q u e a q u i 1 e> 
nio interessa. Enfim, aue d1abo é isso que eu estou construindo? Ele 
Pensa que vai construir a partir de uma data, o que ele nio sabe � 
que ele Ji esti construindo essa sociedad� do futuro. Portanto, nio 
hi futuro sem presente e sem passado. No Brasil não hi como construir 
um futuro sem con�1derar e assumir estes dados da real idade. Esta 
forma de violência com desdobramentos em outras formas de violência. 

Eu chamei a atenção de dois aspectos e com certeza deixei 
de lado um leque enorme e espero que os debates possam nos 
f.·:n r i q ,.rn:c e:r.

MURILO RAMOS - professor da Universidade de Bras(lia 

PROGRAMA DE COMUNICAÇ!O 

Falar de comunicação na nossa real idade é falar tambim e, 
fundamentalmente, de violência e desinformação. Temos um sistema de 
comun1ca�ic profundamente el it 1sta, autor1tirio e centralizador. Eu 
gostaria de refletir sobre isto e também pensar que alternativas 
temos, se é que i poss(vel pensar alternativas e romper com um 
processo histdrico longo, mas é preciso come�ar de alguma forma, 
rompendo com as amarras dos sistemas dominantes, particularmente com 
a 1nd�stria cultural, com e sistema de televisic, que sio os mais 
,,. epr er,;�; i vos e p r·-e�.;en t es nas n c:>i,;sas vi d as. 

Pegando carona na fala do Edscn Cardoso e olhando as 
manchetes dos jornais de hcJe ( 24.07.91), duas delas me chamaram a 
atenção. A primeira diz uServidor tem aumento de até 237X u , é uma 
manchete c\bsurda, vio1e-:nta e t:remE-:ndamente en!,Janadora. ·Eu estou 
participando da greve dos servidores e sei que a real idade i bem 
outra. i um exemplb de como a m(dia, diariamente nos violen�a. Hi 
tamb�m uma entrevista no Correio Brazil iense de hoje com e escritor 
baiano Joio Ubaldo Ribeiro, autor do 1 ivro O Sorriso do Lagarto, 
comentando a ausência de personagens negros na Miniss�rie que est� 
passando na Rede Globo, porque no original h� negros que nao aparecem 
no v(deo da Globo, quer dizer, hi a( um outro exempla que revela a 
deturpação de valores, de imagens. 

Estas coisas eu coloco como início da nossa conversa. Guero 
trazer para nosso debate idéias da tese que fiz no EUA sobre a 
rela�io do trabalhador, da classe oper�ria com a m{dia. Me fixei nas 
greves do ABC Paulista de 1978, com o ressurgimento de movimento 
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sindical. Busquei entio saber como se dava esta relaçio do movimento 
sindical com dois grande Jornais burgueses, o Jornal do Brasil e o

Estado de São Paulo. Sem entrar nos detalhes da tese, queria mostrar 
D tratamento, a imagem, os esteredt ipos que criam quando cobrem as 
greves. Aí me baseei em trabalhos de um grupo universitirio da 
Escdcia, 1 igado ao Partido Socialista Inglês que se especializou em 
tratamento da mídia britinica sobre greves. Este grupo publ iccu tris 
1 ivro1:;. O primeiro tem cc)mo título "Not(c:ia r•J,im"; ci <.:,egundo, "Mais 
notícias ruins" e o terceiro, "Realmente Notícias Ruins". Em todos a 
tese central � esta,ou seJa, em t:odo movimento sindical grevista a 
imagem que � projetada na mídia i sempre negativa. Greve sempre 

aparece como preJuizo à coletividade, como desordem p�bl ica. E mai�. 
a disparidade entre os espa�os dados �s autoridades, ministros. 
patr�es e aos trabalhadores i gritante. 

Tive oportunidade, durante o meu trabalho, de entrevistar 
repdrteres da Rede Globo sobre a cobertura que faziam das greves e 
eles como profisionais me contaram dos esforços que faziam para 
driblar a censura. Um deles chegou a a�irmar categoricaroen�e que 
trabalhadores em greve nio tinham espa�o, expressando-se com a 
seguinte frase: u Aqui na Globo bandido nio fala." Por outro lado,
verifiquei várias vezes e entio Governador da Bahia, Ant8nio Carlos 
Magalhies, pronunciar-se contra 
autoridade que não tinha nada 
Pau 1 e. 

as greves paulistas, quer dizer, 
a ver com os trabalhadores de 

uma 
Sâc:> 

Esta imagem de bandido, de baderneiro que a m(dia cria do 
trabalhador se constitui numa vialincia extre�a porque fere um 
direito de cidadio fundamental que i o direito de se organizar e 
lutar por melhores condi�Ses de vida. 

Bem, eu gostaria de partilhar alguns dados sobre o sistema 
que � extremamente centralizado. Somos hoje 150 milhSes de 
brasileiros. Segundo o IBGE, 75% da populaçio i urbana e 25% rurai. 
Por regjic, nds estames assim localizados� 75% no sul e sudeste; 3% 
no norte; 16% no nordeste e 5% no Centro-Oeste. Em termos de 
concentra�io renda� acima de 20 salários mínimos, a classe A 
representa 2,4% da populaçio; de 10 a 20 salários mínimos, 4,9%; de 5 
a 10 salários minimos, 10,7% P ati 1 salário mínimo sio mais de 80¼ 
ela populaç:�Ü>. 

Se a gente coteja estes dados com o quadro da mídia 
eletr8nica, especialmente com a televisão, os resultados sio 
realmente assustadores • 

O Brasil i um país no qual cerca de 65% dos domicílios tem 
televisão, 75% tem rádio. O território brasileiro, verticalmente, é 
100o/. cc>bertc> por s·inais de televis�,o. A Rede Globo cobre todo 
território nacional. i um poder brutal de comunicaç:io. Nós temos hoje 
no Brasil autorizadas cerca de 196 emissoras de TV. 

Em termos de imprensa escrita, a realidade d bem distinta. 
O Brasil tem pouco menos de 2 milhSes de exeMplares diirios, o que 
revela bem o grau de poder aquisit ivc e de analfabetismo no pa(s. E 
mais, mostra que nós estamos � merci da mídia eletrBnica. Então, 
quando se enfatiza o poder da Rede Globo, nio hi exagero. Destes 2 
milh3es de Jornais diirios pode-se estimar 4 leitores para cada 
exemplar, ou seja, nós temos em torno de 8 milh�es de brasileiros que 
liem diariamente um Jornal. 
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Quero trazer alguns exemplos do poder da televisão, para 
d1scut1r alternativas possíveis. 

Todos nds estamos lembrados da tentativa de fraude 
eleitoral que ocorreu nas primeiras eleiçies para 3overnadores, 
quando se armou todo um esquema, envolvendo TRE, autoridades e a Rede 
Globo como principal instrumente p�ra legitimar esta fraude 
institucional. O que estou dizendo pode ser comprovado por uma 
entrevista dada a PlayBoy por um dos homens que vieram ao Brasil a 
serviço da Globo e ainda hoje se encontra no país, embora tenha sido 
demitido, naquele momento. Se chama Homero Sanches Decosa, um 
panamenho naturalizado americano, apel idade nEl brujou . um homem 
especializado em pesquisa de opinião, programa�Bes de novelas y 

propagandas etc. Foi ele quem alertou o Brizola sobre a fraude. 
Naquela entrevista, uEl Brujou relata detalhes, dizendo que o Roberto 
Marinho viajou para o Japio a fim de nio se envolver diretamente, 
deixando seu filho a cargo das cperaçBes fra4dulentas. 

Um outro exemplo é a campanha das uDiretas Jiu que até às 
v�speras da votação da Emenda foi uma não notícia para a Rede Globo, 
o que significa, jornalisticamente, um absurdo. Isto mostra o poder
de manipula�io, de influincia nas decisSes políticas do país.

O outro exemplo claro foi o �ltimo debate dos candidatos à 
presidência da Reptlbl ica nas vésperas das eleiçSes, fazendo toda 
repercussio negativa e sempre relacionando o candidato da Frente 
Popular com o sequestro do Abílio Diniz, até hoje nio esclarecido. 

Este � o quadro e estas sio as grandes dificuldades com as 
quais nos deparamos. Que saídas se apresentam? Um primeiro passo � 
conseguir que o tema do� meios de comunicaçio dei�e de ser assunto só 
dos Jornalistas ou de alguns setores organizados. Enquanto o 
movimento popular, sindical, enfim todos os setores organizados não 
colocarem a comunicação em sua pauta de discussão não haver� 
alternativas. Aqui quero me referir ao MNDH que exemplarmente tem 
como uma das prioridades a comunicaçio. Este é um ponto inicial 
importante, ou seja, ter como fundamental o tema comunlca,io, que a 
sociedade reconhe�a a sua importincia. 

No plano institucional nds temos que lutar para que a 
comunicaçio tenha status de política p�blica. Meio ambiente, 
transporte, habitação etc tim status de política p�blica, a 
comunicaçao nio tem. Portante, este � um outro ponto de discussio que 
deve fazer parte das nossas reivindicaç6es. 

A nível de legislaçio pela primeira vez a Const itui�io 
Federal de 1988 reservou um capítulo sobre meios de comunica�io 
social, artigos 220 a 224. Isto i um avanço consider�vel. Agora �

preciso cuidar da regulamentaçio desses artigos nos quais h� tris 
aspectos que necessitam da nossa atençio especial. O primeiro i a
questio da Regicnalizaçio. Temos que conseguir estruturas 
regionalizadas para veicular as culturas, as necessidades de cada 
regiio do país. O segundo aspecto diz respeito � criaçio do Conselho 
Nacional de Comunicaçio Social como órgão auxiliar do Congresso 
Nacional para �iscal izar. O terceiro ponto é a criação de um sistema 
ptlbl ico de radiodifusic que congregue as ridics e acabe de vez com as 
concess�es ou outorgas com interesses políticos. 

Finalizando, quero chamar a atenção para a reg�lamentaçio 
cia TV a Cabo para evitar que se crie novo monopdl io. Esta matiria 
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exige nessa atençic sob pena de, novamente, 
estes canais que estio sendo criados. 

SANDRA MAGDA VON T. SOUZA CARMO 
Universidade de 8rasí1 ia 
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ficarmos sem acesse a 

Vou falar como professora, educadora, sobr� o trabalho que 
desenvolvo em determinados grupos. 

Guimaries Rosa tem uma fala que diz que professor nio é 
aquele que sd ensina, é aquele que de repente aprende. A educa�io 
nada mais i do que um processo pelo qual vamos construindo formas de 
1 inguagem, dentro de uma densidade da dramaticidade humana. Quando 
estamos em um movimento de construçic, como b MNDH, o Forum de 
Mulheres, o MNU ou projetos, pesquisas de desenvolvimento de novos 
referenciais, como i o caso do projeto de democrat izaçio dos meios de 
comunicaçio de massa, toda vez que estamos · num espa�o criador e, 
principalmente, em que a construçio tem que ser passo a passo nio 
Podemos trabalhar com datas. O tempo interne das pessóas é muito 
importante. vinculado ao tempo histdrico que estamos vivendo. 

Num processo educativo a �rimeira coisa que ocbrre é a 
subversio do car�ter alienante do trabalho. As pessoas come�am a 
criar, pensar Junto e a instituir um espaço de diílogo onde o outro 
começa a aparecer. Nie como um ser abstrato mas, priricipalmente, como 
um companheiro. O processo educativo onde ·a gente tenta a 
social iza,io dessas inf;rmaç5es, a social izaçio do conhecimento, a 
democrat izaçio, vinculando e processo educativo ao processo de 
formaçio. O grande desafie no processo de formação e que permeia essa 
visâo transformadora do processo educativo e nio reprodutora, corno �

a real idade tangível e cheia de contradiçies no Brasil, i que ·ela 'é 
antes de tudo e desafio dessas rela�Ses humanas. 

Quando a gente estí dentro de movimentos em que a Justeza 
da c,:\ 1.1s.,\ e um.,, �., i mbc:ilcg i ,:\ po1� si pr<Ípr· ia, por·que a defest, d,:\ 
integridade do homem � a defesa de tudo aquilo que o avilta, que o 
aniquila, dentro de um sistema que esti quase que recrudescendo,uma 
das maneiras de se trabalhar a impressio de impotincia diante das 
coisas i tentar mudar os referenciais. Sd o processo educativo é 
capaz de fazer isso. Os ativistas dos DHs nio inventam a ação da 
sociedade, em educaçio, mas mudam o cariter e tiram a educaçio da 
influincia da classe dominante. Esse é o papel bisico da educação. A 
gente às vezes nio soluciona o problema imediato da fome, porque isso 
� dentro de outras instituiç8es políticas, especiatmente o espaço do 
parlamento. A gente trabalha com duas diferencia,a�s: e problema da

construção dessas leis, dessa regulamentaçio, outra é o 
posicionamento fundamental do direito, um o processe de construçio 
das leis, outro i a  garantia desses direitos, que permeia toda a 
construçio dessas leis. 

Parto\ muoar o c:ar,:Í.ter ,dc,s coisas sd c\través de uma 
consciincia da justeza da causa, que nio vale por si sd, mas que 
esti sempre em movimento, em potência, per isso, �s vezes di a 
sensaçio que os movimentos em defesa daqueles que são diferenciados 
fisicamente, que � o ginero, o problema da mulher, que i o negro, o 
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problema das minorias itnicas, nio minorias em termos quantitativos, 
e o problema do et�rio, que é a crian�a, que vira objeto de 
autoridade ou a 3a. idade que fica discriminada .. 

Quando trabalhamos esse tipo de coisa i profundamente 
difícil termos uma identidade, uma visio mbnolít ica, uma visibilidade 
na sociedade, é uma coisa complicadíssima, porque ela é tio 
profundamente contraditdria, é tio cheia de inser�ies dentro de uma 
estrutura muito hierirquica que o processo de companheirismo, o 

processo de complexidade e da multiplicidade i perdida. Por isso, 
quando a gente nio tem influincia política, uma resposta da 
sociedade, quando a gente não tem esse status de troca dentro das 
ciecisies políticas é como a prdpria natureza do trabalho que a gente 
exerce, porque ele est� constantemente em constru�io. Vamos ter de 
saber educativamente como garantir ganhos para nossa causa. 

Isso é um processo educat Ivo, a descoberta, o desafio 
dessas rela�ies humanas é exatamente o momento em que a gente 
constrdi uma integridade, tem uma visibilidade social nessa nossa 
luta, principalmente quando a gente tem a maior linguagem de difus�o, 
que ci a mídia da TV, que faz exatamente, que bandido nio fale. entic 
subversivo nio pode falar, o transgressor nio pode falar. Essa 
nega�io da nossa fala é a coisa mais perversa, i a violincia 
simbdl ica maior que existe dentro de uma sociedade ou de uma 
tentant iva de se construir uma sociedade democritica .. 

Quando trabalhamos, temos basicamente duas coisas dentro do 
processo, uma é a expansao do desejo prdpric de ser, a gente se filia 
a uma causa porque a gente i aquilo, aquilo representa simbolicamente 
o que a gente deseja ser, aquele que es�i companheiramente 
trabalhando, inserido e� algo que na verdade transcende o imediato, e 
a segunda função bisica educativa é a função pol itizadora. Ela tem um 
trabalhe nio sd de satisfazer o meu desejo, de me dar prazer, de me 
dar satisfação prdpria porque é a manifestação do meu desejo, co�o 
tambim ela J politizadora porque trabalha de acordo com a 
circunstincia, a �onstruçio dos novos referenciais, ela muda e 
cariter e a fisionomia para que possa ser trabalhado isso de uma 
outra forma e nio a forma reprodutiva. Como exemplo eu dou o início 
da minha mil itincia, na Igreja Catdlica. A idiia do opress�r e do 
oprimido era muito estanque para nds. Mas era aquilo que era o nosso

momento. A idéia de se trabalhar sem essa fluidez, sem essa 
complexidade, sem essa sutileza era muito comum. A idéia de meio 
ambiente, do problema das 1 inguagens, da representaçio simbdl ica, do 
processo do imagin�rio, nem passava pela cabeça da gente. A gente era 
militante messiinico, missionirio, mas na verdade, o desejo era ter 
companheiros. Era alguma coisa que o social ismo estava na esquina, 
era predeterminado. O mundo nio pode continuar oprimido desse jeito, 
a gen�e nio pode continuar colonizado peles imperialistas,,a gente 
nio pode ficar esmagado mais, entio a gente tem de fazer uma 
subversão. Era uma coisa um pouco romintica, mas que de alguma forma 
�orjou toda uma geraçio. 

A construção de novas maneiras de perceber a real idade, de 
construir a real idade, ou seja, essas novas maneiras que o indivíduo 
encontrou de alfabetizar as pessoas, nada mais sio do que trazer 
esses elementos para dentro do meu espa�o de experiincia, para dentro 
da minha pr�xis. i fundamental essa metodologia da prixis. Ela 
trabalha especialmente com conte�dos, com um processo acadimico de 
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pei.:;qu isa, com 1Jma descobe1r t a e um desafio disso, mas ac fma de t t.ldo 
pelo meu direito de experimentar com a minha prdpria voz, com meus 
prdprios passos, cem minha prdpria experiincia aquilo que eu acho que 
d significativo. Nada vai pra frente se a gente não experimenta, se a 
gente sd reproduz porque se identificou com alguém que é Marx, que i

Freud, cu que i Adorno, ou que i qualquer coisa nesse sentido. Eles 
sio referenciais nossos, eles não sio modelos de conduta. 

Quando a gente sd·trabalha com modelos de conduta a gente 
reproduz um pensamento que bem ou mal pode ser ati uma representaç�o 
do pensamento progressista, mas nio deixa de estruturalmente ser uma 
reprodução. Historicamente as coisa foram si ampliando e a gente 
deixando de lado uma série de conceitos dogmiticps, que a gente 
acreditava evangelicamente que iam construir o mundo. Eu sei porque 
eu tenho muitos dilemas internos, eu pertenço a um partido que acabou 
de ser totalmente desestruturado do ponto de vista de inst ituiçio, 
que é o PCB. Todo esse desafio de reconstruçio nio i reconstruir 
ruinas, i que os referenciais sio outros. 

O marxismo nio consegue explicar as relaçBes afetivas de 
ginero, não consegue explicar mais o porque das pessoas se sentirem 
tio seduzidas pelos programas de TV, dessa maneira. Não tem na teoria 
marxista, na teoria do materialismo dialético nada que explica, tem 
�undamentos que podem avançar nisso, mas nio necessariamente que 
explicam essas relaçies entre as pessoas. 

Ainda trabalhamos nos movimentos com uma necessidade muito 
grande de garantir um espaço pol (tico nas decisies para cidadania com 
sujeitos que, �s vezes, nio tim face, que, �s vezes, nio conseguimos 
ver o rosto. Na educação � muito importante vermcis esse espaço total 
de contradi�io, e por fa�or, nio pense que � um espaço de sofrimento. 
Antes, na luta pelos OHs, era uma coisa terrível, a gente tinha de 
ser Igual, se despojar de toda a nossa ident Idade burguesa para de 
repente ser aceito �elo grupo popular. Nas favelas, principalmente� 
onde a gente trabalhava, ou no campo, as pessoas como eu tinha dei� 
vestidos e um sapato. Por que ter prazer, por exemplo, amoroso, era 
uma coisa incompat (vel com a pol (t ica. Porque o sofrimento da 
populaç:ão era grande demais. Notem que e.�sa evolu�ão e es·se espaç:o de 
sofrimento foi gradativamente substituído por outras coisas. HoJe a 
gente não pode trabalhar sem aprender. 

Depois que apareceu a física qulntica, o processo 
energético; depois que passamos a saber das inf'l1.1.ênc.JJt� cdsmicas ,. 

como é que podemos ter uma visão monolítica? Como é que podemos ter 
um partido específico que represente o pensamento nacional? Nio dá

para trabalhar a instituição como se trabalhava antes. 
Então, temos uma série de sujeitos nessa rela�io do desejo 

nosso de construç:io com essa visão pol itizadora. Essa visio 
pol it izadora, antes de tudo desmascara esses mecanismos dissimulados 
e dissimuladores de dominaç:io de classe que transformam tudo em bem 

,de consumo. A primeira coisa que a ditadura fez com Che Guevara, aqui 
eu falo ditadura, eu não falo ditadura da mídia, foi boti-lo em 
camiseta, posteriormente, é claro, foi transformar num bem de 
consumo. Num marketing, numa maneira de ser banalizado. i a  primeira

coisa que eles fazem, é pegar o problema da reforma agríria, é pegar 
o problema de qualquer coisa e transformar isso na banalização da
notícia. i a  primeira coisa que se faz em termos de comunicação, para
tentar desvirtuar a densidade dramitica que existe no problema de
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conflitos de terra, que existe na questio de meio ambiente. O meio 
ambiente, entio, i um exemplo disso, primeiro associa a fotografia 
etc, impede a maioria das pessoas de aprofundar as contradiçiesr fica 
uma coisa epidirmica, porque vira um bem de consumo, nio vira um bem 
de produ�io. Notem como a coisa ocorre. Nesses tipos de espaços 
conflituosos há vários sujeitos. A primeira coisa que 1 idamos � com 
um sistema que era antes muito abstrato. Na época da ditadura era o 
sistema que impedia a gente. As elites tirn uma capacidade de fazer um 
arranjo para manter as suas estruturas de dominaçio, das maneiras 
mais diversas, usando a estética, usando a plasticidade, usando o 
jogo de seduçio com a afetividade, é uma coisa impressionante. A tv é 
um exemplo claro disso. Esse diálogo que os movimentos têm de ter com 
as aparelhos de Estado i urna das coisas mais difíceis. Podemos fazer 
um diálogo de confronto. de dendncia o tempo todo, mas aí nio 
avançamos, tem de ter uma outra maneira de se trabalhar isso. as 
rela,3es de qualquer espicie que possarnos·fazer acabam revertendo 
contra nós, porque tudo esti sendo trabalhado para o azeitamento da 
m�quina capitalista, tudo est� sendo trabalhado em nome de uma 
modernização, tudo est� sendo trabalhado para que o povo brasileiro 
tenha as garantias de qual idade de vida, e como é que de repente vai 
ter mer�rnente um confronto. A gente caiu nisso, que era o confronto 
eterno com isso. Existe realmente um conflito sério, exists uma 
necessidade de den�ncia, mas tambim est, parecendo que precisamos de 
mais alguma coisa, o segundo sujeito. 

O segundo protagonista dos nossos movimentos, às vezes, 1

uma massa an6nima que a gente �st� defendendo, essa massa an6nima

que i vítima da violincia, que é sofrida, que nio tem consciincia. i

como fala o Gracil iano Ramos, ele sabe que ele i oprimido, mas ele 
nio vi estrutura suficiente para superar esse tipo de coisa. 
Olhávamos as pessoas, às vezes, como instrumento e objeto 
revolucionário, e nio deixava de ser basicamente objeto de 
autoridade, ela nio tinha corpo, ela nio tinha olhar, ela nio tin�a 
cheiro. ela era uma causa para nds. O direito de conviver com essas 
pessoas para elas terem o seu corpo próprio é que é o grande avan�o 
cios movimentos populares hoje. Notem. no primeiro caso, da rela�io da 
nossa linguagem com os aparelhos do Estado, usamos muito uma 
1 inguagem-mercadoria, que i linguagem da barganha; no segundo caso,

com a massa an6nima, tendíamos a usar uma linguagem mística. 
Criivarnos, dentro do upoder da causa". a 'possibilidade de ir para a 
frente, aí temos de criar a solidariedade histdrica com as entidades 
que partilham da mesma causa e cuja 1 inguagem � profundamente 
transgressora. Essa i a 1 inguagem que teremos de aprender a falar. i

a 1 inguagem obviamente da prixis. t aquela 1 inguagem que não aceita, 
em hipdtese nenhuma, alguma coisa sem duvidar dela. Podemos ter 
certeza das nossas causas, mas duvidamos muito das estrat�gias pelas 
quais estamos chegando li. 

E, finalmente, existe esse espaço que � a mídia, que 
normalmente � a mídia da tv, que nio i a  mídia impressa como Ji foi 
colocado aqui, e que dá o nosso contorno. Quantas vezes a gente não 
fica furioso pelo modo estereotipado como a tv nos mostra? Quantas 
vezes a gente nio fica criando, de propósito, fatos políticos, para 
aparecer na tv? O movimento docehte est� fazendo isso. Est� criando 
assunto, notícia. Se nio criarmos esses assuntos e notícias, a gente 
vai ter que pagar por um espaço qu� devia �er direito nosso. O que 
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esti acontecendo, entio, a gente tem esses di�logos internos todos. 
cheios de contradiçic e vem a difusão para a opiniio pdblica e coloca 
e contorno, o limite, o tamanho, a modo da gente fazer, do Jeito que 
eles querem. 

Gente, é campa de luta demais, é muito f6legc para poder 
acabar com tudo isso, e temas o grande espaça nosso, que i o espaço 
do grupo, em que as pessoas estio construindo coisas. Neste, 
realmente, a linguagem nio � sd transgressora, ela i antes de tudo 
para partilhar e edificar. Entio, não temos uma part icipaçio li só 
porque estamos nos sentindo bem. Temas uma part icipaçio, basicamente, 
para qualificar os argumentos, para mostrar, para dividir as d�vidas 
e necessidades e, principalmente, quando estamos no grupo, nio 
podemas esquecer, em hipótese alguma, que nio tem li sd um cidadão, 
s6 uma pessoa que quer crescer Junto, tem tambim o sujeito do 
inconsciente. O que atrapalha a maioria das construçies de grupo, é a 
omissão desse sujeito da inconsciente. Trazemos esse tipo de herança, 
que não conseguimos, às vezes, conversar. 

Eu estou num movimento. que é o Forum de Mulheres, estamos 
até trabalhando essa questão da Lei Orginica. A dificuldade de 
conversar com uma pessoa que partilha as mesmas coisas que a gente, 
que esti querendo alguma coisa progressista, a fala com as pessoas é 
das coisas mais dif(ceis que existem, porque a gente tem a tendincia 
de querer colocar o ponto de vista e ser reconhecido. Isso é do 
inconsciente, queremos ser aceitos, queremos nos afiliar, nio 
queremos ter sd identidade, não somos um polít ice qualquer que vai li 
sd firmar posição e fazer um discurso de afirmaçio. Queremos 
pertencer a alguma coisa, isso faz com que a gente nio consiga r às 
vezes, trabalhar num projeto concreto que é um projeto de trabalho� 
no caso da Lei Orginica, especificamente a questio da mulher. Eu nio 
falo de divergincias do tipo de conte�do, como i o caso, por exemplo, 
da legal izaçio ou da descriminal izaçio do aborto, que é um problema 
seríssimo, porque mexe com uma porçio de coisas, e que, regra geral·, 
o PT não aceita. ou nio tem uma discussio mais aprofundada sobre
isso. Esse tipo de colocaçio, coisas dessa natureza, que vio mudar a
estrutura das relaçaes entre as pessoas, nio alteram apenas uma
estratigia de trabalho, elas alteram, principalmente,· as rela�ies
entre as pessoas.

Quando Paulo Freire fez os seus célebres círculos de 
cultura, onde as pessoas diziam o que elas achavam que era o tijolo, 
gente, povo, palavras como essas, ele nio estava alfabetizando as 
pessoas dogmaticamente, ele estava dando às pessoas o seu tempo 
interno para elas criarem os seus significédos a respeito das coisas. 
�uando as pessoas falavam o que elas pensavam a respeito do vota r 

mesmo que fosse dentro da chamada consciincia lnginua, aquilo é que o 
ponto pelo qual a pessoa tem que começar. O grupo nos movimentos 
populares é, por natureza, o momento da experiincia democrit ica mais 
significativa, às vezes, nio resolve os problemas concretos que a 
gente esti querendo resolver, que é o assassinato dos meninos de rua, 
essa violªncia ·simbdlica contra as etnias, contra o gªnero, nio 
resolve o problema dos conflitos agririos, mas cria uma o�ganicidade 
que nunca mais essa força seri retirada. Pod� ser ingenuidade da 
minha parte, mas todos os movimentos em que eu participei e que as 
pessoas mergulhavam fundo na sua sombra e na penetrabilidade da 
sombra do outro, quer dizer, naquilo que esti escondido, que ele n�o 
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conseguiu resolver ainda na fala, quando a gente arriscava o direito, 
mesmo que demorasse mais tempo, de fazer essa prit ica democritica 
dentro do grupo, essa organicidade nunca mais se perdia. i mais ou 
menos semelhante com a turma que a gente tinha na escola, que era 
1 igado aos sonhos da gente, que era ligado a alguma coisa dessa 
natureza. 

A tendência para termos visibilidade social, proJeçio 
social, principalmente quando temos canais de comunicaçio que sio 
manipulados pela classe dominante, i termos uma integridade, termos 
uma hierarquia. Entio, as diferen�as entre as pessoas nio sio 
trabalhadas como diferenças, na sociedade em geral, principalmente na 
sociedade ocidental, elas sio trabalhadas como desigualdades. A 
primeira coisa que se faz, e os meios de comunicaçio, os livros 
infantis e os textos didit ices fazem isso, é nio admitir diferenças. 
Todo mundo é "classe trabalhadora", isso é um lado. O seg14ndo. é 
trazer essas diferenças num sistema hier,�quico, de desigualdade. 
Entio, o homem e a mulher sio diferentes, e as relaçaes entre eles 
sio contraditórias e muito arriscadas, difíceis e profundamente 
prazerosas. Sim, o que a sociedade vai fazer é não poder trabalhar 
com as diferenças. porque isso ela perde o controle. Elas tim que 
trabalhar com as desigualdades, as hierarquias. O mecanismo mais 
dissimulado e mais perverso i que dentro de um grupo a Primeira coisa 
que se faz é criar hierarquias. i inconsciente? Nio. i uma defesa 
para se ter visibilidade externa. i a  maior perversidade que a gente 
pode fazer dentro de uma prixis democrit ica. E hoje, quando a gente 
esti trabalhando cem a complementarização, a complexidade e a 
multiplicidade, e nio mais com a hierarquia que a gente nio quer, se 
não a gente nio teria criado os movimentos, teria continuado com as 
inst ituiçaes part idirias. Se os movimentos apareceram. e apareceram 
de forma artesanal exatamente porque nio aceitam o princípio da 
hierarquia, mas o da complementariedade. O avanço deles tem que· ser 
como o avanço das espirais, é abrangendo, i expandindo. Quando caimos 
rio erro de criar um modelo ou uma hierarquia d•ntro do grupo, nós 
estamos trabalhando para a destruição desse grupo e para uma 
inst ituiç:ão monol i't ica. 

Na verdade o que eu estou propondo é que as relaçies que 
sio fundamentadas nessa comunicaçio, nesse posicionar que � essa 
tomada de consciincia nio podem, em hipdtese nenhuma, ser um 
mecanismo de dominaçio interna. A gente corre esse risco. eu sei 
porque eu sou professora, eu nio faro nem como militante, porque até 
hoje eu estou aprendendo. é porque é dificílimo trabalhar com 
organismos, entidades e movimentos que nio sio predeterminados. que 
não podem ser planejados, porque eles tim que ser vividos. 

Finalmente, os dois pontos bisicos que queremos trabalhar. 
num processo educativo, � que ele deve criar novos parimetros. 

Quando o Antôni<.1 Cândido trabalho•J com o princípio chama.do 
uDialét ica da Malandragem", ele mostrou duas coisas muito 
�undamentais < uDialét ica da Malandragemu é um ensaio que ele fez 
sobre Memdrias de Um Sargento de Milícias), e ele fez um trabalho 
mostrando que a cultura brasileira é muito inserida na flexibilidade. 
Ela �. antes de tudo, uma cultura que fica sempre além e aqu�m da 
norma. Ela é profundamente transgressora, por isso essa di�iculdade 
em aceitar, por exemplo. o modelo japonis, que �. antes de tudo� 
bil ico. Nio é a toa que eles eram samurais. A Chtna é que é agriria. 
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Ela que enfia suas rai'zes na terra. Na cultura Japonesa (é tantd que 
a arma que eles estio usando agora é o avanço) eles destroem o 
concorrente. Eles nio compartilham a tecnologia deles, substituem, o 
processo é excludente, nio é de soma. i por aí que estou dizendo, do 
Ponto de vista da natureza da cultura, não quer dizer que a cultura 
Japonesa nio tenha os seus momento de uma beleza dramit ica. no caso 
do uso das miscaras, esses filmes que eles produzem, como Jaspion, 
elei,; �.ão tc>clos ma!'JCc:\radc>s, is�;c> é um processo do imagi·nário, âo 
íntimo. Ou os americands, eles nio têm democracia lá. O que eles tim 
� um respeite muito grande pela lei e pela ordem, e uma puniiio 
violenta para quem não respeita isso. A lei e a ordem nio existem sem 
n ó s .. B as t o 1J a 1 g 1J é m d i z e,� a q u i que t em que s €t r ·f' e i t o d(;: s s E: J e i t e> ,. pra 
eu querer fazer de outro. Se i da cultura brasileira, se é do 
projete, porque a gente nia aproveita esse tipo de coisa. Vamos ter 
as -leis, mas o q1.H? o Brasil descobriu E:mbr.icma1r ·iamentc� é que· o maio,� 
espaço de construçio da cidadania está dentro desses mov1mentos 
coletivos, porque a gente não trabalha com leis, a gente trabalha com 
direitos, o que é um pouquinho diferente. Com a capacidade de dar 
contorno,· corpo a esses direitos. Esse i o nosso processo educativo 7 

� a capacidade que nós temos de construir, de ter uma legit lmidade na 
1 inguagem tão m�lt ipla, capaz de poder comunicar a ess@ncia do que a 
gente quer com qualquer tipo de interlocutor. Agora isso tem que 
estar dentro da gente. Essa capacidade de ter produzido essa 
1 inguagem democrática, porque, se não, pra cada interlocutor a gente 
vai falar de um jeito. 

IV.RETOMADA DAS DECISÕES DO SEMINÁRIO NACIONAL DOS PROGR�HAS OE 

FORMACÃ0 7 VIOLÊNCIA E COMUNICAÇÃO EM JULH0/90

Tendo como obJat ivo um processo de avaliaçio, retomou-se �s 
metas estabelecidas no I Semin,rio Nacional dos Programas. 

PrograMa de Violência 

.Seminirio Nacional sobre uRaízes da Violincia Rural e Urbana" 
Dezembro� 
.Acompanhamento sistemitico das atividades legislativas, da mat�ria 
de segurança p�blica, penal, pena de morte, tcrtura y controle externo 
da pol{tica p�lo ministério p�bl ico; 
.Real iza�io de um seminirio sobre a política de seguran�a ptlblica � 
Regi anal Nordeste/Rec i.fe; 
.Campanha Nacional de Defesa da Vida, com os temas: torturay pena de 
morte e esquadries � Junto com o seminiric em dezembro; 
.Cada regional encaminhe para o nacional, Já, subsídios sobre o 
enfrentamento da violinciap 
.Levantamento das terras onde se cultiva maconha, propondo a sua 
expropriaçio para Refofma Agr�ria; 
.Juri pop�lar sobre a violincia d� cidade - setembro/91 
.realizaçio de oficinas do papel e a condição do Judiciirio, do 
ministério pl.Íblico e a questio· do sistema penitenciário brasile·iro, 
no ordenamento democrático do país - maio/91; 
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.Constituir uma equipe de advogados a nível nacional Ctris pessoas) E 
regional. se possível, para acompanhar os casos de maior interesse do 
MNDH - at� agosto/91; 
.Levantamento dos advogados que atuam nos CDOHs e da disponibilidade 
de tempo dos mesmos para integrar essa equipe; 
.Real izaçio de um cadastro nacional sobre pistoleiros e justiceiros; 
.produzir uma dossiê nacional sobre violincia urbana; 

.banco de dados sobre a violincia em suas diferentes manifestaçSes. 

Programa de Co•unica�ão 

• Ocupação da realidade local e regional;
.Distribuição dos materiais produzidos 
f'inanciadoras;

para as agências

.Apresentar um folheto em 3 1 Ínguas para divulgar o Movimento no
e:,:t er i or ;
.Produzir um relatdrio em vídeo das atividades desenvolvidas para
serem enviadas para o exterior�
.Curso para aprofundamento sobre comunicaçio - março/91,
.Cursos de r,dio, vídeos - setembro/91
.Implementar as atividades de documentaçio;
.Part icipaçio em Forum da �rea de comunicaçio;
.Levantamento dos jornal istas/radlal istas q1Je são sensíveis para a
ca•Jsa;
.Manter contatos com as universidades;
.Apoiar e acompanhar as r,dios 1 ivres;
.Concursos de reportagens sobre os Direitos Humanos;
• SugestSes para o Prêm.i o Nac i ona 1;
.Os Regionais deverão enviar relatdrlo mensal para o Nacional sobre 
s1Jas atividades� 
.Campanha nacional de correspondentes populares; 
.Encontro nacional sobre comunicação com as comiss8es de forma��o·e 
violªncia - com encontros regionais anteriores: 
.Comunicaç6es internas troca de materiais produzidos pelos 
Centros/comissSes - enviar para os respectivos secretirlos Cforma�io, 
violincia.e comunicaçio>. bem corno para a Secretaria 'Nacional. 

Prograaa d� Foraa�io 

.ObJet ivo básico: upromover e apoiar 
integrar a part Ir das situaçaes d�s 
programas de viollncia e comunica,iou p 

um processo de form��io ? 

regionais, considerando os 

.Metodologia: trabalhar a formação a partir ·do cotidiano,-a prática 
constante das pessoas, mas sempre resieitando o processo vivenciado 
por cada regionalp 
.Agentes: a Comissão Regional e Nacional e a Secretaria de Forma�ão, 
.Atividades: 4 atividades bisicas sub-divididas: 

Conhecer as situatSes dos Regionais a partir de trii atividades 
básicas= 

.Pesquisa dlasndstlco <localizando a situa�io de cada Centro e 
do Regional em pontos comuns e espec(ficos. Iremos utilizar a 
experilncla de dois Regionais que Ji tim algo sistematizado ne•ta 
1 i nha;: 
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.Intercimbic de experiincia - precisamos dar continuidade ao que 
começamos: sistematizar os nossos trabalhos e intercambii-los, mas 
nio sd isto, como também, de subsídios, de divulgaçaes inforrnat ivas 
�m geral e de arquive. 

Incluir a questão financeira, levantando quanto cada Centro tem 
em projetos e quem financia, para que possamos fazer urna projeçio a 
�im de suprir os Centros que nio tim verba. Pois, suplementaçio i 
possível conseguir Junto �s entidades que Ja financiam. Gue fique 
claro que nio hi intençio de interfer�ncia. porém precisamos de uma 
política dE.' conjunte:>, se: n�io ficani muito difícil c:onseguirmof.; 
·f i n ac i amen tos •
.Uma reunião até o final de 90 para 
trabalhrJ, e outr·o in?.;trurnentc:i interno 
'i>0; 

avaliar o desenvolvimento do 
de comunica�io ati o final de 

.Sernin�rio Nacional em julho de 1991. interligando os ·3 programas. 
dentro da mesma metodologia. 

V.APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO 00S PROGRAMAS OE FORNAcao F VIOLÊNCIA E 
COHUNICAl;ÃO

Regional Sul I <SP)

o Regional Sul I constatou a necessidade de conhecer melhor
a situa�io dos CDDHs. As prioridades do regional eram terra e 
trabalho. A tentativa de se agrupar em ccmiss5es em torno dessas 
prioridades nio deu certo. 

Estio tentando organizar 
prioridades de MNDH. As atividades 
visitas aos CDDHs tirn contribuído 
art iculaç:ão .. 

as 3 cornissBes conforme 
do Regional tim acontecido e 
para a melhoria do nível 

as 

de 

Os encontros. per possibil itarern trocas de experiências 
entre os grupos tambirn tim sido importantes no processo de integraçã� 
do regional. 

Regional Leste II <HG> 

O Regional Leste II realizou. no período de 1988 a 1990, 
dois cursos sobre metodologia. 

No final de 1990 as equipes dos Centros, a partir de um 
processo de avalia�ão. decidiram se reestruturar e definiram para 
1991 um processo de reflsxio que seguiria um fio condutor: a 

subJet ividade. Assim, real izararn em maio o curso de formação 
"Subjetividade na Mil itincia - o desejo e o prazeru, assessorado pela 
psicóloga Emely Vieira. 

No encontro do regional, em setembro. faria um estudo sobre 
a violincia e o homem e em novembro pretendem concluir uma pesquisa 
sobre o que a população pensa a respeito da violincia no estado de 
MG. 

No imbito da Campanha �m Defesa da Vida, participam do 
Forum pela Vida, que tem enviado telegramas e cartas para deputados e

senadores mineiros, repudiando a emenda que trata do plebiscito 
popular sobre a pena de morte .. 

Esti previsto para o mis de novembro um curso sobre a 
leitura crítica da comunicação. 
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Participam d<:> Comitê Mineiro pe1 .. 'l. Democratizaç:io da 
Comun i ct�ç:âo .. 

Apontam como dificuldades o n�mero reduzido de militantes e 
a falta de recursos específicos para cada programa. 

Regional Centro-Oeste <DF, 60 7 M�. H1, 1vJ 

o 
f' i nance iras 

Regional Centro-Oeste, por não ter tido condiç:Ões 
os membros dos de realizar um encontro com todos 

programas <violincia, comunicação e �ormaç:io), conselheiros e 
secretaria executiva, sol icltou ccntribuiç:ies de cada Centro e 
Comissão que comp5e o regional e utilizou tambim. como espaç:o para 
discussão e produç:ic, a oficina de sistemat 1zaç:io ocorrida de 19 a 21 
de julho. A partir disto, apresentam como contribuiç:io para as 
aval iaç:Ões dos 10 anos do MNDH dois textos. 

Ao definir sua programaç:io para o ano, o regional dividiu 
as atividades por estados, buscando com isto uma maior part icipaç:io. 
Existem momentos que envolvem todos os centros e comissões e outros 
que dão prioridade a um estado. 

Os cursos de imbito geral acontecem em Goiinia e, 
excepcionalmente, em outro estado do regional que esteja necessitando 
de apoio político. 

Est� incentivando encontros, cursos, debates e semin,rios 
em todos os estados. 

O regional est� articulado também com o Sul da Bahia e o 
Norte de Sio Paulo, estando previsto um encontro em Araçatuba no 
�inal de setembro. 

Ser� realizado um 
I em Tris lagoas/MS .. 

encontro entre os Regionais Centro-Oeste 
e Sul 

O regional buscou, ao elaborar 
conhecer e aprofundar questões 

contribuir no avanç:o das 
discutir, 
e>bje:t ivando
comissões.

sua programação, 
vinc:uladas aos 

atividades dos 

informàr, 
programas r 

centros e 

O n�mero reduzido 
inviabilizando uma série de 
recursos financeiros, Ji 

de militantes gera um ac�mulo que acaba 
atividades. Outro problema é a falta de 
que poucas entidades recebem ajuda 

econômica. 

Regional Norte II CPA F HA, AP> 

e:-:t ensão 
Maranhão. 

O Regional· Norte II 
do regional= Belém, 

dividiu-se em micro regiies pela 
Baixo-A�azonas, Midio-Amazonas e 

,A �lt ima reunião do regional foi em janeiro de 1991. 
As entidades estio fazendo trabalhos isolados nos 

diferentes programas, mas nio existe art iculaçio. 
Os conselheiros não puderam viajar, dificultando o avan�o 

do regional .. 
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O regional reunia-se de 2 em 2 meses para analisar sua 
pritlca e passou a escrever sobre as experiincias (Bacabau, Caxias, 
São L.u is) .. 

0 Regtonal Leste 1 tem d1scut ido a questão da formação. 
aprofundando as categor•ias que ainda nâo estavam claras. Promoveu uma 
anil ise a partir de um capítulo de novela, o que facilitou o
envolvimento de algumas pessoas. Foi um momento muito rico que 
possibilitou o aprofundamento das categorias de anilise da 
subJet ividade e da inter-subJet iviciade. 

Constata que houve um esfriamento local 
da formação. 

e regional na ,rea 

A pesquisa do regional não 
financeiros no ano de 1990. 

foi desenvolvida por problemas 

No Esp{rito Santo o trabalho na irea de formação foi mais 
violência. Houve art iculaçio dinâmico e articulado e c>m a questio da 

com outras entidades. 
Estão real izandc, no estado, um curso de formação com um 

encontro por mis, durante 2 anos. 
Não hi uma equipe espec{fica para a questão da violincia. 
O estado J� real izcu 4 cursos sobre comunica�io. 
A nível regional esti previsto um seminirio contra a pena 

de morte. 
No Rio de Janeiro, o Fdrum Contra a Violincia, na Defesa .da 

Vida ccnt inua suas atividades e foi criado o Fdrum da Criança. O 
Jornal Vida não esti circulando por questões financeiras. 

Participam da discussão de implantação do Conselho Tutelar. 
Estão presentes na discussão da Eco-Favela 92 e acreditam 

que o governo tentará fazer uma ulimpeza u na cidade para a Eco-92. 
Estio preocupados e atentos a essa possibilidade. 

No regional os centros rurais, de luta pela moradia e de 
mulheres fortalecem a resistincia. 

O regional tem dificuldades financeiras e de art iculaçio. A 
questio da violinci� é muito grave e alguns centros do Es�írito Santo 
chegaram a fechar Pelas amea�as permanentes que vinham sofrendo. 

A perspectiva, no entanto, � boa pois no meio de toda a 
violincia tem surgido experiincias positivas. 

Regional Norte I <AC P AH F RO F RR> 

O Regional Norte I sd 
programas a partir de 1990 e as 
ati o momento. que as equipes 
atividades e trocar experiências. 

conseguiu formar as equipes dos 
dificuldades econ8micas impediram,

se reunissem para planejar suas 

Apesar disso virias atividades estio sendo realizadas, 
sobretudo na irea de formaçio e violincia, a partir dos encontros 
interestaduais, regionais e atividades realizadas pela, micro-regi&es 
ou por ientros individualmente. 
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Na irea de formação= Oficina de Direitos Humanos, Curso de 
formaçio de monitores jurídicos, participaçio de alguns centros no 
curso sobre a real idade amazBnica, estudo sobre a lei orginica e leis 
complementares, seminirio sobre Dívida Externa e meio ambiente, curso 
sobre metodologia e conjuntura. 

Na �rea de violincia= organizaram dossiis sobre violincia 
contra a mulher, violincia contra o menor, segurança p�blica. 
Realizaram um semin�rio sobre a violência e os meios de comunicação 
social e participam, em Manaus, do uF6rum em De�esa da Vidau . 

Na irea de comunicaçio: Realizam programas radiof8nicos e 
editam o boletim trimestral uVida éª . 

O Regional enfrenta dificuldades de comunicaçio interna (um 
telegrama demora até 7 dias para chegar ao destinatirio). 

Os centros mais organizados/articulados sio aqueles que 
estio localizados nas capitais e em sedes de prelazias/dioceses. 

Regional Nordeste <CE, RN 7 PB, PE, AL, BA 7 SE 7 PI> 

O Regional Nordeste é formado por 32 CDDHs em 8 estados. 
O programa de comunicaçio ainda nio foi viabilizado, 

entretanto, as discuss�es no Conselho têm avançado para o 
entendimento de que a ccmunicaçao � uma estratigia importantíssima 
para o Regional Nordeste e que devemos ocupar sistematicamente os 
espaços na mídia. 

O plano de a�io para 91 
crientaç�es do nacional e do VII 

foi elaborado com 
Encontro do Regional 

explicita os objetivos. estratigias. e o produto a ser 
pe1o r-egional .. 

base 
NE. 

nas 
Ele 

realizado 

As comissSes de 
produtos planejados para 
Ji dura mais de 2 anos. 

forma�io e violincia representam um dos 
91 e a continuidade de uma experiincia que 

A visão metodológica das comissies t de um processo de 
acompanhamento sistem�t ice das diversas iniciativas dos centros e de 
desempenhar o papel de catal izador e sistematizador da diversidade
das experiências no NE. 

O mitodo utilizado tem sido a real izaçio de visitas aos 
centros. Foram programadas 16 para o ano de 91. 

A comissão de formação elaborou um cronograma das 
atividades de formação realizadas pelos centros, onde ficou evidente 
a variedade: cursos e debates sobre metodologia de educação popular, 
controle da criminal idade, violincia e cidadania (diagnóstico) 7 

história dos movimentos sociais no campo, história do Brasil a partir 
da mulher, Índio, negro, políticas p�blicas, estágio em Direitos 
Humanos. curso de Direitos Humanos etc. 

A cómissio teve dificuldades técnicas, inibindo seu 
desempenho de catal izadora e sistematizador�. Vem solicitando uma 
assessoria para sua auto-capacitaçio, para depois implementar a 
�ormaçio das diferentes equipes. 

A comissio contra violência tem desenvolvido seu programa. 
Realizou o io. Encontro Regional sobre violência institucional, onde 
participaram 25 Cent1ros de Direi.tos Humanos �: c.1nde surgiu a proposta 
de criaçio de um banco de dados no regional. Este banco de dados tem 
provocado um movimento muito grande no interior dos centros que 
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trabalham com a questão da violincia (discussio de crltérios •. 
conte�dos e o uso do sistema do banco de dados>. 

J� foi explicitada pela comissic a necessidade de obter �rua 
assessoria em políticas pJbl icas e na irea de informítica. 

Alim dos programas outras atividades tim sido 
desenvolvidas, a exemplo do semlnirio sobre a Dívida Externa, que foi 
um sucesso, o seminiric sobre a pena de morte e o encontro com 
e:: omun i c adores. 

O regional programou para outubro a realizaçio do encontro 
de sistemat iza�io do programa de forma�io. 

Regional Sul II <PR P SC P RS) 

Na Assembl�ia Regional realizada em 1989, na cidade de 
Chapecd-SC, foi deliberado que, pelas necessidades que os grupos 
encontravam na questio metodológica, seria dado prioridade � questio 
da forma�io em nível regional. 

Em Torres-RS, em janeiro de 1990, houve a reunião de 
art iculaçio do grupo que iria assumir o Regional Sul II no biinio de 
90/91. Nesta reuniic foi definido o progr-ama a ser segui�o para 
concretizar as decis�es da Assembl�ia Regional. 

Programou-se um curso de 4 etapas <uma por semestre) para 
aprofundar a questio metodológica no programa de formaçio, e 
encontros regionais na irea jurídica e de comunicaçio. 

A partir da tentativa de trabalhar a comunicação e a 
violência dentro de uma metodologia participativa confirmou-se que a 
forma,io é o ele de 1 igaçio entre os programas. 

A prática demonstrou tarub�m que o planejamento dos 
conte�dos é definido pela própria metodologia decidida coletiva•ente. 

Até fins da década de 80, os Centros de Direitos Humanos 
não estavam organizados em programas. Após a decisão do MNDH existe 
um esforço para implantar os tris programas e art icuii-los entre s). 
Alguns nio mudaram o trabalho, mas localiiaram as tarefas na 
perspectiva dos programas. Em alguns CDDHs foi criada uma equipe

executiva para coordenar o trabalho de �ada programa. Todos tim 
aceitado muito bem este tipo de organizaçio. Os CDDHs que iniciaram 
ap6s a decisio do MNDH conseguem trabalhar melhor os programa� que os 
CDDHs mais antigos. / 

A maior dificuldade é a instrumentalização dos militantes. 
O programa de violincia esti sendo desenvolvido de acordo com as 
necessidades que se apresentam. Surgiram Yirios coruitis pela vida, 
reunindo diversas entidades, com o objetivo de fazer campanha contra 
a pena de morte. Em nivel regional anualmente i realizado um curso 
sobre "Direito Alter-nativo" .. 

O programa de formação foi o que mais avançou �este
período, devido a prioridade dada a ele. Alim do curso sobre 
metodologia alternativa, algumas sub-regiies organizaram ciclos de 
estudo entre os municípios mais próximos, onde aprofundaram as 
discussies sobre metodologia e anil ise da real idade de uma maneira 
participativa. Em todos os encontros que se realizaram no regional r 

foi adotada essa maneira participativa na anilise de conjuntura e 
estrutura. Este sistema permitiu um grandé avanço na deruocratiza�io 
do saber e na possibilidade dos militantes se capacitarem mais nas 
lut:as .. 
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o programa de comunicação realizou um Encontro Regional
Especifico, através de 4 oficinas: Documentação, Comunicação Visual, 
Ridio e Vídeo. A maioria dos CDDHs estio procurando elaborar 
materiais de comunicação alternativa. Foram produzidos videos sobre 
meio ambiente. moradia, saJde. 

As dificuldades do regional são= reestruturar os CDOHs mais 
antigos no que concerne aos programas, ampliar os quadros, preparar 
os CODHs para se apresentarem nos meios de comunicação social. 

o estado do Parani no per iodo do �lt imc ano desarticulou
se em grande parte perante o Regional Sul II. seja através do 
desaparecimento de 2 entidades situadas em regi�es importantes, seja 
através da não incorporação e part icipaç:io mais efetiva Junto às 
atividades desenvolvidas pela coordenaç:io regional, existindo 
atualmente somente um CDDH (Ponta Gro�sa) em fase de reestruturação, 
E a art:ic1.1lação de uma Comissão (Foz do Igua_ç:u) .. 

VI-EXPOSICÃO DOS DADOS DAS PESQUISAS DOS CDDHs E SOBRE VIOLÊNCIA

Pesquisa d,w, CODHs = 

Decidiu-se continuar o levantamento para que seja realmente 
um senso e possa trazer elementos para o VII Encontro. No atual 
estigio representa uma tendincia do MNDH. 

Os regionais conversarão com os Centros que ,., nao 
encaminharam a pesquisa para que seja respondida até 30.09.91.

O Regional Sul II e a Secretaria de Formação colocaram todo 
o material de anilise produzida e questionirios a disposição de quem
quisesse assumir a continuidade do trabalho.

A Secretaria de Forma�io continuar� respons�vel pela 
anil ise dos dados 

Pesquisa sobre violência: 

dos 
Foi €'.:nviada parto\ 

conselheiros a fim de 
os regionais através das secretarias ou 

que repassassem aos Centros que se 
localizam nas capitais. 

Os regionais apresentaram diversas dificuldades para o seu 
encaminhamento, tais como: em alguns estados os dados solicitados n�o 
estio informatizados nos drgãos p�bl ices, a exigência de pessoas 
disponíveis para fazer pesquisas. 

A sugestão para o encaminhamento da pesquisa � passar o 
trabalho que exige mais tempo aos Centros que possuem estagi�rios. 

A Secretaria Executiva ficari encarregada, Junto com a 
SEcretaria de Violência, de tabular· os dados. Esse trabalho s.erá 
feito com uma assessoria técnica na irea de informit ica. 

O prazo definido para a devoluçio das pesquisas pelos 
Regionais é 30 de outubro. 

VII-APRESENTAÇÃO DA AN�LISE E AVALIAÇÃO PRODUZIDA PELO NNDH E 
REGIONAIS EM TORNO DE:

.Histdria dos 10 Jltimos anos 
• Eficicia do MNDH hoje

.Concepção de Direitos Humanos
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• P e r s p E e t i v a!,;

VII.1-Textos Apresentados

TEXTO 1 

AVALIAÇÃO DA CAMINHADA - Regional Leste II 

Para este semestre estavam previstas. no projeto finaneiro 
da CESE, duas reuni�es de Conselho Regional e um Curso de Formação. 
Estes eventos permitem a art iculaçio dos CODHs e entidades afins de 
nosso Estado, além de um reflexio comum de nosso regional. 

Neste final de semestre percebemos que as açaes previstas 
foram realizadas com resultados positivos. Além disso tivemos um 
período de reorganizaçic de COOHs, come o de Pouso Alto; a criaç:io de 
novos Centros de Formaçio, do Centro de Uberaba, que nio havia 
participado anteriormente de nossas atividades regionais, apesar de 
manter contato com 3 secretaria e a coordenaçio hi alguns anos. 

O Curso de Formaçio atingiu o resultado esperado, tendo 
grande aceitaçio cios 34 participantes. Além disso, alguns CDDHs do 
interior de Minas Gerais Já sol icit:aram a repeti�io do curso em seus 
municípios. viabilizando a part icipa�io de um n�mero maior de membros 
de seus CDDHs e entidades afins" 

O que se percebe, atualmente, d um avanço, a nível 
qualitativo, em nossa caminhada. O curso, cujo tema foi SUBJETIVIDADE 
NA MILITaNCIA permitiu a reflexão de nossa pr�t ica pessoal e de 
grupo, cotidianamente. Al�m disso, teve como obJet Ivo ser uma form� 
de preparaçio para o XIV Encontro MNDH/Regional Leste II em setembro 
p r 6 :.: i mo. 

Este curso � resultado de um trabalho conjunto das Equipes 
de Forma�ão, Violincia e Comunicaçio com o Conselho Regional. Afinalr 
Çoi traçada uma 1 inha de açio e reflexão para 1991 sobre a tem�tica 
da SUBJETIVIDADE que nortear� as atividades das três equipes. 

O MNDH/Regional Leste II tem desenvolvido suas atividades e 
reflExÕEs em conjunto com o Secretariado Nacional do MNDH, firmando 
cada vez mais esta articulação, inclusive fornecendo materiais para 
este Secretariado. 

Dentro desta preocupaçio, o Regional Leste II esti 
participando do Comitê Mineiro pela Democratizaçio da Comunica�io. 
Assim, iniciamos a discussão sobre o processo de Comunicaçio no País, 
em nosso Estado. Para t:al, os CDDHs estio recebendo textos e outros 
materiais produzidos para reflexão. 

Mas, nem tüdo sio flores. Por isto neste período tamb�m 
enfrentamos dificul�ades. O in�ercimbio entre os CDDHs e entre CDDH e 
Secretaria e Coordenaçio Regional i uma destas dificuldades. Afinal, 
Minas Gerais i um Estado imenso e às vezes, o contato por telefone ou 
correio e em encontros não i suficiente. 

Mesmo recebendo recursos da CESE, a questão financeira i um 
grande problema, Ji que estes recursos nio sio suficientes para 
financiar estas viagens. Acn�ditamos que, em determinados momentos, é 
necessírio visitas aos CDDHs em seus municípios. 

A questio financeira tambim dificulta a melhor estrutura�io 
das Equipes de Violincia, Forma�io e Comunicação • 
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Mas esta dificuldades não têm impedido nossa caminhada .. 
Mesmo nio senda suficiente para todos os planos. temos recebido 
val iasa contribuiçio da CESE. que permite a realização de alguns 
destes planos que garantem o mínimo de organização e estruturaç:io de 
nosso l�eg i ona l .. 

Diante dos fatos acima. podemos concluir que nosso 
MNOH/Regional Leste II percorreu um grande trecho desta caminhada. E 
neste percurso surgiram novos companheiros. fortificamos nossa união 
e nos sentimos mais valentes. Hoje, estamos mais animados para 
enfrentar a luta pelos direitos humanos em nosso Estado contando com 
o apoio da CESE ..

1. Introduç:âc:>

TEXTO 2 

REFLEXÕES A RESPEITO DO MNDH 

uA Caminhada pelos Direitos Humanos é a 
própr'ia luté:\ de nosso povo empobrecido, 
oprimido, atravtls de um processo 
histórico que se inicia durante a 
colcnizaçic e que continua at� hoje, na 
busca de uma sociedade justa, livre, 
�raterna, igual itiria, culturalmente 
diferenciada e sem classes.u 

O 1 inda. 1985. 

O Movimente nasceu das lutas pela redemocratizaç:io do 
Estado e da sociedade brasileira. Nasceu da resistincia, da anistia. 
das diretas-Ji. da luta contra a violência no campo e na cidade, da 
luta pela vida, digna de ser vivida, pr1nci�almente do povo

empobrecido e marginal izadc pela concentração de renda e poder neste 
Brasil, pelo capital ismo nacional e internacional. No começ:o dos anos 
oitenta (serio mesmo perdidos?) a tortura, o . desaparecimento de 
presos políticos, suavizavam-se; em contra partida, agora, os alvos 
eram as populaçies das periferias urbanas metropolitanas e os 
lutadores do campo, índios, posseiros, sindicalistas, negros, 
religiosos, advogados. seringueiros, e os meninos e meninas de rua. 
Surgem CJPs (sem peias vaticanas) e CDOHs em todo o Brasil com 
interl igaçies próprias com o movimento social, com a sociedade civil, 
buscando romper o cerco da mídia conservadora. Alegria de gente 
entrando na luta, tristeza de se ver o aumento da violência urbana e 
rural. 

Em 1982/83/85. realizam-se encontres em Petrdpolis, Taboão 
da Serra e Vitória. Foram encontros de art iculaçio, const ituiçio do 
Movimento em dimensão nacional. Busca-se rume. Busca-se objetivos 
mais definidos e concretos. Busca-se plural idade e principalmente 
identidade nos tempos pds militarismos manifestos (continuam mandando 
até na prcgramaç:io da descida da rampa planaltina). Foram encontros 
ricos. confrontadores, denunciadores da viclincia praticada contra o 
povo pobre. Os militantes apontam para 01 inda onde chegam até num 
aviic verde e amarelo, carregado de d�vidas e esperanças. 

Assim, vêm 01 inda. Goiinia e Sio Paulo, em 86, 88 e 90, 
momentos de definiçio. ampl iaçio, art icula�io, comunicaç:io P 
principalmente de consol idaç:ic do Movimento como instrumento de e �
serviço das classes subalternas, de busca de uma socieclade Justa e 
fraterna, democrática e libertadora. O Movimento avança no centro e 
norte (com questies relativas a amaz8nia, bar�agens, queimadas, ouro, 

. . .. 

constituinte. const ituiç:�c. seringueiros, Chico Mendes, Padre Josimo, 
Tiic da Paz, Nativo ••• , migraçies. narcotráfico, violincia geral e 
imPc\r); nc> nr.>l'<.1est0: (cf,:rca, se:ca, •..tsineiros, lat ifiJ.ndio, migraç:Ões, 

pobreza, Margarida, assassinatos. corrupções pclit !queiras ••• ); no 
sul e leste (violência e mais violência, baixada fluminense, 
justiceiros. favelados, jogo, drogas, banditismo, corrupç:�o 
institucionalizada, m(dia manipulada, pressies curiais vaticanas 
contra a te<:>lc:ig ia da 1 ibe.·r·taç:ão, Leonardo ·sof·f, d'esemprego, 
repressies aos movimentos sociais, poluiçio, analfabetismo, doenças, 
ocupaçaes, pobreza crescente ••• ) Isto significa crganizaç:io de 
Movimento. Espalha-se por todo Brasil e va1 de 50 para 250 Centros e 
Comissies de Direitos Humanos nos B regionais. 

O Conselho e o Secretariado agilizam a luta contra a 
violincia. Den�ncias e an�ncios. Buscam, tamb�m. a comunicação. a 
�ormaç:io e a representação Em diferentes lugares, foruns, campanhas, 
inst ituiçies e abrem o olhar para a Am�rica Latina. Buscam mais 
concretamente uma sustenta�ic cont (nua com a CESE e depois com outr�s 
entidades. 

Surgem divergências, confrontos adiados e superados pelos 
objetivos maiores do Movimento, um lugar de servir a vida do povo 
empobrecido e massacrado pelos pacotes que vecejam neste período do 
governo pastoso, corrupto, ineficiente (para o povão de Deus> e 
repressivo do Sarney <relembrem a CSN) ati o governo furta cor. Sio 
tempos de consol idaçio, o Movimento consolida-se porque a nova-velha 
Rep�bl ica nio muda muito depois dos militares em termos de acabar e 
controlar a violincia ji dita no Bico do Papagaio e na Baixada 
Fluminense. para somente citar dois exemplos. 

O MovimeAto faz opç:io pelos empobrecidos, firma-se 
politicamente, articula-se com as forças democrit icas progressistas 
do campo político, sindical e popular (Igrejas, OAB, ABI, CUT, Pró
Central, ONG's, Movimentos de Minorias, mídia alternativa) atravis de 
campanhas. seminirios, art iculaç3es, viagens, reuniões e premiaç:ies. 

Crescemos muito em quantidade e qualidade e agora 
p1r ecisamos qualificar airúja mais= pessoal. inf'ormações, atividades e 
articulaçies horizontais (troca de experiincias, formaç:io 
solidariedade, comunicação, eficicia) e verticais (direção, apoios7 
clareza de objetivos, objet iviciade na açio). 



2 .. Ir Além 

{ preciso, desta maneira, sair de uma visio e atuaçio 
defensiva dos Direitos Humanos para promoçio, proteçio destes 
direitos. Urna luta mais agressiva preventiva e promotora da vida 
humana com campanhas rnobil izadoras, pressies por mudanças sociaisy 
solidariedades pessoais, comunitirlas/famil iares, societirias e 
planet�rias. i necess�rio conquistar e formar mais gente. Ganhar e 
fazer mais mídia libertadora. Ganhar mais for�as democrit icas e assim 
alargar os horizontes das lutas e conquistas dos Direitos Humanos. O 
saldo da década que nio foi tio perdida (surgiram diversos movimentos 
a CUT, Sem Terra, avanços das CEB's, união dos povos da floresta, 
constituiçio, solo urbano ••• >. i certo que houve no final a grande 
frustra,io com a derr�ta programada/manipulada de Lula e ainda que as 
eleiçaes estaduais e municipais não significaram mudanças 
substanciais na vida dos pobres, com excessio de algumas prefeituras 
com administraçaes populares. Na verdade, a política econ6mica 
adotada no Brasil está a caminho do quarto mundo não do primeiro. O 
que podemos constatar pelas doenças perigosas que voltam à cena da 
vida do brasileiro, pela concentraçio da renda, pelo poder e poss€ 
rur·a1, industrial, comercial e bancária, FHã'lo a1.1n1ento e retomada do 
pagamento da dívida externa; tudo isto gerando a diminui�ão da 
qual idade e expectativa de vida do povo que está em 60 anos (o que se 
agrava quando o governo propSe aposentadoria aos sessenta e cinco 
anos de idade certamente pagando no mundo do al�m). 

O Movimento tem fortalezas e fra9il idade"1S. As fortalezas se 
expressam nas di$ponibil Idades renovadas de muit� gente, na 

continuidade e surgimento de muitos centros, no crescimento dam 

art icula�Ses, na unidade geral, na hegemoni� democritica, nas 
renovações, no debi.-\t e aberto, no cresci nH,�nt o de e:,tpressão í nterna .f? 

externa, na representaçio e no reconhecimento do Movimento, na 
forma�io própria e aberta ao movimento mocial. 

o Movin1ento tem, também, frasi11dade$, como as

ambiguidades, a difícil sustenta�io mat�rial e financeira dos 
centros, as frustra�Ses, a exaustio, a lneficilncia na luta contra a 
virJlênc:ia en1 m•J.ltos l•Jgares, a111. ciG'lit.&:;.i:,nt inuidade1il, o de111preparo de 
M$Sessoria, a mídia, a pouca llbera;io de pessoal preparado, nas 
�isputas, nas poucas rempostas às mollcita;Se111 Internas, nam mudan�am 
�epent inas; ainda, faltam reconhecimentos � maior articula�io com o 
Brasil al�m fronteiras e com os setores mais abrangentes de no•sa 
sociedade. 

Assim, nos1110s próximos semln�rios, encontros regionais e 
VII Encontro Nacional, em Bras(l ia, em Janeiro de 1992, devem 

�refletir que, al•m de organizar-se e consolidar-s•, o movimento deve, 
agora, ampliar, avançar, articular, capacitar, comunicar e tornar, 
desta maneira, seus horizontes mais largos e eficazes na luta pelos 
direitos humanos que slo 1 iberdade, democracia, plural idade, 
igualdade, trabalho, moradia, sa�de, �al,rio Justo, educa�io. 
transporte, lazer, cultura, e principalmente vida d(gna e direito à 
�elicidade pessoal, familiar e social. 

� preciso que ultrapassemos, com análises críticas e 
concretas, esta sensação de perda das utopias, com as mud�n�as do 
Leste Europeu e. a Ji citada exaustio c{vica depois de dez anos de
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lutas intensas e fracassos difíceis de serem assimilados. i urgente 
reconhecer que a queda do muro de Berlim i ganho real dos Direitos 
Humanos. � a queda de vez da maquiagem feita em nome do socialismo • 
cujo real foi bem diferente do anunciado, mas que teve conquistas que 
Ainguim pede ignorar, mesmo com intensa propaganda do neoliberalismo. 
o Capital ismo continua a ser um sistema de crise, opressio e
explora�io social. Existem vitdrias e e�pecialmente cren�a e 
perspectiva de vida melhor e de direitos humanos reais. 

t preciso tornar emergente uma estratégia para a luta dos 
direitos humanos que visualize objetivos prdximos, medianos e 
distantes. Objetivos prdximos que incidam no combate � violincia no 
campo e na cidade, na formaçio, na valorizaçio e promoçSo de 
1 ideranças, no trabalho de conscientizaç:io/organizaçio e lutas 
concretas em campanhas em favor da vida, na comunicação, na 
articulaçio, na amPl iaçio da equipe/secretariado em Brasília, na 
<":\rt ic:ulac;:ão junte> ao govenH>, e�<ecut ivo, 10-:-t�islat ivo. J 1.idiciário, 
procuradoria, Junto aos organismos internacionais na continuidade das 
art iculac;:3es preferenciais Junto aos setores populares e abranger 
mais a sociedade civil. 

Objetivos medianos e distantes na 1 inha da formação, da 
comunicac;:io libertadora, sol ,dariedade, cidadania, democracia 
socialista, histdria e memdria, diversidade, indivíduo e 
coletividade, educação massiva, crítica, convivincia material, 
espiritual e comunitária, ecologia, promoçio e proteção sempre da 
vida, uso da ciincia para o conforto e progresso socializador de 
!.:J ê n (.;: r e:, h 1J mano • 

Assim, há hoJe lugar para a luta dos direitos humanos como 
haverá sempre alim da sociedade 1 iberal, incorporando sem medo7 
valores constituídos e universalmente assimilados como da humanidade 
e não como de um determinado sistema social. Os direitos humanos 
(homens e mulheres) estio no começo e no fim, que será sempre um 
começo. 

3.Querincias Qualificadoras

out,�as, 
nossas 
algumas 

Ousamos lembrar algumas querincias que, certamente com 
pensadas dentro e fora do Movimento, poderio qualificar mais 

ac;:3es pela promoção da vida, digna de ser vivida. Vejamos 
agora:: 

1.A caminhada do Movimento está correta. Avançamos muito. i
preciso, dada a nossa dura e tensa realidade, muito mais em termos de 
combate a violência, de comunica�io, de forma�ió e de organização a 
servi�o dos Direitos 8umancs e cidadania. 

2.Tem gente dentro e fora do Movimento que pensa que a luta
pelos Direitos Humanos esti ultrapassada ou acabada nos 1 imites da 
redemocrat izaçio. i uma visio velha, ortodoxa e estática, existindo 
naqueles que pensam que somente partido e sindicato resolvem os 
problemas da sociedade. Come a luta pelos Direitos Humanos permeia 
toda a sociedade, eles, no capital ismo, pcssibil itarn uma luta contra 
as opressaes e explora��es econ&micas, políticas e ideoldgicas, e no 
social ismo renovado possibilita uma maior redemocratiza,io das 
relaçies interpessoais e sociais, dando maior satis�a,io para homens 
e mulheres enquanto indivíduos e coletividade. 



3.Gueremos ampl 1ar o horizonte de nossas interl igac;:Ões P
art iculac;:io para abranger mais gente, mais setores sociais urbanos e
n..1rai s .. 

setore�;;, 
�; i n d i e: a i s 

4.Gueremos refcwc;:ar 
progressistas dos 
e p o p 1..1 1 ar <-:: s . 

nossas 
partidos 

i nt ,;�grações 
políticc:is, dos 

aliançás cc>m 
movime:ntos 

educac:�,o 
c:r i anc;:a!5 

5.Queremos trabalhar com as entidades chamadas de ONG's -
e cultura popular, assessoria, ecologia, negros, mulheres, 

e a d o 1 e s e: e n t E s , e e 1..1 m l': n i s mo , í n d i o ã, e i d os os • 
6.Gueremcs caminhar mais com organismos representativos e

nacionais da sociedade civil, como� CNBB, OAB, CONIC, CPT, CIMI, 
CESE, FENAJ, ANDES/CNTE, CUT, SERPAJ .... 

7.Queremos articular e participar de foruns, conferincias,
reuni�es como FONEP, UCBC, conferência de sa�de, CBE, SBPC .•• 

8.&ueremos trabalhar com seto�es das Universidades, 
pr::squ i Se\ 
·formando 

e extensia. a formação e o debate sobre os Direitos Humanos 
mais gente para o trabalho dos Centros. 

9.Gueremos articular mais com a Amirica Latina E Terceiro 
Mundo .. 

10.Gueremos saber, aprender, trabalhar, 
autonomia diante das corre1aç8es políticas. 

11.Gueremos nossas estruturas mais 
transparentes, eficazes, ab�rtas e democriticas 
regional e nacional. 

alinhar 

leves, 
a 11 ível 

e ter 

mais 
local, 

12.Gueremos trabalhar o institucional sem perder identidade
E objetivos, princípios, diretrizes e compromissos histdricos 
,,,ss1..1m idos. 

l 3. Gr..1e.·r e mos trabalhar com os setores p�bl icos populares:
Prefeitura, bancadas parlamentares, organismos setoriais ••• 

14-�ueremos explicitar mais e me:lhor nossas atividades 

bisicas� trabalho direto, assessoria, assistência jurídica, social e 
política, articulaç:ão e re:pres€rnta(;âo. Trabalho pr·óprio e cie 
suplincia (quando os suJe1tos prdrrios não existem ou nio agem 
autenticamente>. 

j_5.Queremos sabf:�r, aprender·, ajudar, interligar atividades, 
aç;es para atingir os chamados setores sociais desorganizados, 
vítimas constantes da manipulac:io da mídia eletr&nica e de populismos 
conservadores .. 

16.Gueremos saber e decidir sobre uma interl igaçio entre as
lutas dos Direitos Humanos E a questio de meio ambiente/eco1ogia. 

17.Gue:remos Pensar, explicitar nossa part icipaçio na 
constru�io da Central dos Movimentos Populares .. 

18.Queremos, por fim, descobrir formas e meios para tornar 
mais edicazes nossas lutas pelos Direitos Humanos. 

19.Queremos estimular encontros que nos fazem repensar
nossas a(;;es, e para isso é que surgem as Oficinas de: Sistemat izaçio, 
com uma metodologia nova e eficaz. 

4.Conclusaes Inacabadas

Vivemos impasses, 
nacional. Somos desafiados 
tema pe:rmanente daqueles 
fraterna, devem contribuir 

crises, problemas mil nessa realidade 
a crer que sendo os Direitos Humanos um 
que lutam por uma sociedade justa e 
para romper os cercos desta conjuntura 
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dolorida para milh�es. constituída peles desinimos. as fa1tas de 
al ian�as, as manipulaç:�es e domina��es dos pode:rosos, a falta de 
quadros quantitativos e qualitativos, a falta de relaçio entre 
trabalho de base e de massa, as mobll izaç�es sociais pressionadoras e 
reivindicadoras de interesse dos trabalhadores das cidades e dos 
campos, a falta de aval iaç�es concretas de nossas aç�es em diferentes 
níveis ou 1nstincias de engajamento pessoal. comunitirio E coletivo. 

t verdade que te:mos muitas faltas, mas. tambim, sempre 
temos nossas histdrias, projetos, utopias, engajamentos. 
ciisponibil idades, paixies, argumentes e vontades para sacudir a 
poeira e dar a volta per cima, de braços dados, construindo e 
aprumando novos horizontes, abrindo estradas para que por elas 
transitem os Direitos Humanos. a cidadania de mulheres E homens, 
novos e sol icitlrios, imper�eitos, sempre sujeitos da histdria, nossa 
histdria que nos i dada a viver e transformar. 

Goiinia, julho de 1991 
Pedro Wilson Guimaries 
Coord.Regional Centro-Oeste/MNOH 

TEXTO 3 

uAVALIAÇÃO
n 

- REGIONAL NORDESTE 

1.Pra Começo de Conversa

As aspas servem para v�rios fins na 1 íngua nacional. Por 
exemple, elas podem ser usadas para indicar o uso de uma palavra fora 
cio contexto habitual. Como no caso de nosso título. Isto nio i uma 
avaliação. i. mais verdadeiramente, uma uavaliaçiou. O nosso regional 
optou per uma abordagem mais prob1emat izatja que avaliat iva. Portanto, 
o valor costumeiro que se di a um processo aval iat ivo deve ser
r e 1 a t i v i z.:-1.d o.

A programaçio de debates sobre o uMovimento Nacional de 
Direitos Humanos: Balanço e Perspect ivasu (aqui. outro fim das aspas) 
pare:ce-·nos important.íss1ma. A sua contemporcrneidade é o traç:o mais 
ma1r c:an te �? que deve· ser i n VtZ-St ido. Con t ud O, n O p 1r acesse> d e P rep araç:ão 
cios Vê\r ios estados e suas c\lrt iculaç:cíes dt': ent Idades de d irei·tos 
humanos questionou-se a capacidade de envolvimento da proposta. Fomos 
pegos meio que de surpresa. A falta de um conhecimento anterior e de 
mais tempo nio nos possibilitou mais elementos que caracterizassem um 
bom produto. 

Pedagogicamente, nio foi construido do nacional para o 
regional. do regional para os estados e para as entidades um processo 
mais participativo. Tal equívoco metodoldgico complicou tambim as 
nessas pretens�es aval iat ivas. A oportunidade de envolver mais 
pessoas histdricas ou o p�bl ico externo e que tem algum tipo de 
relac:io com questão de dirÊitos humanos nio p6de ser concretizada. 
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Outra questio importante � o prcipr10 processo em_cur�o. A
produ�io do material que serviu de base para esta s,stemat 1zaçao se 
deu das mais variadas e possíveis formas. Se ganhamos em riqueza e 
plural idade de formas. perdemos na tarefa de dar uma certa 
homogeneidade � linguagem. Mesmo assim. valeu a pena ver entrevistas, 
debates mais acadêmicos, encontros informais, pequenos textos, 
relatos como op�ies de trabalho dos companheiros. 

A sistemat1za�io por si, estabelece-se come um esquema 
abstrato onde virias experiências particulares são generalizadas. A 
maior parte de nosso material expressou a descriçio de fatos 
h1st6r1cos que pouco a pouco formaram o presente mosaico. Se e 
esquema tedrico, abstrat 1vamente, permite que cada um reconheça no 
todo e geral a sua experiência pr�t ica. ao mesmo tempo, pode retirar 
a v1talidad� tio presente em cada narrativa. 

O nosso trabalho sistematizador tem outro defeito cr8nico. 
Ao s1stemat izar os relatos nio foi feito apenas um trabalho ticnico
metodoldgico específico. Certamente, esta sistematizaçio i uma das 
sistematizações possíveis. E revela uma concep�io de prioridades 
entre os problemas arrolados e uma infase relativa entre o que � 
principal e o. que i secund�rio que deve ser levado em consideraçio e 
questionado. O prdprio estilo de abordagem e registro tem duas 
mo t i v a ç õ E.' s p ar t i e'--' 1 ar· 0: s • 

O conjunto de problemas introduzem o texto e o debate. Eles 
sio divididos em quatro partes diferentes e anteriormente propostas. 
� anil 1se das prioridades e das estratégias do MNDH no regional, 
seguir-se-á a discussio em torne da eficácia da açio no campo dos 
direitos humanos. Depois traçaremos o grau de aprofundamento do 
conceito de direitos humanos e as várias perspectivas das nossas 
lutas. 

O nosso projeto de aval iaçio aqui vai. Ainda temos urna 
"aval iaçio". Pelo jeito, muitos caminhos deverão ser feitos atd que 
as aspas dêem lugar a uma expressão mais pura, simples e usual. Vamos 
correr os riscos de se expor à aventura. 

2.BALANC0 DA SITUAC�0 DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL NA dLTIMA
DiCADA: ANALISES DAS PRIORIDADES E ESTRATiGIAS

Nio se pode falar de década do movimento de direitos 
humanos sem se reportar ao período anterior. A recuperação da nossa 
memdria, geralmente. tem como ponto de referência o golpe militar de 
1964 e toda a tortura aos presos políticos. Desse ponto de partida, a 
9rande priori dacle de . ent�{o era combater a t:ortura e clen1.J.nc i ar os 
crimes da ditadura. Muitos dos depoimentos giram em torno das 
alternativas e estratigias de a�io que tentavam garanti r o direito � 
vida dos opositores do regime militar. Foi um momento que 
possibilitou uma certa vitdria dos militantes dos direitos humanos 
sobre a repressio, baseados quase sempre nas Igrejas Cristãs e em 
organismos como Ordem dos Advogados do Brasil - 0AB- - e Associa�io 
Brasileira de Imprensa - ABI. 

Num segundo mc:>nHu,to. quê\ndo c:>s direitos de ·cidadania 
política sio o mote central, o ponto de referência i a  campanha de 
redernocrat izaçio do país, marcado pela Campanha das "Diretas Já". 
Nesse instante h� uma forte part icipa,ic de outros grupos/setores 
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ma ir,; i cle:�nt i f i Cc\d<."JS com o (C::SPo.�.J ...__ .�t. 1 vo de (:i1··::;ian i za�ão política. é: ,:\ 
tiara das mult ,d;es nas ruas e de grandes com(cios/mobilizaç�es. 

Mais recentemente� foi se delineando na pauta do movimentn 
a luta pelos direitos sdcio-econ8mico-pol{t ices mais fundamentais. 
Apris o período ditatorial a situa�io da populaçia nio muda. 
Inversamente aos nossos projetos e desejos. houve um vistoso 
crescimento exponencial da miséria nacional acompanhado de espantosos 
í n d i e E: s cl E v i o 1 ê n e i a �; a c i a 1 • p o 1 ( t i e: a f:": i n !:; t i t 1.i c i o n a 1 .. S a i 1.1 P 1 a n o 

entrou plano e o quadro de nossa sociedade est� cada vez mais torto. 
Paralelamente. o movimento vai se fragmentando e se 

multiplicando. Ao invis de uma bandeira, h� v,rias bandeiras. No 
nosso regional. incorpora-se a pauta do nacional: Terra, Trabalho e 
Violência. Quando se fala em Terra nâo se luta apenas no campo, mas 
se estruturam muitas lutas e entidades sobre a questão do solo 
urbano .. Outra questio destacada foi o trabalho da Constitui�io. 

Como problemas desta real idade inscrevem-se novos desafios. 
A fragmenta�io traz consigo uma certa incapacidade de uma articula�io 
ao plano regional ou nacional. Ao mesmo tempo em que se fortalece na 
crganizaçio, se dispersava na organiciciade. A relaçic das entidades 
com as demandas da sociedade é meramente reativa. pouco propondo, 
menos ainda antecipando-se como educadores. 

Hi uma perspectiva monopolar e urnbigocintrica do prdprio 
movimento. A restrição a um micro-universo origina um desconhecimento 
mJtuo da sociedade e do movimento. Desconhecendo-nos nio hi 
possibilidades de 1�ealiza<.�ã.c:1 ele uma linguagem cc>m1.im que OH:�die uma 
comun1caçio dialogada. 

Sem d�vida, a palavra que po�e expressar o encerramento da 
dicada é CRISE. Com o tempo, fomos nos encostando numa parede de 
problemas que parecem pesar mais que nossa capacidade de superá-los. 

Nem sempre a visio é pessimista. A CRlSE pode vir 
acompanhada de elementos otimistas. Muitos falam em oportunidade� 
para saltos qualitativos, avanços consider�veis. ampl laçio da questão 
dos direitos humanos etc. 

Se ci possível medir a degradação da situação dos direitos 
humanos ou verificar que, apesar da existência do MNDH, as violaç5es 
nio regrediram. mas. ao con�rário aumentaram, nio nos i possível nem 
medir nem verificar come a situaçio estaria se o MNDH nio existisse. 
Possivelmente. bem pior do que est�. Ao final da d�cada, se existe 
uma consciência p�bl ica de que o país ostenta um seríssimo défic�t no 
capítulo dos direitos humanos (por vezes compartilhada até mesmo 
pelos governantes), decorre do trabalho que o MNDH vem desenvolvendo 
todos esses anos. 

Os programas do MNDH (Formaçic, Comunicação, Violincia & 
Cidadania) real izararn-se de maneira diferenciada. De um lado, a 
programaçio ocorreu como algo mais recente e com uma sistemática 
prcipria no regional. Por exemplo, o programa Comunica�io não 
apresent� a mesma concretude e desenvolvimento que os outros. 
Guest5es que intrigam: auto-suficiincia, voluntarismo, ativismo, 
imediatismo. programat ismo e outros u ismosu mais. 

3.A EFIC&CIA DA ACIO NO CAMPO DOS DIREITOS HUMANOS

Como 
O gue entendemos por eficicia? Eis o primeiro problema.

medi-la? Com quais resultados, dados ou cifras? O segundo e o



terceiro. Qual a 
Outro mais .. 

eficácia/eficiincia c:c>mpet: ênc ia? 

Seja como for e come se resolva estes problemas, há uma 
constataçâo: estamos tent�ndo. 

Na verdade, muitas entidades ainda não incorporaram tal 
preocupação. Nâo há uma reflexão que coloque a questão, nio há tempo 
pelo ativismo e, muito frequentement�, nos espaços de articulação não 
se debate o tema. 

Indaga-se a possibilidade de uma açio eficaz com a completa 
ausinc,a de um discurse comum regional e/ou nacional. O 
corporat ,vismo do movimento, também, impede a projeção do movimento 
como um ator político considerável na sociedade. Sem uma agenda 
regional e/ou nacional que seja viabilizável nas várias instincias e 
que assuma uma certa caracterização, a eficiência fica comprometida. 
r· t€-:1-· um<":\ a9endc\ não é apena!:; 0:le��€·:r •Jm tem.,\, ma�. é t,,·c:\balhá-··lo ·na 
sociedade, tornando-o um assunto p�bl 1co e de interesse da opiniio 
p 1.íb l I ca .. 

A dimensio prcf1ss1cnal dos grupos compromete a açio 
e f i e a z • Há um b a i >: o n í v 0: 1 d e p ,,. o f i s !E; 1 e> n e\ 1 1 ;;: a ç ão • a o 1 a d o d e um a 1 t o 
nível de militinc,a .. A formaçic dos agentes das entidades i esquecida 
para a ded1caçio ao mito da mil itincia. Ao invis de militantes, temos 
cada V<'�Z mais m1litontos. 

No p]anp da efic�cia surge a insistente questão financeira 
p estrutural. A crise faz-nos pensar sobre auto-sustentação, relaçio 
com as entidades financeiras e se com mais dinheiro seríamos mais 
eficazes .. Pode-se correr o risco de nio pautar a açio sem o 
necessário suporte estrutural e econ6micq. 

Outra questão que parece se relacionar com o tema da 
eficicia é a especial izaçic. Ele�er uma prioridade que ao mesmo tempo 
especialize a luta e a�t icule-a cem a�plcs setores da sociedade. O 
que se exempl ,fica é a prcblemát ica da Violência. 

Deve-se considerar, ainda, a relaçio da eficicia com o 
impacto social. Quando, nos primeiros momentos, as violaç�es atingiam 

mais as classes médias havia uma maior repercussio. Com a virada do 
alvo para as classes "populares" o poder de reaçio e repercussio 
diluiu-se tremendamente. Tal reelaboraçio dos atores sociais 
evidencia uma sociedade de classes, e para alim, de incluidos e 
exclutdos <"Apartheid Social"). 

4.0 CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS 

A terceira questio está intimamente 
anterior. Para se ente�der o aprofundamento 

relacionada com a 
do debate sobre o 

deve-se problematizar conceito de direitos humanos, entretanto, 
tamb�m o que entendemos por conçeito. 

Ora, toda conceituaçic i perigosa .. Como os conceitos sio 
canstruç�es ldgicas, estabelecidas de acordo com um quadro de 
referincias, eles adquirem seu significado dentro de esquema de 
pensamente no qual sio colocados. Nio podemos confundir as coisas da 
lógica com a lógica das coisas. 

Porém, os conceitos nos auxiliam no processo comunicativo. 
Se ele reflete corretamente as forças que operam no mundo, o nosso 
trabalho fica mais ficil. A sua representaçio da real idade favorece a 
que falemos das mesmas real idades quando conversamos. O conceito de 
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direitos humanos é construído a partir de várias contribuiç�es. Desde 
os discursos liberais, aos discursos socialistas, passando pelos 
discursos tecldgiccs/religiosos, os direitos humanos vim modificando 
a sua representaçio ccncettual. Nio significa, entretanto, que não 
acont€-:ç:a u.m n1.i.cle:t1 cc�·nt1�;_;\l, uma "essiinci;;1_", q1H�, pc>l ido com o tempo, 
defina valeres, atitudes, discursos e debates. 

Constata-se que nc Nordeste, dentro do movimento. h� uma 
transfcrmaçio desse ndclec central incluindo e relacionando as 
qUest5es colet 1vas e individuais na perspectiva da transformaçio da 
sociedade. Quanto � sociedade, hi uma relativa consc1encia das 
viclaç�es sist:emát icas dos direitos humanos. A questio i saber o 
quanto a consciência ingênua ou culpada interfere na elaboraçio de 
uma consciência crítica e que realize aç�es consistentes. 

�-'i. PERSP[CTIVAS 

propostas para cs 
deveríamos colocar da 
humanos e do MNDH.

ap 1� ft!,;en t: 01.1 V<-�r i edade de 
nossos prdximos 

seguinte maneira� 
passos. Sistematicamente, 
perspectivas dos direitos 

No plano mais amplo dos direitos humanos, i fundamental 
elaborar um discurso comum, respeitando a diversidade nacional, que 
incorpore a democracia e e socialismo come valqres interligados e 
d(�p�·ndf.--:nt1-::s. Ao lllP.SlllC:) t<o,mpo, in&C':�1ri1r n,:\ pauta naciona1 (.') tema d01ã 

c:I i r e i t o f� h u nn:.-\ n e, !:; , IH\ d i nH,: n �;;ão p c>l í t i c <i\ • soe i ,d f� é t i e: a • 
Quanto ao MNDH fala-se em especial iza�io sobre o terna 

Violincia. Já out:ros sugerem a manutençio da tripla priorizaçao 
(terra, trabalhe e violência). Alguns defendem a descentral izaçio 
organizativa e concomitante regional 1zaçio, enquanto outros desejam 
estreitar as relaç�es crganizat ivas. Propae-se o comprometimento de 
partidos políticos c:cm o t:emc1 .• 

Parece importante capacitar e profissionalizar os agentes 
dos Centros, melhorando suas estruturas e a sua pcl ítica financeira. 

A dimensio Prospectiva nio se dá a curto prazo. o

invest 1mento é longo, mas urgente. 

6.PRA CONTINUACIO DA CONVERSA

Como podemos notar, a elencação da "aval ia�ão" em pontos � 
mais organizativa e didática que real. Há uma impl ica�io tal entre os 
discursos, relatos, histdrias e pessoas que i impossível separar. A 
nossa tentativa prelJminar é construir o debate. Avaliar a nossa 
caminhada é determinante. Faz-nos sujeites de nossas lutas ao invis 
de objetes de um cilculc egocintrico de troca de interesses de grupos 
ou pessoas. i a oportunidade de desnudar-se sem o preconceito das 
pudentas partes ou a vergonha das gordurinhas que o tempo acumula. i

o desvelar de nossos corpos cem a felicidade de quem se prepara para
a vida, deste "erosu nosso de cada dia.

A conversa continua ••• 



34 

TEXTO 4 

JORNADA REGIONAL DE ARTICULAÇÃO - REGIONAL SUL II 

08,JLT:t.VO :: 
i.Inic1ar o resgate hi st6rico do MNDH no Regional Sul II
2.Ava11ar e analisar os programas de Comun1caçâo. Formaçâo e contra a 
Violinc1a nos Estados e Regional 
3.Prepara�âo da Assembliia Regional e 4a. Etapa de Formaçio

P R O (3 fU.!i M A : 

Vc\t" i ,:\S 

O 1
,. e i,; �:n:1 t e d a 

t'ont:r2s. Ne�;;te 
·fonte�; orais,.

1·1 i st: 6,,. 1 a 
enc:ontt"O 

se: r· ,,'i f e: 1 t e>. E,: m e: t e\ p a.s ,é\ t r avé s á e: 
trabalharemos prioritariamente com 

i.DEPOIMENTOS INDIVIDUAIS E MESA REDONDA

Depo I mentcis individuais= Darci Marochi (PR), Joio e Justina 
F a e h í n í , A n e:\ L. u d '.J. i g e V i 1 !;; o n P �� d r os<':\ < S C ) , • .J a i r K r i !:; e: k f� , P a u 1 o 
Carbonari, Roque Grazziont in, Marisa Formclo D. Vecchia, Marianinha 
Puhl, Lei Ramos Moreira, Josi Pancotto (RS) e Cleyde Canutto <CESE).

Na la .. rodada estabeleceram-se critcirios e pontos 
sign1f1cat ivos do resgate histdrico: 
A.Vamos recuperar dados ou recuperaçio da h1stdria?
8.Ccmc nasceu cada Centre de DH?
C.0uais os fatos que proporcionaram a criaçio de cada Centro?
O.Centros que iniciaram e Já nio mais existem?
E.Qual o perfil e o papel hoje do MNDH e sua eficicla e persp�ct lva?

Res<;iatar- a 1d0:nt ide\de.
A recupera�ic histdrica i muito importante e poder-i ajudar 

numa perspect 1va bara e MNOH. Por aí, se achari a identidade do 
Movimente. Isso ainda nio foi feito .. Achamos que i um elemento muito 
1mpo1r t:ante .. 

DEPOIMENTO DO r��,

No inicio da década de sessenta surge, em Porto Alegre a 
Comissio de Justiça e Paz. Apds e golpe de 64, começam a surgir 
atr-itos entre os Movimentos da Ação Católica Especializada, a 
Comissio de Justiça e Paz com alguns elementos da hierarquia da 
Igr-eJa Catdl ica, especialmente Dom Vicente Scherer . Uma parte dos 
elementos da Comissio de Justiça e Paz continuou se reunindo na Sede 
do Movimento Familiar Cristão, e, em março de 1979, oficializaram o 
Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre. 

O MJDH trabalhava com presos pol ít ices, Sem Terra e a 
Anistia Internacional. Foram urna referincia a nível estadual P 
nacional na defesa dos direitos humanos. Atualmente. a atividade 
prioritária de MJDH, al�m de atendimento de casos, desenvolvem o 
progr-ama Educar para os Direitos Humanos. 

Em 1979, o August inc Veit foi contratado para a secretaria 
do MJDH, sendo o primeiro 1 iberado para este tipo de atividade. 

Santa Maria, em 1979, foi cr tado um Centro de DH 1 igado à 
[)iocese e �  Universidade de Santa Maria. Posteriomente, por problemas 
internos deixou de atuar .. Hoje, está ressurgindo um nove Centro de DH 
atrav�s de pessoas 1 igadas a Pastoral Universitária. 

Caxias de Sul, em 1983, por ocasiâo da Assembléia uigreja e 
o Mundo do Trabalho" real 1zada no mis de agosto. foi proposto e 
aprovado a cr,açâo de um Centro de DH. Em ia. de maio de 1984, 
momento em que a Igreja junto com as entidades sindicais e 
organizaç3es populares celebravam o dia dos trabalhadores, deu-se a 
1nstalaçio e assinatura oficial da ata de fundaçic do Centro de OH. 
Foi o io. Centro no Estado que nasceu com o perfil de Pastoral dos 
Direitos Humanos. Este Centr-o surgiu da reivindicaçio do movimento 
operário e comunitário, dedicando-se prioritariamente � questio da 
v1ol&nc1a policial e �s lutas do movimento sindical e popular, tambim 
se dedicou a formaçâo da consciência crítica através de semin�rios e 
painéis. Em 1990 e 1991, Caxias é a sede do Regional Sul II e da 
Secretaria Nacional de Formaçio. 

Em 1986. a lgreJa Episcopal do Brasil fundou o Centro 
Desrnond Tutu. cujo trabalho i voltado principalmente em resolver 
quest3es Jur(ciico-famil iares e atendimento de casos. 

Farroupilha, 1984, a partir do incentivo do Centro de DH de 
Caxias do Sul e com o apoio do Sindicato de Trabalhadores Rurais, 
surgiu o Centro de DH de Farroupilha 1 igado as lutas do Movimento 
Popular, principalmente nas questBes de habitaçio e meio �mbiente, 
destacando-se a preservaçio do Arroio do Ouro ameaçado pela 
instalaçio de �ma f�brica da Coca-Cola. 

Bento Gonçalves, em 1985, como e Centro de Farroupilha o 
Centro de DH de Bento Gonçalves foi incent ivadc pelo Centro de Caxias 
dentre da política de ampl iaç5es de n�cleos na regiio da Serra 
C·)aÜctic\. 
popu 1 a1r 

n1éd i e eis 

A preccupaçâo inicial maior foi quanto � violincia no meio 
e �  luta pela questic da saJde através de enfermeiros P 

qy� assumiram o desafio. 

1 1 9<':\dO 
Venincio Aires, em 1985, e Centro de Venincio Aires surgiu 

�s lutas do movimento popular e sindical com apeio da Pastoral 
() p E: 1'· e\ 1'" i ,:\ • 

d,:\ I1:1r·f·:,J,:\ d�:: 
Leopoldo, surgiu 1 i 9c\cla 

Conf1ssio Luterana, a 
a Escola Superior de Teologia 

Comissão de Justi,a e Não 
Violência. 

Santa Cruz do Sul, em 1987, a Diocese de Santa Cruz do Sul 
formou um N�cleo Diocesano de Justiça e Paz com preocupação com a 
Doutrina Social da l�reJa, 

Cruz Alta, foi criado um 'N�cleo de Promoção dos Direitos 
Hu�ancs Justiça e Fraternidade procurando dar assistinc1a �s pessoas 
nec:esá;itad,:1r..; .. 

Arroio do Meio e Nove Hamburgo, nestas duas cidades 
criaçio de Centros, sendo que. com o decorrer do tempo, 
d e:sc\t i vad c:is. 

Atualmente estio se articulando novos n�cleos de 
m IJ. n i e í p i o t� d fo' (3 a 1r i b a 1 d i > I j I.J. í e A l t () l.l ,,. l,H:J I.J. a i "

horJve a 
frJr·am 

OH nos 

Nos municípios de Porte Alegre e Caxias do Sul, foi criado 
através de prmJetos de lei a obrigatoriedade da inclusio de conte�dos 
sobre OH nos currículos de ensino de lo. Grau. Foram também criados 
nas Cimaras de Vereadores e na Assembléia Legislativa, Ccmissaes de 
OH. 
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DEPOIMENTOS DO PR 

A questâo dos OH, também no PR, nasce atravfs da Com1ssic 
qual haJe está desativada por ,J U �:; t: I ç: .�. f.: p a Z r É m C 1,H' Í t i l:J .� , a 

quest�es internas. 
Cur I t: 1 b a, 

1�f,'.al I zadai� 
p-astcwaif,;, 
«\ 9 1.1 e\ Ir d ê'\ l'l d C) 

,,\t 1v1dades .. 

e\ fim 
:ap<:>io 

em :t<?E!:3, 
;;,t 1vid<�de:�:; 
df.-� c:t,.. iar- E·' 

alim da Com1ssio de Justiça e Paz. foram 
e tentat 1vas com diversos movimentos e 
firmar o Centro de OH. Hoje, estio 

financiadora para rearticular suas de-:: ent 1dadtõ: 

tinha 1 igaçio com a 
do Centro de DH. 

Centrr c>, po i �; esta 

A Comtssio de DH Heleno Fragoso. que 
CJP, tem atracalhado a tentativa de organ1za�âo 
1nclus1ve na possibtl idadE de financimento ao 
Ccm1ssic Ji recebe aJuda de exterior. 

Ponta Grossa, em 1983, o Centro de OH começou atrav�s de 
contatos com a Com;ssio de Justiça e Paz de Curitiba e a Pastoral 
Un1vers1t:ar1a. A fundaçio do CDH aconteceu na rastro da Campanha 
Fraternidade Sim, Vlolincia Nio. HoJe atuam mais com a irea sindical 
P popular <favelas), buscando a forma�âo de novos quadros. Esti 
havendo art1culaçic com setores mais progressistas da Igreja, como a 
Pastoral Operária, Comunidades e Partidos Pol ít 1cos. 

Hi dificuldadEs de ver claro a identidade do COH, tomar uma 
postura mais aut:6noma, red1scut 1r os programas, ter vida própria. No 
1níc10 havia uma postura de vínculo direto (presença constante em 
acampamentos, favelas, zona rural) e foi feito uma campanha 
s1gn1f1cat 1va a favor dos umenores escravos" que teve premia�io 
Estadual de 01re1tos Humanos. Esta premiaçic teve a dura�âo de dois 
anos (1984/1985). A luta dos Sem Terra teve papel destacado Junto ao 
CDH, em Garapuava, Castro e Ponta Grossa. O caso da prisio do 
Jornalista Mazarclo dsspertou muita sclidariedadE. 

Ponta Grossa foi sede da Secretaria Regional do Sul II, no 
anos de 1986 e 1987. 

Londrina, em 1985, criou-se um grupo de apoio ao 
trabalhador Junto com a Pastoral OperJria. Predominância na área 
s1nd1cal. Até 1990 houve uma aprox1maçio com Ponta Grossa. A partir 
da crise econbm1ca de 1990 o COH ficou bastante desarticulado. 

Cascavel, em 1986, um grupo universitírio, a PJ, 
professores e um vereador do PT, forma um CDH que durou apenas um ano 
(anc:> eleitc:iral) .. Não t1;.�ve cc>nt inu.idaciE.' .. 

Fc:iz do Iguaçu, em 1990, a partir da Pastoral das Migra�aes 
surge junto � Diocese um Centro de DH, para atendimento de casos e 
com a preocupaçao do problema migratdrio da fronteira. i um grupo 

1 n I e: i an t E.'. 
Um marco na hist6ria do PR foi a questio da luta pela terra 

destacando-se a violência contra menores escravos, trabalhadores de 
�azendas, e a luta sindical. 

DEPOIMENTOS DE se

Jo1nv1lle, setembro de 1978, foi criado o ic. Centro de OH. 
Teve origem na Igreja com a presença de O. Paulo Evaristo apoiando a 
Pastoral Operir1a e as CEB's. Por ser uma cidade muito tradicional, 
nio podiam denunciar ocorrências, e a PO denunciou a morte de 
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no local de trabalho. O Bispo estava ausente e quando 
recriminou a at itucie tomada pela PO, e disse que não 

ter usado a IgreJa nesta den�ncia. A partir deste fato, 0 
<;J r •J. p e:, se dividiu e com novo assessor, desvinculados da ·1· .. greJa, 
começaram a luta pelos problemas populares, cpcsiçao sindical, 
conservaçio do solo urbano e loteamentos irregulares. Tornaram-se 
referincia de luta na oposição sindical .. 

Em 1984-1985, trabalharam Junto com a PO e o movimento 
5 i n d I C a 1 IH\ S 1 a b O r a ç; iÚl d e p 1r O f:> O�; t e\ 5 ,/ IJ.11 t r.·> .. r t . t . ' 

i:l . .• ,ons .1 :u1n'Ce com m;\is i�5
entidades. O Centro esteve presente nas lutas estaduais e regionais, 
tenda coordenado o Regional Sul II em 1984/85 e 1988/89. 

Hoje o Centro de OH est� mais 1 igado a Igreja e esti se 
ccnsol idando um n�clea mais independente no Bairro Floresta. 

Crici�ma, em 1980, criação de um COH 1 igado � Igreja. Houve 
desavenças internas entre militantes da Igreja e do PCB, sendo 
e:d i nto ClepcJ IS de POUCO tempo ele clu1r aç:�\Cl. 

Blumenau � Gaspar, em 1982/83, formaram 
proc:1.J.raram Cê\ll1inht-\r 

encontra dificuldades de se articular. 

uma �nica Comissão. 
sendo que Gaspar 

Em 1988 BlumEnau fundou seu 
cl,� Ign�Ja. 

pr·ópr i Cl COH, 1 igado a um grupo 

ItaJaÍ, em 1986, com o apoio da Igreja foi criado o CDH. 
Surgiu a partir da violincia policial, sendo que atuam nas questaes 
populares, principalmente a questão da moradia e solo urbano. 

Brusque, em 1989, grupo independente da Igreja que nasceu 
tentando articular as lutas populares. Viram que o CDH seria um
i I') S 'C I'' 1.i íll E n t O cl e P I

r e S e n Ç ê\ n e\ 5 l 1.1 t a�;; , n ,::t 5 C O m t.J. n j d a d E S • É: f O I
r m ,� d O p O f

r 

militantes oriundos da Pastoral da Juventude e militantes do 
movimento ecológico. 

Rio do Sul, em 1989, e CDH nasce com o apoio das Irmis 
Catequistas. Agrupam as lutas de movimento popular e ecoldgico das 
cidades do Alto Vale do Itajaí. Estio estruturados em ndcleos com 
base nc:,s três programas do MNDH. 

Chapecó, em 1989, um grupo de estudantes universitários 
ligados a D.Josi Gomes atua Junte a problemit ica da terra e na 
questio indígena. Nfüo estabeleceram uma crganizaçio de OH própria. 

Lages, em 1988, ocorreu a ia. tentant iva da criaçio de um 
COH c:om a ajude\ clE� Pt":<r,scas dE: J<.1invill<:-: .. Em 1989 com a morte de um 
sindical 1sta, fo1 criado o Forum Permanente de D.U.Vianey. Hoje, 
Existe como art iculaçio ele pessoas de Lages e dos municípios 
vizinhos. Com o acompanhamentc:i de Regional, Mariza e Roque, foi 
realizado um encontro de formação e art iculaçic da regiio Lageana. 
Está se firmando como n0cleo de OH. 

Os CDHs de SC agem bastante de forma emergencial e 
educativa. Estio pressntes nas lutas quando elas ocorrem (transporte 
coletivo, carist ia e desemprego). Os CDHs mais novos de adaptam mais 
fac i lnH,-:nte aot:; 'P1··cJ�.�rc\mas do MNDH dei que�: oi,; Cc�nt'ros mais antigos. 

EFIC�CIA DAS LUTAS 

Perceb!mo� que antes que surgisse oficialmente o MNDH,

existiam nos tres lstados grupos ou movimentos em defesa dos Direitos 
Humanos, com origem diferenciada. 
RS- Destacou-se na defesa dos presos pol ít 1cos. 
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Porto Alegre, devido a sua proximidade de fronteira com os 
pa(ses do Cone Sul, e a militincia existente. destacou-se no 
acompanhamento e na defesa dos presos pol {tices. Desempenhou um papel 
importante no processo de res1stincia democrática frente ao período 
d i t ,,. t: (W I a l ,. 

se- Des t <:1. ci •H� p "'r a o 
A t 1.1a (� aCJ 

movimento oper�r,o, solo urbano. 
na luta conjuntural do movimento cp er .,{,,· i o 

popular. Em apenas três Centros permanecem as mesmas pessoas como 
referência. Muitos frutos novos. 
PR- A questic da terra foi o destaque principal. 

As lutas mais comuns do Regional Sul II foram a questão da 
v1olênc1a pcl 1cial e urbana. a questao da terra e o solo urbano. 

Tende em vista a mudança da sociedade, qual a contribuiçio 
cios Centros de OH do Regional Sul II? 

-A articulaçio e a atuaçio conjunta dos CDHs com outros Movimentos 
aumenta a ef1cicia; 
-A part ic1paçâo conjunta nas lutas populares busca resolver os
problemas imediatos e, também, a organizaçic popular; 
-i importante estar presente na caminhada que vai acontecendo, porém
cada movimento deve seguir a sua autonomia;
-··Porr f;;,lta, d�: p1··e>,Jeto mais definido a médici e a longo prazc>, as 
pessoas participam por quest5es ressoais; 
···Se nouvesse programas mais definidos se evitaria a atuaçic apenas
emergenc1al e a evasâo de militantes; 
-O Movimento de OH perde a sua identidade quando nio assume o seu
papel com um projeto próprie> dentro da sociedade; 
-0 Movimente de DH precisa assumir uma identidade clara e ter, assim
uma face própria Junto a sociedade. 

PAPEL DO MOVIMENTO? 

Constata-se que os Centros de DH possuem um espaço que 
outros movimentos ClgreJa. Partidos, Sindicatos ••• ) nio t&m 
conseguido. Por isso o questionamento: o papel do MNDH ci estar Junto, 
apoiar, ser dirigente ou assessoria das lutas populares? 

Os Centros do Regional Sul II. na pesquisa de 1991, 40%

responderam que atuam como Movimento e fazem assessoria; 20% como 
movimente popular; 26,5% como assessoria e 13,5% com outras formas de 
trabalho .. 

Os Centros de DH contribuiram para que a classe 
trabalhadora avançasse em consc1incia e crganizaçio= 
-criou-se muitas ferramentas de luta, ajudando a produzir muitas
tnformaçaes para reforçar o saber popular (ccupaçaes, transporte ••• ); 
-deu respaldo para as lutas, cem maior conhecimento dos seus
direitcJs, 
-i um ponto de referência (procurado pelo movimento popular).

A natureza do Regional � caracterizada corno ARTICULA�IO. 
Foi eficaz internamente, pois começaram a surgir novos n�cleos nos 
Estados (80% dos CDHs surgiram apcis 1982), e tambim colaborando com o 
Movimente Nacional. 
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Antes da criaçio das Coordenaçaes Regionais a art iculaçio 
era feita atravis dos Encontros Estadual e Regional. 

A Secretaria do Regional Sul II, foi exercida da seguinte 

-1982/83: RS - MJDH de Porto Alegre
-1984/85= se - CDDH de Joinville 
-1986/87= PR - CDOH de Ponta Grossa
-1988/89: se - CDOH de Joinv1lle
-1990/91: RS - COOH de Caxias do Sul
A part icipaç:ão no io. Encontre Nacronal em 1982 teve a 

p a Ir t: 1 e: 1 p 'i:\ ç �� C) ' e: m p <::� t 1r ó p C:) l i s , d e p Cll" t: () ,� l ��- 9 I'' �,: ft �I o i n V i l l e . já F-: m 1 9 8 3 , 
em Sio Paulo, quando houve a divisão em 8 Regionais, o Sul II tinha 
como referinc:1a, além dos dois CDHs citados. Ponta Grossa do PR. 

O lo. Encontro lnter-Estadual accinteceu em 1984 em 
Joinv1lle, t 1nha como bandeiras= Violência e Terra. Com a assessoria 
do Betinho, Ji era levantada a questio nio só de defesa dos DH, mas 
como construir a CIDADANIA .. 

A art iculaçio se fazia a partir de lutas comuns a defender. 
Se trabalhava muito a rart ir de quest3es imediatas, nio se carrega a 
1di1a da utopia da luta, que � uma questio permanent� a n{vel 
i d C·?O 1 ó!.� i e:: o e p c:i 1 í t i e<:> .. 

Percebemos que nio pode ser uma luta de cur, PT, IGREJA ••• 
� preciso ser mais ampla, nio só direitos de igualdade mais restritos 
( s a ii d e , e: d 1.1 e: a ç: ã e> , m cw ,:1. d l ,:\ • .. • ) , é p ,,. e-: e: i r,; o u n i ver s a 1 i z ar ma i s a 1 1J t a , 
envolvendo setores médios e outros grupos nio partid�rios. Precisamos 
aprender a buscar aliadog e saber fazer al ian�as. 

Ultimamente, com o surgimento das CcordenaçSes por 
Programas nos Estados, houve um grande avanço na art iculaçio 
democrática. formando equipes, que se tornaram mais respons�veis 
peles encaminhamentos dos trabalhos. 

A �lt ima experiincia de coordenaçâo do Regional revela que 
este servi�o não pode ficar na responsab1l idade de uma pessoa, ele � 
muito mais produtivo e eficaz se for assumido por um CDH, onde o 
Centro escolhe, acompanha e assessora os responsáveis. 

2.AVALIACIO E AN�L1SE DOS PROGRAMAS

Na Assembléia Regional realizada em 1989, na cidade de 
Chapecó-SC, foi del lberado que, pelas necessidades que os grupos 
encontravam na questão metodo16gica, seria dado prioridade � questio 
de formaçio em nível Regional" 

Em Torres,. Janeiro de 1990, houvs a reuniio de art iculaçio 
do grupo que iria assumir o Regional Sul II para o biinio de 90/91. 
Nesta reuniio, foi definido o programa a ser seguido para concretizar 
as dec,s3es da Assembléia Regional. 

Programou-se um curso em 4 Etapas (uma por semestre> para 
aprofundar a questão metodológica nc Programa de Formação; e 
encontros � n{vel Regional na �rea Jurídica e de Comunica�io. 

Como trabalhar Comunicaçâo e Viclincia dentro de uma 
metodologia participativa? 

Confirmou-se quE= 
-A Formaçio i e elo de ligaçio entre os Programas.
-A prit ica demonstrou que e planejamento dos conte�tjos d definido
pela prcipria metodologia decidida coletivamente. 
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Ati fins da dicada de 80, os Centros de DH nie estavam 
argantzades em Programas. Apcis a decisão do MNDH existe um esforço 
dos CDHs para seguir os tris programas e articul�-los entre s,. 
Alguns nâo mudaram o trabalhe, mas localizaram as tarefas na 
perspect 1va dos 3 Programas. Em alguns CDHs foi criada uma equipe 
�xecut 1va para coordenar o trabalho de cada Programa. Todos têm 
aceitado muito bem este t tPO de organtzaçio. Os CDHs que iniciaram 
apos a dec,sio do MNDH conseguem trabalhar melhor que os Centres mais 
ant 19os .. 

A maior dificuldade é de instrumental 1zar os m1l1tantes. O 
Programa de formaçio fo, o que mais �vançou neste período, devido a 
dec1sio do Regional. Na V1olenc1a cada um está atuando de acordo com 
as necessidades que se apresentam. Surgiram vários comitês pela vida, 
reunindo várias ent 1dad�s, com o obJet1vo de fazer campanha contra a 
pena de morte. Em n1vel Regional anualmente é real 1zado um curso 
e:spec:if'1co ele 'D1re1trJ Alternativo". 

Na Formaçio, alcim de desenvolver o curso Regional em 4 
etapas, sobre Metodologia Alternativa, algumas sub-regi Ses 
organizaram ciclos dF Estudo entre os mun1c(p1os mais prciximos, onde 
aprofundam metodologia e anal 1se da real idade de uma maneira 
part 1c1pat ,va. Em todos os Encontros que se realizam no Regional foi 
adotado o sistema de se fazer Anil 1se de Conjuntura e Estrutura de 
�orma PARTICIPATIVA. Este sistema perm1t 1u um grande avanço na 
democrat,zaçic do saber e a possibilidade dos militantes se 
capac1larem mais nas lutas Junto com outros segmentes da sociedade. 

Na Comun1caçic, foi real 1zado um Encontro Regional 
Específico sobre o assunto, atravis de 4 oficinas: Documentaçio, 
Comunicação Visual, Rid10 e Vídeo. Percebemos no Regional um avanço 
signif1cat 1vo sobre a 1mpcrtinc1a deste Programa. A maioria dos CDHs 
estão procurando elaborar materiais de Comunicação Alternativa. Foram 
produzidos v1deos sobre me1e ambiente, moradia, sa�de. 

Em nível Regional, os Programas estio em fase de 
implantação gradual. Houve um fortalecimento da art icula,io Regional 
e o aumento das equipes de OH. 

As d1f1culdades gerais do Regional sio: reestruturar os 
COHs mais antigos quanto aos Programas; ampliação de quadros; 
recursos f1nancerros para os COHs; pessoal preparado para representar 
os CDHs nos Meios de Comunicaç:io Social. 

3.PROPOSTAS E PREPARAC!O DA ASSEMBLiIA REGIONAL

Foi re�orçada a idiia de que cada CDH tenha um respons�vel 
por cada um dos tris Programas: FORMAC�O. VIOLiNCIA E COMUNICACIO. 
�sse responsavel, tem a incumbincia de fazer a articulação do 
Programa respectivo Junto ao Estado e ao Regional. 

. Formaç:io:: 
-Seguir o aprofundamento da metodologia part 1c1pat iva.
-A formação faz a 11gaçio dos demars Programas.
-No RS, desenvolver o proJeto uEducar para os DH u.

.V1olênc1a:: 
-CAMPANHA EM O�FESA DA VIDA
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-Cada CDH deve indicar um responsivel pela Campanha em Favor da Vida, 
que deveri participar do Encontro Jurídico Regional a ser realizado 
em Laurent ,no (agosto). Neste Encontre levar o resultado da pesquisa 
sobre violência e o que estamos fazendu sobre nPena de Morten . 
-Documento a ser enviado aos parlamentares, manifestando-se contra o 
Plebiscito e sua inconstitucionalidade. 

.. Cc:im•.rn i e ,:\Ç. ão:: 
·· .. Doe: umen t ação:
documentos da 
cios f'at os) ..

que cada CDH forme um 
imprensa Cimportinc1a para 

banco ele 
a h1stór1a 

-Que no prdximc
vídeos, boletins,

Encontro de Comunic:aç:ão 
para troca de experiências. 

TEXTO 5 

dados. arquive 
do movimento e 

DIREITOS HUMANOS: UHA DÉCADA DE CONSTRUÇÃO 

Ao buscarmos resgatar e refletir sobre a situação dos 
Direitos Humanos no Brasil, na �lt1ma dicada. utilizaremos como eixo 
cie anil ise a evolu�io histdrica dos movimentos sociais dentro da 
perspectiva de supera�io do 1deirio 1 iberal, no processo de 
construçio da hegemonia da classe trabalhadora; portanto, que 
suplante a concepção de Estado de Bem-Estar implantada no sistema 
Capitalista. bem como supere as deficiincias estruturais do 
Socialismo ati então concebido dogmaticamente. 

Neste sentido, a década de oitenta aponta-nos, a partir do 
restabelecimento (ainda que relat 1vo) dos direitos político� 
aviltados durante o regime militar, caminhos onde nio se busca apenas 
a defesa do indivíduo em si, como tambim a defesa daquilo que � 
coletivo, em especial os direitos econBmicos e sociais, com 
s19nificat 1vo avanço no que tange aos direitos da Humanidade, a 
exemplo da questio ecológica. 

As entidades que compiem o Movimento Nacional de Direitos 
Humanos surgem, entio, em 
partir disso, definem-se 
movimentos sociais. 

decorrincia das necessidades locais e, a 
os diferentes graus de inserção nos 

A art icula,ão desenvolvida a partir de 82 entre entidades 
de direitos humanos gmbasou-se na perspectiva de uma atuação conjunta 
objetivando aç3es conexas, cujo ipice foi a prdpria conformação do 
Movimento .. 

O processo de organizaçio dos Direitos Humanos enquanto 
Movimento foi, paulatinamente. ganhando reconhecimento a nível 
1nternacronal e nacional. Isto, como decorrincía do direcionamento de 
suas lutas numa perspect 1va histórica de organização do homem 

( indivíduo-suJeito desse processo) para a efetivação da cidadania 
(abrangendo a sociedade como um todo). 

M�lt iplos foram os trabalhos realizados neste período numa 

compreensio de que a CIDADANIA consubstancia-se em direitos b�sicos 
como educaçio, sa�de, moradia, transporte, acesso ao trabalho, 



11berdacie de expressio, organização, associação, sindicaliza�io p 

proteção ambiental entre outros ••• 
As aç�es implementadas pela articulação inicial do 

Movimento junte aos oprimidos e marginalizados e as exigências que 
esta op,io 1mp�e. levaram-no a buscar uma estrutura adequada que lhe 
garant 1sse uma melhor atuação a nível nacional. Isto i ficil de se 
perceber ao serem anal isacias as di�erentes estruturas (p.ex. em 
Petrdpolis. em Goiânia e em Brasília) come tambim as suas virias 
metas e atuaç5es implantadas periodicamente (de acordo com a 
conJuntura), porém, sem Jamais desviar-se de sua proposta base: a 
DEF·r:::�;A DA VIDi:i ! 

Portanto, Petrdpolis expressou a primeira fase de 
art 1culaçio. Neste período, através da estrutura criada para 
�uncionamento de SIN, �iabil 1zou-se o in(�io de um intercimbio de 
in�ormaçijes/denJnc1as e, também, o incentivo, apoie e solidariedade 
às diferentes ex1gincias. A comissão nacional, criada a partir de 
1984, passa a dar ao serviço Já implantado, um caráter de real 
representação das lutas nos imb1tcs reg1ona1s. 

O caráter itinerante vivido com a sede nacional em Goiinia. 
propiciou ao conJunto das entidades, avançar nas discussaes acerca de 
uma sede definitiva, aprofundando o debate sobre a estrutura P
organ1zaçio do movimento, em sua dimensic pcl (t ica. 

A dec1sio maJcritár1a (do V Encontro Nacional) em fixar a 
sede do Movimento Nacional de Direitos Humanos em Brasília, 
conÇ1rmou-se como correta, no que tange ao processo de organicidade 
do Movimento, enquanto entidade e articulaçâo Junte às diferentes 
express�es dos movimentos sociais repesentat ivos dos trabalhadores. 

Pode-se ident !ficar uma maior organicidade alcançada pelo 
movimento atravis: 

-da passagem de uma coordenaçic nacional par� um Conselho
Nac, ona 1 � 

-··da
e o llllJ n i e a ç: ão 
t: rabalho; 

c:on!:;t i tu i ção 
e Violincia) e a 

das secretarias (Executiva, Formaç:io, 
efet ivaç:io de seus respectivos planos de 

H•Jm<.-\no!:, 

Humanos, 

-da consolidaçic das Secretarias Executivas Regionais;
-do crescimento quant itativc dos Centres de Direitos 

em todo o pa{�;; 
-do crescimento 
prcp1c1ado pelos 

teórico 
CUl'º SClS, 

cios militantes dos Direi tos 
encont:ro� •• seminirios, promovidos 

pelos Regionais e/ou cem as Secretarias; 
-pela ampl iaç:io e consol idaçio de relaç:Bes, apoio e 

i,;ol idar ie:dat1f� rec Íp1•·ocr.>1;; cf:nt1�e e> Movimento <,;: cl iversa�. entidades, 
organizaç:�es e organismos da sociedade civil organizada, de car�ter 
nacional ou 1nti;:rnacicinal. 

O Movimento vivenciou juntamente com os segmentos 
progressistas da sociedade as dificuldades e decepç:ijes impostas ao 
conJunto da naçio e, particularmente, a posse de Governo Collor, que 
vem explicitando os marcos de depend&ncia e submissio ao capital 
transnacional, em que se sustenta o projete neoliberal de 
desf.rnvc 1 v I men t '.J .. 

O Movimento nio fica imune �s mudanças que s• sucedem no 
contexto internacional, evidenciadas nos países dos chamados blocos 
capitalista e socialista. Essas mudanças têm permeado as discussBes e 
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gerado diferentes pos1ç�es e anil ises dos fatos ocorridos r 

est 1mulando o debate sobre o papel dos Direitos Humanos na constru�io 
da nova sociedade. Exigindo, portanto, a explicação das diversas 
concepç5es de Direitos Humanos e consequentemente definiçSes de seu 
papt�l nc\ rE-:al I d,:\cjf.� b1'ai:-; i leira,, 

Essas dificuldades somam-se �s de cariter organizativo e 
estrutural do pr6pr10 movimento, expressas na heterogeneidade de 
origem e forma,io dos centros e comissSesp nas diferentes 
perspect 1vas de açio determinadas, na maioria das vezes, pelas 
real idades locais, estaduats e regionais; nas diferentes condiçSes 
estruturais e financeiras dos centros e do prdprio Movimento enquanto 
instincia nacional. Pelas diversidades de entendimento dos trabalhos 

das ireas de Fcrmaçio, Comun1caçio e Violência, as quais alcançam um 
papel de referincia no Movimento, no entanto, nio se consolidam 
enquanto estrutura crganizat 1va do mesmo em suas diferentes 
inst&nc1as. Os cbsttlculcs principais a esta consolidaçio decorrem da 
,:\ 1.1 !; �: n e i a 
1 i b(�l'"aç:ão 
p 1 :-:1no1:; c:l f� 

de recursos finan�eiros espec{ficos, que possibilitem a 
clf,: PE,'f:;i;;ci;;\l <,� ,:\ mE-:lhc>r estrut•Jraç:âo- dé\S st-�cret .. -\r· ias face aos 

trabalho previstos. 

CONSIDERAÇ5ES FINAIS� 

A const:n.H;:ãc, dei Movimento Nacional dos Direitos Humanos no 
Brasil Just 1f1ca-se na luta pela transfcrmaçio desta sociedade, 
buscando a conquista de uma sociedade democrit ica, pluralista, 
partic1pat 1va, onde a ruptura da hegemonia da classe dominante 
proP1cia a todos os c1dadâos o acesso igual itáric aos bens bisicos 
para sobreviv�ncia e a todos os bens produzidos no país, conforme 
del iberaç:ãc do VI ENCONTRO NACIONAL, participante da conquista da 
soe 1 <�d,:\dE.' soei a 1 i st a .. 

No sentido de contribuir para 
d1reçic da defesa da vida e da cidadania, 
e consol idaçic do poder popular, na 
díreitos Jurídicos conquistados e contra 

esta mudança atuamos na 
por meio do apoio � cria�ic 

defesa de cumprimento dos 
a v,oli�cia de uma classe 

i,; O b 1r e a O IJ t 1'º 

<°:\ • 

Entende-se que, certamente, fortalecertl a cidadania que i o 
efet 1vo exercício de 1 ib erdade e part icipaç:io de homens e mulheres, 
pele trabalho, na riqu€Za material e espiritual de um país 
combatendo, em suas diversas formas, cem políticas bem definidas. 
considerando, inclusive, o momento conjuntural, a víolincia, que � 
tudo aquilo que rompe cem os direitos do ginero humano, 
p r i n c i p ._, 1 m Em t e a cp.1 i 1 ,o ci 1J e a t i n g é: e:\ v i d a < t o r t •J r a , f o m E.' , m i sé r i a • 
1gnt·ffância, mcirtÊ: ••. ·). 

Não hi como falar em cidadania sem invocar expressamente o 
respeito aos Direitos Humanos conceituados como direitos inerentes à

Histdria e conquista da Humanidade. i direito à vida, à liberdade, à 
organização, � democracia, � riqueza natural e produzida pelo ginero 
humano. 

Goiinia, Julho de 1991. 
Ant6nio C�sar P. Cotri� - coord.reg. CO

Valiria Get�l io B. Silva - secr.exec. 
Irene Maria dos Santos - Prog.Form.Reg.CO 
Sandra de Faria - PDH-UCG 
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VII.2-SiNTESE OAS DISCUSSÕES

.Histdr,a dos 10 �lt1mos anos 

,:\ o s e r h 1J ma n o , 
a RevoluG:ão 
de j_<;>i7 e :/:\ 

-A luta pelos Direitos Humanos e inerente
perpassando, entre outros momentos. o Cr1st1anismo, 
Francesa, a Ccnst 1tu1çic Americana, a Revoluçio Russa 
Oeclaraçio Universal dos OH.

-·O contexto de repressio pol ít1ca e econ6m1ca a partir de
1�64 marca o surgimento dos gruros de 01re1tos Humanos. 

-O MNDH teve um caráter or191nár10 ecumên1cc, sendo a 
IgreJa Catól 1ca um dos segmentos importantes na luta peles DH. Outras 
inst1tu1ç5es como a OA8 e a ABI tambcim contribuíram muito. 

-A luta e a conquista da Antst ta, mesmo parcial, est imulau 
o surgimento de grup�� e fortalecimento das lutas pelos DHs.

-Os desafios desse contexto colocaram entre outras. <':\ 

questio dos direitos violados pelo regime m1lit�r e propiciaram o 
avanço na luta pelos direitos sociais e econ8micos. 

-A autonomia dos Centros de Direitos Humanos é urua 
característica da organ1zaçio do MNOH.

-O MNDH i fruto de um processo que partiu de uma etapa 
1nic:iel.l 
flm l. 906. 

de art 1culação. para a const 1tuiçic de um movimento nacional 

• Concepç:ão:

-A questio cios D1re1tos Humanos nio comporta uma concepçio 
0n1ca e permanente, POIS exige uma constante redefiniçio frente às 
circunstincias histdricas. 

···· Os D i r e i t: e><;:, l··I um cm e>�; n ão <;:;e 1 i m i t e:\ m ê'..-\ os ct i r e.-i t os·

individuais, mas abrangem toda uma gama de direitos políticos, 
coletivos (econam1cos, sociais e culturais) e direitos dos povos 
( s o 1 , d ,:\ ,,. , e d a d e , a u t o-· d e t r.: 1-· m i n a<.: f� o , E: t: n I e\ • e c o 1 (J 9 i e\ ) • 

-A luta pelos Direitos Humanos como melhoria das condiç�es 
de vida a partir do trabalho localizado deve ter come perspectiva a 
transformaçio global. 

-A concepçio de D1re1tos Humanas ultrapassa o sistema, seja
c�lr.: c:apit:c\lista, sc>c:ia1ista, f:;ocial·-demc>c1r atc"I, t(�ndc>, pcwém, 1.1m 
caráter prdpr10 em cada um deles. 

-A Carta de 01 inda, que se constitui a Carta de Princípios
do MNDH, reflFt:� um amadurecimento da nossa ccncep�io de DHs. 

.Ef'1cácia: 

····O
intervenç:fio, 

1--efer€nc Ia 

processo de crescimento e de qual1ficaçio da 
bem como a busca de art iculaçâo fazem do MNDH uma 

a nível dos Centros e em certa medida a nível regional, 
nac1on<':'.l 

t:1r aball"lo 
�,ocia1s. 

c\V<":l.n(;'.Cl':5 • 

E-: int:,,t1rnacinnal .. 
-O descorporat ivismo do MNDH deve
com a d 1 ver·s I d.;1.de r� ela ar·t i c1.1l;;\C;:th1

ser buscado atravis de 
com diferentes segmentos 

-Percebe-se que
especialmente nu

na atual conjuntura dos DHs convivemos cem 
imbit:o das conquistas formais. como o 

Estatuto 
Pe>l1t1ca. 

ca Criança e do Adolescente, e alguns retrocessos na 
como o extermínio de crianças. 
···O MMDH nf:\e> 

de comun1ca�ào social 
conseguiu marcar presença permanente nos meios 
e quando conseguiu poder ta ter capit:al izado 

mais a seu �avor. 
-A ex1st:ênc1a do MNDH 1nfluenc1ou a melhor compreensio das

relaçies entre as causas e efeitos da viola�io dos OHs, 
poss1b1l itando den�nc1as mais eficazes F art iculaçio de 
1; o 1 i d a 1-· 1 e d .:� d t� ..

.Perspectivas: 

-Art1culaçio de at 1vidaeles
bandeiras de luta de imb\to nacional. 

locais programadas a partir 

-Democracia come elemento essencial 
prática e na luta pelos DHs .. 

(-"' i nd i !'_;sol i.í.vel 

das 

na 

-Amplia�ic da PC1 ít ica de alianças de MNDH. saindo do campo 
e indo at 1ng1r, alem destes. outros grupos E pensamentos, e.,·,_., ·r· ,; 1:> r 

· · ' 

1 n C "J. 1J S I V E Í n !:; t â 11 C: i ,;\ �; cl C) p D d e Ir p JJ. b 1 1 e:: O • 
····A q 1.H,'.stf:(o dog; DH1;; di-::� 1-·0:sp<:::1tc:> e\ tc:idc>s os homens, 

independente de sua classe social e o Movimente deve abarcar essa 
"J.utc\ no !;;0:u f ünbitc> 9<-:;1r ;·,\l .. A !,;Uê:\ p1r icir-idad0:, nc) 0:ntanto, deve 
cont 1nuar a ser os empobrecidos na histdria do Brasil .. 

-Re�or�o da presen�a de MNDH no cen�ric nacional, a partir
do �ortalec1mento da art 1culacio elas bases (grupos de DHs) • 

VII.3-SiNTESt DAS DISCUSSÕES SOBRE A IDENTIDADE DO MNDH

A I n t: (i-:ndic> de> 
MNOH. �sta identidade 
das relaç5es internas 
Humano<;:;. 

presente texto é demarcar a identidade de 
se constru1ri a partir do nosso reconhecimenio 
e externas quE permeiam a luta pelos Direitos 

O processo de elaboração destes aspectos preliminares deu
se po� intermédio de debate e das reflexaes nos 9rupcs e pleniria no 
nosso semin�rio. A tentativa é problem�t 1zar estas quest3es, resgatar 
nosso momento histórico e provocar outras discuss5es. 

Tris questies foram colocadas� 
1.A partir das nossas práticas,
,:\SS(·:�SSC)r· 1 ,:\?

o que � ser movimento popular e/ou

2.Ccnsiderando as constata�aes de que a tendinc1a majoritiria dos
CDDHs se define como assessoria e as demais como movimento popular, o
MNOH deve optar entre uma cu outra identidade?

3.Quais as relaç;es
Direitos Humanos a 
e :d e r n a m E: n t e ) ? 

de art iculaçic que 
nível re:gional 

fc.wtalecE:m 
F nac: i c>nal 

a luta pelo�;; 
(inte1rna e 

De in(cio, �onstatamos que nossas pr�t icas sio estruturadas 
a partir das relaçaes com as lutas de cotidiano. Estas re1a�3es 
exigem-nos virias posturas e formas de inserçio. Convivemos, ao mesmo 
tempo, com experiincias de assessoria articuladas organicamente com e 
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povo p com momentos de ocupa�io de determinados espaços 
caracter1st 1cos do movimente popular. 

Essa real idade plural nos coloca alguns problemas de fundo. 
Por exemplo, o que e movimento popular? Qual a dimensio de trabalho 
de assessoria? { ticn1ca. pol ít 1ca ou tudo isso e algo mais? Qual a 
imagem e os preconceitos que a movimento popular institui para a 
prit ica de assessoria? 

A ausência de um proJeto pol (t 1cc causa-nos uma indefini�io 
dos nossos papéis na sociedade e na sua transforma�io. Uma necessária 
espef 1� 1c1dade que nos ccnst 1tua como um dos movimentes de direitos 
humanos e. ao mesmo tempo, traduza um discurso comum e nacional. i

u m a t é\ r f.d' ,,. •.li" �J e n t t� .. C O m ,:> 1.1 m P 1'' 1 Ili(!·'. 1 I
r O I n C:I I C: e\ t t V C) d e: P r C:J ,J E: t i..l P O 1 ( t i C Cl • 

0 tema v1olinc1a relacionado com a democrat iza�ão da sociedade 
b 1r as 1 1 e i r .,\ (', :;,\ a ·F i 1" Ili a<; (i o d Z:\ e: i d,,\ d a n i :/:\ S U 1'' g E (� O m C) 1..l O\ f:, i N C:J .CE n t Ir a l " 

Tal p1"obi.€,mc\t:ic,:1. vf.,m d,� P<"ri,;pftc:tiv,1 df� <:::r:;9otamentt1 do 
modelo dE "assessoria" come çim Jlt: imo do MNDH. Cem a autonomia dos 
"asS€-:SSC:)l"a(jC)!,;", C:Jb,i�t IVC:l c fo: q1.1,,\lq1,1e1r c\!:,!,;f,'.1,;SQlr la l ibe1rtc\dora, não ('> 
mais nec:essir1a a eNrstênc:ia do Movimento. 

Assim, a busca de uma identidade do MNDH � 1.1m momento 
essencial na defin1çio de nossa especificidade, real idade e fut1.1ro no 
contexto soe tal em que estamos metidos. Tal "ident rftca�io" substitui 

r, 1 " .. �E'. c .. ·J 1.1n d a ,:1 •H·,S tão. (.:10 e> p t c\l'' mt1s P r.w um mod e 1 o d e � preccupaçao ca � 
rnserçio que nas c:oloq1.1e come sujeitos políticos. encaramos as 

d1mens�es de assessoria, apoio e articulação do movimento popular, 
c:cimo forma de ncissa eN1stinc1a. A subjet 1vidade que nos caracteriza e 
que Já existe na prática, infere uma outra visibilidade soc:ial ao 
MNDH .. 

De qualquer medo, d importante resgatar um pouco do debate 
q 1.1 f2 1 f.·: v Ou .... n e> s a 1.1 ma d ,2 f I n I e: f:\ o e c:i m c:i f? s t: a • ü �. !.� ,,. 1.1 P e:> �s d f:: vem a Prof 1.1 n d ar ,,\
reflExâo a part 1r de suas priticas, objetivando uma contr1buiçio �o 
VlI Encontl"Dw 

o MNOH nio i tipicamente movimente popular. A sua origem
predominante é entre as classes médias e de forma�io educacional 
supertcr. Ao estabelecer 1.1m processo de auto-conhecimento se deseja 
superar a v1sio restrita 01.1 corporat ,vist:a q1.1e outros setores da 
saciedade tim dos direitos humanos. E aqui é fundamental definir 
melhor o nosso objeto de a�io e a nossa representatividade. O MNDH

representa seus Centros somente, ou a sociedade como um todo? Guem 
confere esta representatividade? 

Como outra possibilidade surgida nos grupos, explicita-se a 
busca da autonomia. como uma conquista dos Centros, e que conduz a 
uma esp8c(fic1dacie. Ressurge o tema da violincia e cidadania. 

As rela�aes de art 1cula�aes que fortalecem a luta pelos 
cltreitos h1.1manos. nc:i r1::�g1ona1, no rn:-1.c1c1na1, inte1r e;,: ei-�te:rnamente, nio 
sio apenas titicas. mas estratégias ativas para o fortalecimento da 
democ:racia. Como al91.1mas sugest3es temos a tentativa de pr1vi1egiar o 
di�logo com a Estado, sobretudo com o Jucticiírio, o Ministirio 
P 11 b l i e o e 1 e g í s 1 a t i v o , cl e s m i s t i f i e a n cl o .... os .. 

No plano interno, as bases devem ser �ortalecidas enquanto 
se constrci1 uma estrutura necessiria para dar uma dimensão nacional 
�s lutas locais. Os regionais devem constituir-se como articuladores 
cios Centros, os Conselhos devem ser reformulados e a ciimensio de 
art 1culaiâo deve ser implementada para alim de plano formal. 
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O desconhecimento das instâncias E de suas competincias 
deve dar lugar a um Movimento mais articulado dos REgionais co� a 
t>f::-c1�,:�:ta1,·1a, e,� cios Cent:1,·c:>s com oi,; nH�!:;mo!:;. H.,, ;;t Pl''OPC>sta de modif·ic:ar-..
se a 1di1a de reg1Jes geogrificas, e o incent 1vo de encontros entre
l''E/,:J i Cll'\,:\ i S .. 

Muito se conversou e ainda mais se conversari. O importante 
e nio perder o d1i1ogo como elemento construtor de nossas relaç5es e 
de nossos avanços. 

VIII-AN�LISE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL 7 

CONSELHO

VIII.1-Relato do Secretariado

Augustino - Se�ret�rio Executivo 

DOS REGIONAIS. E 

ConsidBra que o aco�panhamento aos regionais tem se tornado 
mars eficaz, ape�ar de nio ser ainda o ideal. 

Tem trabal�adc as bandeiras de luta do MNOH, especialmente 
as quest6es Dívida Externa e For�as Armadas. Ressalta, neste sentido, 
a rea) izaçio de Enconir-0 sobre Ot'vida ENterna em Natal, que contou 
com uma excelsnt� part ici�açio de representantes de todo e estado do 
Rio Grande do Norte � outros. 

Í)e.-st:.c:\Ca c:\·S i,;t:.'çJ1.1_1nt<-:.'S ,<:1.t: 1v1dade::!'.; d,,\ ::ic"c:retaria: 
-Promoçjo e .acompanhamento de den�ncias P medidas de contençio �

.v1olincia'no sul da Bahia.
-Art1c�la��e� contra a pena de morte a nível do Congresso Nacional,
dos �egionais etc .. 
-R�un18es, promoçio de
c:ampo .. 

s o l i d ,u· i f� d a d e , d c-::r, ,.1 n e: 1 e\ i,; 

-Part ic1pa�io em atividades da greve geral.

SO·bl''E'. vi o1 inc: ia 

-Part 1c:1pação no Encontro da Associaçio Americana de Juristas.
-Part 1cipaçiq no F6rum de ONG's

no 

-Promoçio e acompanhamento de denJnc1as e medidas de contenção à
v1clinc1a nos garimpas ..
-Atuaçâo Junto ao Min1stir10 da Justiça
-Art ,culaçic, Junto a outras entidades, da emenda para o Fundo de
Mo1r c\d Ia
-Art1c:1.1laçâo, junto a outras entidades. de um movimento contra a
v101ência ..

Aval ia q�e a articulação entre o Secretariado foi mais

e�i�a� com a Secretaria de Formaçio .. 

Benatti - Secretaria de Violência 

Aval ia que faltou comunicação entre as secretarias e tambim 
sec:rE:t"""' 1 a 

Oestac:a 
com os regionais. 

violincia que está 
i,;ob1r e a que:r:-.t:ão. 

come at ividacie da secretaria a pesquisa sobre 
em andamento e pretende ampliar o n�mero de dados 

Marisa - Secretaria de Fonna·ç:ão 



Part 1u ae um trabalhe J� 1n1c1ado pela equipe anterior. 
Destaca cerno at 1v1dades da Secretaria= 
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. Elaboraçio do programa F relatdr10 do I Sem,nirio dos 
Programas, real ,zado em 1990. 

.Elaboraçic do proJeto de pesquisa dos CDDHs a partir do 
roteiro dos Reg1cna1s Nordeste e Leste 1 • 

• Apresentaçio da Movimento a entidades financiadoras na 
Europa, por ccasiâo de viagem prof1ss1onal, e elabora�io de relatdrio 
Éntr�gue aos Conselheiros e Re91ona1s informando os resultados • 

• Oetalhamento do Programa de Fcrmaçio para o projeto 
apresentado e aprovado pela NOVIB • 

• labulaçio dos dados das pesquisas que retornaram � 
S(·�c,,·et a,,. 1 a .. 

• Viagens para cursos nos Reg1cna1s.
.V1s1tas aos Regionais. 
.Corresrcndincia aos Regionais. 
As pr1nclpa1s dificuldades sic a falta de retorno por 

reg,cna1s e a pouca art iculaçio de Secretariado como equipe. 

Secretaria de Comunicaçio 

o l:k:1··m 1 n �\Cl 

part(-:-� 

Ressaltou-se como at iv1dades nessa area a part ícipaçio do 
MNDH no Movimento pela democratização dos meios de ccrnunica(;:io e o 
acompanhamento da Formaçio da Frente Parlamentar pela Democratiza�io 
dos Meios de Comun1caçic. 

VIII.2-S{ntese das Discussies

Secretaria Execut,va Nacional 

r:li t 1.J. D U b 0: OI • 
A descentrai iza�io da MNOH é um aspecto 

PC)�; 1 t i VCJ • 
Deve procurar consultcr,as 9ue a ajudem no trabalho de 

planeJamento e elaboraçio pcl ít ica. Essa consultoria pode ser buscada 
dentro do propr10 Movimento, Junto �s entidades que tim acumulado 
conhecimentos espec{ficos a partir de sua pr�t ica (ex.� a questão 
r· a c i a 'l ) , e> u .i u n t e .,, CHI t: r e\ i,; e: n t I d a d e:, s e> u i n s t: l t u i ç (> e: s • 

O papel político da Secretaria Executiva Nacional deve ser 
r f:-:f'c:ir ç: ado .. 

Sugere-se que o MNDH busque se credenciar junto � ONU e/ou 
outros organismos internacionais coletivos. 

Conselho 

O Conselho precisa ter seu papel expl ,citado. 
O Semin�rio prop6e que o Consel�o deve se reunir 

ordinari�mente 1 v!z por ano, ficando aberta a possib1l idade de 
convocaçao de reunibes extraordinárias, quando necessirio. 

O Con!;E:lhc> Nacie>né\l dE:ve ter um Pc\Pel ele fiscalizador, de 
implementador das diretrizes definidas ncs Encontros Nacionais e de 

49 

representa�io pol {t 1ca, especialmente no imbito regional, F nio o 
papel admin1strat 1vo que tem assumido nas suas �lt ,mas reuni�es • 

Sugere-se que o proJetc f1nance1ro cio Regional contemple 
verbas para atuaçio cio Conselho, Ja que uma das dificuldades 
encontradas foi a falta de apoio f1nance1ro nos regionais, essencial 
ao desenvolvimento de suas at 1v1dades. 

Secretarias Regionais 

Desempenha importante papel de articulaç:io. 

Secretaria Nacional - Programas 

.. F ,:\ 1 t ou. a <,:J 1 1 i d a cl e n o t:·� n e: ,;, m i n 1·1 "' me n t: Cl (j Cl i,; p 1•· cl g 1r ê\ m a !:l ,. 
..As Secretarias Nacionais devem cuscar uma estrutura 

1 11 t �,:n1 a 
,:\ç: f:{o .. 

que permita o planejamento e a elabora�io de um estratégia de 

.Deve-se buscar maior clareza na 
Secretaria ExecutivB e qual deve ser sua 
hecre:t ,,,1·· 1 ;;\\,; • 

cl�:finiç:f:\c> do 
rf�laç:�{c.1 c:0111 

• Faltou retorno por parte de alguns regionais.

p,:1P€-:'!. da 
,,\ s 01.J. trai;; 

.Os programas devem continuar, com redefiniç:âo de papel das 
�qu1pes e secretarias. 

.. C a c1 ,':\ Ir e ÇJ i Cln .;\l cl €·: V 0! t: (�! r" C O m i 5 !:> (0) f:! i,; p ,:\ r �-\ V i i'.-Ü) i l i Z a rr 

OS 

programas e os Centros devem efetivamente se engajar em equipes .. 

IX- VII ENCONTRO NACIONAL DO MNOH

Tema= 10 Anos de Luta pelo Direito � Vida 
Data� 22 a 26 de janeiro de 1992 
L.oca 1 :: Bt··.::,s í 1 i ,·:\
Os cbJet ivos de Encontro sio= 
.. Av,�1 i <H' e: comf?mc:>rc:\I'' oi,; t0 .,,nc>s do MNDH 
.Aprofundar a reflexio sobre a nossa pr�t ica 
.. D f" f i n i r q 1.1 ,:\ i s i;; li ci "' 1:.; n c.i f� �; e\ !:; p €? ,,. !5 p ,,,: e:: t: i v a !,; 
Os Sub-temas do Encontro devem priorizar uma visio 

filosdf1ca e antropold;ica dos DHs. Foram sugeridos pelo Semlnirio os 
1:, e g u l n t f,: s = et t i e: a , V i o 1 t': n e:: i a , C e> m u n I e: a e;: $.\ <:.> , R �? v i <.:; �� <,> C o n s t i t 1J e i o n a 1 d e 
1993 e Perspectivas dos OHs na nova década.·

A elabcraçio def1nit iva da pauta ficará 
Secretaria Executiva Nacional que deveri formar uma 

a Cé\f'"!:40 
equipe 

da 
com 

01 i 1 i t: a n t 0-: 1:1 f.·'. / () 1.1 a s s €� i;; !'.W r e s p e\,,. ,,\ a 1.1 H i 1 i á -· 1 a •
Os assessores 91.1e iric participar 

um engajamento nos movimentes sociais. 
do Encontro deveria ter 

mi 11tant(�t:; 
O trabalhe de aval iaçâo dos 10 anos do MNDH deve contar com 

que participaram do MNDH P estio atu•ndo em outros 
mov I ment c>m .. 

A preparaçio do Encontre 
9uestio do la�er e, nesse mentido, 
de mi.tn,,s <ilt: iviclac:IE:s .. 

deve levar em ccnsldera�io a 
deve haver uma tarde livre, al�m 
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X- PRÊMIO DE DHs

Em funçâo da comemaraçic dos 10 anos de MNDh. decidiu-se 

inst 1tu1r este ano a entrega de uma medalha de DHs a ser concedida 

por cada regional a entidades ou pessoas que se destacaram na luta 
pelos OHs. O ccmpanhe1ro Xicc Assis, do CDDH da Arquidiocese de BH, 

criarí e lcgot 1po para as medalhas. Estas medalhas serie entregues 

Juntamente com o Prêmio Nacional de DHs, no VII Encontro Nacional. 

Haver� tambirn a criaçio pelo MNDH de um selo comemorativo 
dos 10 anos, que deverá ter o mesmo logct ipo da medalha. 

As 1ndicaçffes para o Prim1c Nacional de DHs deveria chegar 

� Secretaria Execut ,va ati o dia 30.09 e deveria ser acompanhadas de 

um h1stdrico. A Secretaria. após receber as indica��e�, encaminhari a 

ele1çâc atravis de consulta telefSnica aos conselheiros. 

Caso nenhum cios indicados atinja 50% + 1 dos votos, dever� 

haver o 2o. turno da vccaçio. 
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A Articulação Nacional do Solo Urbano - RJ e o Regional Leste I do .Movimen-co Nacional de Defesa dos Direitos Humanos ao organizarem o Seminário tiveram como objetivos:
iniciar ª discussão a nivel estadual da proposta da ANAMPOSArticulação Nacional dos .Movimentos Populares sobre a cria -çao da Central Nacional dos Movimentos Populares;

propiciar a reflexão sobre a propos�a, através de envio de al -guns textos: 

- debater em conjunto e aprofundar algumas questões de interesse do Movimento Popular. avaliando sua atuaçao e unificação de su-as lutas. 



APJIIBSmTAÇÂO 

17 ArtícuJ..ação OOacíonal de Solo UrbaIIio-AJN/Sl!J.!Ri'. - Flora E1-Jai.ck ooarannão 

A Articulação Nacional do Solo Urbano é uma organiza
ção autônoma, 'com estrutura e administração próprios. composta por as
sessores, lideranças de movimentos populares e represen�antes de enti
dades de apoio ligadas às lutas pela posse da �erra, pela moradia e re 
forma urbana em todo o territorío nacíonai. 

A ANSUR não pretende substitui� ou dirigir os movimen 
�os populares, mas :rortalecê-los e multiplicá-los através da troca:- cons 
tante de experiências, do fornecimento de subsidies e àa unificaçã; 
das bandeiras de lut�. 

Surgiu em 1984 por sugestao e apoio da CPT - Comissão 
Pastoral da Terra, quando foi realizado o primeiro Encontro Nacional 
em face do crescimen�o das lutas urbanas pela posse da terra e pela mo 
radia. 

8 A Ar�iculação ja promoveu três Encontros Nacionais e 
um Seminário Nacional na cidade de PetrÓpolis-RJ, sobre "Reforma Urba
na e Constituinte", em fevereiro de 1987. 

Finalíàades da ANSUR: 

assessoria aos Movimentos Populares na luta pelo solo urbano; 
apoiar e estimular a unificação das lutas e movimentos em "torno da 
questão urbaria; 

,

elaborar e t·ornecer subsídios aos movimentos, promovendo seminarios, 
encontros, entre outros; 
estimular e contribuir na aproximação e integraçao áas lutas dos mo
VYmentos urbanos aos rurais. 

Hoje a ANSUR está presente em 15 (quinze) Estados, di 
vidiàos em regiões num total de 11 (onze) Coordenações Regionais: 2 
(duas) do Norte, 3 (-crês) do Nordeste. i (uma) no Centro-Oeste 1 3(três) 

9 no Norôeste e 2 (duas) no Sul.

2- �owimento Waeional de Defesa dos Direitos Hu.mnanos - OOarcia lPliran.da

Origem: O inicio ae articulação nacional entre as entidades/movimentos 
àe defesa dos direi tos humanos se ôeu com a realização do l º .-::Elnoon:tno 
Nacional de Direitos Humanos em 1982 - Petrópolis - RJ. Já naquela ép� 
ca o objetivo era "1...;�ir para :fortalecer" uma caminhaáa iniciada indi vi 
dualmente já que cada grupo local tinha surgido espontaneamente de ne= 

céssidades con�re-c;as (violacões àe direitos humanos na sua região) ten 
do por isso práticas/carac��risticas/objetivos imediatos diversos. Ao

longo da caminhada o Movimento como tal foi se consolidando e hoje se 
�em claro que o MNDDE busca a transformação áas relações sociais - ec� 
nÔmicas/politicas/culturais - a�raves da constituição/fortalecimentocc 
poder popular. 

Identidade: o papel do MNDDH é o de apoiar e fortalecer a consti1:u1çio 
do poder do movimen�o popular/sindical. Como consequência su& função É 
de acordo com o con�exto de cada grupo, desempenhar um papel supletí -
vo. Por exemplo: onde não exis�e o movimento popular/sindical combati
vo na linha da transformação social deve ajudar a criá-lo, onde já e_ -
xiste deve apoiá-lo/servi-lo, assessorá-lo, com ele es�a� articulado. 



Enfoque: a pari::;1r à.e sua prática o MNDDH desenvolveu e desenvolve uma 
reflexão e uma tomada de posiçao frente aos oprimióos e marginaliza
dos, por isso, sua referência prime:i.:ra são as causas populares. Dai 
que, como condição àe uma ação coerente é necessário s�a inserção, sua 
participação democrática e sua relaçao reciproca como e nos movim�ntos 
populares. 

Organizacão: atualmente o MNDDH está dividido em 8 (oito) regionais que 
foram criados a partir das entidades de defesa àos direitos humanos(cen 
i::;ros/comissões/movimentos) existentes em cada regiao . 

. Regional Norte I AC/AM/RO/RR 

. Regional Norte II PA/MA/PI 

. Regional Nordeste CE/RN/PE/SE/AL/BA-
Regional Leste I RJ/E� 

. Regional Leste II MG 
Regional Sul I SP 

. Regional Sul II PR/SC/RS 

. Regional Centro Oeste GO/MS/MT/DF 

Instâncias de decisão: há uma �eêlação reciproca entre as diferentes 
8 instâncias de àecisao existentes no MNDDH. É das assembléias regio

nais que se constitui o Conselho Nacional pois são nelas que se elegem 
os representantes dos regionais para o cons eL�o. 

Entidades lL.ocai.s: elegem seus delegados 
para as assembléias regionais/nacionais 

Assemb1éias"·JRegi.onais: elegem seu repre 
sentante para o conselho e definem as 
entidades locais que participam da As
sembléia Nacional 

Assemmb1éia �acional: define a política, 
o plano de ação e as prioriàaàes do MNDDH

T 

Conselho �acional.: encaminha e3aprofunda 
as deliberações da Assembleia Nacional 

Secretariado Executivo: execu-ca e- que 
foi deliberado pela Assembl�ia Nacional 
e encaminhado pelo Conselho Nacional 

Projetos para 1988-89: o MNDDH vai investir em projetos de Formação 
Ação que já vêm sendo implemeni::;ados pelo Conselho Nacional e pela Se -
cretaria Executiva. Por ocasião da 1� reunião do Conselho Nacional a -
pÓs o V Encontro �acional, "Centando implementar parte do Programa de 
Ação do MNDDH para o próximo biênio, decidiu-se por centrar forças so
bre "Crês projetos. Cada um terá à frente um membro do Secretariado � e 
alguns membros do Conselho Nacional. 

a) Formação
- Secretariado: Augustino Veit
- Conselho: Lúcia e Celso (NE) Maria José (Norte I) Marcia(Le�

te I) Fachini (Su� II) Pedro Wilson (Centro Oeste)



O Conselho en�end�u que esse proJeto � prioritário face a necessioade 
de propiciar formacão permanente aos mili'Cantes que lutam pelos Di
rei'COS Humanos atra�és de cursos e subsidies. 

b) Violência
- Secretariado: Fernando RodrigueE
- Conselho: Jacira (Leste II) Mariano (SUL I) Marga (Norte II)

O projeto definirá inicialmente a partir de um curso seus alcance2 e 
limites. Pensa-se em uma minuta do projeto que articule capacitação dos 
militantes aliando a ação (denúncia e lu-ca) à pesquisa para embasamer:
to das denúncias e que crie formas de resistência da população oprimj
da assim como mecanismos dentro do MNDDH para assessorar e respaldar os 
militantes que atuam nessa área. Entende-se que a ação do MNDDH deve 
levar em conta a divisão de classes da sociedade brasileira. 

c) Comunicação
- Secretariado: Dermi Azevedo
- Conselho: Orlando (SUl II)

Es-ce projeto desempenhará duas fun��es básicas: 

-
. transformar o boletim em um jornal (tamanho tablÓide) dos Dí 

rei tos Humanos com uma tiragem maior para atingir dentro e 
fora do MNDDH. Seu Conselho Editoriàl será o próprio Conse -
lho Nacional; 

. prestar assessoria de imprensa ao MNDDH. 

3- Articulação !Fllacional dos OOovi.mmenií:os Populares - �OS - li!ni.-l.:ton .]o
sé Ly.rio Simonetti

Exposição sobre o histórico da ANAMPOS 

4- Trabalilos em grupo

Foram formados três grupos que debateram as questões 
seguintes: 

a a) avaliação do Movimento Popular no Es-cado do Rio e�no Brasil; 
Wb) impor'Cância da unificação do Movimento Popular no contexto atual; 

e) discussão sobre a proposta de unificação nacional do Movimento Popu
lar.

Relatórios dos grupos 

GRUPO I 

a) A avaliação foi feita apenas ào Estado do Rio, quando fo! vis�o que
há. uma grande desorganização do Movimento Popular com causas var:1:-caà:ag- -
entre outras: fal-ca de liàeranças, a miserabilidade do povo dificul
-cando o trabalho de consc:i.êncie_ntização, a fal -ca de teorização eia 
prática ào prqprio movimento buscando o .avanço desse movimento, a 
forte a"Cuação governamental cooo-cando e freiando o movimento com 
programas assis-cenciais .... 
O grupo c�egou ao consenso que o povo, por ser muito miserável, lu
ta apenas por reivindicações co-cidianas. Sabe-se entre-canto que cons 
cientizar apenas com reivindicações não é possivel. 

b) O grupo tirou que é mui-co importante a unificação, mas ainda tem que
ser amadurecida essa idéia, por es'Car o movimento popular mui-co àes
mobilizaào. Não adianta criar a Centrai sem que ela se inicie � corr.
força.



-

Foram colocaàos como aspectos da unificação: 
avanço politico com a unificação, aumentando a discussão 
integrada; 

- á importância da Central para, inclusive, fazer reivindi� 
caçÕes e avanços conjuntamente "misturando" as lutas: 
investir na oposição àe entidades do movimen-co nao in-cé -
gradas na lu-ca popular (entidades pelegas); 

- questionar com as comunidades as necessidades básicas co
Lidianas e os programas governamentais que procuram supr�
las�

e ·1 Foi tiraâo exclusi v.amente a necessidade de multiplicação da discus
são sobre unificação dentro àas comuniàades e ainda com e.rronntros re 
gionais e/ou por grupos especificas. 

GRUPO I: 

a) A discussão foi limitada a questão regional e, se deu pela experier.
eia propria de cada um, entendeu-se que:

, 

não existe movimento popular no Estado do Rio com um ni 7 

vel organizacional razoável, mas sim "movimentos" fragme!!_ 
tados que encaminham diversas lutas em vários locais. 

b) Todas as falações deixaram bem clara a necessidade da unificação pa
ra troca àe experiências, para a real possibilidade de mudanças e
para uma maior resistência ão movimento popular frente a opressão de
sis-cema.
Eventos como a Constituinte demonstraram essa necessidadê, de urna.aT
ticulaçao naciona:.

e) O momento e prematuro para a formação àe uma Central, pois deve- se
discutir com as comunidades sua organização e formas de lu1:a, para
buscar unidade das lutas de todos os movimentos, mobilizando assim
a unificação dos Movimentos Populares, respeitando a dinâmica de ca
da movimento.

-

Deve-se lutar pela consciencia de um Movimento Popular de transfor-
mação social.

Reproduçao ào material da ANAMPOS e sua divulgação, para ampliar a
discussão, junto aos movimentos, sobre a unificação.

GRUPO III 

a; A inserção do poder pÚblico, nas comuniàaàes atua�do e cooptando vem 
�r.azendo um fluxo e refluxo não desejável. 
Essa inserção, que não vem para resolver, mas para dispersar, curr: -
pre a sua 11 tarefa 1

' ,  enquanto a nós, cuja tarefa é aglutinar para a
vançar, estamos titubeantes. Precisa-se das experiências para refor 
çar a organizaçao popular. 
Tem-se atribuido ao engajamento pol:Í.tico-partidário o refluxo ão mo 
vimen1:o comunitário. 
A atividade poli.tice-partidária não pode servir de trampolim, e en
tão, o movimento há de acompanhar a trajetória de seu represen-can -
�e, impedinào que se percam seus candidatos. 
Não se deve recusar a ài scussão partidária. O que acontece, _muitas 
das vezes� é que as discussões se dão pelas diferenças e nâo pelo 
consenso. SÓ se vai avançar quando as diversas vertentes do movimer. 
-co se ligarem pelo que têm de consenso. Essa necessidade poàe ser 
resolvida pela Cen-crãl. 
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-

-

b) Os diversos companheiros não -cêm ainda a visao de que as lut.as nãc
são isoladas.
Não unificar, mas unir no sentido àe unidade, ou seja, ligar Jpê�os
objetivos e não pelo processo.
Nesse sentido é importante unificar. Difícil é saber como.
Entendeu o grupo então que deve haver t.roca àe experiências para que
t.octas as ver-centes do moviment.o se conheçam e possam identificar os
pontos comuns.

e) Novamente unificação puxaê.a idéia de uniformidade. Fala-se pois err,
unidade. Começar o processo pelas bases, tentando alÍ a unidade. Na
medida em que se resolve na base, prepara-se o processo nacional.
Esquecer a quest.âo de prazo e agir na medida do possível. PrazosJ1�
ximos. com esforços renovados.
Evitar repetir o modelo, sem esquecer a necessidade da articulação.

Conclusões 
-

Pouco se conhece, ou mesmo, nao se tem conhecimento do Movimento Po-
pular a nível nacional; há necessidade, portanto, desse conhecimento 
para poder avaliar sua atuação. 

No Estado do Rio de Janeiro o Movimento Popular esta 3desp�gan��ado 
não existe, port.anto, enquanto unidade e sim enquanto movimentos�rag 
mentados que encaminham diversas lutas em váries locais. As causa� 
apresentadas, entre outras, foram: a falta de liderança; a miserabi
lidade do povo dificultando o trabalho de conscientização, pois lu -
tam por reivindicações imediatas; a forte atuação governamental cooE 
tanóc e freiando o movimento com programas assistenciais; a falta de 
teorização àa prática do próprio movimento na busca de avanços: a 
falta de discussão sobre a atuação politico-partidária de seus mili
tantes provocando, muitas das vezes, o refluxo da comunidade, qaando 
deveria buscar e consenso naquil6 que identifica as diversas verten
tes do movimento. 

- A unificação do Movimento Popular foi considerada importante e nece�
sária, porém precisa ser mais amadurecida essa idéia, tendo em vista
a desmobilização do Movimento Popular e o encaminhamento das :_-_J:utas
ainda serem fei t.as, na. maioria das vezes, isoladamente.

- O processo àe unificação deve começar pelas bases, discutindo sua or
ganizaçao e formas de luLa, para buscar unidade das lutas de todps os
movimentos, preparando assim o processo nacional.

Encaminhamentos 

Realização de encontros locais. regionais e/ou por grupos especifi 
cos para multiplicação da discussão sobre a unificação e troca de ex 
periencias. 

Repr�dução do material da ANAMPOS para divulgação e ampliação àa di� 
cussao, no interior de caôa entidade e junto aos Movimentos Popula -
res, sobre a unificação. 

Levar a discussão para dentro do movimento, envolvendo as suas bases.

- Realização de Encontro Estadual da ANAMPOS, em abril àe 1989, para
avaliar e encaminhamen�o da discussão sobre a unificação das lutas
criação da Central_de Movimento Populares e para tirar delegados pa
ra o Encontro nacional da ANAMPOS.
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ANOTAÇÕES 

MOVIMENIDS_POPULARES_HOJE_NO_BRASIL: 

M'.)VIMENTO POPULAR - é recente, conforme existe hoje. Nasceu em 60: povo como fo_E. 

ça política e histórica. POVO emergindo de uma MASSA. O que sempre exist�u foi a 

massa oprimida, resuktado da colonização européia com seus laços sociais e cult� 
rais esfacelados. O que sobreviveu não conseguiu organização própria. Resistiu<;9 

mo indivíduos, exceção: quilombos. O povo nunca foi organizado. A organização co 

meça com o POPULISMO, conduzido pela burguesia; sindicatos organizados pelo Est� 

do: PTB. 

Em 30 e 40, apesar da ação oficial, a massa começa a incomodar e surge o-golpe de 

64 (ou revolução, se vista pela Ótica do povo; enquanto posição do povo). 

O regime de Segurança Nacional tenta v.oltar o povo a ser massa. 

Militares preferem falar em NAÇÃO e não em POVO. 
Papel importante da Igreja, Houve também a "opção dos pobres pela Igreja". 

Fato imprevisto do golpe de 64: o aparecimento das organizações populares. 

MOVIMENTO POPULAR E SUAS FASES: 

ra) até 1973: os Movimentos Populares lutam pela sobrevivência. Pensam nos seus 

problemas. 

2�J 1974-8�: fase da resistência. Camponeses lutam para não sair da terra. Luta 

pelo salário, pelo transporte, pela luz, pelo esgoto, etc. 

3a) 1985 •.. : toma a iniciativa da luta, Passa da defesa ao ataque. Visa o poder. 

DESAFIOS: 

Fase difícil. Projetos diferentes; estratégias diferentes; tendên

cias diferentes. Falta coordenação para o ataque. 

a) falta condutor de direção política. Canais para o Movimento Popular chegar ao

poder. Saber conviver com o pluralismo. "'----

b) Conquistar e conduzir a massa:

Como transformar o trabalho de base. em trabalho de massa(???) (Pastoral de 

massa ... )

c) Formar quadros para dar direção ao trabalho de base.

RELAÇÃO_DA_IGREJA_COM_DIREI1DS_HUMANOS: 

QlJ J importância das igrejas: resid� em não ter importância em si mesmas. Estão a 

serviço. Fonte de inspiração contínua,no, Ev-angelho que quer construir o novo 
/ ·. 

homem, a nova mulher. Mensagem libertária. Igreja entendida melhor como movi 
menta do que como instituição que se cristaliza. 

02) Lado da imersão da Igreja: a Igreja mesmo foi animadora desse processo. Cará
ter nacional da igreja (setores). Instituições populares entrando e batizando



-

a Igreja. A Igreja explicita (e ôJileaça) a crítica ao Sistema Capitalista. 

03) A Igreja não só faz crítica, mas também tem um projeto com práticas alterna

tivas.

� um marco histórico da Igreja da América Latina. A luta pelos Direitos dos 

Povos é o mesmo que a l�ta pela vida. 

Há resistência a essa atitutde libertária da Igreja: cursilnos, movjmentos c� 

ristmáticos, etc, são reforço ideológico do Sistema que aí está. Práticas volta

das para o indivíduo. 

O Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (MNDDH)·é uma frente como 

outras. 

Estamos vivendo a construção de uma nova sociedade. Outros elementos da cami

nhada, além da Igreja Católica: as igrejas evangélicas. Essas chegaram a um sécu

lo. Chegaram não comprometidas com o Projeto Colonialista,ºmas com a Democracia� 

beral. 

Veja a coordenação do Centrão: força de decisão conservadora. Há países da A

mérica Latina que chegam a 30% da população. No Brasil sao 13 milhões com tendên

cia conservadora e avanço nas classes populares. 

Nem tudo é complot do Imperialismo. A Direita está olhando esse fato com cari 

nho e competência. 

A bancada evangélica foi chamada pelo Governo e ofereceu 108 milhões de cruza 

dos para formar em Brasília uma coordenação tipo CNBB. 

Sinal positivo da luta pelos Direitos Humanos no Brasil: seu aspecto ecumêni

co. 

Movimento ecumênico: sacramento da unidade (conjunto) e da universalidade do 

Movimento Popular. 
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SOS ED.VEHAHCIO VI SALA 109 

70302 BRASJLIA DF 061,225-3337 

Brê\1:>Íl Íê'.:\, if.! df,: i;;r:t:(7:mb1-·o df,: j_ <J<Jt 

Companheiros e Companheiras, 

Estamos encaminhando o relatdrio do II Seminário Nacional 
dos Programas e Reuniâo do Conselho. 

Além de informar as discussaes e delibera��es, o presente 
relatririo constitui o primeiro subsídio preparatd�io para o VII 
Encontro Nacional, especialmente no que se refere � avaliaiio dos 10 
anos do MNDH. Com ele, estamos dando início a um processo de trocas 
que sd terá sucesso com a colabora,io de todos. 

Enviaremos outros subsídios· preparatdrios ao Encontro. 
Para que tenhamos um processo realmente participativo � 

necessário que todos enviem também sua contribui,io para que 
repassemos aos CDDHs. Os textos devem estar ligados ao tema do 
Encontro, � estrutura do MNDH, aos programas ou a outro assunto q�e 
seja considerado relevante. 

Estaremos recebendo essas contribuiçaes até o final de 
novemtwo. 

De outra parte, in�ormamos que. o Movimento está
viabilizando um vídeo sobre os 10 anos. Os nossos companheiros de· 
Natal ficaram respons�veis por esta tarefa. Todavia, sabemos que 
muitos companheiros pommuem material mobre Encontram Regionais, 
Nacionais, bem como sobre trabalhos dos Centros. Por isso solicitamos 
encarecidamente a todos que enviem o mais rápido possível fotos, 
vídeos e outros materiais que Julgarem importante ao Centro de Natal 
no seguinte endereço� 

Centro de Documenta,io e Memória Popular 
Rua Vigário Bartolomeu, 635/607 Ed. 21 de mar�o 
Caixa postal 338 
59025 Natal-RN Tel: 084.221-5932 
Esperamos pois, que todos se engajem no processo 

preparatdrio do nosso VII Encontro para torn�-lo capaz de responder 
aos novos desafios. 

Um c:\brc:\Ç(J. 

Au�d:: Ve I t 
Secretirio Executivo MNDH. 
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SEMINÂRIO NACIONAL APROFUNDA EIXO DO MNDH E DIMENSÃO POLÍTICA DA OR 

GANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS ONGs 

o aprofundamento do eixo político do Movimento Nacional de Di

reitos Humanos - a luta pel� vida, contra a violência - e da oimen

sao política da organização administrativa e financeira na atuação' 

das Organizações Não-Governamentais, além do levantamento de suges

�ões para o planejamento do MNDH, em 1993, foram qs aspectos mais 

destacados do 3Q Seminário Nacional que o Movimento promoveu em Bra 

sília, na casa de encontros da CONTAG, de 7 a 11 de dezembro de 

1992. Neste período, realizaram-se também a segunda reunião anual 

do Conselho e Secretariado Nacionais e a entrega do SQ Prêmio Nacio 

nal de Direitos Humanos ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. O 

MNDH participou também, oficialmente; da .sessão plenária da Câmara' 

dos Deputados em comemoração ao aniversário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro. Esteve também presente em 

solenidades na Procuradoria Geral da República, no gabinete da pre

sidência do Senado Federal e no lançamento de um vídeo sobre a vio

lência no campo, produzido ·pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

MNDH e a conjuntura 

O seminário - do qual participaram representantes dos oito Re 

9· gionais do Movimento, além do Conselho e do Secretariado Nacionais 

-:foi aberto dia 7, as 9h30, pela Secretária Executiva, Valéria Bri 

to. Foi feito, logo no início, um minuto de silêncio em memória de 

Francisco de Assis, secretário executivo do Regional Leste 2 do 

MNDH, que morreu em junho passado. Logo depois, os técnicos em dinâ 

mica de grupo Clemente e Alcino, do Habeas Corpus, de Recife, apre

sentam os elementos básicos da animação grupal a ser utilizada du
rante os trabalhos. Destacaram a necessidade de urna visão mais glo

bal do ser humano na militância, a importância de urna renovação me

todológica nos movimentos sociais e populares, o papel fundamental' 

da mística no trabalho de transformação social. 

Já dentro desta dinârn.ica, os participantes di vidirarn-se em 

grupos para responderem à pergunta "Qual a fonte principal, do pon-

�i��a-..���1&�"\\��fu'::S::Tu�¾��iri��mt�\��&¾��\����"l:fu1S�1-&\-m'::;¾�t1���i*���i&�::-�1tt\\1..1.tr11m�tjf\i�=ii�t�r�ti:*]t;t1r:i:it\;;;�ni�1i�it��1r:!:t��t:i:;�=::tJ�i:f-t:�:m:=tr1 
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to de vista pessoal, que inspira hoje o meu compromisso no campo dos 

direitos humanos?". Neste primeiro momento, cada um escreveu 

respostas individualmente, socializando-as depois em grupos. 

suas 

Foram 

2 

assinaladas as seguintes respostas: "amor e justiça; valores cris 

tãos; liberdade; a vida; esperança; a vida em plenitude; compromisso 

com a humanidade; os textos sobre totalitarismo de Simone Weil e Han 

nah Arendt; razão; busca de justiça; construção de uma nova socieda

de/vida plena; realidade de opressão; injustiças; busca da felicida

de para todos/construção da democracia; sou responsável pelo mundo e 

9 pela vida que nele existe; fé na vida; luta pela vida; a necessidade

de justiça para os oprimidos; justiça; solidariedade; direitos huma

nos; a minha formação; violência geral e ·solidariedade". Outras moti 

vaçoes apontadas: "fé transformadora; a minha preocupação com a misé 

ria dos empobrecidos; a igualdade e a democracia; promoção da vida;a 

crença no direito à felicidade para mim e para todos". 

-

Uma pergunta complementar sobre "quais são os novos sinais' 

que surgem na minha ação como militante de direitos humanos" obteve 

uma série de respostas, entre as quais a necessidade da reconstrução 

teórica do ideário dos direi tos hum_anos, para redimensionar a práti

ca; os direitos do ser de cada um; mais profissionalismo; a integra

çao à luta por parte de vítimas de violações de direitos humanos; o 

desenvolvimento de parcerias e o fortalecimento das instituições de-

mocráticas. 

A terceira pergunta referiu-se aos dados mais marcantes da 

atual conjuntura internacional. Foram assinalados,· entre outros, es

tes itens: formação de novos blocos econômicos e políticos; o ressur 

gimento do neonazismo; a onda de racismo e xenofobia; o impacto da 

queda da URSS; a exclusão dos países pobres; os efeitos do bloqueio 
econômico norte-americano a Cuba; a manipulação das informações na 

mídia; a relação entre neoliberalismo e a dívida externa do Terceiro 

Mundo; o debate sobre ecologia, biodiversidade e desenvolvimento sus 

tentável. 

Cidadania e Planejamento 

Na continuidade do seminário, toda tarde do dia 7/12 e toda 

SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D"· 10Q andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 
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a manhã do dia 8 foram dedicadas ao debate sobre a questão administra 

·tiva e orçamentária como meio pedagógico e político para a construção

da cidadania. Neste debate, o assessor foi Uaçaí, da Coordenadoria E

cumênica, de Serviço (CESE). Todo o seu esforço voltou-se para demons

trar a importância de superar a visão tradicional e despolitizada dos

aspectos administrativos e financeiros nas instituições dos movimen -

tos sociais e populares.

Em sua palestra introdutória ao segundo momento temático do

seminário (Cidadania e Planejamento), Uaçaí destacóu que a organiza -

- ção administrativa, assumida em sua- dimensão política, é fundamental

para a construção de uma autêntica cidadania. No segundo período da

tarde do dia 7, os participantes debateram em grupos, por Regionais ,

como acontece o planejamento administrativo e político em cada Regio

nal, seguindo-se plenária. Em síntese, os relatos indicaram que a rea

lidade é bastante diversificada no conjunto do país e que falta ainda

uma discussão aprofundada - como a feita no seminário de Brasília

sobre a importância de integrar os aspectos administrativos e finan -

ceiros na dinâmica política dos Regionais e de suas entidades integran

tes, como um todo.

Uma segunda pergunta debatida pelos grupos - "Quais as nece�

sidades concretas dos Regionais e entidades quanto à contabilidade e

9.outros aspectos da administração financeira?". Entre outras, foram ci

tadas as seguintes: falta de técnicas adequadas para o estabelecimen

to de custos internos e externos; difuculdade para o estabelecimento

e execução de uma política salarial; desconhecimento da legislação

trabalhista e de suas modificações; dificuldade de compatibilizar a

remuneraçao dos responsáveis pelas entidades com �s exigências da atu

al legislação; dificuldades quanto às técnicas de elaboração dos pro
jetos financeiros; necessidade de estabelecer políticas voltadas para
a autosustentação das entidades de direitos humanos, sem, no entanto,

transformá-las em micro-empresas mercantis.

Em sua síntese final, Uaçaí sugeriu que o MNDH apóie a multi

plicação de iniciativas como esta de debater o tema administrativo-fi

nanceiro, numa nova:abordagem. Sugeriu o levantamento, nos Regionais,

l_t,�it!�l.�:fi:..�������&� ...... :m�����$����¾i����á�����BTI:�--��-::1:�f�M.�;:�t:�:{W�-:�rrtI%:=ttW-n:v:;:;1;¾1:J�� 
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de nomes de profissionais comprometidos com o aspecto financeiro e 

administrativo dentro das ONGs dos movimento sociais e populares, pa 

ra uma progressiva aglutinação, assim como a realização de seminários 

específtcos nos Regionais sobre o tema. Pediu atenção para as ques -

tões trabalhistas, alertando que muitas entidades populares já tive

ram até mesmo de fechar as portas por causa disto. Enfatizou a neces 

sidade da transparência interna e externa nas organizações sociais e 

populares. 

e O EIXO POLÍTICO DO MNDH E SUAS IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

O terceiro momento temático do seminário de Brasília esteve 

voltado para o aprofundamento do eixo pol1tico do MNDH (Luta pela vi 

da, contra a violência) e suas implicações teóricas e práticas. Um 

painel inicial a respeito do tema foi realizado dia 8, às 14 h, com 

a participação de Cecília Pires, da Universidade Federal de Santa Ma 

ria (RS), Pedro Wilson Guimarães, da Universidade Católica de Goiâni 

a (GO) e Emir Sader, da Universidade de São Paulo (SP). Sader desta

cou a vigência no Brasil de um discurso sobre a morte, baseado na i

deologia do medo e enfatizou a urgência de os movimentos sociais e 

populares debaterem caminhos para superar esta realidade. 

Cecília Pires mostrou a contradição entre a igualdade formal 

-· oferecida pelo capitalismo e a desigualdade real que o caracteriza .

Apontou para o antagonismo entre uma ética do consenso, propugnada 

pelo Estado capitalista e uma autêntica ética da responsabilidade,ba 

seada no reconhecimento da significação do sujeito para consigo mes

mo e para com a sociedade. 

Destacou a luta pela vida como o consenso decisivo para o 

MNDH, entendendo - como elemento básico nesta luta - a promoção dos 
direitos dos oprimidos. 

Pedro Wilson Guimarães mostrou como a luta por uma nova gera 

ção de direitos humanos, no mundo todo, convie com a não vigência 

dos direitos das gerações mais antigas, a começar pela Carta da ONU 

de 1948. Defendeu a compet�ncia, a eficiência e a eficácia nas açoes 

do MNDH contra a violência. Enfatizou, por último, o papel da comuni

cação, "tão fundamental quanto as que�tões administrativa e financei-
�����'\'<@.;���W�i1�'-%1�1��Tu1k'"t�t����1�W��'%t.��'t*%t�E�i.\\%��:.l%fil���1l�t;�{���:�tl\�1W�Tu%�t�:t:\Jfr�%lt:1:i:��}��%*i��i:]fffe1�il:��!���t�l;:�il;:�1:�;:;!;\:i:i:!:::)�:�;t;1% 
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ra". Seguiram-se debates em plenário. 

O EIXO DO MNDH, OS PROGRAMAS E A PRÁTICA DOS REGIONAIS 

Na sequência temática e metodológica do seminário, realizou 

se nova etapa de trabalho em grupos, dia 8/12, para debater, inici

almente, até que ponto a prática dos Regionais é coerente ou nao 

com o eixo do Movimento, aprovado no encontro nacional de janeiro 

de 1992. E até que ponto a prática dos Regionais é também coerente 

com os objetivos e prática dos Programas de Violência & Cidadania � 

4t Formação e Comunciação.

--

Mais uma vez, em plenária, prevaleceu a opinião sobre a di-

versidade das ações dos Regionais no cumprimento ou não das resolu

ções nacionais, considerando não somente as características de cada 

região geográfica do- país,como também a caminhada de cada Regional. 

De modo geral, o eixo central é tido como referência para todo o tra 

balho, embora numa perspectica muito defensiva. 

A nível nacional, faltam propostas efetivas de luta contra a 

violência, sobretudo de políticas públicas nesta área fundamental da 

vida em sociedade. 

Outro consenso em todos os grupos: a formulação do eixo e 

muito genérica. Um desafio concreto é o de explicitar o que signifi-

ca, na teoria e na prática, a luta pela vida.

Quanto aos Programas, a realidade não e diferente. Na Forma

çao, por exemplo, embora tenha havido avanço no entendimento quanto 

à metodologia da práxis, há urna grande dificuldade, nos·Regionais e 

nas entidades, de explicitá-la no dia-a-dia, em conjunto com as ati

vidades. Na Comunicação, verifica-se ainda uma visão predominante de 

caráter instrumentalista (ênfase quase exclusiva aos meios) e nao do 

processo de Comunicação, em seu caráter estratégico. Em todos os Re

gionais, há iniciativas isoladas nos três Programas que precisam ser 

integradas. 

Urna palavra-também permeou todo esse debate: corno promover a 

visibilidade do MNDH. várias sugestões neste sentido foram feitas no 

momento seguinte dos trabalhos, em que os participantes levaram su -

gestões para o planejamento das ações do Movimento, doravante. 
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Estas sugestõés convergiram, entre outros, para os seguin

tes pontos, aprofundados e encaminhados posteriomente pelo Conselho 

e Secretariado Nacionais: definição de urna prioridade básica para 

cada Programa: Violência - Desenvolvimento de debates sobre políti

cas públicas; Formação - Definir caminhos para capilarizar a �etodo 

logia da práxis; Comunicação - Aprofundamento do debate sobre Polí

tica de Comunicação e continuidade das iniciativas de capacitação 

nos meios de comunicação social. Na violência, fo� também destacada 

a necessidade de estender para todo o país, através dos Regionais , 

a experiência do MNDH/Nordeste quanto ao Banco de Dados. 

Corno elementos para o planejamento nacional, foram também a 

pontadas �s sugestões de refletir bem, durante o ano de 1993, sobre 

a geografia do MNDH (a atual divisão geográfica dos Regionais), a 

questão da gestão administrativa e financeira, a organização dos Re 

gionais, assim corno sobre ternas emergentes no país que terão impac

to em toda a sociedade_ (plebiscito sobre sistema e forma de governo 

e revisão constitucional, sobretudo). 

ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Corno parte integrante da sociedade civil, o MNDH participou, 

dia 10 de dezembro, de várias solénidades ligadas ao aniversário da 

-- Carta da ONU de 1948 corn·a Declaração Universal dos Direitos Huma -

nqs. A principal atividade foi a sessão plenária da Câmara dos Depu 

tados sobre o evento, dia 10/12, às 9h30, sob a presidência do depu 

tado federal João Paulo Pires (PT/MG). 

Numa deferência para com o MNDH, os participantes do serniná • 

rio foram convidados a ocuparem lugares no plená�io, onde regirnen -

talmente o acesso é restrito. Discursaram sobre a data representan-
tes de todos os partidos políticos. A iniciativa de promover a se� 

sao e de convidar o MNDH foi do deputado federal Roberto Franca, do 

PSB de Pernambuco. Em seu discurso, Roberto Franca afirmou que o 

MNDH "vem, há mais de 10 anos, se estruturando em todo o país, de

fendendo sobretudo o direito à vida, tão desrespeitado". A maioria 
dos demais deputados também fez referências ao MNDH. 

Enquanto ocorria a sessão da Câmara, urna delegação do MNDH, 

����fil��"®ffü��.,i\����llit--:ifill.Z�t¾R'-¼'m.�$-"i.t":�����;1�$Tuli�.fü'.1:l�'®'§:���\llAtf:.ttif..r¾t�1J-m�'itll�itffü;çtfit\:HJ:@lli1:flTIJfüffüf(ififif.:�tf#.{(#.{l1.d 
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formada pelos secretários de Comunicação, Dermi Azevedo e de Formação, 

Roque Grazziontin, participou de solenidade na presidência do Senado 

e� que várias entidades (OAB, CNBB, ABI e FENAJ) entregaram ao pre�i 

dente, senador Mauro Benevides (PMDB/CE) documento pedindo rapidez 

na tramitação do Conselho Nacional de Comunicação Social, órgão pre

visto na Constituição Federal como órgão auxiliar do Congresso. 

A destacar ainda que, no final da sessao da Câmara, a secre

tária executiva do MNDH, advogada Valéria Brito, entregou ao presi -

dente da mesa documento do Fórum contra a Violência no Campo (que o 

Movimento integra) sqbre violações dos direitos humanos no Brasil. O 

mesmo documento foi entregue no período da tarde, pelo representante 

do Conselho Nacional do MNDH, Humberto Cunha, ao Procurador Geral da 

República, Aristides Junqueira, em solenidade que contou com a presen 

ça de Procuradores de diferentes estados e representantes de entida

des como: CIMI, CPT, MST, CUT, OAB,entre outras. 

Ainda no programa de comemorações do dia 10, o MNDH partici

pou, na sede da OAB, na noite do dia 9, do lançamento do vídeo sobre 

violência no campo, produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil e 

dirigido pela cineasta Tânia Quaresma. 

Pl\tMIO ENTREGUE A BETINHO 

A dimensão da esperança na luta pe�a transformação da socie

dade foi experimentada na noite de 10 de dezembro, no Teatro Dulcina, 

por ocasião da entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos / 1992 

ao sociólogo mineiro Herbert de Souza, o Betinho. A solenidade foi 

marcada pela descontração e pela quebra de qualquer protocolo. Beti

nho discursou várias vezes, a pedidos e enfatizou a importância de a 

creditar na vida, de ter esperança, como elementos básicos para toda 

luta social e política. Lembrou que, apesar de tudo, em sua própria' 

vida, procura nunca desanimar. No inicio e no final da solenidade 

foi cantada a música "O bêbado e o Equilibrist�'', de João Bosco e Al 

dir Blac, que fala da "volta do irmão-de Henfil'', sonhada para depois 

do fim da ditadura e do exílio. Falaram pelo Movimento, nesta entre

ga do �rêmio, _Pedro Wilson Guimarães� Marisa Formolo Dalla Vecchia. 

A estatueta-símbolo foi entregue a Betinho por Humberto Cunha. 

��--m����1�����1lWm&'l!e::t.��•�'*-WiWh�'Thtmrnm.w�mmimmww.ArrFA'W'"'AYdJ.:4_gr.:wr,w�� 
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Terminada o seminário, o Conselho Nacional e o Secretário Na 

ciorral do Movimento reuniram-se dia 11/12 para complementar os tra

balhos. 

Brasília, 17 de dezembro de 1992. 

LISTA DOS PARTICIPANTES 

.Ma. Perpétuo Socorro 

Reg.Norte I 

.Ruscelino Barbosa 

Reg. Norte I 

.Feliciano Parente 

Reg. Norte I 

.José Antônio Pancotto 

Reg. Sul II 

.Cleyde C. Oliveira 

Rep. CESE 

.Aldenice Teixeira 

Reg. Nordeste 

.Tereza Cariri 

.Cecília Pires 

Reg. Sul II 

.Dimas Santana S. Neves 

Reg. Centro-Oeste 

.Iriomar José R. Souza 

Reg. Nqrte II 

.Ana Helena Andreão 

Reg. Leste I 

.Ana Beatriz B. Ludvig 

Reg. Sul II 

.Kátia Regina A. Barros 

Reg. Norte II 

e. Reg. Nordeste

.Fábio Alves dos Santos 

Reg. Leste II 

.Fermino Fechio

Reg. Sul I 

.Tereza Cristina Borba 

Reg. Nordeste 

.Michel Jacques Colin 

Reg. Nordeste 

.Eduardo Loureiro 

Reg. Nordeste 

.Luiz Gonzaga Dantas 

Reg .. Nordeste 

.Humberto Cunha 

Reg. Norte II 

.Marcelo Frank do Nascimento 

Reg. Leste II 

.Ma. Teixiera Gomes (Oneide) 

Reg. Nordeste 

.Isabel Peres 

Reg. Sul I 

.Maria Madalena Alves 

Reg. Sul I 

.Gilmar Ferreira de Oliveira 

Reg. Leste I 

.Roque Grazziotin 

Secrefariâdo Nacional 
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.Oscar Gatica 

Reg. Leste I 

wirene Maria dos Santos 

Reg. Centro-Oeste 

.Jayme Benvenuto Lima Jr. 

Reg. Nordeste 

.Regina Sueli de Sousa 

Reg. Centro-Oeste 

.Tertuliano C. Pinheiro

Reg. Nordeste 

.Chiani Kai Xeque B.B.Jr 

Reg. Centro-Oeste 

.Clemente 

Rep. Habeas Corpus 

.Alcindo da Silva 

Rep. Habeas Corpus 

.Valéria Brito 

Secretariado Nacional 

.Augustino Veit 

Brasília-DF 

.Dermi Azevedo 

.Uaçaí Magalhães Lopes 

Assessor 

.Neide A. Santos 

Secretaria - Brasília-DF 

.Netinha 

Secretaria - Brasília-DF 

.Emir Sader 

Assessor 

9 

9 Secretariado Nacional

.Pedro Wilson 

Reg. Centro-Oeste 

.Marisa F.D.Vecchia 

Assessora 

.Antônio Cesar Coutrim 

Reg. Centro-Oeste 

.Mário Sérgio 

Reg. Nordeste 

.Sônia Maria Rodrigues 

Reg. Centro-Oeste 

�"-��'\.�"\������m-1.�1r�:-t.��1��,�1.tt�t\%��'-.\%�iW.�":'t":-�tt1.��i}1t»��"1���1'f1�ni��1�1r1:tt�tti�l��tZ:�:1;�!i�mmt\tit=i*i���i�i�t:=t�1:1;�::ts;::iff::�:::!;::=�::\�:::�:�����:��:::\Y@J 
SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 • Fax: (061) 225-7157

CEP: 70.316-900 • Brasília-DF 



• 

VI ENCONTRO 

1 9 9 O 



MNDH 

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS · 
·-

SDS-F.d. Venâncio VI,blooo O, 39, sala 109, 70302,Bras!Üa,DF-(061) 2l5- 3337 

• 

• 

RELATORIO DO VI ENCONTRO 

. NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

05 a 10 d1 f 1Y1rtiro 

VARGEM GRANDE PAULISTA � · 



i 
\ 

- ....
';, 

DOLUMENlO FINAL DO Vl ENCONTRO NACJONAL O[ DIREITOS HUMANO$ 

A o e n e: e r r ar s F 1.1 se :d: u E-' n e. c:rn t r· o n a e: i or1 r.d r· e a 1 i :-� a d o d e:· �:, <'l 1. 0 d f: 

f e '-' t r t· i 1r o e m Va r !:H? m G I' e:\ n d E P a 1.1 1 i !'i L:1 ( S P ) , n M n v i me n t o N ;:i_ e i o n a l d e 
U i r t:· 1 t: o�. Hu manos -·· M N D H ··· d i r i 9 E-·�. e á o p i n i ão P I.Í b 1 i e a b r �-1. \:, i 1 e i r· a E

i n t e r· n a e i o n a 1 p a r· .:-1. i:\ p r· e s e n t: e:\ r ,,\ 1 9 •J m ,,\ !,, H v a 1 i a ç: Õ e �. e o n • i •.> n t 1.1 r a i s •
P r e o e u p ,·" ç: 'o f.' s F p r o p os t: as , e o m v i -s t ,,\ s a 1.1 ma ma i <:w d em n e r· i :lt i z a<,� i{ n d a 
�,; n, i e <:l .� d e , e: o m b ,,1 fü e n a j 1.1 s \: i ç a !,; o e i a 1 E: na P a,... t: i e: i p a ç �i n s ó e: i o·
P o 1 í t i e o -- e: e: o n o m i e: a d o�. e i d a d ã o s • 

1) �s vispcras da posse: do prcsidEnt:e da RepJb1 ica eleito em 
dezembro passado, o Brasil vive um momento gravíssimo de crise 
�" o c i a 1 , E: e o n o m i e: a E p o 1 í l i e a , e a r· a e: t e r· i z a cl o , b as i e a n, e: n t: F , p e 1 a 

c1 (-:d: e r· i o r· a ç: ão d as e: o n d i e: õ r.-: s d F v i d <:1. d ,,\ g r a n d E ma i cw i a rJ H p o p •.t"l ,'1 ç ão , n u 
contexto d€ um modelo econBmico cada vez mais concentrador de renda, 

e::< r ] 1J d f.: n t: e <:-: e l i t: i s t a .. 
2) Agravada no final do governo Sarney, a 

afigura-se como ainda mais stlria na administra�io 
Cc\!:;o se confirna.-::m as perspectivas de c\cloc:ãc, 
neoliberal, fazendo recair sobre os trabalhadores 
1-·enclas t:odo o peso de me:.·cl iclc\S anti inflac ioni':Í.r ias.

crise cc:on6mica 
Co 11 <:w d E' Me 11 o, 

de 1Jmc":\ política 
de baixa e média 

r:: t '"· m b é m êl. 1 t ame n t e p ,,. e: o e •J p a n t. F -- p o r seus e: o m p o n E n t e: s p o ·i í t: i e os •
e e n n ô m i e o �='· e soe i e\ i s a p ET s p € e: t: i vi':\ d e i m p 1 e\ n t: a ç: ão d e m E cl i d � s 

voltadas para a transnacional izaç�o ainda maior ela economia 
brA�11eira. incluindo uma pol ít ic:a agressiva de privat izaçga dE 

emrr�sas estatais e de submiss�o aos credores internacionais, na 
qyestio da dívida externa. Antes mesmo de começar o próximo governo, 
, 1 ,·:• �- C Ir E.' g i e·, t r· cU\\ C e:\ S O�; d e d E li) i S �-; �� O E 1\1 m a S S ,:"1 E:.' IH a 1 g 1.1 m ,:"\ S e· 01 F' r € S a !:i 
E:-: ':: ' :,:1. t e\. i �, • 

3) Na perspectiva da construçgo de uma sociedade democr�l i{a r o 
MNOH considera tambim como um elemento complementar de prEocupaçio, 
fia conjuntura que se avizinha, a perspectiva de acloçio, pc]a próxima 
�ciminisll'açâo federal, de uma cstr·atégia populista. basçada na 
d e:- E ] f-:· 9 i t i m "'· ç: ã o d o p <il. p e 1 d o P o ci e:: r L.. e <J i s 1 a t: i v o , a s s i m e: o m o n o e o n t: ,.- o 1 e ,
n,,, coopt:,:\ç:a.n F n,'1 r·•,:p1r cssão aos movimento�; pop1.1Iat-e�.; de todo O p,·�_ís N 

4) O Movimento Nacional de Direitos Humanos prop�e a todas as 
e ! : i_ i c:i ,":i. d e �; d ._4_ i� o e: i e d a d e e i v i 1 , e ,,1. t o d os n s b r· a s i 1 e i 1·· n s q 1.1. e d e f e n d ê'\ m a 

1,:,:1. dc+·csê':\ 
F e ti o::' r ;:,i_ 1 
,_ ,,,: : cdac:1(-:-:· 
,·,\ d o-:_ e\ d e'- -::,_ 

com Justiça social, que se manlFnham unidas e vigilantes 
rJ a s e o n q •J i s t a s d e m o e ,,. ú t. i e a�, i n �; e r· i rJ a 1; n ê'I C o n -,,; t i t: u i ç: ã CJ 

p1--omu.1gada r-m outubro de:· t9fl8. Pt·opoc, também, q1Jc a 
ti 1<;ruta, ampli":\ e e,- it ic,,\mEnte. tod.:"ts a1,; rned icj,·:1.�; ._._ !:;Erem 

pelo governo Collor de Hc11n, na pcrsrect iva dos interesses 
n a e: i u I i a i s e-:-: p o p u l cl. 1··· e s .. 

�-'; ) {1 t.: €-: n ç ii o e s p e e i ,,\ 1 deve ser dada, na atual conjuntura do país, 
1 escalada da viol&ncia rural E yrbana. No campo, a viol&ncia i cada 
v�z mais coletiva. seletiva E organizada. assumindo uma dimcnsio 
e· !:i P € e. i ;;·,. 1 n os F !:; t e\ d os d E Ma t o G Ir osso , P ar· cÍ. F E s p í r i t o b a n l u • Ai;; 
di�iculdades para realizar a reforma agriria e a vitór_ia de Collor 
ci :\ o n ovo â n i me a os 1 i:\ t i +· u n d i á r· i n s p a 1··· a a e: o n t i n •J i c:I ,·,1. d E d ;·,l ,., e t"" d a d E i r a 
guerra que movem contra lodos os militantes e cnt idades que dcfendEm 
,,, ,,. e f o 1·· m e'- a 9 t". ü 1 ·· i a M 
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N::\'.,. c..idad1·i,., a vinlrnciê':l p1.d11.ía1 F a retomada d,• ,.i,.1.,1ç;,1, dot; 
, !.q11,,dríi1·! dei morte· f.' dos 9t·1.1pos d,· ".i•Jht ícf:'irus'' coní1�J'Jtê\m 1Jn, 1 "J íma 
,,,·rm,111(·1;\c 11c vín1�1�-��o do!:i d1r1:1½.o�. l1•.1m,.-,no�., de i1,l 1n,id,-1�--·, doi:, 
1111,·,1 11111·rd u•-, soe: i ,.,_ 1 �. e: PDf"J 1,-u··r-·r; • .:1\ 1' ;;1v1-'.·!', do medo, cnm .-� ,··,111.1fnr 1 ., , a 
011,1'.,!.;ao e ,':\ colabol'ac;:�.-\o, r:m muitob C:4,"\!:.<:1s, de1.!i> prÓpr ias .� 1 .ilur 1r1,· .. !t-!;,. 

t.,)O<:, pnvc1s inclÍ9t'nê1�. c:ontinu,,1111 a c.:;ofr·cr o<.:, cfEito�. mui t,.11!:, de-: 
tJn,,·,, política dr: F.:-<pé':l_nsãn E'.conômic::a i,;obt··f.-: f;Uê\!', tcrr.::1<:,, rom J·,;.5c e.·m 
irdt::t'c:•,;�-cs capit:ê11istc:1.�, ele � Jt'"IJPO�, br·,�si1E-:ir·os e: eç,t:r·,u1gc·1rn<.:,. Nc<;:;t:e 
niomcnlo, o povo m,·1is dir·ctamcnte .,1.1n1;-:a1;,,,do de c:-dcnnínio É n Yano111c,1.mi r 

d e R o 1-·· a í m a • b 1.1 b me t i cl o , a 1 E.f m d o m él i f:, , à f e\ r· s a cl ,,\ a n u. n e i ,':\ d a r e t I r a d a d E 
9 ,,._ r· 1 m p e i r· o �. d e !:, E •J. s t: 1-::.· 1·· r I t. ó r· i os a n e:: e s l r-a i !:, .. 

7) F!:,SE:-: c:crc:o aos povos inclígenas ar.wava--sc com c1. est.1·i:-.t:ógia 
m 1 1 i t: ,:\ r· t1 e a b e r· t: 1J r· a d o s e i;; p a ç: o�; f r o n t e i r i e;: os p a,, a o s r� ,, a n ri e \:; p 1' n . i e t: o!,; 
e e. o n ô m i e:: os , a t: r avé s d e p r· o g r· ê\ ma�; e o mo o C a 1 h a No r- t e F o C a 1 h .,,_ S u 1 •
Apesar dos protestos da sociedade civil, esses progr-amas continuam a 
ser implantados sem considerar aspectos b�sicos em termos de 
transparincia e respeit:o �s populaçiEs diret:amcnlc at. ingida� .. 

8) Do mesmo modo, os grandes projetos cconSmicos govcrnamcnt:als
e privados iontlnuam a pena1 izar, de todas as formas, os indígenas, 

l trabalhadores rurais e pequenos proprict�rios de terras, em todo o
país ..

9) No p1ano internacion al, o Movimento denuncia e repudia a 
invasio norte-americana ao Panamá, violando todos os princípios da 
d i t- e i t o i n t: €·: r n a e: i o n E1 1 e t- e s u 1 t: é\ n d C:> n o é\ s s a <.:; <.:, i n a t o d e 111 i 1 h ,,,_ r· € �:; d E 
ctdadSos. Denuncia também as arnca�as a soberania da Colbmbia, Peru e 
Bol íví;:,1, por pc-..r ·te do 901..,ernn nc)f'"t:€·:-·ê1.mE:·r·icano, 5ob o p1··cte::d.c1 de:: 
e o m 1:, ,:"t t: € ,':\ o na t- e o t r á f i e o , e\ s s i m e: o mo a e o n t i n 1J i d a d E d L 1..1 ma p u ] i" t i e: a 
,·,,.��r·e�,sivc:\ do [)r:part,,lmcnt:o de Est.-,,do c:ontr·a a revnlur.;:�io s;:,_11clini<::,\a ele,. 
N i e: ar á g 1.1 .:.�. , "' t: ,,. avé s d o a p n i o a os " e o n t: ,,. ,:\ 11 • R ,:: p IJ d i e\ , 1 g 1.1 ,·:, 1 m e n t. e , o 
inciult:o concedi cio pe1o presidente Car-los Mcnem, da Argcnt: ina. aos 
e n ·,, o 1 v i cl os n ;:_:i_ v I o 1 a ç â o a os; d i 1· e i t o 1,, h um ;;1 n ci s p e 1 ;,_ d i t a d u r a m I l i t: ,,._ ,-- d o 
p:::,ís. 

'.i.0) Esta novê\ fase da po1 ft ic:,:\ do governo nortc-;,1me:r· ic:c:u,o na
A m é r í e:: ,·,1 L a t: i n a i n s E: r· f.: - s e: n ;:_:i_ e s t r- <':\ t é !J i .. �. d ,·,1 e:: h a m a d a " !J 1.1 e;: i -- r e\. d f.: h ,,1 i x ,·,1. 
i n t e n <.:; i d a d E " , e h E 9 ,-:\ n d o m E s m e> a i n e:: 1 u i r· e> a p o i o ;;,. t·· e �:J i m F '.,, f o r m ,,;. ] ni e· n t E.' 

democrit 1cos, mas tutelados pe:1ns mil itaEs, além do apoio a medidas 
t" E.' p I' e !,; �; i ..,., a�; e: o n t t· ê\ os mo v i m e n t o �; p o p 1.1 1 e\ 1·· e �, f.' s u "'- <::, 1 i d e t·· a n ç_ a s • 

ti) Diant1c: desse quadt-o, e> Movimento N�c:ion,·,d de: Di1·c1t:ofa 
Humanos resume sua conc1amaçâo a sociedade civil, nos seguintes 
p cin t: o�:;:: 

Mcl.nutt::nc:f\o de umé-\ .:.-1.titude vi9ílantE? f: cr·ítíl:,-, dít,r,i.:c cl,,,_ 
atuaçâo do governo Collor de Me11o, continuando a t.raba1hn de 
e d u e a e: ão p e; 1 í t i e a €-: cw ç.J a n i :::: a e: � o p C> p u 1 e\ r , em t o d o�; o<::,. n í ·-.i e i �: .. 

(1 cur·to e a inc'.-c:1 i n pr-,L-::os, i nte:ns i f i cat' o<.:, ,. r,,fo!·çu,:. de: 
ot·9::\ni:-::aç:ão r- E·::;c:1,Jr·ec:imcnto cio el�:-:ito,··ado P<'=11-··c1 ,�.!::- cici(.·;�;E:',- ele 
outubro proxtmo, decisivas para 
l..eg i f:, 1 e\ t i vo, f:m fun ç: f:.o dc>s i n t E1·· Ef:,1,;f.-:�,-
d c governos E5taduais dcmocriticos .. 

o -F o r t: ;;1 1 e e: i Ili (-:-'.' n t: ,::, do 
d ,:\ ma i c1 r i ,,\ E p ,.-,_ r ,e: �'- ,::: o 1 , ( : 1..1 í <,;; t a

Somar-se �s iniciativas dos partidos 
do movimento sindical combativo, voltadas 

F > o 1 í t i e os p r o 9 r-- E s; ,:; i <::, t �1. ·,:: e 
p ,� ,,. a .,1_ o r· g ;::,_ 11 i �-:: ,-,-,_ ç ::�- u d o �,;

trabalhaclorEs, diant:e ela perspectiva de IJh\.'\ pol ít: ÍCi' t:-'CDnlllnlC,:l. 

neoliberal e recessiva. 



-1· 

�) ., 

h!-,'_.,,m ir· d F f 1 !:., i V ê\ m 1 ' 11 t f' ) I.J \ il pelos ,dircit,,,, ,1,i•. povo•·, 

1 n ( 1 i < 11 · 11 ,., e:; ê\t.J\ (ldl'll"l'OlÍíl,IÇ(;r, 1 ,10 rt PI itu ,·., •.1.1;,�-, 1. 1 r, ;,,. 1' i1. f>Uel 

1 11 (. l l f. 1 ,1 ._, (1 (: I_ IJ 1 \ I.J. I'" d 1 ,. 

Son,.-,, ... -se ,,, 111nl> 11 1 :-�.-:tç.1·,{,i cnnlr,� ê\ i n v_;1 -- ,,\ o

l
°

',-:,1·1.\lll,·-i r· f'C'] O l�f:Sí'f'. i t O 

1 nt t·niac I cH, .. � 1 

t' r i n e í p i o�" da �,;r,I:, <:r ;, n ia (' 

,·,,_ I. J \. (.\ d ,: ·. t (-' Y- m 1 11 ? (;' à O d D�. p O V U !:, .. 

1,h,1r- g € ni G r <'l. n cl e P ,:1. •J l i �. t é\ 

j�? de ·fcvc, .. cir·o de t990 

MOVIMENTO NACIONAL OE DIREITOS HUMANOS 

du 

d ,·,1 



_f 

iit 

Vl íNCONlNO NACJONAL �l DlNfJlOS HUMANOS 
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8.2.90 �uinta-feira: 

M 1.rn i e i p a i i,, 

f:l h l ! i ,, E i t o c.; H um a n o c.:; , d F m o e r· ,,\ e 1 ,·,, e e í cl a d a n i ,:,.
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\ 1- Abertura Oficial do VI ENCONTRO NACIONAL 00 MNDDH 

A aberl1.1r� do VI Encontro Nac1un�l do MNDDH acorreu no dia 5 de 
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-;· ud<,!: n�: SFI.J'.:·. cl,í\CE!,,\.rai�; E C!Enli.-\i°\", 
J. • r:, ,:•r Ci ,,HI C: C Ir Cf:'-t:•C 1 t O �-, Vi c:I :,.1.

PO\'C•!:: ;..e, 91 .. i te, dF·f I n I t. 1 -,1, .. ) de 

(·, ot·9;::,.n17<:1.ç,�-;c; <.::.,nclice\l ir·,dcpt:-:nclf.-:ni..c sí9n1f1c:01J •Jm 901Pl. 111,:·,r·tê\1 
1 . :.,. ·"' d i �- a d , , 1·· ,;, , ,·,, 1' e s i =• ·(: é n e:: i "' i i o·,:, l ,. ;;,. i.> .. , 1 h "' ri o r e s d E: '..) o 1 t. ,� !,: E' ti u 11 ,J ,-,, .::i. o 
1nc1.�-�;:,-i.c,,·c:: pi-:-:r·pet.1·ado pot .. E!',t.:\S mc�;m,'\!', -ior·ç:t-\�,, r·cví9nrê\ e dign1f1c,,, ê\ 
_; ,_i; :::1 d,·:\ c:1.;,ssE tr,:d. .. ,:,.lnadora .. 

i::·1 op(:.��rJ E:vün•Jél ic:::, pc·.,o!,; dc�;pos,s1J1tini,:. se E::pt·c�,�'"'·• ma,'.: .. q1Jr, 
111..1.1ica r no c:nr,1pat .. t.ilh.::-..1', \:.Ejr, 1·,n l\1 ic�_,·,,í.siu.a 01.i. no {�1-·agu.-.1,,.,, d� 
•.::c11.-.•11t1 ·é,cl;;1. c:ot.1d1,.>.r1:a cm pt·o1 cl,,, s;oc:1t:.Cié\1i,- ju�,t;:,_ e f1-;·.itct .. n,,, q,J,: '::,crá
( (.,nst1·1.i.1cla, ,-'•.:1'r.cIitamc,!:, n<Í15, a i:·a1-·t i1· de onclc ,.-:·:\,,15,:\ cl1vF.:r·<.:,id,··•.dF ,,.!,;:',•.tmcõ:
f> �í. 1'. C,:•.1· Úl:t.-:1· (.Dl111.J.I)\, né\ ·)u.t�·. PE.l-:• \-'ldêl..
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(-1 ccr , miin ia ele pr 1·111 i c1.ç·ao' dn�. per �:,r-91.J idos e d 1 •., 1 1 mi 11;,dns, 
,. e 1 · r 1. �:; f·· n t .-1 <I e 1 • p e 1 ê\ D e p • A e n r· ri i l ,·\ ri ,·\ S I l v ,·\ , D • P f: d r o 1_ ; ·, , . ; , J ri ,-; ·, 1 q c:\ , 
t:un11.11,1d,·:\dt ln«11'9cna Yanmn,':l.mt, c:i i:;1ndirrtt11 doi:; t'11··t,·1'JurtJ1<11•, de Vo'Jtc:1. 
f<l·clond,:\ F M,:\r 1a AP,':l.r·ccld,:\, contou c:nm Pte�;cnç:,,\ de ;,1.gcntF�. dr- p·,·l�:.tnra'l 
q 1J e ·faz i "\ m o e tJ r s o d e- ver â o d o C L S F P , r e p r-e se n t ,J n t r-- ", d e CE' n t r n � ; d e 
Dir.:·,tos H•Jrnancn:; clt:-: t:odc> o f>ê\Í�;, ,,\lém de pc1 .. �"cn1al i<.l,-1 ('1f:t; como o 
Cardc,·.,l---Ar·cEbi1:;po <1c SãD Pa•Jlo, O.F.::va,, i·i,;t:o hr·ni,; (D91·,·-1c1;-.1dn com o 
P r bi1 , o N ,u i o n a 1 d e O i r e i t os H u nn:-\ n o 1,; d e , 'i> n U > ; o t·· :< -- e "· n d i d ;·,it: n d a 
Frfr1l.E Bi--,�.sil l·'op1.1lar· �:\ Pr·csidênci.:t (l;::1 Rt�p1.ih1 ica, l..1.1ii,; ln,-1,:io l..1.11;-.i d;·.,
!:;i)va; o Bispo de Bo,,\ Vi�;t:,:\, D.Aldo Monqiano; o c:<· .. ·Mini�.i.t o da t;,,üdc
do Panam.-:í., REnan Esq•Jivcl; o P1r esidcntc do PCdoB, ..ln;·:;, .. , (1rn::.;.�:nn,�i,;; o
S�crctirio dE Ncgó�ios Jurídicos da Prefeitura Paulistana, H01 io 
B I e 1.1 d n ( r f· p r· e s e: n l a n d o é\ P r· e.· f' e i t a 1... u i i: a E, ... u n d i n a ) ; o 1.-' i e r. ... P n, f e i t: n d f:�
E a o p é\ 1..( 1 o ' L 1.1 i z E d u ê\ r d o G r· f..' e: n h a 1 g h € o V i e: e ... p n:: f;; i cl e n t E cl ê':I. eu T ' 
Avrl ino GanzEr, alim de: outros convidados. O Grupo Teatro Uniâo e 

Olho Vivo, coordenado por Idibal Pivct:ta. fez uma arr�sent:açio 
csp€cia1 com m�sicas brasileiras e latino-americanas. 

D.Paulo Evaristo Arns �oi homenageado pe'lns aproximadamente 500 
\ part icipantEs da sessio de abertura do encontro e destacou, cm v�r 10s 

mo m e n t: o f:; , é\ u r g É� n e i a d a e o n t i n •J i cl a cl t.· d a 1 u t. �\ p f.·: 1 o s cl i r· e i l o �,- h u. nw. n o s .. 
Fez re�er€ncia especial �s vítimas da ditadura mi] it.ar e à situação 
cio�,. Índios Yanomc\mi, amc .. -\çados clEc' e:-:lEt .. mi'nio e.·m Rnt .. aim�1 ... Hnn,cna9Eo•..1,
nesse contexto, 05 Bispos de Boa Vista, D.Alclo Mongiana e o 
Presidente do Cons€1ho lndigcnista Missionário (CIMI), O.Erwin 
�r-�utler , ?mbos Jurados de morte por l�t if1.1ndiários e lestas-dc-�errt> 
do grande capital. 

Após Êntregar b Pr�mio de Dirritos Humanos de 89 an PresidEntc 

do Sindicato dos Metal�rgicos de Volta Redonda, Marcelo Frlíria, Lula 
,':l. f i r· mo u q •J e o B 1·· a�. i 1 f,: n f r e n t ê\ r· ,:Í. 1..1 ma e o n . i '-' n t: 1.1 r <'\ ê\ i n d ,,;_ m �-- , f'- ri i f í e i 1 .::\ 
rnrt 1r de março próximo com o governa Co11or .. Disse t�mb(m qur a 
derrubada do muro de Ber1 im foi algo muito importante, mas que o 
nol ici�rio sobre as mudanças do· Leste E1.1rorc1.1 excluem rrnposit�lrncnte 
n s a '-.' :"\ n ç: o �; e: o n s E:·: g u i d o'::, p e 1 o �, í.. 1 · :- h � 1 h e\ d o 1·· f.: �- n o e o n t r: :-: t o d o s o e: i ,,,. 1 i <;:; ni o •
D e:�; t <:l. e: [) u c.i (: p C) i t.; q 1.1 t:· p e,,. �; i s t e , n () B 1r as i 1 e n cl. h li) e I'" i e "· L <':'' !_ i n <:\ • e, IH I.J r o
d <'• './ e r· !=J o n h " t .. e p r· r:: s e n t a cl o p e l a m i �:; é r i ,,-,_ fa' p E ·_1 ,·,) ·":; i n j u �; i.: i ç a �. �=- r, e i <''- i s •

1... u l a e! e-:: -r E: n d e 1.1 a i n d a o f' i m rJ o ,·,t m ,� cl o r I i,; rn D d , ,·:n1 t e ;:i :0, ", ,·.1. r,·, ;0: ,·, 1. (;: ,J �:i d e
l'l'1ort:E contrc-.. mililc1.nt:es dc)1:; mcivin-:f·nt'n", popular e·!:', ciit .. i9f·ntcs
s1nd1ca1s e agentes pastorais. 

() �, i n e:! i n s Y ,:1_ n o ma m i d i �,�;e t" n IH p o, ... q 1 ..1 e s �, e, e o n t t· < , ... i o·,: :é1. r t· f'· i P. n ç ,·, d o'.,;
9<':1. l ililp,:-:-:ii---o� Eln Sl.1<'.�S tcr·t·clS. o l1H:-:ta11.Íl"9ÍCO Fclício +,':l.1011 d,·:\ 
t" €: �; 1 s t f n e i "' d o 1:; m E: t <-l l Ü r· g i e o <;:; cl e V e, 1 t: .:·1 F� F cl u n d ,,\ i,1 r· e p 1- E: E f'. ii: n p ê:\ i: , ... o n a 1 ,
1· · e, '.! i e: i .::1. l e ni , ·J i t a r· • P ,,. e •J i tJ t. e 1n p ci s cl I f i e e i �; , ,':i. e: u 1" t u p 1· �-- ::, u , e o rn ,·,,. 
F ;-: (·· C: IJ. ç: â O d cl p () 1 · Í t Í C:: i:\ p t" i \/ ,:\ t j Zê\ I') t C C n C O .1 i b E I" cl. 1 d C CU 'i l OI'' .. C i d Í l'1 h e\ 
e o n t: o 1.1 o cí 1·· ca. ma d e u. m ,,1. Ili 1.ll h <·:-: ,,. fa i n cl i e a 1 i '.:; t a , e u ,.i o p ,:,_ i f o i mor· l.: e p e l n 
1 �'- t i f' t.Í n cl i O • 0 P a d r· e: P e\ I.J. 1 D Se\ n t OS €·'. a 1 Ir m ft l t" E'. n t L F r- ê\ n C: E: r, C: h i n j 1 F r a 1\\ 

�; ob v <·:' 11.1 t: çl PF1 o;::. d ! I' E Í t D'.", , .. , u m ,,\ n o '.,,. no
�ontexta d� lat inu-american1dade .. 

CenE:·cl I t ,,. d.::\ �; 11vê,., dcp1Jt,,1ci:::\ do ,·,, .. :� . . ,-.. !'; ,::i,,;_ r·í,:1.nr.1u.e ir,,, r·-...,;;,n,_:1{ _i ! Ccl. e
1..1. Ili . d o 1=; f:; 1 rn t, o ·.1 o '.,; d a 1 u t t\ "1· n t i ·- r· ,.,-,, e i s t: ,':t n o B , ... ,:\ 1:; i 1 , f ,,i. 1 e, u e:; oh r e n 
s i 9 n 1 ·f i e: <':l. ti o d o p r f-m I o t" E e e b i d o n ,,\ t> 1.1 �, e: ,:, cl e u IH :é·•. �=,. o e I e ci ,.\. (:• f' J u. i:, t é\ , 
1 9 u <"- 1 i t .. � ,. .. i ,·,1 , 1 1 v I" e d E' d i i:; e , .. . i 1n i n c:1. r,: íí e!:, .. i'' e d 1 '-' t- a m b ci in ,-, a t: r-: n ;_ ;, e:, d e t C1 d n 1;;.
P é\ r a a f.t f' r i e él. d o S 1..1 1 , f a e E �, ·, i b e 1 , :,,. ,:;: �:{ o cl e N f-:· I �; o n M ,.,-,. n cl e ·!. "'- ,
conquistada pela luta da sociedade civil. 



\ 

J J - I' i, J N É l S 

An�J IS€ �F Conjuntura 

D e b .� t l - 11 u I' e •:; �- N e w t: o n C e.\ r· 1 os e 1, o B Ei I' 1 u V ,� 1 1 e 

: ; e �'.Jl.t n ct n o .J o r· n .-:d , s t: ,·,, N. e w t: o n C ,·,u ... 1 os i:\ A m é r i e ,,, L.. a l I r, a e II t. ,-- o •J 
d e -1 · 1 , ·, i t i v ,,1 ir, e , ; \ e n a E t. a p a p n 1 í t i e ,-,t d c:1. d , !� p u t ,,, d n P o d E r· 1 • F ] o v o t. o , 
,._,_ ( • F ·:.; e f' n t a n cl (, ,,l.i n d a 9 u e a �. t e n t ,ü , v a <;;; ri E e: o n q 1..1 i s t ,u· o f · o rl e r· p e 1 a �; 
,,1• , m ai:; , e III v á r i o i:i p a í i:; r: �. d o e D n l i n e n t e , n fa: u d e ,,. a m r e s 1.1 1 t: .� d o .. E 1 r-:· e: i t: ou
como exemple>. o caso de El Salvador , onde em sua opiniiü a f·rentc 
F ,·�- t .. ,':l. b u. n d o M ?. ,, t i p ar· a L i b e r t: a e: â cJ N ,'\ e I o n a 1 ( F M 1 ... N ) f e 2 um a o I e n ,,; i v a em 
yrandc escala, recentemente, para forçar o govErno da dircil ista 
(..\ r e n r.\ .� n e g o e i a,,. P m e: o n d i e: o e s a d e q 1.1 a d �- i:; a p a z n a Na e: �1 o f; a 1 v A d o r· e:: n l 1 ,l .. 

P;;i.r·;;, t:·lt:::, o 9c>vcrno nor·tf:-·amc1··ic:ano •.1.tiliza, por· 01Jf..1";:i. p,·,°lt .. t:e, os
,, e 9 1 me <:; d e rn o e , ... á t i e os n a h m é r i e a l �- t i n ;;1_ d e f o, .. 111 ;:,t t: u t: c 1 ;;1. d a , a i;; e r· v i ç. u
c:I C' 1J lil �,. P D 1 Í t i C: a C O n t r· c':\ -- i n fi!Jr' fJ E? n t C " C i t O IJ 7 p O r fs' :-: E nl p } O , Cl í' t" O j E' t O 
nvendEndo dFmocraciau chefiado na Califórnia por Abr-ahan Lowcnthal, 
.iuc.;t tficancio ê:\ inter·vcnç:ão cio Pent.,í.gono nos paÍ1:;c�; de> cont inEnt:E Pc:ll"c\ 
rn ,�. n t e r· e f:i �, e:.- t I p o d e t u t e l a • Em s i n t: e <.:i E , f o i d r: s t: a e a d e, q 1.1 e h ,j. , d e 
·f a t o ,. 1..1 m p 1 · ('.l e e s �-o d E , ... r.-: cl F mo e r a t: i z a ç: iÚ> .:: m f ;;\ <;;; e cl E e o n �: o 1 i d éu;: h o n a
h m ci , .. .  i e ,·� "l ,·:\ t , n a , d e+ e d e n d o 11 ma p os I c.. t� o d e III u c1 a n e;: as ,":\ t r ave�, d os ,,. e 9 i me s 
,.. e P , .. f·: <.:, e· n t: a t i ·v· o �,; , cl i "'· n t e d o q u e e o n �;; i cl e r a o II e: l:i g o t é\ m E n t: o • · , s E J a ct os
metadas guerrilheiros de esquerda, seja c1Ds golpismos de direita. 

Segundei o sociólogo Rogério Valle, do ISER, pela pr,mcir� vez a 

debate pol ít 1cn con9u1stou espaços sociais quE, antes das �ltimas 
t··1ciç:Ôt:·-:;; p:·1::·�;idenciai<.:;, eram e:-:,·1•Jsivos dê\f, t::liles dominant:e!i;. 
I..,; •. - \'; i: ,.,;_ e o 1.1. q u "- , 1? rn v e::: d e r· P p r· P :;; e n t. :,ir e 111 ,\ p e n ,':l. s 1J ma. , ... o t: i n ( · i ,,. ,1 t: ,, e., ( . a d e
fHJlüC�; í\O /;_IC:'.'tsTl'lO, cl.S ClE:ÍÇ()CS �;c:r\'11'.c\O\ para 9f:'t"c"\t" IJl'olcl. c;;pcr·1ênC:Íê\ 
1 11 é d , t :':l d e e e:-- b , d: F p o 1 { t i e o • Com o q •.i e<:; t 'ií e<:, a !:i e r· t: , :\':; p 8. r· a o::: cl C' b c:.ü e-•:; n o�,, 

m (.1 v i m E' n t os; c,:. o e: 1 ,,, i s , V c, 1 l e "' p r· e se n t c11.1 o r· e-: 1 a e: i o n ame n t: c1 e n t t .. e t'. s sê, 
e >: p e,... i Í::: n e i ,·,\ e l e-:: i t o r êl. 1 e a d I n {,. m , e i\ d n e:; mo 1J i me n t: e' s p o p 1.1 ·J a,,. E: s ,
cn-i·'::,,t i :-�Ando 
dt. c:wu,':l.n i z:,':1.,::-�-:n pol ít i C:êl ... 

P �'- t .. ;·,, 1�i :.:1. 1 1 e , .,i, !:, m e d i d .::, i:; p o �; s I v F 1 m e n t: e r· e e: e �; -::. 1 v ·, ... . ,,; .,-_ s e r e n, 
<.,.,.,, .. ,t,H! :·:,c:; p,:···1 n !JD'.l(·:TllD CollCJI'' d<:::' Mi:.-1.Ju 1-'C!C!t·:-.'l·"(\o °I,HlVcl.l'' O r·,,·,s Cll', l.llll t:a·1 

' IY: ,,,_ n e q <":, �- , -..; u q u e o �; m u v i me n t: o ::; �; o e i "' 1 �, p o d e: r· i:; o aciotdt IJ ifl �1. p (J ·:� t: IJ r ê1. 
c:.nrr,c., t"\·; ;-,·,: 1 d i c;:,d· 1 · .. ·:,-1. ,::-:· ciF·(·'eri <,; i v.;1.. E.r,1 !';1.1t0• op I n I ao, uma 

·::·,·r i:,,-._ r,,:-,:9,,i.t 1 .._.D e c:cH1lt .. ._-\pt"oduct:·:ntc ..

Dívidê\ E:<terna 
Dcbatcdor: Marcos Arruda 

p OS t IJI' ,:: 

i::;cs.11.1nclc.. u ec:onomi::,t.,,, Marco"' (H·-r·1.1d,·,-,. o cont:p:-:to 9copo!.Ít:ic:o 
..,.,,.1nc:!,,·,,·J .-,q:,rc��cnt,·,1. <Jr·.,uicles m1.1danç:c:1.•:;, q1J.e n�\o podem c:ie1:-:ar ele '.:iCI' 
c:or1·::;1dcr·ad.:.-1,�; ,'Elos mov,mentoi;; soe: iais e popuJ.,,r·e:s .. 

Um c!o<.: .. p1 .. imci1·oi:; ci:-:os dci3'.:,as 011.J.ô.-:,nç:a'.:;, e o pr·ocF•:;·::;o d<-:-: 
u. 1, 1 f i e: :,':i. ç �I o �: o e: i ;;1 1 , e e. e> ri ô m i e a E p o 1 í t i e r.\ cl ê\ E 1.1. t .. o p é\ , v o 1 t ::o. ci ri p c1. , ... ,.\ j_ 9 9 2 ,
r, , , m ;:, 1' e: o d c1 ::. in 1.1. d a n ç ,,. G s <Í e i o-- p o 1 í t i e ,,1. <.:; d o!,, p a I E e-: !,i !;; o e: i ,:1, 1 i ", '· ,,1. �, d u ·1 <·:' s t. e-:-:
(·.·1 .1l"OP(·"IJ,. 

·: EI'\ t: i cl O, é p r e .,,, E r· , ct e "' e: or· cl o e: oni o E't on om , :::- ·:. :,,1., ;:.,
,.1m:i:\ c::onfcder.,ç:f,\o de naçoc·::; cur·npé1a!,; ,,1. t: é o -;· , 11 :�,. 1 d 1;: s te: 



' 
., 

",é< 1,'Jn, , , .. 1,u io11,H,dn··-�,r- de fnr·m.-1 (,,,11,. ·,_11:�-: n,,·,1i'., 1 n111pEt it ,.,1,-, 1 uni oi. 
dcm·.-,, ·., h 1 ni o�-. dt· poder nn m•.1ndo. lJn, t>•.1t r u f.: 1 ::n r.cnt r ,.1 J cio puder nc., 
n11.1nr:lu dt' 1,u.1c, dc�,,t:,,u:.ou (11·r1.1t1,,1, é "  iu1111,·.qJo p1.-,I<>", Li:ot.��.dn�,. lln1,do!,, e o
t.. ê-H1<,1 d .-� , t t:· n d o .;1 A m é r· 1 (' ,,1 l.. ,:lt: i n ,,1 e um o u 111 "m n· o c\P i · 11 ti i e: e" • N,, {\ <;; i é' , p o r 
!','·":\ vf.·�-:, av<"-nc:a o bloco polít:1co E' ccor,ôm1co hc!.H·:muni�-: . .:�.do f·c'Ju .Jdpao, 
ha�_,c,,1clo na ac:1Jm1J"!ê1ç:�io c:acJa vc�-: ma101 dt: c.ê1pit.al, .-:dinwntc:1dc:1 pele• 
c:-:plor·.·:\ç:� n de:: uma m��o-.. dc-obr·,,1 f<:1Tt:a <:' b�-:ixat:.:\. O ci:-:o J,�_poni��; 1:oloc.::i.·-
!':r:- �;cmprE. mais r-:m confr--ont:o com os c--i:-:os c-:1Jt'C>pc1.1. E-: canê1.diê1no
c :� \: ,·,;_ d •J n i d e n s E .. 

f'.l o e: o me- n t ,-\ r· as p e r �; p E-: e: t i v as i" me-: cl I c1. t. ,,, !:i d o U r a�. i 1 :;; n t, o 9 o v E: r- no 
Co11o,·· .dE Me:11n, A1··n.1da afirmou quf.: o -Futu1··0 pr·17:�;iclcntf.: ser·?. tJm 
b a 1 •.J ,u- t.: E ·f u n cl ame n t: ,,\ l n ,,\ t r a n s 1u1 e: 1 o n é\ 1 i 7. a ç: à e> ri a e e: o n o m I a b r as i 1 e-: i r a • 
No p 1 ;3n o soe ia 1 , se1--á ,.,_m de-f:en sor· d e mcd i d,:\ s p a,,. a c:1.1.1mE:n t êl.r o mer-c ado
consumidor de 20 milhaes de pessoas, como hoje, para 6� milh�es, 

deixando como subprodutos F no esquecimento os demais 80 milh�es. 

ju5tamente os que nio pesam, para o sistema c::apitc:1lista, nem como 
consumidor , nem como produtores. 

Ainda quanto às reformas no "leste europeu, Arruda fez uma 
' i mr, or t .:i.n t: e- ob ser· v<":1.ç: ão. Ti--· at: a-se, n essc::1. s t .. <:-:fo,,. m,�. �; per 91J n t ou d 1:: 

passar do Estado total para o mercado total? Isso significaria 

imr,lantat· 1.im p1�ojf::t:o df? füociedacjc que rE-:d1.1:-.� o se,- h1.1m,"l.nt1 i':•c, q•.J.E pode 
possuir e produzir-? 

Grandes Projetos Sócio-Econ��icos 
DEbat�dor� Luiz Pinguelli Rosa 

Se g u n cl o o p r· o f E? s 1=; o r l.. 1J i z P I n g •.J e- '! ] 1 R os e:\ • n i'l. cl É: e ,:\CI a d E / 0 f o r· a m 
criados gy��des projetos cm países cm dcscnvolvim�nto E co� potencia] 
para contrair cmrrist imos C:.' absorver o excedEntc Em dó1ares, gerados 
p <::-:· 1 ,·:\ e o,, ·...,• e 1- s a o d o 1:; p r-: t 1·· o d <Í 1 e\ r· e�. q u e �, e a e: •J m •J 1 a,,. a m e: o m a .:� I t a d o 
p ct ró 1 cc>. 

Em 1 9 6 4 f:: :< i s t i i'l. m vá r i os o t, s 1 é\ e: u 1 e> s
m 1:: 1_:_i a 1 o m <:1. n í a e o !'i , q •J E: e n e o n t r· ava m n o 111 CJ ._, i m E n t o 
i m p €' e i l h o�; à a eu m 1.1. 1 e\ ç ão cl r-: r e: n d a , E n, i·,: o_ .. d E-·· o b r· ,,\

S 1.1 cl. Í Ili p 1 C Ol L n t <.-\ ç: â Cí " h p a r· t: i Ir d O 9 D 1 p C lll 1 'J. i t: cU' 
tornaram m?1s fracos e-: os proJctos acontecem, 
·1uc1.11··1.1í, outr·os impr·odut:iv<:>s cc,n,o u i:,1··0,_1<-:-:i:o 
,,1.gr- íc:olê\-=, con10 o p1·-ó-·á'lcou1. 

(:\ CEEES Pt"OjElos 
';;; i nc:; i ca 1 F OP I.J 1 ,:\I'.

b ,:\r- a t c:1, ncc.Ef,::,::=:\1� i c:1::: ,. 
Ci b =, t ;->. C. 1.J. 1 e, ::, S F 

un �,; p t· od 1J t i ve>'.::. e omc 

r,uc:1car E projct.01:, 

L:c,mf:'ç-.,·,. a de�;p€-Tlé1r , E-:m todo o rnur1clc>, ê\ c:onsci?ncié\ ele que e., 
1 m P .�. e: t o p r o c:1 1.1;:::: i d o n o m E i o ,:\ m b i e n t f? p o r E ·=; ::; r: �- 9 1·· ci. n c:i r-: fa p 1 .. o J e t n <=; e· u 1=; eu
e IJ �. t o ·s o e i e\ ] é\ E v E:,: e �; n ;"Í o e: o m p €·'. n �; �1 in , m F �, mo �; e n cl o p r o d u t , v o �- , r/ o e: c:\ s o
d <:-: B ,:l. 1 b I n a • · Esses d ,,\ n os • que v ;:\ o ci ,:1 d e v él. 1:; t: .� <;: b o d e f 1 u ;-· e,,; t: ,:o. i;; a e .. 
dEslocamcnto de popu"laçBes inteiras cm condiç8c-:s absolutam�nt� 
P 1· t.: e: ,:\ t.. i �- s L á i n v a�,; fa o cl e c:Í. 1·- e' a�, i n cj í 9 e n ,-� 1� , fJ P r· a m h o j e p r o t f: :, i .. o �� n �; n � ó 
a n t '-.n:· "l d E: U ,. .. .=:, �. i l , m ,:\ s J e\ a n í v e 1 i n t t:i- 1 1 ;,te i o n .:1 1 •

A conjuntura política brasileira t delicada, Já que apcis todo um 

P r- o e e: s s o d e- 1 u t .,, �; • ·f n i t? 1 e i t o , p e 1 o v o i. i , , um r C:.' p r E:-: f:i e n t: a n t E d ê\ s me ·::_, m ê\ � 
�orças que prendiam e matavam na 0puca da ditadura, aJudado pcl� 
Globo e f>€-:!;,,_ dE-:=;infor·m.:1c:�l'.o. "N��o tE:nio�; clilé1du1--a que tomc·u. o poder·
P P l i:'. ·f o r ç- <':\ , m c:l. <.:; t em n s p e ::is CH,\ s no podE-:r 
t .. e· P r- e =:· !;; �\ o p e , 1 í t í e ê\ .,, •

Do po:,tc> de 
problemas com a 

v I s t é\ d os g r· "' n d e �, 1 n v e ::, t: i me: n t o::, p o d �- r E m o i:; t e t· 
pol ít ic::,"l. adotad.:1. pElc> prE'::,idcntc Elcit.o de capt:,J�:�.u 



f 

{, 

de 1 1.i 1.Jr !.><>:, i n111 !:ól i nt amcnt e ,  pn i !', 1 r�".u pode '{ 1 r ,� i:,111111�1,,:�r u 

,,91 ,,-.•,,1o1c11i.u do morl1:)o r:coniim1r.n LJr,:\':,1ll·irc1, Jê\ qur·, 
e • 'I · i 1 :,·d , 111 e:\ , i� g r· ,. n d e �. f' r o J r- t n i,, �. e r ;., n 1 111 P l ;:� n t �� ti D s ..

1·1 c1:;�.�, undc1. de i nvc:st i mE.'nt. ni., r.\ 1 t �.mcnl e pr Ed,ü cir 
<. 1 v 1 1 d e v e:-: r· r· i., i s t. i ,,. l, 1J se ando a l i a n � a!", 1 n t. E r na e i o n ci. i i; ..

(.1 uni;qi do movimento POfHJlêH Impr{:1,;c 1ndívc:l. 

Violfncia Urbana e Rural 
Ueb,-,�i: cdor·ci,; :: Jer íir, i mo N1.H\f:.··i:., Mi r· 1 am Mc'";<�IJ i t ,·,\ 

Pugliesc Castro e Hil io Bicudo. 

f ll t I' êH o 

1 oi.. ,1 �. u e I e- d a d e 

f·c1.1-·t iciparc1.m do pain�l sobre violÉncla e\ socióloga Mír·ia111 
MFsqu1ta, do N�cleo de Estudos da Violência da USP, o Jurista Hril ia 
(:; i e u. o o , s e e r e t á r· i o d E: N t,· g ó e i os �l 1.11' í d i e o �; d a P r <�· f e i t 1.1 ,, <=1. d e !:i fa o P a u 1 o <:: 
o p ,Hk e �Jc t ô n i nw Nunes , se e r· e t á r I o E:·: e e u t i v o d a CP T • E 1 e s a n a 1 i sé\ r c1. m 
v�r,c,5 aspectos da E5c.alada de viol�ncia nas midias E grandes cidades 
<'I ü pé\ Í �,;. 

f'cH .. ,':\ o Pci.cl1r E � Jt.TÔnimo, o a�;sas,sinc1.to dr.·: Ct\1c:o Mendc�;, no final 

de 1988, colocolJ os lal i�undiários na defensiva durante algum tempo. 
A repercussio internacional que os grupos ecológicos deram a esse 
e r i na:: e o l o e o 1.1 .,,. (.-1 ma;.: ô n i ,:1. E: a p rT s <::� 1,. v c:1. rã o d os p ovos d a f' 1 o r 1.:.: s t ê<. em 

dc-h,,,t_;,_. í\() m1.1nclc> lodo, lnc:·1u�,ivr: nas f.:�;f�·r·ê,s f1n;:,.nc.Eiras 
1,1!1·1-·n,,,:::1onai�;. ü pt·E�,;id<-::nte de"\ UDR do Acrt: demitiu·· ·�·.e e a opin,âo 

r·IJhJ1,.:,:l. ci1n1in1Ji1.1 C)�; espac;:o�; ele nic\flOtlt,.<--\ cle�;·:=;d or�Jan1:.:::<=1.r;ao d€
'.I ,,tt 1 ·f· 1.1.nd I ár 1 01" ... 

O a n c1 p "'· s s e\ cl o , d e s t a e ou. J e r ô n i mo , f o i a n o e 1 P ; � u t· "' 1 e-- o 
r�nrl1d�to d� UDR � Prcsid�nc::ia d� Rcp�bl ic::a, Ronaldo Caiado, tentou 

l'i(·,,·I·;:,1..:·.'.t:·:1 .. ····�;.c d<:1. im,:,9cr11 de tt .. 1Jc::1Jl(�nc1.::1. qIJf:.' é é\ ma1,.ca r·e9I�;tr·êl.cl�, de �;I.1a
(] I' !J a n 1 �·: ,:1. ç �i. u .. E !5 s E e o n t f.: :·: t (J t a 1 V E �·'. e : : p 1 i q 1.1 e , p a Ir a a e p ·1 ' ,:•. d i m I n IJ i ç: ã C) 

de> n 1 ..1.mEI'0 cic é\ssa�,�-tr,.,,tC)�:. ft conf.l itos no c:,,,mpc>. A cp·1 rc9isl1 .. ou, Em
jS,'UH, 1.,;.:i.1 c::onflit:o<.:,, envolvendo 40'.3.73::1 PE:s1;;0.:1s rdém dE 9:i 
,:\ � <:::. ,:\ i,; '=• i n r.\ t (1 �., p () r c1 IJ e$ t ·o(·'. !:, cl €:.' t f.: t .. r :, • Ta l V i () 1 ê n e i é\ , (.' m t 9 B e , é\ b 1' �\ n g e IJ 

1..1.n, tnt:;;,l de j. 1'i.<i73.B9/ hcct,,,r·cs .. J;J r,nbre n �.no Pd\::.:,;ado, 1111·, l:ialc:i.nc;:u
,:\1r1d.-:i. p1'ovi�.ório r·egist:r"' 3B<;' conf11to�,. c:or11 49 é\f.;Ec\�;�.inc1lo·:c;, i{,4.6�::; 
r e �;\:i,·,,,,; cn·,;c,'lvidafü, n•J.ma .. �.1··c,':I. ele 1.48.7�.'1�� I·1r:·ct:arf--�s .. 

. ·.·F�;i,;ci,, d,J.dns", cicstc\c::01.1 �.lerór.1mc1, "c1.pont<:1.rn pat-a 1.1rn 1acln Fscut·o 
•:, ' C ,.- r' i t ,'\ 1 ! '::, 111 D b Ir ,�. �, 1 1 f:? 1 r· Cl • �� , ... C p C t- C w,; i:; ;; () t , .. ,:\ 9 Í C a d F r., C 1,1 ,·,� V;;.. 1 1 C: O n ,':\ 
l.€·1 .. r·,,i., cm cima ele pof:,�,cir·o!:;, inclio!:;, !:if:r·in91.1ciros t: p1:·91.1enc>s 
pr,:,,··r 1ctó.1rir:�:,, só c.ont1r11.1�:1.1-·,� enq1.1ant.c1 ,�. <:i<lCir:cladf,: civil r1âo r-:1:fr1::nt.a,,·

:., ·;,(-r-,c C"'·S:·\ qu.c!;;lf.,c;. O me>tlo c.omo o cé\p1t:c\1i<::,mo f·::<pt·op1·ic, e rn:;;d:c\ o:, 
;-.,·.·,.:,··: d:::, 1 .. crra n::,í.o 1·c<.:;1st:E-:: a IJm cle:i:i:::>\.c �\ 11.1.:::: d<J i,;oJ cntr·f:. PE'S'.'�oa�; 
:: I '·-·' 1; ':··:.é.H:I:: ,•.'::: .. ,,

e p T r ,:\ �; e 1 e i ç :í e�; çl t. :t '/ H? �,. i 9 n I f I e: ,, : ":I n: I.J f"I' 9 r· e\ n ci t: 
�\· ·=-�,,r,, ,; p�·=-._!· <� <:'.�:. ·fo:·-,"-c:l.s p<:,1:.-1.11,·.\1"''(-'S y n,�,�:� a·::; ·t c>1···ç_i--l.�: ,, ,-:-'�·:,.(., c.,r.:::=�,--- i �-�:, 
+· e .. 1 • ·,. ,.l. 1 <::·: e ,::·:· r· <'\ n, •·· .,:; e Em r11 u I t. <.\ !:; i� r· E e\�; cl o i n t f: ,.. i o r· .. I s s n p e r· m i t i u e\ e\ t IJ a ç: �, a
e:. n 1 1 ,! 1.1 n t ,�. d F p o l i e i a i s e i v i s e m 1 '1 1 t ,H· e!:, e d E p i s t c.i 1 e 1 1· e; s , r· m ;:,i.ç õ e s 
I··eprc�,.·::0 iv.,,�; cnnt1'·c:\ n�, tt"é\bc1.lh,,\clorc::,. inc:11Jindo to1···t:u.ré\S, pr·oib1ç�,o do 
d 1 1 C j 'i:: O ci F i 1· C V j ir , �. C q I.J C S t r C) E d C <_-, t r· IJ i <;: G Cl (l C b E·: n f C Í t O,,. Í � S ., 

Entre os casos mais conhecidas csl Iveram o m�ss�cre dut�nle a 
nc•.!r·<':'\c;:fi.o cl.:�. f,·,,.:.:cnd;:,, '.:,anta Llmir,·,,, no l�iu Grande do ::;1.,·1. inc11.11ndo o 
e r 1 ' _. , : n e n ,,\ rn e n t. e, d e·: s e I s e: r.. i a n ç: e\ s e o m ;,1. �J r o t IÍ :-: i e: o �; ; é\ ,, r: p r e s �- �·,. o él. o s 
p;·.�.:-.ci1·n,:; do C(-:--ntr·o do AçJIJ ial', f"ICi h,·:\lr anh�:\o,. )cvand,.: ·��; la·.;1 i:ldOt .. C�, é':\ 



I 

�-. , , ,: · ·i .., q 1 ;, , . n ,., 
e·� , o,, d í d u •·, , e· ,\ 
1111110'., ,· ,·., 11 f 1111 i\ Ili i 

n ,·, I"' ,,, r ,·., i ti .. , .• 

l 

m ,·� t. ,·,, c:I 1.1 r ,-� n t. e n1 ,., r !', cl , � , , · r �, 111 e t-, e c., ( ,·\ 1 q 'J 11 .,,, ,, , n <1 ,·1 r- '., t ii u
proib1(.i1n dF ,,,t:o�" rt:11<111>!.,<>s; o �Jf·r,oc.íd11; t.01·,trr.1 O!:, 

dr· Ror;·,11111,�, .. �1ém ri, dc•;1 1 c,,o'.,, r-111 H,·,,n,u1cir,;i,·, ,. G1.11-1.19i, 

O crirnf' or·9Hni�-::.r.,cln t.:-:vr.-: dc!:;t.;:1.q 1 .1r· no [c.;pr'r·itn !:;�,ntc,, cnm o 
,":•. �,; •:, ,·\ '.:, !:, 1 n e\ t f l d C q 1.1 i:1. t I

r D 1 1 d C t· C S S Í n d I C e\ 1 •:, I' 1.1 r· �- 1 !,; • L !', !:í F �,; C I' 1 Ili C !:, (-' b t: â O 
1 i 9 ,·., <:I o !'i .'-\ ;.1_ l tJ ê':\ e- �,; o d o e.:; i 11 d i e ,,\ t: o d o e r r me , e o 01 r· ,,, m i f i e ,:\. e;- o e e; p o J r' i I e: o -
P o ·i , e:: i ,":I. i s , e 1.1 1 m i n a n d n , n o f i n a 1 <1 o a n n , e o m "' r: ;,: e e u (i: ;:� o c:I o p a d r c:-
-f r ,·.,. n e f:- \:; l, i:\ b r r e 1 Ma. 1 r- e • f:: rn V i l a \,) e 1 h é\ < L �i ) • "O e r r me e\ p e:·, .. f e i ç ou 1.1 -·se.-
i. c c 11 o ln 9 i c ;-:.. rn e n t: c e ,,1�:ic cnm impunidade, no c-,":l.mpo e· n,, cidade", ,·,,.firmCII.! 

,J e,- ó n i 111 o N 1J n e c., •
O sccretirio· da CPT disse ainda que a diminuiçio do nJmcro dE 

a '.;; ,,, a i:; !', i n ,,1. t o s " n a D s i g n i f i e ,,\" cl i n1 i n 1.1 i e;· ão d "' v i o l ê n e i a n o e a m p o .. 

[)estacou que os grandes projetos de mineraç5o, as barragens, os 

demais mac,-oinvE:st:imcnlus no intt:-:,,.ior· cio p,,\IS, "não Estão aí par·a da,-
v i ri ;::1. a o 1..í 1 l i m o , e:\ o 1 a \Ir. a d cir- " • A I 9 r e j a , cl r s "; ('-' j f:: r- ô n i mo , !:; o n h c1. e o m tJ m
novo modelo de dEsenvolvimcnto a partir das v{t imas. E isso afeta os 
interesses de t:odos aqueles que preferEm o capital � vida. 

A vio1ência nas cidades foi anal 1sada depois pelo advogado 
H é 1 i o f.l i e 1..1 d o • F 1 e a p c>n t ou e: D mo e: a u �. a f 1J n d ame n t: a 1 d e!:, se\ �; i t u ci. ç: �, o a 
persistência dE um sistema político E econ�micn injustC>, que favorece 
o� privilegies dE uma minoria. Enfat: rzou que o povo sofrido do Brasil 
sempre foi vr't ima da violincia, desde a primeira colonizac;-i o at� n 
q •J cu:lr· o d E: ti ,:, j e , m a t- e .. , d o p e 1 a i n j tJ s t: i 1;: e\ i n �-t: i t 1..1 e: i o n ,·,, l i z e\ cl ,,\ • 

(:\ e c;, 1 ,., i t. e d o a, ... e(º: b í �:; p o d e V í t ó,,. i c:1. , D .. i:; r l v e!;; t: ,,. t? Se: .. �. n ci 1 <'t n , B i e: 1..1 d n
e· �:. i: e vi-,: r· f:: e E:: n t E:·: m E·: n t. E c-.-m E:: s p { r i t o b ci. n t o p ar· a F :-: a rn r na r· e,�; ,,1. u t: o�, d o e: é\ s ci 

t:lo P,":\cll'C Gc1br·i<;::1 M<'=l.ir·c" 
1

' 1Jcr·i-fiquc:-:i q 1.1c h01.1VE 1..1111 vcr·dad(·"':ir·u sim1.1lacrn 
1nvest 1gaçio para º e: _, 

ij e�-- t. e\ e: nu F.! : e u d o .. 
f. e-: a i s r· e s p o n f:i e\ v e , f:; pc] os c:t .. i mes",

t, p r e, í (-:· <.:; c.; o, ... ;;,. M i" r i a m Me s q •J i t: ,,i. f e ;,_ um h i �, t. ci 1··· i e o cl os t: r· ,,, b cl. 1 h os E: 
n U ,_, e t i v o f:; ci o N ü e:: 1 e o d (? L i:. t: •J d os sob t'" f·' ,:\ V I e, 1 b n e i ;._ d a l.J \:; P ,, 

O Núcleo existe há 2 anos e conta com pesquisas fcit:�s a partir 
de j </-;>;_:::,, 

i·:·1 p r r:., p e> 1;; t a c:I o N 1.i e: 1 E-.' o ti �, e> F se: r· f' <.:, t r· i n g i t.. a r e 1 ;,� t ó r i os 
,·:1 e� d f m i e os , e s i m fo u b i:, í d i a,,. e o m p E!::. q 1.i i s a c., 1:: ,":l. n <'l 1 i se<.:; e i e n t: i f r e as 

tant.0 os grupos que trabalham a nr've1 da prit: ica a problcmát ica d� 
vi 1:,·.,rnc ia como a c1al:icw,·,i.C;f:i:o d<:-: pr-·opt.,!;;ta<.:; ôc po1 ít: ic,E; p1.íb11c:<=1.1; qu(-:-:· 
1rv�m em cons,deraçâo a part icipaçio da socic0ade c:iví1. 

O 1..1. t r· o u b ,i e t: i v u d o f··-' ú e 1 e C> é c1. f e 1 ·· r:"' "' ç :�, <, d e p e fa q 1.1 i ,,; ,� d D , ... e·:· ·:::. n a .,í t- e: a
n ,. v i e 1 é r, ,: 1 ,:\ , q ,.,_ e ciu.1-;:\ntE muit:n t: f.·: m f' o s r- e: o n s t i t: 1..1 i u e: o nlD u. r,·, t: cm.:, 

ao 111,:1.1··· •J I na 1 r,o me· i n ac:ac:IÉ'mico, C> que-: 9c;-1··CJ1.1 \.' <?. ,�· i �-�. s 
i:· t· ,.-, 1:, ;---.. 1 h n, q •.1 t:-: nu ent,:\nto, t--esist: iu e hoJc j ,:', t: E m r ,,,. r .. t: E:·: e! o t t .. "' b a 1 h o
! ! 1 ·! 0 I'" li 1 :,:,_ i:. j ;-:. ? c_i () (-:-' ��- c:I i '::i p n !:i i (i. ã e, d ,�. s CJ e i e cl ,·,,. cj e ,,

.... Papel das Forças Arruadas 

DcL�1 cdo�es: S�rgio Murilo, Genuíno Neto e Luiz 
Eduardo Grcenha]gh 

p e r -,, p 1-:-: e t. i v .. � cl o i:. 
�- f,!·,, f·: ''(i<:: F Ot""Çé\!::-

civil brasileira precisa c:onhccEr mais proiundamcnt:c 
Forças Armadas e discut: i-la amplamente, na 

1 nt�-:r·ci::.ses 
Ar· mc\d a�. e 

nac:inn;;,i!:;. () i:;u.�ic-�1°,t.:20 foi fe:ita no painel 
a [h:-:moc: r· ,,,.e: i cl ... , pelo Capitio da reserva da



I 

n 

M,1.1 1 nll .�, St' t !1 1 o Mur i ln PI nt o, rq·'.,<p.1 i ':'..,H1()r dn ) 11•·,t I t ut o ,1, !',\ udO!·. 

1 �.t r ,d r'·CJ ice>•, c.1.-,, Un 1c::,1111p, p1·1o clc1••.1t ,ulo fr·clcr,,l .Ju�,c'- (,, ·.,,1n<1 Neto l' 
1•1 1,1 v11.1······pr1·1·c1to de :·iÚ11 1•.-\1.1ln, l .. •.1i�·· lcl1.1,�rdn l:i1·Fc11h,·,·Jgh ..

!3 o t i r .-· u rc �:; u 1 t e\ d o d ,., !:; ,j I t i m ,,, �,; t· 1 F 1 <; <Í 1 • s , n e\ F' r r s P F e t 1 • .., ,1 r,1 1 1 i t: ar· , 
M I.J I i 1 o d i s s r q IJ e e o 1 1 o,, c:I e Me 1 l o n �:\ () ,� t f' n d i ê:\ e\ o p [' I' f i 1 1 t:I t:' a l d ar, 
r·..,r<.·,,,.<:, At--mad,1!, <n pr·c·h:·:r·ido dos mil1t:<=1.rt:··�i 1:r-,,1 Afif Do1111nr,i:.is), 111,,,�; q•JF 

n r· f· 1, 1.1 1 t a d o cJ o p r i me i r· o t: •J ,, no 1 e v o 1.1 e �i '.:i e �i e g me n t o .::1 e se o 1 t, r. r o f 1.1 t: 1J r o 

p r e '.,, , d e n t: E· • r ar c:1 i s fa o i n f 1 •J í r .,, 111 b a �; 1 e "'· n1 e n t e cl o 1 �i mo t i v o s , s e 9 1.1 n d o 

b r: r in o 1-'t 1.1 r· , 1 o : '.\. ) O m u d e l o d e e r 1:: se i me n t o e e o 11 <> 111 i e ci d f' i f: n d I d n P o 1 · 

[ollo, .. , b.-1",cadn na .,,b1:::t·t:ur-ê1 ,r·r--cst:r·it-a ,,,n capit:,,,l 1�;lt--,,1.n9r:irc1, 
<.:, '" t , •,,·F ,:\Z '"'º �-- i n t: e,,. .:-:•;:;se�,; d .-:1. E Si e o 1 a Supt?r· 1 ot· d e Gt.1E-:r r a e dos <=,ct: ore:fi 

F n t r· r·: �JIJ , !;; t: cl s n as t r· E: �. ar m a s ; ;? ) C o 1 1 o r e\ n 1J n e i ,,,. t é\ 111 b é m s •J a I n t: e n e;: fü:i cl e: 
a p n , a,.. n s g r· ,:\ n d e s p 1--o j +? t os e e o n Í> m i e o!', .,� m i 1 i t: ,,, ,,. e s , 1 n e:: 1 •.1 1 n d o n 

aperfeiçoamento da infra-estrutura btllic:a. 
De acordo com M11r· i 1o, C)S mi 1 it:at"E:r� vem intt?r·vindo dE: f,'Jrma 

'.,; i �; t t: má t i e ,,\ n a v i d a p o 1 í t i e c1 b r· é\ s i 1 E i r .� p e 1 n III e n o s h .,; e: E· m c:1. n t> s , 
ver,ando apEnas a forma de intErvençio. Destacou, porim, como fator 

i g u e•. 1 nH:? n t e b á s i e o , o m i 1 i t a r i �;mo e: i v i 1 d é\ s E-: l i t e Si t, r as i 1 e i r as • 
Lembrou que o golpe de 1964, tevE o apoio nio sd das cl ites 
Emp1··c�,ê\r·iais, ma<;:; também de "parct:-:1ê\ �.igni-fic:.:,tiva" d, soc:1r.-:dadE' 
e i v i 1 • P .� r ?.. m <.1 d i f i e a 1·· r: s 5 t, q 1.1 a d 1·· o , e n f a t 1 �·�ou , é P , .. e e i se 1 1.1 t ,·:l. ,.·· p 0�1-· 
mudanças que interfiram na sociedade corno um todo, e n�o somente 

<=;nb1··e c:>s mi 1 i t: êl.r·Es .. 
Mais rEccntement:e, cxpl icou, o general Geisel prop6s a adoç�o dE 

um� abertura "lenta, gradual e segura" como par·te do lanejamcntu 

m , 'i , t .::n· cl E ci i fi t E· n s fa o p o 1 í t i e: a • C o m o ,,\ 9 r "' v .,.. r,i ET1 t: o cl a e r 1 � �: E e o n ô m i e: e\ 
cm 1984, os militares preferiram entregar o puder a u� presidente
e i '-' i 'l , t: 1J t e- 1 ,,,. cl o • D u ,:\ fa e:�: i ÇJ ê n e: i a:, f o,,. a m e o 1 e; e a cl e\<:; n e��,:. ê\ t r é\íL'; i ç: ão : 
E·vitar qualquer discuss5o sobre a puniç�o e/nu JuJgaMcnto dos 
n ! 1 ·.1 < t ,':l. t 

.. e �, e- r 1 .,., o 1 ..., i d os em e r· i me ':i e o n t t" ci. o�. cl i 1··· e i t os h u 111 a n e = 11 e·, f a<.:,. E cl ?. 
rcp1 .. ·cssf.�.o r·ol ít: ,ca, e gc1t··��nt: ir· vct .. lJ<:\S-, p;_J1··,�. oi;; 01r ç:amcnt:o·� mi1 it:ares,
�iot)1�€:·t1.1clo P«t·a os pr·o�ieto�; dE c:<p.::1ns�{o cio c:-:ér-c it:c, (Fl·:;,0), M.-:1t-inhc1 
•.;:;ubm,·�.lr ino at:omicC> em coni;t:r·uç:5.o OB. bc:1.se dF lPE:lr (Í, int:c1·ic,r pr,u1ista) 
c ricTonB.ut:irê\ (mi�;s�{o t-::<;;ipacic:•l c:omp1ct:�1.). 

Já o �dvogado Greenhalgh destacou que o país de1x�. dE certa 

·r o r· ma , cl e �. e r t: 1.1 t C·: 1 a d D p e 1 os m I l i t: ,:1 t .. €-'. s e: o m b a:, e na e. u ui: r i n ê\ d e: 

·:·;e!." u r a n ç. �. r, <'.•. e i o n a l ( D b N ) , s € n 11 o e s; �:; ,·� t: 1.i t- F 1 ,,,. s 1.1 b i:i t i t: 1.1 í d ,,,. 1� e 1 �1. e! ou t 1·· i n ,·,1. 
fi,,, 91.J.f.:rr·c\ r;c bai:·:c:I int.t::n<ciid.::\de'' (GBI) D•J eia�; ''conflit .. ,. dr. bai:-:a 
i1'1.en,:ii<:lc::ldc'' (CBJ), c1,,1.bot·,·\d.,. no�; L<:;tacln'.'; Unido'.:;. /-i(:·::·�2 i;;i:::·ni::ido, 
d í · � .• t ,'l e: o u , e..· E !;; t: a cl o cl i m i n 11 i �i tJ a i n t e r· v F n ç �{ o cl i r· E t: �, n ( · ·,. e: D n f 1 i t Cl s 
:,<:0::1;·,,ii,; e r•,:1.1,;!:;,:1 ._-.. ;01.tu,':\.r· ê':\tr·avÉ�; cl::,i. cuJ<:,l:lnr-.,,c:b.n 11,c:: r1r·::.:,an1smo1 =; 

P � •. r- "'· m i 1 i t a r e -;;, e e n t i cl c.1. cl e s ;,, f i n s , t: ,:\ i ,; e o m o U D R , o C C e F e :: �; i n d i ,::: a t os 
da., c.1· · 1 me,. 

E cl '-'· <=< t- ci o

inc)uir·;:.\, Pút'· 

Gr·t:E:·:nh,,\lgh alertou 
o 

o!:; mciv i mcn l D!:i 
cnf1··c·:·'nt �,111cnt o p,,·cparcm 

€·: :-:emp 1 o, é\ intensa man ipu];:;waci 

sociais r populares 
d <,·: <:, ·;:; <'='. p (. : i t: i e .·,,. , q 1.1 e 

cia mid1� contra a 
i I i • •.·, ·;;, 1 <_;: �i o a e• 9 n v E r n n C o 1 1 o 1·· , a d E<.:, q u a 1 i f i e: .. -.. ç: li o mor· a 1 <1 o�. e••' u s i t o r· E s i·::
'·-'·º'"' c'i.tuê1ç:�'.io ,,,ind;:;1 mais or9c1ni:::��1.dc1 E !;;t:1ct iv<",\ clC>s !êJt"IJPD·,. r·cpr·cs!ãiÍVO'!:, 
coni:.1··,·� 1 ii:lf-:r <:<nçai:. pi:ipu.lar·Ff., .. 

P�r-a ,losé Genuíno i'!Fto, a rc:1:::tç:ãn ela�; For·ç�-1�, {H"ri-,c-cia<.c; com o 
a P ,, 1• r· E J h o (·:-'. � t ,·,1. t a 1 e e: o m o p o d e ,... e i v 1 1 e u ,n t: E m ,01 f 1.1 r: : ··, me n t c1 l d e 
cl f' t_. ,,, t E .. D e ·e t .:, e o 1.1 q u f,' , él. n \- o::: s m e s m Ci cl e ti ,,\ .._,, e r· s o e i €·: d ;;,1 ci (·:--· e: · ., i 1 n o . p c1 í �; , 
,, f'la•,,1.,1. 1.1r,1,c, máquirH,\ <·:'!;;t.,·,\t:al t1···::�.n1;po1···t.:,c:i;:,, de Por·t•.11�,,,.l p�-,-,� ci Br·.::\sil .. 

') ,·.-,.,.1tn1···it.,,r- 1�,mo ofic:ié\1 -foi �.cndo for·jado no clf.-:co1··rc1··· c:c t,1�,tór-ia dn
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1-:,_,,,.,"J, .-..-,, rcprr!:,�:;;-fr, ,\�:. mnbll1;�acor�" pnp1.1l�r( ·�- Dc!:;t,Jcou 11rpri1<:; q1.1e "' 

t r .-1 1, '."·. 11. ;Í o p n J í t i e ,·,, r e e E rit. e no p ,,1 1 '., f n i 1.1 m ,,,. d é\!,. 111 ,·\I •:. e tHI <_ ,_ r ._, ,1 d n r e\ r, d o

111•.111rln, comr- .. H,-i.vc1 ,, do Chi]F dr- P1nnchct. .. (�cr·c!:>ccntnu ll'H "!:, l·rwç.afa 

{1 r m; 1 < 1 ,-1 !:, h r· ;,1 e; , l e , r· a !:; e: o n q 1.1 t b t' ,:1. r· a 111 <:\ l e q ,·, J. i z a e fi t, d e s I.J ,1 t u 1 , J ,1 ·
!';o b r r o

1:. !:; t. ,-� d o f' a s < 1 e i F d a d r: n o t r: :-: l o cl ;·,, n ova t: n n s t. , t 1.1. 1 e: ã n , t. n r· n ,,, 11 c1 n ···· e:; e a i n d .:�. 

r,, .-1 i �:; _,,
.
i n t: o e ;;\ v F i �; , 1 m per· m t:: �\ v t: i 5 P ,,1 ,., t. ó no m ,,1_ �:;' '  • 

Gf.-:noíno {'alcu. ainda i:,obr·•�· n forte nr·,.,_. de mil1t;.•r 1::-aç;:�o da 

.-.-, ct III i n i s t r· cl ç: �i u d i r· E? t: "' t-: i n d i r E: t a n n p ,-1 í !,; < o o,- e: ,,1 me n t: o cl c:1 U r, 1 h o ;;1 i n d cót 
111<·:Hlt (:-111 VCt···t><:1�:; par-,·:1. ê:\fa ê:\1:,'.,;(-?SSC>r" i é'.-\s:; de SC91.1r·anç:a C i nfor nld(;"r\o dOfa 
m I n , 1,, t. é ,,- i ci -,,, ) • [)(: :-:· �; t: ,:1. e: e> •J q 1.1 e .,, e: h a m ;:,1_ d .-1 ,._. e: o m 1.1 n i c:I .,, d E d e i n f o r rn cl (j. o t-: !:' " s E: 

rFcicla pcric,ciic:amcnte, violando os dirEit:os individuais rrEvistos no 

t:e.-Ht:o· const:it•Jic:iona1 (gr·ampcamento dl� tc-:lE:fones, c:c>nt:rolc- das Idéia�; 

F do direito dE ir E vir dos cidadios). 

Constituiçio Federal� Constltuiçies Estaduais E Leis 

Orgânicas Hunicipais 

Oebatcdor: Fibio Comparato 

Se91Jnclo 
MNDDH, ap e�; .. �.r
�; e m r.-: a cl o ,-·· +e: cl ê\ 

q •J <::' n o �; mo v E? , 

�" ó êt. t. r· "°' v é �; d a 

o jurista Fibio Comparato, o trabalho desenvolvido pelo 
de nio obter espaços na grandF imprensa, � um trabalho 

seus frutos na hora devida, desde que, a1·iac1o � paixão 

tEnhamos instrumentos ticnicos adequados � luta. Assim. 

cl t: m o e r· ,,1 e i a o�. cl i r e· d: os ( d e e l a s s r-: , cl e r-r- 9 , �' o , e t e: ) 

r01crn ser ccspertadosu 

/--.;o cci.mi:-,o r,,,..1nic:1p,:,_1 o ,.IODO poi1tico é m,,-..is PCE\:;O�l.!::.,:;,·iu, c:<ceto 

n,:1_�,, fil' andes e i dadc1,;, qur� r·(-:-:p1-oduzcm a I mpc<..;�:.oa J I d<':tdc .. 
1..1 m t. E r· e: o d ;:.� p C) p 1.1 1 a (j: à o b ,,. a<::,- , 1 e I r· cl v , v e e m �! r· ê\ n d e �. e i cl a ci e �; , o q u e p o ,,-
s, Já just ,ficaria um tratamento difcrcnc1adn no p1ncesso de 

claborac:io das ]eis orgânicas, qup a modo cie vida das mcga)Ópnlcs t 

e :< t r· em ame::: n t: e · d i f e,,. F n e i a d o • Um <j u s ,:1. s p e e t o 1:; d e s s ,-,,_ e i;; p e e ; 1 · i e i ti a d e é o 

e r· r.-: -�; e i me n t o dr.-: m Cl g r "\· {-' i e o c1 e e 1 e-r- êl d n q 1.1. e p t· o cl 1J z •.J. m f' r· o e e s s o d e 
(Ü.0 S<":1.��lr C-::!J,":\ç:âo, ele conf] it:o�; de gc1·ac:iÚ1,. E'.T.:C , 91.1.c aind2 não fcWall\ 

dev1damcntE Estudados. 

h t r· é\ d i e: �\ o d e'- s e: o n s t i t 1.1. i ç o E-: s t:, r· c:"t s i 1 e-: i r ê··- �. é "' f a l t ,,,. ci e a u t o n ci m I a • 

n munic:Íp10 sempre foi uma 29re9ac:ao oficial, uma criação 
b 1.1. r u e. r e:';_ t I e ê\ • Pi�;�; 1 m , o d n m í n i o e o r· o n F J i s t: a cl n I n t: F r· i o r· cl o p , ._ 1 s f o 1 1J m êl. 
·_;_ 19;-�\:fín cnt.rf..· u pode,--· patr·iar·c::a1 "ioc:,·�.1 e .-,, or·9,":l.n1��n.c::,�.c t:,1J1'ocr·át ice":\ 
r11 1_1 r, i c : p ,,l 1 • I �' s D p e r· !� i !,; t E a t: é h o j E • 

t-, C o n s t: 1 t u i e: �{ ci cl f,: j_ '/ B 8 e ri i,, ,,11 o'-' 1.1 m cl p t· i m F , t" a f e\ s-, e n ec: e\ 1.1. t o n o m i a 
m :J n I C: j p e\ ) ,. 0 1,; O\ IJ f) Í C: Í p j () �; .;, \: é t:.' n \. fa D n �\ D t_ i TI h ;:., 01 O p C) c:I (-' Ir d F S L O 1--· d C-:-: n e\ I'" • 

( .- •· �' l"n r· E:: çJ '-'- 1 ;;,_ d o�; p E 1 cl s e: o n �, t i t u. 1 ç i, e s f f:-: clt: r �'- 1 �; r:· 1 e i �: o,,. !=J �, n I e ;:,1 s

(_. . '': 't. ;-,,_ ci 1.1 .-,, i �;; • . t1 t•. t: 1J ci. 1 C o n i:; t: i t: 1.1 i ç �� o p 1-- e v f-i a F 1 ;:�. b o 1'" ;;,_ ç: ú o d e 1 e I e n ,-· 9 fa n i e êl. 1;; 

1r,1Jn1.:-:1pais. Lssc\ c\u.tonorni<:\ não foi c:omp]ct.;;,_, c:c>r1t1Jclo, F·ur·quc-: o 
intcrEsse tradicional contra a autonomia & iort:e E agrega �a lado do 
v· o t. E:· n t· ;;·,. d o 1 o e �\ 1 , i n t e t" l': !:; s (-:-: �, d a E s p e e. 1..1 1 a e: á o 1 11·, o b i 1 1 "' t·· i a • 

No pnnt.n r·e·f-·<::-:1-··E:nt:e .:•. desapr·opr·1;-,1ç:t;\CJ de c"\t'·t---:.,1.s 1.1.1-··1:>an<".s, 1nc:l1.1.�,o n:.-,\ 
qucst�o da Rc�orma Urbana, que deveria tratar- o solo urbano como um 
bLm p�bl ica, s1.1r91ram os interesses at: i-autonomistas, suomctcndo a 
quest:�o � Const it:uiçio Federal. 

L n o <E, 9 r· a n cl e s m 1.1 n i e í p i ci s q 1.1 e <;;; e r· e ,;\ 1 i z c:I rn ;:,1 s cl e e: 1 �,- õ e �- e 1 e I t o r a i '=; 
I· <�- b i O C O 1"11 P ,·,, 1 ·· a t: (J ,·,,. p O n t: e"\ d U �- S d i Ir E t 1-·· 1 ;,' E S b á S i C: a '.; d C a t: IJ <:1 ç· �- O � 

1- Aproximaç�o dos rirgaos de poder· pol 1t ic:o com � c:0mun1ciadc 
-f i , i <.• li ,·,1. r· C °l ,-�- Ç. a n d E C J i (" n t e 1 i S lll () 1 n ri i V i Ci 1.1 <". 1 ..



t 

• 

R e •. r · 011 '.', ,.\1., i 'J I d .. -1. d < · 1, u 1 í t: 1 < .� d n •:, , r I' 1 < • • . , : n t. ,·\ 11 t <' •:, d n 1 • () d , 1 ' . 11 •. , < 
.. i t ,··\

.,r, , 1,11l rn11 <l,-1 c.01111.1n1dadc. 
(\ l t:'I IJ 11\ê\ �> 

1,r q .. ,,-,, ::·,,\(; f{o. 
i>od; h\ !:iFI" 

C () r\ '.'i t Í t 1.1 1 Ç O f' <:, r: �; t ,., d 1.1 a I i:; 
(' Ili ,·-1. 1 !] 1.111 •:; 

r c91.1 'i ;·,1du,; 
m •.1 n i e í p I CE, , p o r 
de ac.orclo com 

J ;Í p t .. o m 1.1 1 g ,., d a !,, p r e v i ,- ,., m e:\ 
d , ! . t.. r i t. o!,, q tJ. e , rn it u d n , s tÍ 
] e I e. o 111 p 1 t:: m F n t ;.1 r • v o l t �\ n d o 

, , , 1 ·�· ,·•.111 e n t F ,J. p r· e v"' 1 e e e r· u s i n t. l.' r· .:: s se "' ,,1 n t. i ···· a •J t o n o III i s t as .. 
h p r· o 1 , c., '.,; t ;,,. ,,\ p 1 · F s e n t ê\ cl ,·,, p o t· C o m p ,,1 , · ,,, t. o é q u e c:1 e::; a d m I n , i.; t.. ,,. êl ç ií E s

d I s t ,, i t e.":\ i "' e ,,. e g i o n a i i:, n â o d e v e t' i ,:\ m '.', F r e o m p oi:; t .-,1 i:; ,�. p e tF:o. '.,, p o r 
c;:cc. 1.1t i ,..-oi,, e �. 1 m por· Coni;;r:l ho�; D i '.,;t: r· i l e\ i �. for·m,�clus; 1'01'· ri1cmbr·o!:, 
e 'J r i t o i,; e m e: a d ,:\ d , s t r i t o e e: u j é':'. f 1.1 n i.;: â o !,; <·� ,, i a � 

.... cc>lc:\bot-.H· no planejamento m•Jn ic ip;,\l

···· �-:\ p .,. C) v a r e> <:) , ... t;: C\ fll e 1 , t: o ··- p r· t> g r· a n1 {:\ n <:; t n í e i o d E e a d �.\. g E-; s t â C>
····apt-c>·,.,c1.r· c:\nualnwntc-: o orçamente> ele c:1.1�;te:io du<.:; sc-:t--viço�, 

m •J n , e i p <':\ i �" 
.... a p r· o v é\ r· a �; m 1.1 d é\ n ,. c:1. s n a <.:; 1 E i !:i cl E z o n F a rn E n t o
-exercer controle direto sobre o administrador distrital

-ter poder ele abrir auditorias junto aos tribunais de contas cio 
m 1.1 n i e i' p i o t:-: d e> e�, t a ,j n 

� r1cc:ess�rio Estabelecer mecanismos de responsabilidade loca!, 
d e\' e n d o o ,� d m i n I s t ,,. a d o,- p r e f; t ar· e o n t ,,\ i,; i.-l. o d i i, t: r i t o .. 

() Encontro recebeu a visita da Coorclenaciora da Rede Mulher 
hc 1 eto1<: '. \.'i.((-:z,�,r , Er·nest.n Ze1,,1yanciia, 1· .. (-::p1··c-.:;1::nt"u-1tc da FMI...N no H1r ,,\'.,il e 
r'.�·nc1.n E�;qu.,\-'Cl, (·::-: .... Mini'.:;t.t .. o d-,\ Sê\.Úcic· do f'c•.nê\lllê\. que fi:-::et .. ,,,.m breves 
' , : '.. e r· ..._,. e n ç o e s s e H u I d ,·,, i::. d E:.' d E b <':1. t. i::· s ,. ·i ,,1.111 h é m e s t e v e p 1 · e �;; e n t' e ,,, u L r, e:: o n t. r o 

(.:> J o, ... n e;\ 1 i !:i � êl. R u b (·'. n !:. L.. e m o !:i , Ir E "'· f i r· 1'11 a n cl o !:, 1.1 ê\ d e n IJ n e: i ê\ e: () n t r êl u ·i' 1.!. t I.J. r o 
f, 1 ,-, : i,; t: ,,. O Cl ê'. {', C 1·· O n ,A 1.! t i C: ,:\ , t) I' i 9 z.:t d C i Ir (.' · !:; Ó C 1·· <.• t C <.:.. M l1 íl t C i r· () , ·f. \:\ t. O 'l '·' C H e-:: ,,. OI.�
, t::·,··ct0 c:í.1 i:::1. ,'•. r·cpór·tc1·t:.·-;;;, c:onfo,-mc m�"ttér 1;:1 pub! ic:,,1.dci. no bc;1c:t íI11 etc:, 
{:; '··; l . N ,. q 1.1 €·:· ,·� r I e ;.; a lil os ,,. o r· e 1 ;:,, t: ó r· i o ..

T Ci cl o �; u s p a i n 1::- 1 �; fOl'' ,:\Ili 
t, i , •. ; e t I v o cl e s u b !:;

. 
i c:I i :::1 : ·· 

r 1··, .. , Iu.ç:íic·;;; do Mi·JDDH. 
cio 

SC91.J. 1 cio!,; CiL 
J ·u 1 

H•Jmano:. t I t f.-� fi) �. 
: r , 1. i e� u_ ···· �:� a;;: .. : um ,':I. m n t 1 '·' ::1 e: ;::. u f e i l ,.,,_ p e ·! o p r· D·! ..
,_ , ·, :' •.:' :J '.J. i n t (·: ·= p o n t o ·::; ; 

cl e ti �-,. t. e �. 
í t i e<'' !e e:· 

cl E m D ç t- e·•. e: i "'·
.J O·::; é (,; IJ C:-: j I' 0 Z 

t i \' e· 1-- CJ r.i o 

e e i d a d cH, i êl " 
-.:: 1.:r- ). cvc>.n •. ou 

r'.=:1.i-,,\ c:.:.•r,·::,CS,•.J.Ít'' e·:; Dit .. citos HUíiléHlU::; f;;c,:1i�. CÍCVClf10\:;:; 
'.1. -·· D , ,,\ n ;_ e d ,':•. ,,\ t 1.1 ,J 1 e o n j •J. n t. 11 r· cl p o 1 í t i e: "'· <=l i,; ·,;; 1.1. 111 i ,,. um ,J .�. t. i t 1.1 d e d e 

·-. · i s· .! �,i. n e: i a/ ,:, e n 1.í n e: i ,,, cl F f "' t D!,; i n f o 1·· in ,,1 n d o o q 11 e e r:. t: á p o r :.: r "'· i'. cl o q 1J. tc·
:�\ C. O n �: L r -:ó n (i () , C p r D p Dr· ,·:1. 1 \: C I' n ;:,. t 1 ·�, ,:\ !,:. ,,. O p Ir O j E t.. O b tJ I" 9 1.J é 5 .. 
P r o 1··' o t m e d i ci :,,,. '::i p �, t .. c:i. :
;:_, -·· P ..- E ,., '" , o n ,·,,. r· ,:'. �;; D i:> �;E,.- Vii n e i <'. �: d e\ e:;; 

1:<:11 .. í :::in,,,.1) r>,�r·,,,. q,.1c ocorram d� fat.u. r

�x13tam realmente. 
3-Susif·ntar/clc�lagrar as 

e,: o 1 ó 9 i e: ;·,1 
4 -· l.. 1.1. t <'\ -;;: i n cl i e a 1 ir' o 1 d i e: a 

::: U •. 1 ,.-.. (j :,,i. >.J (-:-:
D�' 1 · e\ s m f; os é\ 1 u t a 
�=> e o, e 1 <='- �:; s <� �, .. 

o p e r· J.. r· i e\ - ..

e 
q 1.1 !' ,·,1. '.,; p ,,. o m P s !', .. �. "' d e r- ,·.,. 1 ,,1. n q 1.1 e-:

c:i,: c<:;pccte 

,,, 1 i êl. d a p ê'1 r· êl 

;:-· ,: , ] í t- i e e\ � N é'. �-,. t.: u é\ l e: o ri j •J. n \. u r· ,;i é\. !uta armada cst� for� de 
.-·1 r, i 1: :;)_ (;: ti e> " 

(. 1 f" ' t. Ot" ,�. 1 , 
H o ,J e e n e e: e ·:=; s ,·�. r i o g ,,,. n h a,,. n

conc:r·et:,'l. E iri'IE?cli,,\têl, opt,,;_nclo por 
rodEr pe1o vulo luta 
p "' t" t: i d u t, c1 e e<.:, q 1..1 1;: r cl a .. 



• 

t 

'.-, lntc·, n,u·1on,1"J ,�·,u o Mov,m�-ntu d1· l)ircil<F, H1.1111<·1lln•,, 
1.-�·r·r com que o MNDDII Vê\ .1]t '.- m de 1:i1.1-.::1•:i frc>r1t•-lr.1!. 

(. ·· O e 1.1 I' ar e s p ,·,, (. u !., p n "I í t i e os :: 
O MNDDi·I dt:·vc 

j 1 

vis,·�nclu cliv1.1l9,�1---/lutar
D L IJ p a t'" OS C 1;; p é":\ Ç O'.:, S i tl (:1 i r. é\ 1 S / C. O OI 1.1 íl I l e< (. a O/ éW O C' S 

para qur o projeto seja conhecido. 

b E q 1.J. i IJ --S f'. 

f'.: 1 é'\ h P , .. a cl o p f' 1 .::i. 
d r1. �, F n t: i d a cl e s 
,·,1. <.::cq1.1 1 , ....

;:i. ti i '.:i e tJ <;, s �., o em g r· 1J p n \;, q tJ e se t> as e o IJ t a m L- < rn no t: e:·: l o
e n m i s <_:; (·,, n e n e: a r· r e g e:\ d a 1 : lt:·· s i <.:, t: e m c:1 t I z .:u· .� s e u n t r· i b 1.1 , ç õ e fa 

f i 1 i �. d as E: e o l êÜ> o r a cl cw as; d o Mo v i me n t o q 1J e ,,. f • r f.:' "' r: n l "' rn e> s 

APRESENTAÇÃO 

Os D i r· e i t o<;; Hum�, n e,<;; e: o n s t i t IJ em m "' i s um p r· o e e: s !:, o n a r e�- , s t e n e: i e:\ 
cl ,·�. e 1 a s s E t t- a b a 1 h a d o r· r., , e m s 1J a d f:.' f E s ,�. me\ t e r· i a 1 e h i '.:i t ó r i e: "' r 1 .:, 1 1.1 t: A d <-? 
classes. L1Jlar, hoje pelos DirEilos Humanos s19nific:a lutar ror toda 
uma gama de direitos sociais, econ6micos, políticos e culturais. 
Por·tant:o, a l1Jt:a Pt'la fJc:\rcrnlié\ cio<;; dir·Fit:o�; h1Jmé1no!:'. adquír·iu um 
c:;0,., .. ,ite1· coletivo, 1Jn1 c:a1--át:c1'" de: c1,,1ssf:.. ,J;i n�io quer-emos lllêlis 9a1···anti1r 

o<;; cl i r· e i t o s cl o e: i d a cl �, o a p e n a s n a !:, •J a i n d i v i cl 1J a 1 i d a (i t:· , m é::\•;:; os 
ind1víd1.1os no sEu conjunto de re1açScs sociais, no seu �onJunto de 
C l c\�:;SF. 

Emt10t···c\ e\ n::�;i!:,.té�ncic":1 à opre.-s�.�,o SC·'..Íê\ pr·etéritc, -· nc, E1r-ê1�;il vE:.·m 
drsdc a su� conquista a partir de 1500 - a b�ndcira cm defesa dos 
cl iri:.: it:o!,; hiJ[l)�\ílO\::. fi r -c1at ivarncntt: nn-_·,"·" Em -funi;;i·:c, dê\ "Julz, soe: icd (é\ 
p .:, • · i. i r· d € (, D ) t: :;; 1.1<",\ e C:Hl ::; e q u f n e i a p ,·,i. n� o e t.1 n .i 1.rn t u d .,, s, n e: , L d a 11 e , o n d C·:
t e:\ n t o o�; l r-· clt> él. l h c1. d u rc �. em 9 e r �"t 1 , q u a n t n o<:: f i 1 h o�; d ê\ e: 1 ,,. s se 
d O Ol j I) ,,\ l"I t �2 , �; () 1:) 1•· E'\: IJ d O ci ,":\ p t:· q IJ E l"I ,·:\ b IJ Ir !3 IJ C S Í ê::-\ ( O 01 Cl E' 1 '" ;·• 1 () p r· j ,·:4, 

Pêl.�·.s,1.•··· .. ,,m êi. suft·cr· iJ.ma r·epr·c�;sf{o br1Jtal, .. dr:Eu.m;:-..r1,·,,, ele pur-o c1t-bítr·io E! 

de lo1··t1.11·-,:,·::,. c:-:tr·aé; e nfici .. -:i.is. (': p,Jrt:i1·· dii;;to, cm cspcci.;1 ,•. c:1,,,i:isc 
r·cq1Jcno bur-guEs.:,. r: sct-or·c�, da c1.::,�;<.:.-E tr,:1b�1lhc{dor·:::,. er,·;··J.nt1ê1.r·am a 
bandci1··· .. �. cri, dcfe,:;;-:1. doi,, dir·citos hutn,,.no!';, como I.J.m,:\ ac-�:o conct··et,":l. de 
cl ç n 1-'. n e: i cl. ,. e t: ,,\ m b é rn e o mo f e> r m ê\ e! e s Ê e: o n t r· .-:•. p o t- �1. v , o 1 f n e : e e:� t. c1 t: ê\ 1 e 
r·dlr ,·:i.····mil it:,·:,1··. [<:;!,,,":1. i:i,·:<ndE:i1�a foi I.Jl"ll inst1··11ment.c., pn·1 Ít" ico nevo e �.1_11r 9(•::
ri:::,. inc:-:i�:tfncía de q1Jc\lcp.1,:,:.:1·· C11Ürct !.F:1nu li:ia jur·íclic:;,, i\ dis,,o�;ic;:fü:i cios
e i d,·.-id\}o-,,; .. 

Inic:iê1]r11cnt:f:.' IHIJitê\S Jr-Jr·f:.'j<'l.c, C1ri�:f .. �i:r..; fC1•·,H., as I.Jí11(;.� :z:11i;:;i.cla�; 
1 1 • ,, .. , t: 1 ..1 e , e, n a ; ,,, n <",• ci e f e i::. <":\ d os:; d i ,,. e i t. o !:i h ,.,_ m ,":l. n o\,; , -...1 i n d u 1 , o·,- l tc·, i o r· tn e· n t e-·

!:,t. :,.·.9r c,.:.,:,,,.r· 01Jt:r,:1'' cnt i cíc1.df:·:S; c::nmo ;:,. OAB, (iHJ, Et e. A!:,�: i m e ;.;ns:t: 1 tu i-·sE:· 
o 1 1 1.1. e 'J e o b ,.-:. �-i e n i n i r: i a 1 , q 1.1 f.' p n ,, . t: 1-: 1·· i n r me n t E v i , .. i ,·,,. a e " E.'�, e e n t ar· à 
bandc:ira c!c:i·,.; direito�· h1.1mê1no�, ê'. l1 .. 1ta pt'l�'. r-E.'�:l;\ut··�·-ç:f:\n i:·:1 [�,t.,,,do clE:-: 
[, 1 1 r i ·:.:O .. 

F n t r e t a n t n , ,., 1 u. t "' p e "! o�. cl i t- e i t: o é.; h um a n o �, /T �: t a d o e , · D i n::· , t o , 
e:: r e'.': ,::: e 1.!. , ·F u r· ,·,1. m t1 :J r· (·:: g ,:1. d n s n o 1 r- q 1J e i n i e i ,-,, 1 v ;:í , .. i "' ,;; e n t I d ,, rJ E ':", , e-:-: n t r C·:· 
e·�:. �; :::, <:,. ,':\ f, n i <::, t I a J n t e r· n .::, e: i o n cl. 1 , m I.Í 1 t i p 1 a·;,; e\ s t; n e i .::, ç: Õ e:·;:·. ti i:· b "' , r· r· o €·'. 
e C) m 1 \,; ::i .ó• e s (J e r i:Í. I:) 1

r i e: .·� ' e E B , s e d i V E r· s a ':i e a t e 9 u r- • ,� s • Em t, u r· a ' ,·. :=; t (:_' 1 1°•: q IJ (•:•: 
9c1.r·:hi':l.�;�,;t:·: a ,,1mp1itucle <;;,.oc:ic:11 í\é\ can-iinhé\dc:l. foi-··�;c r·pcl1J:·:inc,c,, 01.1 seja, 
com o atendimento parcial encontrada n� Anis\: ia aos preso� r exilados
i:"·'. ,:1 r· e d 1J ç: �, o d ,:\ t o r- t: u r- e\ p o 1 í t: i e: c1. , r €:'. �, t a b e "J r· e i me n t o cl <:' H êl. ti e 2 <_, L o r· p u s E·: 

,,\ rcvi·;;;\·�:u eia l...ei dE bc91.11,·anç:a Nacional ···· 8�� ··· ,·.-1ind,,, ,:,>'.,, /Ji.1\/(·:·:1'·noi;; 
1n i ·.1 i t: "' r·· e s • .• , 1 u -·· c.. e e �, mo r· E·: e e t· o { m p F. t o e e\ u n i �-( o cl c"i. q 1.1 e 1 c1. r. f o , · ç ,,, s q 1J e
t e r, , " o ,·.-,. i:: E n ,:i i 1j .. " '.,, :;� �; s 1.1 "'· "' (j e:: ma n d a s p 1··· i n e t p ,·� i i,; e , me d i ,,1. t: n < , ·;;, e 1 ·1 t: i ,,. a m
;.-.- : ,: , , '· 1 r· 1 d ,,\ ,·,, e .-:,. 1.1 f:, ,,, , cl i �;i.-, E' n �- e\ n cl o o i n �:. t r· •J. r11 <::·'. n t o d u q 1J. ,.-\ 1 <;; e <.:, <·:·: t·· •· · 1 r e•. IH • 
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t. ��!:.,\�, l onq1.1 1 !:,te\';;, 111 j l- i i.\ • �, lllJC· 1 cpot t i'IH é\O�. d I t I" 1 l O':. li?.!:> 1 ( IH, d� 
1•r�.�.u,-1 h•Jn1c'r1�, rf·prc�c·r1li\01 i:H, gi\r�r1t 1c1�. tC>n!,O"J 1claclê:1�. r,ri'lc1•J,1Jml'nlc: dc
l tbPtd;,.,,Jt: de c::pr-c�!:.�o, de: loc.omu1.�n. dl- i\!:,!,Ut li.\,�;o, dt· rl·11i,.-\mcnto, 
dr r�un,5o e dE grFVE. 

!:, e p a r i\ a l 9 •J n ti s e.-t o r E f; E' n 9 a j a d os n e s s i\ ló l u t iHi a s I t •J l\ ç: � o E' r -. 
sat is�atór 1�, crE'scia EnlrE os movimentos de trab�lhi'ldorcs as 
dc-a\anda� de- uni?.. t;cgunda 9Cc'raç:io dn�. Oir(:itc,s H•Jmanc1f, m?.i� pró:-:i111os 
dos reclamos cotidianos de sua rei:\lidadc:, contra as dFs19ualdades 
s or.: i a i 1- • I n , e i ar i\ m- s t: F n t i\ o 111 o v i n, e r I t o�. m � i -r, a b r i:\O g e· n l e· �- C on t: r a i\ 
Carcst ia, o Arrocho Salarial, o d��crnrrEgo, pela posse da Terr� 
urbana F rur�l .e outros. 

Se na primeira gcra�io tratava-se dF restaurar garantias do 
cidadio �rEntc ao Estado, esta outra ia �liru, na construçio dE 
dir�itos sociais, oponívEis colctlvarnentE � estrutur� de poder, 
o b r i g ando a f i : : a e;: ão d E p r i o r i d a d e�. e �t 1. ô E s g o v E',, na me n t a i s •

A q u i :. ã o e: n e o n t. r a mos me\ i s e n mo CJ •J t r o r a , a e l a i. s L p e q •J e n o 
b ur· 9•.1E·sa , E. il. s s•Ja s r ep r E sen t aç íí Es t, f a�. t ar· am---r, e d e- 5 d cman da e_:, 

ampliadas d�� trabalha�ores. 
A luta rela obscrvincia _daquelas gar�nt ias bisicas da primeira 

e o n e e P ç a o e e n e: e i t u a l d e O i r E i t os H 1J m �-no e_:; , e o n t i n 1.1 "' c o l o e ._,da , p o i s se 
e\ tort1.1ra, ?- invas�{o de domic:íl io t.·lc, fincloJJ para 1Jns, pe·rmancc:c 1.1mc<. 
viola(:âo ceir.�tante pat-� 01.1tros - pr·Esos com•Jns provindo:.: da classe 
\:Yê\balhadcn-�. 

Sendo ê.ssim, quc:: a apropriação t· formulc\C:âo do�; Dire:-ito� H•Jrnanos 
00 lJrê1.si] p?.�Sêl a SC dar a PêH"tir dos inte-1r e�;�,FS IOIFdlê'\lO'.,; €' 
h i s t ó r i e os cl .,\ e 1 e\ s se t r aba 1 h a d o r-a • N e s � E se n t i cl o • e: n t c: n t:I e: mo�, a 
V C t" d a d l"': j r· d. t 1' a n S f rJ t'" nl ê\ Ç â C) q IJ € O C O n C (' 1 t O d E:-� D i I

r C' Í t O 5 H IJ nl e:\ r. O� '.;; D f r E tJ e 
Partir dcssê pct- íoclo, r-ompendo a c:once:pçâo l íbe:ral cp.1e: 1 imit;;\ ?. 
cnmpt-ee:nsao do qtJ€ é lei e Ot"dPrn n•.1111;:;1 pcrsr-ect iva tt-ansc1c1ssit;t;-:,. 01J 
s. 1.1 P r a-· e l as s 1 � l a , ci. s s •J m i n d o s 1.1 a r> :-: p r- € s s � o soe i a 1 i s t a d E' m 1J d e\ n ç as 
estruturais d� poder E obrigaçics do Estado. 

A P ar t ; t d e.· s �; e d i v i s o r dr> cÍ. g •Jc\ s t Ê m - s E 
i d e: n t i f' i c a ç �< d o� D i r e i t os H tJ nrn nos e o m os 
classe:. 

na dicada de 80 uma total 
trabalhadores, cnq1.1anto 

Se no níc io de\ cléc:c,da e\ l•Jlc\ pclêl.�. 9ê,t"c1ntia:, sindicê',1s levo1.1?. 
c:r--i�.ç:ao d.:.•. Ct·ntt-<':\l única dot:; Trt-1.bc:l.1hation,:� - CLIT -· a <::::f,rcssâo do!'. 
t: r a b a 1 h a e! o t- e. � d e.- p a r t i e i p ar d a p o 1 í t i e ,1 p ?. t· t. i d cÍ r- i e\ , f o r t e, 1 c: e: E.' 1J a s 
de:":m.;..ndas pe:;c1s dir·c0:itos �;;oc:i,.ds. Vivemos ne:stc final cio� �tl-.C >s B0 e. 
i:u,1p1 iaç:ao <•;•.a vEz n,ais), do conc:Eito dos D11·c:-itos H1.1manos. 

NEsta ;:.ceada se inicia umH "nQ-.·a" 1·c1'SPl�ct iva, •Jm df��1f10 .... 1Jm
E? 5 t á 9 i o cl E.' e r. f e -=, a d os O i r· E i t os D 1 fuso� · p e\ r e\ C> M N D() H • �; o t. r e t 1J cl o , os 
d .:1. 1 IJ t.: .:., e e o ·: ó !J I e a , P 111 e s p E' e i a 1 ct. b •J s e: a d e s E t: e r a ,.·· r e s p i r cÍ. v r: 1 • t: e: r r .:1.
f:.' êl. 9 u a n �{ o p o 1 1.1 í d ci. s • N o € n t a n t o , t-: s s a l •J t e\ d o s D i r E: i t: o s H u m "· n o s n o 
aspecto ec0�69ico tem que ser prioriz�da n� delErminac;:io de quem cst� 
d e s t r u i n d o : . p 1 a n e t êl? E ê\ q •J em e 1 a b E: n e f I e i a? T 1..1 d o i s �; o , e orno for n1 êõ 
d e a t i n 9 i r e l:' i :-: o e e n t r a 1 d êl. d (.' s t r u i e;: a o . A f i n a l , q IJ e: 111 p o 11.1 i n â o 
r- � s i d e n o rH. i o d a p o 1 •J i e;: a o , q tJ Em e n v e n ena a t E' r r e\ n � e, e o m E" o p r e, c1 tJ t o 
i n l o :-d e. a n t e • f.l s s i m , �- d E.' f e s a d os D 1 t· e i t o� D i f IJ s os é ma i s u 01 e\ d e f e.· s d 

c:lass,sta cc,r,tr:c, o modo dEstruidor cio c:apit�1. 
Esta '·�,ova'' gEraçâo se 1 iga m?.is do q1Jc n•.1r1Ci:\ a 1,_,,_c' �.ocia1 e 

t e nl q •.1 E s e- r· e- ri f r e: t: a d c1 p E.' 1 o M N D[) h s o b e s t. a ó t i e a , � o tJ p e n a ci e t e r q 1J �-
� o n s t ruir a �ocicdade nova sobre cinzas. 

Co] oc:c>.n1c,·s � i nela c_omo prcoc1Jpc\Ç?:o 
r.ttc.as do CE:scnvolvimcnto ciEntífico 

a� impl icaç�es p01 it icas 
V j í\C: IJ] ,:1.do�c, c:-:c l tJ�-: ','<'\OlE.'flT_ E 

1 

1 
f 

1 
1 
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e ·1 ,,,,. ( dr:in, i n.:,,_1d e ,11:,t cnl nr .:� do t.HP i t. ,·, "J 1111pcr 1,, 1 1 �.t cl, de 1 ;-:andr> .-,nt.cvcr, 
,,t,' fil!'�:1,111, é1 pos1,;ihilidaclc d,:1 m,:1r11r,1.1ln(;�o �-,cnét.it:,-1 Pé1r·,-1 ,., tri,-11,;:i'Ín 
t ,11 d n d , h o m ,., n i, �-� f' n i o<.:, - cj i r· i 9 e n t e• , q 1.1 ,·, n t o .�. n ti r· <Í I d e 1� , o tJ . <.:i e J ,, , a 
1·€-t 1,m,ul.-1 do c:onc:c i to clt:-: e1J9cn i ,:1, e, mesmo q1JF deu s1H,t. cnt- ,:11;:�,o 
idcológ1ca ao na7ismou 

1- CARÁTER DO MOVIMENTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS:

() ( . .-1r·.,;.t F.:I'" dn MNODl1 f.: dE um Mu·-.1imcnt:o ,:11.1t<>nomn, plur·,":1.l 1�;ta, 
de:n,ucr·,H:1co, !:i1Jpr·c1-·p.,1rtidáric>, é:ivil e ec:umf:nir.:u, cpJ�' congr·ega 
t::nl 1d�dcs quE lutam n,:\ dc·fc-:sa dos Direitrn,, H1Jmanos ao lado d,·:1. cl,':1.SSf.-: 
t: r· a l> a 1 h ,ui o r· a , e o n t: r· i b •J i n d o p é\ r a o e\ v é\íl e;: o d a 1 •J t a �; o e i "' l n c1 
perspcct iva da const:ruçio da sociedade socialista, dEmncrátic:a, 
pluralista, 1 ibertadora, que respeite a história e cultura de cada 
povo no processo da universal izaçio da humanidade" 

r.1 a u t o no m i e\ d o H N D D H e n e o n t r .,1_ Hí o -- s ó d o i �; 1 i n1 i t f,: <..:; , i s t o é um d e 
borda �uc i o 1 imite dentro da classe trabalhadora, onde respeitamos
O�- O IJ l r OS E: C S l C �> íl O !:i r C S p E i t a Ol p O r S C I' i O\ P E:-: r e:\ t i V C> cl él. e\ Ç a O 
democr�t ica e responsável da luta; o outro de finitude que ? b 1 imite 

i n t r a n �; p o n í v r.-: 1 c:I "' 1 1J t cl e o m é\ e: 1 a '-="• �; P. d o m i n ,:\ n t: e , p o i <.:i �. E'

tranr�po1··ri,os sob q1.1alque1r hipótese F,:itE limite dcsc,·:1.1-act:c1··ir-::a1··emos 
totalmcritF noEsa luta, inc:lur:,ivr.-: rc1.ssc':11'" à tr·aiçao cl�1 Iut:c:1. de 
libertaç�o dos oprimidos" 

t1 R e v o 1 1.1 ç: ií o p o 1 í t: i e c1. e m e: 1.1 r· �, o n o '.:i p e\ í se �; n o l.. f�' !:, t e F 1J r o p e 1J 
demonstrou, enlre outras coisas, quE so�ialismo E s1nBnimo de 
1 i ti e t .. cl i:1. u e • A�; ::; i m , d e n a cl e\ <=1. cl i a n t: o 1J i:•. r e p r· e <.:, �, ã e> cl o�; '.:, t a 1 i n i '.:, t ,·:'- '" !,, o b 1·· e
<-�- li: ,·:1 S 1� a t: r· ,":l. b <":\ 1 h a d O 1r a , E �; t: <:\ a 9 OI'" iJ ,-· �� \: O Ili ,·l. f.� t. f-: I'\ t a p Cl Ir f i lll ,:\ O d (-: 1; V I D d ,":l. 

prc1;:.-01=,ta soe: i<':11 i<.:;t:,·:'-, c:lc9enFt .. ,·:1cl�1 pelei tr<':\i<,-ii'.o cl,:\ c:a<.:,t:.:·•. b1..lt--1Jc:rctt: ic,1 que
1ns1ste cm corromper a sua caminhad8. 

Por·tc1nto, o t'io·-.1iment:o cl,::-:vE: t:et-- u.n, pt--n._1E:to hi�;tórico vc"Jte:\do Pc1r·i1• 

C:.-\ i m p ·, � n t ;·�- ç fa n d o f:', e> e i a 1 i i� m ti n n D r· ,·:1 !=i i 1 , e n m rJ.111 ,·:\ r- e ,.- ni ,:1. n e n t (-:--
e o n t: t.. i b u I ç f.� o eh:-: �; u e\ m i 1 i t: i-"i. n e i a p <=Ir· él q 'H·: o p o v o t: e, n h a u. m a v i s �{ o 
transformadora e rEvolucion�ria. Neste sentidci i importante 
e:: e\ t .. "' e: t E r- i �-- ,·:1. 1-·· -· m f� �5 m o q u e n o r i !:J o r· e: i e- n t: ,· f i e o s E j a r 0.' d u n d i;_ n e: i e\ -·· o
!:, O C i ;;·, J. i �" m U C O m O ri € Ili O C: 1··· ,:\ C:: Í ;:, P a I' ,:\ S € C: D n t: r· <:\ P O I

r n D ln I n I ll1 D a O 

b e, n ,:i. p .;·,. r t i �; m o b rJ. r· C> e: r· <':\ t i e o • D t:: p 1 1.1 ,,. a 1 1 �. t: ;:-,_ e o m o f o r m e\ d E 9 ·,.-,. 1-· .--1. n t: i 1·· o 
direito de 0iverg&ncia - conscrv�çin dns direitos da rninnr1� frente a 
rn é\ i o r· i a • P 1 u. t.. i p ar· t i d ,:í. t.. 1 o e o m c1 e ti n d i ç �- e !:, i, s i e: "'· cl e t .. e '" p e ! t ,::, ,:1. s; rn ;:,1_ i �:
Cii\',.·1···�_;.:_.;.·,,: COllCCPÇ(lC�; •. l...il:;crtaclo1r POI' �c1··· <'\°i!JD <�1.J(:? bt.!faC,-� ::0•. rc-:,:1.'J.i;:::::l.Ç�;c:, 
d él s u b �' e t i v i e! "'- cl F.: h 1.1 m é\ n é1 e i n cl i v i cl u ,:\ 1 , q 1J. f.: 1 1.1 t él p e 1 cl F :< t i n e f{ o cl o 
Estado burgu.&s e abre pcrspect iva r�ra a const:ruçâo de uma outra 
r o r· m ,,,. o r �1 e\ n 1 :-� r.1. t i v .=:1. e �; u p r--r- i cw cl a �. o e: i e ri ,, ci e h tJ 01<:1.r\ a • 

11- ALTERAÇAO DA DENOMINAÇÃO DO MOVIMENTO NACIONAL OE DEFESA DOS

DIREITOS HUMANOS:

bc 
c:i. van <;: c:1.d él s 
d i cl. 1 é t i ( ("·, 

e vct-dade 
·-· i,,ob o
J ,\ t cm 

que houvP, csti havP.ndo 
cariter dos Direitos 

cf cmon �; t r· acl o set-- €'�;tê\ I.J.ffiél 

uma mudança gcraçoes 
H 1.1 m c:1. n e:> s • e 1.1 J a �; u. p e ,-·· ,-:i. <_;: ã e, 

�it:uaçio dinim,ca e em 
movimento, devemos doravante, no mínimo. adequar nossa aç�o ao novo 
c::ompassa,·Fnt�ndimento t1istdrico. a começar pela exc:lusio do termo 
d 1::-.- -f e ,;; ,:l. q 1.1 <::-: i n d i e e", u m 1 i m i t: e e •J m e o mi:, o 1-· t ame n t o e,=; t: ,:\ t i e: o , e n 1 __ ;-;i_ o '" u b ,·:,. 
n o v ;:\ ó t i e. a cl r.-: v cm a�; , d cir- ava n t: �: , n os cl .:: no m i n ;-,u-mo�; d e MO V I M F tn O i' ff1 C I O!'! (1 L 
DE DlR�llOS HUMANOS - MNOH, cxpress�o mais ampla e adaplj��"J a nova 
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1 ,. ,·., ·1 1 ,·, ,., ,j (:' ? 'l IJ ,·\ "J permite ,·-1 ,·,fi,·111,,�;.,1, dr· n<ivoi,, dirF.·it1_,,. c,_i, -.•,,1, nl'.1ll<> ' 
é.\ "J ( IH t 1 , • d f' i ( . � é\ •

lll- rUNÇÃO 00 HOVIHENTO NACJONAL OE DIREJTOS HUMANOS:

'.:; • 1 -· (\ N :í V F L. 11-J ·y F R N f.1 C ] O NA 1... ::
• l n t e n � i f i e H r· ,:\ ar t: i e u l a ç � o i n t f.: r n c:1 e i o n a 1 

ti 1.1 m ;·,_ n os , i n e ·1 '.J s i v e i n t: e !:-11' a n d o F ó ,,. t.Hl �,; C: o n t i n e n t. ,:\ i s �
.Abrir canais para possibi1 itar a cfct iva 

<-.·nt,·,,:· n!:; trab;,lhadorf,:t�, ��nb1,.ct,.1do, d;:i_ Amé1-· ica l...,�t: in�1 
hundo. 

3.2- A NÍVEL NACIONAL.:

�- Articulaçio Externa= 

d O�. [) 1 t" E i t: OS 

� ol i cl,,l.t' 1 cdê,dc.· 
f.' ·1 e,. e e i r o

.Informar, denunciar € lutar com cnt iciad€s �fins contra 
9�1alquFr agrcssao aos Direitos Humanos, assumindo semrrr uma posiçio 
c�ara e fundamentada nos princípios do MNDOH; 

.lornar-sc ponto dE rcferfncia para as d1�cuss8Es qu€ 
c::ontr· ,bu,:\m par.,\ ;;,<.:.; .;1lt:cr·é\ç:Õcs e:·str·ut1.1r;.1i�; ncc:r.-:�;scir· i;.,c, Pc>.t-.::1 q1.1c �,e 
.:-..t. in,t,�- a otist::-rvfrncia plena do <� Dir·(-?itt>s Humanos; 

• I m p 1 e-: m E n t ar 1J m c1 p o 1 t' t: i e: i:\ d e-: e: o m 1.1 n i e: a ç: ão a n ( v e· 1 n ,:1.e : 1 o n a 1 , 
que assEgure e amplie a rcssonincia da luta. tornando o Movimento uma 
1 · c: f ,.::-T ê n e i e\ o tw i 9 a t ó r i a n o�; d e b a t e�; r: e n e: "' m i n h ame n t. e> s (, , , �; D 1 1·· t:: i t os 
H 1.1 m :,,\ 1 i o'.'; n o E; r a•:; i 1 .. 

b . (w t i e 1.1 1 a ç: �Ú> I n l E.' n1 a = 
• G E'.': ,,. a t· i n t: f.,' r· e: â m b í e> , t: ê\ n t o e\ n í v E 1 d "' <..s !-:: n t: i d ,,, cl e s e. o m p o n e n t e s 

e! n i"i f"·,1 1.) D H , C: u B. n t o d a s e n t: i d a d e r:; 1 a t i n n .� m e ,... i e :::1. n ,�. '.� • p o ci e n d ··, r- o m e ç: z11·· e o m
:c-1 "i. r· n e: e\ d e lll "' t !,? r í ;i. i �. p r o d •J. :-: i cl o s , b em e: o rn o , cl r: €-: v e n t: u ..1 i �- t: r "' d 1; ç íi r:: s é
i: e ., , e,�:. d e s : s.i n i -F i e é:\ t i v a i m p o 1-·· t ;:;_ n e i ,·c1. � 

• •,, M i-..J D D H cl e v e i n t: E r· .._, i r n o C o n 9 1··· E.' !:; s o N fa e I o n cl. 1 , for m u 1 e\ n cl e> 
I· • 1·· u P o:=; t as , ;;. r· t: i e: u l a n d o-·�:; e e o m o IJ t 1·· .:.� !:; <" n t i ci a d e s 1 t 9 a <j d s :s os 111 o.._, 1 1n e n t: oi,; 

cio�, movimento<.:, 
L o n 9 1·· r · -;:; s u p ..= •·· ,·,,. ,:1 p ,� n v a ç: \-� o d E'.�;!;; as r r· o p o'..:-, t as . 

�.3- � NiVEL REGIONAL.:

�,ocic:,i�;. Cl 

� ?. r·· t i e: 1.1 1 cl. ç: ã e> i n t: e r· n �'- e I e, na 1 , at Uc°lncln .·c,_ n, e n t ,:. nê\ 
·····?'1,1:J·,::":l.ç:ão ,:,� •.J.ma P<llític,,-.. de int:ccJ1··;",\Ç�o ci F ·f , ... n n t e 1-· .:�. :; �

• :: ,. r' ,,1. e i t ar· n �: g I' u F' t> s , 1 ·· e ê'. 1 i �-� .::1. r· �;em i n ,.\. 1-·· i o·, e n e: e:,: i t r· o�; , 
,· 1 · 1.1 ,,·. u ·::, d e ·f e · · m <-�- ç f:\ o , m ,,,. n i f r:- -r:; t. "'· ç, 'éi" e s , e: a m p =é� n h :,�. !:; 1 f' t: e: ;:

.. i:.·:v 1J.l9ar· os pt-incípio�,, objeti·-.1c>�,, t:ral:>a1t,nc: c!u MNDDH 
,·,t_ :,,,.._,t�:; du::: r..ciO'º, d€-: c:om1.1nic:aç:H.o� 

.. E:·:tAr· p1··c�,cnt:c efct IVc\mPnt:c, encctmp,,1ncln a!, :utê\�; pc1os 
1, i r e 1 t. o'.:; H u , ,· :;- n o'.:, .. 

8.4- A NiVEL LOCAL� 

.. F o m e n t êt r· / p a r· t i e: i p ,:\ r· d ,:\ �; e\ r t: i e u 1 :::1. ;;: õ €·' �; / 1 u t: a �; 1 e, e �1 : �. ; 

.. �,r-r E:-:pr·c;.��,;f:;(·;o e referência p,�_r,�. di�:.c1.1i:;•:;(Íc�-.-·::JI .. ,�-�,- pf:-:101:; 
,·-:.,t--cilei�; H•.J.r,,;:.,nc,,,;, ;;1t:t--avé,; de A!:',�;er:;sot--,,�-�,, ,,-..r··oin, n\i':l.n1·fc�,f--,-,,-_;ç�: e Etc;

.Registrar e sistematizar os fatos históricos 1o�a1s .. 



t 

JV - PONlOS PARA ORIENlAR ATUACoES E POSlURAS ESPECíFJCAS: 

:1 • 1. ···· R l I" O k M (1 h U R A R l A : 
"Ar·oin cf�:t ivo �, 11Jt.c\ pcw 1J m ,.1 R F f o, .. nlí:\ A 9 r· .. h , ê, , q Ú e r. s t i\ 

s e j ,,, i:\ e o m p ,, n h a d .-�. p o r 1.1 m a p o l í l i e ,,,. a r ir - í e n 1 ,'1 ,HI .:-- q 1J ,H1 ,,1. ,Hi e\ e:, r i e u "J t o r 

p;;,rt. ic: lp.,,ntr cio pr·occ-:�.�,,n. 

4.2- REFORMA URBANA: 

.Ar·oio cfE:t: ivo �, luta pcw 1Jm;;1 f<cfca-m.,1 Ur·hc\na, q1H �,cJé\ 
.-�- e: o m p ,·u1 h a d ,:\ p o r 1.1 ma p e, 1 í t: i e a d e: 1.1r· b <:1. n i 2 a e:�- o " 

4.:1-- TRr�BAL.HO: 
.Apoio cfet ivo a luta por autonomia sindic�1. sal�rio 

co�pat ível com as necess1dades, entre outras, numa 1 inha de 
·fortalcc imc::nto dos sinclicc1to�, e opclsiç:ó'c�:, da 1 inhc\ cut: istc:1.

4 "4 .... MlNOR IAS: 
.Lutar pela cidadania 

m u 1 h e r � cl o h n mos<;:� E::-: u a 1 • d o i' n d i o 

efetiva do menor , do negro, da 
.... r· e s r, e i t: ,'\ n d o f:; 1.1 "' e o n d , t :-1. o é t n i e a ,

deficientes fi'sicos e outros. 

4.5- íliVlDA EXlERNA: 

.. D €.' ·!' C n d C 1··· O n fa () p .. �. 9 a ffl E n t CI ci :,,,. {) Í ._, 1 c:i ,:\ F :-: t: E t' n ,:\ ;

.. !--'31··t ic: iP,:\r· de Fo,-un�,; qu.E vi'.:.c:-:-111 :,J intc-:-:rn:':\c: 101·., ,:::,·,,_ç,;o e 
P o 1 1 t. i z e\ e;: i{ o c e !,; t ,,\ t e m ,,\ t I e ê\ �; u b ,,\ ó t: i e ,,1. d o 1,; t ,, ,:0. b ;:,, 1 h ê\ cl o , ... o:-:-:·<;; ..

l� .. 1., .... r Oi-' ÇAS Hl�MhDt1�; �
.. D c1 1··· e o n t i n u i cl e\ cl e a�; d i �,; e u <:; �; ·ifr:· ::; �; o b ,,. e n P a p e 1 e r. , 1.J. :,,, ç !�'- ci d c1. s 

F u r· ç ,·,,_ '.::- Ar· m ,). ci �, �,- n ,,\ rim é,,. i e a l.. ,·,1. l. i n a .. 

4 • 7 ·-· V ) (! l.. f: N C I A : 
.. l: t, rn b e\ t E'. r· a v i o 1 f, n e: i ê\ i n ·,:; t: i t 1J e I o n a 1 i :-� a d e\ p ,,·, r· ,. - u i 1 i t �·- r· e 

ê':\ q 1.1 f.-: 1 <-=o. e: o m .�. p o i o , e o n i 'v' if n e i .:� o u. e, m i �,; ·::, ;� o i n "' i:. 1 t 1.1 e:: i n n ,:1 1 ;: 
.. E �-- 'i: ,,1, b e 1 e e E r· me-:- e ,,, ri I s m o s d (-:-: cl e f f.: '" e\ a o�; m i 1 i t 1:1: n t e � e\ m F êl. ç a ci os 

dE mo1--tc .. 

.'J .• B--- MF/0 (1MBIEN'1F: 
.. ..-.,�,�,;umir· cfetiv.::,n11°:nt:c ,,,. c!cfc·::;,i (i,-1. f.·:c:c1'J.u9i,·,1., c:c:,:,· c.·;'._prc�.�.�\C> 

de um cios estágios da luta pelos Direitos Humanos .. 

4 • li-' .... e T Éf r-� e 1 h F s o e 1 E D r-, D r: : :
.. J , , i e i ,,1. r· u. 1n ,,, d i �,; e 1J s s i·i o i n t P r· n <''- ·':, o b r E ,,, que<,;; t- �\ u , t 1 1.1 -::, e 7, 11 d o a

.-,,. t .. t i e u. ] ,·:,. ç: �;� C) e o ln e i e n t. i s t �- s b I" a�; 1 1 e i 1' u ':i ' ,':l. t 1
r <:\ V é !,; ci ,:\ s H p e ,. 

l..lnivE·t"Sicl:::,.cic�, c:om o intuito c!e clim1n1J1r· .,\ c:l1�;t:?nci;,1 f:'.:<i!:,t>::,,:(.: cr1i.r·c é\ 
1:, ,, u cl u. e: h o t: (·:' cí 1 ·· i e: .�. ,:\ m i 1 i t: fa n e i ci cl <� v ,':l. n i.:J 1.1 ,,1. r· d ;;,1. e :,,, ,,,. l:l êJ. '.,; t-2 !:i .. 

4. l. 0····FOR i"ltiç;r.;o:
O MNDOH procurará �u.ndamEntar-s� numa 1 e i t: IH" .;1 L i e n t í f i e a 

dos acont�L1mcnt:os históricos embasada na prát 1c::a concreta, 
1 . .ttil IZc:H)CiCJ·"S� clF lllEt:OdC>lOf..llcl.�;/tf.-'.(Wlc\'.;, Ct"li.iC,:\::,, rlialét:1c:,,1.�. L<=IP;"\:-:-.r·s ele
levarem PE�saas/grupos/classc 
f.-: r19 êl.,_1 amen t: e, e t , ... .::,nf., fcir maç �,o

trabalhadora a uma 
desta rEal idade social 

o P r e. '" s o t" c1. n •J r,·, a n o ·,1 .,, 1:; n e i E d a d i? <,;; o e i ,:1 l i s l: ,'\ q u e 
·,,, o 1 i c1 ú r· , ci. 1:::- { 1 ,·,1. t e r· n e\ .. N E\:; t e s t:· n t i cl o d e: v e, .. ó. :

1: P :n p r· e (·.-: n s G o , 
e•,· ,.1 1 n é\ n ,. e· E.' 

,J IJ.·: ·, ,·' ,. ·_; 1 './ I' f' , 

1 



• 

t 

.l.r 1;-;,r· ci.,p:)ço�; de· a11,•li•:ic cr 1t11,_1 d,·,'.·, d1vr·l''.'i<':I'.:; 1·1,í\ ,, ,.i•:; dc-

lut;:,. pelo•, Dir.:-:itn�. l·lum,·uH.>�, i:::!:;t:r-i:, pl)r.l1·rIc:1m �;cr Fr1<1,1itros 01J 
t c:1 l l e ,, F !,i , o n d e:: o s m i 1 1 t. a n t. e s p •J d F •:, �; e m e :-: p o r· , !:i · 1 !:, l. ,. ' m :-,, t: i :-: a r e , ,:, P .:.-\ , .. t: i 1· · 
d�,,, t.c1:wi:-:c1t �,obre él. pt'c:\t. ic;c1 t,uito incliv1rl1.1,d como (Cdct 1vê'\. t-1c�;tc-:�.

C 1,i p ,··\ ç n •,; !:i C r' n d e Ir i ,·:\ d C c:; C n V D J V F r 1.l m ,·:\ V 1 !:i ;·:i n til d Í �:, ,·,\ lll P 1 .::1 d ,·:\ Ili I l 1 1. Ü n C: i e:\ 

p e I o ':i [) i r· t:' 1 t os H 1.1 Ili ç\ n () s e-: V o l t ar· �, p r· .:=, t: 1 e ,·\ (. (.) m p i �; t é\ �. p ,:\ , ... a c-.1 �, 1.1 p e r· a ç: a o
de Imp,·,,s!:,c"; r- com novas propostas de l..1·"11:ialhn, dcntr1, ;lc uma 
e s t. t .. ,,\ t.: é g i é\ d e l u t c:i. m ê\ 1 s e 1 ê\ r· a m e n t E ri e f i n I d ;:,,_ ; 

• R f' ,·\ 1 i ;;.: H ,,. e u Ir i;; os n IJ s e Ili j n á 1·· i o !:i d E i- n .,. m i':I ç: �; D t e ó , . 1 (. ,:\ b ,:\ s i e e:\
p c:\t· ,,\ o �i m i 1 i t a n t: e�; , p r i n e i p a ] m e n t: f,: o !'i d e-: P r ;:,í. t i e: a m "' i s r e e t n t e-: , o n d E 
s E·: p o s s a e n n i:; t t .. 1.1 i r· u m 1" e f e ,,. r: n e i ,,i. 1 d e .. �. n ,·� 1 i �-. e e o m o •;; m i 1 i t: ,� n t f' !'. p e 1 o!,;

Direitos H1.1mcrno'::; é\ nível nc:\c:ionc1.1; 
.Criar espaços de análise da cst.r1.1t1.1ra �ocial brasileira e

das divErs�s manifcslaç�es dessa estrutura - ao nível da po1 il ica, da 
f.·: e o n o m i ê\ , cl e\ i d e o 1 o !.'.J i a , d ,:\ v i d a i n s t i t: 1.1 e: i o n i':\l , cl a p r é\l i e ,,1 j •JI' í d i e a ,
lEgislativa ,etc:. Essas análises t:ambfm podEr1am ser ao nível de cada 
r· c9 i �io. 
todo� 

relacionando-as semprf. com ,,\ estrutura ela socicd�de corno um 

.Como f e; t .. m e:\ cl t:-: e: n n t r i b 1.1 i r o M N D D H ri F ·,; E 1·· "'· p r· o cl 1.1 :-� i t.. f, '-' 1:, c:; i cl i os

que rcf]itam a riqueza das experi&ncias 
t e: o,,. í c1. l'i a p t .. e- �; e n t e\ d "' s e: o 1 o e: e\ n d o -· a s a o 
'::,i'::,tcmát: ica� 

d F ,,; e n v o 1 v I d as 
clcb,·,1.tc F 

em r e 1 .�. (,,: ;·; o à�; 
ê\ c1vé1. 1 i ação 

O M N D D H d F v e-: r à b u !:; e a r· <"•. p o i Cl / :::i. '.:: ,,,. E s l'i o ,.· , ,.\ / n o v o !:i i n �, t r· 1J rn e- n t o s 
j 1.1 n l O ,�. E n t i d ,� d C S q U e t: E lll C ;-: p t r i é n C i ,� n ;·,\ ,;_ Ir E e\. cl C f O, ... IH :,:1. Ç �' • , j U n t O é\ O 

mo\'tmcnt:o popu1Ht .. �, E:·:Emp'lo cl<'t FhGE, lf.lr,i:;[ 1;: CEPJh;
o h c:{h i t: o do r.-:·•;;tudo, q 1.1 e é o!) r· i o ��- t ó 1·· i o , n o m í n i m n ú 

d i t"C.(:'.,:\O; 
., V h N 1) () H p a r· a E: ri f Ir (:' íl t: <'l. r· O ·;:; cl C �; ,:\ f I D '=; �l. p r· E !,: E n t <:\ ci D !': C D ·". q IJ e-: 

<.:; 1.1 ,, 9 i ,,. f:( o n fa' e: e !:i �; i t ,:1. d e u. m e: o n s i ,·; n t e p ,.. e P a,,. o ci o s E e u <=; m i 1 1 t ,':l. n t. e- s ,
m::,.ntenclo· .. ·e>'=i cm permanf:�nlt:·: for·n,ctç:i{o �;ó a·";";,m é q•JE:' sr:r·Ernoc.:, , .. c1:,�i.::-�E�i 
de contribuir 8fct ,vamentc no ac0ruu.lo de torças para uma oro�n,?a�âo 
e: c1. p ,::. �:: cl e e o n <e, t r 1.1 i t.. 1J m ,,, soe i e ci ;:,1 d E d E i n cJ i v f d 1.1 os, h •J. m c'i n ,,, m E n t e r1 : '.,i t i n i. os; •
sGc1�lmcntc 1g1.1ais e complctawcnte l 1vrcs .. 

4. t :t ···F 1 Nf1NÇ{I�;
.. O M N D OH d e v e ê\ p ,,. e se n t ,,, ,... �, s E n t 1 ci e\ d e <.:i f i n �, n e 1 ;;, e: ci r , .. ,. "' um 

P r e: ,i e t: n f:J 1 u b .�. 1 e n -...: o 1 v t·,' n d o , p , ... i n e i p a 1 me n \. <=: , o-::; C e n t: ,, o ;;. / Lo 11, , "' •., (ir: :', q 1.1 e: 
cl 1::,r··ó·cm de po,_ico!'; ou. nenhum re::c:u1"!:iO fin,u,cc1r·o/p1···0,.•ct:oi:;;

.. O hNDDH c:levc1··,,\_ d i ",cut i , .. cotn s1.1.:i.'.:; cnt i (1.:�dE::: e c,cc I d i 1·· ,·,, 
1nclt1ot .. poli'tic:.,i. fint:\nc::f.'ir·a, e pr·t::ct<.:,Cl qI.1E :,,\'.'.;�;cs�;orc os 
C C rt t r· U ·:::. / C D lll i ::, ::, '(i C '.:i p <:\ I" :::\. q IJ. (·'.·' C e:; \. E' '.,; ,·:\ p 1•· C l'l d '.;:i. íl; ,;. f <\ :-'. C 1" -;,: ,:-:-' I.!. �,; p t () p 1·· · j Ci !,; 

P I' U .' C t OS'. • C O lll O t '.::\ Ili b C:: f1l r t: t:1" i n f' Cl r nl e\ (;: O E'.,; e\ C: C I' C cl. cl ;,\ '::; ê\ t i \-' 1 (1 <:l cl f ·:. :;,,. �- q IJ ,:\ j �� 

1uram envIaons e/ou aprovabos projetas, 
de projetos numa sri ent: idade nacional ou 

0 MNDOH dcvcri estuciar/b1.1scar 

uh,1ct 1• .. ,1,,u1c.1o evit:;;11· n 
i n t e r· r, a e: i o n a 1 ; 

;:i. 1 t. e 1" n ;:,,. t I v ::. de ;-,11.1to 
1:; 1.1.!:,tcnt'.i:\ç:âc:i <':\ nível nac:ion,,\1, rE:-:9inn.:\l e 1oc:,\i,, 

1i .. t2�··LüMUNlCAÇAü 
.. Fortalecer a divulgaçio cic denuncias F 

1 111.: E 1·· e!,;�; e d n l'I N D D H , a t: r· avé 1-; d a h G EN , e v I t: ,�., ·1 d o ;·,i 
m�i0s para o mesmo fim; 

.. O MNDOH deverá buscar a imp1antaç�n de um 

in+ormaçc,c�; de 
m 1.1. 1 t i p 't , i:: a ç: :.i o d e 

i•.UCl10· .. · 1./Í<;;1.1,·�.Í�, ,,i.t1rc:1.vé<=; de :,;1.1,·,1. A�-S(·?'.:i�:;ur·iz� CIC C:UOllJntC.êJÇ��.O, ii,;ru d,i•.ldar·i,·:\
n, 1 -11 1.u os Cc1:i::1· .. D'.=;/Comi�;f:,.'cíc:f.� q1.1f: não cii�;p.(iEm ci,::-: r·E:c1Jr··;;o1:;/cond,,;·iÍF'.··. clf.·:·
e ) ,ü) u: · ;;,i. r· ,.,.._ rn e·::, , e'.; i n •:.::, t r· u. me n t os .. 

' 
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UALAN,o DO MNDDH 88/89 

·I nt ,• 111
par ,·, 
p ,'\r'C 1 

t--1 () b ,:1 1 é-\ n e: o cl ê\ �:. 
t'c91•,tr·,·-1dni:, como AV,:\nço<.:; ,�-. ,\t't.ic1.1'1;,(:',í<-·•:, cnn, c, 1 1t.1 :--,:·. r:nl 1d,1di-:·�. 

d I ver e. ,, �; '11J t ,:\ '.:i .. For· H m 1 em b t·· ,,, 11 , , �-- o�. "' e 111 1 n ,., t·· 1 , > �, r· e;., J ! : .-, ri n •, , : r:i l 11 · F n
Ar m ,·,°' c1 ,,\ <.:i • "' e m i n ;·:, , 1 n <.:' <=; n h r· e D í v I d ,,1 r ; : 1 i 1 11 ,., , H e f c.1 r m ;-: 

A �ir- �;_ r I a , E' l < • I 9 1.1 ,,d me n t E r·c91��lrc,1.1-·c,c a ,,,.111p'J1,·,çf·:u d, t.01,t,,1lo•·. E 
a t· t I e 1.1 "! a ç \\ n e o 111 E-' n t. i d '"" d e �; 
(1mi.:r , e.,,\ l..at, nc\ e Fi.ir·opa, 

de D, r e, t. o•:; l·ium<":,.n,i', e c:;,.,1 1 ,,.. ·:, r Ir,,·; rj;·:· 
for·t:c:1'Jr.·cvr,dn···f:'C dc-�:;::: . .-:1. ftH m,, ,. ,-,i,·,,_, rc-f"cr·Er:c ,,, 

r·.,,.r;,, as divf1·c:;af; 1ut:a1� cm prol do�. Dir·r-,t:o•:; l··l1.1.111,H,1J,;,. 
f� e s '.:', .::, l l riu ... se t: a m b é m o e-: n e: ,·l. rn I n h ame n t: o cl ,,\ r; ·p e<.:, q •J 1 �, ;,:,_ '.:\ <;; o b r· r: e' 

vinl�ncia cm convfnio com a N0clcn de Lsludas da V1nlfncia da USP,

brm como a vind,,, ele 1Jm .. 1. clc-:Ic-:--gc:1.t;tÜ) int:f::·rn,:,.cion,.\] rwgan1:·:c1d,,1. pc1.:1. Pa:< 
Chr1�:.t:hia Pé-\t'"a f .. �.'Z'Et'· 1Jm rclat<ir·io cnbrc a violência u.1 .. b;·,.n;:1 ...

Em r·clê\C:�\o ê\O ProçJrama d,-,. L'r,n11.Jnic:c\ç:f{o 1-·c91�;i::r·uu···sc "� c:onqui�t .. ,. 
de maiores Fspaços nos diversos meios de camunicaç�n. Esrccialm�nt:c 
na imprensa alternativa. 

Í."111Jc\nto ao Pr·o9r·c1.mé-\ dr:: Far·m�1.ç·.-,1,, r·cs�;,,1.lt-nu ,-1 ir,l1·r,r·ti:1.r1i:::it, da" 
divE'r·;;;at:; ·1n1ciativas C? E1".for<;:ns c:'.t'.:'.t·cnt:r--i:; no inl..c1·1u1 c:ln 1"1c,vimcnl.n, 
P r orno v €: n d o r: par· t i e: i p ando d e.: e 1.1 r ,,. oi:: f'-' e n e o n t r· o<:", ri t: f 01·· rn ,,,. ç: ii o d e 
D Ir r-: i tos Hum�no�;,, 

De outra parte, 
a 1,ívcl 1nter·no do i''if',I Dl)H C(_ol\W n e e P s <=; 1 d ,-� (i e c1 e 

d i {-' i eu 1 d:,·,. d e=·
I.J li\ ,:l trJ :::· ! 0 f'" 

,,-..rt: 1culê\Ci.·;_c, e intc-:t·c:âmbin do<::; t'f',_:!1c,1·,,.1.i�; e F�,t:c� .. cc;m ;:;c:c:r·ei.,ir i;:-1 
[:::.-·cut ,va .. i,•.1it:os Cent:1r o�; de Di1··c ;.; o <; Hl . .lll\,':l.l'lfl'"· ·I iC,:\ll' 1 (·::·i·r·it:O!:. ,-�.c,�-

faf·•.t!:. tr·.::·,.b,,\lt,·,,,, 1oc:c,1 i:-�,,,dos <:::cm •.1m::_-. ,·'.t ic:u"li':\ç:f;o c::uni Lc•.1• t cs•1or;::.-,_,-,:;.
h·v·,·�. '1 i 01i····S<? t ,·H1lbÉm que n Mn•.-' 1 ,,.r·nt· D ,:::omn um t C!clU clc\·c· -::;,·:\ir ,:L":l. ,,.,Vi

pc,::;t1_,,-�·,., ê":.;ndc-.. muito ficf'En:,,iV"'-, 1•,tc1 é, n Movimcn\·o ci,·-.·c tomi,.�- n,?i� 
1 r, : r i ;·., t i ,_., ,·\. "· r, r o p o n d n p r· n j e: t: o!,; ,-;,. "J •• .- ·, · n ,�. t 1 '·.-'oi:; , u e 1.1 p ;::, ,.. m :::i. , •:! r e:,, p :::, ,,: u /1 
n i" vr-1 de or, 1 n i f\o púh 1 i e:;:,,. 

,..', t -·· 

, __ )]···· 

01-

;:•r·, g1···1Jpo�; p .,_r- ê':\ c:I i se 1.1 t: 1 r ! • r· i e, 1·· i d .::u:I e-,::. r. b a n e e i 1 · ::\ s cí e "J 1.1 t ,,,. cl o 

n :;; ··.de i r· ,,1 "; cl e L 1.1 t: :::\ 
í·, , n, ... idade";

•.· 1 n 'J. i?n e i ,·,1 
o r m ;:,_ ç. �:, o

, u rn u n i e a ç: f:( n 
L , 1 r· u t u. r· ;:1_ / o r· 9 ,.-, n i :-:: ;:,_ ç: ,:;, e, 
Ci,,.,,cc:,--no Collor·/c'J.f::-iç:í\ci;: 9\·. 

ti r- +_ i e: '-' 1 ,,1 ,;· �\ o / ê\ 1 i é' n ç: a 

Bandeiras dE' Luta 
:_; i o 'J ?: n e: i n 
[' em o e: r· ,,, e: i e\ 
D: Dn, clad<-:-: 
1 __ i d,,,d,,1.n i é\ 



• 

1,_11<10 !: ido 1cv,-�nt:.-�rlci', ,,., di'.:;c-1.1•·,,:,;·,,o o•; •=;,-q1.11ntc-=·, a•,,,C"clos= 
1 . �. t r ,·\ 1. r·· si 1 ,., p n 'J í t i e ,,\ d < > M N D O H : 

1 1-J 

.. l.. 1.1 t a 1-· p r. ] .,\ e o n <., t r 1.1 <., �; o . d e 1.1 l'il ,, !:; o, . . i e d;·,, rir· �; o t i ,,, 1 1 '..: l ::-, , ;:\_profunda n, 1,,
o rlct:,,·,t-c sobr·c o .,,nc::i,':\l i•·,mn e º"; direitos h1.1m,':\n'>':' n,-�\=; s1Jc1s divEr·s;:•.!'i 
conc:Fpç:oF!'� e c,dotanc:lo como t:.::,t ic,':l. u deb;·,\t.C r-::-:t.cTno �,,nh1---(· democrac i.=:-.., 
<. 1 c:l .:�d,,, n I a e d i t· e i t n s b ,Á !, i e o!� • 

O em o e: r ê' e i e\ : 
.. A p 1--- o f u n d ar .. \ .. -\ 1.1 t: o n o Ir, i a d o Mo v i me n t: n f r· F n t e ;:,1 n E�. t a d o , a os 

P e\ r t i ri n �" P u 1 í t i e oi;; , i.� s 1 q r e .i a<=; e d e ni .:1 i !:i u 1·· 9 ,:\ n i �:: . .,, ç: i} e s • 
• L. u t êH' ,,, o l a cl o d ê\ •,; _Cll.d: r a�; CH" g c\íl i :� �\ ç: cí e s cl ,,, �; ci e i e d a r lE: e: i v i 1 p e 1 �'-

d� morra ti z a ç �o da comunicaç�o no Brasil • 
• Continuar a debater os grandes praJctos governamentais e 

privados sóc10-ccon&micos-ccolrigico-polít1co • 
• Continuar as prpss�cs sobre o Poder Legislativo a n:v�l 

f' l·: (1 C Ir e\ 1 7 C '::-, t a d 11 a l P 1\1 I.J n i C i p a 1 V i S a n d O ,:\ �; f,; r: !) 1.1 1-·· <:\ I'' OS a V i.'l. n ç: O!=> 
democrit icos J� conquistados. 

Cidaclan ia:: 
• For· t "' ] e e e r a�; i n i e: i ,-1. l. 1 ·�1 ::=:\ s d o e,; nw v i me n t os p o p 1J 'J ,H.. e s i n d i e a 1 •
• Fortalecer uma maior organizaçio das mulheres na sociedade cn1 

geral � no Movimenta de Direitos Humanos em especial. 
.. Cnnt: i n •n:ur apoiando a organizaçâo e as lut:as do povo negro e de 

suas organiz�çacs • 

.. Apoiar a luta cios povus indígenas pe]u seu direito � terra e aa 

Ir f:: S p C i t D ,:\ �,; 1 J ,·\ j d (": l'l t i c1 ,:1. d C f t.J 1 t IJ. 1--- ,,1. 1 ..
.. Continuar é\ lul:ê\ cr11 f,,,_\.'Dt .. cl,':i.�, 1··€-:fCH"fflt\'"; c:\(_:,t-,·,ü· i,,1. e 1..1:---hana •
.. Manter � posiçio cont:r�ria ao pagamento da Dívida Externa, por 

ser esta injusta P impagávc1 e n€sse sentido ur0an12ar comiss3cs 

p ar· i t à ,,. i a �; e n v o l v e n c:I o ,-:i. ·:=; e n t i d a ci E "' d "' �;; n e I e d ,J cl e e i v i l e: cl o • =. 
mo,.,imf.-:·nto�; pupul,,,t .. t:-: sindic::,-1 . .t.

V i o 1 f: n e i ci. :: 
.. l..1J t: é\ Ir 

'!', e 1.� u. 1·· ,':t. n ç: ,:\ 
est c\h e'.\ cc: i ment o de políticas democrit ic�s dr 

Í·' 1.í. b l i e:: ,·:l e C) m h ·;_·, :0, (-::- n o <;;. e! i r· e i t o<:; i n d i �-' 1 c1 u. ::\_ 1 -:, f' soe i ,:\ 1 -:;,
e unc.;t: i t: 1.,1_ i (_;:;Ú:, f"'f·(ll·'!'',':I. 1. 

p e 1 o e '.:, e 1 �-l 1--- f:: e: : rn e· n t. o :::. i t IJ ,,,. e: �\ o
i nc: luso·::; n:::, 

.. L.1..1.t:,:\1'" 
pc11 Ít I c:o;,, 
mil it,,'lt"CS 

vitimas da Ditadura Mil 

cl ,:\ 
i t ar C P E l 1:\ r,, I.J n i (;: â O O O<::- C i ._, j S ,_ · 

ct" i mcs, como também pr1o VPF�fciçoamcnt0 
Ci O i r: -;:, 1:: i t 1.1 t , ·, d D h :::,_ b C ,:\ <0, d i\ t_ il ... 

.. P t" o mo"' [ t.. e:: ,,;_ n1 p e:·,. n h ,:'t e c1 n t. t .. :::1 .-,,. t u t .. t IJ r a

.Contiriuar o debate snbrc o papel das FFAA no rrg1m(· tPmocr�t: 1cn 

.Cont i1,,.::;;i.1-· o clcbc·•.tc ,· .. ot,1--c ,,l. 91.1cr·rê.1. dr:· br.\i:<a intf-:n-=;1c:i,lc-e. 

02- Prioridades

'.i. • FOI' r11 :_.,_ ç<\ o 
• Cont: i , .. ,,_:;::1r· p1-"Dhlovcnclu ;·,d: i vi ,;:1;;\clc�; clE ·1'01-m<:1.ç:f:\o crn D t r E-·, to�' H•.HncHH'�, 

E:::m to<1ns n!:; n t'vf.-:i!,; c:lc1. r>duc:,,1ç:âo -fo1--- m,:t1 e info1··mal. • 
.. ?1 p r· n -F u n d ;,1_ t" 

cl e i P , ... m a ç: f.í:o ..
a me t o d (' 1 o D i ,,.,_ pc:1.t·t i e: i p,,,.t i v,-,\ nos e u. t .. �; o <:: � e-: n e: o n t t" o f'

• Consicicr·,,1.r· 01::. êl.!,;pcr-to": c1..1'1t:1Jt"êl.i'.:; r-: emociun,'\1�; nc:, tt·ê\ba1ho de 
f·or m�ç �\o E:lll '.1 i t .. e i t: c:is Hu.man O!,; ..

• Inc::11.J1r no!:; cu.r!:,os de f'nrm:;,1.çi:10 tlcb,·Jt-c.::-�; !:;obt--c �\\:'- t:r·;;.nsfot·mc·,c:Õc·;:; 

Em <étnd<':\lllcnto nci!:; pat!',cs; soe: i,':1.1 ist.:ai� e sc:ih1··c o modelo r,o1 ít ico p�\r·,,, u
q 1.1.,;1_ 1 E,,; i=,a s r,'. •J cl .::1.n ç: .-:1.s ES t ao ·-./O 1 t: c:\da s .. 



• 

1 , , \ t •:11 •• t n .� {' n r m ,\ <. ;.1 , > t 1 · 1í 1 , , . , , o m , , , . 1, , · r , f' 11 e I a d .-. ,·. 

.. 1-: 1' :.; 9 ,:\ t i'\ r , ';,(:)b I.Jl1),-I 

d ,":I i'H11, 1 1 (. ,:\ 1. �- t II l \:""\ .. 

,, 1, 1 •.,I. n1 1 , ,ín f!r ê\fa 1] 

.. bar ,uit. ir- q1;c e:\ for m,,1ç·i\n enh,:\ ,.,,.,,, cl imr·11• ii1> p],11 ;,J l'.. l ,.\, h1J5c,-1ndo 
'.:, ( · m p ,,. e '"' ,·., ,,. \ , e 1.1 1 a ç· G o r- n t. r f' t e o r· , ,-,, e �\ P r ;·i t I r. ,, ..

-l1d.t:-:!-)rar· o�; p1·ngran·,,.,_!', de fnr·m,,ç�io ,:ln Mnvrmi.-:11to , 1 1m rr,iciat iv,,,,,:
(.oniJfnt.-'l'Clii dr�0.cnvolvida�� r·c>I'" u1.1t:r·,:1.!', cnt i,:i,,dt·!· , . 

• f\pr-··n-runctar· o E�;t1.1dn <:1,·:1.s v;":Ír i;,�-. C!·,t r::�t. Ó!."I j;·,·. pn1 ít ici:\S r-
c e n n <; m i (: a !:i f..' :-: i 1:; t. F n t: e s a n í v f'. 1 m u n d i a 1 r. m "· c I J !'· v A,,. i n !',- , ", ,- P mas s ó e i o···· 
€�onbm1cos-·pol íticos adot�dos. 

-PromovEr estudos sobre atuaç5o e os mcranismo� drr funrionamento 
cio pode� Judiri�rio a nível local. rcgion�l e n�cional .. 

" P r· o m o v r-: r i n t: r.:: r· e â m t, i o d E: e :-: p � ,- i í::· n e I A ,,, E n t. t· e o !,; a cl v o g a cl C> �; 
compr·omct: idos com as l1.1ta<.:, por,ular··c-,'.s f:: 0<:; 11dcr,·,1nç,-�·,;; dr- h,-,\'.'iE .. 

" P u b 1 i e: ,:i.r· um s 1.1 b <;; í ti i o e o n t E? n d n os d n e u riH,' 1-d. o,.. b á r,; i e os d D 
Movi ment: o pc::\l··a uso nêH, cnt i dacl1=:1,, de Direi t. C•f:'- h1.1m,·,tnO'::i .. 

• E 1 a b o,- « t- / p 1J b 1 i e « r !:, u b !:i í d i e>!,; !:; C> b n.. o !:i n i r· F , i" o ,,; B cÍ s i e: os i n e 1 u í d o "; 
nas Canstitui��Es Federal, Estaduais � n�s Leis Orginic�� Municipais" 

• P r· o move· r ,,1. p r o f i �; �; i o n ,.-t 1 i z a<;: �\ o cl e q 1.1 "'- ri r o�:; d o M N ! .. ' D H a n í v E 1 
n a e i o n c1. l , t- E �1 i o n "'· l E l o e a l n a m e d i d a d a ':':- n e e. E ·=:; '.'i , 1j ,:i. d e s e: 
PC>SS i b i 1 i clc\dC'�. 

" R f,'. a 1 i :::. �- - e 1; t- s o s cl e f ci r m ;;H;: �( o e:\ p e r, ,,\ f, .::, n 1 ._, F 1 r E �J i o n ,.-1 1 , s e n d o q u. e
€: s t e s d e v ,:::.: ,,. ão sr:: t- p r· e p ,,\t- a (j o�; p <,.� l a e q u i p e d e -r· n r ni:::\ ç fü <:1 na e: 1 o na 1 ..

�:.� ,. [: () 0\ IJ. f) j C: é\ Ç'. �\ (] 

.. Utili:-:ar toclOf:i o�· inst:1r umEnt"n�i clr.- c··1ni1..1111r,·::_,;·�--•. o ·,;;.oc:i.::1I Pcll···;:1 
di\.•ulgaç:f.�n de•<;, tcrnc:1""; de 1ntcr·c�;i;;c dos Ui1cito�- 1--!1.1111Ano!� t:,·:1.1s como:: 

.. d e: rn o e r· �1 e: i a • e i c:I ,:1. cl "'· n i ;:,1. , v i u l f n e , �� , !'; n e i "' 1 i !,; m o • e n t: r e 
01.1t:t··o1;, b1.J':'iC::é1ndo as�;im um m:,,,,or· f.-'.scl,·,1.rcc:11,icn\c, e!:,,,. opin,':-,u pl.Íb1ica .. 

.. Busc:ar C!:iP<:\<;"O par·�, o�; t:r:m::,s 1 i9é• 1.los ·,.,;·, 0
, L11rf:'it:o·:· Hurn;1nC>s jtJnt:o

'"�' <,::mi\:,!,;or·.:,1�; dt::-: 1··ádio (ja!:. lg1··cjB!,; C11�.,t:\·,í'.:, !11·.-:i.1:;ilc,,-,,1.'.,, e nc1.s qu,:-:-·
e o n t ê\ m e o m "'· ci rn i n i �; t: r- é\ ç õ e�; d r:: mo e: r .,í_ t i e: ,,,. �- f' p e> p •J 1 r, r (-:-· ·ã, •

,.Def' i n i ,- e<.:;t:1r at:é!.:J i ,,'.:, Pc'-1'",'\ IJl\lB. CPí1: 1.Jn i r-,1.� z�o ele ir,;:,i.:,'.:,::\!º, nf-\ ;:11--ca do�:; 
Dir€itos Humanos • 

.. P r· o p e> r· "'· s d E' rn .:.'\ i s O N e-;�; ,:\ a b f-' r- t u f :·,. o e , , 111 ,.-

. d i !" '" ,_, �, �,�'-o sob r- e-: 
Pos�;1bi"J iclade: de i,;ié: dl!'f"'Clt" df:: t.J.lfl vr::r'c·i"l c· ·1· .,, ·,,,mp·;c, etc r:nrnunic:::i.ç:$;iJ:, 
e e> m e e:'- r r.Í. t f.' 1· · u n i t: e\ r· i n • 

.. \,J i ci.tl i 1 i :::-.,:1.r ·  1_1.n,,,, c.�,mr·c\nhc'. pu.t>1 1 e · · .·t ,···é•. 1·: ,:--1; -�··:r·!· e, t·10·�· i mFnt:r:, 
e '.:i u B. i;; 1:, <':•. n ci E 1 �-- ,-,, s j 1.1 n t: o i1. n p i n i \-;{ o p ü b 1 , ,._ , ..

.. A p r· n f 1.1 n í.l n r- o �;; me e ,Hl i !:; mo �, i n t E-: t· n o e d • . .' e o m · J. n i e ,:\. ç i:\ u , . 
• Or·9an1-zc,1·· (:: c.,�pacit;;,_,,. as cq1..1.ipc'., ,,.--1.�1r1n:;,1!'.,, de· c::::,:1,uni1,·,;:ao ..
.. Pr·omDv�:r· cu,-·-�;Df'. L ci,;t: ê\9 r n�; clt: 1.:.0:,,,_;n I c:=-1\ e,, i:·,·.-,_r-,., 

D 1 1·· e i i: o '.:i H 1.1 iri �- n os ..
-Bu1,;cat· ci. tliv1_1l9,··c.fío e o incr:nt:··r, ;::, ,.1·J�ur·;:c 

diversas cxpress�Es .. 
• O r· E! a n , �-: "\ r· u ff1 e. e: r, t. r o

B Ir e:\'.:; j 1 "
cl e cl oc: 1.1.mcr, l "' , . .- ,, '"-' e, �; e D 1:) �-1 �� de· 

• Mê\nut Enr;:fio cio Jnr·n�,l cio Movi n\( f;T i, r 

e:\. t é <":\ C h f.': g a d ;_;1_ d O '"e- r· €: C: IJ. I'" S C) !õ; C (:) n t j d Oi:; r; O ::, 
!. 1.J !· r· e n d e:-- n d e -;:; u ,·, r· 1J b 1 i e a e;- f:i o
f:' ,, \J j e· t CJ �:; <·: e o 1 ,":li:: ,, r· ;;-, ç �{ o d o·::,

C € n t t- e, s f.� m 1 1 i t e\ n t. e s • ma n t. f:: n cl o o e n e:: ;;, r· t !:· ,:, "' t-, r. f 1,! , -;;; 1J ,:, ! t:· i i v ci. m f' n t- f-: • 
" I{ f:: d i �-� i r 1.1 m e\ n o t· .::,. i,; o t::, f e e\ q u e i,; _. ,-., o 

CIJl'"::•D .. 



.. 

'• 
. .  " 

,. f; 11 ,., , , r

" P r· o nl!, '- T r 

a p r· o f 1.1 n d ,,\ ,, n e,,,, t 1 e e I m r. n t n �-' i, 1,, e , > ·I e n ô m r· 11 t; cl ,._ v i o 1 f.· n <. i , , 

p r· i n r· i t ,,, t , r\ 1\1 e n t .-· I.J l\l i:\ a r11 p 1 i.\ r ,., m r- ,,1. n h ,:, n ,.1 < i o na I e o n l r i:\ ;., 

tnrtur,�, hrm comn cont ,, ,J ,·-1�5 F (. (] l l �, f� q IJ r f'l C Í c:I ,:; d ê':I V Í O ] (' íl C Í ,� 

t .. IJ f" e:\ l f' 1.1 r· ti ,\ íl ,·\ " 

.. Pr·omo1.Tr e-: s t: IJ cl C> s e i r.: n t i f i e: o�, �; o b r· e o f e n il me. no E': e o n ô m i e o , 

rn·l,ticn, <Eoci,,\1 e c1.1lt:1.11"r,11 d,,1 viu'J.tnci,,1, r·cc:01"1,.cnclo \i·'lf1hém ao 1Jsn de 

p e s q u , �; r:\ �; • 
• R e a 1 , :: ,-1 ,.- um a e ;:,1 m p e\ n h ,·,, n <':\ e i o n e\ 1 e: ci n t: r-· ,·� 

mandantes E Fxecutores de vici10nc:ias urbanas e 
i:\ q •J e 1 é\�, q 'J e- a t i n g e-: m as e 1 e\ �; s e�; t r ,:1. b ,:'t 1 h a d o t .. a;;: ,
mEnnrcs, os negros, os indios e �s minorias sexuais" 

a impunidade dos 
,,.1.1,··,:\i:,,, sobr·<:-:t:1Jdu 

mu 1 hert::s, 

• O E n 1.1 n e 1 <'< r . t: e, cl a 1:, c1. s ·f n r· m .::1 <:, d e v i o 1 f., n e: i .;,. E opressão 
inst ituciona] izada, para-militar com apoio, an1.1&ncia OIJ 
i nst itur: ion2..1. 

ul.utar pela garantia da integridade fisica e psicoló g ica cios 
cidadios em 9eral e dos mil itantcs dos Direitos Humanos em Espefcial .. 

" E 'l a b CH' e\ t" s l..t b s í d j os �i o b r· f:: Cl e n f r-' e n t a me n t Cl d é\ V i o J f n e: i e\ .• 
• PromovEr o mais amplo intcrcimbio de expcri&ncia drntro E for� 

c:I o Mo v i m €' n t_ 0 • 

• Lutar rela reformulaç5o das leis que se referem ao julgamento 
d E e ,, i m E.'<,; e e, n I r- t i d os p o ,,. p n 1 i e: i ,':I. 1 i:; m i 1 i t: a r· E.' s e o H ,·;, b e ,J !:i -· d ,,1 t a .. 

• O F +· i ri · •· e o m o !'C: p e\ r· t i d u �:; p o J ( t: i e os p r o 9 r· e s s i �.; t a s , e: o m o 
C o n 9 t .. e· 1:; ,,, n r. ::. e i o n c:1 1 ,. e: o m ,,1 O (1 U e o 1.1 t ,- ,�. s e n t i d ,,1. d e s d ,:1. '.,; n e i E dê·� d l., e i v i J 
1..1. m "'· P o 1 í t: 1 e ;:.. d em o e ,, . .;\_ t: i e: a d e <:; ,:- g u t .. "'· n ç e\ p ü b 1 i e a e 1 u t e\. r· p E: 1 c1. !::. u ,·.: 
i m p 1 ,'\ n t ,·,\ ç: ã C.! 

• C o n t i r 1 'J R r· a "' p o i ,,\ t.. e p e\ t .. t i e i p �u· chE; t r· a b .,1. 1 h o�; d o T r i b 1J n ;;-, 'J 
N ;::, e I o n a 1 d n e. [.; r· i 111 E 1� d o l.. "'· t i f 1.i n d i o ..

• C o n t I r, 1.1 êl r a ,:1 p o i <:1 r· :é1 �; o t .. �1 ,:\ n i :-� a ç: 'ií E· i::. cl o�; t r- êi b a '1 h ,':\. e! o t- e s n a 1 u t ,·. 
pcw rn,�.io, .. =-'-'9'.ll"c.n<.:a no tr·ah,·,1lho E dr:-s.,�n\.1 0'1.vimc;:nt:o dél mE:dicina du 
t:rab,�.lho. 

.. B1.1.sc a- ·formas ele c:ombatFr a violfncia do cal idiano - trinsit:o,
acidentes OE trabalho, entre outros" 

e\ �; d E r11.i n e: i é\�; 
Comiss�e� co CongrEsso, 
f·: n t r e-: o 1.J. t r e, '=' • 

!:inbr·c 
ONU e 

as violaç6es rios 
C o n <:: e 1. h o Na e: i ,-) n <:\. ·1 

OirÊitos Humanos � 
d,,. 1:, e<:. <:;oa Hum,�n ;:, , 

.. F' t .. o m C' ·. :: · .-- u. m ,:\ ��-m p 'J ;:1. d i <.:;-::: u �; ,:, ;, o .:;; o b ,.- e ,·, o m i i,, :'i �:: D d o p e., d e 1·
j 1.) cf i C:: j .-,Í. t- j Ü .. 

03- Estr-utura

O \,) 1 r r. ,�- � n t: ,,. n N ,:1. e i o n ,·,, 1 d e e i ti e ::
.. 1 e n d o E.' m e o n s i d e f' a ç fo: o ,,1. n e e: F <.:: s i ci ,·,\ cl F cl ,:\ a f i r· m ,:1. ç· �{ o cl F n e> v o�-

d i ,,. e i t: os q 1.: F v �( o m u i t o _a 1 é rn d a p u r· ,,1. d e f e 1:; <=1. , F 1 1 m i n ;.;;, �- Esse t E: r mo d :,:1 
sua dPnom,n�çio por indicar um 1 imite P um comportamento estitico, 
r�ssando a �� chamar Movimento Nacional de Direitos HumanoE. 

"Amp11·:eção ele\ Scc:rctc:\t-·i,:\ F:-:c-c:u.t: iv;:,1. par·ci. q1.1at.ro mcmbr·o!',� 
SEcretaria Execut iv� 
Secretaria de Comunicaç�o 
<� e· e: r· e t ,:\ r· i ,,\ d e . l,) i o 1 fr n e i .·,,. 
s�cretaria de FormaçSo 



�> 1

.. ·1 11 , , t I t 1.1 i v �� n d e !·i e e .-· r· 1 ,� ,. i ;., '., 1. : : ,.: e . 1.J 1 1 v,, '.., ,. 1n \. n, .1 u ,·, , , ·.- � e g I o n ,{ i !,; .. · 

1,111,,,1,c"\11 de t·q1.1ipc'.,; compn!,,\.-,\'.• 1·01' t.r·i:'t. 1n<milro�;, r·c�-Ptlll",,-ivc,�. e\ nível 
r ,. 9ion<:11 pc 1 oi,; pr o<:,t'é:\.111,,\!; de v I nl í·\nc i ;·,\. funn,:i� �"º F r:orn•.111I c.,�çii'o" , 

.. Ma n t e: t· a p e ,, i o d i e i d .-1 c-lf, d n s L n e o n t r o s N êl e i n n ,,1 1 i , l r-c a 1 i =-� e\ r· 
, f:•.1111•ÍF::. do Con'.,;c'Jhn e d,-\'.,, t,ccrct,:\l'i,·,1!,, 1::.:-:ccutiv,":1.',i do'.,; R1::91ünaiF, com ,":l 

!::,ccr ct-,,u·· ic\ l:-:cc1.1t iV,·\ Nac inr,,·,1 de ó em ó mr-�:r·�;. 

lnd,ca:: 
.Cr iaç�o de uma ast.�ssor1a jurídica 

�dvu�ado(a) indicado por rad0 Regional 
cmct· gf:nc Ia • 

cio MNDDH composta por 
para a\:cndPr Siluaçae:s 

UO\ 
de 

• Priorizar a 1 ibcraç5o dos SEcretirios Exccut ivos dos Regionais, 

responsá ve is pela articulaç5o Regional e num segundo momento a 
1 i b C-T a ç fa o cl a E cpJ i p e E:-: E: e u t i v ê\ N c\ e: i o ri.,, 1 • 

• J n f <:> r m a t i z ar· t o d .. � a i n f r a ·-· E s t: ,,. u t 1.1 ,,. a d o M o v i 1n e n t o "

" B •.J. s e cH for m ,H· e\ 1 t E , ... n êd. i v c:1 !'", d e a tJ t o -s 1.1 s l e n t: é\ e: �; o f i n a n e e: i r é':\ , 
i n e 1 1.1. <.:; i v e d ec- e c1 n t r· i h 1.1 i ç: 'ií e !'i f i n ;·�- n e e i r· ar, cl o::; m i 1 i t: a n t: e i,; d o H o v , me n t o • 

• Iniciar debates a nível regional sobre a cr,aç�o de uma 
di1··€t:rwi,�. n,-,c::ionBl, como também <1,:\ d1min1.1ic:5n ou m .. ·u11.itcnçz.."o do atlJ[•.1 

n time-: r o cl e e: o n s E 1 h f.i , r· n s • 
.Oe�inir, em regime 

Nacional critérios de 
l'!êl.C: 1 on::,1. is. 

d e 1.1 r· 9 b n e I a , 

04- Governo Collor/Elei�Ões 90

nos F �l ;_ nn t r C> �-. 
e c'o Cons€1hu 

f.egionai� e 

.. D i f:, e •J t i 1·· m r: e: ,,\ n i !:, n1 <'.l �; p o 1 i t i e o<.:; cl e r.: o r I t: 1 ·· é\ �:- D ,,,. i ç: ã n <''- D C: 1 s e 1J r s a e ,·:1 
p r .:i t i e: ,,. p <J p 1.1 -, i l:i t: a e d e d i ,,. t: i \ :::1. d n 13 ove,- no C o 1 1 o,,. ..

.. hpui;,tr 
9ovE--·1··nn., 

c\ é\ r i. i e: 1.1 1 a e: �\ n d e 1.1 lll ,:t -f' ,, e n t: 1:: f' ,� n 9 t·· e'='·�; i !:, t. ,·\ cl e:· e o os i ç ão a o

.. D I V 1.J. 1 9 é\ ,... IJ. me:\ n D t: e:\ d o H o V i me f1 t C) Ir E êl. f ! r· m é\ n d C) �; e IJ :;; e. ._' 1)1 p r o rn i s �; C) �=-
p o 1 i" t i e o "· n o i n í r. 1 o d e 1J. m ,·� n o v ,·,\ a d m i n i r; t: r· a ç :i o f e d e 1··· ;:,1 1 a l ( : t a n d o p a , ... ,·,,
e:\. p o�.�. i b i 1 1 ci a d e d r- me d I d e\-,::. ,,,. n t i -- n a e: i u n ,·,\ , f; E a n t i -·· p o p 1.1 1 <'- r f.' � d o g ove: r n o
Co 11 0tr .. 

• [mpennci.r·-··!:if:: em um tt·c,_hé,lt1,,1·1t1c; ele eciuc:é'.Ç�,o pol i"t: 1c,,,. ,,..,:.,llc1clo par·;;\ 
a!:: c'Jc·içÔI-'''· dos p1···ó:-;imn1:; ,":l.nos e o p).cbit;cit.-o dE �.<? </] a fin1 de 
,,. f-:vcr t- e1··· ,,\ ._,ut: c:\<;:�\o dc\da a cl i t--f.·· i t é'- né\'.', c-:1 e i ç ÔE'.'�, pr-ci:; 1 dcr,c: i e\ i, ele' i 98<i-' •

.. Hu·::,i::.,:,,, un,"'· arr·o;< i maç:f{n com os e ;:,i,nd i d,·�-� u�� ,'I'::· PI' 6:-: 1 rn,,·.·::, é.lei çÔ
.
E1:; 

:_··: r -=·· :::. u '.:_:J r-� r· : ·- <:,. i n e "i u. �; f:\ e; d �-=-.. ·::� t) ::':' n fi f-' : r· � .. , �;:. cl C> s C: i f' e t "i:" ::·:i ·:=; i··t 'J '"' :::1 r, i:::i ·::· : r:, �: 1.1 e\.��

j:· .\ ·:,, ·: · ·1 01'" ma<:: Ci C: C: ,,,.IHF' ;,\n h "'· ..
.. F,,-.::-::ct- o 1cvant:,,\mcnt:o do pcr·fi1 cio<:; c:,,1.r:i1icl,,1.tl·1·::; ,,\ r-i,vc: nêl.c:iona·1 .. 

.. P r· e p 2. , ·· <cl. 1··· n ;:,i_ ::; e e ,,. E t: ;·,1 �- i ,·,1
-::,oi.,r·r-· :,,•.'."- ele iG:"r.;c·::; de </0. 

05- A1ianças/Articula�oes

C :< C C: 1.1 \: 1 V ,:l. (,! ,·, ;: 1 U n i:l. 
.
i 1..1. IH e:\ C :,,\ r t 

.. B u '.', e ;:.-.. •·· e\ 1 i "'- r, ç ,1 r; e: o m r: n t i cl él. c:I €-: s q 1.1 e i 1.1. t i'I .  m 
U1··1.;,�_nc\, ccH1'r1-,":l. o p,:1.9,":1.mcntu d.::\ Dív1ct,·,,. E.:d.er·na, 

p L 1 e:\ P e f o r· n· , t, çJ r á r i "'· e 
pela rrc��rvaçio 

n ,:1 t. ,_i_ r· e-: :-:·. a , p e:: 1 a "' 1.1 t: o-· ti E t e 1,. m i n ::\ ç �{ o d o'.': p e-.. '·./ n �:, 
ci e m P e. ;·· :,,1. t i �-� r., ç ã o d o p a p �: 1 e\ ,,,. �; r· F r-, (.\ .. 

• Art: icular-sc com com1tfs ele �, o l i d e\ r i e d ,,1 r.i e 
pt·omovcm a integra,5o e a unidade lalinoamEr1cana .. 

F 

. Esludar a viabilidade -cic promover E par\: 1cipar 
C f' n \. , n E' n i:. a , s d E [) 1 r e i t os H u m ,-�- n o·:'; ..

.. 01vul2ar amplamente o Movimento no exterior . 

e p E: J <"-

que 

dr Enc:ont r·n.:, 
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NOTA OFICIAL DO HNDH-Vl ENCONTRO NACIONAL 

').., 
e .e.. 

1nic. iat i·,.1,-\'., 
r e· s 1J l t e\ d l> i,; • 

Tendo Em vista depoimento prestado pclu Jornal ,sta RubEns Lemos. 
p E t · "1· n t e e\ p 1 e n ,:Í. r· i e\ cl o V I L n e u n t. r· o Na e i e, n ,,, 1 d F D i t· e I t: o i:: 1-1 1J m a n e> s • n o 
qual relata as circunstàncias de sua pr1s�o, torturas sofridas Ê 
1ntcI''t"o9 .. -\tÓr 10 prJr· Pê\rle dF um ofici,,l.1 da ArTonc\1Jl1c:c\, o MNDH vem ele 
pJbl Ico maniiestar-sE= 

i. { rreocupante que o Brigadeiro Sócrates da CoslR Monteiro 

v· ::: . .- .. o ·.i ! 1 , d e; p e- 1 o p ,,. e s i d e n t e e ·1 ,::;: 1 t o F e 1· n a n d o C o 1 1 o,.. c:i e Me ·1 o , t e n h c:1 �; i d o
.-.-. homem iclr·r,t ific:c:Hlo c:nmo ir,t err·o9.;,clo1· .. cio ,)Ul"l1,d 1r;\-,:'1 nu� por·õe�, ciü
l.1 O l .... C ü D 1 • e m I< r:· e i f e ... P L , n o i:; a r I o �. m a I s t e n E l:i r <Ei n s d ,'l c1 1 i:: ,,, o u. r· ;::,, m i 1 i t: "' r ;: 

2. O Dül-CODI, braça de r�pressia das Forças Armaaas no período 

d e f.' ;: e E :is�\ o q 1.1 e o p a í s v i v e 1.1 , li· n o t: o,,. i a m E: n t e e o n h e e , d o e n m u n , ... !J a n i s mo
q '-'- e ,,•. '='; �, e, �,; s I r , o 1J cl e z e n e\ E cl e p ;:, t r I o t a s e t o r· t. u t- o 1J �- m �, e u. s e: .-:, 1 a b ou e;: u ·," 
milhares dE brasileiros cornrrornct idos ou. nio com a rcsistincia ao 
1 · c9 i me mi 1 i t 2..r; 

:j � A n e._ ç: f; C) t> t .. ê'. �> i "1 t:� i 1··· a e �, p e t- <:\ e t e> ci as a�; p E."�� se> (:\. -r:; cl t� b fl 1n t ê n, o 
cIrcito de exigir que os fatos nos quais o Brigadeiro Socratcs da

;·: o<.:; t. ,,-, Mo n t: F I r· o é e\ e: 1J s a cl o d L e n v e> 1 v i me n t: o , �, f.: j ê\ m a m p 1 ,,\ t::· d E Y i cl a m E-: n t: e 
csc'l?recidos, para que nio s� tenha no caryo de Ministro de uma das

A, .. rn ;::,_ ·::-. , um ,:1. p E:-:�; i,; o e\ e: o m p , ... o nH: \ ; e! ,\ e n m o p ,,, �;!,,e\ c1 o cl e v i .-::· 1 i- n e i e, n o�,
D1rc1tns Hum�nos, com o crime � a tortura. 

-'!. Po�tt.'t .. iu1'· i:\ clFn1.ínc.;.:�. do jorn.::,i1·;:;t:,,1. fiut:icr,!,· Leme)�., foi 
,,.r·rc·!·,(_!·1 1::a<:10 cm •.iídeo dcpuim,::r,to d<-:: 01Jt:1"0 c:<··pr·ei,;u p,::,1 i\. !LU no DOl···· 
COOI do Rio de -..1,Hlr.-:it .. o, r,,.., Bo,r·ito de Mcsq1JIt;:.:.., o fu.r,c,onát·io dc:i.
P f·' t r· n i.; , ... /\ �:> ) r:ncd i t: o Ju�.;t: i no d c1 �,; �) .-�. n t os , q 1.1 F f o 1-·· rn ,.., ·! e, 1.1. ,. d e n 1.í. n e i a a e, 
1 ... :e:-ntt·u de Me mó r· i a P op u 1 .,, t .. e � Cnmiss�o de Justiça P Paz da 

·t,r <1 I.! 1 ij i DC f.·:SF
t ê<. m u i:' m p e 1 0 
h n I l i.. 1::· t 1·· D •• 

d t:� N t:'\ t a 1 , R N , r I t' 
futuro Ministro 

q •J. ,·,, 1 ,,. 0: e o n h e: e: e q 1.1 F f o 1 1 n t e-:· r r o !.� e\ d o 
ci ,,1. Sóc:r:,,,.tc�; cl ,,\ Cos te\ 

D i e\ n t f:: cl o t:·:· :< p os t o , p E cl I m o f, q u e e !:; t a n o t "' s e J �, a p r c1 v a cl a p e 1 D 
p)�nario dEstE encontro E
h i n I st é, ... i o Gc\ ?1cr·onúut i e:,,\
Mv::J D .. 

que: ,,,. m<::-:!;;m,·,,. !:;e.ia cnc:,·�.minh;"'dr,. ,,,. C·;·-11:.- F:edc,,·,·,,1,. 
e c\.D Pt .. t"'<:;1clent:E-: c1e::it:o F.-.-::·1-- n,,1.r,uu C0Ilo1-· ele
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ANEXOS 

I- VJOLêNCIA AVANÇA NO BRASIL, CONSTAlA O MNDDH

r, viulê n c1c1. t'"•Jr·c:11 r- urbanc:\ 6 r.:rc�.c:cnt.e f.-:m t.oclo u Pi":lt�·., atingindo 
d11·ct.,·,,mr-:nt.c os c<.:,forc·us p,·-1 r,,1 ,J. cir-9an1;-:,�ç:fao pnp1.11ar .. i,,i,;,� ronstataç?o 
+·oi f'cttc\ r-c"Jo Con<.:,clhn N,,ltion,,l1 do Movimento Nc·lc::inn,-i"J dr- D€fe:sr- do�, 
l)ir·+:-:itos H•.1m.-1.nof:, (MNDUH), cm !0

, 1.1.-.� r·f::1.1nif.�o cl1Jr·ant.E o \,;c:-:\u t:ncontro dl> 
t··iovimcnt:o, r-cc\liz.,,r.to c-:m V.:,r··gcni Gtr ,,1.ndc P.::\uli�.tú, m11nic1pio da Granclc 
Sio Paulo. A violfncia mais intensa rcgist�a-se no inte�1or do Pari, 
p r , n e i p e\ 1 me n t e n o m u n i e í p i o cl e I t ,:\ i t 1.1 b a , e o m 1.1 til e: 1 i m ê\ d e t e: r r o r· 
ma n t i d n p c>t- 1 a t i f I.Í. n d i oi,, q u e i n t. i m i d a ,,\ p o p u 1 ;,1 e � o e "' s p r ó p r i <-'l ' , 

autoridades locais. 
O p r o b 1 e nrn cl e:\ v i o 1 f' n e i ;:,1 n �\ o s E 1 i m i t a c\P e n .� s � cpJ e: s t õ e �, 

·f lj n <.1 j ,-� t" i -�- �- , C III q IJ F.: () f é':\ ;.7_ C n ti f:: i r O W !:l ,,. 'J. é:I. I'\ cJ F I
r 

C Í r· C é 1.111\ cl O ': P Y- Í n C j P <:\ j \'; 
p cT !,; o n a 9 E n �. • A q 1.1 e�. t ;:{ o i n e 1 •.t i t e\ m h é m a l 1.1 t ,,1 p e ] o o tJ r o E' o tJ t ..- o �; 
min.ét··· i<:1\;; val iOSO<;;, f'.OV01VEndO t'Od(·'.'.l'"OSO!:i 9r·upos P q1,1;,\cll' i 1h;:.s, ê\}Ém (jo 
n .u· e o t r á f i e: o e d o e: o n t r ;;1 b c:H\ d o . l t: é\ i t: 1.1 b .,, t: t> r· n o tJ -· s €: u m cl n s p r I n e: i p é\ i �, 
eixos para o tráfico de drogas e de se1.1 aeroporto cleco1am diariamentE 
cErca de 200 pequenos av1oes. Hi in<lmeros casos de assassinatos de 
mulheres gr�vidas que lfm os ventres abErtos par armas brancas. Nessa 
t""E91,,\ü cio f'2,r·.,í., frontcir·iç:c:1 é\ Am<':\:-:c>rws, as 1ic!c,--·�\nç:é\!'i dos movime.-ntos 
populares E sindicais sio obrigadas a viver de t·orma scmiclandestina, 
ameaçadas ci� morte. 

O<.:: cl E' r o i m F n t o,,; d e m i 1 i t "' n t E<.:, 11 r· b t\ n oi:: cl e cl i r· o:? 1 t e, s h ll ma n o�; , 
apr·c!:,cnt,Jdos nc:, cnc:ont:1'"0 N,,,.ciona1, r,t�o �3�\D menoi;.; t:.1<:\l'n,antes. L•,:-: 
acordo com o Fórum Permanente contra a Violência, cio Rio de Jane.-iro, 
a ci i t ,-�- d 1.1 1·· ��- 111 i 1 i t. .:� 1·· p E r· s e g u i 1.J. E m ;"' t: o u l i cl e ,, . .-.� n <.� a s ,. r: n q u ,:\ n t. o h o j e a ti n d ,·:._
d t-:· v i C> 1 é n e: 1 <' tJ. t 1 1 i\ p t' e�; t:·T v �u;;: �{ o d o !:', i !:; t F ma e c1. p i t: e\ 1 1 ,::- t 'i:l. - ma n t é m e, 
p t'- o p r i o p o -..1 o e o m m t: c:t o e p a 1-·· .,, 1 1 r:; ,:\ d o • Em a l 9 1.1 Ili<'•.·,; i-Í. r E a"' d a B a i :-: c1 o ,·.1 
Fluminense, pc-:rto ciu lxio, vi9cwê1. um toq•.H:: di::: recolher· e\ p,H-tir dê\·c 
2ih, imposto pelas circ:unst�ncias violentas» 

F m p r c1 t i e: a m €:: n t: .. : t o d a s é\ i,; m é d i .,, 1,; t-: g r e\ n cl e 1;; e. , ci .,;_ cl e s d e> p a I i;; 
1·· e\ d i e\ '1 i S t H 'e:, é\ S E? r· _V i '-,� () d <':i. 1'" C p I

r C '::, \.", ã O p O ] i C i ,-�. 1 f ,:, :-:. E ll\ p I' Ci p <:1 �! e'<. n d a d j e'.� r j ,·,,. 
contra os direitos humanos. 

O agr·c,�'c\mcnto ela sit1 . .1.,-..,:;:fao ci,.\ v101Ênc:ic\ nci�, bairr·os populc,rE'S ( 
uma ci,,,�;; p1··1:·,cipa1�. p1'Foc1.1p.-,,ç:Í:·jc,', dc1.<:, Comunid,,;_cjc<.:, Ec:lc'°,1,�is d�� Ba�;c
( C F B �, ) cl ,,,. e· r· q 1.1 i d i e> e e se ci e �; h u f' "'· u 1 o e d é\ s d i o e: e�; e �; r ::.,_ IJ } i <.:; t a n <1 !:; cí ,
L,,,.mr·c• i ... impc.,, !:ir.1.nto tim,Hn t'. i;\Jo tíi1_:Juel Pc,.ul ii:it:a, além ti:;,. cic- C1 sasco, na 
G r .,, n d E·: E �\ o F-· :;1 u 1 o .. D e a e o, ... cl n e: o m p E: ';'; q u i i;; cl. q tJ. E: e !:, t cí. ::, e n ci o f E' i t a p e 1 ;,,
diocese dP rampa Limpo, na zona sul da cidade, acorrem terca dF 200 
,':i. S !':- c-l �; �; Í íl ,,,_ t (t � SE n-, ,,l. n él. 1 f; F lll .t) (J) p e\ Ir O q IJ I r.\ S 

\' i O 'J i)- n C i cl l ;-,,_ n t: O p O 1
r p a r· t: E ci O \'; p O 1 i C:: i c:i. i 1:i 

f.-�_rtc ele c11.1.<':.-:,r· i lh;:1_<;;; cw9an i 2::::1.ci.-,1,';. 

E C) s t 1·· ·  a b é\ 1 h �·- c:I o t- r-: s $ o í t"' F n·, 
e i v i �; <-:, rn , 1 i t: ;:11'" e i:, q tJ .::i. n t a p o 1 · 

E n'i c1 tJ � �- e t: o d o�; o<.:; b é\ i r· r· o !:i , e o n f e, r· me e•. p e�. q i.t I i:, ;:,1_ , ,:, t: 1..1. a m g r 11 p os cl c1 , ..
e h ame\ c:i o�,; ' · p l� i,; --- cj e --- p .,, t o" , q 1.1 e e:: o 1 ;:,1. u o r a m e o m a p u 1 i e: i ,·,, e p ar- t i e i p a m d e 
caso�,, Cc'\clc, vez m,-1.i�; fr·cci•.1cnt:c�:. clf.-: i·:-::{Ec::•.1c;:"iíf-:�; €:':-'.tr,,\j1;ciic12is. M1.1it:c1.�-
v E z (-:-: s e-:-: 1 f.·: E B t: 1.1 a m em ,,\ s \,, o e i e\ ç: \·ú; e: <:J rn o s d e n n m i n ,:\ d o i; " , , tJ s t: i e E- i r o !, ,, 
grupos que matam pessoas acusadas de crimes, fazendo llJust ,ça" com a� 
prÓpr·i.,,�; n,�oi:�. As CEB!,; contc<..:;t.am cs<..;a cc1r1c:cpç:f:{o p.;,.t'tic•Jlar· óc· 
,just iç·c\. 

Desespe:.-·ctclos clic1.nt:c clu c\V,-\nç:o de\ vio1fncia, os dir·:9entc-:s cl,,i.�. 
CE B s ?-. f:; s n e:: , ;:.. m -·se ,,, o 1, mo v i tn e n t: ui:; :::. o e i a i s em b u 1°. e ,":l. cl e i,; ,·,,. 1 d c:1. s v o 1 t a d c1. 1:: 



\ 

r' t., r :, , n l'I' ,_ v,·,,c ,,1u 
!) (li' lt j ,1 f • 

d,1 c:r 11111 na 1 i da<1<· (" p ,·-11· d o r r ·f r > r v n 

l:m clrn1.1nc1,,1 publ ic,·,1d,,1 nu jor·n.-11 ·'t..1ir1,1·', hir,11 n·::;,,J cio fór·1Jm, �1!:i

cnt I n,,dr·s do Ri o 
t c-:·111 ci 1.1 e mor t- cr , 

di:-:.Fm q1.1c ''n povfao ._,,nlr-nt,•dn c:nnc<1rda q1.1c o'handidn 
q tJ ,\ fl d O j I.J �,; \. e\ OI f·'. 11 t E !:i C 1.1 '.:, f j 1 h D�, , O�, -t' 1 "1 h OS cf O p O V a O cf f-: 

P o 1. -, r· e i:; , q 1.1 r- f' s t �ú:i i:; e n d u d i 7 i n1c·,uh, s,; ..
h c-tcr,1j11c ia c:\c.r·escEnt:,,\ qtJE o povo c�,t_,;_ c:1bc":u,donê1.dn pele:\ J•J�t ic;:a e 

p,,;i;;f:;,·,1 c:I·1.1F."1mcnt:c ê":\ idcnt: i·f'ic:,,1I·· <':\ c'I 1m1n,Jç��o d,�.s pcsso,•.'.,. como f.iendo ;·,,. 
,_11J1.,tic;:ê':\, u just:ic;:c:\mcnt:o. O f'ÓnJm cr d.icé1, dr-pois, "é\ dcslavc:,clé\ 
i , 1 p u <:: ,... 1 s i ;,. d os d e m a g o !3 o fü q u e p 1 e i t: <-� i ;:._ m ,·-1. o ·I· 1 e: 1 a l 1 ;,:_ ,:\ ç é\. u d ;;1 p e n � d e: 
m o r· t .:> , 9 u a n d o , n é\ r· e: ê\ 1 i d ,, d e , e 1 i:\ (: <::, t á. �; F n cl o t> e s t: i ,:1. 1 me n t- E r.:· :-: e e •J t a d ;) 
entre nós, todos os dias". 

O ·fór-1.1m denuncia, ,:\indc:1, "a inc:ompct:ênc:ic\, ;:,_ insensibilidade-:, a 
e o, ... ,,. 1.1 p <,� ão F o d i r· <:? e i o n ame n t o as s ,:\ s �, i n n d o a p a,,. e 1 h o i:- u 1 i e i a 1 • q •J E <-:: 
preenchido com os filhos dos pobres para protEgcr os �r1viligios dos 
t" i e o�,, e p ar cl. e o n t e t· , r •� p ,.. 1 m i r· f·: e 1 1 m I n ,:\ ,,. n ·e� f i 1 h o �,; d n i;; P o b r· e s • s F 1.1 �,;
i r m r.: os d t: e 1 a�. s E soe I a 1 " • P ;:;1 r· a o f ó r um , o p e, v o cl a p e r I f E: r· i a soe i "' ·1 
urbana uencontra-sE em estado de sítio forçado, submetido ao toque de 
r-- E: e o l h e t" , t r a n e: c\fl d o -- s E-: e m �; E: t.l s e: i:'. f:; t:·: b r· e �. cl e 1 e\ j P E <::, e m t: e 1 h a d o , a p ó �, n 
<:I I a i::I e E: r,-, l ._:1.1· a n t e�_, v I c:1. g e n s e t t .. a b a 1 l'l os , i n i b i d o ci e s a I r d E e a fa a p E 1 a
'v' i C> ) É- r I C I e\ , '=· €' n\ V i V E:' r· e\ S d i na:: n S ·o e �; S O C: i e\ i � · cl e\ V i cl e\ ,, •

(Boletim da AGEN, 15.02.90) 

II- UM NOVO COMPROMISSO NESTA CAUSA COMUM

E ncrmc1.l e: on voe ar· p �, r e\ e. E r- t: o i;; 
costumou chama� de 

encc,ntros dE:: 
,, f OI·" i;. ,-� !:, V I V.,,. S 11 • 

mc1. i or· 
Vocf�,; r· e r- r e"; e n t: ê':\ t: , -,, i d a d <0: o q •J e !5 e 

centrar iando também nisso 

convocaram as uforças mortas" 

as boas maneiras 
ou ma.t él.cia·;;; nu. que se· 

ci �1. t, o ê1 Soe i e <.i<:1. d e , 

Os Povos indÍgEnas 
O Pnvc, ne:g,,·n 
A Mulher marginalizada 
ü ·r ,, .,._ t; a 1 h a d o r r tJ t" a 1 
O Opi:=-,·�í.r-io ela c:iclacic 
h I �1 t- e .i c1. ti o �; i:· e, b ,,. e �,; 
ü e::; f 1 '.1 ti o <.:; o u e o r.� r- .,.. 1 \ h e: 1 t" o �; cl o �; M é',. r t- ; r· e <.:; .. 

p,�et.cnc:cm matar: 

''i "'· IH l::> <-{· l"ft n i �; S O t D cj O<.;; V D C ri !:i , m C nl b r· C !,; Ci O h Ci V ' ltl L rl 1:. U : � ;:_� C j O n a 1 cl ,:. 
i)r:fr-:·<.:,,·1. c!c,<.:. Dit"Eitu�: Hum,.1.nn·,'i, e�,ti{c <.:;e mo!,;lt",:\ncu p:,1·tidár·1os cl<:i. 
-f 1·· ,·,1 e ;-,,_ �"- �; D. o ,,, 'J t n p i a v i t: o 1.. i oi,; a d o D 'i:' 1.1 s d :.::1. q u E 1 E C r· ,.1 e i t- , 1: ::, d ti , q 1.1 € j ó.

vEr1c:�·,-1.1. é\ r,·101·1.1::-:- e é ,,, H1.1m::::\n1d<',.dc No·..-·.-:1. i-:-:·n1 pc�, <:;c.,�:1 f." Eff1 p"lEn,t,Jclc.
l::.1.1, n1spo, ,,-,_,Jr·aocç:o ci ge<.:/cu 0;"1_ i:-·1·cmi,,1ç:,ií:o ;.:i.�:,!0,int <..c :'tctiva de:i,;�.;,·,-,. 

c:01tc1.d,:1. t•Jt:.\i:l. clo'.0; "pcr·'.:;c�:_,u.iclo�; E·'. cli�,c:r-im1n�tc!o <-�'' i:--ot Cc\u�,-�=- da Just:iç:a,
n,:i.!;, '11.11:,'.l.�,; i�;- l. .. ihcrt;,,ç�í.n, n,J pr-c:,c:1.1.1--,·:.. t.eiino!:;a dei liF1nn. Coletividndc 
�:;oi.-,..:;\:-; some,':'. um Povo int·(-:-:·11,·ci, um:,,1 só C;,;mintl;;,.c:lê:\, ;-;,_ mar-cn;::, glc>bal clo'.''
s O n i·; ,:i. d D I' I·? 5 1 1 V I'' (·'. !:i .,

Acho at{ oportuno que seja um agente de Pas�oral cia Igreja de 
Sin Félix do Araguaia e nio o bispo f1s1c:amcnte quem rcccha o Pr&m10, 
pat--,,1 q1-1c· mr-·Jhor <.:ie ent:f.-:nd;-,-,_ que::-: o bispo ;,,o:-::inho nii_c:, é níng1.1ém. r:: um,,1 
I g r· e ,_; :,-,, t o d ;:. ,:1. d E 13 �\ <J F é l i :< c1 n A r ê-. g u .=:, i ,J , n o e. .:-. ·� e> e t o d ê':l. a q 1.1 e 1 ,·,\ 
lgt"t:.J<':\ y 91Jc no Br·;;-..�,;11, l'iê':\ P::S.t:r·iêl. U1·-.,1nc1c, nn 1"11..1.nuo, tc·nt,·, ;::-r·oc:lama1·· e 
, n,;:, ·; · .. ,_:, 'i:' ,-�- r· : , :a D i r· e i i:: o�; 1--11.J m,H1 u;:, ,.. q 1.1 E i;;'. ;1_ r, 1:: ;;uni'> cm L• ; 'y' 1 r1 o:,: p Z:,r· ,·,,. 9 '.lc:\I'\ t n-:;; 
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., 

;: . .,· 1 ,1 1 1 -ll\(.)'.. 

, .... -li' 1 1 1 ,  •\., 
<1 IJ("" ,-, 

'>'-
e. .,., 

ll'IJ I ti, J' 1\ 1 li,)• 1)\ 

11 de Pr· i 11c. ir· , l ,, __ rio t-ÍO'.' i n,,·1li O Nü,.-11Jn·-, J d F l H: f ['. r; e:\ (f () ·-
o,,' ji (J", l·h1m,·u1ns, pr 0111 1.1 'J <.FHL':\ cm ü1 t ,,,i •, :,n-·., 
rlcf, n, ·:.·, 
nn•:;\,u 

0
,:1 (;uni nh,,,d,,, r•c 1 t"l'.·- ,! , r·c i \ !l' t, 1 1111;i11lJ·_..'' 

1 ·ovo n p r· , 111 1 d o, .-,, ; __ r ,., ._. t·· '.,, d e 1.1 r11 1 , , , • 1 • '.'i \:, ,:, 

:.> (., 
e f'lúl, 

_ 1 ,·\1'1 C l l' O de 1 11u0, 
_. · .,, f' r· ó p r i e:\ 1 IJ l �'- e I ri 

h j '.:, I_ ,)1- 1 , . O q I J r i n , e 1 • ,
t11;r·,,1nt.l� ,:\ colon1:-c,·\Ç.�C> e q1.J• i.ont1n1.1,·:· t,,,Jc , nc":l. b1. 1 '.:,c,, de 1J11.ê<. sociFdadc 
j 1.1 \,; t. ;:,_ , 1 1 v r· E , i 9 u ,:\ 1 i t: ,:í. r i ;·,, , t. 1.1 l t u r ,-.-, 1111,·· n t. , c:I i f e, .. F 11 e 1 ;., d;·., e '.,i F m e 1 a !5 s .:: e:," ,. 

t: �·.,:, J1..1t,:1 cio povo op1· 1m1do do i:ir;,'c,1 I indi'(_:1e1·1,.1, nf.-:gro, nH:-:st 1ç.o, 
cr·inu.1o, pobt"F .... cnm1.1n9a c::um ,.-l l•.J.tô ·c-rnc·Jn:J.ntc:- ele to11os O!:i out:r·o-,,; 
r,(,voi,; ,rmf:{o�. dn Cont incnt:f' .. f.:, nci. l �. véi;;pFt·--,:'- do 1• 1 Ccntcnc\r io de 1H11
.,,
.
<1cscot,r imcnto,, q1.1c nf\o o foi e de 1.1n1,J ''cvan9c')_ 17,,lc;-ân" q1Jt-� m1.1it.3_,:; 

v r:· :-, E!:, d e i )-: o 1.1 d e s f --- ·1 o , :::, 1 u t ,·,, e n r.1 1 .J m r, r: '! ,.-,. 1... i b e t .. t <'• ç: i:í o d e t: e> cl o o 
C O n t Í n r. n t C F C O n t Ir é'.1 e, t"Í U. n d O ri I V j d I Ci D e· Ili P I' 1 1'11 C' Í ,,. Cl C' S C 9 tJ n d O C 
t:Fr--cr:1r·o, cm orr.lcm .,, IJll'I M1.1nclo f,--,,f,tr,,,,.J.ml'?nt�? •.J.nn, t:orna--·�.c nl<:\is
1.11---9cntc, mai�, lt.Ícid;:,1., 111,,.1�• ,·1p,:1.1:-:un,,,c:l;-,·,mc11tc no�0,sa .. 

1:,oclcmo!'; .,,_c:r·e!:iCf?nt;:;H , tuçt,.,vi;:,, q 1Jc ·'c:1 c:::iminh,':1.d,.-,. pelo�- clir·eit:o�: 
hum,':\no!:," �;e i n i eia bem m,:\ i c., 1 un1Jc: '"' 1,1c�;i,i.·,, ,-� l vcw,,i_da da H1.rn1an i dc:-\dc. L 
p r e;!:' se 9 u I r· e\ , i n e a n �, .,;_ v e 1 , e: o 11 t· e�:. t ::,1. cl ;:i_ , 1 n v e n e: í v e 1 , a t: é ;e,. �, u c1. p 1 e n i t: 1.1 cl e 
na rnanh� do amanhi de Deu�. 

D i r· e i t: o !:i H 1.1 m ,,, n o !:', i:, fi ( , a 
Pm i..i 1 t: i m,·,, i n <:;t ii. nc 1 .-�. 

h •J m ,,.,_ n 1 :e :;,\ cl é\ m e ri t e q u. E.' r· i cl o ..

pt·· o::·,, 
Dcnl::1·0 

D i 9 n i d ,HI e f--11.1. m "'· n a , a 
ele um UnivE1·--!,,o todo 

1) i cl c1.
r: 1 ,-::·

!::�n O'.:- dit"Fit:o-::.; 1ndi\'it:'11,,1.i'.:; de ,:,,J',.•. pc,:<::.-:: =.0,,1. --- rn1..1lhe-r o•J ho111cn,, 
e r· 1 ,� n ç ,·,, o 1.1 ,.._ ct u 'i t: ,:\ , í n l:. e ::.:.i r· ;--, ,_. u d e f I i 1 , : , , , ·. ,- 1Yo ::,\ •:; "' :,i. n t ;:,i rn h ém r, ''-, d i r e I t. u ·, =,
in?.licr,ii.VE'.i:'.: c:lo5 çir·upofa ét.:r,1cc•::,- e cuit_1 __ 1.t"i 1.i'::;, n!:: clit--c1tos c,ut:onfim1cc,•. 

t �� n <'-'. r; e: " n e: ·,.-.. 1 e- ::. ··J IH,:-,: n t: ,:'-' 1 (J r·, u r· ,-� cl o !,i .-:J u d e 1:; t , •--• í d o�; p e 1 ,·.-, 
cl e�- t E-'. -f i n ,,,. 1 ,, e ,,; u. p e r· t ,:- e. n i e: ,:, • 111 (-:-: 1· · e ,,, n t: 1 1 1 !,:. �: ,:\ e rn e ,.- e:: e· r·, ::_ r· · :é'- C i v i 'J. 1 z ·::,_ ç_ ú n 

�; é e •.J. 1 C! X. X .. 
(,i s d i t- F í t e> i;; h u. m ,,'-n u ,,; 

q11c e u n h P e: e· r,i o!', e III d e 111 ::,;_ ,,; i ;·,, 
i n J i .._ .. i ci u :,,\. i ::: 
f ;-,\ e i ".I. 111 E n i: f' 

ci�,.:,; c:lcrtloc:1···,:1c: ia'::'- e �;f·o---pol ít 1c,.-,,:, 
ficam num humanismo 1ibera"J.01cc 

e p r i v e'- cl o • 
L:< i �.t r: J cÍ. o D i t-e i to cic,, t'ovos·:) 

o�. EEt..c1dof; Unido<=,. in\-',.:ô·.-:1, 1mpu.111: :::,:t:0:::· o P,:,nci.r,,,;,_ ou. tPnt:c\m pr·o1t,it 
,.-,. n e, ._.1 ,-. N i e ê':I r <'l 9 u ê::\ o 1.1 f i n ,,, n e 1 .. , m rn :J �:, '.::. ,':l. r ;· ,,: · · p e ,,. l'll ;·,'- n e n t e !; e Ili [ : <:; a 1 v a d n 1·· o:::
,,, !':; o ( 1 e cl ;:;1. cl t:: i n t: e t" n ,,\ e I u 11 �=' .i , i r:1 i \" "' ... •.= e 1.1 1n p , ... u t: e<.:,. t o d i p 1 o r: e\ t: 1 e: o çl e 1.1 r.1
d1;:, ... ,L!:;tou f-<'�.l,,1.ndo do !.cí.Cli., cic e,,,_ ,·,.:-:-:::1:.1·,:-:,if<:,,,., q•.J.c.- r1,_. 'i<':l.do dr· ....
ê'·'t j l"I O ,.-,_ r·1 ,,;_ O C Í" 1 C fl C) IJ I ) • 

Fr·,J (. os 
o f I i::. 1 :,,, ·i m �'. n t E a ma i cw 
E:d.i:-Tr·,, a�,�::=.<:;<.:; i na de 

()1.) l, :·· ,::, :, ct r:- 1_1 -�, •- �:: 

!J 1.1 (' , .
.. I' ,,,_ q IJ. F ,·:,. j ·j Í �, t Ó I'' 1 <';1_ 

rn 1 1 f·, ·i; ,. '. F l'i'• 1 'l ;-i ·i·, e �- d e 
H 1.1 ,ri,,,. n ,':l. .j j v i 1..: 

s:.c1-- e�=-

a D1v1ó<:"t 

1--:1.1 IP ::,u, , ,·- ,':l. ci e: e i 'v' 1 1 i �-:· <":u:I ,,,. e,·.-,. l ,,,_ :· i (, 1--, �:, e: n te , , r·, ·:., 1-- ,-,,. , ff; ;·,\ t ,·:,. t ;:,1 m 1) é 111 ..

Pc)n 

.•. r.• 
.1. t· í1\ ,,\ '.;; y 

P r· frm i t: ,. 
i t .. mi\ e,�: , e o m r· ·:,.1, i ·: · : r e:, c,; .�; (' -, 1) \ ::--

M ,·,\ !:i sob ,,. e t: 1 1 ,::; ,.•: : •. ,. . ., 'J ;·,, L ,.-,_ ,-.-. 1 , : • , 7,, i1 ::··,
n Ó<.:=, t: c,,t. c'.rno<.:., com vocf�; :, ·,::r�.1 1 •. • 1 r .... 

Ser pr�mi�du com e·, \. v � 1 p (• 

,.:· '.,-, p e 1-· F1 r, e é 

�,ó r··(,df· -:;, , �,n i ·f i C<':\r· ,.,r,·. 

novo ,.- CHi'IPl'·c,;1,, ��so nc·::;t: ,·.-,. "i i::-:· n t: ..-, 1 ... e m n �,; r· e <=; p o n (1 F r· a i:; u ,·.-, 
con·f, ê\r,ça 
�- o n h ê':l. r E a <.:- e r .. 

u b r· 1 �· "·, a s1 P n t. r: õi. 

;:: ;:, !·? rn os m •J i t: o b E-: rn • t: ·•::, cl o!::- n ó �,, , < :· q '·'· ;-,1 n t o E 1:, t �( o 'J u n (:' r- d o i ct e,.,. l
(1iv, nu O'::; t.:•:1-·cit:o<.:, H1.11n,,l.r·,,·,·:,; 1,c·,,:.tc no-.:·,,:_· �'iu.nciu di'.l.;::,cc1·--,.-,.do .. Nca c1sc:1.1It.1.11�:::\ 
cl F F � 1 f' ,:\ S {·: 1 ·, cl t" e-:· e.-\ t: O E'. n <'•. t t . ;\ 9 ! C: e\ I' i:' • • l t · ·: ::'. C! L cJ l) (:: 1·· ,: ... 1:: i ] , d ;:·, A lll é Y- i C: ;:,_ , ri O 

M•.11--,cio, ,:\ mt 101'· p;::i.t"t.c d,,,_ l·i•._11;,·,.-,n,d,,1.dc ,-•·-:.··:;:, ,,\ind,·,, t,.·_19c111<,·,.cl,,;_, p1·01bidê:\, r.c-:-.
..iot:::1hos •• ,, 
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r .1 ; , 1 > n o '. i ,·:, l t e , 1 ·I , , • , ·1 i d ;·, ri r· 11 I' m e n r , · -1 <J , .. m 11 r: 1"n , , , 1 11 i ? o • N ã o n 1 ,

·I ,, 11 11 :, ,1 ·f" 1 11 ç a d '("\q,.J<.) e·, 1 11'1·· pnr <c;n 1 1 d,·.,r I crL,dc \ 1 1 t ,·, "J prTdC-' tJ at l" ,. 

-1 , 9 111 ,·, l"l 11m,·-111 ., (" é h n .i e < > 1.1 l e i 1 , n ,:, n 1Jr·nrcrlnr da 111.i•.1!,;t 1Ci1 e d;. mor·tE·. 

111 

('.c,r t.,-1 de D.Pctlr u C,,1•:;,· ,1"Jd,:\l i9,,1 

( P n ,, 1 11 ,,\ ;:; 1 �:i e, d a t·' n t l'T 1:1 ,-� ri n ;·_1 n • P r· f m i o
N e\ e I o n ,, 1 cl o•,; D i r· e t t n �; l ·l 1.1 m "' n o r,; -·· "' n o d f.:
Si\ o P , , u ·1 o , '.·.', d f'.-: f e v e r· e I r o d e j_ <;> r,, 0 

t. Somnfa REgion,,\1 Centro ()c�;tF
RompEndo no Agreste
As barr�tras da farnF F dcsinformaç5o
Quem vive naquelas bandas

E que v� de perto
Como 5F concretiza a manipulação
Embora perto de Brasília

OndE SE concentra o poder maior

De decidir a vida de toda naç�o
T P mos v E' r· g o n h e. d f.: e e_; t ar· m n i:� p , ... ó :-: i '"o!,,

A t:t11 prn:lr'icl�Ü>

t--! f{ o f.,' <;; e u n d f.·'. mos- o q 11 r r· u 1 .::1 cl e e: o r· ,,. 11 p ç_ i.\ n

F o d e n E' g <:1 ,,. q 1.1 e e i,; s e- e l e i t o e e ,·,, n ,� e:; t: r· � n

�?. �;omos r· c9 i on.::1 is l...c�;t f.' 

Mistur� pioncir� do Congo e do Samba 
P r·· "·,. cl F n , .1 n e: i e\ r·
h e on t: ,- ,,,.d i ç.Hn d o p,. o,_i 1· C'.,;su
L m i sé r 1 "' cl e\ .,., i cl ê'. 
T 1.1 ,,. i s m o E mo , ... t t: e m 1. u d o 1 1.1 SJ a r·
E .::1 1 u t. "' vê\ i .::1 v e\ n ç e, n L' o e o ri) "'- e:-:· s; q '-'·e,.- d '-'-
Força n c o barra, vir�.ndo mesa 
t,on d e � ar· E dE1·· 
U rn �-l e\ ç: i; D ·f n r t e n êl <:; e t · n ri o cl o t r· .:\ t> ,,, 1 h <':l. e! o , ... 
F· , ... ,·:l q l.l í ' 1 ·, n f,;_ D V f.- e'. ',-' 1 �-· 'j ? n C 1 <":• 1 ,·:,_ t C I"\ t F fl Cl F! i D
t-.\ e; F "i p i t i i: o E e\ n t: e:, ,:' � · Ci "J í e i ,·,. ci i '.'; i:; e -:-: 1.1 e n f,-;: o v i 11
Um p ,:1 ci r 2 mo r-r e , n e r., 1 d:-: :� m Ci ti 1.1 e m D ,·., �-H· <:: cl I u 

Ln f , ... e n t. ,,,. n c:l o p ,,. e e o n e '· · , i:: o-::,
h i n cl 1.:i. � \. r· i e\ ci ,:\ �, e· e "<' e cl •'- o p , .. e·::;·::; �i. o
P ,,. "'· v E , - n c1. 1 u t a d e, p o v n
ri �;a{d;;- E::<é·,.t,,,., ;.1c:,1.:\,.:·· ,le vez c:nrn R r:;-:p'lcw<':,.çf\o 
Com t ,·,, 1 • t. a 9 e n t. 1-:-: ._, 1 \' ,· n cl o �:.em t (-:-: ,� , .. e•. e 'i,- (�: m f·· iii o 
!:::ó qur:1,. nf;{u viu as C<',nlPc:"1nhas nc1. tc'J.f:'Vi�;:i(c, 
NÚ o d e i:.., r:: n b t" i u q u. E ;::, 9 , ... a n ,3. -F o i p a, .. ,:i. o 1.1. t. , ... "'s m f:i IJ i,;
E c1 gr.-:r,tf-: Vê\Í invf.'�,t indo na or9an1:-�,,\c-ií.o 

4. Somos P29ionais N0rtc,
D e s t\ f i é'. r·, d o .:\ s o,,. t E n é\ 11.1 t: a e o n t: r ;\ ,·,i. rn o v· t: E
A um melhor porvir

1989). 



.... 

;·� V (' :·.. d (l < • 1· l' 1 1 , < J t.J (' 1 1' r l 
·, "tJ I i).. • l ,·., \' ,,. ;·.,d(.) 1' (. !', ' (11. 1,1'' 1 < 1 1 "h ( 1 ') 11 ,:' 1 1 f 11 1 '..· 

1 · 1 ,.1 r e, , <:, { , ,,.
(·1 111\'f � t , dê.:, r nnt rê:\ ,, 'l:i1 ,.1.11rlf· F'1···1.1._1c1 o·' l.iü\1r-1 11ê\llll nt ,, 1
\., o q 1,1 t: 11 �=' n v í-� a m , b 6 r , ,,,. n a 
1 . "' s ,, , ci t • r· ,j r 9 i e ,,\ s e ,,, 11 !. , ;-,1 11 d o 
1 , e ,·� i:l d i �:; t: fa n e i a s .:-: m t n m ::u 

m, nt-::.·r· açao · 
(1 f. �: t I' IJ j (, f> f) 

q 1.1 e\ 1 q 1.1 f.: r ri 1· 1: , �� ,11 > 

�:í • Som o�,; f.' e g í o n a i �; ti n !:; 1 J J r• r a cl F �,.,.,E n d ,1. r , ma n e 11 �

L :-: i:-: mp) c �. de pr·f'!.:ir ·r::':,sc.>"i, cvo'J1.1r,,0E-:':i 
P o r· t. r �; �. · ' i n j 1J s t: i ç· ê:\ v <·' l a d ,., ,.· , 1\1 �, o-· ci e ···· o b t .. ,,, r-: �. 1::r- e\ ._, a
bub .. ··v1dc'I humana por c:ont:1··,·:uj iç:âo 
fl l 1J t: a t o ma -s E: e a d a ._, e =·� m ,,1. , e> r· p ,,. "' o r· 9 a n , :-� e\ ç- .-.,. e )
S6 queru n�o lembra de "Rose" e da oprcssao 
01J do F i :-:ot: E·:, t:::<E:mp 1 o d<::-: c:-:cc:1.iç:i,o 
Pode PE�s�r que isso f exemplo dE Na�5o. 

t1OÇÕES 

I - Moção de SolidariedadE aos Negros da África do sul 

ti s ij 1 t : m a s me cl i cl "<:I. s ,HJ o l.: ê\ d· cl. �=; p o r D E K 1 f.-: i k , c:1 t u ;,, l r r e s i d E'.'íl t E.' d "" 
h ,:· p •.Í b 1 i e .:�. e, ?. f.. f r· , e ,:l. d o b 11 1 , m n s 1:: t· a m o q 1.1 ,:'ln t o n e f "' ,: t ,·., é e; , o e o 1 o g i ,,, d ::., 
fc1.l�=,,·,1. �:.1.1p1···r-r,.�,c in dft IJma t .. i\<;:,-1., bem c:on,n clcmnn!=;t:r,,\lú qIJc t.::·, ,.,, rc<::io11Jç:Õc·;;:

f' r· 1.1 t o ü n , -.: o t:- e:·: e l 11 �i i ,. ame n t: E d ê':l. 111 t c1. d e n e g ,,. C) ,,, e n i1 o···· 1 , t 9 r os e o n t. ,. ,·:-..
o t .. f:'. g i m r.::- d e-- '::i e �:J ,,. e 9 a ç: �i'. rJ r· e\ e , ,,\ l , -·· e:\ i n c:I a E:�; t �, o m ,.t i t o ê\ ,::; 1.1 ,i. ni cl as r e:,·\ i �; 
t" e i v I n cl i e: H ç: õ � s d o p o v o n e 9 ,,. o d ::,,. q u e 1 P p '"· í i;, q 1.1 (·.· n i\ u l r- r , g a r a n t i (i o
i;; f: q u e r o d 1 •• p i t o s a ç:J r a ri P ('I e v e., i. o d e mo e r á l i v o �:-: u n i v E r = ?- 1 , E:' , n11J , t o 

llll::fll:iS, cl. g;:.:·ant j,:l de 'ÍOl'l\1.-:\ CCJriC'lr <:::t:,:\ d,�. 1 Íi:JEtr t:c'\CfaO rio SE:IJ ) Ícji::1·· ·  
P o 1 í t: i e o N l:c' 1 � o n M .:rn d e 1 e:\ • 

ü E P <:1.r- t i e: i p ,,rn t e s d o 1,J l F n e t> n t: r· e> N e\ e i o n a 1 cl o M N D D H , f � u r· i d o d E·: �--;
a l.Q1 de fc.·e:1··<:::iro de j_9�,e,, Em �);,.r-91�m G,-.·,,r,dc, r;fo.o F,Jt.J.lo, i=-·r11 c1.poio ;.::\ui,, 
ne.·91ro4;; (-' �,�·\C)-nf.-:9r·o<;; d,., ÁfriC:c:\ cio Sul CjlJC l1Jlê:\lll Pt10 fim cio 
.·::;,. P ,�. r· t: 1·1 e i d" , € e: o m a e l <:\ r (0: :-: ,,. que e> p ,, o b 1 F m A d a que 1 e p ;:, , '= , c:1. i n d a q u. C·: 

d e ou t- t .. a í : t· m é\ , t: e\ m b é m e \:i t: á p t· f,: �. E n t E n I'.> 8 r ;:i, �- i 1 , r f' ê'. � i r· ma m �; E? u 
e n m r11-· n 1ll i !:, s o d e 1 1.1. t: ,:\ p cw I! 11i m 1.1. n t1 o i;; em d i 15 e r i r11 , n a ç: cí e!,:. e e:: i'' : r: r <='. ç: 'o C:'. s • e ,
1 • ;., t i .f : e ;:,1. m <: . · ,·\ s o 1 i ci é'- r· i r.:: ri ;-, r1 r-: ,·,\ o p e.,•.: o n e p r u s u 1 ·· �·= ·? � , e. ,., 1 : ,�, , • , o b s t i n ci e• ,.,. 
n,·,1.t,,i.lh,,, etc ··cconqui!;;ta,- �'.J.,�. c.1d,':l.O,':ln1a e •;;11,:1. di<.:,n1c.i,1L1, d1:� ser·e!,i 
t·, IJ. m •'ln o�; .. 

�1- Moção dE Solidariedade a E1 Salvador 

e, 
1:· .. n e o 1 , t t· n N.,. ,. ,_ 1c>nc1.1, dur·ant f. 

CONDENhR o gove�no de l1 Salvador 
[, i ,. e i t o i:i H u r a n u �; c::: p e 1 t\ p e 1·· s l".·: 9 1.1 i (;: ão 
lJ í\ 1 ·.,· ET \:'. Í d.::, cl f (' :,:\ O p ('.IS Í ç: �; () p CI} Í t. 1 C ,·., ; 

rc-:-unitjc::- nestP- 1.':t
em \,J ;, • �' e m G r a n cl E 

p €'1 n i n e: r , .. rn e-: n t: c.1 1E'- . · , o 1 a ç: �\ o a oi,; 
H l91··c.i,,1, Mcvime:.r.·.;· Pop1Jl,-u .. ,



.. 

.. 

., 

• '.. l.•,t.JIH.N{1 I, () nan ('I.Jllll'll' tmt'rd" (10� .. l'rnt.n< o)r,·. dr ti< Ili l>t'i' '· t r,·,t1:1.do1.:; de 
1,11 .. f·tifl ll'.J1,,,,11dê:\1·1p )nt1.·1 n,,( 1on ,J, rc·(,, 1·1itr-� ,·.1 1 .�\ uaç·ãc1 
,,+,1,d1111,··nt1, 1nr-dicn ,:•.<>�, ·lr-1 rdu�:. m1.1t.1'J,,,i,,�:, 111.· q1.1cr1, 1 <1a FREN

.
lL 

l MU',t:t_lNl.>O t·i(1f,' l j f' AR() U F.;Lt<: Thl,J,( 1 NtiC: l ONhl .··Fhl N; 

'.) ... , " LüNDFi·�(�I· t:1 e. n n t i 11 u �'- ç \oí u d d p n 1 1 t i e .. -.. 1 n t. e r v e n r I e > 11 1 1:; t: a e m I l i l ar- i s l d 

rio Governo l'11<;,h com rc<;=,pc1to i::\ r.·1 �;,:\lv,ulor f.. t.ucl,·:\ hmér·ic,,\ r.cntr·c\l. 
P o, .. t ,�. n l e, F :-: n 1· l ,·,,.mui:; u Lo n ::;i I e 1, �, P Nu r t e (l me r i e ,:\ n u .-,, = •J �- p E n d e: r· ,·,, 

,·:,_ J 1.1 d �� m i 1 i t �, r "' n 9 o v f.: r n o o e h l f r e d o C r i 1,, \ 1 ,H\ 1 e f "'- v o r e c.T r a s s i ni 1; m ,,, 

1,, o "J u ,; ;� o p o 1 1 t i e ,':\ n e fl o e i ,,1. d ,\ ;: 

4. LXlGIMOS de Alfredo Crist iani a s1.1spensâo do Estado de S{tio, 
i m p 1 .-�-11 t: H d o E' m No ._, E m b r· o d E U S' , D f i m d .-�- , .. e p r e �.; s �; o <:-: d a p e 1 � -.:. q ,; i ç: â o e ,·.-,. 
r·ctomada du diilo90 com a FMLN.

111- Proposta_ - uTORTURA NUNCA MAIS
n

-sp:

C t- i a ,;: �í. o d E •.1 m T r· i b u. n e\ 1 l.. e\ t: i n o ··· A m e t i e ,,\ n o , e: o n • . 1. i l u i d o p o r· 

r·eprescntantEs de [ntidad�s Crcdenci�das Junt.o a Ffdciam, para 
d e n 1.1 n e: 1 a r a E t; ê\ �; e;;; i n é\ t o<;:; p o '1 í t: i e os , d e s ê:l. p •='- r· fi e i me n t o ·:e, f o r ç a d C> s , 
P € r S € <� '.! Í 1,. O f.' S r t: D,,. t. IJ r e\. S r Ili t\ 5 S a C t' E S , f.-: :-: t C t .. m I n i OS d C C. D m 11 n i dê\ d f.'. ':,
indígenas, � que sio sumct idos os povos da Amirica Latina. Sob � 
é9ide ci.::, Ft::dcf.::1.m, este ·1rihun,,\l Jnt:c,--n,,\c:ion.-�1, cnr11r,ust:o po1··· 
r·f.'Pt--e�;c·nt;:,nt [·<;;; do�, Pc\l�ic�; mcrnbt"CJS, r-nc,,,.r-t .. t::9,H"--·�,c-··Ó. de ;.·.-�.1 Íê:\I'. fatos
p o l í t. i e o fa e, !J e n + e 11 ci ,·,, IH ,:1. e. i o a d a n i ,·,, d oi;; p u v o�� , - · E n d o 1,; s ê1 r d e n 1.i n e i ..... :;; 
p t· o v e n i r: n t: e: �- d a �; E n t i d .:\ cl E': •;:; e: r· e d e n e i a d e\�; E e n e e\ m I n h ,,\ t.. p , .. e: ·- e s t C> s c'l o<=; 
diversos organismos internacionais de direitos humanos" 

Com 1Jr,1 Con�,clho c>PET,üivo, clE pod(-:r-á f�ncé\minh�\r· dossiÊ�. de 
e i d a d ��o!,; 1 e=: t i n o··· ame 1· 1 e a n oi,, q 1.1 e !', e j a IH v í t I ma i, d e e I'. i m r· � d E 1 e s a··· 
h 1J m a n I e! c:·t ri e • P o d e r· c:'i f; t'. r u m T ,,. i b 11 n a 1 n os mo 1 d E'. s d o "B e , ... t r a n e: R 1.1 s se 1 1 " ,
t e n d o e o mo p ,·,\ t. r· o n n n n o m f.' <1 E i 1 1.1 �; t ,,. e d e f f:.' n �; n 1-·· d e n <:> s !:, 2. �. A m é r i e a s , 
J,€la sobcr�nia de nossas povos e escolhido por consenso neste forum. 
�lodo aquc1E que n�o Juta para defender os seus direitos, nâo merece 
t (: .,. cf i r (: i t C) � ;, n 

IV- Moção de apoio:

f'··! ó�:-)
1 �· , ,- (-:. 1 t t) �:; 

;:·, ,":1. 1· · l Í C:: i p ,.1. i , t E�; 1· • 1· C <=; L 1 ·1 t- C 'e,- cl (J 1,··· 
' .1 Encun t.: r· o r, ê·. ( , ,, n ê1. 1 

.... ·: � ,:1. 1 1 e i .. , r-· c-: ,-; 1 i ;-:: ,:, ti o n ,,; e: i C: ,,1 ,j e e, .. d n ô o:: . s � o P a 1.1 1 o "
:··1 (; �:- (i I Ct ·::� q IJ.C' t .. Ct.1. n 1 1.1. cl (-:-:· ti e:· 
e i ,. e i tu·:=; \·: . ·: ,·,,. n e,·:=; ci e t e> ci o D r· ;--., { '.e> , 1·· E-: p ,_, d 1 ::,. in n '=· u :•, ;·:,. '.: o n t' e· e , n: r · • ,: . -=- q 1J E 
,·,, -i· e n t :::'.. n e! o : · Dr· , _ _. i "'· ç: ii. e, d n rn ,., n 1 ,.:. i p I o e! e . ..) ;::·,nu�'- 1· 1 ,,\ ··· M Ci ..

Ci i \/ I.J. ] '._:_• :::� \! ;::\ 1.J. li\ pruyran� produzido 
pelo CDUH =-:e .... 1ar,uá1···i�\,. e111 r·::,.p,:i.1.,:i.> c:or,c:cdiciu pfi1ê, diocese e.e J<':'.n1Jár·i;;1···· 
t'i t?. n E E t e r, �- e,;_:; ,,. ,:, me\ + o i e n r· t ,':l. ,:i D p e 1 o p r o p ,, i e t: ,·:í r· i n cl ,":1. , :.· ·' i o 1 o e "'· 1 ,. 
Cli:ub..-:-:1··· f.:-r--:-·1·,dâo Cc:\r·ncit"D, Pcpt .. ttac!o F1�t,.-,cl,.1.ê\1 cio f'FI.. e \,Ji,,- f·rcsiclc-:ntc
da AsscmblFia LEgislat iva d� M,n�s GE�ê:\IS u 

�? • (\ t .. ,:í. u i o t r· a n �=-m i t e cl i a r-- 1 ,,\ m E n t e tJ m p t .. o !:J r "' rn ,-:a. p o l i e i "'- 1 · �' ;;•_ t r· 1..1. 1 h a ri "'-
C i d a cl e ,. _. i. � ,_ · voe fr n f,í. u q u E,, �=- e 1-·· no t í e i ,�. n 1\ o e<':\ 1 :::i n "'· 1:; 11111 os •' -=- P o 1 í e: i a ) ,.
o n d e o t .. e\ e . ;::1. 1 i !:, t a C: é- 1 i o O 1 i m p o r,1 e P o�; P r e �:. ,,\. e 
d E t i (j B. ,,; e. n :·,: F n t ;;1. n d o :

.
-,1_ p e n ,:1. <=; o�, E ·f e i t o fa e n u. n e .�. 

v10'1í)ncia. 

debochei. p t?SSCli'l. ,; 
re<'=l.is d,,, 



\ 

1) 1 ,-11 \ t e
r 1;,, 11)11,• J rl1: 
d 1 ·i 1 ( 1.) J l <:\lll, 

d o!., f t.':I. t n !,, r: : : p o "i i_ n ! , , o'... p ,·-11' \ 1 , 1 1 , ,., 11 t. 1 • '.:o d u 
() i I t' 1 to•,, H1.1n1,.,no", r cpu,11 ;,,m r ai r-'.)1,r I e: .11,1i:nt. e (''..,'. 

.,, i n d a m ,,, i t:, , ,._, e o n s 1. r 1.1 ç. i:, o d ,':l. 1 , o v ,·, ·:. o e.. i r· 1:lê'.uj e •

V- Rcp�dio à invasio do PanaMá pElos EUA:

29 

'.' 1 Encontro 
., 

( 1 �-- ê':\Ç o cs qlJ(' 

NÓ!,; parl icip,:1r1lcs dn Vl Lnr-unt:1--c> N;;;u·ion,,,1 elo Movimc11lo Naciona'J. 
:ir Dcf,·-�;,:1 do<.:; Dir·f.-:1t.o�; H•Jlil,:Hlo::; <MNDDH), rc:1;nidn�; no n,,_,r,ic:Ípio de 
1�',·,1.r9cm C-,r-;:-1.11dc, cst.-.-1.do d<:·· Sãu 1:,,-,1 uJo, q1.1F1··E1-.iu<,. m,·,,nifc\:;t:;:,,t .. r· 1 11:;1 ic:;·:1.mentc
o r1osso mais veemente rcp�d10 � invas�o da Panamá por tropas norte
amc:I--ic,:1.nas, (: a decisão dn at.ua1 govc1··nn impo•,;to pc1os ·Estadofü 
U n i cl o!:, , cl F me\ n cl ar· p r e n ri e r· ui,; me 01 b r e> s d e> Lo n �; e 1 ti o G e r· a 1 d e E f; t: a d o d o 
90\'f-:rno c:1.nt1�r·ior, fatos este!,; que ofendem oi,, pt"inc:Ípius de s<Jberani;·,, 

E �utocicterm1naçiü cios povos. 
Protr.-:!;;t,-,mn�, c:ont:ra é\ nr·dEl\1 de p1'1si,c, clccr·E::.'lc1cla c:c>ntré\ clr. Jos(: 

l�cr,,,,n E�.q1.1ivE1, hr·i1hant€-: est. 1.1d1oso clc1. pcd1ê:•.t:1· i.:,, n,·,, (.rn1ér1ce1 Latina, 
que tanto tem contribuído para o avanço da cifncia neste siculo. O 
d r· • E�,; q 1.1 i v 1-:-: 1 f o i <J e t" i a d cw d o M i n i s t é,,. i u d a !:, ,,, ,j d f.' em seu p a í s <'-' 
idealizador cios Comitês de Sa�dc com princípios que norteiam a sa�dc 
comunitária cm nosso continente. 

Toda a Amirica Latina está de luto PElos m11harcs de panamenhos 
assass1r,�dos PEla administra�io Bush e se srnte sol idár1a a EStE 
�;; o 1' t.. r cl o p o v o v i o 1 €·: n t �, cl o (' m �; u a s D b E r· êl. n i a •

F :-: i g i m D s e\ 1 me d i a t a Ir e t 1 ,,. ,:\ d ;,1, CI a 5 tropas de ocupaç�a norte--· 
,·1.mc,··ic,,1n.-,1.!:; r: o 1··ef:;t:,,,_bclccimcnto ele uma autfnt ica dcmocrac1a 

VI- �s Autoridades Governamentais:

J ·1 mo. bcnhcJrcs :: 

t-�o rnun i e: (pi o de 
t t' ,,, h ,,1_ } h A m n e'\ !:i t <·:-: ,,

. 1-· e\ s
al�uns ati a 40 anos. 

Em f i n i:, d o é':\ n o 

A r e\ r· u n e\ , na m,,, i !:; 
da f.::,zr:nd<él "'�;<�rr·,·:\ Vct·dr/'. 1·\,,\ 

Ess� propr1cJadc possui 900 hc. 

de 1988 esses tr�Lalhadorcs, 

m,·�.is de 
fani í 1 ia�, 
H\1 anos,

comc�aram a sofrer press�cs para dc1x�r � terra. Essas press3Es se 
;·,,.1.:,1··:,:1.·v·,·,,y·,,un a p:;;·1xti1--- de> infcio df.·. �.'i-'S'f1 com :::,. 0-:�cwr-bnc:i,,1 de 1..1ma �5érie de-: 
,,,to�,; fJI--ave<;:;. 0-:; pr·opr·1ctcü--,o�;, j1Jnto com I1.m policifa1, n•Jm totêl.1
clc'.,--1··c·::iPFit:o ,,._os cl11··t-:itos do'.5 trat>,·:t.1.h..,'\do1··c·s, po1--ta11cjo arnias tipo 

i:-:sf,1n9.,1.r·cl.,:1. :\;;.•, invci.nclinrln ;,,_ pof;�.c cio!:; t:r;:,,.t,c-,'lhc1do1·--f:-:·s, lC>lllé\ndo-·1hE 
1 ! ·, ·,. \. 1·· 1.1 me n t o·::, d e t r· .::, h a 1 h n , e o 1--· t a n d o e e,,. e �-\ s , p 1·· u i b i n d u rJ e o n f; um o d <-:-:· 

,,'1• 9 ,., ,). e 1 (: n t; <.1 • ;;1 t f:: r 1·· n r i :=:: cl n cl o e>�, t r "' h "' 1 1·, �\ n u t· €, �,- a p o n t "'· n cl e)··· J h e <;:; a r ma s , 
f <-4 7 e n d o .... e:, s; !', e· i,; e p �, , ... a ,.. cl I z e n d o q ,.i e-: 1 ,:\ m m ,,1 t: ii. ··· 1 o s ..

As auto�iciades elitas competentes se manl. iveram omissas diante 
das oen�ncia�. efetuadas, cm clara conivEncia com os propr,�tjrios. 

D 1 ,,, n t E ri o e :-: p os t o , C> M C) v i m e r I t o Na e: 1 o n <":l ! cl e-:- O t': í-' e ·?.; ,,1. e: oi,; D i t· e i t os
Humanos, vem exigir da Secretaria P�bl ica cia Estada aa Paraíba, do 
(3 C) 'v' (-: r· f'I cl. (1 Ci t· CI •''- f> él. t'° é\ Í b e\ , d Ci I t·-.1 C f< A , ti i í) Í S t é r· Í C) r.i êl. �J U '.:! t_ j ç: e:\ € cJ C) 
Prc0cdcnle, provid&ncias urgentes. no sentida de: 

:i. • SJ e\ Ir r,. n t j r e\. �; e !:J 1.1 r· <':\ n ç: H n C \/ ! cl e\ cl f? S S ê\ S f cl. m Í j i cl. �; : 
;_:_'. .. D i::.· ·;;; ::-,\ r· r· o p t" i a r· �-- t:Í. 1·· 12 ,,1 ct r: e: o n f 1 i t: o ;!



-

,- , . I' 1.111 1t II p o 1 i t 1 ;:,1 1 p - li' t 11 1 p , , 1 it e· e :. 11 · 1.J1 ;·, 1 ,1 1_ ,., •' l. ,, ') d (' 

, , , J , ·, , ri n , 11, · �- '" r· e. .. ��:"- n • 

o MNDI: n.:un ido 1 i u �; e 1_1 '·' l l 11 e. o n t r o , E iri '-.1 '"· , .. 9 em b r· ,,, r 1 1·1 e - S P nos d i a�, 
t:: 
,_, d e I e ver· e: i ,,. n , m ,,1 n 1 -1' e s l ,.-,. 

r-·;:.Jc�,t- ,nu n c1 sue-.. hcróic:é\ 1ut:a 
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l)rnúncia contra n1inistro:

represália contra repórteres 
'arr.cm firandc Pauli.stB (AGEN) -

ter !-uh, oh1cto de quéilqucr apu
n, atl< éif.Or.1, ,1 denúncia dCl .iomalis
uhcm, l ..cmo!- contra o futuro minis
da Aeronáutica, hrigadciro Sócrates 
1tciro, continua fazendo vítimas en
:>s profissionais da comunicação. No 
no dia 1 � o jornalista Dcnni Azc\'e-

editor-rcsponsável da AGEN e 
Sner da sucursa] paulista de "O 
bo", foi demitido sumariamente pe
liretor de redação do jornal, Evandro 
los de Andrade. Ele havia escrito 
ícia sobre esse caso (ver o texto nes
pt![?:ina) e a dcmissã:> i,i "e--plicaia", 
ca e exclusivamente, pela redação da 
feia, publicada, aliás, de forma redu
a e deturpada em relação ao origina]. 

A.nteccdeotcs - A denúncia de Lemos 
publicada pelo .. Diário de NataJ", 

:ão dos Diários Associados, em 23 de 
eiro \1ltiJno, com o seguinte título de 
mcira página: .. Ministro identificado 
no torturador - Ex-exilado conta o 
� sofreu nas mãos do brigadeiro S6-
1tes, então oficial do D01-Codi". O 
>6ner Flá\'io Marinho, que entrevis-
1 Rubens Lemos, foi demitido suma
mente dias depois. Sofreram também
,resálias patronais - por terem lido e
torizado a publicação da matéria -
jomaJistas Luciano Herben e Alo(sio
,cerda.
Na edição do dia 24 o "Diário de
1tal" publicou a notícia na primeira
gina, com o título "Ministro não tor-

turou Ruhc:ns Lemo!-", !-cguida de urrui 
nota oficial do Centro de Comunicação 
Social dn Ministi<rio da Aeronáutica. A 
nnla di1 que a afinnativa dc Lemos 
"não é veraz", atrihuindo-a "a uma de
sesperada tentativa de desestabilização 
do novo governo, aos olhos da opinião 
pública, por parte de pessoas interessa
das na perturbação da ordem constituí
da". 

O próprio futuro ministro disse em 
Bras0ia não admitir, repudiar e abomi
nar atos de tortura, lamentando que 
"um erro de identificação" o estivesse 
atingindo. Entre vários ex-presos políti
cos e advogados que atuaram na Justiça 
militar houve reações contraditórias à

denúncia. O ex-preso polftico Benedito 
Justino, funcionário da Petrobrás, con
firmou a denúncia de Lemos, acrescen
tando ter sido também torturado por Só
crates Monteiro, no 001-Codi do Rio 
de Janeiro. Mas o vice-prefeito de São 
Paulo, Luiz Eduardo Greenhalgh, atri
buiu a denúncia a "um equívoco" do 
jornalista norte-rio-grandense. Opinião 
semelhante foi manifestada por José 
Arnaldo, ex-prefeito de Olinda (PE) e 
ex-preso político. 

Nota oficia] - Rubens Lemos prestou 
depoimento aos 200 participantes do 
sexto encontro nacional de direitos hu
mano5, em Vargem Grande Paulista 
(SP), no últin.o dia 9. No dia seguinte o 
Mo\'imento Nacional de Direitos Hu
manos divulgou nota oficial, afirmando 
ser "preocupante" a denúncia de Le-

A notícia en,·iada a "O Globo" 
SIJo Paulo (AGEN) - O ex-preso 

político e funciorufrio da Petrobrds, 
Benedito Justino, lotado em Natal 
(R.J,;), endossou, no último fim de 
semana, a denúncia feita há quin2e 
dias pelo jornalista Rubens Lemos, 
ex-assessor de imprensa do ex-minis
tro Dante de Oliveira na Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, acusando o 
futuro ministro da Aeronáutica, bri
gadeiro Sócrates da Costa Monteiro, 
como co-responsdvel pela prdtica de 
tonuras durante o regime militar. 

O ministro - que considerou 
.. injuriosas" as denúncias de Lemos 
- dará entrevista amanhã às 19h,
Dn São Paulo, depois de um encon
tro com representantes da aviação
desportiva brasileira, na sede do ae
roduhe paulistano. O Ministüio da
krondutica estaria tamMm reunin
do eknwntos para processar o jor
nalista por calzlnia e d�famaçáo.

Benedito Justino demmciou em 
Nmal que tambhn teria sido subme
tido a tonuras por parte do futuro 
ministro, na sede do DOJ-Codi ca· 
rioca, em um quartel da rua Barão 

mos prestou depoimento à Comissão 
de Direitos Humanos da OAB, seção 
paulista, no último sdbado. Ele 
apresentou tamblm suas demíncias 
contra o brigadeiro Sócrates aos 200 
participantes do sexto encontro na
cional de direitos humanos, encer
rado no último domingo em Vargem 
Grande Paulista, na Grande São 
Paulo. As denúncias de Rubens fo
ram, portm, contestadas pelo vice
prefeito de São Paul.o, Luiz Eduarda 
Greenhalgh, que foi advogado de 
presos políticos durante o regime 
militar. De acordo com Greenhalgh, 
as vítimas de torturas sempre reco
nhecem seus algozes, mas, nes1e ca
so espec(fico, Rubens Lemos "come
teu um equfvoco". 

Em seu depoimento à OAB e aos 
militantes de direitos humanos, Le
mos disse que estd recebendo amea
ças de morte pelo telefone. Segundo 
Rubens, pessoas que se apreserúam 
como membros do ''esquadrão da 
morte'' estão telefonando para sua 
casa em Natal, fazendo ameaças 
corrtra sua esposa e filhos, que 

_r • .J  __ ---- _._ • .__ 

mos. O MNDH acrescenta que "b 
IX)l-Codi, hraço de reprcs,são das For
ça'> Annadas nn período de exceção que
o paf!- viveu, f notoriamente conhecido
como organismo que 8S5:BSSinou deze

nas de patriotas e torturou, em seus ca
labouços, milhares de brasileiros com
prometidos ou não com a rcsist!ncia ao
regime militar".

"A nação brasileira", diz a nota, 
"espera, e todas as pessoas de bem tém 
o direito de exigir, que os fatos nos
quais o brigadeiro Sócrates da Costa
Monteiro é acusado de envolvimento
sejam ampla e devidamente esclareci
dos, para que não se tenha no cargo de
ministro de uma das annas uma pessoa
comprometida com o passado de
violência aos direitos humanos, com o
crime e a tortura."

Os militantes de direitos humanos as
sistiram a um vídeo da Comissão Justiça 
e Paz da arquidiocese de Natal (RN) cm 
que Benedito Justino dos Santos apre
senta seu endosso à denúncia de Lemos. 
A nota do MNDH está sendo encami
nhada ao presidente Collor de Mello, à 
OAB federal e ao Ministério da Ae
ronáutica. 

Reações - Diante da represália aos 
jornalistas que escreveram sobre esse

caso, a Federação Nacional dos Jorna
listas Profissionais (Fenaj) decidiu es
tudar a questão e encaminhar providên
cias em defesa do exercício profissional 
e da liberdade de imprensa. 

A notícia 

que "0 Globo" 

publicou 

Sócrates vai 
defender-se 
da acusação 
de jornalista 
s.�o PAULO - o futuro Mi

nistro da Aeronáutic.a, Briga· 
deito Sócrat� da Costa Mon
teiro, dará entrevista amanhã 
defendend�se da acusação do 
Jornalist.L Rubens Lemos de 
que teria sidc cerresponsável 
pela prática de torturas. O Mi
rustério da Aeronáuúc:8 esta-· 
ria reunindo elementos para 
processar o jornahsta por ca
lúnia e difamação. 

O ex-preso político Benedito 
Justino. func1onário da Petro-

->!--- .t--�-""' --.,e 4119'1'\. 
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RELATÓRIO 

Reunião da Coordenação do Conselho Nacional e do Secretariado Nacional 

do MNDH 

Instituto Israel Pinheiro, Brasilia (DF) 

15 a 18 de agosto de 1992 

A Coordenação do Conselho Nacional e o Secretariado Nacional do MNDH 

estiveram reunidos em Brasilia, de 15 a 18 de agosto de 1992, tendo a

dotado as seguintes decisões: 

1- Pedido de Impeachment de Collor

O Movimento Nacional de Direitos Humanos, considerando a gra 

vidade da conjuntura politica e o envolvimento do presidente Fernando 

Collor de Mello no "esquema PC Farias" - como comprovou a CPI mista no 

Congresso Nacional - resolve apoiar o pedido de impeachment do Presi -

dente da Rep�blica. 

Resolve igualmente solicitar providências ao Procurador Ge -

ral da Rep�blica, Aristides Junqueira, para que processe o Presidente 

da Rep�blica junto ao Supremo Trjbunal Federal.Neste sntido, o SN to -

mara providências necess�rias de car�ter juridico e político. 

Ainda neste contexto, o MNDH divulgar� um cartaz para marcar 

a sua posição diante do caso PC/Collor, com as palavras de ordem "Cor

rupçao e v-iolência.Pela �tica na pÓlitica". 

��������Z!l.*.füt���'lr�'aW'd,';TT/���f&;;m';!W2lW.M.i::L"'™"JGi-"1*�.fW&!lm'W.$!i 
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2-Reciclagem Administrativa:

O Movimento ap�ia a iniciativa da CESE e de agencias euro-

peias de ajuda ao desenvolvimento no sentido de promover 

e cursos voltados para a capacitação administrativa das 

seminarios 

entidades 

dos movimentos sociais e populares.Na pr�xima reünião ampla do CN/SN 

• em Brasilia, no final deste ano, sera reservado um espaço especifico

-

para que um técnico da CESE faça uma espécie de reciclagem da dire

ção do Movimento neste sentido.

3-Plebiscito Sobre Forma e Sistema de Governo:

Considerando a proximidade do plebiscito sobre sistema e 

forma de governo, marcado para 21 de abril de 1993, o MNDH resolve 

promover ampla consulta junto a todas as suas entidades filiadas so

bre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia.O objetivo da con

sulta é saber o que as entidades estão refletindo sobre o tema e so

bre a mobilizàção popular em torno dessa questão. 

4-Revisão Constitucional de 1993:

Outro tema sugerido para debate das entidades filiadas e 

o da revisão constitucional prevista para 1993.t fundamental mobili

zar, desde agora, a sociedade civil e, especificamente, as bases do 

MNDH para impedir re�rocessos nas conquistas verificadas na 

Magna em vigor desde 1988.Quaisquer iniciativas em andamento 

sentido devem ser informados ao escrit�rio nacional. 

5-Pr�-Central dos Movimentos PÓpulares:

Carta 

neste 

Ser� providenciado um estudo isento, estilo informe,para o 



reflexão do MNDH, sobre todos os aspectos ligados a formação da Pro-

Central dos Movimentos Populares.Este estudo sera amplamente divulga -

do junto as entidades filiadas. 

� 6-Parcerias: 

Para incentivar o desenvolvimento de parcerias, a coordena -

çao do CN e o SN recomendam as entidades filiadas que façam um amplo 

levantamento, em suas areas de atuação, de entidades com as quais o Mo 

vimento possa desenvolver ações conjuntas. 

7-Mercosul:

E solicitada ao Regional Sul-2 a produção de subsidios sobre 

o Mercado Comum da Região Sul (MERCOSUL) e suas implicações na socie -

dade brasileira como um todo e nos movimentos sociais e populares em

particular.

8-Narcotr�fico:

O CN/SN devem colocar na sua pauta de trabalho a preparaçao 

·de um Semin�rio ou Jornada especifica de estudos sobre a questao do 

narcotr�fico no Brasil e· na Am�rica Latina, em todas as suas dimensões. 

9-Centro Federal de Intelig;ncia:

O Projeto enviado ao Congresso, recententemente, pelo presi

denue Fernando Collor criando o Centro Federal de Intelig�ncia e mui -

to preocupante.Com ele Collor pretende encontrar trabalho par.a os an -

tigos arapongas do SNI. O CN/SN devem providenciar de imedi.ato acesso 

ao projeto e seu estudo, com a consequente sociilização das informa 
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çoes junto as entidades filiadas. 

10-Caso Hoyos:

Para melhor explicar a situação do brasileiro Sebastião Ho-

yos, preso na suíça, e conseguir sensibilizar as entidades do MNDH 

para o caso, assim como ampliar as alianças em suá defesa, serao pro -

<luzidos em texto (com tradução inclusive para o inglês) e um cartao 

postal com tiragem inicial de 05 mil exemplares. As providências se -

rao implementadas pelo SN e pelo companheiro Humberto Cunha, de Belern, 

que vem acompanhando de perto este caso. 

11-Prêrnio Nacional de Direitos Humanos:

A Secret�ria Executiva, Val�ria Brito, remetera de imedia 

to urna circular às entidades filiadas, colocando os nomes ja indicados 

para a escolha do Prêmio Nacional de Direitos Hurnanos/92, com resenha 

curricular, destacando o fato de que continua aberta a possibilidade 

de novas indicaç;es, at� 30 de setembro pr�ximo. O local da entrega do 

�rêmio sera escolhido em funça; do Sernin�rio Nacional de Dezernbro,dos 

custos e das possibilidades de repercussão na imprensa. 

12-Semin�rio Nacional de Dezembro

O Semin�rio Nacional de Dezembro sera realizado em São Pau -

lo ou Brasilia, em funçãõ dos custos. A data ser� de 07 a 12 de dezem

bro de 1992. A programação ser� organizada pelo SN. Para o projeto fi

nanceiro, a Secret�ria Executiva ativar� de imediato contatos com en -

tidades financiadoras e parlamentares progressistas. 

13-Produção de Textos Ligados as Lutas do MNDII:
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Considerando a necessidade de aprofundar a reflexão sobre te 

mas colidianarnenle trabalhados pelo Movimento, é decidida a produção 

de subsidias te�ricos sobre ternas corno cidadania, etica, política, vi

olência e democracia, entre outros. 

14-Eixo Politico do Movimento e Seus Fundamentos Filos�ficos:

Diante da necessidade de aprofundar a reflexão sobre a iden

tidade do MNDH, é indicado para entrar na pauta do seminario de dezem

bro o tema do "eixo politico do Movimento e seus fundamentos filos� 

ficas." 

15-Luta pela Vida:

O Movimento deve providenciar estudos interdisciplinares so

bre a luta pela vida. Neste sentido, os estudos devem incluir refle -

xÕes e análises sobre o que e a vida em suas várias dimensões. 

incluir, nestes estudos, para subsidiar as entidades filiadas, temas 

e como o aborto, a bioética, a eutanásia, o patenteamento de seres vi -

vos, entre outros. Cabe ao SN definir os passos concretos para execu -

tar esta decisão. 

16-Pesquisa Nacional Sobre a Violência Criminalizada:

O projeto deve ter continuidade, a partir do Regional Nordes 

te, estendendo-se is demais regiões do pais, com acompanhamento do Pro 

grama de Violência e Cidadania. A pesquisa deve considerar todas as 

fontes de dados (imprensa, poder p�blico, entidades filiadas ao MNDH e 

demais ONGs ). Na reunião nacio�al de dezembro, o Movimento deverá ter 

em mãos um projeto de expansão do projeto. 



e· 

17-Informatização:

Devem ser socializ�das as experiencias de informatização dos 

trabalhos nas entidades filiadas . Isto pode ser feito atraves de sub-

sidios e est�gios acessiveis �s entidades filiadas. 

18-Bibliografias:

Devem tamb�m ser produzidas e socializadas pelos Regionais, 

entidades filiadas e CN/SN, bibliografias especificas sobre os 

campos de atuação do Movimento. 

19- Pesquisa desenvolvida pelo Programa de Formação:

varios 

Publicada a fase descritiva da pesquisa sobre o MNDH, trata

se agora de desenvolver a fase de contextualização. Os Regionais devem 

cumprir essa tarefa, em contato permanente com a equipe do programa de 

formação (atrav�s dos companheiros Roque e Marisa). 

20- Hist�ria do MNDH:

A hist�ria do MNDH deve ser escrita com base em c�it�rios ci 

entificos.Um primeiro passo ser� o hist�rico ·dos antecedentes da luta 

pelos Direitos Humanos no Brasil e o segundo, a hist�ria do Movimento 

a partir de 1982. Para isto a Secretaria de Formação recorrer� a pro -

fissionais universit�rios na irea de hist�ria e, na segunda fase, reco 

lher; testemunhos dos fundadores do Movimento. 

21- Serviços de Direitos Humanos nas Ordens Religiosas:

O CN/SN e os Regionais abrirão processo de di�logo e parceri 

m����'tt=:,.J�1t��1.n�\��1�,��ll���ttti�=fü��w.�=&���*fít?��)tt�tn:;.1.tI1u�t%1�;J�&\t��m1irtit1w.;n:rnri�r:m,rmrimmrtgt1tltt?E?.i�rnr·:::'[f.:fürr;.� 
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a com os serviços de Direitos Humanos que vem sendo constituidos pe

las ordens religiosas.Exemplos: Franciscanos, Espiritanos,dominica -

nos. 

22- Agência Ecumênica de Noticias:

Como entidade filiada.� AGEN e tendo a Agência Ecum�nica 

de Noticias entre suas filiadas, o MNDH apoiar� decisivamente a AGEN 

em sua nova fase de atividades, iniciada na recente assembl�ia de 

julho. Subsidiar� os dirigentes da AGEN na escolha de corresponden -

tes e colaboradores e far� campanhas de assinaturas de suas publica

çoes. Por sua vez a AGEN continuar; divulgando as atividades do Movi 

mento e de suas entidades filiadas. 

23- Situação Funcional do Escrit�rio Nacional em Brasiiia:

A coordenação do CN e SN examinaram ampla e profundamente 

a situação funcional de escrit�rio-sede em Brasilia.Dentro de um pro 

cesso de negociação com os funcion�rios, adotaram as seguintes deci-

soes: 

23.1- Alteração da jornada de trabalho para quatro horas com redução 

salarial. O hor;rio ser� definido pela Secretaria Executiva e 

Secret�rio de Viol�ncia e Cidadania. 

pelo 

23.2-Ser� imediatamente colocado na carteira funcional o sal�rio in-

tegral dos funcion�rios, com os devidos encargos sociais. 

23.3-Dever� ser feito todo um levantamento interno dos valores reais 
, 

pagos ate esta data.Estes valores serao computados caso haja recisão 

contratual. 

23.4-Foram cancelados todos os be�eficios extras as obrigações so 

ciais pagas pelo MNDH. 
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23.5- Caso haja necessidade de ampliação da carga hor�ria de 04 horas 

em decorrencia de alguma atividade do Movimento, as horas extras tra-

balhadas serao pagas em corrformidade com a lei. 

23.6- De agosto a dezembro/92, ser� implementado um período de reorga 

nização funcional, incluindo treinamento em inform;tica, verificação 

da produtividade e da qualidade do trabalho. Em dezembro, o CN/SN fa-

rao uma avaliação desses itens para decis�es eventuàis a serem toma-

das oportunamente sobre o quadro funcional. 

23.7-É tamb�m mantido at� dezembro/92 o sistema de antecipação quinze 

nal dd pagamento do salirio. 

23.8-Serão pagas as diferenças salariais referentes as quantias res -

tantes de maio e junho/92 e julho/92, com o pagamento de agosto/92. 

23.9-Seri providenciado reajuste mensal dos salarios, de acordo com a 

inflação, pelo índice do governo federal, como antecipação. 

23.10-São mantidos os salirios da Secretiria Executiva e do Secreti 

rio de Viol�ncia e Cidadania, com base nos mesmos crit�rios do item 

23.9. 

�3.11-A remuneraçao dos funcionirios (exceto os dois secretirios) se

ra de cr$ 1.200.000,00 a partir de setembro, _mais a infJ..açã·o do mes 
. , 

de agosto, paga com o salario de setembro. 

24- Conclusão:

A reunjão de ílrasilia incluju ainda uma an�lise da conjuntu 

ra brasileira e latino-americana e uma visao geral sobre o andamento 

da vida do Movimento nos Regionais. 

No inicio dos trabalhos, os participantes recolheram-se em 

momentos de reflexão, saudade e oração pelos companheiros de caminha

da que deixaram esta vida: Francisco de Assis e Zili de Souza, de Bc-
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lo Horizonte; Jorge, de Campo Grande; D. Mattias Schmidt, de Rui Bar

bosa e Jos� Novaes, os dois da Bahia. 

A reflexão concluiu que a nossa lu�a-pela vida deve incluir 

a preocupaçao conosco mesmos (nosso corpo, nossa mente) e com os que 

estão bem pr6ximos de n6s. Tão pr6ximos que frequentemnte nao os en -

xergamos. 

t • 

\..� °t'�� c4 �-� .? �
Valeria Getulio de Rrito e Silva 

Secret�ria Executiva 
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Particip antes da Reunião: 

Pedro Wilson Guim arães, Humberto Cunha, Aldenice Teixei-

ra, Val�ria Brito, Roque Graziottin, Augustino Veit, Dermi Azevedo 

(que redigiu este relat�rio), Marisa Formolo Dall a Vecchia e Uaç aÍ 

e (assessor da CESE), que participou de p arte do encontro. 



MNDH 

MOVIMENTO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

RELATORIO da REUNIÃO do CONSELHO e SECRETARIADO NACIONAIS 

O Conselho e o Secretariado Nacionais do Movimento Nacional de 
Di reitos Humanos (MNDH) estiveram reunidos no Centro Recreativo,Esporti
vo e Cultural (CREC ) da Vila Marlene,da Prefeitura Municipal de São Ber 

nardo do Campo, em 2 e� de maio de 1992.0s trabalhos foram muito produ
tivos,marcados por uma discussão politica de alto nivel.Foram adotadas 

-s seguintes resoluções nas v�rias atuações do Movimento:

1-Sjtuação dos Regionais:o CN/SN detivera�-se,de modo �articualr,na a na
lise dos Regionais Norte I e Norte II.Valeria Rrito ira a Manaus proxi -
mamente para assessorar nas questões administrativas e na preparação do 
encontro regional de julho.Acompanhada de Eduarda Homem, do Nt, ira tam
b�m ao Maranhão para analisar in loco as questões do Regional. 

2-Papel Politico do Conselho Nacional: a reunião adotou 11 decisões rela
tivas ao Conselho Nacional,com base na decisão adotada no Encontro Nacio
nal de brasilia,em janeiro �ltimo.Foram estas as decisões:

a-O CN tera uma coordenação pr�pria com três titulares e um su 
plente. 

b-0 CN deve ter maior presença, represent atividade e participa
çao interna e externa na vida do Movimento. 

c-0 CN � expressão politica do MNDH,juntamente com o Secreta 

aiado Nacional.
_, d-Os Conselheiros sao motivadores e articuladores da implemen-

tação das atividades dos Regionais. 
e-Um dos coordenadores do CN assumir� a coordenação da Socie -

dade de Apoio aos Di reitos Humanos. 
f-0 CN deve ser consultado com mais frequência pelo SN.
g-0 CN deve orientar campanhas nacionais,estabelecendo diretri

zes. 
h-0 CN deve produzi r estrat�gias para aprofundar a organicida

de do Movimento,com vistas� realização dos objetivos do MNDH. 
i-0 CN deve cumpr ir a decisão do Encontro Nacional:� integrado

por dois representantes por Regional, sem exceçoes. 
j-As reuniões do CN devem continuar sendo realizadas semest ral

mente. 
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1-A coordenação do Conselho Nacional - com um mandato de dois 
anos, a partir desta reunião de São Bernardo do Campo - ser� formada pe
los conselheiros Pedro Wilson Guimarães ( escolhido para presidir a Soei 
edade de Apoio aos Direitos Humanos ) , Humberto Cunha e Aldenice ( como 
titulares ) e Marcelo Franck, como suplente. 

3-Novos Crit�rios para o Prêmio Nacional de Direitos Humanos :com base
na premissa de que o Prêmio deve atingir,progressivamente, a sociedade 

�ivil como um todo, o CN decidiu que as indicações para esta premiação
-�vem partir de todos os cidadãos e cidadãs interessados.para isto deve 

ser feita toda uma motivação, atrav�s da divulgação do Prêmio, e laboran
do-se um cartaz com a foto da estatueta de Elifas Andreatto. 

ma: 
Ser� seguido - j� nesta nova sistematica - o seguinte cronogra 

Prazo para indicação do Prêmio: 12 de junho a 30 de setembro 
An�ncio de escolhido: 12 de outubro de 1992 
Entrega do Prêmio: 10 de dezembro de 1992 
Mensalmente o SN informar� aos Regionais sobre o andamento das 

indicações. 
A computação das indicações ser� feita pelo SN e Coordenação 

do CN. 

4-Nova logomarca do Movimento:Não foram aceitas as varias propostas apre 
sentadas por diversos artistas.Em lugar delas,foi escolhido - como base 

gr�fica e artistica para a nova logomarca - o simbolo dos 10 anos do 

e\JDH,do ar�ista Ven�ncio Pinheiro,de Natal(RN).Com ele o Sec:etariado N� 
cional fara entendimentos quanto ao valor a ser pago como premio /grati
ficação.O Centro de Documentação e Mem�ria Popular de Natal ficou de se 

entender com o artista para detalhar o que o CN/SN querem da nova marca. 

5-Crit�rios para publicações:
5.1-As publicações do Programa de Foramção e do Programa de Co 

municaçao devem ser distribuidas gratuitamente para as entidades filia -
das. 

5,2-0s Regionais podem fazer publicações sobre direitos huma 
nos,tendo como crit�rios:a colocação do nome do MNDH,sua logomarca,os en 
dereços do Nacional e dos Regionais numa das contra-capas. 

5,3-Cada entidade filiada ao MNDH deve colocar,abaixo de seu 
logotipo e/ou razão social,a frase "Filiado(a) ao Movimento nacional de 

Direitos Humanos". 
5,4-0s textos de apoio,selecionados pelo Programa de Comunica

ção,devem ter uma tiragem um pouco mais ampliada para distribuiçaÕ e v en 
da fora do Movimento. 
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5,5-A pesquisa sobre o MNDH/91 deve ser adaptada para publica 
ção,priorizando-se a sua publicação junto aos Centros,bibliotecas e en -
tidades diversas do pais e do exterior. 

6-Compra de faxes O Movimento fará uma distribuição de faxes adquiri -
dos através do projeto da Diakonia.O SN elaborará termo de e�préstimo
destes equipamentos para os Regionais,uma vez que a propriedade é do Mo
vimento (MNDH).

Numa primeira etapa,os faxes serão emprestados aos Regionais 
�ste I com instalação em Serra/ES ).Leste II ( em Belo Horizonte),Cen 

tro Oeste ( em Goi;nia ) além de Caxias do Sul ( Rio Grande do Sul),pel� 
Sul II. A instalação no Sul I (em SP) ficará para uma segunda etapa.Quan 
to ao Regional Nordeste,o SN aguardará uma definição regional.Enviará po 
rém a este Regional a importância equivalente a US$ 1.000. 

7-DecisÕes Relativas aos Programas:
7.1-0 projeto preparado pelo Regional Nordeste sobre a viol�n

cia institucional é adotado como ponto de partida para uma ação mais ci
entifica e planejada do MNDH no campo da viol�ncia.Caberá ao CN, atra�és 
de sua coordenação e ao SN,através do programa especifico,adequá-lo a um 
perfil nacional.Todas as informações sobre o decorrer do processo de im
plantação do projeto devem ser socializados.Os Regionais devem estabele
cer debates a respeito. 

7.2-Programa de Formação:o aprofundamento da metodologia da 
práxis é reafirmado em todos os niveis.A prioridade do programa é a inte 

�ação do conjunto das atividades do Movimento nesta perspectiva.A pes = 
quisa sobre o MNDH/91 deve,agora, ser contextualizada, com vistas a uma 
segunda etapa.Em todo o trabalho de Formação do Movimento,leve-se sempre 
em conta a hist�ria do MNDH. 

7,3-Programa de Comunicação:colocam-se prioritariamente os se
guintes objetivos para o programa:Aprofundar os debates e estudos sobre 
a Teoria da Comunicação numa perspectiva critica,neste sentido,em torno 
do eixo central do MNDH, aprofundar os estudos sobre as dimensões simb�
lica e ideolÓgica do processo de comunicação;capacitar os quadros do Mo
vimento em todos os niveis no campo da comunicação;estabelecer mais con
tatos com profissionais da área para que se engajem e/ou colaborem com 
o MNDH, favorecer a luta por uma politica democrática de comunicação e
informação no pais; acompanhar e articular, com o SN, a politica de pu -
blicaçÕes do Movimento; acompanhar e apoiar as atividades dos Regionais
nesta ares.
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7.4-Secretaria Executiva:o CN/SN aprofundaram, na reuniao de 
SBC, o papel especifico da Secretaria Executiva.São seus papeis especi -
ficas a articulação inter-regional; a articulação externa do Movimento 
juntamente com o CN e o SN e a administração dos recursos humanos e mate 
riais da sede nacional. 

8-RecomendaçÕes Gerais ao SN :O CN recomendou ao SN que siga as determi
ftções do �ncont�o nacional, relativas� ison?mia orçamen��ria entre os
�rogramas,a gestao coletiva das atividades e a constituiçao informal de 
assessorias em cada �rea.Destacou que esta recomendação nao significa 
que o SN não venha cumprindo e seguindo as decisões do encontro nacional. 

Neste sentido,em termos de assessoria,o CN/SN acolheram Marisa 
Formolo Dalla Vecchia,ex-secret�ria nacional de Formação,como assessora 
especial dos dois colegiados.O programa de comunicação j� tem como 
sores o jornalista Miguel de Oliveira e o advogado Pedro Estevam 

asses 
-

Alves 
Pinto Serrano.O Programa de Violência tem como assessor o advogado Eduar 
do Homem. 

9-Crit�rios para representação do Movimento:O crit�rio da gestao coleti
va vale tamb�m para a representação do Movimento. Neste sentido,foi apro
vada uma norma que pode ser assim resumida:

Nas atividades do pr�prio Movimento,na sede ou noutras regiÕes 
do pais:programar antecipadamente a representação. 

_.a Nas atividades para as quais o movimento for convidado:dividir
� tarefas de representação,equitativamente,com base na programação pr�

pria do MNDH,ou seja sem prejudic�-la. 

1O-Legalização da situação funcional dos profissionais do MNDH: Com base 
nos recursos disponiveis e na situação do mercado salarial em Brasilia 
o SN e a coordenação do CN procederão de imediato� legalização da situ
ação funcional dos profissionais que estão a serviço do Movimento na se
de nacional.Quando a proposta salarial estiver elaborada os conselheiros
serão chamados a opinar,atrav�s de telefone,fax, ou diretamente, quan
do for o caso.

A reunião do SBC examinou ainda as contas do Movimento, avali
ou o semin�rio nacional de comunicaçao e violência - realizado de 28 de 
abril a 1º de maio e fez,finalmente, a avaliação da pr�pria reunião do 
CN/SN. 

São Bernardo do Campo,maio de 1992 
Conselho Nacional/Secretariado Nacional 
Movimento Nacional de Direitos Humanos 
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL/SECRETARIADO NACIONAL DO MNDH 

ADOTADAS NA REUNIÃO REALIZADA EM BRASÍLIA, DEZEMBRO DE 1992. 

Reunidos na casa de encontros da CONTAG, em Brasília, em 

três momentos, entre os dias 7 a 12 de dezembro de 1�92, os ·inte

grantes do Conselho Nacional e Secretariado Nacional do MNDH adota 

rarn as seguintes resoluções: 

1.NOrutiAS SOBRE AUSENCIAS DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DO CN

Os conselheiros que, por qua·isquer rnoti vos, não puderem par

ticipar das reuniões do Conselho Nacional, deverão comunicar a au

sência com antecipação, por escrito, de preferência, ao coordenador 

do CN. Do mesmo modo, não poderão indicar substitutos a título pes

·soal corno seus repre-sentantes nessas reuniões. Corno já aconteceu 

nas reuniões anteriores de São Bernardo do Campo e Brasília, o CN 

reafirma a norma de que os Regionais são representados no CN por 

dois conselheiros, exclusivamente. 

2.GESTÃO COLETIVA DO PROGRAMA VIOLENCIA E CIDADANIA

Diante da renúncia do secretário nacional do Programa Violên

cia e Cidadania, o CN/SN reiteram a gestão coletiva do eixo do Movi 

rnento Nacional de Direitos Humanos. Neste sentido, será desenvolvi

do um plano de trabalho,· a partir das diretrizes estabelecidas nes

t� reunião de Brasília, envolvendo os secretários de Formação, Cornu 

nicação e Secretária Executiva, além do próprio Conselho. Será tam

bém contratada urna pessoa para gerir a área adrninistratíva da sede 

nacional, subordinada no dia-a-dia à Secretária Executiva, de modo 

a liberar essa secretária para as suas tarefas p�líticas específi -

cas. 

3.MUDANÇAS NA COORDENAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL

Os conselheiros Marcelo Frank e Oscar Gatica assumem vagas na 

Coordenação do Conselho Nacional, diante da renúncia de Aldenice 

Teixeira e da vaga·aberta na suplência, diante da passagem de Marce 

celo Frank para a titularidade. 

4.DIRETRIZES:POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS PARA A GESTÃO DA SEDE

���¾l.il��t:��¼����'�X�"\���-w�1�1:���'\�����*=W�JJ���������%�:r�l1irr�v.r;:1�m��11rn�füt'§�1�?itit:rti:füJis;;rr::::Jlt11tti:füJtttttt:���tmm;:l 
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NACIONAL 

O CN aprova algumas diretrizes político-administrativas para 

embasar a gestão da sede nacional em Brasília: prioridade dos cri

�érios·políticos sobre os burocráticos; identificação a mais racio 

nal possível das demandas da Secretaria Executiva e da sede; racio 

nalização de funções e tarefas; definição clara de papéis para o 

quadro funcional: as tarefas de representação política e a gestão 

administrativa, a nível de tomada de decisões, cabem ao Conselho ' 

�acional e ao Secretariado Nacional. Estas insiâncias sao represen 

e tadas, no dia-a-dia. da sede nacional, pela Secretária Executiva. 

5.PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DO (A) AUXILIAR ADMINIS

TRATIVO (A)

Para a contratação do (a) auxiliar administrativo (a) para a 

·sede nacional, serão adotados os seguintes cronograma e procedimen

tos:

2 

Até 15.1.1993: Definição do perfil de trabalho do (a) auxiliar. 

Até 30.1.1993: 

Instância de aprovaçao deste perfil: SN/Coor-

denação do CN em sua reunião de janeiro. 

Divulgação da oferta desta vaga e recebimento 

de currículos. Os candidatos deverão anexar ao 

currículo uma proposta de funcionamento admi -

ni�trativo da sede nacional de uma entidade co 

mo o MNDH. Este item será pesado na seleção. 

Até 15.2.1993: Prazo máximo para a seleção, mediante entrevi� 

tas e análise curricular e-para a contratação, 

ouvidos, pelos meios usuais, a coordenação do 

CN e o SN. Selecionado o f�ncionário, começará 

a trabalhar de imediato, seguindo-se plenamen

te o critério do período de experiência, confor 

me a CLT. 

6.SECRETÁRIA EM TEMPO INTEGRAL

A partir de janeiro de 1993, a secretária da sede nacional 

(Neide) passa a ter período integral de trabalho, conforme as normas 

trabalhistas. 
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7.PRO LABORE PARA OS SECRETÁRIOS NACIONAIS NÃO LIBERADOS

A partir de janeiro de 1993, os secretários nacionais não libe

rados em tempo integral para o Movimento terão um pro labore no va

lor correspondente a US$ 180, reajustado mensalmente conforme o ín

dice oficial-da inflação. Este pro labore será transferido aos se

cretários de Formação e Comunicação através das entidades às quais 

estão vinculados profissionalmente. 

8.NOVOS CRITÉRIOS SALARIAIS

A partir de janeiro de 1993, serao estas as referências salari

41· ais .na sede naci_onal do Movimento: Secretária Executiva - de 10 sa

lários mínimos ao valor correspondente a US$ 800; Auxiliar Adminis

trativo(a) - de 6 salários mínimos ou valor correspondente a US$ 

500 ou 650; secretária - de 4 salários mínimos a US$ 400 e contador 

(a) - de 2,5 salários mínimos a US$ 200. O reajuste será mensal con

forme a inflação oficial.

9.PRO LABORE PARA A ASSESSORIA AO CONSELHO NACIONAL/SN

A assessoria do CN/SN, conforme a que vem sendo prestada pela

companheira Marisa Formolo Dalla Vecchia, será remunerada pontual -

mente, com base em critérios de remuneração adotados pelas ONGs. Uma 

indicação de referência para esta remuneração é a adotada pela CESE 

para seus colaboradores. Levantamento neste sentido será feito pela 

Secretária Executiva. 

10.POLÍTICA DE PROFISSIONALIZAÇÃO A LONGO PRAZO

Sempre na perspectiva de um serviço mais eficiente, na busca 

da implementação de seu eixo político, o MNDH aprofundará, no decor 

rer do próximo ano, estudos para uma mais ampla profissionalização' 

de seus quadros dirigentes e executivos (por exemplo, a nível de Se 

cretariado Nacional). 

11.ELEMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DO MNDH EM 1993

11.1.PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Prioridade: Estabelecimento de uma Política de Comunicação do

Movimento, em torno de seu eixo, voltada para dentro e para fora do 

MNDH. 

Fórum de decisões: Coletivo NaciÓnal integrado pelos responsa

veis regionais pelo Programa, juntamente com o Secretário Nacional. 
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Atividades: 

Realização de seminários regionais sobre Política de Comun�

caçao e o;eixo doi =MNDH: 

. Norte 1: setembro ou outubro/93 . 

. Nordeste: fevereiro de 93 . 

. Norte 2: definirá data a curto prazo . 

. Sul 2: agosto de 93 . 

• Leste 1: abril de 93.

Leste 2: março ou maio de 93.

Centro-Oeste:· define data em janeiro .

. Sul 1: define data a curto prazo. 

AS PROPOST_AS DE DATA DEVEM _SER COMUNICADAS COM ANTECEDENCIA À

SECRETARIA EXECUTIVA E AO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO PARA A DE

VIDA PROGRAMAÇÃO . 

. Realização de campanhas publicitárias em torno do eixo, com 

ênfase para a questão da impunidade. Detalhamento na reunião' 

da Coordenação do CN/SN . 

• Potencialização das denúncias sobre violação dos direitos hu-

manos, por todos os meios disponíveis .

• Capacitação no uso dos instrumentos de comunicação social.

EM TODAS AS ATIVIDADES � DESTE E DOS OUTROS PROGRAMAS - SERÀ 

CONSIDERADA A INTEGRAÇÃO E COMPLEMENTARIEDADE METODOLÓGICA (IN 

TERFACE) 

. Serão também preparados subsídios sobre os aspectos de Comu

nicação nos projetos de revisão constitucional e na Lei de 

Informação Democrática, ainda não votada pelo Congresso Naci 

onal . 

• O Programa deverá também ficar atento às violações dos diréi

tos humanos sofridas pelos jornalistas e comunicadores soci

ais.

O Coletivo Nacional do Programq ajustará sua agenda de reuni

Ões às de caráter nacional para efeito de economia.

11.. 2. PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Prioridade: Política de Formação com base na metodologia da 

práxis. 
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Fórum de decisões: Coletivo Nacional 

Atividades: 

5 

.Seminários Regionais sobre política de formação, envolvendo 

os seguintes aspectos: sistematização de experiências, capa 

citação administrativa e financeira dos Regionais e CDtts 

planejamento e formulação de programas, abordagem de temas 

conjunturais (por exemplo, revisão constitucional, plebisci 

to sobre forma e sistema de governo, pap�l _das forças arma

das, situação dos povos originários, políticas públicas, en 

tre outras)� 

.Concretização, a nível nacional, de um Programa de Democra

ti�ação das Instituições Estatais nas áreas da Justiça e da 

Segurança Pública. Um dos instrumentos neste sentido será o 

acervo sistematizado cientificamente, através do Banco de 

Dados sobre violência, já em funcionamento no Regional Nor

deste e a ser estendido progressivamente, a partir de 1993, 

a todos os demais Regionais. 

Instrumentos: 

.Contextualização da �esquisa nacional de 1991 (de acordo 

com as possibilidades dos Regionais) . 

. Reconstrução da história do MNDH (projeto de pesquisa a ser 

estabelecido pela Secretaria de Formação). 

Neste sentido, assegurar a presença da Secretaria Nacional 

de Formação em atividade prevista para Recife, em janeiro de 1993, 

envolvendo o GAJOP e a Catholic Relief Service, da Igreja Católica 

Romana dos EUA, em torno da identidade das ONGs que atuam na área' 

dos direitos humanos. 

12.AGENDA DE 1993 A PARTIR DA REFER�NCIA DE ATUAÇÃO NACIONAL
12.1.Seminários regionais de formação sobre direitos humanos, 

cidadania e revisão constitucional. Período proposto aos 

Regionais: março a maio de 1993. 

O CN/SN propõem que sejam convidados, como assessores pa 

ra estes seminár'ios, constitucionalistas sensíveis a pro 

blemáti6a dos direitos humanos. Sugerem também uma cole-
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ta de todos os subsídios disponíveis sobre a revisão cons

titucional, assim como das propostas sobre o tema já prepa 

radas por segmentos importantes das elites (Febraban, CNI' 

e outros setores empresariais). 

12.2.Seminários regionais de Comunicação. Ver item 11.1. 

12.3.R�uniões plenárias do Conselho Nacional/Secretariado Naci

onal: 

Primeira em Goiânia, em junho de 1993, sobre revisão cons 

titucional e direitos humanos, já sistematizando os resul 

tados dos seminários regionais sobre o mesmo tema, reali

zados de março a maio. 

Segunda em local a ser definido pela Coordenação do CN/SN 

(na reunião de janeiro) para preparar o encontro nacional 

de 1994. 

12.4.Reuniões do Secretariado Nacional, mais um integrante da 

Coordenação do Conselho Nacional, através de um sitema de 

rodízio: 

janeiro - no Centro-Oeste (local e data a definir ainda ' 

este ano). 

maio - 4 a 7, no Lar Escola Maria Imaculada, em Itapeciri 

ca da Serra (SP). 

agosto - data e local a definir. 

outubro - 30/9 a 3/10, no Lar Escola Maria Imaculada, em 

são Paulo. 

dezembro - data a definir. Local: em Brasília ou onde for 

entregue o Prêmio. 

12.5.8Q ENCONTRO NACIONAL DO MNDH/94 

Local: Salvador, Bahia 

Tema: Cidadania e direitos humanos: rumo ao século 21 (e� 

ta é a essência do tema, cuja forma definitiva será 

decidida nas reuniões já citadas nos itens 12.3 e 

12.4). 

Alguns critérios de participação: 

• Como e norma dos encontros nacionais, cada entidade filiada'
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terá direito a um representante com direito a voz e voto . 

• O MNDH não financiará as passagens dos representantes das

entidades ·filiadas. Desde agora, todas as entidades devem

ficar cientes desta decisão, através dos Regionais .

• Cada Regional deverá suprir as despesas de passagem de seu

(sua) Secretário(a) Executivo(a) .

• O MNDH se encarregará das passagens dos Conselheiros Nacio

nais e dos integrantes do Secretariado Nacional .

. Todas as formas solidárias e autogestionárias devem ser fa

vorecidas para garantir a mais ampla participação possível 

·das entidades filiadas no encontro de 1994.

13.REPRESENTAÇÃO DO MNDH EM CONSELHOS

A representação do MNDH em Conselhos de diversa natureza 

sera escolhida do fórum formado pelo CN/SN. Os representantes esco 

lhidos reportar-se-ão a esta instância para relatarem suas ativida 

des, ou por iniciativa própria ou quando solicitados, sem que isto 

implique em sua participação regular seja no CN, seja no SN. 

14.REPRESENTAÇÃO DO MNDH NO CONANDA

Com base nos critérios definidos no item anterior, o com

panheiro Augustino Veit é escolhido para representar o MNDH no Con 

selho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

� 
na atual gestão.

Participaram da reunião do CN/SN em Brasília os conselheiros Pedro 

Wilson Guimarães, Antônio Cesar Coutrim, Ruscelino Araújo Barbosa, 

Marcelo Frank do Nascimento, Oscar Gatica, Kátia Regina A. Barros, 

Fábio Alves dos Santos, Fermino Fechio, Ana Beatriz Baron Ludvig, 

Socorro Prado, Eduardo Loureiro, Tertuliano Cabral, Aldenice Teixei 

ra, além de Valéria Brito, Roque Grazziotin, Dermi Azevedo e Augu� 

tino Veit (Secretariado Nacional), Marisa Formollo Dalla Vecchia, 

assessora e Cleyde Canuto Oliveira, representante da CESE. Ressal

tamos que os Conselheiros do Nordeste �izeram um rodízio em sua par 

ticipação. 

Brasília, 17 de dezembro de 1992. 

CN/SN 

7 
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defesa dos direitos humanos 

SERVIR Ã VIDA 

IX REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DO MNDDH 

Presentes: 

Augustino Veit 
Luiz Carlos Smiderle 
Pedro Wilson Guimarães 
Sada Baroud David 
Jacira de Moura Sender 
Celso Pereira de Souza 
Roberto Garcia 
Marga 
Fernando Gonçalves Rodrigues 

Salvador, 1 e 2 de outubro 87 

regional Sul II 
regional Sul I 
regional Centro Oeste 
regional Leste I 
regional Leste II 
regional Nordeste 
regional Norte I 
regional Norte II 
Serviço de Intercâmbio 
Nacional 

Outras pessoas do MNDDH que participaram em alguns momentos: 

Maneto 
Marcos Bretas 
Fátima 
Baginha 
Moura 

Centro Luiz Freire/GAJOP -PE 
Casa Rui Barbosa RJ 

Aneide 

CESE - BA 
Com. Justiça Paz - BA 
INESC 
CDDH/RondÔnia 

1) Leitura de carta da AGEN dirigida à secretaria da comissao e in -
forme da próxima reuniao do Conselho da AGEN a se realizar no ini
cio-de fevereiro de 1988, em são Paulo.

2) Foi proposta a extin�ão dos memorandos, por considerar que os me�
- -

,, -

mos nao estao surtindo efeito de pressao sobre as autoridades, as
autoridades as quais se dirige. Questiona-se as entidades tem re�
pendido em quantidade significativa estes memorandos. De outro la
do a evid�ncia maior da necessidade da manutenção dos serviçoscb�
memorandos é a solicitação crescentes dos pedidos.

- ficou decidido fazer uma avaliação mais pormenorizada a partir
de dados colocados pelo SIN. A Comissão Nacional indicou a AGEN
para promover esta análise juntamente com a equipe do SIN e Au
gustino, representante da Comissão Nacional. Se a avaliação con
cluir pela ineficácia deste instrumento de canalização de apoi�
e den�ncia, a proposta é que a AGEN veicule estas den�ncias em
forma de notícia pelo seu Boletim

- esta "equipe de avaliação dos memorandos" deverá apresentar a
Comissão Nacional um relatório matemáti;o, critico-avaliativoca



e 

-

3) A AGEN fará a assessoria de imprensa ao V Encontro do MNDDH. A c�
bertura do encontro estará aberta a outros jornalistas e jornais.

4) Campanha Nacional pela Reforma Agrária:

- Numa rápida avaliação da Campanha,o MNDDH reconheceu sua ausencia
às reuniões da CNRA e reafirmou seu apoio politico a esta luta e
responsabilizou o companheiro Pedro Wilson de fazer o acompanha -
mento.

- as reunioes da CNRA têm se realizado na maior parte das vezes em
Brasília e centrado suas ações sobre o Congresso Nacional Consti
tuinte.

5) Constituinte

- É dominante uma visao cética do avanço que a Constituinte
significar, ou melhor trazer.

possa 

- a Constituinte tem sido progressista no capítulo dos direitos in
dividuais e conservadora nas questões sociais e econômicos.

- o projeto atual de constituição está remetendo questões fundamen
tais para a lei ordinária.

- as questões que estão sendo aprovadas na comissão de sistematiza
ção dificilmente serão mudadas pela votação em plenários. Consid�
rando que qualquer proposta apresentada em plenário precisará de
1/3 dos congressistas para aprová-la e nenhum grupo tem esta qua�
tidade de votos.

* .Convênio com o INESC:

a exceção do regional Leste II, avaliou-se que a comunicação
atendido as expectativas. Alguns representantes dos regionais
liam que a visão de conjuntura apresentada nos Últimos meses
sido mais realista.

tem· 
avà 
tem 

6) Apresentação de proposta para criação de um Banco de Dados sobre
a Violência no Brasil:

a) a idéia deste projeto nasceu a partir de uma reunião de pesqu�
sadores convocada pelo Centro Luiz Freire, onde estiveram tam
bém algumas entidades de Direitos Humanos (Comissão Justiça e
Paz de Vitória, Movimento de Justiça e Direitos Humanos/Porto
Alegre, GAJOP, Centro Luiz Freire e SIN).

b) O projeto consistirá:

- coleta de dados de abrangência Nacional, com informações colE.ta
das primordialmente a partir da imprensa infocando temas como:
violência provocada por agentes pÚblicos, violência em confli
tos sociais e etc;

trimestralmente promoverá uma tabulação dos dados acompanhada
de uma análise crítica das causas desta violência, atuação dos
Órgãos públicos, etc, dando divulgáção das análises juntamente
com a denúncia. (Veja minuta do projeto).

c) Colocações: • 

-- ·-- - - - ..t. - - - � -
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- abordar o fenômeno da violência como um fenômeno estrutural,
e não só o imediato que aparece;

- estabelecer uma convivência necessária entre a pesquisa e a
denúncia (militância);

- enfocar as manifestaç�es de violência também com as diferen -
ciaçoes regionais;

- o projeto deveria atingir também os gastos públicos efetuados
com a promoção da Segurança e a que realmente isto significa
em benefício da população;

- o trato com a violência é uma das coisas mais conflitivas. Co
mo enfrentar uma violência que é legitimada pelo povo? É cres
cente a idéia de que bandido não é humano;

- "A violência é uma coisa totalmente descoberta e onde as Enti
dades de Direitos Humanos encontram uma de suas· bandeiras
mais identificada pela consciência comum;

- o que é a violência para o povo e o que é a violência para a
burguesia?

d) Foi aprovado o encaminhamento do projeto a todas as entidades
para que estas comecem a discutí-lo. No V Encontro será deba
tido, emendado e assumido pelo movimento.

7) Avaliação do MNDDH

- "os Centros têm um trabalho intenso, a função da Comissão Nacional
é fazer ecoar esta prática e isto não vem acontecendo, muitas ve
zes por falta de disponibilidade dos membros da Comissão".

- '0 movimento está agindo de forma muito amadora. Os representantes:
na Comissão Nacional estão muito absorvido pelos trabalhos locais".

- "Pouca articulação entre as instâncias do Movimento. Secretarias
regionais� SIN - Comissão Nacional".

"Ausência de um veículo de informação mais intenso".

- "A ComissãoNacional não oferece alternativas para o Movimento.

-
Ex: necessidade de formação de quadros"

- "Pouca divulgação do material produzido pelas entidades do Movi
mento.
Ex: vídeo do Tribunal da Terra da SPDDH".
Nestes dias o regional Sul está usando este vÍdeo pelo estado.

- "O Movimento está marginal do poder político".

- Capitalizar iniciativas regionais e até locais a nível do Movimen
to Nacional. Isto é passar aidéia de conjunto também nas iniciati
vas particulares.

- Dificuldade de planejar dada as diferenças dos grupos.

8) Liberados

O Movimento não foi mais eficiente por falta de liberados.
� � _, - _, - ., � '- - - - -- - ., - - - .: - - - - .&'> - , .,&... - ....J - - - "' ... :.. - " - - - .. _,..,__
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- A profissionalização da articulação a nível nacional remete tam -
bém aos regionais a necessidade de que haja liberador ao nível do
regional para maior agilidade.

9) Secretaria Nacional

- Sentida a necessidade de que haja uma secretaria· a partir de onde
o liberado nacional se desloca.

- Critérios para sua instalação: funcionalidade, nivel de sustenta
ção local, elementos de mobilida-

10) Comissão Nacional

Sugestões 

de. 

a) Substituição da Comissão Nacional por um Conselho que reunisse
menos vezes o papel de fazer a reflexão mais geral do Movimento
e acompanhar e dar subsídios para atuação da secretaria.
A Comissão ref.letiu ainda, sobre a continuidade dos trabalhos i
niciados e que para não perder a memória seria interessante que
se avaliasse nos regionais a importância de manter alguns elemen
tos da Comissão no Conselho.

b) Criação de uma Secretaria Executiva para encrementar a articula
ção e encaminhar as lutas, "jogar o movimento para fora".

c) Proposta: liberar uma pessoa para atuar a nível nacional a par -
tir do V Encontro e ef.te.belecer um período de dois anos P.ara que os

regionais também tenham pessoas liberadas para o trabalho. 

11) V Encontro Nacional

a) Programação (proposta)

Dia 27 - 20 hs - ABERTURA GERAL (mesa, apresentações culturais, mani 
festações dos participantes, entidades convidadas)� 

Dia 28 - 8 hs - Painel sobre a CONJUNTURA LATINOAMERICANA 
(convidados: Cláudio Nascimento, Leonardo Boff, Hé
lio Pellegrino, Fr. Betto) 

14 hs - Grupos mistos 
Levantamentos/ constatações/respostas/práticas do 
MNDDH como expressão local, regional e nacional 

20 hs - Atividades livres/culturais/vÍdeos/celebraçÕes/deba 
tes com temas específicos. 

-

Reunião dos painelistas/relatores/coordenação. 

Dia 29 - 8 hs - VIOLÊNCIA na cidade e no campo 
(convidados: Hélio Bicudo, Paulo Sérgio Pinheiro,H� 
milton, Pe. Ricardo Resende) 

10 hs - CONSTITUINTE/CONSTIUIÇÃO 

, A \..,-

(convidados: João Gilberto, Pedro Dallari, José Ge-
raldo) 

• 
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Dia 30 - 8 hs- Painel: MNDDH - histórico/atividades/alternativas/ 
organização/representação/legalização/avaliação 

10 hs- Grupos: avaliação e alternativas 
14 hs- Grupos: discussão/encaminhamentos/decisões 
16 hs- Plenária: decisões/encaminhamentos dos grupos 

Dia 31 - 8 hs- PLENÁRIA GERAL: discussão e votação sobre o MNDDH 
14 hs- PLENÁRIA GERAL: continuação dos encaminhamentos do 

MNDDH 
17 hs- ENCERRAMENTO 

Assessores diretos: Leonardo Boff, Queiroz, Pedro 
Pontual. 

OBS: A coordenação do Encontro está a cargo da Comissão Nacional do 
MNDDH. O Regional Centro-Oeste estará responsável pelas equipes 
de serviço. Solicita-se relatórios de lutas, cartazes, subsÍ -
dios e materiais elaborados por sua entidade/movimento para se
rem expostos/vendidos. 

b) Boletim especial

Elaborar um boletim especial com um posicionamento de cada membro 
da Comissão Nacional. (os artigos deverão estar no SIN, até dia 1 16ce 
outubro). 

c) Finanças

Fazer um detalhamento das despesas e enviar a CESE para levanta 
mento de recursos. 

- O Movimento Nacional não se compromete com passagens dos delega -
dos. Cada Entidade ou Regional busque encontrar outros meios. Co
mo por exemplo: cortezia junto as empresas aéreas, junto a Depu -
tados estaduais e federais ( o INESC se dispôs a fazer alguns con
tatos neste sentido).

d) Convidados

O SIN e a secretaria do encontro ficaram encarregados de fazerem 
os convites 

c) Celso ficou encarregado de elaborar uma minuta de estatuto com
base nos documentos já produzidos.

f) Divulgação

Confeccionar um cartaz (secretaria do Encontro) 

g) Participação

1 delegado por entidade 
1 delegado por regional 
1 delegado pela coordenação/comissão regional. 

12) Regionais

-----"" --L---...J- -l--· ·---
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Leste II: No Último Encontro Regional foi feita a substituição do r� 
presentante do regional na Comissão Nacional. As razões e� 
tão expostas no relatório do referido regional. José Antô
nio Dias foi substituído por Jacira de Moura Sender. Foi li 
da a carta de José Antônio. 

b) Calendário de E�contros Regionais e representantes da Comissão�e
estarão presentes:

10 e 11/10 - Sul II - SIN 
23 - 26/10 - Norte II - SIN 
24/10 - Sul I - Pedro Wilson 
14 e 15/11 - Leste I - Augustino Veit 
28 e 29/11 - Leste II - Sada David 

13) Aprovação de contas da Comissão Nacional

- Lida e aprovada após alguns esclarecimentos ..

14) Encaminhamentos

-- Moção ·de apoio ao CIMI em função da difamação desencadeada pelo
"Estadão 11 e carta a CESE que também foi mencionada. 

- Chile: 15 presos políticos foram condenados a morte no Chile. I
NESC e Pedro Wilson ficaram encarregados de elaborar uma nota as
autoridades daquele pais.

Uruguai: A sociedade Civil se organizou para protestar contra a a
nistia concedida aos militares. Deverão fazer um grande ato para
entrega de assinaturas exigtndo a revogação. Foi aprovada a ida de
Augustino Veit a este evento.

- 10 de dezembro - dia internacional dos Direitos Humanos. INESC e
Pedro Wilson ficaram de articular um pronunciamento no Congresso
Constituinte sobre Direitos Humanos.

Foi sugerido que cada regional procure fazer manifestações, con -
feccionar cartazes, etc.

Outras idéias foram levantadas, porém concluiu-se que não havia
possibilidade de concretizá-las.

- Congresso a UCBC

O SIN ficou encarregado de representar o Movimento.

15) Próxima reuniao da Comissão

dias 26 e 27 de novembro em Petrópolis, encerrando às 12:00 hs
do dia 26/11.

•
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X REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DO MNDDH 

PetrÓpolis,27 e28 de novembro 87 

PRESENTES: 

Augustino Veit- Regional Sul II 
Luis Carlos Smirdele- Regional Sul I 
Celso Pereira de Souza- Regional Nordeste 
Pedro Wilson Guimarães- Regional Centro 
Sada Baroud David- Regional Leste 
J acira Sander- Regional Leste 
Márcia Miranda - SIN 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 

Isabel Marques -
Roberto Garcia -

Regional Norte II 
Regional Norte I 

Oeste 
I 
II 

__ _,,.., 

1- A Comissão Nacional abriu espaço para apresentação da pr�
posta da ASSEAF ( Associação de Ex-alunos da Funabem/RJ -
sobre a realização de um TRIBUNAL LATINO-AMERICANO DO
MENOR, que se pretende, seja realizado em março/88. A co-

p missao apreciou a proposta e encaminhou a defjnição e es
, tabelecimento de contatos para o V encontro, ccnvidando , 

desde já, a ASSEAF para participar do Encontro. 

2- INFORMES REGIONAIS

\' 

2.1) REGIONAL LESTE 
\ -

- realizou encontro nos dias 14 e 15 p.p. com a 
presença de aproxíinã"ctamente 60 delegados de 30 

entjdades especificas de DDH. O encontro nestes 
moldes objetiva estimular o surgimento de centro 
ou comiss�es de Direjtos Humanos dentro dos. 
movimentos. Isto j� vem acontecendo na CONTREM , 
( Comissão do Trem- movimento que luta melhoria 



- O movimento no Regional es-ta -mais articulado' ten
do re�omado a articulação no Espírito .Sahto e o 
Rio de Janeiro abriu espaço articulando-se com .. · 
outras entidades. 

A temática da violência manifesta nos dois Esta 
dos foi aprofundada no encontro enfocando-a sobre 
oprisma estrutural. Sobretudo se falou do tema a 
partir da experiência de luta dos moradores do 
Morro Santa Marta. 

- O "Malandro" da boca de fumo tenta hoje tomar as
associações de Moradores para dominar _!.os:la· a pop�
lação do Morro e este interessa ao Estado, _por
que impede a organização da comunidade.

EVENTOS 

. Dia internacional de Direitos Humanos: CJP/Nova Iguaçu 
Ato de criação do conselho comunitário do Menor . 

. Manifestação centra a violência em NilÓpolis: CDDH-P 
Lançamento de video e cartilha sobre ocupaçao 

2.2) REGIONAL CENTRO-OESTE 

próximo encontro regional: 11-13/12/87 
Sugestões: que os movimentos se estrutura a partir 

dos estados em substituição a forma atual 
de regionais. 

-que a sede do movimento seja em Brasilia.

Radiografia da regiao: 

Brasiguaios vai "estourar" de novo 
- caso jaguaripe, flagrante violência cometidas por

jagunços
- pressão da UDR sobre a constituinte

"Se não resolve a UDR passa por cima"
dificuldade de encontrar advogados comprometidos
com a luta popular.

- pressao muito forte sobre agentes populares e advo
gados.

- acampamento de sem-terra
- acidente do césio

acidente revelou a incopetência da CNEN para 
enfrentar o problema.,

- o acidente não trouxe \'3.' discussão do programa nu -
clear Brasileiro.

- Criação do Comitê das vitimas da radiação articula
do com outros comitês internacionais.

•
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- o regional vê como positiv:0- a--tdà de D. Gregori Eª·

ra a regiao.

EVENTOS 

• Semana da paz- ciclo de debates colocando a questão da des
truição ambiental.
caminhada dos Mártires

2.3) REGIONAL LESTE II 

O regional se empenha em organizar as entidades de 
---·DDH, a articulação esta caminhando. 

EVENTOS 

= Encontro articulação Nacional de Solo Urbano 
- O regional realizara curso/encontro nos próximos dias 28 ,

29 e 30/11/87
- Dia internacional de D.H - CDDH Uberlândia - circulo de De

bates. CPDH/Belo Horizonte -circulo de
Debates

2.4) REGIONAL SUL I 

O regional atravessa uma crise interna apresentando 
se com dois grupos. Articulações vêm sendo desenvol -
vidas no sentido de superar as divisões. O regional 
deverá realizar um encontro para discutir a questão 

2.s) REGIONAL NORDESTE

A comissão regional se reune nos próximos dias 28 e 
29/11/87 

- O próximo encontro regional esta programado para os
próximos dias 8,9 e 10/01/88 , em Natal.

Radiografia da região 

- Mudança de Bispo repercutiu negativamente no traba
lho com o povo na região do submédio são Francisco.

- A SUDENE está controlada por Ant3nio Carlos Magalhã
es.
Assentamento dos desabrigados da Barragem em terras
irrigadas.

EVENTOS-
\-

' 

'· 

· Tribunal Nacional dos crimes do Latifúndio realizado\'em 
Salvador - BA 

•
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2•6) REGIONAL SUL II ---·· 

- 0 regional realizou encontro enfocando a· questão da. 
violência propos a criação d� grupos de auto - defe
sa nas comunidades pregadoras para a segurança,· saú
de e outros aspectos da vida comunitária, bem como 
.outras propostas para o MNDDH. . 

- o_encontro elegeu novos representantes para a comis
. sao Nacional. Sendo o representante Fachini e suple�

te Justina ambo$ d_e Joinvile- se 

Radiografia do Regional: 
----·· 

- 0 regional realizará uma série de manifestações no 
dia internacional dos direitos Humanos 

• Porto Alegre -RS, manifestação naAssembléia Legi$
lativa

Joinvile - SC ,. colocações nas paróquias

Ponta Grossa - PR , colocações nas paróquias

3) PREPARAÇÃO DO ENCONTRO

. - ' 

\-

Quanto aos serviços e coordenação: 

• 
. . 

te· 

·e 

A Cqmissão Nacional é responsável pela coordenação do Encontro, 1�

cluindo sua preparação; 
- O Regional Centro-Oeste, hospedeiro do Encontro, formará as equi-

pes de serviços; 
- O SIN ajudará nos serviços de secre l.aL·ta do encontro e relatório

final.

Quanto a participação dos delegados: '-

- é necessário que as entidades leiam, avaliem e reflitam a série

de subsídios que estarão sendo enviados pelo SIN;

- e essencialmente necessário, como condição de uma participaçao

mais responsável e atuante, que os delegados dos grupo�/enti d!des

locais conheçam e tenham rerletidos seus posicionamentos com ref�

rência às questões que serão debatidos e votados ;

- solicita-se que os delegados tragam relatórios de suas lutas mais
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··Quanto� participaçio de entidades especificas� afins:

- Além das enti.dades es�ecÍficas que tradi�ion�lmente vêm partici -
pando da nossa caminhada-(CPT -'CIMI - MDF - MORHAN - Consciência
Negra) ficou aprovado o convite a outras· entiáades que tenham re
presentali�idade Nacional para fortalecer a luta pela defesa dos
Dir. ·Humanos. Entrf: estas, foram lembradas também entidades Lati.,.
no Americanas visando uma maior integração/apoio mútuo nas lutas
contra nossa comum opressão. Esses companheiros participarão -como
convidadg_s. Segue abaixo algumas entidades/pessoas indicadas/ a -
provadas pela Comiss'ão · Nacional para serem convidadas para o En -
contro: 

----· 
- CUT Nacional, CGT Nacionai, _ABRA,.CONTAG, IBASE, INESC, CNBB- Li -

nha 6, Articulação Nacional do solo Urbano, AJUP, CEBI, CEAS, Se� 
viço Franciscano de Justiça, Paz e Ecologia, CESE, ANAMPOS, Anis
tia Internacional, CDHAL, ASSEAF, Pastor Werner Fuchs, Ivo Lesba� 
pin, D. Tomas Balduino, Comision para la·Defensa de los Derechos 
Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) - Costa Rica, Instituto Amer! 
cano de Derechos Humanos - Costa Rica, o são Paulo, SEDOC, AGEN , 
CEDI, Centro de Pastoral Vergueiro, SERPAJ, ILSA - Colombia,CDHES 
(Centro de Direitos Humanos de El Salvador) - El Salvador, Servi
ço de Paz e Justiça do Uruguai, Conselho Mundial de Igreja, CELA
DEC - Perú, Hugo Garcia - Buenos Aires, Cláudio Martinez - Bueno$ 
Aires, Cláudio Gonzalez Orbina - Chile, Oscar e Ana Gatica - Ar -
gentina, UCBC, Liga Mexicana de los Derechos Humanos - México. 

- ? ada Regional pode�á convidar uma entidade/movimento popular que 
participe deisua caminhada çomo possibilidade de fortalecimento eh 
luta. O respectivo regional ficará responsável pelo convite, en -
trega de subsÍdios, informações diversas e esclarecimentos do ti
po de participação desse companheiro con0 ,:_··nvidado. 

' ,....._
' .. 

1 Quanto à leg,alização: 
\ 

A Comissão Nacional constatou que a ma-:: ....... �--la dos Regionais ainda 
opta pela não legalização. E� função di��o não haverá circula -
ção de "minutas de estatutos" como tinha sido previsto anterio.!: 
mente. Isso não tira de pauta a apresentação do tema para dia -
cussão, aprofundamento e amadurecimento. 

Quanto à estruturação: 

Considerando que 

\' Nacional entende
mento Nacional a 
contro de Olinda 

possivelmente não haverá estatutos,_a Comissão
como fundamental rever a estruturaçao do Movi-

partir da experiência desses dois anos pos-en-, 
tendo como objetivos principais: 

- o fortalecimento da articulação;
- o fortalecimP.nto rlA� 111t.Ai::• 
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Pensamos e sugerimos o seguinte quad�o:.

Entidade 
local 

Régional 

Entidade 
local 

Entidade 
local 

--·-

Entidade 

local 

Regional 

Entidade 

locf,ll· 

Entidade 
local 

Regional 

2 em 2 
anos ASSEMBLÉIA NACIONAL 

( encontros nacionais ) 

6 em 6 
meses 

\ -

Conselho Nacional 

r-- -- --- - - - - - - .......... , 

1 Instrumentos de 1 
Secretar.ia Executiva------ 1

� __ T:_a�a�h� _ _ _ ,,,J

--------·--· -- - -

a 

e 
e 

r 

e 

t. 

_) Competências e composição desses setores: 

1 

m 

p s 

r I ? 

e N 
n. 

• Assembléia Nacional - como sempre tem sido, composta pelos delega
dos dos grupos/entidades locais, com a função deliberativa para as
linhas gerais políticas do Mov. Nacional em Defesa dos Direitos Hu
manos (consultar subsídios I e II)

• Conselho Nacional:

a) Formação \' 

- um representante por cada 10 entidades articuladas no Regiona'!;
OBS: o Regional que tiver número de entidades inferior a 10 (dez)tB!!!_ 

bém terá direito a um representante; 
- , ., ,_ 

-
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- confecção de prospectes do MNDDH - elaborado pelo 
SIN e impresso pela secretaria do _v · enco·n-�ro · 

- confecção de cartaz - sob responsabilidade da Se
cretaria do V encontro

4) a Comissão avaliou que esta ocorrendo um fechamento da
igreja e um acirramento das forças de direita a nível
do Estado e da sociedade

5) 

6) 

CONVÊNIO COM INESC-

A Comissão Nacional deverá encontrar um momento (V Ehxn
tro?) para avaliar o convênio e discutir suãêõntinuida 
de ou não. Não seria mais eficiente o movimento por si 
mesmo realizar este trabalho? 

O Movimento Nacional confeccionou cartaz em comemoraçao 
ao Dia Internacional de Direitos Humanos, distribuídos 
pela secretaria da Comissão Nacional durante a reunião. 

7) O regional Norte I não se fez representar na reunião e

solicitou a verba referente acs custos que teriam com
sua viagem para o regional pensando já em ter esta re. -
serva para enviar delegados ao V Encontro. A comissão
aprovou o pedido e resolveu estendê-lo também ao regio
nal Norte II que também não esteve presente

8) - · A Comissão Nacional no Encontro nacional da articulação
Nacional de solo Urbano nos dias 10,11 el2/12, porém 
nao definiu quem iria 

9) A Comissão Nacional volta a se reunir no dia 26 de ja
neiro de 1988, véspera do V Encontro, às 14:0C horas ,
em Goiânia.

Petrópolis, 28 de novembro de 1937 
.. 

• ..

Em tempo. QÚanto ao ponto l

\ - . 

SERVIÇO DE INTERCÂMBIO NACKN\L 

- fazer divulgação atr�vés do SIN e dos grupos locais;
participar da elaboração e divulgação do Tribunal a nivel
do MNDDH;

• 

- A ASSEAF colocou os videos por ela produzidos(Meninos/meninas
de Rua.e "Menores abandonado p/ Brasil"), a serviçodo MNDDH.

• 

J 
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b) Competências: ver subsídios I-e II

• Secretaria Executiva:
---· 

a) Formacão
A 

. . 

- será composta por 3 membros, entre eles um deve_.rá· ser o libera-
do que coordenará os ·trabalhos;

- a escolha desses membros ficará a cargo da assembléia do V En -
contro levando em consideração os crit�rios;

- os membros da secretaria executiva devem ser escolhidos em fun
ção da proximidade geográfica (funcionalidade prática+ conten
são de gastos)

b) Competências: ver subsÍdios I e II

Quanto a possíveis alterações dos Regionais: 

O Regional que estiver pensando em alterações 
mites, deverá remeter a proposta de alteração 
da à Comissão Nacional, antes.do V Encontro. 

----· 

geográficas de seus 11 
devidamente justifica-

, Quanto às prioridades da conjuntura atual: 

Sem abandonar as prioridades já formuladas pelos MNDDHs(terra, trabaf/1

lho, violência), pensamos ser oportuno enfatizar a questão da violê; 
eia, enfocando principalmente Segurança PÚblica e Justiça Criminal: 
Pensamos ser importante constatar que as questões referentes à terra 
e ao trabalho tem sido bastante refletidas/cri ti'cadas/avaliadas/co -
bertas por organismos específicos como CPT, Articulação Nacional de So 
lo Urbano, Campanha Nacional pela Reforma Agrária, entidades sindi .-
cais e outras. 

( -

Atualmente, o senso comum das massas nao tem resposta coerente 
para o problema da insegurança pÚblica e da violência criminal.O pe� 
sarnento da dir.ei ta, inclusive atribuiu à impunidade dos criminosos e 
o aumento da violência criminal, em parte, à política de defesa do�,
Direitos Humanos que_estaria "a serviço dos bandidos".

A justificação da tortura, da vingança institucionalizada, do 
assassinato de suspeitos, tem hoje boa recepitividade nas massas.· 

Necessitamos recuperar, na atual Conjuntura hist�rica, até me�
mo certos valores do humanismo, dos direitos dos cidadaos. diante do 
avanço do irracionalismo do pensamento de direita, que seduz o senso 
comum, temos que lutar pela conquista de um grande espaço na luta !.-. :· 

deolbgica (ver subsidio I) para se ter sucesso na luta pela �e{�s, -��[; 
d 

.. .. :.,., . .. _.,, .
,. 

o � 
os Direitos Humanos. -·. ,,-,��.i���·'".f.l,!Jt...._ ; .. x,,� .. .;/1 

��� 
·"

Sistematizado por Márcia Miranda e Augustino Veit 

3.1) MATERIAL PRODUZIDO EM FUNÇÃQ.DO V ENCONTRà 

,t • SubsÍdios - sob a responsabilidade do srii' 
Boletim Especial - sob responsabilidade do SIN 

- ccnfecção de camisetas - regional Sul II
- confecção de broches - SIN
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RELATÓRIO DA VIAGEM DO SECRETARIADO NACIONAL À EUROPA 

29 de maio a 3 de julho de 1993 

Contatos politicos e de apresentação de projetos ' 

com agências e outras organismos europeus foram mantidos pelo S� 

cretariado Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos, a 

tráves dos secretários Valéria Brito e Dermi Azevedo, durante o 

periodo de 29 de·maio a 3 de julho de 1993. A seguir, um relató

rio sintético sobre os entendimentos mantidos e seus desdobramen 

tos. 

Inglaterra 

- 1. CAFOD 
,.. 

Entregue o projeto global. A agencia comprometeu-se a 

estudá-lo, ficando de receber mais materiais sobre o Movimento ' 

que foi apresentado no seu conjunto, com entrega do folder. 

2. CHRISTIAN AID - Já apÓia o Movimento através da CESE. Foi in

formada sobre o andamento geral dos trabalhos, encontro nacional

e projeto do banco de dados.
Escócia 

3. SCIAF - Foi mantido com esta pequena agência católica da Escó

eia, em Glasgow, o primeiro contato formal do Movimento. Recebeu

o folder e outros materiais. Um de seus· representantes virá ao

Brasil no -s�gundo semestre, data ser.--.-marcada e, terá encontro_ co

nosco.

Alemanha 

, 

4. MZF - A Missao Central Franciscana ja conhece o Movimento a 

tráves do CDDH de Petrópolis.Mostrou-se também aberta para estudar' 

�����%�$.�t.Wk�$1Jfi-r=:t-:.?-;.{���������i.�--J�fa%.��i::Tu'.%tY1W-"ff:�i§tlliiii11�r®IJJjfü':�rt�H:t· 
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os projetos do Movimento, sem, no entanto, abrir perspectivas con 

eretas de apoio, nem fechar as portas. 

5. EZE - Tem no IBASE o seu principal parceiro no Brasil. É uma a
,. 

gencia protestante sediada em Bonn. Mostrou-se interessada em re

ceber maiores informações sobre os trabalhos do Movimento, além '

dos que já constavam do folder e do projeto global.

6. EMW - Agência protestante com sede em Hamburgo. Atua priorita

riamente na área da comunicação. Mostrou-se interessada em apoiar

o Programa de Comunicação do Movimento, através das publicações e

seminarios.

7. ADVENIAT - Agência católica de Essen, Alemanha. Recebeu o pr� _

jeto global. Sua ênfase é o trabalho pastoral. Indicou outras a

gências com abertura para trabalhos de caráter mais social.

Holanda 

8. ICCO - Esta agência protestante holandesa, da cidade de Ad

Zeist, apóia indiretamente o Movimento atráves da CESE. Foi feita

uma visita de cortesia, com uma troca de pontos de vista sobre a

realidade brasileira e sobre o papel das ONG's. A ICCO compromet�

u-se a manter o Movimento informado sobre o andamento do diálogo'

com os seus parceiros no Brasil.

Bélgica 

9. CNCn � O ConselhQ Nacional de Cooperaçao para o.Desenvolvimen

to reúne agências belgas que têm programas de cof inanciamento

com- o-. governo. da -Bé.lgica-.- Poderá dar apoio de até-: tJ$ 8,000 para o

Encontro Nacional de 94.

10. NCOS - É a versão flamenga do CNCD. Aceita receber, para exa

�W!N�f'&D.tr:t:.-¼���Wl.IDl�m������=mrs...::t"l4:f'<�o/W-�-m:r�t:=.w?5m:=�-�r��r��:�t!�i"��W--�J§tiãili.%Ji�8���ttfü
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me antes de outubro, pedido de até U$ 8,000 para o Encontro Nacio 

nal. Tanto o CNCD quanto o NCOS apoiam projetos de desenvolvimen

to comunitário, meio ambiente e organização popular, projetos es-

eses abaixo de U$ 10,000. 

11.BRODERLIJK DELEN - Agência católica da regiao flamenga da Bélg!

ca que trabalha com fundos oriundos de doações feitas pelas comuni

dades durante a quaresma. ApÓia projetos de desenvolvimento comuni

tário. O responsável pelo Brasil estava em nosso pais, mas um de

• seus assessores sugeriu o envio do projeto global do Movimento.

12. ENTRAIDE ET FRATERNITÉ - Versão de lingua francesa da agência'

anterior. Também apoia pequenos projetos e ficou de examinar as

propostas do Movimento.

13. CIDSE - É a coordenação das agências católicas em todo o mundo

Tem sede em Bruxelas. Neste sentido, nao financia projetos, mas

tem o papel de apoia-los ou não. Seu representante recebeu-nos bem

e foi informado sobre o andamento geral dos trabalhos do Movimento

14. COMISSÃO DAS COMUNIDADES EURÓPEIAS - É uma entidade diretamen

te vinculada aos países que integram a Comunidade Econômica Europi

ia. Seus dois representantes nos receberam muito bem, e abriram a

possibilidade de um eventual apoio ao projeto global do Movimento.

Áustria 

15. BRUDER IN NOT - Agência católica da diocese austríaca de

Innsbruck. ApÓia pequenos projetos, Recebeu as informações básicas

sobre o Movimento e sugeriu vários contatos com outras agências '

da Austria. Recebeu também, para estudo o projeto global.

rn;áruM!��W...$1l�:�}iWfi:J:·�..&.m1'°#.7*«--··�c·i·"\-:-:-;;:'M\™4-"������=--mtrTJ .... �:»:�:i�}-�{::-=��t�,J17'��-::: .ffi�:�ti 
SCS • Ed. Oscar Niemeyer • Quadra 02 • Bloco ·o"· 109 andar· Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900 · BrasOia-DF •



• 

04 

Dentro da limitação do tempo-e considerando também 

os fins de semana - visitamos, 15 agências nos paises citados. R� 

cebemos também sugestões para contatarmos outras agências, entre' 

as quais: --

, 

1 - Misereor ( com a qual ja temos contatos). 

2. Pão para o Mundo.

3. Fundação Friedrich Naumann.

4. Fundação Konrad Adenauer.

5. Fundação Friedrich Ebert.

6. KED/RFA.

7.DU/RFA.

8.CARITAS ALEMÃ

9. AGEH/RFA.

10.Associação dos Homens Católicos da Áustria, entre outras.

CONTATOS POLÍTICOS 

Durante a Conferência Mundial dos Direitos Humanos , 

na Áustria por ocasiao da viagem a outros paises da Europa, mant! 

vemos que resolvemos chamar de "politicos", termo instrumental p� 

ra designar entendimentos que não resultam diretamente em ajudas' 

financeiras, mas que abrem importantes espaços para intercâmbio 

do Movimetno com organizaçoes e articulações do exterior. Eis um 

resumo sobre esses contatos. 

1. Serviço Universitário Mundial.- Sede na Aiemanha.Apresentará

nosso projeto do banco de dados e a fundações alemãs e quer inter

câmbio permanente.

��c����mr-��1:�&1=&::w.�;-1:r.mrr{%®l.���w;_fü'f:f�;;&t:�������&�����im�;r�w.;-1r.m����:-:::-: 
ses - Ed. Oscar Niemeyer-Quadra 02 -Bloco "D" -109 andar- Sala 1001 -Fone: (061) 225-3337- Fax: (061) 225-7157 
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2. Movimento alemão de objetores de consciência. Com sede em

Aachen, na Alemanha. O diálogo resultou no inicio de entendimén

tos com vistas à possibilidade de prestação de serviço militar'

alternativo de jovens alemães em nossas entidades, no Brasil,d�

rante dois anos. Eles já conquistaram a possibilidade de prest�

rem este serviço no exterior. Irão enviar-nos material sobre o

movimento e esperam carta inicial nossa.

3. Grupos austriaços de solidariedade com o Brasil. Estivemos

r.eunidos com 10 desses grupos durante um fim de semana em 

Baanberg, na Áustria. Querem.aprofundar os contatos com grupos' 

brasileiros, em todas as áreas dos movimentos sociais. 

4. Federação Jnternacíonal de Mulheres Universitárias.Contato '

mantido durante a Conferência de Viena.Reúne 150 mil mulheres '

universitárias em 59 paises, inclusive o Brasil. Toda mulher

universitária com curso superior concluido pode filiar-se.

5. Instituto Cardijn. Com sede em Louvain, Bélgica, forma, du 

rante três ainos. lideres sindicais católicos de todo o mundo.

6. Instituto Robert Schumann. Instituto católico europeu de fo�

mação de jornalistas. Por enquanto, só admite estudantes europ�

us. Mas quer intercâmbio conosco (publicações, visitas etc.)

7. Instituto Católico para Relações Internacionais. Com sede em

Londres, o ICIR trabalha na solidariedade internacional sobretu

do com paises e povos do terceiro mundo. Foi formalizado um con

tato para troca de informações e campanhas conjuntas.

8.Anistià Internacional. Fizemos uma visita à sede da AI em Lon

dres. Trocamos idéias sobre o massacre do Carandiru. Quer rece

ber a listagem de nossas entidades para contatos direto s, quan-

ses - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02- Bloco "D" -109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337- Fax: (061) 225-7157
CEP: 70.316-900 - Brasília-DF •
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do tiver necessidade de informações sobre casos de violência. 

9. Conselho Mundial da Paz. Participamos em Basel, Suiça, da As

sembléia do CMP sobre o tema II Construindo um mundo de paz e em 

uma justa or dem mundial". 11Há possibilidade àe filiação do Mov_i 

mento ao CMP que trabalha prioritariamente em projetos voltados 

para a causa pacifista e pelo desenvolvimento. 

10. Associação contra a Impunidade na América Latina (ACIAL).

com sede em Bruxelas, tem interesse em juntar esforços com o

• MNDH para intensificar a luta contra a imgunidade.

11. Cristãos Latino-Americanos no Exílio (CLE). Outra articula
- , 

çao europeia com sede em Bruxelas e com mais de 20 anos de atu

ação juntos aos exilados de todo o continente. Passamos um do

mingo com esse grupi, perto de Bruxelas.

, 
Nos proximos dias, enviaremos aos companheiros(as) 

um relatório complementar com o endereço das agências . 

Valéria Brito e Dermi Azevedo, 

$;iL .. Z..;m:ir.-x.«<-i: ... ....,:.ff14.Cs-W::;t=1.v..�:fü.é/,.:ifJ.i:(/:· ::.;.;t� z:�::-0":'...i::.:&i:1...:.f.x:3.7...:?;%f.0.«,-·-·f.To���<2\,.ill��®.:�e.g»c.z;:r-'2. 'Y:::i<.-.. :.<.C1k}.Z�t.....:..:.t:....:?":X'.·:\:$ft:t
-;-

·--��_/;··_:_;:·_·. 
SCS - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco MO" -109 andar - Sala 1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

• CEP: 70.316-900 - Brasília-DF ·



, 

-

--

Bh 

8:31) -

lúh 

10: 30-· 

.1.2h 

14-h 

.16h 

16: �$0-

H1:3ú-· 

20h 

Apresentaç�o de propostas sobre a �scolha de Pr�
mio Nacional de Direitos Humanos 

Apresentaç�c das teses e propostas sobre a geogra
fia do Movimento (trabalho em grupos) 

Almoço 

Apresentaçâo cios resultados dos grupo� e tom�da de 
d€H".l. sfH�b 

,Jantc:1r 

Dia 11 �� julho� domingo 

Bh 

B: 30 -· 

9:3<) -· 

lO:::r.o-

llh 

l2h 

14h 

16h 

1B: 30··· 

Apresentaç�c dos ��latórios de atividades e rela
t6r·io ·f in,-::1nc+,d.r·o t:ID pr1 mc-:,:i.r-c:, r;r.0mt--'s,d:.n2 dr;., 199::-/F'lc7;\··
nejc:,mE-:•nto e-lo s-;0q1..mdn r;.f,::,m��strr-1/npl.:-:1tór· :i.n�,. cr,nb,··t,· e:\ 
Conferência de Viena e visitas às agéncias 

Cc:.\ ·f f?;; .i. n ht:) 

lriformes Regionais e calend�rio geral do segundo 
ç;�?mestre 

Almoço 

Continuaç�o dos informes e calendário 

Cafezi.nho 

Encaminhamentos finais 

Encerrame�tc e Jant�r 



-·

f�rL\fJC:> =� 

.1.2h 

:.l.4h 

.1.6h 

1 �): 3(1·--·

H.1h

:t.9: ::::;o--

l1rupo 1 ·- Onk�m rir.::nnóm:i.<::c'I� Di.n.:d.'\:o Ur-t :i,::mr..i e D:i.rT:i-· 
tn Ambir:1nté\l·. A�;;s;f:1!:.sc,r·r.•s.;: NPJ\:;on S21ult,' �lr. (Pnl.i.F;) 
e Pedro Sérgio cios Santos (IBRACE) 

Direi.tos e garantias constitucionais da cidadRni�. 
Assessore&: José Geraldo 

Almnçc; 

(�r-upo!; de tr.:1bi:.�lhc): Cr·upo l 
Assessoria: CIMI 

Direito Indigena. 

Controle externo do Poder Judiciàrio. Assessari�= 
Décio (Bancada PT) 

Grupos de trabalho, Grupo �ni�u Priori2aç�o d8 
leis ccmplementar�s à atual Constituiç�o. Asses
soria: Décio e Wellington (INLSC) 

Jantar 

Ap1•·r,�st:m'l:éi\<_:�o c:lcn-". n,)s,ul -Ladc:is dt>r-:, <Jr·upc,s n tom,,,1cln d€,· 
doc:.ú::;tle.,; 

9 c:I E':.' j u 1 ho � foE� ;,: t.� .... ·f Pi. I'" a : TEMf'.-1 mi D I (.) .•. ENCONTHD N()C I UNm ...

8h 

.l2h 

l4ti 

16t, 

16: �$(>--

1€3: ;::<:>-·· 

20h 

Apresentaç�c e discuss�o da proposta da coor·dp
naç�a de CN R SN para o encontro de Salvador 

A l. mC)ÇCl 

Continuaç�o dos dehateY 

Cafe:-'..inho 

DetiniçNes finais sobre o tema 

Uia 10 da julho
1 

sàbado 
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REUNI�O DO CONSELHO E SECRETARIADO NACIONAIS EM GO!ANIA, 

EM JULH0/1993 

Data: 8 a 11 de julho da 1993 

L..oc:1.."\lt In�;i:itL.1tn S�c, Franc.isi:c;. Rua './22,. Sc:-.::-tor Coi.mtlY-ê1 1 

Telefone: (062) 233 0284 

F· ar-ti e: :i. p,In t.�?�,: 

16 Conselheiros (2 per Regional) 
!31,H::r- 1�1 t.,f:t ri. c:>r.; ( i,\ 5 ) E)·: r .. 1 eu t· :i v C)!;; ( ,,� �,. ) H €',1 c;1 j c:ir, ;;d. s
s�cretariado Nacional
Assessora do CN/SN (Mari2a)
Ass2�::-;sor·c-H,; convidadot.; ( Dé!c:i o, e\,::\ ,"'�st;<=c,i:,snr .1 .:, d,'i h"71nc:,,;1d,,� de,
PT na Cê':tmar .. ,-a · dos Dy-)put.ado�;/ ;10<;,lt' Glc:)r·,"ildo-·LlnF:/ M,,,r·:i..,,\ ,Jr.,sf',,- ·
CPT/ WE�l.lington···It �E!:iC/ f;·c::::•clr·o 13é1··0:i.l".J···Ir�l'-,ACF/ hli.>l,;nn Sa.uJc
1J1..1n j_ or···F·'Ul... IS)

PROGRAMA E PAUTA: 

7 dm julho, quart�-feira: 

Durante a diat chegada dos participantes 

8 de julho, quinta-feira 

TEMA DO DIA: REVIS�O CONSTITUCIONAL 

Oh 

H:7:::o -

10h 

10: ::::O-·· 

Café 

Grupos de trabalho: 
Grupo 1 - Organiza��o, p�pel do Estado 8 politicas 
sociais. Asses�or: José G�raldc (UnD) 

D .i. r ec� i -t:.CJ$ f:,C> e:: i cd r; • AV.,\".'. e;-is s c.n- e�.:-.: e:\ �.�;;es'.:·,o r· i i=\ d r.i clt:pl.l-
taci o fAder�l Paulo Paim (PT/S) E Maria José (C0T 
Nac::i.c.mal) 

•. 

13rupo�; clt.? tr·�t)c::d ho: · 



• 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL E SECRETARIA

DO NACIONAL REALIZADA EM GOIÂNIA NO PERÍODO ºDE 11 A 13 DE JANEIRO /93 

A Coordenação do Conselho Nacional e o Secretariado Nacio 

•. nal -do MNDH estivera� reunidos em Goiânia, na sede do IBRACE, de 11 a 

13 de janeiro de 1993, na primeira reunião deste ano. Foram estes os 

temas tratados, com os respectivos encaminhamentos: 

l - NOTA OFICIAL SOBRE PENA DE MORTE

Diante da campanha em favor da pena de morte, liderada pe 

la Rede Globo de Televisão, o MNDH resolve publicar nota oficial, já 

divulgada, com íntegra em anexo. 

2 - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Na análise conjuntural, foram destacados, entre outros, os 

seguintes acontecimentos e fatos políticos: desfecho bem sucedido do 

processo de impeachment de Collor; tentativa do novo governo de reto 

mar o pacto social, através do chamc;tdo "condomínio da governabilida -

de", preparativos do plebiscito de 21 de abril; conservadores saem na 

frente com propostas sobre revisão constitucional; debates sobre re 

forma partidária; novo quadro a partir das eleições municipais; r�cru 
descimento do noticiário sobre violência no contexto da campanha pela 

pena de morte; pontos importantes a serem votados na convocação extra 

ordinária do Congresso; após urna certa euforia no início do governo ' 

Itamar, a maioria cai na real e se apâvora diante do agravamento da 

carestia.e da miséria. A classe média se proletariza cada· vez mais. A 

violência urba-na e rural ganha novo ÍÔlego. Na Amazônia,as terras dos 

Yanomami continuam sendo invadidas por garimpeiros. No Nordeste, con 
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tinua a seca e se registram ameaças de morte a sindicalistas. Os lin 

chamentos na Bahia causam muita preocupação. No Sudeste, multiplica -

se a onda de violência. O caso Daniella Perez gera comoção pelas suas 

características. Em Minas, causa revolta e perplexidade o assassinato 

da menina Míriam. Em São Paulo, a imprensa registra_mais desemprego e 

o consumo de remédios veterinários pelo povo, na região limítrofe com

o Paraná e Mato Grosso. No Sul, cresce a tensão entre sem terra,gover

no e lat�fúndio. No Centro-Oeste, continua o dráma dos brasiguaios no

Mato Grosso do Sul� seguem, sem maiores alterações, os casos de vio

lência urbana e rural. Na cena política, um dado importante e a vitó

rta dos Partidos Progressistas em várias capitais e cidades do inte

rior do país. Sem se deixar de pensar nas graves derrotas em São Pau

lo e na região do ABC.

No cenário internacional, destaques para a expansao do Mer 

cosul; vitória da maioria contra a privatização no Uruguai, em recen 

te plebiscito; expansão do narcotráfico, tendo o Brasil corno rota; do 

larização total da economia argentina; sequência da ditadura militar' 

no Haiti; continuidade do bloqueio econômico a Cuba e aprofundamento 

da solidariedade continental a es�e país; resultados controvertidos , 

com ênfase para o retrocesso, na Assembléia dos bispos católicos em 

-- Santo Domingo; a boa notícia do Nobel da Paz/92 para Rigoberta Men 

chú; a proximidade do governo Cliton nos EUA; o início oficial da no 

va comunidade econômica européia; a instabilidade na África-e a inter 

venção norte-àmericana na Somália, com o aval dci ONU, em nome de ''ra 

zões humanitárias". Quando da reunião, ainda não havia ocorrido a no 

va fase da guerra dos EUA, França e Grã-Bretanha· contra o Iraque. 

3 - NOVA GEOGRAFIA DO MNDH----------------------

A definição de uma nova geografia para o MNDH, com vistas 

ao fortalecimento da articulação em torno da luta pela vida, contra a 

violência, já está ·incluída na pauta do Encontro Nacional de 1994. 
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Neste sentido, a Coordenação do CN/SN apresentam a todas 

instâncias do MNDH, como contribuição aos debates, uma primeira tese 

sobre o tema. Trata-se de uma abordagem inicial do assunto, a ser 

exaustivamente debatida pelas entidades que compõem o Movimento.O CN/ 

SN pedem aos-Regionais e às entidades de base, assim como a todos os 

Conselheiros, que também produzam textos sobre este tema. 

Na concepção da Coordenação do CN e do SN, o fortalecimen 

to do MNDH deve acontecer com base no fortalecimento das articulações 

estaduais. As estruturas regionais devem constituir-se num suporte o 

menos burocrãtico possível ao trabalho das entidades de base. Neste 

sentido,em vez de burocratizar os regionais ou de aumentã-los em ter 

mps numéricos, trata-se, prioritariamente, de fortalecer a articula 

çao do Movimento nos Estados. 

Neste sentido, a representação estadual junto às demais

instâncias de decisão coletiva do Movimento torna-se, nesta tese,algo 

vital para a consolidação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. 

Na nova geografia, os R�gionais deveriam, em principio,COE 

responder às regiões geogrãficas do pais. O MNDH, então,deveria redis 

·cutir sua atual divisão regional, por exemplo: passando a ter 5 RegiQ

nais( Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Os (as) secretãri

os (as) destes regionais formariam, juntamente com um (a) secretãrio

(a) executivo (a) nacional, o Secretariado Nacional. Por sua vez, o

Conselho Nacional seria formado por um (a) representante de cada Esta

do em que o MNDH estiver articulado. Como a instância política perma

nente do Movimento, entre um e outro Encontro Nacional, o Conselho Na

cional ficaria bastante fortalecido com esta presença direta das ba
ses estaduais.

Gomo_·· ficariam os atuais Programas? Quanto ao eixo, o seminá 

rio e a reunião do CN/SN Brasília (dezembro de 1992) Jª deram um pa� 

so significativo, transformando o Programa de Violência & Cidadania ' 

numa responsabilidade coletiva do Conselho e do Secretariado Nacio 

nal, em termos· d� planejamento e gestão a nível nacional. Quanto aos 
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Programas de Comunicação e Formação, dentro desta tese, continuariam 

a ser executados enquanto tais, como programas, com o mesmo tipo de 

gestão.' 

Por outra parte,.cresce no Movimento a teridência de atua 

çoes temáticas. o encontro de Salvador deverá discutir que temas de 

vem ser predominantes na atuação do Movimento,em termos de eficácia, 

corresponsabilidade e visibilidade. 

Ao debater este tema, em Goiânia, o CN/SN refletiram so 

bre experiências de regionalização que deram certo e errado. Deram 

certo, por exemplo, as experiências da CNBB e da CPT, justamente por 

que reforçaram o enraizamento estadual, como suporte dos regionais 

·Não vem dando muito certo a regionalização da CUT, por ser confusa 

e, de certo modo, superestrutural. 

são estes, pois os primeiros pontos da reflexão do CN 

através de sua coordenação - e do SN, para um debate a ser _amplamen 

te realizado e aprofundado em todo país. 

4 - CRÍTICA E AUTOCRÍTICA DO MNDH 
- - - -

Com base na sua responsabilidade política, a Coordenação 

do CN e SN refletiram também sobre o Movimento, com vistas·a 1994 , 

numa linha de crítica e autocrítica. Três pontos foram considerados' 

cruciais para uma revisão do trabalho do Movimento: 

1 - A postura defensivista - não basta ser contra as vio 

lações aos direitos humanos e não é suficiente defender-se ;

2 - As propostas dispersivas - é preciso concentrar es 

forços em propostas de mudanças em todos os níveis que incidam em no 

vas posturas diante dos direitos civis, a começar pelas políticas pu 

blicas; 

·3 - A postura generalista - embora a diversidade das 

açoes das entidades que integram o Movimento constitua uma de suas 
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maiores riquezas, e preciso - a nível do MNDH como tal - reforçar ' 

uma certa especialização, em torno de prioridades, com vistas a urna 

maior eficácia e eficiência de seu trabalho. 

L-/_s_-_c __ AM _____ E_�N---ª-�---�-º�;_:;
RA:..::::...::;..;;;;A.;;..._..:...!_�.

!
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Nesta perspectiva, a Coordenação do CN/SN sugerem e prQ 

poe aos Regionais e às entidades de base que se somem a urna açao 

nacional contra a impunidade. O primeiro. passo nesse sentido e a es 

c·olha, por Regional, de um caso de impunidade que deva ser objeto de 

?ma campanha de rnobi�ização nacional e regional. Essa campanha sera 

feita de acordo com as possibilidades materiais do Movimento e .in 

cluirá a confecção de cartazes e uma ampla divulgação, assim como 

abaixo-assinados às autoridades ( a começar pela Procuradoria Geral 

da República e pelo Ministro da Justiça). 

O leque da impunidade é muito amplo. Vai de crimes de co 

larinho branco até os crimes hediondos e o assassinato de lideranças 

populares e sindicais. A sugestão· é de que os Regionais levem em con 

ta esse leque tão amplo e considerem também que os casos devem refle 

tir o impacto desses casos na opinião pública. 

O prazo para o encaminhamento do caso selecionado a Brasí 

lia é 7 de abril prõximo. Os Regionais podem aproveitar essa esc6lha 

para listar todos os casos de impunidade conhecidos em suas respecti 

vas areas e enviar essa listagem para a sede nacional, sempre com o 

maior número de informações possíveis. 

6 - SUPLENTES PARA OS CONSELHEIROS NACIONAIS
----------------------------------------

Em seus prõxirnos encontros ou assembléias regionais, as 

instâncias regiona�s do Movimento devem escolher dois suplentes para 

os dois conselheiros regionais junto ao.Conselho Nacional. Os nomes 
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devem ser comunic�dos a sede nacional. 

7 - QUESTÕES_LIGADAS_À_SEDE_NACIONAL 

7.1 - Contratação de Assistente Administrativo 

Até 28 de fevereiro de 1993, o MNDH receberá,em Brasília, 

currículos de profissionais interessados em preencher a vaga de As 

sistente Administrativo,com um salário em torno de 6 salários míni -

mos. Suas atribuições serao as seguintes: 

* Realizar o controle orçamentário;

* contribuir em estratégias para captação de recursos;

* administrar os recursos financeiros - efetuando presta

çoes de contas, controle de somas a receber e a pagar, em caixa, cui 

dar das aplicações no mercado financeiro; 

* cuidar do almoxarifado e dos estoques;

* adquirir materiais e contratar os serviços básicos da

e sede;

* contribuir na seleção de pessoal-e supervisionar o tra

balho dos funcionários; 

* ajudar na realização qe eventos, serviços de apoio,com

pra e reserva d� passagens, entre outras tarefas. 

O (a) Assistente ficará subordinado à Secretária Executi 

va e terá responsabilidade hierárquica sobre os outros funcionários 

da sede. 

Deverá ter,no mínimo, o segundo grau;com um ano de expe 

riência na área. Ao apresenar o curríc�lo, o candidato (a) deverá ' 

tamb�m apresentar proposta por escrito sobre o funcionamento da se 

de do MNDH. 

No:má�i�o até 15 de-março sera feita a seleção e contra

tação. 
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7.2 - Secretária 

são atribuições da secretária da sede nacional: 

* Receber, classificar e expedir correspondências;

* cuidar das pastas, relatórios e impressos, em termos de

organização e arquivo; 

* organizar e controlar o acervo bibliográfico;

* manter atualizada a agenda de endereços;

* datilografia geral e serviços de computação;

* reprografia de documentos e sua encadernação;

* secretariar reuniões, quando solicitada,e executar ou 

tras tarefas compatíveis a sua função. 

7.3 - Serviços de Contabilidade 

De acordo com a reformulação dos trabalhos administrativos 

da sede, a Secretária Executiva estudará como encaminhar a tramitação 

dos serviços de apoio contábil, de acordo com as atribuições do 

administrativo e das necessidades do serviço. 

8 - ATIVIDADES CENTRAIS DE 1993 NO CONJUNTO DO MOVIMENTO 

Ao examinar o calendário do Movimento em 1993, a Coordena

çao do CN/SN consideram como atividades centrais deste ano, no conjun 

to do MNDH, as duas seguintes: 

1 - No primeiro semestre, entre março e junho, a realiza -

çao de seminários regionais sobre Direitos Humanos, Cidadania e Revi 

sao Constitucional.Nestes seminários, com a participação de constitu

cionalistas e outros assessores, deverão ser considerados elementos ' 

básicos ligados aos temas da segurançi pÜblica, direitos individu�is' 

e coletivos, política de comunicação, nos debates pr�vios·ã Revisão 

da Carta de 1988. 

2 - No segundo semestre, preparaçao do VIII Encontro Nacio 

til�1.J&�i:>:"'.:>>WU:;:t.s.:s �'o/=F"(;:�1''"''!:X 7f.: .. , 9:70\J>\! :/f''\ «'iJ\½ -s«. -:-.��::;:f1:f '\(°1 -e "'·\-v. - :·:>�=:/%:m't1.l?"'·*�-..:.-�<( :7 ·sit �;).:r -....... ::,:�:_.::.,._:X - ::;�:-·-:<. «v.· -.· :_::.:·:=»-."Wi; ·«·· .. :-�(
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nal de Salvador, em 1994. 

9 - HISTÓRICO DO MNDH 

Càbe ao Programa de Formação coordenar o trabalho de pe� 

quisa histõrica sobre o Movimento, formando urna equipe de trabalho' 

que inclua pelos menos um (a) historiador (a). Deverá recolher sub 

sídios junto à CPT Nacional (que também está escrevendo seus 20 

anos de histõria) e à CEHILA. Este trabalho não se limita a 1993 e 

pode ultrapassar um ano. Em março, a proposta deverá estar concluí

da. Não se trata de uma avaliação do M6virnento, mas de um r�s�ate 

de sua histõria. 

10 - SEMINÂRIO NACIONAL SOBRE O BANCO DE DADOS 

SOBRE A VIOLtNCIA CRIMINALIZADA 

Para cumprir com a deci�ão anterior de estender o Banco 

de Dados sobre a Violência Criminalizada a todo o país, fica decidi 

·da a realização de um seminário nacional em são Paulo, nos dias 8 e

9 de maio prõxirno, com o seguinte conteúdo:

1 - Passos dados até agora no Regional Nordeste e 

tros Regionais, neste sentido; 
I 

- , 

2 - aspectos tecnicos da implantação do Banco; 

nou 

3 possibilidades de parcerias nos Regionais para 1m 

plantar a experiência; 

4 - aspectos da gestão política e administrativa. 

Para o seminário, haverá dois tipos de participantes: o 

responsável pela adminstração política qo Banco em cada Regional(on 

de não houver, que seja escolhido um, através de contatos entre os 

Conselheiros Regionais) e um técnico em informática que vá traba 

lhar neste projeto. são, portanto, dois representantes por Regional 

O Regional Nordeste iealizará a assess6ria deste seminário. 
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O Movimento cobrirá as despesas com hospedagem e alimen

tação, além de 40% das despesas de passagens dos dois representan 

tes. Logo mais haverá informe sobre o local do seminário. 

A Coordenação do CN e o SN decidiram que os dados 

dos a este projeto devem ficar concentrados na sede nacional, 

Brasília, que já se equipa neste sentido. 

liga 

em 

Uma outra recomendação: OS REGIONA!� DEVEM VER URGENTE -

MENTE QUE INFRAESTRUTURA OS CDHs E AS ENTIDADES FILIADAS TtM QUE 

POSSA SERVIR DE APOIO À EXTENSÃO DO BANCO DE DADOS. 

O seminário debaterá também o·uso dos dados sobre a vio 

lência dentro da política global do Movimento, numa linha propositi 

-va.

11 - ENCAMINHAMENTOS LIGADOS AO ENCONTRO NACIONAL 

DE 1994 

11.1 - Delegados 

* O críterio básico é de um delegado por entidade filia

-- da; 

*a lista de delegados deverá ser encaminhada à sede na

cional em Brasília pelo Regional, a quem caberã a homologação da 

listagem; 

* devem ser realizados Encontros Regionais preparat6rios

ao Nacional, no segundo semestre deste ano; 

* os integrantes do Conselho Nacional, do Secretariado e

os (as) Secretários (as) Executivos Regionais são delegados natos ' 

ao Encontro. 

11.2 - Subtemas 

Dentro do tema geral "Cidadania e Direitos Humanos: rumo 

ao S€culo 21'', são sugeridos os seguin�es subtemas, a serem detalha 
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dos nas próximas reuniões do CN/SN e nos Regionais e entidades 

base: 

* Racismo e discriminação.

10 

de 

* Aspectos ligados aos direitos humanos na bicética, en

genharia genética e nos avanços cientifícos em geral. 

* A questão de gênero.

* Nova ordem Constitucional.

* Avaliação do resultado do Plebiscito de 21/4/93.

* Convenç�es Internacionais sobre direitos humanos e sua

aplicação. 

* Perspectivas da democracia no final do século, no Bra

sil e no exterior. 

* Situação da Violência.

* A questão ecológica, no pós-Eco/92.

* A situação da criança e do adolescente.

* Balanço da política de comunicação no Brasil.

Uma primeira idéia metodológica é a de promover um painel

geral de análise de conjuntura, na abertura do Encontro e de reali 

zar dois painéis simu�tâneos temáticos, no desenrolar dos dias do En 

contro. Pela manhã, seriam realizados painéis sobre temas gerais. As 

e tardes seriam reservadas para o debate das questões internas do Movi 

mento (perfil, nova geografia, gestão, prioridades etc). As noites 

seriam destinadas ao lazer e a cultura (feira das regiões, barrar.as, 

festivais de vídeo popular e música, venda de livros e espaço 

lazer/prazer). 

para 

A filmagem será coordenada pelo Centro de Direitos Huma 

nos e Memória Popular de Natal. Durante o Encontro, será entregue o 

VI Prêmio Nacional de Direitos Humanos/1993. 

12 - MOVIMENTO PELA ÉTICA NA POLÍTICA 
--------------------------------

O MNDH, através de Valéria Brito, retornará de imediato ' 

sua participaçio neste Movimento pela Ética na Política. 
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13 - CAMPANHA NACIONAL COM PRÓ-CENTRAL 

O Movimento apoiará campanha que a Pró-Central dos Movi 

mentos Populares promoverá, em conjunto com outros Movimentos Naci 

onais sobre " A Vida, Contra a Violência, a Fome e Miséria". 

14 - ASSINATURAS DO AGEN FAX 

Os Regionais devem providenciar a assinatura do boletim 

diário AGEN FAX·. O preço é de CR$ 350.000,00 para seis meses. Este 

valor será aumentado em fevereiro. O MNDH assinou o boletim Véspe

ra para os Conselheiros (as) Nacionais e Secretarias Executivas R� 

gionais. Até agora, a AGEN vinha enviando o boletim fax gratuita -

mente para os Regionais. Os custos de transmissão subiram muito,im 

possibilitando essa cortesia. É através do AGEN FAX que o Movimen

to divulga diariamente suas notícias, inclusive na edição inglesa, 

enviada ao exterior. Fáçam, portanto, cheques nominais para a AGEN 

no valor acima, enviando-os a Avenida Ipiranga, 1267, 8Q andar, 

CEP: 01039-000, São Paulo/SP. 

15 - DOSSIES VÉSPERA 

Em conjunto com a AGEN, o MNDH também está publicando ' 

dossiês mensais sobre ternas de interesse do Movimento.O primeiro 

foi sobre o governo Cliton e o próximo tratará sobre o eixo. O de 

fevereiro terá corno tema a impunidade. Contribuições devem ser en 

viadas a AGEN, aos cuidados do editor - Dermi Azevedo. 

16 - FAMILIARES_DOS_DESAPARECIDOS 

O'MNDH dará urna atenção toda especial ao trabalho dos 
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familiares de presos e desaparecidos políticos durante a ditadura' 

de 64. Neste sentido, Valéria Brito contactará o deputado federal 

Nilmário Miranda (PT/MG), coordenador da Comissão Especial da Câma 

ra dos Deputados sobre o teroa. Apoiará também, atravé� do Regional 

Sul I, os trabalhos do Instituto de Estudos sobre a Violência do 

Estado (IEVE), razão social da Comissão de Familiares que atuava , 

até dezembro, na Prefeitura paulistana, com apoio-da prefeita Luí 

za Erundina. 

1 7 - _CONVI_DADOS _DOS .PAÍSES _Q-Q_ÇQ��_SUL. PARA

VIII ENCONTRO NACIONAL 

O Regional Sul II contactará entidades e militantes dos 

direitos humanos do Paraguai, Uruguai e Argentina objetivando um 

maior intercâmbio de informações, solidariedade e ações conjuntas' 

dentro da preocupação com o tema do Mercosul, e·posterior partici 

pação no VIII Encontro Nacional. 

18 - CAMPANHA DA FRATERNIDADE SOBRE MORADIA 

Recomenda-se aos Regionais e entidades de base que se 

empenhem na Campanha da Fraternidade deste ano, promovida pela 

CNBB, sobre a questão da moradia.
1

Atuação conjunta com a Igreja Ca 

tólica, diante deste grave problema. 

19 - AGENDA_NACIONAL_DO_MNDH/1993 

JANEIRO 

21 e 22 - Goiânia: Seminário sobre Violência promovido pelo Regio

nal Centro-Oeste, IB�CE,CPT e IFAS. Participan 

tes pelo Movimento: César e Irene. 
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30 - são Paulo/SP: Reunião da articulação contra o Racismo e a Dis 

criminação, com a presença do MNDH,CLAI,OAB,Movi 

mento Democrático contra o Nazismo , CONIC e Instituto do Negro. Lo 

cal: AGEN. Pelo Movimento: Valéria, Dermi e Madalena. 

FEVEREIRO 

1 a 5 - Belo Horizonte/MG: Curso sobre Processo Penal, promovido pe 

lo MNDH e CPT Nacional.Pelo Movimento:Va 

léria e César. 

3 a 6 - Fortaleza/CE: IX Encontro Regional Nordeste "Violência:Desa 

fio à Cidadania"._Pelo Movimento: Roque, Alde 

nice, Eduardo e Tertuliano. 

4 - são Paulo/SP: Reunião do Fórum Estadual de ONG's. Pelo Movimen

to: Dermi e Madalena. 

13 e 14 - Rio do Sul/SC: Encontro Estadual sobre Mercosul, promovi

do pelo Regional Sul II. Pelo Movimento:Ro 

que e Ana. 

15 a 17 ou 19 a 21 - Bélem/PA: Seminário sobre Revisão Constitucio

nal e Plebiscito sobre forma e siste 

ma de Governo. Pelo Movimento: Humberto Cunha, Kátia e . Iriomar 

18 a 23 - Carnaval. 

MARÇO 

6 - Passo Fundo/RS: Encontro Estadual sobre Criança e Adolescente , 

promovido pelo Regional Sul II. Pelo Movimento: 

Roque e Ana. 

12 a 14 - São Paulo: Reunião da Pró-Central dos Movimentos Popula 

res. Pelo Movimento: Dermi, Fermino ou Valéri 

a e Madalena. 

12 a 14 - Goiânia/GO: XIII Encontro Regional Centro-Oeste. Pelo Mo 

vimento: Pedro,César,Valéria e Irene. 
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27 e 28 - Caxias do Sul/RS: Seminário Regional sobre Mercosul. Pelo 

Movimento: Roque,. Ana e Pedro Wilson. 

ABRIL 

4 a 11 - Semana Santa. 

21 - Plebiscito sobre Forma e Sistema de Governo. 

e· MAIO

1 - Dia Mundial dos Trabalhadores. 

4 a 7 .- Itapecirica da Serra/SP: Reunião da Coordenação do CN e SN . 

Pelo Conselho: Marcelo Frank. 

8 a 9 - São Paulo/SP: Seminário Nacional sobre Banco de Dados sobre 

Violência Criminalizada. Pelo Movimento: dois 

representantes por Regional (um responsável pelo projeto e outro um 

técnico de informatica), SN. 

JUNHO 

26 e 27 - Caxias do Sul/RS: s·eminário Regional sobre Revisão Constitu 

9' cional. Pelo Movimento:Ana e Roque. 

JULHO 

1· a 4 - Goiânia/GO: 1ª Reunião/93 do Conselho Nacional (pleno) e Se 

cretariado Nacional. Local: CTL - Jardim das Aro 

eiras, Km 6,s/n - fone: 062 2261863. Pauta:Síntese dos seminários Re 

gionais sobre Revisão Constitucional; Detalhamento do VIII Encontro 

Nacional de 1994. 

30 e 31 - São Paulo/SP: Assembléia da AGEN. Pelo Movimento: Valéria' 

Brito e Fermino Fecchio. 

AGOSTO 

7 e 8 - Lages/SC: Seminário para operadores jurídicos (advogados e 
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estudantes de Direito)sobre Revisão Constitucional. Pelo Movimento: 

Roque e Ana. 

28 e 29 - Rio do Sul/SC: Seminário Regional sobre Política de Comu 

nicação. Pelo Movimento: Dermi. 

SETEMBRO 

e 3 a 5 - Brasília/DF: Reunião da Coordenação do CN/SN. Pelo Conselho:

• 

Pedro Wilson e Oscar Gatica. 

11 - tages/SC: Reunião do Conselho Regional Sul II. Roque a Ana. 

OUTUBRO 

25 a 29 - Belo Horizonte/MG: ,Congresso Pró-Central dos Movimentos ' 

Populares. Pelo Movimento: Carlinhos 

Marcelo Franklconfirrnar participação) 

29 a 31 - Salvador/BA: 2ª Reunião do Conselho Nacional (pleno) e 

SN. Pauta: Preparativos finais do VIII Encon 

tro Nacional . 

NOVEMBRO 

1 - Salvador/BA: Término da 2ª Reunião do Conselho Nacional. 

2 e 3 - Salvador/BA: Reunião da Coordenação do CN e SN. 

13 e 14 - Lages/SC: Assembléia do Regional Sul II. Pelo Movimento: 

Valéria Brito, Roque e Ana. 

DEZEMBRO 

6 a 8 - Caxias do Sul/RS: Reunião da Coordenação do CN e SN. 

Conselho: Ana. 

10 - Dia Universal dos Direitos Humanos. 

Pelo 
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1994 

JANEIRO 

20 - Salvador/BA: Reunião da Coordenação do CN e SN. 

25 a 29 - Salvador/BA: VIII ENCONTRO NACIONAL DO MNDH. 

OBSERVAÇÕES 

1 - Vários Regionais ainda nao decidiram seu calendário 

final .para o ano. Sugerimos que o façam brevemente, considerando 1 

as decisões do Seminário Na.cional de Brasília (dezembro/92), incl� 

sive as programações ligadas aos Programas de Formação e Comunica

çao. 

2 - Insistimos na necessidade de Seminários Regionais no 

primeiro semestre sobre Revisão Constitucional (incluindo o eixo e 

política de comunicação, entre outras)como subsídio para o Seminári 

o de Goiânia em julho.

3 - Para que a Campanha contra a. Impunidade possa real 

- mente surtir efeito e imprescindível o empenho/agilização das infor

mações sobre os casos de violência de cada Regional. Neste sentido,

solicitamos que os casos encaminhados tragam dados pormenorizados ,

assim poderemos melhor fundamentar nossas solicitações de apuração

dos mesmos junto aos órgãos competentes.

Participaram da reunião de Goiânia/GO, de 11 a 13 de ja 

neiro de 1993, o coordenador do Conselho Nacional Pedro Wilson,a Se 

cretária Executiva Valéria Brito e os Secretários de Comunicação 

Dermi Azevedo (relator do relatório) ide Formação Roque Grazzio 

tin O CN/SN agradecem a equ:Lpe do IBRACE· toda a atenção·que foi 

dada aos trabalhos. 

COORDENAÇÃO DO CN E SN. 
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RELATóRIO DA REUNIAO 

SECRETARIADO NACIONAL, 

7 DE MAIO DE 1993 

1 

DA COORDENAÇAO DO CONSEHO NACIONAL E DO

REALIZADA EM ITAPECIRICA DA SERRA (SP), DE 4 A 

A preparaç�o do Encontro Nacional de 1 c794, a Conferénc:ia 
Mundial dos Direitos Human6s em Viena, a campanha contra a impunidade 
e a reuniâo plenària do CN/SN, em Goiittnia, em julho pr·c':n:imo, foram 
alguhs dos temas da reuniâo que a Coordenaçào do Conselho Nacional e o 
Secretariado Nacional do MNDH realizaram no Con0ento Maria Imaculada. 

9em Iti:1pecir�ca da Serra (S�'), de 4_ a 7 de maio de• 1.99:::.. A seguir, a 
� pauta cumprida e seus encaminhamentos: 

1 • SEMI NAR I O NACIONAL SOBRE O BANCO DE DADOS DA VI OLE'.NC IA 
CRIMINALIZADA 

A expectatiya é a de que o seminário nacional, realizado de 
8 a 9 de maio, em S�o Paulp, possa re�ultar na consolidaç�o do projeto 
Banco di;? Dados em nivel nacional,· cerno mais um serviço à dis.posiç21:o do 
.Movimento, na luta contra as causas e as consequÊiricias d.:1 violéncia 
criminalizada no pais. Além de debater a pauta do seminário. o CN/SN 
apontarem algumas etapas para o periodo posterior a esse evento, quais 
sejam a socializaç�o de seus resultados nos Regionais� um levantamento 
completo sobre os recursos humanos e materiais a serem acicnados, além 
de interligaç�o dos �istemas de cornputaçào das entidades filiad�s. 

O aprovei tarnento dessa rede de computadores j f, e>:ist.ent�::;s 
nas entidades filiadas ao MNDH, em cada Regional, possi bi 1 i tar-à a 

1 
compra de novos micros pat-a F:egionais onde n�o e:-:iste essa 
aisponibilidade. Foram citados, por e:-:empla, como possibilid;;..des de 
integraç�o à rede .do Banco de Dados, os sistemas ini"onnatizaclos do 
Nócleo de Estudos da Violência da LISP (NEV/USP) e da Agência Ecumênica 
de Noticias (AGEN), em S�o Paulo; da AJUP e do CDDH de Petrópoli�, no 
Rio de Janeiro.e da Sociedade Par-aense de Def�sa dos Direitos Humanos, 
de Belém (PA) Neste <;:,;;mtido, o MNDH, através do ·Sec:retar .. i21do, fará 
consu 1 tas formais às entidades s_obre essa possibi 1 idade. S(? for· feita 
essa racicnalizaç�o, dentro de um espirita de par-ceria, o MNDH poderá 
comprar micros para as secretarias e:-:ecutivas dos Regionais Leste l 
(Esp.i.rito Santo), Centro-Oeste (Goi�nia) e Leste 2 (Belo Horizonte). 

2. REDE DE FAXES

Além de faxes de entidades filiadas ou particulares, 
utilizados por organizaçeles e militantes, em todo o pa:i.s, o Movin,ento 
jà disp�es de oito faxes aloc�dos, mediante contratos de comodato, aos 
Regionais Sul 2, Sul 1, Leste 1, Leste 2, Nordeste, Norte 2, Centro
Oeste e na sede nacional. Um outro será destinado, agora, para uso da 
eqLtipe e:-:ecutiva local do encontro nacional de 1994·, em Salvador, 

·retornando pósteriormente a Brasilia .
• , �.� .. ��,-�1mm1�.J�M,<�}lk����w���'W��-�'Mf&'MlM�M�z:3WWttt1'T.&Ut-�!W#
scs - Ed. Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D" - 10º andar- Sala .1001 - Fone: (061) 225-3337 - Fax: (061) 225-7157 

CEP: 70.316-900- Brasllia-DF 



2 

3. CONFEReNCIA MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS

O MNDH estará presef)te em Viena, em junho pró:.:imo, para 
acompanhar os trabalhos da Con ferên eia Mundial dos Direi tos Humanos, 
convocada pelas Nações Unidas. Participará também da conferéncia 
paralela das ONGs. Juntamente com .outras ONGs brasileiras (Fase, 
Ibase, Inesc, MST, Rede Mulher, Abong, Agen, CPI, ANAP, Centro Santo 
Dias e outras), o Movimento ajL1dou a preparar e participou de duas 
reu.n ibes pt-epar-a tór-ias rea 1 i zadas em Bras1. 1 ia. A primei r-a, em 14 de 
abr i'l. no I nesc, somente no campo das ONGs e a segunda, d ia 15 de 

tltabril� no Ministério da.s Relaçf:�es E>:teriores, por convite do mfnistro 
Fernan�o Henrique Cardoso, para uma troca de impress�es entre o 
governo federal e as ONGs, a respeito da Conferência de Viena. 
Impressionou às ONGs a massa de informações dispon:i.veis no gcverno 
fed�ral sobre os indicadores da grave crise sócio-econômica que atinge 
a ·grande maioria do povo brasileiro. Impressionou tc,mbém uma. certa 
dembnstraç�o de impotência do governo para deter os abusos contra os 
direitos humanos e a violéncia, na sua esfera de atuaç�o espec.ifica, 
assim como diante da atuaçlo. do aparato repressivo policial. 

Um outro seminário será realizado em Brasilia, nos dias 20 e 
21 próximos, na sede da OAB, com a participaç�o de representantes das 
ONGs que ir�o a Viena. Pelo Movimento, estar�o em Vien� a Secretária 
ExecGtiva, Valéria de Brito, o Secretário de Comunicaçào, Dermi 
Azevedo, a assessora do Conselho e do Secretariado, Marisa Formolo e a 
Secretária Executiva do Regional Sul-1, Miria Magdalena Alves. Estar�o 
também representantes de entidades filiadas ao Movimento.. como é o 
caso do GAJOP de Olinda(PE), Comiss�o Justi;a e Paz da Arquidiocese de 

A S�o Paulo, Centro Santo Dias, IBRACE de Goütnia, CDDH DE Ca:.:ias (MA), 
•AGEN, Núcleo de Estudos da Violência (NEV/USP), CPT Nacional, 

Movimento de Meninos e Meninas de Rua, SERPAJ e a OAB Federal. 

O. Semin.::\rio de Bras1. lia debatert:-{ o mesmo tem.1:\rio dE Viena,
como preparaç�o dos de 1 egados brasileiros: revis�o e ava 1 iaç�o das
propostas sobre direitos humanos, em nivel mundial e continental e os
caminhos para a superaç�o de obstáculos; os direitos das minorias e
dos povos indigenas; os direitos das mulheres e dos povos negr-os;
violência urbana e rural; relacionamento entre direitos humanos,
desenvolvimento e democ:rac:ia� c:om ênfase ao papel das ONGs e à

parti cipaç�o popu 1 ar, no campo das relações Norte/SL11, a 1 ém de um
debate sobre as principais violaç�es aos direitos humanos, hoje, e de
si tuaçàes especificas de racismo, :.:enofobia, vioH�ncia étinca e de
intoler�ncia religiosa (elementos presen�es, por exemplo, na situaç�o
da antiga Iugoslávia).

A reuni�o de Itapecirica concluiu que, além do documento 
comum das ONGs do Brasil a ser levado a Viena, o próprio Movimento 
levarà um documento seu, com uma sintese das abordagens· especificas do 
MNDH, nestes 11 anos de trabalho. 
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As informaç�es recebidas das mais diversas fo�tes nacionais 
e internacionais indicam qLte a Conferencia de Viena será cercada de 
uma série de dificLtldades. Hà uma tendência dos paises m�is ricos do. 
mundo de limitarem a intervenç�o das ONGs nas decisDes da Conferência, 
embora seja importante qLte, pela primeira vez, essas entidades tenham 
acesso, mesmo 1 i.mi tado; aos debates dos governos sobre o tema. Os 
setores n�o g9vernamentais que atuam de forma mais organizada s�o os 
1 igados às mul her-es e aos povos indigenas. Na ava 1 iaç�o da Anistia 
Intern�cional, por exemplo. jà será uma conqLtista manter-se

1 
pelo 

menos, o atual status quo internacional em termos de tr-atados, 
convenç�es e normas sobre o tema dos direitos humanos. N�o se pode, 
por-ém, pr-ever· de for-ma cabal como ser à e o que o cor-rerê!:\ em ViE:•na. As 

-ONGs _ latino-amer-icanas que ir�o a Viena tet-�o também um último
encontro prepar-atór-io em Quito, Equador, na última semana de maio.

-

4. CONTATOS COM AGENCIAS EXTERNAS

Os delegados do MNDH para Viena t:umpr ir�o também. an tE?s e 
depois da Conferência, uma extensa agenda de contatos com ag�ncias de 
apoio a projetos. Levar�o consigo vários projetos do MNDH e também de 
suas respectivas entidades e ONGs, que assumirâo� na maioria dos 
�asas, os gastos de viagem. Neste caso, pr-evalece o espirita de 
parceric1. entre o MNDH e essas ONGs f i 1 iadas ao Movimento, atra.vés dos 
Regionais. 

A viabi li zaç�o, port.an to, dessas viagens serg,(o asseguradas 
da seguinte forma: Dermi Azevedo passagens aéreas e estadia em 
Viena, assmidas pela AGEN, sendo que para ·as visitas às ag�ncias serâc 
por terra e despesas asseguradas via MNDH/Proj eto; '·Ja 1 ér- ii:, Getú l .io 
passagens · aéreas assLtmidas pelo Comi tê Eur-opeu / Insti t.uto L .. tdwig, 
mesma forma as visitas/despesas seriam caber-tas via Projeto. 

Acerca das viagens de Marisa Formolo Dalla Vecchia e Roque 
Grazz iotin à I tàl ia, informamos que estas s�o decorrentes de deis 
convites recebidos via MLAL para participaç�o em eventos/serninàrios no 
periodo de junho e agosto. Neste sentido, a viabiliazaç�o .des�as 
participaç�es d.-�-se atr-avés de 1"1LAL, sendo que os conté,to? ccHr; as 
agências na Itália, França e Espanha ser�o, também, mediante Projeto. 

5. PUBLICAÇfsES

Foram levantados e sugeridos vários temas par-·a as pr-ó:-:imas 
�diçôes do Dossié Véspera, Teoria&Pràtica e Coleç�o Direitos Humanos. 
Esses temas estâo ligados à pr-eparaaç�o dos debates sobre as 
perspectivas dos direitos humanos neste final de século a serem feitos 
no encontro nacional de 1994 em Salvador.· 

O CN/SN sL1ger-em aos militantes do Movimento, 
que também contribuam com essa refle>:�o, escrevendo 
nossas publicaçôes. 

em todo o pais, 
artigos para as -
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l\lesse campo, acaba de ser. publicado um folheto ilustrado 
sob�e d�reitos humanos pela Comiss�o Justiça e Paz da A�quidiocese de 
Salvador e está no prelo uma cartilha sobre violén�ia, preparada pelo 
Regional Leste 1 e CDDH de Petrópolis. 

6. ARTICULAÇ�O ANTI-RACISTA E ANTI-DISCRIMINAT6RIA

As entidades que integra.m. essa Ar-ticulaç�o continuam 
reunindo-se m�nsal�ente. A experiência da Articulaç�o (que reúne ONGs

e P<:<:storc:1.is dos campos de direi tos humanos, movimentos eCUf1êmnicos e

setores vi ti mas do racismo e da d i ser iminaç�io) tende a se e>: pand ir 
par-a OL\tros Estados. O Espir i to Santo j/'<. demonstrou interesse nesse 
sentido. 

A r-eun ig(o de 
entidades que integram a 

I tapecit-i ca 
ArticL\laç�o 

i�egis,tr-ou 
(MNDH, CONIC, 

a preocupaçào das 
CLAI, Instituto do 

Negro, Uni�o das Mulheres de SP, Serviço Pastor-al dos Migrantes, Grupo 
Lambda� IEIJE e OP,B� além do Serviço à Mulher- Marginalizada) com o 
<ê,gr-avêiimentei da viol(�nciê:, contra os negros é com a reaç['.1:o que -=dguns 
grupos esboçam no movimento negro (recurso à luta armada, numa linha 
de a�todefesa). S�o grupos e movimentos ainda pequenos, mas a reaç�o 

· indica a gra\1 idade d.:i v io 1 ên eia sof t-ida por esse povo. Recen ti7,'men te,
am Santo Andr-é (SP), um jove� negro foi assassinado por- neonazistas.

A Articulaç�o prepara um seminário nacional, a ser realizado 
provavelmente em Brasi 1 ia, no segundo semestr-e deste ano, sobt-e uma 
po 1 i ti ca proposi tiva contra o racismo e a di ser iminaç/?:::o, na r-e\1 is�o 
constitucional. 

7. CAMPANHA CONTRA A FOME

O MNDH está contr-ibuindo, na medida de suas- possibilidade, 
para o sucesso da campanha contra a fome, ·em fase de implantaç�o, em 
todo o pais. Tem participado de várias reuni�es em Br-asilia, Sào Paulo 
e noutras capitais sobr-e o tema. A r-eun iào de I tapeei t- i Cê:, constatou, 
porém, uma série de problemas nessa área: falta um eixo mais definido 
par-a a campanha. Confundem-se as iniciativas gover-namentais._ e da 
�ociedade civil n�o governamental. N�o está claro onde se quer chegar, 
e�bora o principio básico do trabalho seja a fome. Falta uma ligaç�o 
orgênica entre a luta contra a fome e as lutas pela r-eforma. agrária. 
pelo pleno empr-ego, salários justos e contr-a o pagamento da divida 
e>: terna. Nos pr6:.: imos dias, o Movimento par-ti ci par-é\ de reunie5e·:,; de 
comunicadores sociais em S�o Paulo (publicité',1r-ios, r-adialié'�tas, 
jornalistas e profissionais de televis�o) que v�o debater- o que fazer 
�o �eu campo especifico para apoiarem a campanha. Todas essas quest�es 
voltar-�o a ser- debatidas, principalmente a quest�o do eixo dessa 
iniciativa. 

8. VIDEO SOBRE DIREITOS HUMANOS

Continuam os contatos entre o Movimento e a TVT, de S�o 

1� �,"¾����'W�-��m.1tll��"%'.@���Tilffl&%Mtcw.t-fü1%,�t"J¾®lWlM"M§íl'lWi'�..Jm 
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Paulo, para a produç�o de um video sobre direitos· humanos, por 
iniciativa da TVT (ligada aos metalúrgicos de São Bernardo do Campo). 
O MNDH colocarà seus subsidies e produçOes (de filiadas como o CDH-MP 
de Natal e a TV Viva, de Olinda) à disposiç�o dessa iniciativa, ainda 
sem prazo para conclus�o. 

9. PREPARAÇ�O DO ENCONTRO NACIONAL DE 1994

9.1 EQUIPES DE TRABALHO 

Uma importante reuniâo preparatória ao Encontro de 
j arieiroí94 foi rea 1 i zada em Sa 1 vador. em 22 de abri 1 ú 1 timo� com a 
participaç�o de 'valéri.a Getúlio, além de repre�entantes da (.>jm.i.ssào 
Justiça e Paz de Salvador, CESE, Centro Oscar Romero. PUC e Mosteiro 
de S�o· Bento. Foram dados informes gerais sobre o Movimento e sobre o 
tema central do encc,;-,tr-o ( ''Dir-ei tos Humanso na perspectiviã:1 do século 
21"-). Forê:,m confirmadc",s as prime:i.r-as equipes de trab;,lho� Se::c:r-etaria 
(Cristina), Imprensa (Lúcio), Recepç�o (CDH Oscar Romero), Saúde 
(Hélio), Credenciamento, Lazer e cultura (Cristina), Livraria e venda 
de �rodutQs (pessoal da PUC), Redaçào (Dermi e Milton Moura), 

·Metodologia (Roque, Marisa e Cleyde), Segurança. todo o trabalho local
terà o apeio dos dirigentes· do Regional Nordeste e dos integrantes do
Conselho e Secretariado Nacionais. Uma seguhda reuniào da equipe local
f6i realizada dia 3 de maio, sob a coordenaç�o de Michel e Baginha, da
CJP da Arquidiocese de Salvador. O local da entrega do Prêmio Nacional
de Direi tos Humé\.nos ser à. em pri"n ci. pio, o Pa lêi, cio da Ac l am,;;1çgro, 1 ocêitl
histórico da capital baiana.

9.2 - PROPOSTA DE PROGRAMA DO ENCONTRO 

ré: esta a proposta de programa do en.contr-·o, a ser 
definitivamente debatida, emendada e aprovada na reunião do Conselho e 
Secretariado Nacionais em Goi�nia, na segunda semana de julho próximo: 

24 de janeiro de 1994, segunda-feira: 

20h 

Durante o dia - Chegada dos particpantes ao CTL em Ita�o�. 
Abertura oficial do encontro e apresentaçào das delegaçbes 
participantes. 

25 de janeiro de 1994, terça-feira: 

9h 

11h 

13h 

16h 

Trabalho em grupos para a elaboraçào de um diagnóstico cole
tivo sobre i situação da violência no Brasil. 
(violência urbana e rural) 

Plenària 

Almoço 

Painel de análise da conjuntura nacional e in ternaciona 1 , 
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19h 

21h 
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Julio de Santa An� (CESEP) ou Cristovarn Buarqu� (UnB) e Ana 
Maria Ezcurra (IDEAS� Buenos Aires). Moderador: Pedro Wilson 
Guimar�es. 

Debate 

jantar 

Lazer 

26 de janeiro de 1994, quarta-feira: 

e 8h Café 

-

9h 

12h 

16h 

17:30-

19h 

20:30-

Painéis simult�neos sobre os seguintes temas: 

1. Racismo� discriminaç�o e a
Bairros (UFBA)� Regina Arakak
Salvador. Moderador: Aldenice

questão de .ç;-éne,t··o 
(MS)·e Grupo Ylê-a-Yé, 

L..uiza 
de 

2. A quest.�o da criança e do adolescente
Nogueira (UFBA/Fôrum OCA) e Mário Volpi (MNMMR).

O·=>car Gatica

Wc:,nder-1 ino 
Moder·ador: 

Plenária geral sobre os desafios levantados para a 
pelos direitos humanos em cada tema. Coordenam a 
Ruscelino Silva Neto e Marcelo Frank 

luta 
mesa: 

Painel introdutório aos debates vespertinos 
�uestbes especificas do MNDH: 

as 

1. Sintese dos desafios da conju�tura internacional
Wilson Guimarâes

F'edro 

2. Enfases assumidas pelo MNDH na sua história
Fot-mo 1 o

Mariza 

3. Desafies para os direitos humanos numa vis�o prospectiva
- José Queiroz

Trabalho em gr-upos em tor-no da pergunta: "Considerando as 
tendências da atual conjuntura mundial, com seus r-eflexos 
nos contine�tes e paises, e considerando o acúmulo do 
Movimento até agora eos desafios que se apresentam� que 
caráter e que identidade o MNDH deve assumir a partir 
de 1994?" 

Jantar 

Plenária sobre o trabalho dos grupos 
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22h Laz-er 

27 de janeiro de 1994, quinta-feira: 

8h 

9h 

12h 

13h 

18h 

20h" 

Café 

Painéis simultêneos sobre os seguintes temas: 

1. Novo ordenamento juridico e cpnstitucio�al do Brasil e os 

direitos humanos - Hélio Bicudo (deput�db federal PT/SP) e
Procuradoria Geral de Re�tblica (drs. Alvaro ou Ella). Mode
rador: Eduardo Loureiro

2. ConvençNes, tratados e acordos internacionais do Brasil
na àrea dos direitos humanos - Antonio Augusto Cançado Trin
dade (UnB) e Jorge Durào (FASE/ABONG). Mod�rador: Valéria
Getúlio

��::. Bioética· e Direitos Hwn,:1nos - Rober·t:o Aç_1uiõ.�1� (UnB) , Fasto -
ral da Saóde da CNBB (Pe. Leo Pessini ou Pe. ·Guy) e Socie
dade Brasileira para o Progesso da Ci�ncia, SBPC (presidên
cia). Moderador: Roque �razziotin 

Plenária geral sobre os desafios levantadoi para a luta pe
los direitos humanos em cada tema. Coordenam a mesa: Dimas e 
Ana Lud�Jig 

Almoço 

Turnée po� Salvador 

Jantar 

Entrega do VI 
da Aclamaç�o 

Prêmio Nacional de Direitos Humanos no Palácio 

28 de janeiro de 1994, sexta-feira:· 

8h 

9h 

12h 

13h. 

Café 

Painel sobre as perspectivas da democracia, no fianal do 
século� no Brasil e no mundo - Paulo Sérgio Pinheiro (LISP) 
Maria Teresa Sadek (IDESP) e Dan�el Here (FENAJ). Moderador: 
Dermi Azevedo 

Plenária sobre os desafios à luta pelos direitos humanos a 
partir da quest�o da democracia. Coordenam a mesa: Fermino 
Fecchio e Socorro Prado 

Almoço 
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15h 

15:30-

17h 

.19h 

20h 

2(): 3(>-

22h 

Sintese introdutória à fase seguinte dos trabalhos grupais, 
com base no conjunto de desafios levantados até agora nos 
painéis: Roque Graziottin. 

Trabalho em grL1pos sobre o tema: "Prioridades de atl..ta.ç·ào do 
MNDH a curto, a médio e a longo prazos" 

Plenária sobre o trabalho grupal. Coordena a mesa: Valéria 
Getúlio 

Jantar 

Sintese das propostas sobre a geopolitica do MNDH. Secreta
riado ��·acional 

Trabalho em grupos sobre as propostas de geopoliti�a do Mo
vimento 

Lazer 

8 

29 de janeiro de 1994� sábado: 

8h Café 

9h Plenária sobre o trabalho grupal de sexta à noite sobre geo
politica, estrutura econômico-financeira e administrat�va do 
Movimento. Coordena: Oscar Gatica 

13h 

15h 

18h 

19h 

Almoço 

Eleiç�o das inst�ncias diretivas do Movimento. 
Pedro Wilson, Marcelo Frank e Oscar Gatica 

Encerr-amento 

Jantar 

Coorde:-�nam: 

9. 3. TEMA DD ENCONTRO/CF.:I TE'.cR I OS DE PARTI C I PAÇAO

é: sugerida a releitura 
relat6rio do CN/SN sobre a reuni�o em 
de 1992, item 12.5 . 

das resoluçtH2s 
Br-as:i. 1 ia, de 7 a 

.10. PREMIO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS/1993 

constant.e<c=, do 
1.2 de cf,;;ç,zE•mbr-o 

O ·cN/SN debateri:(o em julho, em Goi&nia; formas para agilizar 
a participaçi:(o das entidades f i 1 i tadas OLt n�o aci MNDH no proceso de 
i�dicaç�o de nomes de pessoàs e entidades. A Coordenaç�o do CN e o SN 
sugerem que sejam entregues dois prêmios já a partir da escolha deste 
ano. 
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11. SITUAÇAO ADMINISTRATIVA DA SEDE

Ds trabé:1lhos da nova fase administrativ·a da sede nacional 
p�osseguem normalmente, com base nos critérios constantes nos itens 4 
e 5 das resaluçôes do CN/SN de �ezembro de 1992. 

12. REUNI�O DO CONSELHO E SECRETARIADO NACIONAIS EM GOIANIA,

EM JULH0/1993

Data: 8 a 11 de julho de 1993 

Loca 1: Instituto S�o Francisco, Rua 
Telefone: (062) 233 0284 

Participantes: 

,-,'""\•-, 

...::...::.....::. ' 

16 Conselheiros (� per Regional) 
Secretàrios(as) Executivos(as) Regionais 
Secretariado Nacional 
Assessora do CN/SN (Mari=a) 

Setor Coimbra. 

Assessores convidados (Décio, da assesscria da bancada do 
PT na C�mara dos Deputados/ José Geraldo-UnB/ Maria José
CPT/ Wellington-INESC/ Pedro Sérgio-IBRACE/ Nelson Saule 
Junior-POLIS) 

PROGRAMA E PAUTA: 

7 de julho, quarta-feira: 

Durante o dia: chegada dos participantes 

19h - Abertura 

8 de julho, quinta-feira 

TEMA DO DIA: REVISAO CONSTITUCIONAL 

Bh Café 

8:30 - Grupos de trabalho: 
Grupo 1 - Organizaç�o, papel do Estado e politicas 
sociais. Assessor: José Geraldo (Un8) 

Grupo 2 - Direitos sociais. Assessores: assessoria do depu
tado federal Paulo Paim (PT/S) E Maria José (CPT 
Nacional) 

10h Cafezinho 

lci:30- Gru�os de trabalho: 

�7����ii'����-MW!@lm'1J:ru@m'�$.Wlli�%t.WW...a 
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.12h 

14h 

Grupo 2 

.1.6h' 

1.S:30-

l8h 

19:30-

22h 
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Grupo 1 - Ordem econômica, Direito Urbano e Direi
to Ambiental. Assessores: Nelson S.wle Jr< (Polis) 
e Pedro Sérgio dos Santos (IBRACE)

Direitos e garantias constitucionais da cidadania. 
Assessores: José Geraldo 

A1moço 

Grupos de trabalho: Gr-upo 1 - Dir-eito Indigena. 
Assessori2{: CIMI 

Controle externo do Poder Judiciàrio. Assessorii: 
Décio (Bancada PT)

Cafezinho 

Grupos de trabalho: G�upo Unice - Priorizaçào ae 
leis complementares à atual Constituiçào. Asses
soria: Décio e Wellington (INESC)

Jantar 

Apresentaç�o dos resultados dos grupos e tomada de 
decisê:les 

Lazer 

9 de julho, sexta-feira: TEMA DO DIA - ENCONTRO NACIONAL

8h 

8:30 

9:30 -

12h 

14h 

16h 

16:30-

18:30-

20h 

Ca·fé 

Apresentaç�o e discussào da proposta da coorde
naç�o do CN e SN para o encontro de Salvador 

Debates e esclarecimentos 

Almoço· 

Continuaçâo d�s debates 

Cafezinho 

Definiç�es finais sobre o tema 

Jantar-

Lazer 

Dia 10 de julho� sàbado 
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8h 

8:30 

10h 

10:30-

12h 

14h 

16h 

16:30-

18:30-

20h 

Café 

Apresentaç�o de propostas sobre a escolha do Prê
mio Nacional de Direitos Humanos 

CafE?zinho 

11 

Apresentaçâo das teses e propostas sobre a geogra
fia do Movimento (trabalho em grupos) 

Almoço 

Apresentaç�o dos resultados dos grupos e tomada de 
deciseles 

Cafezinho 

Discuss�o sobre Banco de Dados Nacional e debate 

Jantar 

Lazer 

Dia 11 de julho� domingo 

Bh 

8:30 

9: 3(> -

10:30-

11h 

12h 

14h 

15h 

16h 

18:30-

Café 

Apresentaç�o dos relatórios de atividades e rela
tOrio financeiro do primeiro semestre de 1993/Pla
nejamento do segundo �emestre/Relat6rios sobre a 
Conferência de Viena e visitas às agências 

Debates 

Cafezinho 

Informes Regionais e calendàrio geral do segu�do 
semestre 

Almoço 

Continuaç�o dos informes e calendário 

Caf·ezinho 

Encaminhamentos finai� 

Encerramento e jantar 

13. SEMINARIO SOBRE CIDADANIA E REVIS�O CONSTITUCIONAL.
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PERSPECTIVAS 

O Movimento ser-á um dos copatr-ocinc1dores, ao 1 aclo da f'.�NAF', 
CIMI, CF'T, OAB e FASE, de ·um seminàr-io sobt-e cidadania e n;,-vis�o 
constitucional/per-spectivas� destinado a advocados das lutas sociais, 
a ser realizado de 28 a 31 de julho próximo, em Brasilia. 

Haverá 200 participantes de todo.o pais, a maioria dus quais 
da própria ANAP. As. i.nscriçbes estad10 é\bertas· até 10 de juH10, na 
sede c1·0 Movimento, em Br-cl.silia. Os participantes e/ou suas E·ntic jades 
deverào cobr· 1. r· os g,;..stos de passagens. 1:, hospedaçiem e a a l i.mEn taç::..:i:o 
serào por conta das entidades organizadoras e copatrocinadoras. 

Estado e 
4. Drdem
gar-ant.ias

Ser� debatida a seguinte temática: 1. Organizaç�o e paoel do 
ooliticas sociais; 2. Direito Indigena; 3. Direitos Sociais; 

Econômica, Direito Ur-bano e ambiental� 5. Direitos e
constitucionais da cidadania. 

14. ASSEMBLÉIA GERAL DA AGEN

A r-evis�o estatutária serb o tema central da assembléia 
anual da Agência Ecuménica de Noticias, em 30 de julho próximo. Como 
entidade sócia fundadora, o Movimento será representa�c. na 
assembléia, por Valér-ia Getúlio. A AGEN enviará proximamGnte o 
anteprojeto de r-eforma estatutária. 

15. CAMPANHHA CONTRA A IMPUNIDADE

Os conselt"1eiros e secretários t-eqionais dever<'.ic . J.ev,::,1-·· pc1r·a 
Goi�nia, em julho, todo o materic1l sobr(? os Cc:,sos. mais not{:,ri.:::is de 
impunidade nos seus Regionais. Antes disto, a AGEI'� esbé,i'-�1 PL.tblicando 

A m.;J tér-ias sobre esses c:ascs. O Movimento e 1 abor-ará cartazes s;cbr·e os 
•temas mais destacados, ou seja, sobre os caso mais notórios e levará

também, caso sej é1m recebidas an ter iorrnen te, .es·;;as denúncias para a
Confer-ência de Viena.

Ltm 

e 

16. SUSTENTAÇ�O FINANCEIRA DOS REGIONAIS

ser r·.:;;·s:,E•rvado 
Cor;s;e• l hc:,, �;N 

sustE-ntc,ç:'3:o 

Durante a reuni�o de Goibnia, em julho, deverà 
momento par-a uma reuni�o especifica da coordenaç�o do 

Secretàrios Executivos Regionais sobre a quest�o da 
financeira dos Regionais. 

Reg·ionai s, 

17. ORGANIZAÇ�O INTERNA ATUAL DOS REGIONAIS

a atual or-ganizaç�o 
indica o seguinte quadro: 

Um levantamento sobre 
feita em Itapecirica, 

inter-r,,:;, dos 

Centro/Oeste: 2 conselheiros nacionais e 1 suplentes, 1 r-e
pr-esentante por estado, mais um suplente e uma secretària e
xecutiva, que for-mam o Conselho Regional. Os progr-amas s�o 
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assumidos pelos representantes estaduais. 

Sul 2: 2 conselheiros nacionais, um secretàrio executivo re
gional, 1 representantes do PR no Conselho Regional, coorde
nadores estaduais em SC e RS, responsáveis ·pelos programas 
de formaçào, violência e comunicaç�o no RS e SC que formam 
todos o Con�elho Regional. 

Sul 1: 2 conselheiros nacic�ais e 2 suplentes, 1 secretária 
executiva regional, 4 coordenadores de subcomissbes. Os 2 
conselheiros nacionais os 4 coordenadores de subcomiss�es 
formam a Coordenaçào Regional, todos �leitos 2m encontros 
r-egionais. 

Leste 1: 
r-eg i on ,3. l ,

2 conselheiros nacionais, 
3 conselheiros estaduais 

1 secretária execLti�a 
do Rio. 3 cons�lheiros 

estaduais do ES. Todos eles acumulam coletivamente os 
pr-og rama.s e f armam o Conse 1 ho :=:et: iona 1 • 

Leste 2: 2 �onselheiros nacionais. 2 suplentes, 1 sé�retària 
executiva regional. 

Norde•ste: 2 consE,lhE·ir·oos nacionais E, um suplente n-=1c::1.c:mal, 
secretària executiva regional e um conselho fiscal

i 
além de 

subcamissbes de solo urbano J criança e adolescente, violên
cia ur-bana e violência rural. Os conselheiros nacionais e o 
suplente formam o Conselho Regional. 

Norte 1 e 2: 2 conselheit-os n,,,c.ionais E.' 2 ·:=:,uplent.E•s;, um.:., 
secr-etària executiva regional, cinco coo�denadores de micro
regi�es. Formam o conselho regional. Os programas sào assu
midos coletivamente. Os dois regionais têm a mesma estrutu
ra. 

O 1 evan t,::,men to preliminar indica que apene::,-;; c:loi �_; n-?CJ ionc::d. s 
(Sul 1 e Leste 1) têm regimentos internos. Os Regionais de�em envià-
1 os à sede para que sejam soei a 1 i zados com todo�; os outr-os. par"''· 
discuss�o e conhecimento dos regimentos internos. 

18. COMISS�ES QUE ATUAM NOS DIVERSOS REGIONAIS

A ·realidade atual do Movimento indica, nos negi"onais, um,;;._ 
acentuaç�o do trabalho temático através de comissOes especificas, 
agr-upando diver-sas entidades filiadas. Este tr-abalho t�mbém é feito em 
parceria com outras entidades fora do quadro de filiados do Movimento. 

S�o seis essas comissbes: 

1. Criança e Adolescente

2. Moradia e Solo Urbano

���"%.�'ffi-m"$.'W%�l-W:.������¾"'%��1,_�Mf,�"i'í%Ws:��""'&"1t1Wm'W&:"1;,�"m\�1Wff#.t.Z%!:¼Ei\%WXl%iM4'fü:IJ.filtKfüfüU� 
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"'!' 
·-' . Racismo e Discriminaç�o 

4. Mulher

5. Violr�mcia Urbana

6. Violt!ncia Rural

Os atuais Programas de Fcrrnaç�o -e Comunic�çào aparecem como 
atividades que perpassam todos ésses trabalhos.- O Banco de Dados 
começa a se estender ê\O conjunto do pa:i.s c:om Ltma car·ac:ter·J.st.icõ., de 
serviço/instrumento. 

19. SEGUNDA TESE DA COORDENAÇAO DO CONSELHO E SECRETARIADO

COM VISTAS AO ENCONTRO NACIONAL DE 1994

Na n:>LiniÊio· de Goif:'mi<":, (11. a 13 cJr.-? jane.in:, de 1·:.J'-1:=::). é, 
Coordenação do CN e o SN · discutiram uma primeira t.e,";e sobrP E, novõ., 
geografia do Movimento, incluindo instrumentalmente, na express�o 
'_'nova geoqra·fia" 

1 
tudo o que se t-efere �- nova etapê, do MNDH �'- partir 

do encontrei netci.onal de 1. 944, em Salvador. Em ou tt-a<::. pêd. a\·Tê:"ó'==· � c<.o 
falar de "nova •;Jeogt-afia", e::-Sê'.',S inst�mcias ent.endE,r-arn estt.�rem· fcd ando 
do perfil, caràter e caracter:1.sticas do Movimento, de sua projeçào, de 
sua estrutura e organizaçào interna, das inst�ncias de direç�o e 
representaç�o de suas bases, das alianças. e arituculaçbes, entre 
outros itens. 

Nest.;;, ret.tn ib:o de I tapeei t-.i. c2. a Coorden3ç��o do · C�-.l e o SN 
retomaram essa primeira tese e refletiram profundament� sobre todos os 
seus aspectos, reafirmando alguns pontos e reformulando outros. 

Foram 
Movimento: 

colocadas \/àr ias premissas para essa contribuiç�o do 

1. Ao formularem essas. Yeflexbes. com vistas a 1994. as
in�t�ncias diretivas consideram que �st�o cumprindo o papel de acionar 
uma discuss�o necess,(;-ti�ia por- parte de - todas as clemaú; inst.f,tnc.i.é:,S do 
MNDH, nas bases e nos Regionais e no plano nacional; 

2. n�o se tr-ata de formular- dogmas, nem de defender vis�es
estàticas e sectárias, mas de preparar

1 
desde agora, com todo o 

cuidado e atenç�o, uma discuss�o que n�o poderá ser iniciada em 
Salvador. Pelo contràrio: Salvador será o momento p�ra que essa 
discuss�o seja conplet.ada com decisê::ies e encaminhamentos que 
contemplem o ac6mulo dos debates nas entidades locais, estadGais, 
regionais e de abrangência nacional; 

3. � urgente, do ponto de vista do CN/SN, que essa discuss�o
seja priorizada; 

����mtl:�:ID!.�������������l®:1t&,�����t:-��\)����'t.WiM1IBtf:ffl�tt�%g,�@I}lli:1�lI.ff.ff,f:flBti:ttEi�t:t:?.i?Ef&-¾� 
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4. ·Além de ser priorizada, á discuss�o deve ser socializada
para pe�mitir que todos dela.compartilhem. 

A partir dessas premissas, um primeiro entendimento da 
coordenaç�o do CN e SN é o d� que é muito importante e fundamental o

fbrtalecimento do Movimento nos Estados. Fortalecimento ai quer dizer 
n�o somente a constclnte qualif.icaçho do tr-abalho das entidades 
filiadas, mas também o incen t'i vo à formaçào d� nova5 en t.idE<.cic0s de 
direitos humanos e todo um trabalho de par�eria, articulacào e 
a 1 ianç?s com outra.s organ i :zaçeles da sociedade ci v :i. l . É: o que� cl 1 iàs, 
foi r�comendado no encontro nacional de Brasilia. 

A discussào básica sobre 

asentido estrito, 
Woito Regionais, 

Regionais. 

ou seja� sobre a sua 
deve ser feita, 

a geografia do Movimento, em 
atual reparticçào geográfica em 
evidentemente, pelos própt··ie,s 

Duanto ci\OS Regionais, a proposta é que sejam ·fort.::dec:ic:lc·:a; 
com. a represen taç�o de ca�a Es t.ado, como j à ê<.contE�ce hoje e quE" os; 
Regionais com um só Estado debatclíll a e:-:periOnci.a das micron,g:i.bes� 
para agilizar o trabalho. 

SECRETARIADO NACIONAL 

A reuni.�o de Itapeciric.a debateu .;1 ques.t.�o cio �;ect·E·"t.c,H··.iado 
naciona.l a partir da cor,stat.aç:ào dE?, que e:-:istem doi.s modelo�;, dois 
par-adigmas� pari:l. a sua constituic;:�o: 1. O modele:: atual centr·ac:io no�, 
progrci\mas e na secretaria executiva nacional; 2. um outro modelo 
baseado no apoio à� atividades nacionais, independentemente e em 
termos coopet-ê.'lti·--.-os. com os pt-ogramas. Ou seja, os, dois moc:lr,.>l os ;;;âo 
válidos. 

-
A proposta da reLtni�o é a de que o Secretc:.�riêldc, tenha quatro

integrantes, dos quais dois liberados para trabalhar com base em
Brasi 1 ia e dois semi-1 i bercldos, com a continuidade da gi::::,stf:;(o c:o 1 f::·t..1. va
d� atuaç�o· do Movvimento, em termos executivos.

Em outras palavras, n�o se trataria de eleger 
para um programa, outro para outro, mas- de eleger 
executivo que assuma suas tarefas em nivel nacional, de 
linhas traçadas no encontro nacional e encaminhadas 
Nacional, como instancia politicado Movimento. 

SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAIS 

um SE·'CTE•t.ár io 
um colE•qiado 
acor·do com as 

pelo Conselho 

A 
parcialmente, nos 
Reg·ional, é outra 
preparar-se. 

necessidade 
Regionais, 
real idc::lde 

de uma pessoa 
para c,s· tz1ref as 
evidente, para .;1 

liberada, pelo menos 
da Secretaria Exec0tiva 

qual o Movimento dt!Ve 

TENDENCIA DE TEMATIZAÇ�O 
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A pràtica vem indicando, por outra parte, uma forte 
tendência de atu�ç�o, a nivel r�gional, das entidades do Movimento. em 
cima de temàticas especificas, com comissNes, subcomissbes e/ou grupos 
de trabalho. Como jà foi dito, a formaç�o e a comunicaç�o perpassam e 
apóiam.os trabalhos em todos esses campos. A idéia é a de aprofundar o 
�studo sobre essa nov� ênfase dentro do Movimento, nascida da práxis. 

PERIODICIDADE DAS REUNIOES DAS INSTANCIAS 

� sugerida, nesta segunda tese, uma nova periodicidade para 
as reunibes das instancias do Movimento: 

e . Encontros l'Jacionai S - de trt>s em tr(:,s anos ( é'.s l gumas r,::1:-:de'S !
fortalecimento do trabalho nas bases locais, estaduais e regionais; 
custo) 

F:euni/:Jes do Conselho Nacionc:d 
cerca de uma semana de trabalho cada uma. 

duas vez E•':; por- ano, com 

Encontros Regionais - u�a vez por ano 

Reuni�es dos Conselhos Regionais - duas ve2es por ano 

Reuniôes oo Secretar-iado Nacional 
Conselho - quatro vezes por ano 

e da Coordenaçào de, 

pràtica 

A.que
., las.

os 

Comiss�es �emàticas - r-itmo de r-euni�es determinado cela sua 

Ficam, por-tanto, colocadas 
companheiros e companheiras 

essas 
possam 

discussôes e 
continuà-las 

pos:i.ç:be·=., par-a 
t::! aç.)rc)·f Ltndá-

20. REFLEXAO SOBRE O TEMA DO ENCONTRO NACIONAL DE 1994:

A quest�o dc,s dir-ei tos humanos na perspectiva cios pn'.:1;-:.imos 
anos e do .in i. cio de- um novo sécu 1 o def ront.c1-·se com nO\/DS, ant..iqos e 
per-manentes desafios. O quadro_ mundial apresenta uma realidade de 
globalizaç.'�o, mat-cada pelo fosso que separ-a o M.cH·tt� e o Sul. Dentr-o 
dessas prbprias regiões, persistem aprofundam-se e n�o tendem a 
desapar-ecer-, a cur-to, médio e a longo prazos, os grandes contrastes 
entre minar-ias enriquecidas e maiorias exlcuidas e marginalizadas. 

O apartheid social ganha, inclusive, uma conotaçâo II lPgal 11, 

uma 1 eg i timidade forçada. Em sua e:-: press�o pol .i. ti c.:·1, tr·aduz-·se. por
exemplo, n�· tentativa de legitimar- a violaç�o da soberania e da 
autodeteminaçào dos povos. Prevalece, cada vez mais, a lbgica do 
mercado global, que transfo1-ma os paises e as naçbes em unidade de 
negócios, disputadas pelos gr-andes deste mundo (G-7). 
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O desafio do liberlismo absoluto, do laisse::-faire, n�o é 
-novo. é reapresentado sob o manto da modernidade e da p6s-mod�rnidade,
através do neoliberlismo. O mundo é visto, pelos seus pretensos donos,
como um campo imutàvel para que o capital continue r·eprodu::indo-se e
imperando.

Novas quest.t:les apresen tam-s,e como rea 1 idc:ldt2s e dt:•Si:1 fios: a 
quest�o ambiental� que ,:1f2t.c:, a ricos e a empobr-·ec:i."clos e coloca em 
risco a. sobn?vi vtmc.i.a dcl Terra: os ê"!spect.os economic:os. eco l óq.icos e 
éticos dos avanços cient.1.fic:os nas Jll'"eas da erigE1nr·1c:lria genéti.ca, da 
bioética 1 da informática e d,:l telem2,.tica; ê:\ cr-escE·nte Cll'"·gani2é:1c;ao da 
mulhel'" par-a exigir a mudança de um modelo machista de organizaçào da 
vida e da sociedade: a crescente consciénciá étnica, que Gào se 

e co,1 funde com etnocer. tr ismo e :-:enof,:-,b.ia.

os·protagonistas de todas essas lutas somam-se cada vez mais 
ao Movimento Nacional de Direitos Humanos

1 
seja através da entrada de 

entidades dessas áreas nos quadros do MNDH, seja através de uma 
crescente parceri� e de açBes articuladas. 

todas as 
. de uma 

Em todo esse contexto, 
lutas. Aparece, contudo� 
democracia que n�o 

a exig�ncia da democracia 
ligada indissoluvelmente 

se SOtTiE•iitl?. ê:f.C:)S 

apê;r-;__.::cE� em 
��t \/iqência 

c1 s:, r:,e e: tos 
representativos e ir, c 1 U;;l .• r,ecessa r .i ciiTiEí"'l te !f o 
enfrenti":1mento e a soluç�o do grav.i.ssimo problema da e:-:clusi:'.iO �,,oc:ial,. 

, , .:.- .
po .t l. 1.- l. c.a, económica e cultural. 

Diante de um quadro t�o complexo, uma primeira atitude é 
angústia e até mesmo de desespero, diante desta nova etapa 
barbárie. em temos puramente racionais e· lógicos, n�o se pode ter 
vis�o otimista. {� atual "ordem" mundi.:d n�o est�1 pensad.=:::, p2,r-·.::1 
periodo de curto pl'"azo. Está estruturada par-a se consolidar neste 

e ·de sécu 1 o e no pró:-: irno.

ele 
-� � 

'-' C\ 

uma 
um 

fim 

A idéia de que isto n�o poder-à continuar- sempre assim 
a 1 imen ta-se nas moti vaçtles �n-ofundê.,s de fé Y--E'! 1 igiosê:1 ;::;u · humr::<.n j._ s ta. 
Cl'"er na vida é .  uma motivaç�o que evita a queda no desespero niilista. 
Até mesmo porque a vidi é din�mica e assume novas forma, novas 
dimens�es, diante dos desafios. Em outros momentos da história, outr-os 
homens e mulheres terào cer-tame�te pensado que nada mais iria mudar o 
mundo. 

De toda maneira, o Movimento como, aliàs, todos os 
militantes, pesso.:.-'l.s e ot-ganizaçfjes deve, apl'"ofundar, com profundo 
realismo, o estudo sobre o estado atual do mundo e s0as perspectivas. 
E em cima disso traçar as suas linhas e programas de atuaç�o. 

21. AGENDA NACIONAL

Agenda cumprida até agora: 
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Janeiro 

1 a 13 

8 a 11 

coordenaç�o do CN/SN em Goi�nia 

Reuni�o Preparatória Cartilha sobre o plebiscito 
e programa radiofônico em Terezina-PI 

11 a 13 - Reu�i�o coordenaç�o Conselho e Se2retariado 
Goi�nia 

:;� 1 e 

20 - Reuniâc da Pró-Central de Movimentos Populares e 
MNDH sobre fome. Valéria 

,-,�. 
.L L Seminário sobre violência promovido pelo 

18 

Regional Centro-Oeste, através do IBRACE, CPT e 
IF�',S. Par-ticipantes pelo Mn·-.-·ime,,to: IrE•nE, Dirr,a�,; e 
Chang 

29 Reuni�o com a Pró-Central em SP· sobre fome. Dermi 

30 Reuni�o da articulaç�o contra o racismo e a 
discriminaç�o� com a presença do MNDH, CLAI, OAB, 
CONIC� Movimento Democrático contra o Nazismo e 
Instituto do Negro. Local : sede da AGEN. Pelo 
Movimento: Dermi, Madalena e Roque 

Fevereiro 

.1 a 5 -

::' a 6 

4 

Curso de processo pena� em Belo Horizonte . 
e Valéria 

César 

Assembléia Regional Nordeste em Fortaleza� Roque 

Reuni�o em Sâo Paulo: Reuni�o do Fbrum Estadual de 
ONG' s. Pelo Movimento: Madalena 

B a 10 - Visita à CESE sobre projeto história MNDH, Roque 

13 e 14 - Encontro estadual sobre o Mercosul. promovido 
pelo Regional Sul-2.Em Rio do Sul(SC). Roque e Ana 

18 a 23 Car-naval 

Março 

4 Reuni�o Prb-Central de Movimentos Populares, 
Der-mi 

6 - Encontro estadual ct""iança e c:�dolescE•nte, Passo 
Fundo, RS� Roque e Ana 
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10 - Fórum contra a violência no campo, Brasilia, Valé
ria 

12 a 14 Reuni�o da Pró-Central dos Movimentos 
SP � Macia lena 

Populares� 

23 - Reuni�o campanha contra a fome, sede CUT Nacional, 
SP, Valéria� Dermi e M�dalena. 

24 e 25 - Reuni�es no Rio (IBASE) sobre Conferência de 
Viena e contato� com AJUP (Fbrum violência campo) 
e CERIS (projetos). Valéria 

26 a 28 - 13a. Assembléia do Regional Centro-Oeste, Goiania, 
Valéria, Pedro Wilson 

27 ReuniNo da Articulaçào Anti-Racista, SP, Dermi e 
Madalena 

'27 a 28 Seminário Regional sobre o Mercosul 
Caxias do Sul, Roque e Ana 

Sul 

28 a 30 - Julgamento mandante assassinato Marçal dg Souza, 
Ponta Por�, MS. Dermi 

29 e 30 

2 a 4 

5 e 6 

Avaliaç�o ONG's do Nordeste, em Recife, Roque, 
Aldenice e Eduardo 

Reuniào do Comitê contra a fome, BP� Madalena 

Secretariado Nacional em Brasilia 

7 Reuni�o com advogados do CIMI, Brasilia, Valéria 

.14 Reuni�o preparaU1ria de ONG's para Conferénci� de 
Viena, Valéria, F�rmino Fecchio 

15- Reuni�o/seminàrio no Itamaraty entre governo
federal e ONG's sobre Viena. Valéria, Fermino

15 a -18 - Encontro estadual do ES, Seminário sobre 
Politica de Comunicaç�o e debates, em Vitória e 
Serra, Dermi 

21 Plebiscito sobre �istema e forma de governo 

22 e 23 Reuni�es e� Salvador sobre encontro nacional de 
1994, Valéria 
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24 e 25 Reuni�o do colegiado da ANAP, Brasilia, Valéria 

Maio 

4 ê°I 

27 Reuni�o da Articulaç�o Anti-Racista, SP, Dermi e 
Madalena 

29 - Encontro de entidades do DF filiadas ao Regional 
C�ntro-Oeste, Valéria 

30 - Viagem de Madalena à Europa 

1 

·-·

7 

Dia Mundial dos Trabalhadores 

Visita à asembléia d� CNBB em Iaici. Dermi 

Reuniào da Coordenaçào do CN e SN em Itapecirica 
da Serra-SP. Pelo Conselho, Oscar Gatica 

B e 9 Seminário sobre banco de dados e violência cr·imi
nalizada. Doi� representantes oor Regional, um dos 
quais responsável pelo projeto e outro um técnico 
informàtica, Sào Paulo 

12 e 

10 

1 � 
..L ._, 

F�eLtni�o do ,-c:·c:, ,� c
'-L-.1 .1 . ... .J' 

Reuni�o do Comitê 
SP, Derm'i 

SP, sc,twe 

centra a Fome com comunicadores, 

13 Seminário sobre trabalho escravo, Br2silia 

28 Viagem Dermi à Europa 

29 Encontro estadual de Sul-2 (RS) para analisar 
integraç�o MNDH/entidades de �irêitos humanos do 
Cone Sul em Porto Alegre. Roque 

29 e 30 Encontro latino-americano de ONG's para Viena. 
Em Quito� Val�ria 

Junho 

4 

�':'t e 6 

Seminário Regional sobre violéncia Leste I 

Viagem Valéria à Europa 

Oficina de F·L;:-1nej�ment.o estr·a·téqico estc:"1du;,d � 
Regional Leste I 

Seminário sobre Central dos Movimentos Populares, 
em SP, Fermino 
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16 a 28 

Viagem dà Marisa·à Itàlia 

Seminàrio.estadual Reforma Agrária e Reforma 
Urbana - O desafio da integraç�o Vit6ria-ES 
Oscar Gatica 

25 e 26 - Seminário do Regional Sul 2 sobre revis�o 
constitucional". Ca>:ias ·do sul.. Roque f.? An,::1. 

J.5 e 26 Semin,�:iriD i=;:evis.i:':"iD Ccns:,t..itucional· e direitos 
humanos - Serra-ES. Oscar Gatic� 

28/5 a 3/7 - Conferéncia de Viena e contato com ag@ncias. 

Julho 

3 a 8 

, .. ; e, a .1 l -

17 e 18 

Der-mi e Valéria 

la. Semana da Consciência Krenak, Resplendor-MG, 
Oscç:1_r-· Gatica 

Reuni�o do Conselho Nacional (pleno) e Secreta
riado Nacional. Pauta: 1. Sintese dos s9min�rios 
regionais realizados no primeira semestre soare 
revis�o constitucional: 2. Detalhamento 
encontro nacional de 1994

1 
Goi�nia 

do 

S�minàrio Regional sobre Reforma Constitucio nal, 
Rio de Janeiro, Regional 

19 Viagem do Roque à Itália 

26 a 30 

.30 e 31 

28 a 31 

Assembléia Geral do CIMI, Goi�nia, Pedro Wilson 

Assembléia geral da AGEN, �P. Valéria e Fermino 
Fecchio 

Seminàrio sobre revisào constit.ucional,ANAP/MNDH 
e outras entidades, ·sras�lia 

31 a 1/8- Assembléia Regional Norte 1 em Manaus. 
\la léria 

Agosto 

21 

7 e 8 - Seminário para operadores juridicos sobre Revisâo· 
Constitucional, Lages, SC, Ana 

.28 e 29 - Seminário Regional Sul 2 sobre Politcià de 
Comunicaç�o; em Rio do Sul/SC, Dermi 
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30 e l/9- Encontro estadual de Moradia. Vitbria/-ES, Oscar 

Gatica 

Setembro 

3 a 5 - Conselho Nacional (Coordenaçào) e SN, Brasilia. 

6 a 12 
Dermi 

11 

Outubro 

25 a 29 

29 a 31 

Novembro 

2 e 3 

Pelo Conselho: Pedro e Oscar 

Oficina de ComunicaçNo, Encontro Estadual do ES, 

- Reuni�o do Conselho Regional
F,oque e Ana

St.t 1 2, Lc:H]E?S. se, 

Assembléia de fundaçào da Central dos Movimentos 
Populares, Belo Hori2onte, Marcelo e Fàbio 

Reuni�o da coordenaçào do CN e SN em Salvador . 
Oscar 

Reuni�o plenària do Conselho Nacional e SN em 
Salvador 

13 e 14 - Assembléia do Regional Sul 
Ana e �.}aléria 

em Lages/SC. Roque, 

Dezembro 

6 a 8 

Assembléia Regional Centro-Oeste (data a marcar). 
Dermi 

Coordenaç�o do CN e Secretariado em Caxias do 
Sul /RS, M-:ffce 1 o 

10 Dia Mundial dos Direitos Humanos 

25 Natal 

,1aneir-o/ 1994 

1 Dia Mundial da Paz 

20 Reuni�o plenàr-ia do CN e SN e� Salvador-

25 a 29 Encontro Nacional 1994 

22 

Participaram da reuni�o da coor-denaç�o do CN e do SN: Oscar 
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Gatica (CN). Valéria Getúlio, secretária executiva, Roque Grazziotin, 
secretà�io de formaç�o e Der�i Azevedo. que redigiu este relatório. 

Itapecirica da Serra, 7 de maio de 1993 

Coordenaç�o do Conselho Nacional/Secreatriado Nacional 
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RELATdRIO DO SEMIN�RIO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Programas: Comunicação, Formaçio e Violência 

Brasília - 26 a 29.07.90 

ÍNDICE 

i. APRESENTAÇ!O

2. PROGRAMA DESENVOLVIDO

Dia 26.07 - Abertura

i 

.Informe - A questio da Violência, Comunicação e Formaçio 
no HNDH 

.Aprovaçio do programa 

Dias 27/28 e 29/07 

�Expl icitaçio de algumas categorias de anil ise 

experiincias e da conjuntura 

.Anilise da Conjuntura 

Trabalhos por programa� 

-Relato de experiências sistematizadas
-Anális� da experi&ncia escolhida
-Propostas de trabalho 90/91

.Metodologia da Práxis 

.Avaliaçio do Seminirio e encaminhamentos 
(Prd-Central/Primio Nacional) 

3.CONSIDERACBES

4.ANEXOS
I - Programa do Semin�rio 

II - Participantes 

1. APRESENTAÇÃO

de 

Este relatdrio contem a sistematização do S�minirio 
Nacional de Direitos Humano - Comunicaçio, Formação e Violência 
realizado em Brasília, nos dias 26,27,28 e 29 ds Julho ds 1990. 

A palestra sobre o Social ismo e as experiencia apresentadas 
pelos Regionais, nio estio reproduzidos, neste documento. Os 
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Regionais interessados poderão solicitar cópia Junto � Secretaria 
Nacional. em Brasília 

O conte�do aqui apresentado esti descritos no índece. 
O trabalho desenvolvido por programas consta no texto de 

�orma agrupada, a fim de que pudessemas facilitar ao leitor uma visão 
d<:: e on j 1Jn to .. 

Nosso compfomisso assumido no Seminirio, reafirmou um dos 
primcipais princípios da Carta de princípio do Movimento� estimular a 
organização do povo, para que se conscientize de sua situação de 
opressão, descubra formas para conquistar e fazer valer seus direitos 

e para se defender das violências e arbitrariedades, promovendo, em 

todos os níveis, uma educação social e política para os direitos 

humanos. Este esforço deve possibilitar que o homem trone-se cada vez 
mais sujeito da transfromaçio das atuais estruturas. 

2.PROGRAMA DESENVOLVIDO

Dia 26.07 .. 

A abertura do Seminário Nacional de Direitos Humanos 
aconteceu com o pronunciamento do Secretário Executivo do MNDH Y 

August ino Veit; a apresentaçio individual dos participantes dos 8 
regionais; dos delegados de outras instituiçies nacionais e 
internacionais, a discussão e aprovaçio do programa e a comunica�io 

sobre as quest8es de Comunicação, Formaçio e Violência na histdria do 

MNDH. 

Abertura 

O seminário iniciou com a apresentação dos delegados dos 

oitos regionais, do assessor: Marcos Arruda, da representante do CEA

Chile: Lorena Scalona, dos responsáveis pela Secretaria Nacional de 

Viollncia: Josi Benatti; Formaçio: Marisa Virgínia Formolo Dalla 

Vecchia; Comunicaçio: Dermi Azevedo e a representante da 

Coordenadoria Ecuminica de Serviços (CESE>: Cleide Delmar. 
Apds a apresentaçio houve o lançamento do 1 ivroc Imagem

Raflexiva, de Jofre Masceno que contim um registro de um grupo de 
trabalhadores rurais, sem terra, no acampamento Junto à BR 153, saída 

leste de Goiinia. Destacamos esta obra por ser um documentário que 
traduz pela imagem fotogrifica, a participa,io e resistência na luta 

pela terra. 

Jofre agradeceu e destacou o apoio do IBRACE (Goiânia), da 

Universidade Catdlica de Goiinia. Destacou ainda, a importincia e a 

�acil idade de trabalhar com a IMAGEH Y não sd com os envolvidas, mas 

com os que queremos comunicar e envolver na luta. 
Foi feito, 1.1m destaque scibr·e a importânci,:\ da 

sistematiza�io dos trabalhos no MNDH, na área de Forma�io, publicado 
s o b o t í t 1,1 1 o : 

uCole�io: Direitos Humanos - no.l n 

Informe: as quest8es da Violência, Comunica,io e Forma�ie> no 
Movimento Nacional de Direitos Humanos: August ino Veit, destacando 
alguns pontos funfamentais� 
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-�uero dizer um pouco das dificuldades que encontramos 

para organizar esse Encontro.i o primeiro que nds realizamos com os 
três programas Juntos. Ati então fizemos encontros onde discutimos as 
questies gerais. Ji tivemos um encontro de formaç:io e este 0 o 
primeiro onde reunimos pessoal encarregado da implementaç:ic dos tris 
programas. Esse Seminirio é muito importante. é histórico. 

A e o m p a n h e i . a 1 g 1.111 s Ir t:: g i o na i s t:: d eu p e:\ r a se n t i r C) e s f cw ç: C) 

muito grande para terem um mínimo de preparaç:io. Achamos que este
Seminirio deve ser um dos mais importantes. porque vamos realmente 
ter que definir diretrizes. metodologia e instrumentos para a 
i m p l em e n t a ç: ão d os p n:> g r amas , a n í v e 1 n t-\ e i o na 1 • E , p o r s..e r-· o p 1r i nw i r o 
seminirio dos três programas, achamos importante fazer _ uma pequena 
retrospectiva histórica de como chegamos a esse ponto. 

Nds, quando começamos em 1982, organizamos o io. Encontro 
Nacional com 33 entidades presentes. Tínhamos claro uma concepç:io dos 
Direitos Humanos, nio mais restrita �quelas concepç:aes tradicionais, 
entendíamos que falar de Direitos Humanos, era falar de uma gama de 
direitos políticos, sociais. econ6micos e culturais �ue estavam sendo 
violados e nio mais aqueles direitos apenas dos presos pol {tices. 

Dentro desse leque que se abriu nos Direitos Humanos, 
tivemos que priorizar algumas áreas de atua�io. 

No primeiro. Encontro tiramos prioridades, nio em termos de 
programas, mas em termos de bandeiras de luta: a questão da 
Violência, Trabalho e da Terra. 

Seguimos com essas tris prioridades, se nio me engano, atd 
o terceiro Encontro Nacional, quando a �art ir do quarto, Encontro 
incorporamos como prioridade a questio da Constituinte. para a fase 
preparatdria e Já come,�vamos a falar da necessidade de preparar a 
Const iti.iinte. 

No quinto Encontro, que foi em 1988, mudamos a prioridade, 
deixamos trabalho, terra e constituinte e priorizamos a questio da 
Comunica;io e da Formaç:io, como meios para trabalhar a questio da 
Violência. No 5o.Encontro nio foi tirado como programa.a que foi 
feito na primeira reunlio do Conselho, que se realizou em Petr6pol is. 
Li i que implementamos como programa esses tris pontos: Violência, 
Formaçio e Comunica�io e ati agora,- vejam que isso foi em 1988 - nio 

temos conseguido Juntar e ·tirar uma política crítica, uma concepçia 
metodoldgica nossa, conjunta·, nos tris programas. Por isso que eu 
digo que este semin,rio é o primeiro e daí a sua importincia. 

Uma crítica que nós poderíamos fazer é: em que avançamos? 
Só depois do sexto.Encontro é que conseguimos definir um pouco mais � 
nível de concepç:io metodológica essas quest8es. Acho que a crítica 
que tem que ser feita é que nio atentamos para a necessidade de 
elaboraç:io mais metodológica do conjunto do Movimento, e trabalhamos 
as quest8es de forma muito pontual. Pegamos as questões em funçia de 
uma conjuntura. Na ipoca achávamos que o trabalho era muito 
importante, entio conjunturalmente trabalh�vamos isso. Depois a 
conjuntura nos colocou a violincia na terra, e toda a questio da 
Reforma Agriria e nós de novo em cima de uma avaliaç:io conjuntural 
priorizamos as nossas bandeiras. Depois veio a Constituinte, também 
colocada para nds dentro da conjuntura. 

Isso tem que ser avaliado, porque trabalhar as questBes de 
forma pontual nio nos traz uma qualificação como ci exigida dentro de> 
Movimento. 
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tentamos 
concepção 

o grande avanço foi quando chegamos a esse momento em que
tratar as questaes temiticas, programáticas com uma 
metodoldgica unificada dentro do Movimento. Isso está sen�o 

um grande avanço, no nosso entendimento. 
Nâo queremos de novo pegar de forma estanque a questio da 

Violência, da Formaçio, da Comunicaçio e trabalharmos isoladamente. 
Queremos trabalhar os três programas dentro de uma mesma concepção 
metodoldgica, buscando uma unificação maior do Movimento. 

Eram Essas colocaç3es que queria fazer, para mostrar um 
pouco em que rumo vão caminhar nossos trabalhos estes três dias de 
encontro e a importincia que o nosso encontro adquire. 

S6 uma questâo: acho que um registro que também i 
importante para o Movimento, foi e está sendo, é dentro da 
preocupaçio que nds temos em nio deixar as coisas soltas e produzir 
relatdrios de forma muito espontaneísta, sem um registro categdrico, 
que a Cleyde acho que poderia dar um depoimento da diferença que ela 
sente quando acompanha os trabalhos nos seminários, nos encontros E 
dos relatdrios. 

Aprovação do programa 

.Objetivo do Seminário= 
Avaliar e articular os programas de Formação, 

Comunicaçio e Violincia, tendo em vista os princípios do MNDH • 
• Funçio: 

Ser uma nexperimentação metodoldgica da construção 
coletiva do conhecimento e explicitar a integra�io da prática dos 
programas, no MNDH, respeitando a sua especificidade, tendo como 
atores fundamentais os militantes, na avaliação e an�lise das 
pr�ticas, na perspectiva da transformação social. 

Sabemos que d uma experiincia 
articular a nível nacional, os tris programas, 
relevante, para que o Movimento nio perca o 
diversidade de questaes em que atua. 

Dias 27, 28 e 29 

nova para o MNDH 
mas é uma questio 

caráter unitirio, na 

No dia 27, o trabalho foi desenvolvido por programa, onde 
os integrantes das equipes apresentaram as experiincias 
sistematizadas nos regionais ou nos Centros. Apds a escolha de uma 
experiincia, foi feita a sua an�lise em grupo, segundo categorias 
sugeridas e escolhidas. Em plen�ria foi avaliada a anil ise da 
experiincia e a relação com os desafios conjunturais, a anil ise do 
social ismo na conjuntura nacional e internacional e a metodologia da 
práxis como uma opção metodológica para construir a transformação 
social. Os tr�balhos finais se desenvolveram em grupos, a fim de 
avaliar o semin�rio e propor açoes , por programa, por regional. 
apresentadas e sistematizadas em plen�ria. 

O trabalho iniciou com uma explicitação • em plen�ria� 
sobre categorias que poderíamos usar na anilise das experiinclas. 

O mais importante para a apresentaçio inicial � a proposta 
do como fazer esse trabalho. Começamos pelos objetivos outra vez, 
para entendi-los melhor. Na verdade a gente esti muito acostumado a 
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assumir que todo mundo tem a mesma 
olha por dentro, vê-se que hi 
concepçio. Então é importante 
idéia que temos de avaliação. 

concepçio da coisa e quando pega P 
uma diferença muito grande 

começar procurando homogeneizar 
de 

A proposta desse Encontro é essencialmente de aval iaçâo 
dos programas. A avaliação nio como objetivo em sí, mas como meio 
para chegarmos a um planejamento articulado dos três programas. Esse 
é o objetivo maior. Fazer um plano que nos permita levar à prática 
uma açâo articulada dos três programas. A aval iaçic t um passe 
indispensável. 

Isso nio é coisa sd nossa, qualquer empresirio faz isso 
todo tempo para poder planejar a açio da sua empresa e até o seu 
orçamento e sua real izaçio durante o ano. Eles precisam primeiro 
avaliar o desempenho da empresa, e isso eles fazem, às vezes, até 
melhor que nds. 

Na nossa perspectiva a aval ia�io é muito importante pela 
razão fundamental seguinte: ela significa partir da prática Ja 
realizada e do conhecimento acumulado, porque toda avaliaçio · é uma 
teorização da no�sa prática. i um momento que a gente recua e procura 
entender a prática, dentro de um contexto maior, procurando entender 
a prática com os impactos reais e não sd intencionais que ela est� 
tendo. i uma busca no fim das contas para examinar qual a 
compatibilidade que tem a pritica com a proposta do objetivo que 
deu origem a ela. Tudo isso i avalia�io, por isso ela i

indispensivel. E este, para o Movimento, é um momento crucial, por 
isso estamos dando um passo atrás do envolvimento de cada dia para 
refletir, teorizar, sistem�tizar essa prática e procurar com base 
nela, planejar uma ação muita mais coerente. i claro que na 
avalia�io temos oportunidade de questionar os prdprios obJet ivos a 
que tínhamos nos proposto. Este é um outro elemento importante, pois 
nio s6 ela permite comparar a pritica com os objetivos, mas ela 
permite também questionarmos se os obJet ivos estavam adequados ao 
projeto nosso a longo prazo e se estavam adequados com a realidade. 
Por exemplo: gnhar o município quer dizer que agora iremos 
construir ali o socialismo. Muito bem, está colocado aí o objetivo. 
E depois de dois anos de pr,tica vamos avaliar e verificamos que nio 
andamos um passo na construção de alguma coisa que pode apontar para 
o socialismo. i um bom momento de verificarmos se o objetivo estava 
adequado à realidade. Dá para construir socialismo como tal, um 
projeto socialista num município? Isolado de todo o país, de toda 
dinimica da sociedade como um todo? E, subordinado ao governo 
capitalista e toda uma ldgica capitalista que domina o país? Então i

o momento de reavaliar o prdprio objetivo, de modo que estamos agora
no momento de por tudo em questão

Esta é a idéia da avaliação: colocar tudo em questão. E 
foi muito importante trazer esta proposta de não começar a avaliação 
aqui no encontro, mas começar a avaliação Já antes. Esta proposta 
de todos os regionais trazerem avaliaçSes j� elaboradas. re�lexSes 
sobre a prática nos tris programas de modo que a gente aqui pudesse 
mais que tudo compartilhar, afinar mais a nossa avaliação e 
principalmente socializá-la; criar uma avallaçio que vai além dos 
regionais, que se torne uma avaliaçio do Movimento a nível nacional. 
E isso i Justamente a base para que depois possamos fazer um 
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planejamento do Movimento a nível nacional e se desdobre num 
planejamento regional. 

A outra dimensio fundamental que esti aqui nos objetivos 
é questionarmos os métodos que temos adotado e compari-los com uma 
proposta metodoldgica global, que seja coerente com os objetivos 
que nos colocamos. Quer dizer, o modo como estamos fazendo o nosso
trabalho est� construindo aqueles objetivos ou nio. Não ri só o
conteJdo do nosso trabalho que é importante, é o como estamos fazendo
o nosso trabalho, o próprio processo de corno fazer o trabalho est�
construindo ou não os objetivos a que nos propomos.

Essa questio metodo16gica é chave no encontro inteiro, 
entre os por isso vamos avaliar 

m�todos e os objetivos. 
a compatibilidade, a coerência 

Vamos colocar nesse ponto -
Movimento, e a realidade nossa, 
chamamos AQUI e AGORA>.; 

país, 
A situaçio em 
região, etc ••• 

que est� o 
< isso é o que 

Do lado de ci: nds temos o que podemos chamar de projeto. 
Um projeto de socialismo, um projeto de nova sociedade, projeto de 
nova mulher e novo homem e nova criança. Estio colocados adiante. 
Projeto quer dizer, jogar para a frente, � onde queremos chegar com o 
estudo. 

Repare entre a realidade e o que pretendemos. existe um 
enorme abismo. E esse abismo i cheio de armadilhas. ·Por que? Porque 
colocado assim simbolicamente no quadro, ele pode aparecer como duas 
realidades iguais: a real idade atual e a realidade projeto de nova 
sociedade. Pode parecer que isso é um ponto colocado li no futuro, 
que é uma espécie de estrada para o futuro e que a nossa tarefa� 
simplesmente andar por esta estrada, até chegar àquele ponto, que 
está nos esperando lá adiante. Tem muita gente que acha isso e 
teoriza com a idéia que foi muito criticada por Sérgio Schaefer, 
neste textinho que nós recebemos, de um socialismo que é individual, 
que vai acontecer no mundo como resultado das contradiçies atuais, 
ponto final. 

Essa é uma idéia dogmitica, doutriniria, que pode parecer 
muito materialista, dialética, mas que no fundo esconde uma visio 
metafísica da história. i a  ilusão de que hi um ponto de chegada Já 
pronto nos esperando li adiante, isso nio existe um futuro ji pronto, 
o que existe é passadp e presente, o futuro está embutido nisto,
nesse hoje, neste aqui e agora, tudo mais está para construir, tudo
esti para ser construído por nds num largo processo.

Isso aqui é mais do que tudo visio, projeto, uma coisa que 
Jo�amos hoje para adiante como visio, como pretensio, como farol. 

De modo que mais que tudo este é um projeto de constru�io y 

nio é nada pronto. E aí s� trata de criar, de definir linhas de açio, 
que sejam capazes de nos levar até à constru,io desse projeto. 

Essas sio as linhas, as estratégias de ação. Por que 
estrat�gias? Elas sio orientadas por grandes objetivos colocados bem 
adiante na histdria. Temos um trabalho muito grande por fazer agora, 
para definir essas linhas estratégicas, que orientem nosso caminhar, 
sabendo que isso aqui na verdade nio existe, vai sendo construído no 
caminhar, como diz o poeta espanhol Antonio Machado, use faz o 
caminho ao andaru . i no andar que vamos abrindo caminho, vamos 
construindo. 
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Outra questio fundamental para nos é qual é o ponto de 
partida? 

O ponto de partida - projeto - é um ponto de partida 
fundamental para o obJet ivo que temos, mas esse é só uma parte do 
ponto de partida. i o chamado ponto de partida abstrato, o projeto é 
sempre uma abstra�ão. Então, ter o projeto é fundamental. Para o ser 
humano ter um projeto é transceder o momento que estamos vivendo: O 
AQUI E O AGORA. Por isso, é tio fundamental termos clareza de nossos 
objetivos, como primeiro passo de nossa caminhada. E isso aí é 
característico do ser humano, nenhum outro ser do universo que 
conhecemos até agora - tem esta consciência, esse grau de evolução da 
consciência que permita a eles "transcender" o aqui e o agora a que 
estamos amarrados. 

O ser humano é o tlnico ser que conhecemos, que tem esta 
capacidade de colocar seus objetivos, renunciando a benefícios 
imediatos em função de uma construçio de médio e longo prazo, com uma 
visão de tempo que qualquer outro ser que conhecemos tem. E isso nos 
coloca em um ponto de partida, um ponto de partida abstrato, o 
projeto, os objetivos, de coisas que estio à distincia para serem 
construídas desde agora, que viraram realidade mesmo nio sendo 
"realidade" hoje. 

Podemos dizer então "utopia". Só que uma "utopia" viável, 
que colocamos energia, vontade e a�io para construir esta utopia; e 
transformá-la em "topia", isto é, em uma coisa no tempo e no espaço 
"real", materializada, construída. 

Mas não é suficiente ter um projeto abstrato, nós temos que 
ter um ponto de p�rtida comum e concreto. E esse ponto de partida 
concreto nio d outro senão o AQUI E AGORA. Pois é fundamental - além 
de ter clareza do projeto ter um profundo conhecimento da 
conJuntura 7 da estrutura e da dinimica do Movimento, da real idade em 
que estamos. 

Daí a importincia de termos todos estes elementos 
articulados, para podermos fazer a "caminhadau . E o caminho da 
avaliação é o momento de perguntar: como está o nosso projeto? Qual é 
o grau de adequaçio de realismo que tem nosso projeto? Qual � o grau
de fundamenta�io, de adequação que tem ele? Quais sio os conceitos 7 

as categorias 7 as noçies que sio base desse projeto que temos como
base? Elas sio claras? Sio definidas? E qual i o grau de conhecimento
da realidade atual, do Movimento 7 da região, do país, do mundo, das
contribuiçies dessas realidades e dos fatores que determinam o
Movimento para essa realidade? Gual d a clareza que têm as nossas 
ulinhasn de açio estratégicas para que estejam orientando as nossas 
açies táticas imediatas, locais, particulares, específicas? Qual é o 
grau de conecçio que as nossas açies imediatas e específicas têm com 
uma linha de açio mais geral e imediata de estratégia? 

Tudo isso sio questies para serem levantadas em nossa 
prática. A questão d atd que ponto cada açao local, específica, 
imediata e tática está articulada com 1 inhas de ação estratigicas 

nio-imediatas, gerais e globais 7 ou regionais, nacional e global? 
Qual é o vício, distorçio de uma ação titica nio articulada com a 
estratdgica? i o ativismo. Isto é 7 a açio imediata por ela prdpria. 
Estamos satisfeito de estar atuando e dizendo: "PB estou trabalhando 
prj caramba". Mas sem se perguntar o que construi hoje em fun�io 



desse grande projeto, até que ponto eu/nós fomos um pouquinho que 
seja além do ponto que est�vamos ontem ou antes dessa açio? 

E essa resposta vem a partir de termos linhas estratégicas 
que estejam orientando nossa açio imediata. Essa que é a 1 igação 
entre a titica e a estr�tégia. 

A T&TICA é uma ação em cima de uma meta imediata. Mas essa 
meta nio existe por si própria, ela sd existe em fun�io de alguma 
coisa mais al�m. Na guerra de onde vem todo esse universo de 
categorias o ªalim

u 

é a v1tór1a da guerra. Tudo o que tiver 
acontecido no palco da guerra, tem um aspecto t�tico. De ser só uma 
batalha ou uma açio que pode levar um pouquinho mais adiante, no 
sentido da vitória na guerra. Mas o grande objetivo estratégico é a 
vitó1ria .. 

Ou então, um exemplo muito mais próximo de nossa 
experiência: um campeonato mundial de futebol. O objetivo maior é o 
campeonato mundial, cada partida que jogarmos até os treinos só têm 
um objetivo, que é fortalecer a nossa capacidade de ganhar o 
campeonato mundial. 

i por isso que, �s vezes, vemos um time jogar com bastante 
freio uma partida com um advers�rio meio fraco. PBxa, mas deveríamos 
estar ganhando de 5 x 0 e estamos no 0 x 0? Gue histdria é essa? A 
razão é estratégica, e o treinador acha que o time não vai precisar 
gastar todos os melhores jogadores, qualidades e esforços com um time 
de menor categoria. Tem que guardar os ubons" para uma partida mais 
difícil. Quer dizer, isto· tem tudo a ver com essa questio dos 
objetivos de longo prazo e das linhas estratégicas que orientem a 
nossa ação imediata. 

Agora somos chamados a avaliar a relaçio entre as açies que 
temos desenvolvido nos três programas e as linhas estratégicas que 
nos conduzem a grandes objetivos estratégicos. Estão em jogo para 
serem avaliados: os objetivos, sendo que estes são de vário.s tipo�;; 
como os meios estratégicos e de longo prazo, significando os mais 
abrangentes, 
táticos. 

os mais gerais. E tem os objetivos mais imediatos, mais 

Para justamente distinguir os objetivos estratégicos 
podemos coloc�r o nome de METAS como objetivos de mais curto prazo y 

isto é, tomar aquela montanha. Aquela montanha é sd uma parte da 
guerra, está lá um forte do inimigo e temos que ir lá, cercar e 
combater até tomar, mas sem nos iludirmos de que aquilo Já é a 
vitdria da guerra. Temos que procurar conhecer as forças do inimigo, 
P as nossas, como também as fraquezas de cada lado, quantos soldados 
e armas vamos precisar para tomarmos aquela montanha; e quanto vamos 
economizar por parte. Tudo isso por qui? Porque a luta continua, a 
montanha não é a vitória na guerra. 

Vamos avaliar os objetivos como se está avaliando as 
estratigias as linhas estratégicas. Vamos estar avaliando as 
práticasr as a�8es mais imediatas, específicas e particulares. i um 
dos esquemas que podem nos ajudar a entender melhor o nosso objetivo. 
Agora aqui dentro temos uma série de coisas que também entram nessas 
categorias do roteiro sugestão. 

Vejamos acontecimentos que podem ser: econ8micos, 
políticos, sociais, culturais e ideológicos. i claro que isto tudo 
que fazemos no papel, no pensamento são exercícios de abstração do 
real, tentativas de apreender o real no plano do pensamento. O real é 
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aquele processo em si, esse e uma unidade. Ali, estio as dimens3es 
econ6micas, políticas, sociais, objetivas e subjetivas. Todas as 
dimens8es articuladas e unificadas no real; separar isto 
artificialmente para pensar o real i um outro processo; é um processo 
que em parte podemos dizer que � um processo de ufalsificaçâou do 
real. E o perigo ci nos perdermos na falsificação e nunca voltarmos na 
realidade do real. 

Por que a falsifica,io? Porque para analisarmos o real (e 
como estamos ainda numa fase tâo pré-histórica da humanidade) 
precisamos usar a razio, o raciocínio. O nosso processo de an�l ise se 
dá por decomposição do real em partes, em aspectos, em fragmentos, 
para podermos olhar um de cada vez, para depois poder examinar a 
articulaçio que tem um com o outro, at� chegar a uma visio de 
totalidade. 

Anilise - em grego quer dizer:
ucompart ilhar, fragmentar 

para examinarn . 
i isso que vamos fazer e estamos fazendo cada vez que 

examinamos a realidade, decompondo-a em v�rios aspectos. Sd que parar 
nisso é fatal. i nos perdermos ou perdermos a visio do real. E ficar 
perdido, amarrado em fragmentos da realidade. Uma parte indispens�vel 
do trabalho de reflexio crítica do real é a SÍNTESE. Que é a outra 
ação oposta � anilise. i recompor a total idade do real, reintegrar e 
rearticular o real na sua totalidade. 

Este momento posterior ao da an,lise é indispens�vel, tendo 
que vir de umio dadasu para ganharmos uma visio de totalidade. Que 
nunca é uma visão tio completa, sendo simplesmente uma aproximação 
maior do real no plano do pensamento, no plano da compreensio, do 
conhecimento. Por qui? Porque o real continua em movimento, se 
transformando. Ele geralmente é uma complexidade muito maior do que 
somos capazes de apreender com nossos instrumentos de conhecimento 
atuais. 

Por mais que nos esforcemos, vamos estar apenas nos 
aproximando do ureal concretou . 

Daí a necessidade de estarmos sempre pesquisando, avaliando 
a atuação e planejando a nova etapa de a,io sobre o real. 

Esco1hido o acontecimento, temos uma série de processos 
seguintes, sendo que o primeiro é re�efinir os objetivos. No caso da 
avaliação estaremos examinando ou reformulando quais foram os 
objetivos desta açio que fazemos. 

Sabemos muito bem quanta gente entra a atuar sem ter claro 
os objetivos, sd pela usedeu de fazer alguma coisa. O nosso esforço � 
para que a nossa açio seja cada vez mais consciente, por Isso é que 
devemos ter cada vez maior clareza do que queremos como ação, clareza 
sobre o objetivo da primeira questio. 

Os objetivos eram adequados?-Já que estamos em uma outra 
etapa em que J� atuamos para realizar esses objetivos na prática, 
podemos nos perguntar eram eles adequados? Eram eles suficientemente 
abrangentes? 

Tendo analisado o que chamamos de ponto de partida 
abstrato, que sio os nossos objetivos, agora analisaremos nossos 
pontos de partida concretos que é a nossa açao como tal se 
desenvolvendo em determinados cenários, envolvendo certos atores que 
sio eles prdprios forças sociais e que, portanto, sio dinimicos e t&m 
forças, fraquezas, debilidades, contradi�ies e interesses. 
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Essas categorias que estio aqui colocadas, vio nos servir 
para examinarmos a ação como tal, para além dos objetivos, que foram 
um marco abstrato de nossa açio. Por exemplo, no caso dos meninos de 

rua, os cenirios são, primeiro de tudo, a rua. O cenirio da rua 
envolve uma quantidade de atores, desde os próprios sujeitos. - os 

meninos de rua - as suas famílias, a pol (eia. Outro fator fundamental 
para os meninos de rua, é a populaçio e a maneira como ela reage em 
relaçio �s crianças e as instituiç8es v�rias que estio 1 igadas � 
problemática delas, desde as inst itu1ç�es do Estado, FUNABEM, ati a 
Igreja; grupo de açio em relaçSo � criança abandonada, etc. 

Todo esse conjunto de atores precisa ser mapeado P 
examinado ator por ator. Avaliando cada um deles segundo uma série de 
critérios. Para que? Para que vejamos desembocar na avaliaçio dos 

atores a questio fundamental da interação entre eles. Essa relação é: 
contraditória, conflituosa ou de aliança, de apoio m�tuo em busca de 
determinados objetivos. 

Aqui colocamos também o objetivo de cada grupo, ligados aos 

seus interesses. 
Depois de descrever e examinar a ação como tal podemos 

chegar a avaliar a relaçio de forças. Só podemos avaliar a interação 
entre os atores, quando tivermos clareza das forças/fraquezas de cada 
um deles, dos objetivos, do caráter de alianças, de coalisão ou de 
conflitos desses interesses. Tudo isso é que nos permite, entio, 
avaliar essa relação de forças entre os atores. Permite, também, 
responder a essa pergunta: quando é que cada ator esti sendo sujeito 
ou objeto do processo e da ação também. O processo é o processo em 

si. A ação é a ação de nós enquanto Movimento sobre o processo. 

Na nossa perspectiva a libertaçio tem a vez com a 
constituição dos atores sociais como sujeitos dos seus próprios 
processos. Ser� fundamental avaliar quanto cada ator esti sendo, está 
se capacitando como sujeito. 

A relação com a estrutura i a existente entre a açio local 
no imediato, ação conjuntural como todo o sistema que condiciona 
aquela realidade e aquele processo. Por exemplo: podemos passar a 
vida procurando construir casa onde os menores abandonados tenham 
onde dormir e· comer. �ual é a relação entre esta a,io e a estrutura 
que gera crianças abandonadas em nossa sociedade? A falta dessa 
correla,ão faz com que essa açio assistencial de criar casas e 
atender sd, - não digo que não seja importante mas atender só a 
necessidade imediata das crianças pode ajudar a perpetuar os fatores 
que geram crianças abandonadas. 

A relaçio com a estrutura é quando nossa ação esti só 
amarrada ao imediato, local, específico, e quando i que nossa açic 
aponta para os fatores estruturais da violaçio dos direitos humanos. 

Em relaçio a T�TICAS, dizemos que sio todas as aç8es que 
estio amarradas a uma meta imediata. que tenham um imbito mais 
específico e imediato mesmo não locais �s vezes uma ação 
nacional, mas titica. Por exemplo: A luta para incluir na 
Constituinte propostas de artigos e de legislaçio sobre a Reforma 
Agriria, baseada no interesse dos trabalhadores da agricultura. Essa 
i uma luta titica a nível nacional e teve seu fim com a promulgaçio 
da Constituição. E ela se circunscreve numa luta ESTRATiGICA maior 
que � a luta pela Reforma Agriria com participa�io dos trabalhadores 
da terra. 
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Essa e a dimEnsâo tática de uma açâo. Temos que examinar 
essa dimensão t�t ica e quanto ela está articulada � dimensão 
estratcigica da luta. Isto é, quanto é que as emendas que conseguimos 

fazer passar na Constituição - como legislação - contribuem ou nio 
para a grande transforma�io na estrutura fundiária no campo 
brasileiro. Esta ci a razio. 

A que ESTRATiGIA está conectada cada prática? 
Finalmente PERSPECTIVAS. 

Diante de tudo que foi examinado de nossa açâo, essas 

perspectivas se dividem em duas. 
A primeira pergunta das perspectivas é uma pergunta 

síntese: Qual é o caráter e o elemento mais marcantes que definem o 
movimento dessa aç5o? 

Pode ser por exemplo: o ativismo desta ação, ou pode ser a 
profunda coer@ncia da açio com os objetivos estratégicos. Agora 

podemos fazer a 2a.pergunta: Qual o marco determinante de nossa ação, 
ou do movimento da açio? Este é um aspecto, o outro, as perspectivas 

desta a�io que significa o que vamos fazer para super�r o ativismo 
que é tra,o dominante. Isto �. esti amarrado às metas imediatas, não 

tem conecçio entre a ação imediata conjuntural específica e os 
fatores estruturais determinantes. 

Aí vim as perspectivas que são, na verdade, examinarmos o

que aconteceria, qual o cenirio que podemos visualisar, caso 

continuemos atuando, como estamos, para onde vai a luta, para onde 
vai o processo. 

E a outra pergunta é como corrigir, superar as deficiincias 
que nós definimos, reconhecemos em nossa a,io? Como superar a 
estreiteza, o ativismo, o imediatismo, o teoricismo, o distanciamento 
da realidade mais profunda? E que instrumentos utilizaremos para 

superar isso. Na verdade a visão perspectiva e prospectiva nos leva a 

um planejamento adequado de nossa açio futura, que é o grande 

objetivo deste Encontro. 

Examinemos agora: METODOLOGIA e INSTRUMENTOS. 
A METODOLOGIA, como conjunto de procedimentos orientados 

por determinados objetivos que nos permitem realizar determinada 
a,ão, usando determinados métodos, instrumentos teóricos, técnicas, 

conceitos, categorias, etc ••• Esse conjunto inclui os objetivos, as 
defini,ies, as técnicas do nmodo de proceder

u

. Esse conjunto 
incluindo o ucomo

u 

estamos fazendo, os obJet ivos e os instrumentos, 
as técnicas que usamos para realizar esse conjunto é a METODOLOGIA. 

A metodologia é uma proposta em abstrato, é o conjunto de 
idéias de proposi,ies sob ucomo fazer

u

. 
O MtTODO, portanto, a concretização da metodologia numa 

situa,ão concreta com objetivos determinados por um grupo 

determinado. A metodologia é um conjunto abstrato de procedimentos 

determinados por certos objetivos. O método é extraído da metodologia 
numa situaçio concreta por um grupo concreto. Mas,o que vamos 
avaliar, na verdade, sio os métodos que criamos na nossa a�io para 
realizar aqueles objetivos desenvolvendo a a�io. 

Vamos examinar e avaliar métodos de trabalho. Portanto, 
temos dois elementos de avaliação: conte�do de nossa avalia�io e 
métodos para par em pr�tica aqueles contetldos. 

O método é importante porque às vezes voei faz um trabalho 
de excelente conte�do, mas aquele trabalhador que é a vítima da 
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violaçâo dos direitos humanas vai ser um mera receptor de idéias. 
recebendo aquela enchente de idéias maravilhosas, daquele educador 
que sabe tudo, que é o agente dos direitos humanos. O conte�do DEZr 
método ZERO, porque nio promoveu em nada a vítima dos direitos 
humanas a sujeito de um processo. 

Assim, entramos na discussio sobre a rela,io nossa enquanto 
educadores dos direitos humanos e as vítimas dos direitos humanos, 
que estio reduzidas a objeta da história. A tarefa do educador se nio 
for promovi-las a sujeito de sua própria história, e de seu próprio 
conhecimento, nio é libertador. E, portanto, também somos violadores 
dos direitos humanos daquelas vítimas no momento em que temos 
conte�do dez e metddo zero. Par isso, a importincia de avaliarmos os 
métodos da relaçio nossa, inclusive, como educadores, comunicadores, 
ativista contra a violência. 

Quando analisamos métodos enquanto instrumentos, par 
exemplo, na comunicaçio: o rídio, a Jornal, e sociodrama, o discurso, 
a aula, um debate de grupo, chuva de idéias ou jogos são ticnicas de 
comunica,io de trabalhos coletivos, elas não tim impartincia em si, 
elas sd têm importãncia enquanto contribuem para o método que 
desenvolva a capacidade dos participantes de se tornarem sujeitos de 
um conhecimento e de uma prática. 

Se nosso objetivo é uf�zer cabeçasu, vamos adotar método 
adequado para isso; se nosso objetivo é desenvolver sujeitos 
críticos, os métodos vão ter que estar adequados a este objetivo, e 
os instrumentos igualmente. 

Os instrumentos são simplesmente técnicas para servir aos 
métodos que servem a estes objetivos. 

Vamos examinar os instrumentos que 
qual o grau de coerincia metodoldgica deles, 
servindo aos grandes objetivos que temos com 
direitos humanos. 

Anil ise de Conjuntura 

estamos utilizando e 
e quanto eles estio 
a nossa a,ão pelos 

A análise de 
forma,io e coletivamente 
violincia. 

conjuntura foi produzida pelo grupo de 
complementada pelos grupos da comunicação e 

Definimos, em vista desse prdprio Encontro, que a análise 
será nacional, na técnica do campo de futebol, pois é o nosso 
cenário, e nesse jogo disputam dois times: o dos direitos humanos e 
dos violadores dos direitos humanos. Sendo que temos que definir que 
tipo de Jogo faremos, definindo o nosso obJet ivo, que é: identificar, 
a �7vel nacional, os problemas dos direitos humanos nesse atual 
momento. 

Análise inicial da conjuntura - Comissão de Forma,io 

ARGUI BANCADAS 

Reservas 

1. CUT

Igrejas Conservadoras e 
Forças Armadas (bandeirinhas) 

i. UDR



2. MNDH

3. Partidos Populares

4. Setores Comprometidos da

Igreja

5. Mov.Populares:Dívida Ex

terna, culturais, sexuais.

raciais, serviços

6. Entidades de Assessoria

7. Alguns Gov.Munic.Populares

8. Setores Universitirios
9. Setores do meio artístico

10.Sindicatos combativos

li.Setores Progres.Igrejas

2. Governo Collor

3. FMI
4. Sindicatos Pelegos

5. Sindicatos Patronais

6. Polícia

7. Grandes empresários

8. MCS
9. Partidos conservadores

10.Sistema Educacional

11.Mcvimentos Populares

�Ju i �:=Estado 

Time 

Direitos Humanos 

Onde est, e quem � a bola? 

Onde esti a massa desorganizada? 

Ti me,� 

dos Violadores 

jogam: a CUT, 

i3 

o MNDH,

partidos 

alguns 

Assim, no nosso time vimos que 

populares, movimentos populares, 

setores universitirios, das igrejas 

raciais,sexuais, etc ••• ,

e do ·meio artístico; 

entidades de assessoria ••• 
No outro time jogam: a polícia, o governo Collor e todo o 

seu aparato, os MCS, UDR, os sindicatos pelegos, patronais, os 
grandes empres,rios, partidos conservadores, toda as alas 

conservadoras da Igreja, da sociedade ••• e também o movimento popular 

conservador, pois às vezes jogam fortalecendo o time dos violadores 

inconscientemente ou se deixando manipular . 

O juiz dessa partida � o Estado que se diz neutro; um dos 

bandeirinhas � a Igreja conservadora e o outro sio as For�as Armadas 
que dão sustentaçlo ao sistema, por isso não são neutros, mas 

aparentam sê-lo. 

Vimos também que no campo 

frente, outros mais 
nds é saber: quem é 

atrás, alguns 
a bola? o que

têm as posições: uns mais � 

na defesa, mas o importante para 
é a bola? e onde ela está? Onde 

esti a massa desorganizada da sociedade? 

massa. 
Algumas pessoas do grupo até acharam que 

Mas será que o povo é a bola, ou estaria 

sentado, enquanto estamos jogando por ele? 

a bola é essa 

na .arquibancada 

ela que define as 
desorganizado de fato 

poder? - pois a luta dos 

i importante saber da bola, pois i 

relações de forças, as contradi�Ões. O povo 

esti na arquibancada? A bola � de fato o 
dois times é pelo poder. 

E importante discutir, também o movimento popular e suas 
rela�ões consigo mesmo, discutindo a questão da Central dos 

Movimentos Populares. Eles são combativos e Jogadores nossos. O MNDH 
tem uma rela�ão muito maior corn o movimento popular do que com o 

movimento sindical, e se não analisarmos direito podemos estar 
comprometendo o nosso prdprio trabalho. Temo� que ver que sd por 

sair do povo "espontaneamente
u 

não significa que vá ser 
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progressista. prova disso é a CGT e a eleiçio do Collor. Existe <J 
movimento popular cl ientelista do lado dos violadores e o combativo 
do lado dos Direitos Humanos. Com isso, concluimos que tem muitos 

segmentos organizados que nio vio nos ajudar nunca. 

uma 
quem 
Jogo. 

i um quadro difícil, de conjuntura difícil, mas que aponta 

série de coisas importantes. Estamos jogando e temos que saber 
é o nosso treinador, pois só assim iremos definir a forma do 

femos que discutir tambim o caráter dos meios de 
comunicaç�o que o MNDH tem, nâo seria interessante para o Movimento
ter um encarte com caráter formativo? 

No caso dos bandeirnhas, o que vai revelar o lado que eles
e o Juiz estio é o trabalhar a anilise de cunjuntura que vai 
revelando o verdadeiro cariter que está tendo o atual ator em cada 
posiçio que ocupa. O Estado por exemplo, i o Estado dirigido pelo 

Collor, teoricamente eles sio neutros, estio aí para regular os 
conflitos, botar as coisas em ordem. Na pr�tica a gente v� que 
prevalecem certos interesses, que conduzem a açio do Estado para um 
outro sent ide. i sd no movimento da anil ise que identificamos que 

uma inst ituiçio teóricamente nEutra, Joga mais para um do que para 
outro. A Igreja da dirEita vive dizendo que nio é política, nem 
part idiria, o Vaticano idem. e quem é mais político do que o 
Vaticano? No entanto temos que coloci-los onde o discurso deles esti. 

Vemos que o Jogo inteiro está viciado, temos que ver como o jogo 
funciona, identificando os papéis, tirar a m�scara dos atores, vendo 
as for�as e fraquezas como eles estio se ralacionendo e, ver aí a 

questão dos Direitos Humanos. 

Temos que ver não só as quatro 1 inhas, mas analisar o que 
esti fora delas também, sair do campo ir li fora buscar o lado de 1� 

para que possamos entio, realmente, tentar entender esse confronto. 
Temos que estar atentos para as coisas pequenas que aparecem no 
imediato, mas que nem sempre sao as mais fortes que aparecem na 
conjuntura. Ver, também o conjunto de forças que atuam de um lado e 

de outro. i ter consciência que o povo vai do lado de quem consegue 
nmarcar mais gols

n

, jogar melhor. O que estamos vendo, é que a 
direita é muito mais articulada, sabe jogar muito bem e nds da 
esquerda nio estamos conseguindo avançar. Com esse governo Collor as 

co.isas via se agravar cada vez mais e os direitos humanos via ser 
cada vez mais desrespeitados, caminha mesmo para um buraco. Não 

podemos deixar de levar isso em conta, pois o governo está muito bem 
articulado, equipado e sem d�vida sabendo jogar muito bem. 

Sd para esclarecer, o movimento popular foi colocado 
naquele time dos violadores, porque discutindo a conjuntura do MNDH, 

levamos em conta uma metodologia que articule os tr&s programas, para 
a construção de algo alternativo. E nesse sentido consdideramos que, 
embora com um conte�do revolucionário, muitos dos movimentos 
populares atuam para reforçar a sociedade que está aí, dentro daquilo 
que ela tem de viola�ies que n�o respeitam os Direitos Humanos, 
quanto a maneira de trabalhar, quanto a metodologia. O conte�do é 
revolucionári9, mas na prática a metodologia i autoritária, ela 
divide a realidade, ela compartimenta o ser humano, esquecendo que 
ele tem sentimentos, que tem ternura, que tem a dimensio do 
simbdl ico, reduzindo a sociedade que queremos a um futuro que nic 
começa a ser vivido no presente. 
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O jogo pelo poder é muito mais complicado do que um jogo 

de futebol. Onde se coloca o povo neste jogo?� complicado coloci-lo 

na arquibancada e nos colocarmos como os atores que estSo fazendo a 
histdria. Em muitos momentos o povo i o ator da histdria, estio aí 
as eleiçies passadas. Muitas vezes o nosso papel é muito mais de 

técnico, de ajudar a instrumentar para que realmente o povo seja 
sujeito do processo. Nesse sentido temos que por a populaçio em 
campo mesmo. 

f interessante que nesse encontro tenhamos uma aval iaçio 
bastante realista. Levando em conta o que tem de 1 íderes sindicais 
morrendo, todas as derrotas que estamos sofrendo: eleiç�es diretas, 
derrota na constituinte, eleiç3es passadas ••• Nio conseguimos 

explicitar a nossa relação com o p�blico que diz:
u 

aconteceram cinco 
mortes. Ji melhorou muito, é preciso matar mais cinco

u

. Como 
trabalhar com um p�blico, como estabalecer relaç3es com esse 
p�bl1co para reverter o senso comum que ele tem, de que a matan,a tem 

que ocorrer? Esta complexidade nds nio sabemos trabalhar. 
Histdricamente temos simplificado esta questão, dizendo que esta 

questio tem uma causa que é a estrutura que coloca de uma lado a 
classe dominante e de outro a pobreza, e a pobreza que � a causa da 

violência • E nio estamos nos dando conta que, por raz8es histdricas, 

a prdpria sociedade tem se tornado violenta.Gue mecanismo em termos 
de comunicaçio vamos usar, Já que temos a fama de sermos defensores 
de bandidos? 

O Forum Contra a violência no Estado do RJ ao criar um 

logotipo para o seu jornal, está tentando reverter isso, ao vincular 

a sua luta � defesa da vida, à promoção da vida. 
A conjuntura agora é outra, as forças que estio com a 

hegemonia na sociedade às vezes sao até as mesmas, com outra roupa, 

com outra 1 inguagem, mas estio subordinadas a um outro projeto de 
sociedade, que Já nao é do Sarney, nio é aquela estagnação, � um 

projeto dinimico no qual os atores no poder, com todos os atos de 

incompetência que estio revelando.Por exemplo: Bernardo Cabral, 
Zélia, as medidas que entram e saem de novo, tudo isso, apesar 

disso, estio mostrando muita competincia. Estio na ofensiva, estio 
tomando iniciativas, encurralando os setores populares, conseguiram 

primeiro com as eleiç8es tirarnos da disputa da hegemonia no campo 

do Estado. Agora, fomos alijados do campo da sociedade, aí i que nds 
estamos lutando por hegemonia. Estamos perdendo, como disse um 
companheiro com muita correçio, até no espaço social a hegemonia de 
�alar de uma situação que é ruim para todo mundo. 

Isto é parte da real idade desta conjuntura. Outro elemento 
importante que ele colocou: o projeto de modernizaçao nio tem um eixo 

nacional, tem o eixo global. O eixo do projeto de Collor é 

transformar o Brasil em mais um espa�o de competiçio global. 
Competição no mercado internacional que está cada vez mais controlada 
por gigantescos conglomerados globais, que nio têm nenhuma fidelidade 
com os países de onde eles se originam, e tim uma preocupa�io s6: 
controlar o mercado a nível global. Os espaços nacionais servem de 
trampolim para esses grupos, e o Brasil tamb�m tem esses grupos 
presentes. Desde os Bradescos, Itaus, passando por grupos tipo as 
grandes empreiteiras que estio operando internacionalmente, até as 

empresas estatais-transnacionais sio de base brasileira e estatais e

operam em outras partes do mundo também. (Petrobrjs, Embraer ••• ). 
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De modo que nds estamos aí numa economia globalizada e na 

qual o espa�o brasileiro está se globalizando cada vez mais, nesse 

quadro n5o adianta falar em burguesia nacional. Ela esti n5o so 

subordinada, mas completamente amarrada pelo grande capital. 
E falar em grande capital nacional contra transnacional é 

ilusio. O grande capital é transnacional. mesmo que ele tenha base 

brasileira, os empresirios do grande capital, eles pensam 

globalmente. 
A lógica deles é o mundo, nao P o Brasil, nâo e o espa�o 

brasileiro. Por isso � que o Mário Henrique Simonse, ele se veste de 

roupagem de ex-ministro da Fazenda ou do Planejamento. Na verdade ele 

é um banqueiro internacional, e a lógica dele vai toda no sentido dos 
interesses do grupo a que ele representa, que é o City Corts de Nova 
York, onde i o vice-presidente. E onde ele vai todo mês se reunir com 

o resto da diretoria.

Esse tipo de mental idade i 

alguns deles estio ocupando espaço no 

para isso. Como é o caso do próprio 

potencial Ministro da Economia no lugar 

que est� prevalecendoo hoje. E 
Estado, ou estio se preparando 

Henrique Simonse que é um 

da Zilia. 

Imaginem o que nio vem por aí. Ele foi um dos principais 
geradores da Dívida Externa brasileira durante o governo Geisel. Pois 

bem, ele voltaria a ser ministro da economia, se fracasse o projeto 
que hoje est� sendo jogado no plano econ6mico, que é este de 

liberação acelerada da economia, entrega para famosas "leis de 

mercados", forças de mercado, o Jogo dos preços, o Jogo dos sal,rios, 
e das principais relaç5es existentes na economia. Eles estio fazendo 

com grande controle atravis de política sempre centralizada neles, 

sem consulta � sociRdade, na forma de medidas provisdrias e de 
decretos, procurando ganhar a maioria no congresso. Aí entra o caso

das eleições, como um fator de grande importincia, muito
contraditório para o governo. Ele esti ganhando na base do grita, na 

base do convencimento, da persuasio da sociedade. Mais do que da 

realização das suas políticas. 

Normalmente seria uma situaçio altamente contraditória, o 
governo Collor teria que fazer muitas ioncess5es � sociedade, para 

ela estar contente e votar nos seus candidatos. Nio é isto que ele 

esti fazendo, ele esti amarrado ao ideal de liquidar a inflaçio 

mesmo que, matando o doente, isto é, matando os atores sociais mais 
fracos. Primeiro de tudo os trabalhadores, o desemprego nio � 

problema do mercado, quer dizer7 direito ao trabalho nio entra na 
ldgica e nem na ética do mercado. O mercado nio lida com direitos 

humanos, o mercado lida com transaçies econimicas e financeiras. 
Portanto, desemprego é um custo social, um reajuste que vai 

beneficiar outros países. Dizem eles: que se danem, que morrram de 
fome, que possa sair um guerrinha que mate mais. depressa, melhor 

ainda. Ou se h� atitudes de violência urbana então, isto até ajuda, 

porque mata um monte de gente que é indeseJivel. 
Na verdade esse projeto de modernazação ele tem uma 

característica, quer dizer, ao modernizar, ao concentrar ainda mais 

capital na mio de maiores grupos nucleantes, eliminando grupos 

menores que sio comidos, anexados e passam a fazer parte de grupos 

ainda mais fortes que controlam mais determinados mercados. Esse 
processo vai realizar uma modernizaçio da economia brasileira, e ao 
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lado dela uma marginalização ainda mais aguda, de parcelas enormes 

da população. 
Essas transformaç�es que estio ocorrendo a nível global. 

estão ocorrendo no Brasil também. Hoje temos 52% da populaçio 
economicamente ativa trabalhando nos setores de serviço. Quer dizer, 
a classe operiria i uma minoria. a classe trabalhadora urbana e rural 

estão batidas pela classe que hoje trabalha em serviços. Isso muda o

perfil da sociedade, isto está acontecendo de uma forma muito mais 
aguda no mundo. Vai ainda se agudizar na medida que se va1 

produzindo informática. modernizaçio, computarizaçio. Quer dizer , 
cada vez mais nos países do hemis�ério norte, voei precisa de 

trabalhadores altamente intelectualizados com uma final idade que é, 

administrar máquinas. Elas sim, sio as produtoras, e nds 

trabalhadores nos reduzimos a administradores de maquinas, 
apertadores de bot3es ou alguns trabalhadores de manutençio daqueles 
aparatos produtivos e de serviços. Isso vai mudar o perfil da classe 
social, porque gradualmente vio desaparecendo os trabalhadores 
produtivos, que vio se tornando totalidade ou quase totalidade do 
setor produtivo, os trabalhadores administrativos, intelectuais, com 
uma capacidade maior, estudo maior para poder fazer aquelas funçaes. 

E o resto da sociedade? Já que o �esta não vai ser �til 
para a produção, nem para os servi,os ou uma parte dos serviços 
tambim, yai jogar fora uma parcela dos trabalhado�es, na medida em 

que formos informatizados. Para onde vai essa gente? A resposta do 
cartel i a  seguinte: sio dispensados como produiio, � descart�vel. i 

a parte descartivel da humanidade. E os direitos Humanos, isso nio 
conta? Para o mercado essa gente não conta mais, ela� dispensável 
para a humanidade.· Se tevesse um jeito colocava todos numa grande 

nave espacial e jogava por aí, em algum outro canto, que se virem por 
li. Como não podem fazer isso, fazem então uma sociedade dicot8mica 

como i o Rio de Janeiro. Alguns bairros altamente ricos, belos e 

tudo cercado de misiria e pressaes de todos os lados, e para isso 

tem que ter altos muros, guardas na porta e tudo mais. 
Esse coment�rio mais amplo sobre a conjuntura, nos 

interpela essencialmente sobre as grandes debilidades do nosso lado. 
Eles no poder estio fazendo o papel deles, estio seguindo a ldgica 

do capital. � o capital mesmo se reproduzindo, retificando, 

coedificando a sociedade inteira. 
E nós que temos uma outra 16gica? O ser humano é o centro 

da histdria. Por que nio estamos conseguindo prevalecer com a nossa 
mensagem? Com a nossa utopia, com a nossa esperança, com as nossas 

propostas de organização? Temos que fazer um exame profundo de nds 
próprios, de consciência, de organização, de capacidade, de 
comunicação; da nossa linguagem simbólica junto ao povo. Temos que 

nos perguntar: por que estamos tio fracos? Num momento de tantas 
contradiçies, em que podiamas estar de ponta dé lança do processo, 
puxando a luta social, estamos tio desarticulados quanto � massa 
desorganizada. 

Está faltando muita coisa. No resto do Encontro vamos 
procurando cada vez mais partindo do que nds caracterizamos na 
avaliação: de nossa atuação preciria, parcial que teve mais riqueza 
ao ser feita nas regiies do que ao ser sintetizada aqui, pois estamos 
�azendo um trabalho apressado. Vamos ter que ir extraindo elementos 
dessas avaliaçies, para essa pergunta fundamental: como � que o MNDH, 
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com seus três programas, vai planejar a sua a�io para enfrentar essa 
conjuntura? Como enfrentar esse desafio, essa etapa de grande 

debilidade do Movimento Social brasileiro e de suas direçaes? E essa 

tendincia ao agravamento ainda maior dos Direitos Humanos no Brasil, 
na Amirica Latina E no 3o. mundo? 

PROGRAMA: Violência 

Os trabalhos sistematizados apresentados pelos regionais 

-Forum Permanente Contra a Violência (Reg. Leste I);

-Programa Grupo de Trabalhos - Violência do MNDH (Reg.

Nordeste);
-Violência Física Sexual contra as Mulheres <Reg. Norte) 

-SOS ItajaÍ - Mirim: Violência Ecológica <Reg. Sul II)

obs: O Primeiro fo·i escolhido para ser analisado. 

Forum Permanente Contra a Violência� 

O Forum sirgiu em 1989 em consequência da crescente onda de 
viol&nci�, chegando a tal ponto que em 1986 foi o centro da discussio 

dos candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, e até hoje 
ocorrem execuçSes sumirias pelos justiceiros, invasão das favelas 
pela polícia militar, guerra das quadr.ilhas etc. Dentro deste quadro, 

as entidades civis de todo o Estado se mobilizam, em especial da 

Baixada Fluminense, Volta Redonda e Petrópolis, a fim de tomar 
medidas concretas contra a violência. 

APRESENTAC�O DOS GRUPOS 

10. Grupo - Violincia

Títu1o da Experiincia: FORUM PERMANENTE CONTRA A VI0LiNCIA 
- Reg Leste I

ACONTECIMENTO 

.Sequestro; aumento da criminalidade; matan�as; quadrilhas; 

invasSes de favelas; estupros; campanha eleitoral de 1986 (o entio 

candidato, hoje governador , fez sua campanha com a bandeira contra a 
violência, era assim o "cara que ia solucionar", no Estado, a 
violincia e como � sabido de todos, a violência se acirrou muito mais 
depois), o crime organizado contra a vida, violência contra 

1 i deranças. 

OBJETIVOS 

Dentro desse projeto do Forum destacamos os seguintes 
objetivos:: 

-buscar alternativas para interferir nessa real idade;
-conscientizar a popula�io;
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-articula�io entre as entidades afins;

-combate � impunidade.

CENARIO - Aonde acontece a violincia. 

-Nas ruas, nas favelas, nas delegacias, nos centros 
urbanos, nos cortiços, nos pequenos centros urbanos. 

A violincia se d� nos grandes, médios e pequenos centros. 
pois � uma questâo mais generalizada. Nesse cenirio, a impunidade p 
expressâo de todos os lugares, é geral. 

Avaliação do Programa- ia. Semestre de 90 

Várias sio as constataçBes aval iat ivas. Destacamos algumas: 
a conjuntura desfavorece e amortece todas as discussaes mais 
profundas sobre a questão da nâo violência, da defesa da vida. Os MCS 
fortalecem o papel do Estado e do sistema capitalista na questâo e. 
�azem o jogo da manipulaçio para desmoralizar os movimentos de defesa

profunda da vida. 
Outro elemento colaborador na iz::-a:�cução do 

pouca articulaçâo das entidades que atuam contra a 

Direitos Humanos têm tentado ser um agregador de 
contexto tem dificultado. 

programa é 
violência. 

forças, mas o 

Alim destes, outro elemento i o pequeno n�mero de 
m i 1 i t a n t e s 1 i bera d os nos C e n t r os d e D i r e i t os Hum a n o.s ,· nos R e g i o n a i s e:-: 

na Executiva Nacional Cnâo há 1 iberaçio do Secretário de cada 
Programa) para atender a demanda e articular forç:as. Algumas aç:ies 

nacionais nio puderam ser viabilizadas em rela;io a: D{vida Externa, 
Forç:as Armadas, seminários regionais sobre a violência, seminários 

estaduais, produç:âo de material informativo local. 

ATOR E!:; 

Foram trabalhados por nós em dois níveis: 

no c�mpo institucional: temos como atores: 
-o Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

-o aparato de repressão.
No campo da sociedade civil:
-o movimento popular organizado;
-as Igrejas, os Direitos Humanos, o crime organizado, o 

povo (caracterizamos aí os segmentos que nio estão engajados, não se 
encontram ou pertencem a nenhum tipo de movimento. São pessoas 

soltas, sio a maioria). 
-A comunicaç:âo de massa, os meios de comunicação de massa.

RELACiO DE FORCAS 

Dentro dessa rela�io de forç:as fizemos os seguinte quadro: 

Jud i c i ár i o) , 
polícia(que 
organizado). 

O Estado com sua composiç:âo (Executivo, Legislativo p 
seguido pelo aparato como um bra�o desse Estado: a 
tem vinculação com os esquadries, com o crime

Tambim, dentro desse aparato o povo de uma forma geral.
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Um sustentando o outro, e aqui os meios de comunicaçio de massa que 

intervim e formam a opiniio a partir do Estado. Teríamos um outro 

segmento dessa rela�io de forças que seriam as próprias ONGs, as 

Igrejas, sindicatos, movimentos populares. 

T�TICA 

h titica 

busca de assesssoria, 
clas vítimai;;. 

adotada foi a articulaçio entre as entidades. 

pressio sobre as autoridades com envolvimento 

ESTRATÉGIA 

Na estratégia colocamos 

definiçio sobre esta questâo. 

PERSPECTIVAS 

uma grande interrogaçio. Nio houve 

Buscar meios de comunicaçio. objetivando a sua 

da violência .. sensibilizaçio para a questão 
Encontrar e criar meios que levem, que deim segurança �s 

vítimas e testemunhas. Isso enquanto perspectivas. 

METODOLOGIA 

Instrumentos: pesquisas, encart�s, dossiês, teatro.vídeos. 

Jornais, fitas etc 

VIOLiNCIA NIO! DEFESA DA VIDA SIM. 

Sobre a terminologia= uPrograma Violincia
ª 

que corresponde 

as nossas propostas. 

ESTAMOS LUTANDO CONTRA A VIOLiNCIA, pela defesa da vida, 

para que nio haja violincia. i preciso encontrar uma outra 
terminologia. 

A partir de virias constatações, por exemplo, de que a 
intermedia�io na revoluçio dos conceitos sociais, não se d' através 

do Estado e sim da própria sociedade, que por sua vez é 

cultural/violenta, e que o Estado procura legitimar-se, Justificar-se 
pela própria violincia, que a violincia policial e conivincia do 
Judicijrio são condi�ies para manutenção desse sistema capitalista, 

agressivo e violento, o programa de violincia se Justifica para que o

MNDH possa contemplar as seguintes dimensões= 

-o papel do Estado com seus poderes constitu{dos e aparatos 
de manutenç:âo. 

-as raízes da violincia rural e urbana, 
que vem desde 500 anos atr�s. 

-a naturalidade com que a violincia 
legitima a pritica da mesma. 

violincia cultural 

i percebida, que 

-como aprimorar as rela�ies inter-pessoais em vista de uma 
sociedade nova que estamos propondo. 

Para quem? Com quem? 
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-Com os segmentos organizados da sociedade.
-Para os segmentos marginalizados da populaçio indefesa� a 

fim d• sensibilizá-la para o projeto que estamos apresentando dessa 
nova sociedade. 

Como? 

Nós elaboramos ESSE projeto para 1990 -propomos: 

a)Seminirio Nacional sobre uRaízes da violincia rural e 
urbana

ª

. Isso em dezembro. 

b)O acompanhamento sistemático das atividades legislativas, 
da matiria de segurança p�blica, penal, pena de morte, tortur�. o 

controle externo da política pelo ministirio p�blico, a partir de Já. 
<achamos que não podemos nos omitir nesse momento de dar nossa 

contribuição nesse sentido). 
c)Realizaçio de um seminirio sobre a política de segurança 

p�blica - programado pelo Regional Nordeste, de Recife, na 3a. semana
de agosto. 

d)Campanha nacional de defesa da vida, com os temas: 
tortura, pena de morte e esquadr�es. Ela seria lançada conjuntamente 
com o seminirio em dezembro. 

e)Que cada regional encaminhe para o nacional,

subsídios sobre o enfrentamento da violência, para que 

semin�rio de dezembro a gente tenha isso 

sistematizados, para podermos apreciar no seminirio. 

em mias, 

Ja, 
até o 

lidos, 

�)levantamento das terras onde é cultiva maconha, propondo 
a sua expropriaçio para Reforma Agriria (isto sertl esclarecido melhor 
pela Valéria). 

Temos previsão de: 
a)Um juri popular sobre a violincia da cidade. Englobando: 

menor, negro, mulher e minorias - Setembro/91. 
b)Realização de oficinas do papel e a condiçao do 

judiciirio, do ministério p�bl ico e a questio do sistema 

penitenciário ·brasileiro. Então qual seria o papel desses tris drgios 
no ordenamento democritico do país - maio/91. 

c)Constituir um equipe de advogados a nível nacional (tris 
pessoas) e regional dependendo da situação e condição de cada 
regional para dar acompanhamento dos casos de maior interesse do MNDH 
até agosto de 91. 

d)Para viabilizar isto teríamos que fazer um levantamento 
dos advogados que atuam nos CDDHs, e da disponibilidade de tempo de 
cada um para integrar essa equipe. 

€)Realização de um cadastro nacional sobre: pistoleiros e 
Justiceiros. 

�>Essas tris tlltimas propostas dependem de condi,;es até 
financeiras para poder realizi-las. Ficam na pendência, entio, de 
discutirmos a sua viabilidade para o prdximo ano. 

g)Produzir um dossi& nacional sobre violincia urbana.
h)Banco de dados sobre a violincia em suas diferentes 

manifestaçijes. 
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PROGRAMA: Comunicação 

EXPERiiNCIAS DE COMUNICAÇ�O ALTERNATIVA 

Várias experiências de comunicaçio alternativa, voltadas 
interesses dos movimentos sociais e populares, foram 

durante o Encontro. Estas experiências abrangem desde a 
de v(deas atci a publicaçio de Jornais e à atuaçâo de uma 

de notícias. e o desenvolvimento de uma experiência de rádios 

O Regional Sul II registrou a produçio de dois vídeos: uA 
produção do vinho

u

, uma iniciativa do Centro de Direitos Humanos de 
Farroupilha <RS), com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
local (que documenta a exploraçio dos lavradores na produçio 
vinícola) e ªSOS Vale do Itajaíu

, produzido pelo CDDH de Rio do Sul e 
Brusque <SC). Este vídeo debate a questão ambiental do Vale do ItaJaí 
CSC) onde a poluiçio industrial Ji contaminou 80% dos mananciais e Já 

provocou a destruiç5o de 70% das matas. 
Na área radiof6nica, a principal experi&ncia apresentada i

a das rádios livres de Goiânia CGO). A experiência foi implantada em 
Goiás há aproximadamente cinco anos, logo após o primeiro Encontro 
Nacional de Ridios Livres, realizado na Universidade de São Paulo 
(USP). Neste encontro, �oi criado o Coletivo �acional de Ridios 
Livres. No ano passado, Goiinia foi sede do segundo Encontro Nacional 
de Ridios. Ourante os dois dias de trabalho, uma ridio 1 ivre foi 
instalada no Centro de Treinamento de Líderes <CTL), da Arquidiocese 

de Goiinia, transmitindo, para toda a cidade, entrevistas, programas 
de auditório e notícias. A iniciativa tem o apoio do Regional Centro
Oeste do MNDH, do IBRACE, da Federaçio Goiana de Inquilinos e 
Posseiros, de sindicatos e profissionais de comunica,io. Uma das 
metas da equipe que cuida dessa exper1encia é a de promover a 
instalação de ridios livres nos bairros populares de Goiinia. 

Foi resumida, em seguida, o início de uma nova etapa na 
experiincia da Agência Ecumênica de Notícias (AGEN), com sede em São 
Paulo, incluiAdo a transmissio diiria de dois boletins informativos 
para cerca de 100 destinatirios, entre os quais emissoras de rtldio, 
entidades nacionais da sociedade civil, igrejas e sindicatos. A AGEN 

em cuja sede funciona o Regional Sul I do MNDH - publica tambim os 
suplementos de intercomunicação do Movimento e editará proximamente, 
com a Secretaria de Comunica,io do MNDH, materiais de apoio nos três 
programas (forma,io, violência e comunica,ão). 

Uma outra experiência apresentada foi a do Jornal 
"Resistincian da Sociedade Paraense de Direitos Humanos. Um dos meios 

de comunicaiio mais atingidos pela ditadura militar, o nResistincian 

sofreu censura sistemática, teve sua sede incendiada, seus 
profissionais amea,ados e presos. Depois de profunda crise 
�inanceira. o Jornal �oi relan�ado recentemente e, agora, amplia sua 
divulga,io, sempre a servi,o do movimentos populares e sociais do 

Norte do país. O uResist@ncia
u 

ganhou. entre outros, o Prêmio 
Vladimir Herzog de Direitos Humanos do Sindicato dos Jornalistas de 
S�o Paulo. O Jornal trabalha, tambim, em estreita colaboraçio com o 
Regional Norte II do MNDH. 
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Jj o Regional Centro-Oeste do Movimento apresentou, tambim,

a experiência de produçio do vídeo "Agricultura Alternativa", 

produzido pelo 4o.ano de Radial ismo da Universidade Federal de Goi�s. 

Produzido no ano passado, o vídeo apresenta experiências de 
agricultura alternativa desenvolvidas por pequenos proprietários das 

regi�es goianas de Itapuranga, Vianópol is e Ceres. Mostra um paralelo 

entre a agricultura baseada em insumos naturais e uma outra baseada 

em agrotóxicos. 

2o.Grupo - COMUNICAÇ�O 

Titulo da experiência escolhida: 

FORUM PERMANENTE CONTRA A VIOLiNCIA <Reg.Leste I-RJ> 

Do ponto de vista da com•Jnicaçio, analisaremos� 
a)os acontecimentos

b)a manipulaçio dos meios de comunicaçio em relaçio a 

violência no Rio de Janeiro. 

OBJETIVO 

Rompimento 
construçâo de novas 

confrontem as idiias 

supere a violência. 

da manipulaçio dos grande meios de 
linguagens que democratizem a 

em vista � construçio de uma nova 

comunicação e 
informaçio e 

sociedade que 

CEN�RIO 

sequestro, 
protesto, 

corrupçio 

ATORES 

Violência no grande 

exterm{nio de menores, 

deturpaçio de notícias, 

dos poderes ptlblicos. 

Rio com morte de trabalhadores, 

violência policial, amea�a. medo, 
tr�fico de drogas, autoritarismo e 

De um lado os grandes meios de comunicaçio de massa que 

omitem as causas da violência e prop�em o fortalecimento do Estado, 

permitindo a ideologia da classe dominante, sio bem articulados e 

financiados, gozando da proteçio do Estado, conseguem ser �geis e bem 

equipados com boa distribuiçio dos seus produtos, sendo eficientes 
conseguem fazer penetrar melhor na massa a ideologia que defendem. 

De outro lado os meios alternativos de comunicaçio que se 
ressentem da falta de compreensio por parte das entidades e da 

mil itincia do papel da comunicaçio no processo de luta, encontra 

dificuldade de financiamento para modernizar - se, tem dificuldade de 

articular-se, de produzir e distribuir seus materiais, sendo amadores 
e pouco eficientes, tem dificuldade de transmitir a ideologia de luta 

para uma nova sociedade. 

RELAÇ!O COM A ESTRUTURA 

� uma relaçio de conflito 1 imitado com o Estado, i 

contraditdria na medida em que atinge pontos apodrecidos da 

estrutura, mas nio a estrutura em si. 
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Por outro lado, acumula forças, inclusive com adesJo de 
pessoas ou setores da prdpria estrutura aos objetivos do projeto. 

ESTRAT�GIA 

Na estratégia. localizamos três pontos: 
1o.Elaboraçio de propostas coletivas de superação da violência; 

2o.Criação de mecanismos institucionais contra a violência; 
3o.Procura de novas linguagens que permitam a nossa mensagem 
penetrar na consciência popular. 

T�TICA 

Na questio da t�tica, sio quatro pontos: 

ia.articular Centros de Direitos Humanos, pardquias, entidades do 
movimento popular. 
2o.estabelecer pressio direta, sistemtlt ica e permanente sobre os 
Poderes constituídos. 
3o.divulgaçio sistem�tica a nível nacional e internacional. 
4o.formulaçio e concretizaçio visual da id�ia de vida em 
contraposiçio tanto a violincia, quanto a de protetora de bandido, 
levantada pelo sistema contra o Movimento. 

PERSPECTIVAS 

.Revisio da comunicaçio e das formas de abordagens do 
ptlblico • 

• Visão de sensibilizar 
superar virias pontos: 

e produzir engajamento de modo 

.A não compreesio da visio 
que os meios de comunica�io de massa 

violincia • 

da populaçio 

fazem acerca 
e da manipulação 

do fen6meno da 

• Que o povo tem muitas aspiraçijes da burguesia, ao inv�s de
nio violincia, este povo muitas vezes quer mais violincia, legitima 
e, i conivente com esta violincia • 

• A .  grande imprensa nio divulga os eventos do Movimento, é 
difícil reunir o povo, a resposta nio é ágil e nio tem a-mesma força 
da grande imprensa. A visão que se tem i pouco antropológica, 
limitada e �s vezes até autoritária. 

MÉTODOS 

.Contato com pessoas progressistas do Estado para criaçio 
de mecanismos institucionais • 

• Utilização de Jornal e mecanismos alternativos de 
coruunicaçio • 

• Articulaçio de entidades para contato e divulgaçio, 
estabelecendo uma rede de distribuiçio de informaçWes • 

• Criaçio de mecanismos de segurança que evitem a destruiçio 
de acervos e permitam o acompanhamento e a evoluçio da documentaçio. 

INSTRUMENTOS 
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Jornal; v(deo; textos; cartas e ofícios �s autoridades; 

ciocumentaçio do que sair na Imprensa; cadastro de entidades, poderes 

constituidos e lideranças; oficinas e cursos para preparaçio de 

comunicadores populares; cartilha orientando como fazer um Jornal; 

dossi&s para a Anistiia Internacional; logotipos. 

: t '.::'- .. o'.,; i n ,,; t r· um e n t os u t i 1 i �-�,:\d o·:,; ·:;,.�\o r· 1.1. d i m P. n t �1. 1
r e,,; e p !'" e e: i s a m ser 

melhorados e ampliados. 

2a.o MNDH deve articular-se com as entidades nacionais e 

internacionais e partidos de esquerda visando possuir jornal, 

programas de TV, ridio, etc. 

3a.o projeto trabalha comunicaçio, violência e forma�io de forma 

integ1r ada .. 

AVALIAÇ!O 00 PROGRAMA/ia.semestre de 90. 

• ,•,1 

.Retomada da AGEN, como instrumento de comun,caçao para o 

MNDH .. 

.O Movimento esteve presente na grande imprensa, mas nio 

penetrou nas ridios e TVs • 

• Encarte do MNDH no Boletim AGEN, que nio seja sd repasse 

de notícias, mas um meio de aprofundar temas. Publicidade das açies 

elo MNDH • 

• Documentaçio tambim é comunicação e uma maneira de 

conservar a história. 

PROPOSTAS PARA 90/91 

ObjetiVOfü 

Estabelecer uma política de comunicaçio, tendo em vista a 

transformação da sociedade, onde o sujeito � o povo oprimido. 

Métodos 

.Compartilhar experiincias 

.Partir da realidade local e regional 

1.Ocupaçio mais imediata de ridios nos Regionais:

2.Distribuiçâo dos materiais produzidos para as agências 

·financiadoras;

3.Apresentar um folheto em 3 1 (nguas para divulgar o Movimento 
no en-:ter i ar; 

4.Produzir um relatdrio em vídeo das atividades desenvolvidas 

para serem enviadas para o exterior; 

5.Cursos: aprofundamento sobre 
violência� 

ctimun i e ação 

6.Cursos de ridio, vídeos - setembro/91;
7.Implementar as atividades de documentação;
8.Part icipaçio em Forum da irea de comunicação;

março/91 01..l 

9.Levantamento dos Jornalistas/radialistas que são sensíveis 

para a c;-;\usa; 
10.Manter contatos com as Universidades;



11.Apoiar e acompanhar as r�dios 1 ivres;
12.Concurso de reportagens sobre os Direitos Humanos
13.Sugestaes para o prêmio nacional
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14.0 Regional deveri enviar relatório mensal para o Nacional 
sobre suas atividades. 

15.Campanha nacional de correspondentes populares
16.Encontro nacional sobre comunicaçâo com as comlss�es de

�ormaçâo e violência - com encontros regionais anteriores 
17.Comunica�Jes internas - troca de mater1a1s produzidos pelas

centros/comiss5es - enviar estes materiais para os respectivos 
Secretários (formaçâo, comunicaçio e violfncia). Todos os materiais 

deveria, tambim, ser enviados a Secretaria Executiva. 

PROGRAMA� Formaçio 

As experiincias sistematizadas em Formaçâo foram: 
1.Jornadas de Formação - Reg.Sul II

2.Ciclb de Estudos: Uma tentativa de sistematizar a formaçio no
CODH - Reg.Sul II

3.Relatório: programa de formaçio 89/90 - Reg.Nordeste
4.Reuniio preparatória ao Seminirio Nacional - Reg.Leste I

Foram escolhidas as duas experiências que tim abrangfncia 

regional� 
1.Jornadas de formação: Reg.Sul II
2.Relatdrio: programa de forma,io 89/90 - Reg.Nordeste

3o.Grupo - FORMAC�O 

ACONTECIMENTO 

Nio há um acontecimento ou fato, ruas sim um processo que 
estávamos avaliando 7 um processo de reuni8es, de encontros e de 

acontecimentos. 

OBJETIVOS 

Desencadear um processo sistemit ico de forma,io. 
No Sul: uma articulaçio das tris comiss8es: 

Violência, Formaçio e Comunicação, para elaborar programa articulado 
a partir dos Centros, entendendo que formaçio nio est� desligada dos 

outros programas. 
No Nordeste: com o objetivo de avalia,io de todo o processo 

Já advindo de formaçio até agora, e também conhecer a pessoa do 
militante de Direitos Humanos como pessoa, não só como militante, 
dentro do processo de formaçio. 

CEN�RIO 

Avaliamos o processo de formaçio a nível Regional. 

Regional 
Regional 

Sul II: Paran�. Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
Nordeste: 9 Estados, com anilise conjuntura do 
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ATORE�3 

Humanos, 
comissão 
mc>v i men tos 
popu'lar.

Os prdprios militantes do Centro de Defesa dos Direitos 
os coordenadores dos tris programas; no caso do Nordeste é a 
de formação do Nordeste, também, alguns convidados de outros 

sociais, principalmente no Sul, de pastorais, do movimento 

Temos, tambim, algumas características para estes atores. 
No Sul existia um certo d8snível ac3dêmica da militância, alguns com 
um pouco mais de conhecimento, de teorizac;:io, outros com pouco menos. 
E na medida do possível t 1nha que se respeitar esses níveis. 

Depois, também, muitos dos atores tinham certos limites 
entre a relação da teoria e da prática e também 1 imite pessoal para 
poder analizar e atuar.dentro da conjuntura com relação � comunidade. 

RELACIO DE FORÇAS 

Vimos como 
existentes no próprio 

relação forc;:as 
relato das atividades, 

aquelas- contradic;:aes 
por exemplo: os Centros 

em 
que 
uma 

etapas diferentes, �s vezes se faz um encontro estadual, tem gente 
está mal começando com uma idéia meio romint ica do MNDH. Isso i

constatac;:ão de relaçio de forças. 
No Sul uma constatação que fizemos, também, 

terc;:o dos Centros estavam desativados/desarticuladas; 
�ormalmente organizados, apenas 20 estavam atuando. 

foi que um 
de '.32 Cent: 1r os 

Outro aspecto da relaçio de forc;:as é que o programa de 
c-:-�studo sede lugar à aprendizagem e conhecimento da prátic;,a. 

ia.Reuniio do Sul, fizemos toda uma programação dentro da 
�armação e a primeira experiincia em Santa Catarina; chegou na hora 
de programar o prdximo encontro Ji na avaliac;:io aquilo que tínhamos 
previsto seria tema da prdxima etapa, não aconteceu. Sugeriram outros 
temas, que nós da coordenação nio prevíamos que seria sugerido. 
Contamos a nossa desinformaçio, também, no sentido das necessidades 
de cada Centro. 

RELACIO COM A ESTRUTURA 

Percebemos, também, que na pritica não houve relac;:ão com 
estrutura, o nosso processo de formação não levou a uma relação dos 
acontecimentos com a estrutura. Também, há um certo discurso 
generalizado sobre a sociedade e por isso existe pouca relação com as 
táticas. 

Foi sentido no processo que as práticas de formação possuem 
limites com respeito ao que era articular a atuação de formação e a 
conjuntura e esta com a estrutura. Isto foi constatado durante o 
processo como 1 imite na formação dos militantes dos Direitos Humanos. 
E essa constatação passa a ser avanço na medida em que se consegue 
perceber a Çragilidade e vai atuar em cima dela. 

ESTRATÉGIA 

-Capacitar militantes para a ação transformador.
-Responder as espectativas de um programa de formaçio 

alternativo. 
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T�TICAS 

Foram usadas as visitas do 
e, os próprios encontros, 
de anil ises da realidade; a 

CDH no Sul, 
as reuniies 

relaçio da 
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a pesquisa no 
de articulaçâo 

realidade com as 
Nordeste 
regional 
pessoas e a realidade dos Centros, Estados e regionais, a fim 

animar e fortalecEr os Centras. 

MiTODOS E INSTRUMENTOS 

A escolha dos métodos tem sido em funçio dos princípios da 
metodologia e dos instrumentos disponíveis e ou possíveis. 

PERSPECTI0AS 

Com rQlaç�o a perspecc1vas, a formaçio que i visual isada se 
manttlm no nível dos militantes de Direitos Humanos. 

No grupo nós levantamos que os mil itntes dos Direitos 
Humanos sâo muitos grupos que estâo passando pelo processo de 
�armação • por exemplo: temos os militantes de outros grupos que nio 
estio vinculados ao Centro, e estio participando dos nossos estudos. 
cie reflexoes, dos nossos encontros. Tem o pessoal 1 igado ao 
sindicato, ao Movimento Popular de diferentes naturezas; e outro 
detalhe ninguim de ncis, ou poucos de nós • atuamos sci nos Centros de 
Direitos Humanos. A maioria de nds est, engajado num trabalho ou 
Junto ao sindicato, ou a um grupo de mulheres, de meninos. Isso 
significa que a formação de militantes que os OH estio construindo 
não i para si, � diretamente para quem atua ou indiretamente para 
quem asessora, � na verdade um processo de formação mutipl icador, 
embora, se mantenha a nível de militincia. Por exemplo uma situaçio 
concreta: o grupo que faz parte de CDDH de Farroupilha, eles atuam 
no sindicato e trabalham junto a 40 grupos de agricultores utilizando 
a metodologia de anilise de conjuntura que se faz dentro do grupo de 
estudo do Movi�ento e na qual eles participam tanto no Movimento 
como sindicato, entio nâo d� para dizer que se � militante para 
dentro do Movimento. 

Questionamos tamb�m. at� que ponto a formação � tâo 
complicada que nio se pode separar para dentro e para fora do 

Movimento. Ela pode estar tendo um objetivo de capacitar formadores, 
quer dizer, estar trabalhando pela mil itincia, para que esta seja 
multiplicadora de formação Junto ao MP. 

No Regional Sul II, continuar�o as Jornadas de articulação 
e os encontros estaduais. A avaliaçio e o ponto de chagada de um, 
determina a etapa metodológica e o conte�do do próximo. 

Propor conte�dos para que novas pessoas possam assumir: 
para �armar novas 1 ideRan�as em ambos os regionais. 
Que o processo seja feito por todos, também, a tentativa de elaborar 
um material com técnicas defirentes, tentar juntar as técnicas que 
sào usadas, os instrumentos que sào usados e elaborar material para 
trocas de cooperaçio no �recesso formativo. 

REFLEXÕES DO GRUPO 
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Fc>1'·m,:\ç:({o: Po1r que? 

Porque a formaçâo passou a ser preocupaçâo de uma prática 
mesmo que ainda nâo sejam prática generalizada, discutida P 
aprofundada, mas que � uma preocupação dos movimentos populares e o 
MNDH, a partir de uma constataçâo de que a nossa prática/trabalho nâo 
está alcançando os resultados esperados. 

Somos as pessoas, e nos 

repente nos deparamos em momentos 
resultados do nosso trabalho. 

colocamos quanto formadores, e de 

º
e· 

_,

A formaçâo de militantes � a de uma consciência crítica da 

sociedade visando a sua transformçâo. E um processo. i fazer formaçâo 
assim é recomeçar. � recriar a história. i fazer história. 

O que estamos vendo é que tem vários casos de pessoas dos 

grupos que, ou deixam a militincra, ou então, são cooptados pelos 
poderes dominantes. 

Assim sendo, a formaçio surge como uma exigência dos 
·movimentos populares e para nós dos Direitos Humanos num dado momento 
histórico de nossa luta. Logo, a formação foi entendida como uma 

exigincia histórica, quer dizer, o nosso momento de organizaçâo exige 
que voltemos atençio prioritária para um processo de formaçio mais 

sistematizado dentro do Movimento. 
Por outro lado, a história da formaçio dentro do Movimento 

tem origem diversificada, ou seja, cada Regional, cada Centro tem a 

sua particularidade, tem a sua iniciativa com a formação. 

Mas, em todos os casos em que surgiu a formaçio, ela se 
�undamentava na tentativa de suscitar conhecimento para a 

transformaçio da nossa sociedade, da nossa realidade. 

Para quem? 

Para o militante, pois ele não � o dono da verdade e também 

precisa de orientaçâo. Discutimos muito o militante tentando senti-lo 

como um todo. Partimos muito do trabalhar essa dimensio humana. 
Deve ser, também, para a base, ou seja, os grupos que 

assessoramos. · Que a formação deve ser numa dimensio multiplicadora, 

ou seja, aqueles que passam pelo processo, devem ré-criá-lo. (Recria� 

é bem diferente de re-passar; as nossas experiincias com formaçio tim 
sido mais de re-passar e nio recriar). 

Só que temos que recriar dentro do próprio Movimento e 
fora, nos grupos que assessoramos, e assim os grupos devem recriá-lo 
de novo. Temos que ter essa condiçio de fazer com que os grupos sejam 
um processo propagador, multiplicador, que ele se expanda. 

Como? 

Respeitando as diversidades, não ir com receitas, mas 
partir das diversidades, necessidades dos grupos. 

Trabalhando todas as dimens8es da formação, ou seja, a 
formação integral, não é sd da militincia, mas a formação, na 
ciimensio humana completa. 

Não deve ser repassado conte�do, mas ser sempre: recriação, 
sistematiza�io, constru�io coletiva. Resultando daí um conhecimento 
coletivo, cumulativo, e este seria, levar adiante um ac�mulo de 
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experiência e consequentemente um conhecimento cumulativo dessas 

exper1fncias sempre crescendo. Essa conhecimento coletivo, se 

inseriria no processo do que se acredita ser o novo, fazer o novo, 

construir o novo aqui e agora. 

O desafio � realizar nos espaços dos programas: locais, 

regionais, nacional, o que a histciria exige e o que teoricamente se 

almeja. 

O recriar, ou a criatividade, deve ser nio sd incentivada, 

como praticada. Daí porque vimos que deveria trazer para aqui 

ticnica. Nâo ser criativo i nos acomodar na facilidade, no domínio da 
palavra, é nio revelar nossas 11mitaçaes e, portanto, nio superá-las. 

Vimos que por sermos aqui a grande maioria de formaçio 

universitíria, pessoas uinstruidas
u

, intelectualizadas, temos uma 

facilidade com a palavra e aí escondemos nossas 1 imitaç�es falando 

muito ou pouco, mas falando. E aí nos inibimos para criar através de 

práticas, e isso é de certa forma repassado para os grupos que 

assessoramos. 

AVALIAÇ!O DO PROGRAMA DE FORMAC!O - io.semestre-90 

Regional Norte I 

.Não há um programa regional, 

de iniciativa tl uma comissão do 

.No Encontro Regional Norte I 

formação • 

• Estamos trabalhando muito 

mentalidade • 
• Foi a partir de 1990 que se 

formação - encontros regionais 

militantes e os movimentos. 

Regional Norte II 

nem articulado, o que existe em termos 

CDOH-CNBB de Manaus. 

de julho foi criada uma comissão de 

com professores, 

concretizou mais 

<um por ano>. A 

buscando uma nova 

a prioridade 

formação visa 

da 

as 

.Não há um programa regional, mas existe a iniciativa por Centros 

.A formaçio em.conjunto está se dando nos Encontros Regionais 

.Há proposta de reuniio de planejamento para agosto • 

• Foram formadas comissies que pudessem atender toda região. 

Regional Nordeste 

.Vem desenvolvendo um programa há 3 anos. Em 90 realizou uma pesquisa 

para caracterizar o Nordeste e fazer o projeto em Direitos Humanos 

.Formaçio faz parte do planejamento de atividades do Regional, coma 

prioridade, também das Estados e CDDHs 

.Estavam previstas 4 encontros para 1990. Por problemas financeiros e 

outros, foram cancelados dois. Os encontros sio em níveis diferentes= 
para iniciantes e em continuidade • 
• Houve um avanço, pois conseguimos desenvolver um trabalho 

sistemático e coletivo • 

• No desenrolar do processo os CDDHs não atenderam de forma esperada, 

pois a participação foi reduzida nos encontros e na elaboraçio do 

plano de formação. 
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.Os militantes mais antigos estib com dificuldade de entrar 

processo formativo. 
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nesse 

.Constatamos que 

militantes, a fim 

da sociedade. 

é preciso 

de superar 

aprofundar a an�l ise teórica dos 

os discurso generalizado e superficial 

Regional Centro-Oeste 

.Dificuldades com extensio do Regional 

.Tem convinio com a CUT-Goi�s. INFAS (Instituto de Formaçio P 

Assessoria Sindical) e CPT 

.Atividades promovidas pelo Regional para dentro e para fora: 

Encontro Forças Armadas, Encontro Dívida Externa • 

• Apoio com a C�ritas Brasileira, CESE, AEC (projetos de educaçio 

popular) 

.Equipe de formaçio tem um representante de cada Estado 

interinos> 

.Muitas dificuldades por causa do plano Collor • 

• Curso em Junho/90 formaç5o política (apoio: Milão) 

Regional Leste II 

.Nio houve atividade de formaçio nesse semestre 

<membros 

.Plano Collor desmobilizou, di�icultou muito as atividades do 

Regional 

.Tem encontro marcado para 1990 - após as eleiçies. 

Regional Leste I 

.Formou comissSes em 1989, dentro dos encontros estaduais e regionais 

que aconteceram • 

• Constatou que o Forum Contra a Viol�ncia estava tambim tendo um 

papel de formação • 

• A comissio de formação começou questionando o seu papel e a 

concepção de formação; estio ainda levantando o para que e o porquê • 

• Prcpie esse cariter metodoldgico do nacional para os encontros 

regionais e comissies 

.Importante trabalho coletivo em torno do Forum contra a Violência e 

a criação do Jornal VIDA" 

Regional Sul I 

.O Regional previu no Encontro de março 

pelas comissies. Porim. o encontro foi 

participaçio 

escolher 

adiado, 

.Em maio, foram formadas as 
representantes para o nacional 

comissies e os 

os responsáveis 

devido a pouca 

escolhidos os 

.Os trabalhos foram mais atividades intensas nos respectivos Centros 
de Direitos Humanos • 

• A executiva regional não tem 1 iberado e nem infra-estrutura, isto 

dificulta a articulaç�o regional, as visitas e acompanhamento do 

trabalho 

.A Comissão de Justiça e Paz realiza o trabalho de formação em 

direitos humanos a virias grupos. A partir deste mis estamos 
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desenvolvendo um convinio com a Secretaria do Município de Sio Paulo y 

aos professores. 

Regional Sul II 

.Em setembro de 89, foram escolhidos os coordenadores das comiss�es: 
um por programa em cada estado do Regional e os representantes para a 
comissio nacional • 
• Apcis o VI Encontro Nacional,fot 
encontro de art1culaçia entre 
programas e traçado um plano por 
ficou para formaçio • 

realizado em fevereiro oe 90 um 
os coordenadores estaduais dos 
programa para 90/91. A prioridade 

• Foram realizados um encontro de formaçio em cada estado (3),

seguindo a análise da prática dentro das cate�orias de análise de
conjuntura e das experiincias que estamos trabalhando neste seminirio
nacional
• Foi realizada a visita aos Centros de cada Estado, pelo articulador
estadual e corrdenador do Regional Sul II. ·
.Produzimos a sistemat izaçio de algumas experiências na formaçio,
violincia e comunicaçio com vistas ao semin�rio nacional.

PROPOSTAS DA FORMACIO 

i.Objet ivo bisico do programa para 90/91 i o de upromover e apoiar um
processo de forma�ão integral a partir das situaç3es dos regionais.
considerando os programas de violência e comunicaçiou.
2.Metodologia - trabalhar a formação a partir do cotidiano, a
pr�t ica constante das pessoas,mas sempre respeitando o precosso
vivenciado por cada Regional"
3.Agentes a Comissio Regional Nacional 
Formação.
4.Atividades - 4 atividades bisicas sub-divididas:

e . a Secretaria de 

Conhecer 
bisicas: 

as situaç�es dos Regionais a partir de tris atividades 

4.1-Pesquisa <localizando a situação de cada Centro e do Regional em 
pontos comuns ·e específicos. Por exemplo: quantos Centros hi em cada 
Regional? Quantos liberados? ••• ) Iremos utilizar a experiincia de 
dois Regionais que ji tem algo esquematizado nessa 1 inha. 
4.2- Intercimbio de experiincia - o grupo decidiu que çe preciso dar 
continuidade ao que come�amos: sistematizar os nossos trabalhos p 
intercambi�-los, mas nio sd isto 7 como também, de subsídios, 
divulgaç3es informativas em geral e de arquivo. 

de 

Proposta: Incluir a questão financeira y levantando quanto cada Centro 
tem em projetos e quem financia. para que possamos fazer uma projeção 
a fim de suprir os Centros que nio tem verbva. Pois, suplementa�io é 
possível conseguir junto �s entidades que ji financiam. Isto tem que 
ser feito, deixando claro que nio temos intençio nenhuma de 
interFerincia, mas se não tivermos uma política de conjunto. �icar� 
muito difícil conseguirmos financiamentos. 
4.2.1- de subsídios 
4.2.2- material produzido 
4.2.3- divulga�io 
4.2.4- arquivo 



.. 

4 .. 3·- '�' i s i t <."\ :,; 

5.Uma reuniio até o final de 90 
do próprio trabalho, e tenha 

comunicaçio ati o final de 90. 
6.Semin,rio Nacional em Julho de 

dentro da mesma metodologia .. 

para ir 

outros 

1991, 
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avaliando o desenvolvimento 

instrumentos internos d"" 

interligando os 3 programas, 

METODOLOGIA DA PRiXIS - Marcos Arruda 

O texto onde conto a experiência de 4 a 5 anos de 

assessoria aos metal�rgicos da Usi-Minas, no interior de Minas 
Gerais, traz uma sistamatizaç5o da metodologia da prax1s e o 
conhecimento que est� na base desta metodologia. Estio apresentados 5 
passos que utilizei para fazer anilise de conjuntura uma atris da 

outro, em diferentes momentos da luta sindical do grupo para: avaliar 
a situaçio e com base na aval iaçio da aa;io, analisar a conjuntura e 

planejar a nova a;io. Através desse processo, por um lado, fazendo 

metodologia. Os cinco passos sio os seguintes: 
Primeiro Momento: absolutamente chave, onde fazemos um 

desenho relativo ao simbolo. O primeiro momento do processo de 

TEORIZAC�O DA PR&TICA. No plano da teoria sempre referenciada � essa 
prática, porque ela é participativa nio � realidade, porque a prática 

tl a pritica, a realidade é todo um processo que esti escondido ali 

naquela prática e que precisa ser desvendado pelo nosso trabalho de 

t: eor i zaç: ão. 
A pr�tica i como o acontecimento que a gente tem, io 

acontecimento que n�o & a realidade, ele esconde a realidade é a 
ponta do Iceberg da real idade. Ele não � toda a realidade. O trabalho 
tedrico � desvendar o real daquele acontecimento. Nós vamos trabalhar 

começando com o seguinte= DEFINIR OBJETIVOS. 

Entra e momento crucial do trabalho da prixis, tendo uma 
primeira referincia concreta que é a pr�tica dos participantes, mas 
nds precisamos de uma outra referincia, que é a abstração. A 

referencia ou objetivo, o que é que aquele grupo esti querendo. 

Questionar profundamente para sempre jogar par•_a frente os objetivos 
daquele grupo, para que eles cheguem a um estigio de inquietude, 
incertezas, que i a incerteza em relaçio ao objetivo de mais longo 
prazo. porque ele i que di sentido a isso que estamos fazendo agora, 

a falta dele, tir._a o objetivo, ou pior ainda, da um sentido diferent<� 
ao que gostaríamos. i a  tal história da educação neutra: um educador 
neutro, um cientista neutro argumenta que nio i problema dele, pois 

ele i um matem�tico, um físico, depende de quem vai usar e se alguém 

us�r para fazer uma bomba atBmica o problema nio foi dele, ele sd 
trabalha a teoria, argumenta, ele só é um cientista. Mas, mesma com 
todo o discurso de neutralidade a ciincia nio i neutra, ela j� 

carrega um objetivo em si, queiramos ou n�o. 
O nosso objetivo como educador pe despertar a consciincia 

dos participantes a respeito de para onde eles querem ir. Repare a 
diferença, um manip1.1lador, vai instii.�ar no grupo os seus objetivos, <7: 
o educador da prixis, vai ajudar o grupo a descobrir e definir os 

seus objetivos. Nio somos concientazadores de ninguim,ninguim 
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conscientiza ninguim e nem se agr1Jpa sozinho. Quer dizer, n�o porqu8 
nio seja possível conscientizar, o sistema estí aí conscientizando de 
forma alienada, os meios de comunicação estio aí para fazer esse 
papel o tempo todo, isso que i o pior. Nós n�o conscientizamos 
ningu&m para a 1 iberdade, porque o sujeito da conscientizaçio � o 
proprio oprimido, pois dentro da própria opress�o Ji existe a semente 

da 1 ibertaçâo. 
O educador i apenas um abalador que ajuda a despertar, mas 

o sujeito oprimido é que desperta, que abre os olhos, que descobre a
sua condiçâo de oprimido, ele i que tem que recolher forças e dar as
m5os para superar essa condiçio. Nossa seguran�a esti aqui no real.
Este i o  primeiro passo para o trabalho desta metodologia.

O Segundo Momento: começa o trabalho de pesquisa daquela 
situação que queremos compreender, ou quando Ji pesquisamos i a 
descriçâo desta situaçio. Momento fundamental, onde existe toda uma 
metodologia de pesquisa. Este é o momento onde começamos a descrever 
as nos�as experiências de formaç�o. cominicaçio e regras contra a 
violincia. 

o 

complexo, 
Terceiro Momento: é um 

aquele que nós adiantamos 
momento teórico difícil, 
neste trabalho, era de nós 

criarmos, primeiro sistematizarmos o material que fomos descrevendo,
ou definirmos as prioridades, os elementos mais importantes daquele 
material pesquisado. i o momento de sistematizar, de priorizar,- a 
priorizaçio dos atores que numa conjuntura são mais importantes 
Juntos, na outra que ele sai de cena, fica fora, e entram outros na 
hegemonia, passam a ser priorit�rio para analisarmos as relaç�es. Por 
isso temos que primeiro estabelecer os elementos prioritirios e 
depois partir para definiçio das categorias, dos conceitos, dos 
critirios para analizarmos aquela situaçio. 

euarto Momento: é o da anilise da situaçio, a anil ise de 
conjuntura i o quarto momento da teorizaçio. Estamos acostumados a 
falar, a pensar na anilise de conjuntura no quarto momento misturado. 
Esta quarta etapa do trabalho é comparada cuidadosamente iom os 
dados anterior•s, enclusive com essa distinçio muito importante entre 
a descrição da prit ica, a pesquisa, a busca das evidincias 
apresentadas pela prática e a análise da prática sio duas coisas 
muito diferentes, separadas. Quanto melhor separarmos, mais vamos 
fazendo com facilidade as duas coisas, até nio precisar separar 
mais. Porém, aí Já nio é mais um exercício intelectual, aí já 
acontece dentro da gente e você Já pensa, mas esse é o resultado de 
um longo processo de exercício e de trablho com a metodologia, 
separando pesquisa, descriçio e trabalho analítico. 

Finalmente vem o trabalho difícil de análise - é o momento 
em que se faz a decomposição da realidade para estudar diferentes 
aspectos e depois procurar entender a inter-relaç�o entre eles. 

Quinto Momento: o da síntese. i o momento em que a gente 
procura entender a totalidade, coloca de volta juntos, reintegra os 
elementos que havíamos separado artificialmente para analisar P 
produzir uma visão geral, �nica daquele sistema, daquela situação, 
daquele realidade. 



Ao fazer todo esse processo, vamos encontrar no meio dele 
necessidades, ac�mulos. Quando surgir qualquer coisa dessas, temos 
que voltar a pesquisar, ou entio falta clareza para seguirmos. Se for 
preciso temos que ir para os 1 ivros, para a pesquisa com um consultor 
elementar. A hitdria, os conhecimentos tedricos da metodologia, os 
conhecimentos da escritura, tudo isso vai entrar como instrumento de 
trabalho para nas equipar a fim de melhor teorizar nossa prit ica, 
compreender com mais profundidade a relação entre aquela pritica 
imediata e conjunturale a estrutura e o momento histcirico da 
realidade dessa relaçio que parte do mais global e estratégico. Isso 
em termos de visio de total idade do processo real. 

Depois que completamos essa síntese integradora, podemos 
entio desembocar num processo de planejamento da nossa açio. E esse 
planejamento é Justamente o caminho inverso. partindo agora de un,a 
visâo global e estratégica adquirida nesse exercício de teorização. 
podemos caminhar de volta para o local imediato, que é o nosso espaço 
de açio concreta, para dividir dessa visâo global as linhas 
estratégicas e titicas que vamos abordar em funçio dos nossos 
objetivos. Reparem, aqui há um processo que chamamos em motodologica 
"embutido

u 

que vai do particular ao geral, do local ao global, do 
imediato para o mediato. i alí, no local e no agora, que temos que 
estar atuando, ali precisamos de 1 inhas de açio imediatas, mas nio 
isoladas, articuladas num processo de acumulaçào de forças, de 
exper1enc1as e resultados dentro dos obJet ivos de curto, médio e 
longo prazo. Nesse mesmo processo há uma série de onjetivos parciais, 

que vio servindo de metas para irmos avançando. As vezes hi ati o 
objetivo de recuar que faz parte do processo, da luta. 

A meta de recuar depois da eleição: recuo do Movimento 
Popular, do PT, para que? Para reacumular forças, para reavaliar, 
para decobrir o que perdemos nas eleiçies, o que ganhamos e planejar 
a capital iza�io desses ganhos. Aparentemente parece que pardemos, mas 
perdemos sd as eleiçies e uma anilise nos mostra que ganhamos em 
termos políticos, educativos de massa, ganhamos no processo 
eleitoral, levando a todos os cantos do país e do exterior um projeto 
de sociedade diferente para o Brasil. Entio, como capitalizar em cima 
dessa vitdria� O recuo pode ser tamb�m uma meta. Esse conjunto: açio 
tática, linhas estratigicas e objetivos i que fazem com que um 
ex�rcito tenha condiç8es de ganhar uma guerra. Daí a necessidade 
desermos bons em tudo isso, sermos bons e conhecer nossas prdprias 

for,as, conhecer as forças do inimigo, conhecer o terreno, termos 
clareza dos objetivos a mais longo prazo e sermos capazes de definir 
as estratigias que nos levam � construção daqueles objetivos, nio 
através de um salto no espaço, mas sim de uma açio cotidiana, de cada 

momento, de cada espaço onde hi condiçies de estarmos lutando. 
Em cada passo desses iremos reavaliando caminhada para 

construirmos os objetivos. Reparem, nds mal começamos o trabalho, 
agora, para avaliarmos a rela,io, a co-relaçio de for,as, precisamos 
compreender quais as forças, �raquesas, interesses e o modo de 
rela,io de cada um deles. Isso � analisar, i ir al�m da descriçio que 
�izemos, uma tarefa que tem que se fazer em nossos estados , em cada 
Centro para poder definir com clareza a realidade deste conJuntode 
forças sacias que est� gerando violincia e que estio combatendo a 
mesma. Para termos este quadro o mais real possível, e atuarmos sobre 
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essa realidade da maneira mais eficaz possível, temos que conhec&-la 

profundamente. 

No caso do grupo de violincia hi uma visio ampla, profunda 

da problematica, mas a açio est� limitada, circunscrita ao fato, ao 
imediato. Estamos na defensiva E nio sabemos como sair dela, nós nio 

conseguimos ver a possibilidade de fazer com que as pessoas se sintam 

um pouco menos inseguras, sintam um "calço", um apoio. Qual o desafio 
do combate aos fatores determinantes da violência? Como podemos atuar 
�m cima de cada fator envolvido'? Isso sign1f1ca um trabalho profundo 
sobre os atores. 

Tudo isso era para dizer a vocês que sentir-se inseguro faz 

parte do avan�o. O desafio maior ci que em outras ocasi3es se coloque 
um plano de aval ia�io, se encontre os conceitos e critirios mais 

adequados para avaliar. 
Em relaçio ao trabalho dos Direitos Humanos, acredito que 

uma das coisas que pode melhor nos equipar para combater, 
principalmente na �rea de formaçio, i verificarmos a necessidade de 

no trabalho de formaçio, procurarmos redefinir o ser humano. Estamos 

trabalhando com direitos humanos , o ideal é que a maioria veja o 

Movimento de Direitos Humanos pelo mundo afora, tomando como 

presuposto que todo mundo esti de acordo com o conceito, e que é uma 
causa justa e obra de todos. Mas o capitalismo com sua lógica 
mercantilista, codificadora reduz o ser humano a uma dimensio, por 

isso é que no sistema de mercado total, nio h� espaço para o ser 
humano integral, sd hi espaço para meio ser humano, fator de 

produçio. ilógico que para um capitalista que pensa assim, Direitos 

Humanos é urna abstraç�o, nio tem nada a ver com a realidade 

program�t ica dos negdcios, é assim que eles falam: nEsse negócio d8 
ética, de moral, isso tudo é coisa f�til, nds falamos de negócios, 

essa é a realidade, seja um program�tico, seja um realista". E isso 
fal� um capitalista cristio de empresa multinacional. 

� fundamental, para o MNDH, 1 iderar um processo com aquilo que 
estivamos di�cutindo ontem, sobre o socialismo: A necessidade de 
pensarmos no ser humano como indivíduo e como sociedade. Enquanto nio 

tivermos uma resposta de como atender a todos os direitos humanos e 

as necessidades do ser humano, pessoa e sociedade,não vamos ter 
solu�io para o drama da humanidade. Vamos descobrir quem � o ser 

humano pessoa, quais os seus elementos de realidade atual P 
potencial. Na verdade nos nacemos com quantidade potencial, tanto 

individual como coletivamente e esses potenciais nio são geralmente 

visíveis, é como a realidade escondida, cabe a nds desvendar, 

desenvolver, porque i no processo de desenvolvimento que eles se 

constituem, que eles passam de potenciais para atuais. 
Marx tem uma visão tio din5mica do ser humano, concebendo 

os prdprios sentidos acostumadamente chamados de cinco, como parte do 
nosso corpo que se desenvolvem dentro de um processo, estio em 
constru�ic e quanto mais �orem trabalhados, educados, maior amplitude 
alcan�am do real, e portanto, melhor definem o que é o ser humano: O 
centro da nossa ldgica, o de organizar a sociedade em torno desse 
n�cleo, desse valor central. 

Que socialismo é 
cada momento, em 

desafio de prixis 

cada a,ão 

porque a 

esse que estamos construindo agora, em 
e em cada rela,ão que fazemos? Esse é o 
prixis não é sd projeto sd pode ser 



construida na pritica, no dia-a-dia • E a mesma coisa que está nas 
manchetes. N�o adianta grandes discursos, grandes sabedoria sobre o 
amor, se ele nâo é uma prática. Ele i um sino que toca, mas que nâo 
�az mais do que tocar, aí nesse caso o maor seria a práxis mais 
elevada de todas, porque i a prática da comunhâo, J a prática da 
integra�io dos seres humanos, do dar-se para o outro, formando a 
total idade que é a humanidade, que é o universo. Mas nio é mais por 
acaso, mas por vontade, por desejo. por paixio, por tes�o. por 
consciência e, isso i processo de hum�nizaçâo. 

Acredito que atravis dessa proposta metodológica, nós 
podemos construir, caminhar no sentido de toda a processo d� 
transforma�jo desde o mais pessoal, até o mais social e histórico. 

Vou determinar aqui, porque Ji invadi muito o tempo, se o 
tempo permitisse, iré"\mos mergulhar um pouco mais nos detalhes de 
t 1.1 d o i s s o • AC h \� i m € 1 h o r- t o e ar n <-�-s q u e s t "<í e:-: s d a t e:: (J 1r i a d a p Ir á :-: i s t::-: 
deixar este material para voeis reflEt irem na continuidade do 
Seminário. Obrigado. 
<sem revisio do autor>. 

OISCUSS�O SOBRE A CENTRAL DOS MOVIMENTO POPULARES 

E1nbora não estivesse, inicialmente, na pauta, foi discutido 
no Seminário a questio do Processo de criaçip da Central dos 
Movimentos Populares. Constatou-se que há em muitas regi5es quase 
total falta de informaçEes sobre o assunto. Por outro lado, em vários 
Estados os Centros estâo engajados ou estio acompanhando a 
organização e todo processo de discussio. A nivel nacional, o MNDH 
tem apoiado e participado dos encontros, inclusive da Plenária 
Nacional, realizada em Brasil i�. Ao final das discuss�es, reiterou-se 
a posição do VI Encontro Nacional de Direitos Humanos que decidiu 
apoiar a criação da Central, com a recomendaçio de que todos os 
Regionais e Centros acompanhem a discussão. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como nos capacitar a fim de contribuir para que o povo 
oprimido sistematize a história, transformando a sociedade? 

A metodologia da práxis i uma alternativa. Ainda somos 
aprendizes da aplica�io dessa metodologia, do planejamento 
estratigico, ficamos no imediato, contudo a visio, a concep�io de que 
a aprendizagem se di dentro de um processo, significa um avanço para 
a superação. 

vioU�ncia, 
assumindo 
direitos 

f'lo esco 1 h 1:::r mos as prioridades em formaçio, comunicação e 
nio o fazemos com uma visão conjuntural, mas estamos 
uma posiç�o estratégica no combate �s violaç3es dos 

humanos. Os principias do Movimento e a metodologia da 
práxis sio dois caminhos estratjgicos �ara o Movimento planejar suas 
aç3es a médio e longo prazo. 

A primeira observaçio sobre o Encontro i que fizemos uma 
experiência com uma novidade metodoldgica que quebra o que fazíamos 
até agora. Nio usamos, no cotidiano, essas categorias, esse modo de 
trabalhar, de avaliar, e a primeira vez sempre gera uma s�rie de 
dÜvidas, de inse::guran�as. Essa metodologia .. t...e1U uma proposta que rompe 
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acadtlmicos, dos doutorEs. A mEtodologia da práxis rompe com este 
esquema e mostra que o SABER pode ser apropriado por qualquer 
sujeito que tem uma vivência , uma prJt ica sistematizada, teorizada. 

Ao reconhecer isso, passamos a reconhecer um novo sujeito, Justamente 
aquele que tem estado � margem da histciria. E ai está a nossa 

definiçio polit ica. Nds nio reconhecemos mais o saber só no espaço 
das academias, dos doutores, dos governos. o SABER também e 

construído pelo povo trabalhador. N�o só é um redefini�âo do SABER e 
da sua fonte. e dos seus proces de construçio, mas tamoim uma 
redefin1çio do sujeito desse saber. 

N e> -;;; s o · E n e o n t 1-·· D e o n t r i b 1.1 i u n e ;,; s a r e cl t'.'!: -r i n i (;: i:;í, o d e\ n o ·::. �;; ::,\ 

proposta metodológica de trabalhar os tris programas e toda nossa 

atividade. Ela tem como ponto de partida aceitar o desafio de 
subverter E renovar os conceitos, suJeitos e prática. 

Destacamos algumas das aval iaç�es feitas, por regional. 
Norte I - Valeu. Percebemos que a formaçio é uma questio 

mais ampla que o prdprio MNDH. Em relaç�o ao nosso trabalho 
aprendemos e abrimos nossos horizontes na caminhada das comiss�es. O 
importante é que deu impulso para o regional. A questâo do social ismo 
poderia envolver outras experiincias. 

Norte II - O Seminirio ajudou a avaliar, apoiar e a 
estimular o regional e aprofundar a visâo do conjunto nacional. A 

questio do social ismo precisa mais estudos. 

Nordeste Foi positivo o trabalho conjunto, pois 
conseguimos dar um passo em conjunto. O Seminirio foi muito denso. 
Precisamos repensar a preparaçio 
sistemat izaçio= �aterial de estudo. 

de um prdximo com perspectivas de 

Centro-Oeste - O Semin�rio contribuiu muito no conhecimento
do coletivo e dos programas específicos. o objetivo foi atingido. i 

preciso democratizar as informaçges internas. A metodologia uniforme 
pa1-·a os três p1r og1r :::i.mas. Tempo� insuficiente e local indequado. 

Leste I - Foi inovador na metodologia. A proposta começou 

um processo navo de integra�io real dos 3 programas. O conte�do do 
Seminirio foi bem formulado. Asses�or:competente e sensível. As 

ticnicas de relaxamento mostram-se importantes e provam a necessidade 
de considerá--las. Loc,,\l! inadequado. Metodologia: foi um pouco 
atropelada. i preciso maior aprofundamento. Aponta para a 
SISTEMATIZAÇiO, como uma necessidade básica. 

Revela�ões: uso de categorias comuns de análise revelou a 
nossa incoerincia entre teoria x prática, e o nosso distanciamento 

(regionais e CDDH) com o povo que queremos conscientizar. 
Leste II - O obJet ivo foi atingido. Metodologia é um 

desafio. Deve ser retomada a nível regional. O nosso problema maior é 
a questio da violência. 

Sul I - O Seminário possibilitou avan�os na conhecimento 
real e articulaçio dos regionais. O objetivo foi atingido. Local 
inadequado. Metodologia= foi um experimento, � preciso aprofundar, o 

tempo f'oi pouco .. 
Os regionais deverão atuar numa visio de conjunto e por 

comissões. 
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Sul II - O objetivo proposto foi atingido, na medida em que 
conseguimos perceber como está a situaç�o de cada programa e a 
profunda necessidade de os mesmos se articularem. A questâo da 
metodologia, como sendo o elemento integrador, i uma questão de 
unidade do Movimento. O avanço desta etapa, em nivel nacional, 
deverá continuar nos regionais, Estados e Centres, devendo ser 
acompanhado e avaliado em todas as instincias organizativas. 

A metodologia e o prof�1ndo desaçio em nossa processo 
ed1cat1vo de formaçâo, que tem come refer&ncia a transformaçio 
social. 

CESE Concordou com os virias pontos avaliadas pelos 
regionais, mas questionou a art iculaçâo de todas as proposta tiradas 
pelas comissJes. Manifestou preocupaçao quanto a amarra��º e 
encaminhamento conjunto das propostas dos tr&s programas. 

Ao final comunicou que a CESE pretende fazer uma consulta 
sobre Direitos Humanos no Brasil. 

Pontos Comuns 

O objetivo foi s1gnificament2, atingido. 
A continuidade, na perspectiva da atuaçio específica e 

interligada dos programas, � um desafio a ser aprofundado e assumido 
nos regionais e CDH, através da questio metodológica E conjuntural. 

O tempo foi insuficiente para uma pauta assim consistente, 
mais foi possível um avan�o nacional, em especial, no sentido do 
conhecimento dos regionais e da necessidade de assumir e integrar os 
tris programas e os níveis de competincia no MNDH. 

i preciso remeter verbas aos responsiveis pelas secretarias 
para que possam receber e enviar material aos regionais e à 
Secretaria Executiva. 

Os programas de comunicaçio e violincia, também, deveriam 
incluir nas propostas para 90/91 os três primeiros pontos do 
programa de formação: a pesquisa, comunicaçâo interna, arquive e 
sistemat izaçio das experiências sio quest�es comuns, próprias ao MNDH

como um todo, nps três programas. 
O próximo Seminirio Nacional a ser realizado em julho de 

91, deverá ser mais um passo no aprofundamento do que i específico 
para cada programa e no conjunto do MNDH, tendo a questão da 
METODOLOGIA e os princípios do Movimento, como o eixo interligador do 
seu conte�do, apontando para a sistemat izaç�o. 

Brasília, 17 de outubro de 1990. 
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Dia 28 

8h 
A 

-Parti1do do conheci·mento produzi•do das experiencias, do aprofuD_

damento da teori•a, das priori·dades do Movi·mento Naci'onal de Di'rei'tos H� 

manos e a questão do Soci'ali·smo aprofundar alguns dos elementos metodo

lÓgi•cos nos 3 programas: 

COMUNICAÇÃO 

1- Por quê
Para quem?
Como?

2- Produção e uso de at
ternati'vas em vfdeo, r�
di'o, jornal e peri'Ód�cos

FORMAÇÃO 

1- -Por quê
Para quem?
Como?

2- Defi'ni'ção no processo,
dos nivei's, etapas,i'n�
trumentos na formação•
em DH, nas cti'ferentes
i'nsti'tui'ç;es e movimen
tos.

VIOLÊNCIA 

1- Por quê
Para quem?
Como?

2- Defi'nição do pa-'
pel do Estado na
segurança pÚbli'ca
e na vi•olênci•a
i'nstituci'onali'za
da e o estabrlrci
mento de mecani's
mos de defesa da
soci'edade ci'vi'l.

3- Elaborar propostas naci'onai1s de trabalho para o periodo de 1990/91,�

programa: COMUNICAÇÃO; FORMAÇÃO, e VIOLÊNCIA, tendo em vi·sta a transforma

çlo da soci'edade brasi'lei'ra.

MÉTODO -Grupos por programa do MNDH
19h 30rain -Jantar
Noi'te -A programar

Dia 29 

8h -Reuni'ão, por Regi'onal, a fim de avali'ar o encontro e arti'cu-'

as propostas entre os programas de formação, comuni1cação e vi'olênci'a. 

11h -Plenári'a- Apresentação da avali'ação e das propostas de -cada

Regi'onal e sua articulação naci'onat. 

12h -Almoço e encerramento

( Se houver necessi•dade o trabalho poderá continuar à tarde).

Obs: 

1-As experi'enci'as si'stematizadas poderão ser a nfvel de:

-Movi'mento popular e sindical
-Centro de Di•rei•tos Humanos
-Articulação Estadual e/ou Regional.

2-Na análise das experi'ênci'as � i'mportante que esteja explicitado o 

o tipo de relação estabeleci'do entre os envolvidos no 

formação. 

3-Assessor: Marcos Arruda e Carlos Eduardo Eche

processo de 
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P R O G R A M A

OBJETIVO - Aval"i'ar e arti'cular os programas de comunai:cação, formação' 

e vi'olênci'a, tendo em vi'sta os princ�pi'os do MNDH, a metodologia e as 

decisões do VI Encontro Nacional, bem como os desafios e priori'dades' 

do Movimento Nacional de Di•rei•tos Humanos. 

LOCAL ·- -BRAS ! LIA 

DATA -26 de julho de 1990

PARTICIPANTES - Um representante em cada um destes programas, por re

gional, o(a) Secretárío(a) Regional ,e os integrantes da Secrtetaria ' 

Naci'onal. 

PROGRAMA: 

Di'a 26 

20h -Abertura 
20h 15min -Pai'nel -Como tem si'do tratada a questão da violência, for

mação e comunicação na hi'stfi'a do MNDH. 

-Debates em plenári'a.

M:E:TODO -Estes trabalhos serão desenvolvidos em plenári:a, com a Pª.E:

ticipação de todos os i'ntegrantes deste Seminári'o. 

Dia 27 

8h -Apresentação e análi•se de experi:ências si'stemati'zadas em

centros de DH, por regional, em movimentos populares e/ou sindical, 

n�s áreas da comuni'caçio, formaçio e violincia. 

12h -Almoço 

13 30mi'n -Análi'se do conhecimento coletivo produzi'do nas experiinci-

as si'stemati'zadas e relatadas em grupos,quanto � adequaçio da metodolo 

gi'a e dos i'nstrumentos que vim sendo uti'li'zados para concreti'zar os ob 

jeti'VOS. 

15h 45mi'n -Inte!"Varo

16h -Produzir, por programas, uma análi"se de cojuntura e estab�

lecer com as experiinci'as analisadas, a fim de avaliar se as mesmas 

sio respostas aos desafios conjunturais do pa1s. 

18h -Em plenárita, sistemati•zar essa análi•se de conjuntura e a

sua relaçio com as experienci'as produzidas nos grupos de comunicaçio 

formaçio e vi'olinci'a. 

19h 30mi•n 
20h 30mi·n 

-Jantar
-Socialismo� alternativa para o Brasil. Qual? Como?
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REGIONAL LESTE I (RJ-ES) 

1. Reunião preparatória para o Seminário Nacional dos Programas do
MNDH (Comunicação, Formação e Contra a Violência).

2. Local: casa de Formação de Nova iguaçu
Duração: 5 a 6 de julho
Participantes: componentes das 3 referidas equipes e da coordena -
ção do Regional inluindo o Secretário Executivo.
Comunicação: Ira Maria Maciel - UERJ, José Américo de Lacerda Jr.

(Juninho) - Secretário Executivo CDDH/PetrÓpolis. 
Fonnação: Rosa Maria.Nascimento Miranda - coordenação CDDH/Ser

ra, Zamara Araújo - Juventude e Participação Popular, 
Mareia Miranda - CDDH/PetrÓpolis. 

Contra a Violência: Raquel Pires - CDDH/Volta Redonda, Azuleika Ro 
drigttes - · Comissão Justiça e Paz de Nova i.guaçu, Fer: 
nando Gonçalves Rodrigues - CDDH/PetrÓpolis, e mais : 
Paulo S. Ayres Lins - CDDH Colatina/ES. 

3. Dinâmica: reflexão e avaliação no grupo a partir das e.xperi.ências
sistematizadas e apresentadas pelos grúpos presentes.

4. Das experiências apresentadas foram escolhidas:
• luta pelà moradia (CDDH/PetrÓpolis) por ser uma questão grave e

prioritária para o póvo e por ser uma experiência comum dos grupos
presentes, com muitos desafios e dificuldades .

• forum permanente contra a Violência por ser uma experiência que es
tá envolvendo vários grupos do estado do Rio e por ser urgente.

s. Objetivos:
• a partir do_ relato das duas experiências, analisá-las (o desenvol

vimento· das etapas do processo com suas dificuldades/avanços/desa
fios, procurando identificar suas causas tehdo em vista as ·várias
e diferentes dimensões que constituem a totalidade humana) à luz
do conhecimento{prático e teórico) acumulado por cada participante
tendo como �arâmetro o reêultado buscado/desejado (a soci.edãde que
se almeja construir) a fim de elaborar respostas/soluções novas/a!
ternativas •

• a partir do próprio processó de reflexão e discussão no grupo per
ceber com maior_clareza o que é sistematizar e, coletivamente, to-

1 mar posse desse conhecimento, 

6, Metodologia! 
a partir da pr�tica (experiência) 
a partir do contexto onde as experiências se dão 

• a partir d� totalidade: das várias di�ensões que constituem a rea�
lidade objetiva e subjetiva

. a parti.t de uma visão dinâmica das eiperiências 
• a partir da partioipaçio diferehte mas igualitiria de todos os par

ticipantes du�ante todas as etapas da reunião (escolha da dinimi:
ta, das experi&ncias e do horàrio; na discussão e na valorização
das colaborações/ihtervenções; no aproveitamento das sugestões da
das; ha distribui�ão das funções e tarefas).



7. Constatações do grupo consideradas negativas para o processo de o�
ganização popular:

• dicotomia entre a tornada de decisão e a execução do que foi decidi
do

. atuação dos grupos de Direitos Humanos e movimentos sociais consi
derando apenas a formação polÍtica/econôm�ca 

. desvalorização e desconsideração dos aspectos afetivos e culturais 
na dimensão pessoal e na social 

• desiquilÍbrio no uso das ciências (super valorização da sociologia
da economia, da política e da filosofia e desvalorização da antro
pologia, da psicologia, das tradições culturais e das dimensões sim
bÓlicas, entre outras)

• robotização dos militantes q_ue mui tas vezes se tornam "chatos" ( a
fastam mais do que cativam) prepotentes, insensíveis, estreitos na
visão •.• o oposto do que se deseja como homem/mulher novos

- , - ; 

• transmissao de nossas angustias e tensoes - queremos construir fo-
ra o que não construímos dentro de nós (falamos e pregamos liberta
ção e. vivemos subjugados pela construção da libertação, vivemos do
minados por um ritmo que não nos dá tempo para tentarmos viver o
integral em nós mesmos)

• violação da cultura do povo e de sua história pessoal pela própria
"libertação"

• centralização, por falta de confiança nos que estão começando: por
medo do mal feito ou do menos bom, o processo se torna excludente,
autoritário, centralizado e não se cria espaço e condições de cres
cimento pessoal e coletivo (visão não processual, não dinâmica de
crescimento/aprendizado humano)

• sectarização que impede a convivência com ideologias diferentes mas
não ·contraditórias (não se aceita as diferenças) o que resulta na
falta de capacidade de conviver, integrar e aprender dos e nos con
flitos (nem conflitos externos nem os nossos conflitos interiores)

• tendência ao imediatismo, "a impor ritmos", tanto por parte da po
pulação como dos militantes e agentes (falta de perc�pção do ritmo
da mudança, de paciência, de capacidade de ouvir e de sentir os ou
tros) com consequente criação de 11modelos" e intenção de"enquadra
mento•i .· .

• absoluti.zação de conceitos e de verdades por falta de aprofundame!!_
to do seu significado

• ações desenvolvidas a partir de referencial e modelos importados
• atuação dupla: votações de tipo mecânica criando uma concordância

aparente e depois agindo de forma diversa do que se votou
• dispersão de lutas, pela criação de inúmeras propostas de frentes

feitas ou puxadas pelas mesmas pessoas, gerando superposição e im
possibilidade de avanços ma:t.s profundos

. falta de sustentação do coletivo por não se levar em conta a indi
vidualidade natural das pessoas e o·seu lado negativo que é o ind! 
vi dualismo 

• falta de respeito, de ética e de valorização da palavra gerados por
um contexto de repressão. com seus inúmeros instrumentos ieolÓgicos

• pretensão de mudar a história em conflito sem integrar o conflito
na história; sem se integrar no processo e de dentro do conflito e
do processo gestar a mudança

. monopolização do saber vivenciado nas diferentes experiências comu 
nitárias: o povo, muitas vezes, não se dá conta que está criando; 
novo povo a urgência das lutas pelas necessidades fundamentais não 
deixa tempo para que ele pense, crie em conhecimento/saber a par
tir dessas experiências e se �proprie dele deixando que esse cohhe 
cimento seja detido apenas por alguns 



• nao reconhecimento da agressividade existente no ser humano, de
seus limites e contradições, como elementos que o constituem mas
que, ao mesmo tempo, podem ser integrados e� superados (visão pro -
cessual = dinâmica de ser humano) e não reprimidos ou rotulados(vi
são idealista e moralista = estática e maniqueísta)

-

• surgimento de um poder paralelo controlado pelo econômico, que ge
ra medo no povo, cria o "mito da marginali-dade", aliena e impede a
organização do povo como plano estratégico de ação para sustentar
o sistema (o povo, mesmo alguns mais conscientizado, acaba apoian
do a ideologia da punição dos "marginais" e a existência dos gru -
pos de extermínio)

8. Considerações e sugestões de ações que reforcem o processo de con�
trução do novo:

• desenvolvimento de uma visão mais dinâmica do processo histórico
considerando e integrando os elementos imprevisíveis e não contro
láveis pela vontade humana e que são superados pela própria força
do ritmo da história
desenvolvimento de experiências concretas de trabalho e construção
coletiva tipo cooperativas
integração das várias ciências e conhecimentos humanos, das várias
dimensões da pessoa (subjetivas e objetivas), das relações inter -
pessoais e sócio-econômicas, dos elementos culturais e simbólicos,
das necessidades de luta e de lazer

• estudo e divulgação da formação do povo brasileiro para que se sai
ba com mais clareza que é o povo brasileiro (sua antropologia, sua
cultura, suas necessidades, sua psicologia, sua visão do mundo e
das coisas, seus sonhos e fantasias)

• integração dos elementos importantes dos MCS (ex-novelas), que cap
tam a fantasia da populaç�o e utilizam o mágico da realidade, com;
oportunidade de refletir e desenvolver uma atitude nova e alterna
tiva

• desenvolvimento da se�sibilidade capaz de captar os anseios do po
vo, os momentos onde emerge a necessidade de alimentar a sua dimen
são simbólica e/ou de lazer que não podem ser programadas e deter
minadas, mas que surgem naturalmente a partir do contexto (fatos ,
ocasiões, datas etc) porque celebração e festa só acontecem de ver
dade quando há clima

• criação de outras formas de discutir a violência e que considerem
e preservem a necessidade de segurança das pessoas quando discutem
estes problemas (ex: um grupo discutir e aprofundar situações sem�
ihantes às suas,mas que aconteceram em outros lugares)

.·esforço de se manter ligado e integrado nos processos para a par -
tir de. dentro gerar o novo e não de fÓra querer controlar ou deter 
minar os passos a serem dados 

.,desenvolver a capacidade de distinguir diferenças construtivas e 

contradições deturpadoras e ehfraquecedoras do processo 

9. Pontos considerados positivos como avanço frente à sociedade que
se quer:

• integração e trabalho·coletivo gerados pelo Fórum Permanente Con -
tra a Violência (muitas das falhas e limitações do nosso trabalho
e de nossa visão de transformação tem sido desafiadas e em parte
superadas por causa do contato mais próximo e permanente com a
questão da violência)

• criação do Jornal "Vida"
• integração e trabalho mais permanentemente articulado das 3 equi

pes do Regional Leste I (gerando: maior exercício de democracia e
aceitação de diferentes visões, maior valorização de diferentes ti
pos de 11 saberes", atuação coletiva na prática concreta, visão mais
integral do ser humano e da realidade, maior desafio para a inte -
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10. Proposta de ação conjunta no sentido de superar as constatações
negativas frente ao objetivo desejado-: · •

• elaborar um calendário de visitas às entidades que compõem o Re -
gional

• fazer um leyantamento da identidade de cada entidade/grupo e de 
seus membros 

. tentar conhecer o perfil 
cionamos nas lutas 
buscar adequar os métodos 
sua totalidade 

integral das pessoas com quem nos rela -

' 

de trabalhos ao contexto e as pessoas na 

. buscar integrar os grupos mais afastados nas ações coletivas do 
Regional 

• elaborar e atuar coletivamente nos três programas articulados.

11. Conclusões sobre o que seja sistematizar a partir da própria prá
tica desenvolvida pelo grupo durante a reunião.
Sistematizar consiste em:

• ·teorizar a partir de todos os ganchos que aparecem nas experiênc!
as práticas = elaborar um saber novo a partir da luta

• perceber as falhas/limitações e propor saidas novas fundamentadas
nos diferentes tipos de saber (prático e teÓri.co) 

1 4I . elaborar um conhecimento novo apropriado pelos que o elaboraram.
''-· 

12. Observação:
• foi sentido no grupo uma necessidade maiqr de refletir e discutir

as angústias e desafios surgidos nas práticas dos presentes e nas
experiências analisadas do que entender com clareza o que é siste
matizar.
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SEMINÁRIO 

MORADIA: 

� '7'?.2 7 ,, . 

EXPERIÊNCIAS COM 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

PROMOÇÃO: Programa T�rra e Habitação 

C!NlflO DE DEFESA DOS DtílEIIOS HUMANOS 

Núcleo Nco Arquitetura / Comunidade 

Universidade Santa Úrsula 



MORADIA: 
Experiências com 
participacão popular 

Diante do difícil quadro da falta de moradias 
no Brasil e o fracasso dos programas 
habitacionais oficiais nos últimos 30 anos, 
surge, com base em experiências concretas de-a 
articulação entre movimentos populares, W 
ONG's, universidades e governos locais; 
alternativas de contrução e conquistas de 
moradias para a populaçao empobrecida,com 
resultados inovadores. 

Nossos seminário ouvirá algumas destas 
experiências e no final buscará elaborar um 
documento com propostas para o Estado do 
Rio de Janeiro, que possa aproveitar os 
resultados de outras cidades. 

EXPOSITORES E EXPERIÊNCIAS: 

DATA 09112 - Ubaniza�o de Favelas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Sto ANDRÉ 
Alexandre Reschke 
LIDERANÇA COMUNITÁRIA DE Sto ANDRÉ 
Sílvio Duarte dos Santos 

LIDERANÇA COMUNITÁRIA ( Sta MARTA}/ 
CDDH BENTO RUBIÃO 

• Itamar Silva
EX - CHEFE DO GABINETE DA SMDS - RJ
éesar Benjamin (a confirmar}

DATA 10/12-0 Estado do Rio de Janeiro e a 
' 

Moradia 

COOPERATIVA HABITACIONAL DE NOVA 
HOLANDA / FAFERJ· 
José Carlos de Souza 

NÚCLEO ARCO USU/CDDH BENTO RUBIÃO 
Ricardo de Gouvêa Corrêa 

COOPERA TIVA HABITACIONAL DE ANGRA 
DOS REIS 
Miriam Ribeiro do Nascimento 

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS 

• 
Secretário G�nçalo Guimarães

SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 
Secretário Fernando Lopes (a confirmar) 

·sECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Secretário Luiz Paulo Corrêa

DATA11/12-Propostas 

elaboração em grupos e plenária das 
conclusões e propostas , do seminário 



-

• 

OBJETIVOS 

- Unir técnicos, ONG's, moviment0s 
populares, univercidades e poder público, na 
busca de propostas para o problema da moradia 
popular. 

- Ouvir e debater, com outras cidades do
Brasil e da America Latina, o problema e as 
soluções para a moradia popular; 

- Elaborar propostas que ajudem os
movimentos populares conquistar e/ou ampliar 

políticas públicas, legislações e linhas de 
financiamento para o setor. 

EXPOSITORES E ·EXPERIÊNCIAS: 

DATA 07112 • Exp�rlénc/aa na) Aff!i!rlca LafJna 

FUCVAM - COOPERA TIVAS DO URUGUAI 
Miguel A Rojas 

CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAIO 
Mifka lvankovic 

DATA 08/12 - A Cidade de São Paulo e a 
Moradia 

, . 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO 
E DESENVOLVIMENTO URBANO 
Secretária Ermlnia Maricato 

PASTORAL DA MORADIA · 
Padre Ticão 

CMP - CENTRO DE ASSESSORIA A AUTO 
GESTÃO POPULAR 
Leonardo pessina 

UNIÃO DE MORADIA - SP 
Benedito Barbosa (Dito) 

1� 

•



Gostaríamos ainda que as indicações fossem 
acompanhadas de uma pequena justificativa e um 
currículo do indicado a ser encaminhados para a nossa 
sede nacional. 

A escolha será feita pelo nosso Conselho e Se-
cretários. 

• Período para encaminhamento das indicações:
De 01 de julho a 30 de setembro;

• Anúncio do Escolhido:
12 de outubro;

• Entrega do Prêmio em solenidade a ser realizada
na cidade do premiado, no dia 10 de dezembro.

Aguardamos· as indicações 

RíDlllJ �.OVlll[NIO NACIONAl O[ ommos HU�ANOS 

ses - Ed . Oscar Niemeyer - Quadra 02 - Bloco "D'' 
102'andàr- Sala 1001- F.one(061) 225-3337 

Fax (061) 225-7157 - CEP 70.316-900 - Brasília-DF 
®illimi'@2i,.W--n%f.,.Wq_lm��W.Wl1!fümwnw.rmw,--,m��NZ.�Mfüfü,.IB ,,Jl�'WfWq�OOP�..J:='�wtW«&W"�W.W��M�:::.:.�.ç��-:'«-�� itt:�:$.��À����.-t�� ... �;*t��l'i��:P� ...... W;

V PRÊMIO NACIONAL
DE DIREITOS HUMANOS 

Reprodução da Escultura de Ellfas Andreato 

1992 
Luta pela Vida 

contra a Violência 



MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS foi fundado em janeiro de 1982, 
através da articulaçã,o de diversos segmentos 
que se organizaram a partir da luta contra a 

tortura e pela anistia. 
Como seria de se esperar em um pafs como o 

Brasil, no decorrer de todos esses anos o leque de 
bandeiras abraçadas pelo Movimento cresceu e se. di
versificou abrangendo a luta contra a tortura, contra 
presos comuns, pela democracia, cidadania, reforma 
agrária, urbana e muitas outras. 

A estrutura definida para atender a essas de
mandas é uma organizaçiío a partir de Centros e Co
missões de Defesa dos Direitos Humanos, que estiio 
presentes em várias cidades, aglutinados em oito re
gionais e Conselho Nacional. 

Foram constitufdas, ainda, quatro Secretarias 
Nacionais para atender as prioridades estabelecidas 
nos Encontros Nacionais: Violência e Cidadania, 
Formaçiío, Comunicaçã,o e Executiva. 

No último Encontro Nacional, realizado em ja
neiro de 1992, foi reafirmado como e�o do MNDH a 
LUTA PEI.A VIDA, CONTRA A VIOLENCIA. 

Prêmio Nacional dos Direitos Humanos, insti
tuído pelo MNDH em 1988, reflete um pouco o 
que tem sido a trajetória do Movimento, levada 
adiante pelos seus 236 Centros que têm entre as 

maiores demandas cotidianas a luta contra a violência 
que atinge de diversas formas os trabaJhadores �xpo
liados de nosso País. 

É assim, nessa opção clara pelos despossuídos 
que os nossos militantes vão transformando, junto com 
outros segmentos, a dor em esperança e tentando des
cobrir, como o poeta, "que tragédia é essa que cai so
bre todos nós". 

Ao premiarmos, no decorrer desses anos, D. 
Paulo Evaristo Aros, a Comunidade Indígena Y ano
mami, a sindicalista rural Maria Aparecida Pereira, a 
deputada Benedita da Silva, o Sindicato dos Metalúr
gicos de Volta Redonda, D. Pedro Casaldáliga, Frei 
Leonardo Boff e o sindicalista rural e cantador Luís 
Vila Nova, tentamos não só homenagear esses compa
nheiros de caminhada, mas também fazer ecoar todos 
esses gritos que clamam pela construção da Nova So
ciedade e do Homem Novo. 

Até o ano de 1991 o processo de indicação do 
prêmio era interno. As indicações eram feitas por nos
sos CDDHs. 

A partir desse ano estamos abrindo espaço para 
que todos que lutam por uma sociedade justa, livre, 
igualitária, culturalmente diferenciada e sem classes, 
possam também indicar nomes de pessoas ou entidades 
que, através de sua prática, tenham contribuído para 
fazer desse ideal uma realidade em nosso país. 

Para nós é muito importante que todos enviem 
indicações a fim de que possamos fazer dessa escolha 
um momento a mais de troca de impressões e ex
pressões em nossa luta. 
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• BÚZIOS. O empresário Rodrigo 
Otávio Menezes Jesualdi, de 45 
anos, preso semana passada em 
,úzios sob a acusação de tráfico 
'he drogas e que responde a in
,AUérito por corrupção de meno
Tes, investe também na Costa Ver
de. Jesualdi estava construindo 
uma casa no condomínio Porto 
Real Resort, em Conceição de Ja
careí, próximo a Angra dos Reis, 
onde pretendia receber turistas 
(sobretudo estrangeiros) para fa
zer programas com adolescentes. 
A informação foi dada ao GLOBO 
este fim de semana, em Búzios, 
por policiais que investigam os 
planos de Rodrigo. 

O condomínio Porto Real Re
sort fica às margens da Rodovia 
Rio-Santos. Um oficial do Serviço 
eservado da Polícia Militar, que 
em participando das investiga
ões, disse ontem que a polícia jâ 
onhecia a pretensão do empre-

sário de expandir seus negócios 
ara o litoral sul do Rio. 
Em Búzios, o envolvimento do 

mpresário ( dono da boate La 
iesta) com a prostituição infantil 
ão chega a surpreender as pes
oas que o conhecem. 

- Ele vai pagar pelo que não é
ele. Embora ele gostasse de usar
ocaína e de levar as meninas pa
a a casa dele, todo mundo sabe
ue ele não é isso tudo que estão
izendo no jornal - disse um ex-
mpresário do Rio, que adotou
úzios hâ 12 anos.
Jesualdi, preso na Divisão de 

Recursos Especiais na Barra, de
pois do escândalo da semana 
passada ainda teve prejuízo com 
a interdição da sua casa noturna, 
a boate La Siesta, na Praia da Ar
mação dos Búzios. Segundo a po
lícia, a boate funcionou como um 
centro de aliciamento de meno
res e de distribuição de drogas. 
Além da La Siesta, em Búzios, Je
sualdi tem uma participação na 
boate New Sargitarius Club, em 
Belo Horizonte, freqüentada por 
empresários de Minas. 

Flm de semana discreto 
no consumo de drogas 

A operação policial realizada 
semana passada em Búzios (uma 
quadrilha foi presa por prostitui-

ção infantil, tráfico de drogas e 
armas e roubo de carros) não in
terferiu na vocação turística e 
muito menos nos hábitos dos jo
vens freqüentadores do balneário 
mais charmoso do Brasil. O cigar
ro de maconha, que antes passa
va de mão em mão abertamente 
nas praias de Búzios, anda circu
lando mais discretamente depois 

do escândalo da semana passa
da. Os jovens estão mais cautelo
sos, com tnedo de serem surpre
endidos por algum policial infil
trado entre os banhistas. Em con
trapartida, são cada vez mais co
muns os adolescentes bêbados e 
desmaiados pelas ruas. 

- Agora o pessoal está se se
gurando mais. Quem tem drogas 
só passa para quem conhece. 
Quem quer e não conhece nin
guém vai ficar na mão, porque a 
cidade está cheia de policial dis
farçado - disse um rapaz com 
forte sotaque mineiro, que duran
te a madrugada de ontem se es
premia debaixo de chuva, com 
dezenas de adolescentes, para 
entrar na Boate Pachá, um dos lu
gares preferidos da juventude 
que invade o balneário nesta épo
ca do ano. 

Menores entram nas boates 
sem qualquer restrição 

O fuso horário da noite de Bú
zios alimenta as loucuras. O vai e 
vem de jovens na Rua das Pedras 
( a passarela mais animada do bal
neário) só começa a partir das 
23h. E a noite só esquenta mesmo 
quando os decibéis nas boates (a 
Pachâ, a Olé e a Búzios 40 Graus) 
atingem os níveis mais altos, a 
partir de lh. Uma festa que só ter
mina às 8h. 

O preço cobrado pelo ingresso 
nas boates (R$ 1 O) não intimida 
ninguém. Muito menos os meno
res de 18 anos, que não sofrem 
qualquer tipo de restrição para 
entrar nas boates. E neste fim de 
semana, se as drogas sumiram 
das pistas de dança, o consumo 
de bebidas alcóolicas pelos jo
vens foi de.senfreado. 

Qualquer um bebe o que bem 
entende. Na madrugada de on
tem, na Pachá, uma jovem apa
rentando IS anos desmaiou por 
excesso de bebida e precisou ser 
carregada pelos colegas. • 
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Polícia acaba com rede de exploração de menores, orende 

sete Ressoas e aQreende armas 

Hilka Telles 

tranqüilidade das férias em Búzios foi que-· 
brada ontem por uma gigantesca operação 
policial contra a prostituição infantil, o trá
fico internacional de drogas, o contrabando 

de armas e o roubo de carros. Numa ação que vi-
nha sendo planejada desde outubro passado, cer
ca de 40 policiais atacaram simultaneamente seis 
alvos no balneário. Num deles foi preso o chefe da 
rede de prostituição de menores: o empresário Ro
drigo Otávio Menezes Jesualdi, de 45 anos. 

Na casa do empresário foram apreendidas fitas 
de vídeo em que meninas de 10 a 16 anos aparecem 
nuas, sendo selecionadas por ele para se prostituí
rem. A polícia também encontrou fotografias de 
menores nuas e em poses eróticas. Em algumas 
das fotos se via duas ou três meninas com aparên-

- eia de 12 a 13 anos fazendo sexo com Rodrigo. To
das as meninas são de famílias pobres.

Mais seis pessoas foram detidas, entre elas o de
legado aposentado de Minas Gerais Miguel Becha
ra, de quem Rodrigo é sócio na boate New Sagita
rius Club, a mais famosa casa de shows eróticos de
Belo Horizonte. Policiais que participaram das in
vestigações disseram que a New Sagitarius Club é
ponto de prostitutas de luxo freqüentado pela alta
sociedade da capital mineira e que algumas meno
res de Búzios, com idade acima de 15 anos, eram
levadas para lá.

Além do delegado aposentado Bechara. que já
comandou o Grupo Anti-Seqüestro (GAS) da polí
cia de Minas Gerais, foram detidos três franceses.
Dols deles foram liberados por falta de flagrante,
mas Patrick Scheve, de 33 anos, ficou preso porque
está em situação irregular no Brasil desde 1994.

A operação começou de manhã, com 40 homens
do Centro de Inteligência de Segurança Pública
(Cisp) - que desenvolveu todo o trabalho inves-

.igativo -, da Polícia Federal, da Polícia Militar e 
da Divisão de Repressão a Entorpecentes (ORE) da 
Polícia Civil. A ação foi simultânea. Um grupo de 
policiais invadiu a mansão de Rodrigo JesuaJdi, no 
Marina Porto, quadra 67, onde foram apreendidos 
pequena quantidade de cocaína, as fitas de vídeo 
os ábuns fotográficos e algumas armas. 

O segundo alvo foi a casa dos franceses na Rua 
Maria Joaquina 566, na Praia do Canto. Ali �ada foi 
encontrado. O delegado aposentado Miguel Becha
ra foi detido em sua casa, no luxuoso condomínio 
Ilha dos Caboclos, na área das marinas. 

O quarto ponto estourado foi a loja do armeiro 
Luiz Carlos Solon, de 38 anos. na Estrada José Ben
to Ribeiro Dantas, a 20 metros da delegacia de Bú
zios, onde havia mais armas. A boate La Siesta, de 
propriedade de Rodrigo Jesualdi e do francês Pa
trick Scheve, na Rua das Pedras, centro de agita-
�º d�i o--qttiRto alvo. .. 

( A boate, segundo a polícia, era o ponto onde se 1 
fazia a prostituição. Os policiais apuraram que o 
empresário recebia US$ 500 por programa agencia
do com as meninas e pagava entre R$ 15 e R$ 20 às 
m ores que freqüentavam sua boate. ___ .., 

O sexto oc 1 despachan-
te do Detran Nilson Lima Chablich, na Rua Alfredo 
Silva, na Praia dos Ossos. Agentes do Cisp infor
maram que Nilson "esquentava" os carros rouba
dos para Rodrigo Jesualdi. 

Nove menores foram identificadas através das 
fotografias. Em depoimento acompanhado por um 
curador de menores e pela advogada Cristina Leo
nardo, presidente do Centro Brasileiro de Defesa 
da Criança e do Adolescente, as meninas contaram 
que Rodrigo Otávio gostava de fazer sexo e prati
car atos libidinosos com as que tinham menos ida
de (entre 10 e 13 anos), deixando as mais velhas 
(acima de 14 anos) para os clientes da boate. 

O pai de quatro delas, um caseiro da mansão do 
dono da boate La Siesta, contou em depoimento 
que Rodrigo Otávio acostumava dar festas em sua 
casa, que seria freqüentada até por deputados de 
Minas Gerais. 

Crime filmado em vídeo 

Fita com denúncia mostrava a prostituição de meninas no balneário 

• Em outubro passado o Centro de Inteligência
de Segurança Pública (Cisp) recebeu denúncia
sobre a prostituição infantil de luxo em Búzios.
Uma fita de video enviada aos policiais era a 
prova cabal e uma equipe foi designada para in
tensa investigação, que durou três meses.

Durante esse tempo, muitas vezes os agentes 
viram aviões de pequeno porte aterrissarem no 
aeroporto de Búzios ( onde não hã qualquer fis
calização) para o desembarque de caixas que 

eram destinadas à mansão de Rodrigo Jesualdi, 
dono da boate La Siesta. 

- Sabiamos que eram cocaína e armas, mas
nada podíamos fazer para não prejudicar as in
vestigações. Se apreendêssemos as caixas. eles 
saberiam que estávamos ali e não descobriría
mos mais nada - disse um dos policiais. 

O sinal verde para a operação foi dado na se
gunda-feira pelo general Nilton Cerqueira. secre
tário de Segurança Pública. 
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cercas el trificadas ara impedir invg\são 

• Num local onde até os
aparadores de copos de
uísque eram decorados
com desenhos de posi
ções sexuais, a privacida
de é essencial. Para ga
ranti-la, o empresário Ro
drigo Otávio Menezes Je
sualdi mantinha em sua
mansão 18 itens diferen
tes de segurança, que RODRIGO: PRESO
iam desde cachorros do-
berman a cercas eletrificadas, microcâmeras e sen
sores que faziam disparar alarmes sonoros. Para
que a ação policial pudesse ter êxito, um agente do
Cisp se infiltrou na casa. Sua missão era verificar o
sistema de segurança, para que ele fosse neutra
lizado no momento da operação policial.

- Havia sensores em todas as janelas e na parte
dos fundos da mansão, que dá acesso à marina. Ali 
também havia um arame no chão, camuflado, onde 
certamente qualquer desavisado tropeçaria se ten
tasse entrar na casa. O alarme dispararia imedia
tamente. Havia quatro microcâmeras instaladas: 
duas na sala e duas no portão principal. Toda mo
vimentação era gravada em fita, que era vista por 
Rodrigo no vídeo do quarto - contou um policial. 
- Nos fundos e nas laterais do terreno foram ins
taladas cercas el'etrificadas. O portão principal,
que se abria com controle remoto, também era ele
trificado. No quintal, três cachorros da raça dober
man ficavam soltos.

Rompido o sistema de segurança e preso Rodri
go Jesualdi, os policiais só se chatearam com o fa
to de terem encontrado apenas pequena quantida
de de cocaína, algumas poucas armas e US$ 30 mil 
na mansão. No total, dez armas foram apreendi
das, entre elas uma escopeta, uma metralhadora e 
uma pistola. Mas as fotos das meninas nuas cho
caram a todos. 

- Muitas delas não tinham nem seios, nem pê
los pubianos. São crianças, mesmo. Dá revolta ver 
um crápula aliciando meninas que poderiam ser 
nossas filhas. Ele se aproveita do fato de os pais 
das crianças serem pessoas desinformadas, igno
rantes mesmo - disse outro policial. 

Segundo um dos coordenadores da operação, a 
prostituição de menores levou a polícia à desco
berta do tráfico de drogas, contrabando de armas 
e carros roubados. 

- Descobrimos como funciona todo o esquema
de tráfico de drogas de Búzios. Como o tóxico che
ga, por onde e por quem é distribuído na cidade, 
em que pontos ocorre a venda. O esquema para 
"esquentar" carros roubados também foi desco
berto. Quatro carros roubados foram apreendidos 
- disse um investigador.

Até a noite de ontem os presos e as nove me
nores localizadas ainda estavam prestando depoi
mento à polícia, em Búzios. No fim da noite, os pre
sos ligados ao tráfico de drogas foram transferidos 
para a Divisão de Repressão a Entorpecentes, no 
Rio. Entre eles, o empresário Rodrigo Jesualdi. Pa
ra a mulher do delegado Miguel Bechara, sócio e 
amigo de Jesualdi, tudo não passou de uma intriga 
do francês Patrick Scheve. 

- Ele e Rodrigo brigaram por causa da socieda
de na boate La Siesta, e ele acabou intrigando o 
meu marido - disse Elizabeth Bechara. • 



1 
o GI4ono

1 D ata f11:_j _Q 4 _,I � 1
· ('aderno Pá" . .áQ.. 1 
, ___________ A 

COMÉRCIO SEXUAL: Mais de 30 agências atendem a clientela VIP 

Brasília: a prostituição 
corre atrás do podei 
Polícia enfrenta barreiras para coibir ação de agenciadores 

. � A o l) ·V � . ' � y (l � v\- � \--
Hugo Marques 

• BRAS�. A cidade projetada co
mô modelo para o século XXI
acompanha o crescimento verti
ginoso d · cio mais anti o do
mundo. ais de a ências fun
cionando em áreas residenciais,
exploram a prostituição em Bra
sília, oferecendo mulheres a exe-. os e olítico s c assifica
dos dos jornais brasilienses es 
tão sempre repletos de anúncios 

a 
maior dificuldade para enfrentar 
o comércio do sexo está numa
parte especial da clientela, forma
da por autoridades. 

- Não se consegue identificar
os grandes clientes. O Congresso, 
por exemplo, é um estado inde
pendente. Já me senti impotente 
por não conseguir prender al
guém, ou ter que esperar a pes
soa sair do Congresso para pren
der. A gente sabe o que existe lá, 
mas não consegue chegar. Às ve
zes até desiste de investigar -
conta Lúcia Lacerda, delegada de 
Costumes da capital. 

A titular da Delegacia de Mu-

Grupos Idade Preço médio Local do programa 

Menina 10 a 14 R$15 Carros 
Adolescente 15 a 18 R$30 Carros 
Militar 18 R$ 80 Motel e apartamento' 
Mulher 18 a 28 R$ 150 Hotel e apartamento 
Travesti 18 a 35 R$ 50 Carro e motel 

FONTE:Pesqulsa da assistente social PatJfcia Campanatt/, além de classlficados de jornais locais, boates e 
consultas diretas. 

lheres (Deam), Débora ezes, 
observa ue as 30 a encias já ras=') 
rea as são apenas a onta clg/ · eam Já infiltrou seis

ag�ntes nessas agências para ten
tar conseguir flagrantes. 

' - Onde fia o poãer, há mais fa
cilidade para camuflar as coisas 
- lamenta a delegada Débora.

O GLOBO encontrou pelo me
nos duas mulheres agenciando 
prostitutas dentro do Congresso. 
Uma delas, C., de 28 anos, admite 
que faz programas. 

- A maioria dos deputados
não se mete com isso, mas alguns 

fazem de seus gapinetes verda
deiras casas com frigobar e sofá 
- confirma um dqs responsáveis
pel ançª-.dg Congresso. 

Ex-presidente, da Câmara e
atual líder do PFL, o deputaçlo 
fnocêncio de Oliveira foi um dos 
poucos que se dispuseram a falar 
abertamente sobre o assunto. 

- ísso aqui é uma cidade igual
a qualquer outra. Entram mil pes
soas por dia ..,_ disse ele, salien
tando, contudo, que as dificulda
des alegadas pela polícia não po
dem ser desculpa para omissão. 
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Policiais são acusados de espancar e matar preso 
(O Globo, 10, 03,{)1/96) 

Um delegado e um detetive foram afastados de suas funções acusados de terem torturado e 
espancado até a morte o preso Luiz Henrique Fernandes dos Santos, o Riquinho, de 36 anos, e 
condenado a 30 anos de prisão por assalto. O caso aconteceu numa das celas da Divisão Anti
Seqüestro, no Rio, no dia 25 de novembro e o corpo do preso foi abandonado numa estrada. Os 
policiais alegaram que o preso havia fugido quando era levado para uma diligência. 
O caso acabou sendo descoberto através de investigações reseNadas realizadas por policiais 
da Corregedoria de Polícia, a partir do relato de um outro preso. Há suspeitas de que mais 
policiais estejam envolvidos no caso que não é o primeiro a ocorrer no Rio. Um funcionário da 
Fundação Oswaldo Cruz também foi morto em 1993 ao ser torturado por policiais da mesma 
divisão. 

Suspeito de seqüestro é morto dentro da DAS 
(Jornal do Brasil, 18, 03,{)1/96) 

O assaltante foragido da Justiça Luiz Henrique Fernandes dos Santos, o Riquinho, de 36 anos, 
acusado de participação em seqüestros, foi assassinado na sede da Divisão Anti-Seqüestro, 
possivelmente após ter passado por uma sessão de tortura. O caso foi desvendado pelo diretor 
da divisão, que afastou um delegado, um detetive e um cabo como responsáveis pela morte do 
preso. Outro delegado teria ocultado o cadáver do preso, que terminou enterrado como 
Indigente num cemitério da Zona Oeste da Cidade. 
O Instituto Médico Legal confirma que o preso morreu em conseqüência de violência. O 
foragido sofreu parada cardíaca após ser espancado e asfixiado com um saco plástico 
amarrado à sua cabeça. 
O preso foi submetido à interrogatório na Divisão Anti-Seqüestro um dia após ter sido levado de 
uma delegacia, na Zona Norte, onde estava preso. Depois ele desapareceu. Policiais envolvidos 
no caso alegaram que o preso escapara quando era levado da delegacia para a divisão. O 
chefe de Policia Civil, Delegado Hélio Luz, disse que os acusados terão que responder 
criminalmente pelos atos. 

Divisão Já foi motivo de denúncia 
(Jornal do Brasil, 18, 03!01196) 

Casos de tortura na Divisão Anti-Seqüestro não são novidade. Em agosto do ano passado, uma 
seqüestradora afirmou ter presenciado dois anos atrás o espancamento do funcionário da 
Fiocruz Jorge Carelli numa sala da divisão. Ela disse ter visto o funcionário num local que os 
policiais chamam de safa do pau, onde os suspeitos eram interrogados e torturados. Até hoje, o 
corpo de Carelti não foi encontrado. 

., 
Um policial confessou ao JORNAL DO BRASIL, na época, que a pratica de maus tratos é a 
melhor forma de obter informações. De acordo com o policial, o choque elétrico é o instrumento 
mais eficiente de que a polícia dispõe nos interrogatórios. Outros métodos são o afogamento 
em balde d'água e o tic-tac do relógio - som de uma gravação que é ampliada alcançando 
niveis insuportáveis. 



Nova onda de seqüestros no Rio 
(O Globo, 18, 11AJ1/96) 

Nos primeiros dez dias do ano, a polícia do Rio registrou a ocorrência de três seqüestros - três 
vezes mais do que o registrado no mesmo período do ano passado.Os seqüestrados são o 
dono de restaurantes, de uma metalúrgica e de uma construtora. Se a média este ano se 
mantiver neste nível, o número de casos poderá ser maior do que os 107 registrados em 1995. 
Vigilantes acusados 
de facilitar assaltos 
A polícia pediu a prisão temporária de sete vigilantes de uma empresa de transporte de valores 
acusados de terem facilitado um assalto ocorrido em novembro a uma agência bancária, no 
Centro do Rio. Cada vigilante teria recebido R$ 1 O mil para não reagir. Os ladrões levaram do 
banco R$ 410 mil. 

O antidoping da Polícia Civil 
(O Globo, 18, 11AJ1/96) 

O Secretário de Segurança Pública do Rio, general Nilton Cerqueira, quer que os policiais que 
participarem de operações no Estado sejam submetidos a exame antidoping. A Assessoria 
Jurídica da Secretaria já iniciou estudos para saber se a realização do exame em policiais é 
constitucional. A Associação dos Delegados de Polícia anunciou que processará o secretário 
de segurança, porque a medida torna os policiais, aos olhos da sociedade, suspeitos. 

Policiais mineiros exploram meninos 
(Jornal do Brasil, 16, 07AJ1/96) 

Meninos de rua de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, estão sendo explorados por 
policiais que cobram por proteção ou chegam a cobrar RS 2 mil para tirá-los da prisão. A 
descoberta foi feita por profissionais que trabalham há dois anos com os meninos nas ruas e 
constataram que muitos deles se viam obrigados a praticar pequenos furtos para repassar o 
dinheiro aos policiais. 
Com medo de vingança, os meninos preferem se calar. Quando a primeira denúncia surgiu, 
três menores desapareceram e até hoje ninguém sabe o que lhes aconteceu. Vários meninos 
têm sido vítimas de espancamentos e ameaças de morte por parte de policiais e preferem fugir 
com medo de morrer. 

Brasil, nunca mais 
(Jornal do Brasil, 04, 03AJ1/96) 

Uma familia argentina que passeava em Uruguaiana, no Sul do Brasil, foi assaltada e ferida 
com golpes de faca. O governo do Rio Grande do Sul, que ajudou o argentino a elaborar uma 
cartilha com informações sobre a segurança no Brasil, pagou as despesas médicas das 
vítimas, as passagens aéreas de volta e reembolsou os US$ 1.500 roubados pela quadrilha. 
Dois dos assaltantes foram presos e o terceiro fugiu. A familia argentina disse que nunca mais 
voltará ao Brasil. 
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o caso de espancamento e morte de um preso não é o primeiro a acontecer na Divisão
Anti-seqüestro do Rio. Um funcionário da Flocruz desapareceu há dois anos depois de ser
preso numa batida policial numa favela do Rio. Ele teria sido espancado e morto por
policia Is, sob a suspeita de pertencer ao tráfico de drogas. Q � 
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Três seqüestros foram registrados nos primeiros dez dias do ano no Rio. O número é três vezes 
superior ao registrado no mesmo período do ano passado. E a polícia pediu a prisão preventiva 
de sete vigilantes de uma empresa de transporte de valores acusados de terem facilitado um 
assalto a uma agência bancária. Cada vigilante teria recebido R$ 1 O mil para facilitar o assalto. 

3� 1
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O Secretário de Segurança Pública do Rio, General Nilton Cerqueira, está sugerindo que 
os policiais envolvidos em operações sejam submetidos a exames antidopings, 
semelhantes aos aplicados em atletas. O objetivo é saber se os policiais estão drogados. 

0 �.111, 11101/% 
Policiais de Belo Horizonte estão sendo acusados de explorarem meninos de rua, de quem 
chegam a tirar até R$ 2 mil para livrar da prisão. Os meninos seriam obrigados a praticar 
pequenos furtos para repassar o dinheiro a policiais. 'J Y:3 1 b ó 7-10 119 61 I 

De nada valeu a ajuda do governo do Rio Grande do Sul à Argentina na elaboração de um 
manual contra a violência no Brasil, destinado aos turistas. Uma familia foi assaltada e 
ferida a faca quando passeava em Uruguaiana. O Governo do Estado pagou todas as 
despesas médicas, as passagens aéreas e reembolsou os US$ 1.500 roubados pelos 
ladrões, mas os turistas garantem que não voltam mais ao Brasil. J 13, 0 4., 0 3 / 0 1 f q 6 

Mais de 30 agências que exploram a prostituição funcionam em áreas residenciais de Brasília, 
oferecendo mulheres a políticos e executivos. A policia reclama de dificuldades para acabar 
com o comércio do �e�o porque uma parte especial da clientela dessas agências é formada por 
autoridades. O �, �o, D1f 01196 

Os quatro mil sem-terra que ocupam uma fazenda no Rio Grande do Sul decidiram não 
cumprir a ordem de despejo dada pela Justiça. Eles só aceitam sair da fazenda se tiverem 
a garantia de que serão assentados em outras áreas. :r 13, 4, 1 � f o 1 f 9 , 

A Igreja Universal vai promover grandes manifestações contra a TV Globo, pela exibição de um 
vídeo com denúncias contra o "bispo" Edir Macedo. As manifestações acontecerão no Rio, em 
São Paulo e em Brasília. J 13 u O '{/o 1 ( 0 6 
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A Igreja Universal não conseguiu comprar o Teatro do Coliseu, maior casa de espetáculos 
localizada no Norte de Portugal. O teatro seria transformado em templo. A compra foi 
Impedida por um acordo entre a Associação dos Amigos do Coliseu do Porto e a 
Comppanhia de Seguros Aliança/UAP. Em Honduras, a Igreja está atuando Ilegalmente, 
pois o Ministério da _Justiça não concedeu autorização. Os líderes da Igreja, brasileiros, 
poderão ser deportados. 1 �, o I{ 
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil entregou ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso documento sobre a Campanha da Fraternidade de 1996. O documento contém críticas 
ao modelo neoliberal adotado no Pais e apontado como responsável pelas desigualdades 
sociais. Pede também mais ética na política e reclama de distorções na lei eleitoral que 
estimulam a corrupção. -r l'-3
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o tema da Campanha da Fraternidade, que será iniciada no dia 21 de fevereiro, é
"Fraternidade política: justiça e paz se abraçarão". É a primeira vez que a campanha
aborda exclusivamente um tema político, desde a sua criação, em 1963. J 

151 
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Parte dos 70 presos políticos do Brasil de 1971 comemou 25 anos do último banimento do
regime militar no País, com um jantar num restaurante do Rio. Familiares e amigos
participaram do encontro.

Dezesseis áreas indlgenas, totalizando 3.632.142 hectares, foram homologadas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso. A maior fica no Amazonas e a menor no Rio de
Janeiro. 3 t3 , o 3 , o {, f o 1 / 9 1,

As estradas federais que cortam o Brasil estão em situação de total abandono e vêm
provocando a morte de 11.800 pessoas, além de deixarem 48 mil feridos. Os números
correspondem à queda de 40 aviões jumbo lotados. 1 � , 1-
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o abandono das estradas Já criou uma nova profissão: a dos falsos tapadores de buracos.
Famílias Inteiras se dedicam a tarefa, na região Nordeste do País, em troca de algumas
moedas. 'S �, 8 , 1 Y / o 1 f %

US$ 5 bilhões deverão ser investidos no Brasil por empresas estrangeiras já instaladas no País.
Os maiores investimentos estão concentrados no setor automobilístico, seguido pelo
farmacêutico, metalúrgico e eletroeletrônico. � l'3 
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O Brasil tem hoje 797 empresas multinacionais Instaladas no mundo. São empresas que
têm o controle do capital nas mãos de brasileiros e instalaram subsidiárias em outros
países. A criação do Mercosul foi um dos fatores que estimulou o crescimento dessas
empresas. � � 1,_ 0 õ101/'JG<) ' 1 

A entrada maciça de dólares para investimentos não garantirá o equillbrio das contas externas
do Brasil. De acordo com um professor de economia da PUC-Rio, a acumulação de reservas
em dólares, apesar de ser um fator animador para o país, também é motivo de dor de cabe;a,
pois obriga o Governo a emitir titules públicos para enxugar o excesso de dinheiro que pode
provocar a volta da inflação. 19- � , t.t 11 , q) 1 f o 1 I � 6

A Brahma vai Inaugurar na Zona Oeste do Rio uma fábrica com capacidade para produzir
1,2 bilhão de litros de cerveja por ano. Serão gerados 2.100 empregos diretos e 12.500
indiretos. Com o Real, a população de baixa renda voltou a participar do consumo no
mercado de produtos populares e bens de classe média mais baratos. o consumo nas

•
classesC,DeE cresceu até50%. o �, l.{<ll, or{o1/<;b - � �

Mas apesar de tanta euforia, o desemprego continua a ser um problema sério no Páís. Só a
Grande São Paulo tem, em números de novembro, 1,137 milhão de pessoas sem emprego, de
acordo com o Departamento lntersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese). E a situação não deve se modificar este ano. -s P.>, IJ -1, o 'i / o 1 t 9, 

A Polícia Federal está Investigando as empresas Becket Corporatíon e Accente Financial
Corporation, que atuam Ilegalmente como Instituições financeiras e são suspeitas de
promoverem a lavagem de dinheiro. A investigação é um desdobramento dos
levantamentos sobre o esquema que envolve Paulo César Farias, tesoureiro da campanha
do ex-Presidente Fernando Collor, que hoje mora nos Estados Unidos. -S r3 o� /J 3/o 1/%.
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A escritora Glória Perez, autora da novela "Explode Coração", exibida pela TV Globo, recebeu o
apoio de um grupo de ciganos contra o pedido de liminar apresentado por uma advogada,
também cigana. A advogada alega que a autora está desvirtuando o comportamento dos
ciganos na novela, especialmente pela cena em que uma personagem cigana perde a
virgindade antes do casamento. 'S r3 1 1- o 3 / 0 1 / a l
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Governador 

Empresário é seqüestrado 
ao sair a pé da academia 
O empresário Afonso Rego, de 

35 anos, foi seqüestrado na noite de 
anteontem no bairro do Rocha, na 
Zona Norte do Rio, quando voltava, 
a pé, de uma academia de ginástica 
para a garagem da frota de táxis de 
sua família. na Rua Conde de Porto 
Alegre. Por voJta das 21 h de anteon
tem, Afonso caminhava ao lado de 
seis colegas, pela Rua Garnier, a 
,menos de 500 metros da firma, 
quando três homens armados com 
um fuzil AR-15, outra ruma pesada e 
uma pistola, renderam o empresário. 
O local é escuro e pouco movimen
tado naquele horário. 

Segundo um dos amigos do 
empresário. que teve uma das armas 
apontadas para suas costelas, os ban
didos logo avisaram ao restante do 
grupo: "Não se preocupem, quere
mos apenas ele''. A academia, que é 
dirigida pelo professor Carlos 
Alberto Marques, funciona nas insta
lações do Sindicato dos Rodoviários 
do Rio, na Rua Ana Néri. 

Os parentes de Afonso já recebe
ram, na madrugada de ontem, um 
telefonema dos seqüestradores 
pedindo o resgate. Afonso dirige a 
empresa Táxi Império Ltda, do pai 
do empresário. o português Pascoal 
Rego, q,ue desse terri outros negó
cios. Pascoal. que tem mais l3 
filhos, está viajando em companhia 
da mulher. A família mora na Ilha do 

Governador. 
Na garagem, funcionários e 

motoristas obedeceram a ordem de 
não dar informações e negaram o 
seqüestro. Afonso, segundo vizinhos 
e empregados, é uma pessoa bastante 
reservada. Ele costumava chegar na 
academia de carro, dirigido por um 
motorista da Táxi Império, e voltava 
a pé para a firma, sempre pelo 
mesmo caminho. O irmão de 
Afonso. Pascoal Filho, também fre
qüenta as aulas de ginástica, mas não 
foi visto h.oje por lá. 

A Divisão Anti-Seqüestro (DAS) 
já está investigando o seqüestro de 
Afonso, o segundo ocorrido este 
mês, de acordo com os números ofi
ciais. Continuam seqüestrados Ana 
Lúcia Felix, no dia 23 de outubro, e 
o estudante André Lijiz Cardoso, de
20 anos, no último dia 2. Nunca foi
cobrado o resgate de Ana Lúcia e a
própria famfüa da moça questiona a
razão do seu desaparecimento. Já
André, foi seqüestrado por três
homens na saída de um bar a 200
metros de sua casa; em Rio Bonito,
no interior do Estado. Fi lho do
industrial Sebastião Wiliam de

r Almeida Cardoso, o estudante foi 
levado em seu próprio carro, uma 
Parati, abandonada mais tarde em 
Itaboraí, município vizinho a Rio 
Bonito. 

DAS fica fora do problema 
A mais recente gr ande 

onda de seqüestros no Rio, 
que começou em outubro e 
só agora parece fazer marola, 
mobilizou todos os setores da 
sociedade e diversos órgãos 
das Polícias Civil e Militar 
que não ·são especializados 
no assunto. A população 
contribuiu como pôde, por 
meio do Disque-Denúncia. 
Apenas a Div isão Anti-

SeqQestro parece ter ficado 
alheia ao problema, apesar 
do empenho do seu diretor, o 
delegado Paulo Maiato, em 
estabelecer união com a 
Polícia Militar. Dos últimos 
16 casos solucionados, em 
apenas seis as vítimas foram 
libertadas pela Polícia _ des
sas libertações, só duas tive
ram a participação da DAS. 
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atravessa a Baía 
Depois de uma trégua, a polícia enfrenta agora quatro casos de seqüestros, 

dois deles em São GonçaloJ

• 

• 

Acabou a trégua. A policia andou co
memorando a redução do número de se
qüestros no estado, mas desde quarta
/eira já há quatro reféns mantidos em ca
tiveiro. Nada tão ruim quanto em 1995, 
quando se chegou a mais de 1 O seqües-
tros em andamento. Só na quarta-feira 

T r o foram zevados por quadrilhas, em ações 
, ousadas em São Gonçalo, dois rapazes, 

um de 17, outro de 22 anos. Na terça-feira já havia sido liber
tado pela polícia um comerciante de 82 anos, levado 30 horas 

antes em Nova lgu-ãçu. 
"É um caso setorizado, restrito a São Gonçalo ", defende o 

chefe de Polícia Civil, Hélio Luz. '.'Coisa de segundo escalão, 
porque prendemos 200 seqüestradores no último ano." 

O delegado Herald Spindola, diret9r da Divisão Anti-Se
qüestro, informa que oficialmente estão em cativeiro Marcelo 
Lins (desde o dia 7) e Hermínio Rosa Saqueiro (desde o dia 
8). A partir de quarta-feira, Domênico Larusso e Diógenes 
Monteiro. "A polícia está reprimindo intensamente o tráfico 
de drogas no bairro do Galo Branco, em São Gonçalo'', 
acrescenta Hélio Luz. "As quadrilhas ficam descapitalizadas, 

e seqüestram para conseguir dinheiro." 
Dos quatro seqüestros em andamento, três envolv'lfm sócios 

de empresas de ônibus, alvos freqüentes porque o se(or traba
lha com dinheiro vivo - o que parece confirmar a ex_plicação 
do delegado Hélio Luz. O pai de Diógenes Monteiro é dono 
de lojas de material de construção, e a família nag. tem tido 
muita sorte ultimamente: foram vários assaltos no1 últimos 
meses. 

Mesmo sem muita ajuda das famílias, a polícia entrou fir
me nas investigações sobre o seqüestro dos dois rapazes, e es
tá fazendo batidas em morros e favelas de São Gonçalo. 
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PERSEGUIÇAO POR 3 QUl��METROS 

Domênico Emanuelle Siquei
ra Lorusso, 22 anos, filho do em
presário Domênico Lorusso, um 
dos sócios da Viação Mauá, em 
São Gonçalo, foi levado após 
ação ousada dos seqüestradores 
na rua mais movimentada da ci
dade, a Avenida Kennedy, no fi
nal da noite de quarta-feira. Se
gundo a família, até o início da 
noite de ontem os seqüestrado
res ainda não haviam feito con
tato. Esse foi o segundó seqües
tro envolvendo a família. Em 
abril, o tio do rapaz e sócio da 
Mauá, Antônio Lorusso, tam
bém foi seqüestrado. 

b seqüestro ocorreu às 21h30, 
quando pai e filho saíam do tra
balho, na garagem da Viação 
Mauá, no bairro de Boaçu, em 
São Gonçalo. Dividida em três 
cafros, a quadrilha partiu atrás 
da camionete Brasinca dirigida 
por Domênico Emanuelle. Per
cebendo que estava sendo segui
do, o rapaz acelerou e tentou es
capar. Houve perseguição pelas 
ruas da cidade por três quilôme
troS; até a Avenida Kennedy, on
de•a Brasinca foi fechada e alve
jada por tiros de pistola - três 

acabaram atingindo o cano. 
Os dois foram retirados da ca

mionete e postos em dois carros, 
que seguiram rumos diferentes. 
Menos êle uma hora depois, às 
22h30, o pai do rapaz foi liberta
do na Estrada de Piratininga (Ni
terói), e voltou para casa de ca
rona. Geovani Lorusso, primo 
do rapaz, contou que seu tio foi 
agredido pelos bandidos e está 
internado no Hospital São Paulo. 
"Ele (Domênico pai) já fez duas 
pontes de safena e está muito 
nervoso", disse Geovani. 

A polícia ainda não tem sus
peitos, mas acredita que o Vectra 
preto (placa LAI 2126), abando
nado batido, com vários tiros e 
placa fria, na Avenida Paiva, em 
Neves, Niterói, tenha participa
do da ação. O Vectra - apreendí
do na 73ªDP (Neves)- fora rou
bado por quatro homens arma
dos e vestidos de temo, na ma
nhã de quarta-feira, no pátio da 
igreja Nova Vida, em Alcântara. 
O depoimento do empresário 
Domênico Lorusso pode escla
recer se o Vectra foi um dos car
ros usados no seqüestro. 
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GANGUE DE TERNO LEVA ESTUDANTE 

-O Diógenes está?
- Quem está falando? Onde

está'. o meu filho? 
-Pode deixar, ele-está muito

bem. 
-Não faça mal a ele!
- Não se preocupe. Esse ga-

roto vale ouro. 
O rápido diálogo telefônico 

entre Hamilton Abreu Montei
ro, 46 anos, e um dos seqüestra
dores de seu filho Diógenes de 
Souza Monteiro, 17 anos, às 
20h30 de quarta-feira, deu iní
cio a mais um drama de sua fa
mí,lia. O homem exigiu R$ 3 
milhões para libertar o filho do 
empresário, dono de lojas de 
material de construção e con
cessionária de carros. Até a tar
de. àe ontem não houve um novo 
aontato. 

.Ainda triste com a morte de 
um tio há uma semana em aci
de>ote de carro, em Rio Bonito 
(R:J1, Diógenes foi surpreendido 
poT dois homens vestidos de 

temo em frente à Osorius Con
cessionária, no Mutondo, em 
São Gonçalo. Eles levaram a 
pulseira e o relógio de ouro de 
seu primo Pablo Rodrigues e 
fugiram com Diógenes no carro 
de seu pai, um Saveiro vinho, 
placa KTH-5799. 

Na rua, um passante, talvez 
policial, achou estranho ver um 
homem de terno na carroceria 
do Saveiro, e trocou tiros com o 
grupo, perto do Ceasa, no Colu
bandê. Em frente ao Supermer
cado Makro, às margens da Ro
dovia Amaral Peixoto, os dois 
homens passaram para um Gol 
bege, de placa não anotada, se
guindo em direção a Niterói. 

"Não quero comentar nada. 
Esperamos um próximo conta
to", disse o pai do garoto, ao 
sair da 72ªDP (Mutuá). A Divi
são Anti-Seqüestro entrou no 
caso . 

NO CATIVEIRO, TV COMO PASSATEMPO 

Durou menos de 30 horas o 
sofrimento do comerciante Cé
lio Fernandes, de 82 anos, diabé
tico e cardíaco, seqüestrado na 
tarde de terça-feira do ferro-ve
lho de sua propriedade, no bair
ro de Santa Rita, em Nova Igua
çu. Ele foi libertado na noite de 
quarta-feira por policiais da Di
visão Anti-Seqüestro (DAS), 
A_ue estouraram o cativeiro na 
Rua Clarice Ladeira, 80, casa 1, 

no bairro Monte Castelo, a 10 
quilômetros do local do seqües
tro. Foram presos Vanderlei Oli
veira de Sousa, de 29 anos; Rei
naldo Mendes Torres, de 31, e 
Carlos Henrique da Silva, de 26. 

Debilitado, o comerciante, 
que toma vários rémedios dia� 
riamente, contou que não foi 
maltratado nem sentiu medo de 
morrer. "Na idade em que estou, 
não tenho o direito de sentir me-

do de mais nada", disse. "Passei 
todo o tempo assistindo à televi
são e esperando o tempo passar." 

Os seqüestradores confessa
ram ser clientes de um posto de 
combustíveis do comerciante, 
em Mesquita, e que pretendiam 
exigir R$ 120 mil de resgate. Os 
primeiros a serem presos foram 
Vanderlei e Reinaldo, que indi
caram o local do cativeiro. 
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Medo do outro 

lado da roleta 

• O a 10, os donos de empresas de ônibus dão 8 para a preocupação

que têm hoje com os seqüestros, 

Ana Cristina Míguez 

O seqüestro, 
na quarta-feira,. 
de Domênico 
Emanuelle Si
queira Lorusso, 

'22 anos, filho 
de um dos donos da Viação 
Mauá i, em São Gonçalo,.fez 
com que o medo voltasse às 
vidas dos empresários do setor 
de transporte coletivo. Alvos 
freqüentes desse tipo de crime 
- cinco foram levados por
bandidos desde julho do ano
passado, e três continuam em
catíveiro -, os donos das em
presas de ônibus passaram a
investir pesado na segurança

pessoal e a tomar o que e!es 
chamam de "medidas cautela
res", como evitar rotinas -
por exemplo, fazer o mesmo 
tr_ajeto diariamente. Ainda as- 1 
sim, o medo prevalece. 

:'Numa escala de um a 1 O, 
nossa �reocupação com o se
qüestro é oito", confirma Luiz 
Ca'flos•de Urquiza Nóbrega, 
superintendente da Federação 
das-Empresas de Transportes 
Ródoviários do Leste Meridio
nal (Fetranspor), que reúne 
220 empresas. Ele acredíta 
que·ê a liquidez- ou dinheiro 
v ivo :_ o principal fator que 
faz d<fs donos de empresas de 
ônibus vítimas preferenciais 
d!?J seqüestradore� "Assim 
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como os donos de supermerca
dos, é uma atividade com di
nheiro na mão, à vista de to
dosv, lembra. Urquiza não de
t?lha as medidas que estão 
s�ncjo tomadas para enfrentar 
os S$)"qüestros - "Não torna
mos. públicos esses procedi
mentos1'. 

Mas 'Conta que uma saída foi 
cola:Ôorar financeiramente 
com a campanha O Rio Con

tra o Crime, de estímulo ao 
uso, pela população, do telefo
ne do Disque-Denúncia, da 
Secretaria de Segurança. O 
chefe de Polícia Civil, Hélio 
Luz, :'onfirma que o dinheiro 
vivo _nas empresas de ônibus 
atrai os seqüestradores. Mas 
ele diz que esse dinheiro não 
vem ápenas das passagens. 
"Vários empresários op�ram 
c9m caixa 2", garante Luz. Se
gun,do ele, outro fator que con
tribui para que esses empresá
rios sejam seqüestrados é a 
utilização de ex-policiais ex
pulsos de suas corporações co
mo seguranças. "Esses poli-

1 ciais acabam atravessando in-
.........formações sobre os patrões." 

{q\ O DIA
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Para Hélio Luz, seguranças empregados por donos de em
presas de ônibus também cometem crimes com freqüência. 
"Eles vêem os patrões violarem a lei e acabam acreditando 

que fazendo o mesmo têm garantida a impunidade", diz. Em 
30 de junho, O DIA publicou reportagem mostrang_o alguns 
destes crimes . 

• • Março de 1990: O pedreiro
Cláudio Marcelin levou cinco ti
ros de seguranças da empresa
Rio-lta, após discussão. Dois lí
deres comunitários que esta
vam com Cláudio foram amea
çados de morte. A ONU pediu
garantia de vida para os dois. 
• Maio de 1991: O lojista Ale
xandre Rodrigues, 21 anos, do
Rio Sul, batucava com amigos
em ônibus da linha ·4a4 (Olaria-

Copacabana), da Viação Auto
Diesel. Um segurança da em
presa matou-o com quatro tiros
por estar fazendo "bagunça". O
segurança Hailton Rocha, o Ma
calé, 51 anos, está preso. 
• Novembro de 1991: Jair José
da Silva, 15 anos, filho do técni
co do Fluminense Jair Pereira,
foi baleado e morto por seguran
ça da Auto Viação Bangu. João
do Lixo está preso. 

• Outubro de 1992: M.G.R., en
tão com 11 anos, foi obrigado
por motorista e trocador a lavar
dois ônibus da Rio lta, por não
ter dinheiro para a passagem.
Os responsáveis pela empresa
responderam a inquérito por
constrangimento ilegal. Há mais 
dois casos de menores obriga-
dos a trabalho forçado na Rio
lta. 
• Dezembro de 1992: Os segu-

ranças Gilson e Rangel da Rio
lta, com o patrulheiro rodoviário
Paulo Rosa, foram acusados de
perseguir e atirar em dois ôni
bus piratas na Rodovia Niterói
Manilha. 
• Agosto de 1993: Wellíngton
da Silva, 17 anos, foi espancadc;
até a morte pelos seguranças
Edilson, Martins, Pezão e Ana
da Viação Flores.
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A rotina de terror da 

família Lavouras 

A família Lavouras, da Baixadà 
Fluminense, só não se acostuma 
aos seqüestros porque ter pesadelo 
não é uma rotina agradável. Sem
pre visados pelas quadrilhas, os La
vouras já enfrentaram cinco se
qüestros, um deles com fim trágico. 
O primeiro foi em janeiro de 1991, 
quando Manoel Alves Lavouras, 
então com 60 anos, um dos sócios 
da empresa de ônibus Trel, de Du
que de Caxias, foi levado pela pri
meira vez. Manoel voltou a ser se
qüestrado em maio - desta vez 
com pagamento de resgate, no va
lor de 200 mil dólares- e em ju
nho de 1994. 

O irmão de Manoel, José, foi se
qüestrado em fevereiro de 1993. A 
família pagou dois resgates, num 
total de 500 mil dólares, e dois me
ses depois a polícia descobriu que 
José tinha sido morto no cativeiro, 
logo após o pagamento do segundo 
resgate. Três seqüestradores foram 
presos e, na época, houve suspeita 
de que parte do dinheiro do resgate 
tinha ficado com agentes da Divi
são Anti-Seqüestro (DAS). 

Ennínio Rosa Soqueira, 51 anos, 
um dos sócios da Viação São Jorge, 
tomou-se o quinto integrante da fa
miJia Lavouras vítima de seqüestro . 
Ele foi levado por seis homens 
quando chegava à sede da empresa, 
em Belford Roxo, no em 8 de julho 
-e continua em cativeiro.

De j
°

ulho de 1995 até hoje, a 
DAS registrou mais quatro casos 
de seqüestro envolvendo familias 
do setor de transportes coletivos: 
Maria da Glória Iglesias de Souza. 
gerente da Viação Acari, seqüestra
da em 13 de setembro e libertada 
em 13 de outubro de 95; Manoel de 
Souza Pinto, um dos sócios da Via
ção Alpha, levado no dia 23 de 
abril deste ano e libertado em 1 O de 
maio; Marcelo Lins Pinto, genro de 
um dos diretores da Viação Real -
seqüestrado em 7 de julho, conti
nua no cativeiro-, e Domênico 
Emanuelle Siqueira Lorusso. 

O DIA 
Datac{l:J / ..(,,'.f ;qÚ 
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Seqüestro 
• 

VJsava pagar 
campanha 

Para financiar suá campanha 
eleitor.ai, Osmar dos Santos Júnior, 
44 anos, candidato a vice-prefeito 
de Piquete, cidade no interior de 
São Paulo, planejou o seqüestro do 
comerciante indiano Padan Chand 
Jaim, 40 anos, no dia J2 de junho. 
Sócio de uma firma que negociava 
pedras precios?S e semipreciosas do 
Brasil para a India, Padan foi exe
cutado no mesmo dia do seqüestro 
com um tiro de revólver caLibre 38 
na testa. Seu corpo foi queimado 
com gasolina junto a pneus num 
matagal no Morro do Cavado, pró
ximo à Es t rada da Matriz, em 
Campo Grande, na Zona Oeste. 

O delegado Cláudio Nascimento, 
da Divisão Anti-Seqüestro (DAS), 
qüe chefiou a operação que cubninou 
na prisão dos seis integrantes da qua
drilha na sexta-feira, disse que Osmar 
lhe contou que, ao capturar o indiano, 
não tinha intenção de mantê-lo em 
cativeiro. "Eles não queriam ter ne
nhum gasto. Por isso mataram fria
mente", afim1ou o delegado. 

Peritos do Instituto de Criminalís
tica Carlos Éboli e policiais da DAS 
estiveram ontem de ,manhã no local 
em que Padan foi executado e encon
traram um pé de sapato, pedaços de 
ossos (provavelmente de lemur) e far
rapos de roupas. O material será leva
do para o Instituto Médico Legal, 
onde haverá um exame de DNA, soli
citado pela família do comerciante pa
ra confirmar se a ossada é realmente 
do indiano. Ontem à tarde, a mulher 
de Padan, Uchao, acompanhada de 
seu sobrinho e do irmão do comer
ciante, estiveram no local dos assassi
nato, em Campo Grande, para um 

1 ato religioso. 
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político é 
seqüestrado 
naBaixadal 

O empresário Ricardo Espí
rito Santo, filho do ex-depu
tado Silvério Espírito Santo, 
foi seqüestrado quando che
gava em casa, na Rua Joa
quim Peçanha, 130, Parque 
Lafayete, Duque de Caxias. 
Até às 17 horas de ontem, 
nenhum pedido de resgate 
fora feitb a família, que afir
ma não ter condições de. 
fazer qualquer tipo de paga
mento. Segundo testemu
nhas, Ricardo estava cami
nhando com a filha, Maitê, 
de um  ano e oito meses, 
quando foi abordado por um 

. 

. 

homem negro, que o aguar..: 
dava na calçada, e tinha .a: 
cobertura de três homens 
brancos, num carro, preto ou 
azul ,  cuja marca não foi 
identificada. Por ser muito 
pequena, o seqüestrador per
mitiu ao empresário entregar 
a menina a tia, Maria Al
meida de 75 anos, que mora 
no número 1260 da Rua 
Joaquim Peçanha. O seqües
tro de Marcos Viniciu s 
Borghi Pereira, filho do pre
sidente do Country Club de 
Nova Iguaçu, continua em 
mistério. Página 7: 
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Seqüestrado ftlho de 
político eID Caxias 

O empresário Ricardo Espírito Sa_nto, foi seqüestrado por quatro homens, quando chegava em casa, no Parque Lafayete 
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Quatro homens armados 
seqüestraram anteontem às 
19h30, o empresário Ricardo 
Espírito Santo, 30 anos, quando 
chegava em casa, na Rua 
_Joa-quim reçanha, 130, Parque 
Lafayete, Duque de Caxias. De 
acordo com o pai da vítima, o 
ex-deputado estadual, Silvério 
Espírito Santo, o filho foi levado 
em frente à casa da tia, que mora 
na mesma rua. Até ontem às 17 
.horas, nenhum pedido de resgate 
fora feito a família, que afirma 
não ter condições de fazer qual
quer tipo de pagamento. 

Segundo testemunhas, Ricar
do estava caminhando com a 
filha, Maitê, de um ano e oito 
meses, quando foi abordado por 
um homem negro, que o aguar
dava na calçada, e tinha a cober
tura de três homens brancos, 
num carro, preto ou azul, cuja 
marca não foi identificada. Por 
ser muito pequena, o seqüestra
dor permitiu ao empresário 
entregar a menina, a tia Maria 
Almeida de 75 anos, que mora 
no número 1260, da Rua 
Joaquim Peçanha. 

Silvério disse que a família 
não tem bens que justifique um 
seqüestro, mas ao mesmo tempo 
não admite hipótese de vingança. 
"Meu filho é dono de uma 
pequena loja de roupas em 
Piabetá e me ajuda na adminis
tração de um prédio de aluguel 
em Vilar dos Teles. Faço um 
apelo para os seqüestradores 
fazerem contato para podermos 
explicar isto a eles", apelou o 
Silvério. 

Bastante abalado, o ex-depu
tado que durante 24 anos repre
sentou o município na Assem
bléia Legislativa, lembrou que 
Ricardo usa um tipo de lente que 
necessita ser lavada com um 
líquido especial. "Por favor com
prem ao menos o medicamento", 
pede o pai. Silvério é presidente 
do PMDB em Caxias e secretário 
geral da regional do partido. 

JORNAL HOJE 
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Famflia é 
tradicional 

Família tradicional em Duque 
de Caxias, o seqüestro de Ricardo 
está movimentando desde deputa
dos aos vizinhos, que disseram 
estar abalados com o que aconte
ceu. "Temos esta casa que foi 
construída há mais de 70 anos. Na 
época em que tinha mandato me 
preocupava que um dos meus três 
filhos fossem seqüestrados, não 
agora que não tenho nada. Gastei 
muito em duas campanhas mal
sucedidas para deputado federal", 
contou Silvério. 

Durante todo o dia de ontem, 
foi intenso o movimento de carros 
e pessoas na pequena rua do 
Parque Lafayete. Apreensivos, 
cada um dos parentes e amigos 
mudavam de expressão a cada 
toque de telefone. Na parte da 
tarde o deputado Tuninho Duarte, 
que esteve prestando solidarieda
de a família, se ofereceu para aju
dar na negociação, pois já sofreu 
na própria pele o drama do 
seqüestro. Ele conta que na época 
só conseguiu contato I O dias 
depois do pai estar em cativeiro. 

A mulher e a mãe de Ricardo, 
Eloisa e Teresa Espírito Santo res
pectivamente, estão á base de cal
mantes. Eloisa estava dentro da 

- casa da tia, quando o marido foi
seqüestrado..

Seqüestro de
Quinho ainda
é mistério

Depois de 51 clias, o seqüestro do 
empresário Marcos Vinicius Borghi
Pereira, 35 anos, o Quinho _ filho do 
presidente do Country Club de Nova 
Iguaçu, Wislaine Borghi _ continua 
um mistério. Ele foi levado na
madrugada do d.ia três de abril quan
do saia do seu areal, no Bairro
Engenheiro Pedreira, em Queirna90s.
No único contato, os seqüestrados
não chegaram a pedir resgate, mas o
afastamento da polícia.

De acordo com o delegado titular
da 529 DP (Nova Iguaçu), Luis
Omena, os mergulhadores do Corpo
de Bombeiros chegaram a procurar o
corpo do empresário no seu areal, em 
função de uma denúncia anônima,
mas nada foi encontrado. Até agora,
oito pessoas foram Ol!Vidas pela polí
cia. "Estamos émpenhados em locali
zá-lo.
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acusa d os de seqüestros
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Ronaldo Soares e Andréia Maia 

Um di_a depois da prisão de. 
Carlos Alberto de Barros Firme, o 
Caveirinha _ integrante da quadri
lha que no ano passado sequestrou 
o estudante Eduardo Eugênio
Gouveia Viera Filho e o empresá
rio José Zeno _ a p�lícia do Rio
conseguiu ontem capturar outros
três criminosos ligados a quadd
lhas de sequestradores. No início
da tarde, Hélio Ricardo Nunes da
Luz, o Nem, também ligado aos
sequestros de Eduardo Eugênio e
José Zeno, foi preso em Duque de
CaKias, na Baixada Fluminense.
Quase que simultaneamente em
Bonsucesso, bairro da Zona Norte,
ocoi:reram as prisões de Alessandro
Martins dos Santos, o Russo, e
Carlos Alberto Gama, o Cabeça.

Héli.o Nunes, que é foragido da 
Justiça de Linhares, no Espírito 
Santo, foi preso por· policiais do 
152 BPM (Duque de Caxias) na 
favela do Vai Quem Quer, na loca
lidade de Capivari, em Duque de 
Caxias. Os policiais chegaram até 
ele graças a uma denúncia anôni
ma. Nem foi preso com dois revól
veres Taurus calibre 38 e uma 
metralhadora lntratek. Ele foi leva
do para a 60' DP (Campos Elíseos) 
e depois encaminhado para a 
Divisão Anti-Sequestro (DAS). 
Segundo o comandante do 152 · 

BPM, coronel Sérgio Patuzi, Nem 
integra a quadrilha de 
Miguelzinho, que participou dos 
sequestros de Eduardo Eugênio e 

JoséZeno. 
Já Alessandro Santos, que é 

desertor da Aeronáutica, e Carlos 
Gama foram presos na favela 
Baixa do S�pateiro, em Bonsu
cesso, por policiais do 222 BPM

(B·enfica). A prisão resultou de 
investigações que vinham sendo 
feitas há duas semanas por inte
grantes do Serviço ·Reservado do 
Batalhijo. Russo e Cabeça são acu
sados de pertencer à quadrilha que 
em outubro do ano passado seqües
trou o empresário Sebastião 
Huguinin Leal, dono de uma clíni
ca  em Bonsucesso. Na 21! DP 
(Bonsucesso), eles disseram ter 
recebido R$ 1 O mil, cada um,, para 
tomar conta do cativeiro do empre-

. sário. Os policiais esperavam pren
der, ainda hoje, o restante da qua
drilha da qual Russo e Cabeça 
fazem parte. 

Em depoimento na DAS, Carlos 
Alberto Firme, o Caveirinha, disse 
que recebeu R$ 22 mil para vigiar 
o cativeiro do empresário José
Zeno. Caveirinha foi preso ontem
em uma casa na praia do Peró, em
Cabo Frio, na Região dos Lagos.
Segundo policiais do 252 BPM
(Cabo Frio), responsáveis pela pri
são, a casa onde Caveirinha foi
preso seria usada como cativeiro
num futuro sequestro. De acordo
com a polícia, as despesas da casa
eram financiadas pela quadrilha de
Nelson Ferreira Filho, o Nelson
Gabino, líder do tráfico de drogas
no Morro da Mineira, no Catumbi.
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Adrianà Cruz 

Depois de 48 dias, o seqües
tro do empresário Marcos 
Vinicius Borghi Pereira, 35 
anos, conhecido como Quinho
_ filho do presidente do 
Country Club de Nova Iguaçu, 
Wislaine Borghi_ ainda conti
nua um mistério. Ele foi levado 
na madrugada do dia três de 
abril, quando saia do seu areia:!, 
em Queimados. Mas no único 
contato dos seqüestradores com 
a família, no início do mês pas
sado, não houve pedido de res
gate. Eles exigiram apenas o 
afastamento da polícia . 

Bastante abatido André 
Borghi, um dos irmãos mais 
apegados a Marcos Vinicius, 
reforçou, ontem à tarde, que 
para suportar o duro golpe do 
seqüestro, agarra-se a esperan
ça de uma nova ligação dos 
seqüestradores. "É muito difí
cil. Meus pais estão sofrendo . 
Não trabalho mais. Fico em 
casa de pés e mãos atadas. Mas 
temos fé. ", desabafou André. 

JORNAt HOJE ..2, 
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Na avaliação do delegado 
titular da 52!1 DP (Nova 
Iguaçu), Luiz Omena, onde o· 
seqüestro de Quinho foi regis'"
trado como desaparecimento, a 
falta de contato com a farru1ia, 
é uma estratégia inexplicáveL 
"Não existe um padrão de 
negociação. Na verdade o que 
há são dúvidas, mas estamos 
investigando o caso em conjun� 
to com a Divisão Anti.: 
Seqües�o", afirmou Omena. 

De acordo com o delegadó 
substituto da 52!1 DP, Joã6 
Batista Byron, que está acom1-
panhando a apuração dos fatos,, 
oito pessoas ligadas a Marcús 
Vinicius já foram ouvidas. A 
polícia, inclusive, convocou os 
mergulhadores do Corpo de 
Bombeiros para fazer buscas nó 
Areial do empresário, em 
Queimados. O objetivo erâ. 
achar o corpo de Marcus, ma� 
nada fora encontrado. "A homi� 
cídios está empenhada nas dfü:. 
gências. Estamos fazendo de 
tudo para localizá-lo.", garani 
tiu Byron. :, 



JORNt\L HOJE t 

Data ..3 / 5 / OJ,b 

Cade;·���--�::���Pã� ........ [�

Polícia de Meriti a ora um 
eqüestro muito mal contad 

Chiara contou uma e5tória bastante complicada sobre seu suposto seqüestro na delegacia de Meriti 
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Policiais da 64ª DP (São João de 
Meriti), prenderam na noite de 
anteohtem Albert0 Ferreira de 
Nroeida, 45 anos, e Alberto Ferreira 
de  Almeida Júnior, 25, Beto 
Brasília. Os dois foram agarrados no 
bairro de Quintino, Zona Norte do 
Rio. Eles são acusados no suposto 
seqüestro, no último dia 24, em Vilar' 
dos Teles, São João de Meriti, da 
vendedora desempregada Chiara 
Lígia Barbosa da Silva, 26 anos. Em 
seu depoimento, Beto Brasília

garante que não forçou Chiara a 
acompanhá-lo. Ela nega. Mesmo 
sem trabalhar, Chiara tem um 
Tempra e um apartamento. Um dete
tive informou que a desempregada é 
namorada do ex-PM Maia, que está 
preso na 73� DP (Neves). 

Na Delegacia, Chiara contou que 
conheceu Beto Brasília -antes do 
último carnaval, quando ela estava 
trocando o pneu de seu carro em 
Madureira. Ficaram amigo� e passa
ram a trocar telefonemas . Dias· 
depois, Chiara foi para a Região dos 
Lagos e bateu com o Tempra. Beto 
Brasília se propôs a ajudá-la e ofere
ceu-lhe um Santana, sem lhe entre
gar a chave e documentos do carro. 
"Em uma blitz em Jacarepaguá, a 
polícia nos abordou e encrencou 
com o carro, mas nos liberou", reve-
lou. Chiara acrescentou que depois 
deste incidente, Beto Brasília pediu 
que ela depusesse contra os policiais, 
que, segundo ele, haviam lhe levado 
um Apolo e algumas peças de ouro. 
Desconfiada, ela concordou. 

Aos detetives, Chiara contou que 
no último dia 24 fora visitar a mãe 
Josélia Barbosa da Silva, 47 anos, 
em Vuar dos Teles, quando foi inter
ceptada por um táxi onde estavam 
Beto Brasília e outra pessoa dentro. 
Chiara foi levada para urna casa num 
bairro que ela não sabe identificar. 
Ela ficou com os seqüestradores em 
Rocha Miranda e Piedade, até serem 
presos em Quintino. "Eu ligava sem
pre para a minha mãe, que gravava 
as conversas", contou. "Acho que 
ela tem algum caso com este tal de 
Beto Brasília", sentenciou um dete
tive que não quis se identificar. 

__ _. 
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Mulher lidera· 
grup·� que tenta 
seqüestrar mais 

., . 

um empresar10 

Uma mulher loira liderou 
um grupo de quatro ho
mens que matou um se
gurança e um capitão re
formado da Polícia Mi
litar, numa tentativa de 
seqüestrar o empresário 
Sérgio Luís Reis Lavoura, 
um dos sócios da Viação 
Flore$. O empresário tem 
um histórico de crimes 
desta natureza na farm1ia: 

há três anos, seu pai, José 
Alves foi seqüestrado e 
morto no cativeiro, e há 
dois, seu tio, Manoel La
voura, seqüestrado duas 
vezes e libertado depois 
do pagamento de resga
tes. Já o empresário Mar
cos Vinícios Borgh, o

Quinho, continua desa ... 
parecido há cerca de uni 
mês. Página 3:
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Mulher lidera 1
tentativa de seqüestr 

Andréia Maia 

Uma mulher loira liderou 
um grupo de quatro homens 
que matou um segurança e um 
capitão reformado da Polícia 
Militar, segundo a polícia, 
numa tentativa de sequestrar o 
empresário Sérgio Luís Reis 
Lavoura, de 35 anos. Um dos 
sócios da Viação Flores _ a 
maior empresa de ônibus da 
Baiada Flu'minense _, o empre
sário tem um histórico de cri
mes desta natureza na f anu1ia: 
h'á três anos, seu pai, José 
Alves foi sequestrado e morto 
no cativeiro, e há dois, seu tio, 
Manoel Lavoura, sequestrado 
duas vezes e libertado depois 
do pagamento de resgates. A 
tentativa de sequestro ocorreu 
no final da noite de quarta
feira, na Rua Aquidabã, bairro 
de Lins Vasconcelos, na Zona 
Norte. 

Tudo começou com o assal
to ao capitão reformado da 
PM, Sérgio Genésio Vieira, de 
34 anos, na Rua Silvério, no 
bairro de Cascadura, na Zona 
Norte. Os criminosos domina
ram o militar e o arrancaram 
do volante do seu carro, o 
Logus placas GNA-8762. 
Vieira nem sequer teve tempo 
de reagir: foi morto com vários 
tiros à queima roupa. Com o 
carro do militar, os criminosos 
seguiram para o Lins de 
Vasconcelos, próxima à casa 
do empresário Sérgio Lavoura. 
Lá, trocaram tiros com os 
seguranças e um deles, 
Sebastião José de Farias foi 
morto com um tiro no coração, 
enquanto o segundo, Xa:vier 
Fernandes Coelho, que tam
bém é policial civil, foi balea
do e está intemado no Hospital 
Naval Marcílio Dias. Com o 
tiroteio os criminosos fugiram 

com o Logus e o carro do 
empresário que estava com os 

· seguranças, o Santana branco,
placas KTF 4731. Mais tarde
os dois veículos foram encon
trados. O Logos perfurado a ·
bala e o Santana incendiado.
O caso provocou uma onda de'
boataria, segundo a qual a.
família Lavoura ·havfa sido·
vítima de mais um sequestro. ;
Até mesmo a Divisão Anti-·
Sequestro foi acionada para ,. 

investigar. Ontem pela manhã,
porém, Sérgio Lavoura des-·
mentiu que havia sido seques-.
trado. "Não fui sequc;,strado",
disse em seu escritório. Ele
evitou fazer comentários sobre'
a tentativa de sequestro. Nó'
interior do Logus, os policiais
encontraram documentos de
Lavoura, que estavam numa
pasta em seu Santana, e a e-ar-- '.
teira do capitão assassinado ·
pelos criminosos.

De acordo com testemu
nhas, o capitão Qenésio Vieira.
estava chegando à sua casa, na .
Rua Silveiro, quando foi
arrancado do carro por quatro ·
homens que fizeram vários
disparos com fuzis AR-15\
enquanto uma mulher loira:
atirava para o alto na tentativa.
de espantar as pessoas que·
assistiam a tudo. Após q·
crime, o grupo jogou o corpo.'
do policial em um barracó.
próximo a uma quadra de.
futebol de salão e fugiu com 6,
carro da vítima. Segundo á"
polícia, durante a tentativa de
sequestro, Lavoura estaria no
seu carro com seus segurança�
e com o tiroteio teria fugido ..
Em nota divulgada à impren;-,
sa, o empresário desmente o
incidente e alega o que houve
foi um assalto a um carro de
sua empresa.
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1l3andidos_�oltam
seqüestrado 
Empresário aga resgate e é libertado.-

lfilho de-d�o de borrachari�- éievado or �a uadrilha 

• Seqüestrado por bandidos no
di� 4 passado, o empresário Fran-•
cisco Morato Brasil, dono de uma
metalúrgica em Inhaúma, foi li
beftado ontem por seus captores
em ltaguaí, mediante o pagamen
to-de resgate, segundo confirma
ra.m fontes da Polícia Ele fora le
vado pelos criminosos quando
v<()1tava de uma festa, num inci
dehte registrado inicialmente por
sua família na 16! DP (Barra da Ti
juta) como desaparecimento -
no dia 5, houve o primeiro conta
to da quadrilha, fixando o valor
do resgate. Ainda ontem foi divul
gadp novo seqüestro no Rio: o de
Anderson da Silva Ribeiro, filho
doª dono de uma borracharia, le
vtdo na terça-feira passada na
Rua do Bispo e desde então desa
p�ecido.

Logo após ser libertado pelos 
bé;Úldidos, Morato ligou para a fa
mília, que foi buscá-lo em Itaguaí. 
Elê estava barbado e mais magro 
e l(Di diretamente para a residên
cig de um parente na Barra da Ti
;-uça. A família não quis divulgar o 
resgate, nem permitiu entrevista. 
Ela manteve a Divisão Anti-Se
qüestro (DAS) fora da caso, mas a 
polícia realizará várias operações 
nas favelas de Engenho da Rainha 
e ,tlrubu, já que a informação é de 
que ele teria sido seqúestrado 
pb-r'Miguel Silveira Miranda, o Mi
g0elzinho, chefe do tráfico nas 
du�s favelas e que foi preso pela 
Dí'visão de Capturas da Polinter 

( hâ duas semanas. 

'Logo após a libertação, o dire
tor- da Divisão Anti-Seqüestro, 
Paulo Maiato, foi informado de 
que Morato prestará depoimento 
na próxima semana e revelará de
talhes sobre os dias em que foi 
mantido em cativeiro. Segundo 
um amigo da família, durante to
das negociações com os seqües
tradores foram utilizados vários 
locais de contato para que a po
licia não soubesse o local do pa
gaqiento do resgate. Os parentes 
temiam pela vida de Morato, já 
que os seqüestradores foram 
muito agressivos durante o pro
cesso de negociacão. Um mem
bro da família informou que Mo
rato ainda está em estado de cho
que. São quatro vítimas de se
qüestro ainda em cativeiro no es
tado, segundo as estatísticas ofi
ciais d� nova onda de s�üestros, 
inciada na primeira semana de 
1996. As vítmas são o emprelteiro 
Luís Carlos Mercante, de Niterói, 
36aquim Mário de Souza Moreira, 
Fabiano Mancalossi e, agora, An-
derson. 
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PM ocupa a Favela do Aço 

• 

• 
Acabar com o tráfico de dro

gas na área, prender seus líderes, 
encontrar armas e, principal
mente, devolver a paz aos mora
dores. Com estes objetivos, 140 
policiais-militares e civis ocupa
ram, às 7h de ontem, a !favela do 
Aço. Segundo o comandante do 
Regimento de Cavalaria Enir 
Cony dos Santos (RP-Monte). 
coronel Gilber to Pereira de 
Araújo, a comunidade aprovou a 
ocupação porque Já não suporta
va mais a violência do traficante 
Sérgio Luís Mendes, o Kiko. 
"Agora, vamos ter paz. Os pago
d e s e churrascos na praçinha 
voltarão", vibrava uma morado
ra, que preferiu não se identifi
car. 

Ex-gerente de Pedro Jorge 
Gouveia Filho, o Pedrinho do 
Vilar Carioca ou Pedrinho 
Maluco, foragido, e de Rubem 
Ricardo da Silva, o Rubinho do 
Aço, preso, Kiko, segundo a po
lícia, mata e manda matar quem 
trai o tráfico, e espalha os corpos 
pelas ruas da favela, que tem 
cerca de cinco mil moradores. 

Quebra-molas, manilhas, pe: 
dras e troncos de árvores que im
pediam a entrada dos carros do 
policiais foram retirados e a Rio 
Luz aumentou a iluminação nos 
locais considerados mais perigo
s os. PMs estão reconstruindo 
uma casa, que era ocupada pelos 
traficantes, para instalar o Posto 

de Policiamento Comunitário. 
' Treze homens, suspeitos de liga
i 1tão com o tráfico, f Jram .:;idos 

e foi encontrada pequena quanti
dade de maconha e cocaína. 

A ocupação, por tempo inde
terminado, foi feita por equipes 
do 27° Batalhão da Polícia Mi
litar (Santa Cruz), Batalhão de 
Choque e de cinco delegacias da 
Metropol VII: 35ª DP (Campo 

, Grande), 36ª DP (Santa Cruz), 
48ª DP (Seropédica), 50ª DP 
(Itaguaí, sede da Metropol Vll) 
e 51 ° DP (Paracambi). 
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Comércio fecha portas 
,_ 

após a morte de um 
traficante 

O traficante Djalma Mendes 
Vieira, o Jiló - que era ligado ao 
comércio de drogas de Vigário 
Geral -, morreu on�em pela 
manhã, ao trocar tiros com poli
ciais do 152 BPM, na favela Vila 
Operária, em Duque de Caxias. 
Na "batida", a polícia prendeu o 
segurança da empresa Finpres 
Ltda., Sérgio Fernandes Moreno. 
Ele dizia na favela que era o 
porta-voz do tráfico de Vigário 
Geral e pedia para os comercian
tes fecharem as portas, em sinal 
de protesto pela morte do trafi
cante. Os policiais apreenderam 
no local um fuzil AR-15, 556 
sacolés de cocaína e um telefone 
celular que era usado por Jiló. O 
traficante era fugitivo da 19@ DP 
(Tijuca) e da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos Auto 
Terrestres (DRFVAT), na 
Gamboa. Ontem por volta das 
12:30h, o comércio na favela per
manecia fechado. 

Há dias o batalhão estava rece
bendo informações das atrocida
des praticadas pelo traficante Jiló, 
na favela da Vila Operária. Meses 
atrás, o bandido matou seis pes
soas no local, culpando-as pela 
prisão do seu comparsa conhecido 
como Canecão. Um dos mortos 
era um garoto de 15 anos que teve 
os dedos das mãos decepados. 

Passava um pouco das 6h, de 
ontem, quando os integrantes do 
Policiamento Motorizado 
Especial (PAMESP - expediente) 
invadiram a favela da Vila 
Operária para acabar com uma 
reunião dos traficantes no alto do 
morro. Os policiais eercaram o 
local, quando Jiló e seus compar
sas - todos armados de fuzis e pis
tolas - avistaram os PMs e come
çaram a atirar. Os policiais revi
daram e os bandidos correram 
pelas vielas da favela. Jiló tentou 
fugir pelo lado de baixo, e ao se 
deparar com os PMs, começou a 
atirar. O revide da polícia foi ime-

diato e na troca de tiros o trafican
te foi alvejado mortalmente. 

Quando Jiló caiu morto, o seu 
celular começou a tocar. Um poli
cial atendeu e uma pessoa do 
outro da linha se identificou.como 

· Sandro - homem de confiança do
traficante Ulisses, de Vigário
Geral -, dizendo que ia matar um
PM por dia. Ele desafiou os poli
ciais e disse que o seu Omega fica
estacionado em um posto de
gasolina na  Avenida Bulhões
Marcial, em Vigário Geral. A
polícia desconfia que um homem
identificado como Geléia deverá
assumir o controle do tráfico na
favela da Vila Operária nas próxi
mas horas.

Djalma Mendes Vieira, o Jlló 
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�m, por volta das 12:30h, o comércio da favela Vila Operária estava fechado. Medo dos traficantes 
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Eram todas de uma mesma família. Rio Cidade também causa acidente 

Atropelador mata cinco 
S

ÃO PEDRO DA ALDEIA 
- Embriagado, Nilton Pires
de Medeiros, 33 anos, se
guia na noite de sexta-fei
ra, de São Gonçalo para

uma festa de parentes na sua casa, 
em Cabo Frio. Na altura de Pedra 
Linda (São Pedro da Aldeia), Km 
2 da rodovia Amaral Peixoto, o 
motorista atropelou seis evangéli
cas que acabavam de deixar um 
culto da lgreja Assembléia de 
Deus. Cinco morreram. Apesar da 
tragédia, Nilton, que chegou a ca
potar com o carro, foi liberado da 
125 ªDP (São Pedro da Aldeia) 
depois de pagar a fiança máxima 
de R$ 100. Sem sinal de arrepen
dimento, embora vá responder a 
cinco inquéritos por homicídio 
culposo e um por:lesões corporais. 

A frieza de Nilton impressio
nou os policiais de São Pedro da 
Aldeia. Ao deixar a delegacia, por 
volta das 9h30 de ontem, ele foi 
até seu carro (Monza, prata, LJE-
9145), observou os estragos, reti
rou o extintor e o toca fitas e foi 
embora no carro de parentes. De
vido a tragédia, o prefeito da cida
de, Rodolfo Pedrosa, decretou lu
to oficial por três dias . 

Na noite anterior, o motorista já 
surpreendera a cidade. Segundo 
moradores, enquanto o filho, Ju
liano Melo de Medeiros, 13 anos, 
com esc01iações, recebia atendi
mento no Hospital Missão de São 
Pedro, no centro, Nilton foi até 
um bar para beber mais. 

Os mortos são Mada Edith da 
Silva América, 45 anos, sua filha 
Aparecida Américo (teria de I O a 
15 anos), Cremilda de Oliveira 
( entre 40 e 45), sua sobrinha Ana 
Lúcia de Oliveira, 5 , Ana Rosa de 
Oliveira, 30, mãe de Ana Lúcia. 
Cláudia Regina da Costa Oliveira, 
30 anos, grávida de oito meses, 
está internada no Hospital Missão 
São Pedro e seu estado é regular. 

Morte e revolta na Tijuca 
Bastou apenas quatro dias de 

mudança no trânsito para a rua 
Visconde de Figueiredo se trans
formar de paraíso em inferno. 
Depois de dois atropelamentos e 
uma batida sem vítimas, ontem, 
houve o primeiro acidente grave, 
com a morte de Ari de So uza 
Leal. Revoltados, os moradores, 
inicialmente, fecharam a Rua 
Conde de Bonfim e depois a pró
pria Visconde de Figueiredo, em 
protesto contra as alterações cau
sadas pelas obras do Projeto Rio 
Cidade. 

Por volta das 8h, um ônibus da 
linha 217 (Andarai-Carioca) ba
teu no Santana, placa YR-9376, 

que avançou o sinal na esquina 
com a Rua Heitor Beltrão. O mo
torista do carro Ari de Souza 
Leal, aparentando 70 anos, mor
reu na hora. 

Na quarta-feira, antes da inver
são de mão na Rua Visconde de 
Figueiredo, que, agora, recebe os 
carros que antes trafegavan1 pela 
Rua Pareto, os moradores procu
raram o secretário municipal de 
Transpo1tes, Márcio Queiroz, co
mo tentativa de voltar atrás na de
cisão. Segundo Rosane Torres, a 
resposta foi que era preciso um 
documento com 1.500 assinatu
ras para qualquer providência. As 
obras são do Projeto Rio Cidade. 



• � .,. Menores em Bangu 
Os menores A.M.C. e 

R.N.D., ambos de 13 anos, 
foram presos ontem por 
policiais do 14° BPM 
(Bangu), na Vila Aliança, em 
Bangu, com 180 trouxinhas 
de maconha. Os meninos 
foram levados à 34ª DP 
(Bangu) e depois 
enc�inhados à Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente tDPCA). 

O DL\, 
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Polícia a�reende 200 quilos 
âe cocaína 

eoucJAL MOSTRA os oacotes de cocaína. com ctesenhos ele cavalos. apreendidqs na casa de um dos bandidos 

É a maior quant1�e dà droga recolhida por policiais no Rio: �la estava 

prensada em tabletes 

• 

• Policiais federais apreenderam 
ontem de manhã 200 quilos de co
caína pura em tabletes de um qui
lo cada marcados com o desenho 
de cavalinhos. Essa foi a maior 
apreensão da droga no Rio de Ja
neiro e a maior do Brasil neste 
ano. À tarde, mais uma grande 
apreensão: 800 quilos de maco
nha. A erva, em blocos prensa
dos, foi apreendida na Via Outra, 
em Resende, por policiais rodo
viários federais que participavam 
da segunda operação do Conse
lho de Segurança Pública da Re
gião Sudeste (Condest). 

O recorde carioca anterior de 
apreensão de cocaína fora batido 
pelos próprios agentes da Delega
cia de Prevenção e Repressão a 
Entorpecentes da Polícia Federal: 
há sete anos, 162 quilos da droga 
forain achàdos nas rodas de um 
caminhão. A cocaína apreendida 
ontem seria revendida na Europa 
por US$ 12 milhões (US$ 60 ll)il, o 
quilo). Cinco traficantes fóram 
presos e US$ 14 mil apreendi
dos. 

A cocaína pertencia à quadri
lha do traficante peruano Alberto 
Latorre Seminário, de 42 anos, e, 
segundo a Polícia Federal, veio da 
Colômbia. Seminário, que contro
la também o dinheiro da compra 
e venda de drogas da quadrilha, 
chegou ao Rio dia 28 de março 
para comprar a cocaína e enviâ-fa 
para a Europa. Foi localizado e se-
guido pelos agentes desde então. 
Ele entrou em contato com o bra
sileiro Júlio César Sabino Costa, 
"gerente" da quadrilha no Brasil e 
encarregado de intermediar a 
compra de drogas junto aos co
lombianos Emílio Amezquita FIO:.

rez .e seu filho Mauricio Amezqui
ta, ambos responsáveis pelo in
gresso da droga em território bra
sileiro, por via terrestre, até sua 
entrega a Júlio. Eles foram presos 
num hotel na Zona Sul. 



-

O brasileiro Luiz Alberto Sabi
no, irmão de Júlio César, era en
carregado de armanezar a droga. 
Os pacotes de cocaina foram en
contrados em sua casa, na Rua 
Clarimundo de Melo 537, na Pie
dade, onde ele foi preso junta
mente com o irmão. Apenas um 
membro da quadrilha conseguiu 
escapar: o colombiano Hugo Cé
sar Acosta. Os outros cinco foram 
indiciados por tráfico Internacio
nal e associação para o tráfico de 

drogas. Segundo a Polícia Fede
ral, a cocaína seria enviada para a 
Europa em pequenas quantida
des por "mulas" (pessoas contra
tadas apenas para realizar esse 
serviço). 

Os 800 quilos de maconha f<>=' 
ram apreendidos no quilômetro 
306 da Via Outra (Rio-São Paulo), 
na altura de Resende. Segundo o 
chefe de operações da 7ª delega
cia da Polícia Rodoviária Federal, 
José Carlos de Souza, a drog� es-

-- ---- ----- ·----· 

tava no caminhão Ford f4000 pla
ca de Mato Grosso do Sul IL 0636, 
estacionado no acostamento da 
estrada, no sentido Rio de Janei
ro, com um pneu furado. Ele acre
dita que os traficantes percebe
ram a aproximação da equipe de 
policiais e abandonaram o veicu
lo. A maconha estava debaixo de 
sacos de laranjas. 

Cerca de 50 policiais - entre 
eles, as principais autoridades na 
ârea de Segurança Pública do Rio 
de Janeiro -·e a mais sofisticada 
aparelhagem computadorizada 
foram utilizados na Condest. A 
operação foi realizada em 17 pon
tos de divisas dos estados do Rio, 
Minas Gerais, São Paulo e Espíri
to Santo. Além da maconha, fo
ram apreendidas quatro armas e 
foi interceptado um ônibus de 
"sacoleiros" que vinha do Para
guai. 

O chefe de Polícia Civil, delega
do Hélio Luz; o subsecretário pa
ra assuntos especiais, coronel 
Noaldo Alves Silva; o diretor d0 
Centro de Inteligência (Cisp), co
ronel Sérgio Krau; e o subsecretá
rio operacional, Helmo Dias, par
ticiparam da Condest. Em cada 
um dos 17 pontos estabel�cldes -
como alvos da operação havia 

7lffi--GéUl'.O equipado com uma so
fisticada aparelhagem computa
dorizada, pela qual--se--pode ave
riguar de imediato a placa de car
ros abordados pelos policiais e 
saber exatamente em que local 
está o carro da policia. • 
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Onze pessoas ficam 
feridas em acidente 
em Jacarepaguá 

_Caminhão bate em 
ônjbus de figurantes de 
novela da Rede Globo 

• Onze pessoas ficaram feridas
ontem de manhã no acidente en
tre um caminhão e um ônibus da
Petrópolis Tur lotado de figuran
tes que participariam de uma gra
vação, em Pedra de Guaratiba,
para a mininovela "O Fim do Mun
do", de Dias Gomes, com estréia
prevista para maio, na Rede
Globo. Segundo testemunhas, a
colisão, que aconteceu por volta
das 10h50m, próximo ao número
:11.7 42 da Estrada dos Bandeiran
tes, em Jacarepaguá, foi provoca
da pelo motorista do caminhão,
Silas Leite Bueno, de 27 anos. Ao 
tentar se desviar de uma carreta
que parara bruscamente, ele ba
teu de frente no ônibus que tra
fegava em sentido contrário.

Os feridos foram levados para 
o Hospital municipal Lourenço
Jorge, na.Barra da Tijuca. A maio
ria, com ferimentos leves, foi me
dicada e liberada. Apenas três
pessoas ficaram em observação:
uma criança de três anos que es
tava no caminhão e dois rapazes
do ônibus. A menina sofreu trau
matismo craniano e os dois jo
vens tiveram fraturas diversas.
Os médicos da emergência dlsse
r am, porém, que nenhum dos
três corria risco de vida.

Com o choque, o caminhão 
Mucedez Benz ACE 2560 ficou 
atravessado na pjsta, bloquean
do parcialmente o tráfego. Ele te
ve a lateral direita da cabine des
ffl.lída. O ônibus KNG 0881 ficou 
com a frente danificada. O moto
rista do coletivo, Carlos Alberto 
de Goes, de 44 anos, l:>Ofreu feri
mentos leves nos braços e nas 
pernas. Ele disse que trafegava a 
éerca de 50 km/h. O motorista do 
caminhão, Silas Leite, alegou não 
ter tido outra saída a não ser ba
ter no ônibus. Ele transportava 
três toneladas de ferro de Jacare
paguá para o Centro. 

- Se não me desviasse do ca
minhão da frente, a minha filha, 
que estava na cabine, poderia ter 
morrido - alegou Silas. • 
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Parede móvel �rotegia esconderijo do·-� 

tráfico em Acari 
Cabo de aço era usado como tranca. No cômodo, policiais apreenderam 

cocaína, fuzil e 1.600 balas 

UM POLICIAL AO LADO do material achado no esconderijo da Favela de Acari 

-1----
Edgar Arruda 

• A policia do Rio já sabe desde
ontem que, além do poder de fo
go dos traficantes, terá que en
frentar um novo tipo de arquite
tura voltada aos interesses dos
bandidos. Policiais da Coordena
doria de Inteligência e Apoio (Ci
nap) e da Divisão de Recursos Es
peciais da polícia descobriram
um esconderijo quase perfeito
que era utilizado pela quadrilha
de traficantes da Favela de Acari:
um quarto oculto por uma parede
móvel, travada por meio de um
cabo de aço escondido dentro de
um ralo.

Os policiais admitem que só 
conseguiram descobrir o escon
derijo porque tinham informa
ções sobre a sua existência na ca
sa usada pelos traficantes. Den
tro do quarto - com cerca de 
três metros quadrados - foram 
encontrados cinco quilos de co
caína já embalados para a venda, 

um Fuzil Automático Leve (FAL) 
de fabricação argentina e 1.600 
balas do calibre 7,62. O quarto 
era suficientemente grande para 
abrigar uma pessoa. Por isso, os 
agentes da Cinap não descartam 
a hipótese de que o local fosse 
usado para esconder seqüestra
dos durante operações policiais 
na favela. 

Os 40 policiais que participa
ram da blitz de ontem chegaram a 
Acari. por volta das 9h e se divi
diram em três equipes: uma fe
chou a saída para a Avenida Bra
sil, outra o acesso para a Via Ou
tra, enquanto a terceira entrava 
na favela para localizar o escon
derijo. Os policiais precisaram 
vasculhar 12 casas até encontrar 
a que procuravam. Em todas, eles 
enfiavam as mãos nos ralos das 
cozinhas, já que tinham-� infor
mação de que o segredo qos ban-
didos estava ali. 

Somente na décima segunda 
casa, tiveram sucesso. Na cozi-

nha do imóvel de dois quartos, os 
policiais bateram nas paredes, 
mas não perceberam qualquer 
coisa de anormal. Mas quando
um deles puxou um cabo de aço 
escondido no interior do ralo, 
veio a surpresa: a parede, com 20 · 
centímetros de espessura, cober
ta por ladrilhos, na verdade ser

via como porta do quarto secre
to, onde estavam a munição, o fu
zil e a cocaína. 

Os policiais acreditam que a 
casa fosse usada por algum inte
grante da quadrilha do traficante 
Derico, que está controlando o 
comércio de drogas na área des
de a prisão de Jorge Luiz dos San
tos, que se matou na prisão. 

- Esconderijos iguais a esse já
devem existir em Acari e até mes
mo em outras favelas. É uma obra 
que requer muita habilidade. Va
mos investigar agora quem e co
mo construiu esse esconderijo -
disse o coordenador da Cinap, Si
las Diniz. • 
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Polícia �repara operação para 
achar arOJ�� .e. �rog��_ç_m /�9�.lQ! 

De acordo com 1nvest1gações, contraba_ndo.chegar-
. dÜvião vindo do Pa'ra uai .. 

O EMPRESÁRIO Rodrigo Jesualdi, dono da boate L� Siesta: acusado de chefiar a quadrilha de exploração de rilenores 

• Com base nas informações que
estão se acumulando no Disque
Denúncia, a polícia deverá reali
zar nos próximos dias uma nova
operação em Búzios em busca de
locais onde são estocadas drogas
e armas contrabandeadas. De
acordo com as denúncias recebi
das pelo serviço, o armamento
que chega ao balneário vem so
bretudo do Paraguai e desembar
ca no aeroporto da cidade. As in
formações para a execução da
nóva operação no balneário, on
de quarta-feira foi desbaratada
uma quadrilha de exploração de
menores, estão sendo analisadas
pelos agentes do Centro de Inte
ligência da Secretaria de Seguran
ça Pública (Cisp).

O chefe do Cisp, coronel Sergio 
Krau, confirmou ontem que o nú
mero de ligações feitas ao Disque
Denúncia aumentou significativa
mente após a operação em Bú
zios na semana passada. 

Segundo a avaliação de um dos 
oficiais responsáveis pelo plane
jamento da operação passada, 
qúe resultou na prisão do empre
sãrio Rodrigo Otávio Menezes Je
sualdi, de 45 anos, um dos donos 
da Boate La Siesta, a investida da 
polícia espantou as pessoas en
volvidas com o tráfico de drogas 

e com a máfia da prostituição in
fantil. 

Ainda de acordo com o oficial, 
a ação impediu' que as pessoas 
envolvidas com o crime armas
sem um esquema para a retirada 
das drogas e das armas. Jesualdi 
está preso na Divisão de Recur
sos Especiais e é apontado como 
o chefe da quadrilha que vinha
agindo em Búzios.

Um oficial da PM, envolvido 
nas ações no balneário, confir
mou que já foram iniciados os en
tendimentos entre a Secretaria de 
Segurança e a Polícia Federal pa-

ra a realização de uma blitz con
junta: 

- A Federal esteve com a gen
te desde o início prestando uma 
valiosa colaboração. Eles ( os fe
derais) têm informação, sobretu
do com relação aos estrangeiros 
radicados lá em Búzios. • 
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traficantes em Meriti 
Foto: Cristina Monteiro 

Uma quadrilha internacional de tráfico de drogas (foto), que faz 
conexão com traficantes de Madrid, na Espanha, foi presa 
anteontem à noite, por policiais da 642 DP, na casa 23, da Rua 
Engenho de Dentro, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, e a 
500 metros do 212 Batalhão de Polícià Militar. Com o ru o foi 
apreendido um quilo e meio de cocaína pura'. Página 3 
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Quadrilha internacional presá em Meritr·· 
Maria Madalena Angelo 

Uma quadrilha internacional 
de tráfico de drogas que faz 
conexão com ·traficantes de 
Madrid, na Espanha, foi presa 
anteontem à noite por policiais 
da 642 DP, na casa 23 da Rua 
Engenho de Dentro, em Vilar 
dos Teles, São João de Meriti, 
e a 500 metros do 212 Batalhão 
de Polícia Militar. Com o 
grupo, comandado pela espan
hol a Asuncion Mendiola 
Sanches, 38 anos, for.am 
apreendidos um quilo e meio 
de cacaína pura, um colete 
cheio da droga para ser usado 
por uma mula (nome dado. a 
quem transporta o material), 
uma balança de precisão e três 
colheres usadas no preparo da 
droga. 

De acordo com policiais do 
Serviço de Investigação Geral, 
a quadrilha foi presa em fla
grante quando preparava UIIJa 
espécie de colete para ser usa
do por uma das três mulas,
num vôo que sairia do Ae
roporto Internacional do Ga
leão amanhã. Quando foram 
surpreendidos, por volta das 

23 horas, o grupo estava artic
í.11 ando sobre quem faria a 
el)tregada da carga. Asuncion, 
relatou à polícia que o custo da 
viagem sairia por US$ 16 mil,
apesar de não revelar a quem 
entregaria a droga em Madrid. 
O quilo da mercadoria está 
avaliadó no mercado, segundo 
um detetive, por US$ 30 mil. 
Renato Borges, 43 anos; Leila 
Dutra de Amorim, 41; Orlando 
Pereira, 45; Paulo Cesar Reis, 
34; e Maria Fernanda também 
foram presos e recambiados 
para a Políeia Federal, na 
Praça Mauá. Apesar de pão

terem muitas informações 
sobre a atuação da quadrilha 
do Brasil, os policiais trabal
ham com a hipótese de o grupo 
estar usando o imóvel, na 
Baixada Fluminense, apenas 
para não despertar suspeitas na 
Zona Sul, onde moram, con
siderada. uma área mais visada. 
Hospedada no quarto 209 do 
Rio Palace Hotel, o mesmo 
hotel que abrigou o rnegastar 
Michael Jackson, no último 
domingo, a espanhola da 
cidade de Fuente El Fresno 
não revelou se tem residência 
fixa no Brasil. 

A droga que, segundo a 
Polícia, vem da Bolívia, passa 
pelo Rio e segue para Madrid, 
é conseguida através de uma 
"ponte" fei ta por Orlando 
Pereira. Milão, na _Itália, já fez 
parte da conex-ão, segundo 
relato de Asuncion. A contá1' 
pelo número de viagens mar.:.. 
cadas no passaporte, 'Marrá• 
Fernanda e Leilá já efetuaram 
mais de três viagens para fora'. 
do Brasil. Maria recebeu US-$. 
7 mil por uma delas. É elà' 
quem confecciona os coletes e· 
fraudas onde são colocadas á' 
coca, para ludibriar a Polícia 
Federal nos aeroportos. 

Para chegar aos traficantç_s:'. 
que foram presos na casa d� 
uma tia de Orlando, foram se·' 
dias de investigação, resulta�: 
da Operação Astra dese�,. 
cadeada por todas as delega
cias da Baixada Fluminsense,, 
com conhecimento do chefe de 
Polícia Civial, Hélio Luz. Na 
64! DP, através de algumas. 
prisões, foi revelado a atuaçã9 
de traficantes no município., 
De acordo com polfoiais, em 
cima destes levantamentos 

chegar a outros 
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·Dossiê sobre o tráfico, controlado por máfia internacional,

orientari uma--i-�ténsa � eração policial na cidade 
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Renato Homem e Ronaldo Braga 

• A Polícia Federal vem investi
gando as atividades dos grupos

'que traficam drogás em Búzios. 
Uma alta fonte do Departamento 
de Polkia Federal garantiu ontem 
ao GLOBO que uma ação só não 
foi desenvolvida ainda porque os 
agentes estavam esperando o 
momento oportuno para desen
cadear a operação. É pensamento 
do superintendente da PF no Rio, 
delegado Jairo Kulman, propor ao 
secretário de Segurança, general 
Nilton Cerqueira, uma ação con
junta com o aparelho policial do 
Estado, a fim de desarticular a 
máfia Internacional que se Insta
lou no balneãrio. O chefe de Po
lícia Civil, delegado Hélio Lu�, 
disse ontem que a policia cont1-
nuarã Investigando o crime orga
ni,:ado na cidade. 

- Búzios não é território livre
pára a prática de crime nenhum. 
auzios é Igual à favela, a qualquer 
outro lugar. Talvez Búzios até 
pouco tempo atrãs brilhasse 
mais do que Ipanema. - disse o 
d�legado, referindo-se ao consu
mo de cocaína. 

A Investigação, patrocinada pe
la Divisão de Prevenção e Repres
são a Entorpecentes, esbarra na
falta de policiais e de recursos ?ª 
Superintendência do DPF no Rio. 
O dosslê, elaborado a partir das 
Investigações feitas pelos fede
rals, relaciona os nomes de cinco 
pessoas (dois brasileiros, dois ar
gentinos e um chileno) direta
mente envolvidas com o tráfico 
na Região dos Lagos, especial
mente em Búzios e em Cabo Frio. 
Os dois brasileiros, cujos nomes 
vêm sendo mantidos em sigilo, 
seriam comerciantes conhecidos 
em Búzios, ligados à indústria 

")fxtil e ao turismo (seriam donos 
'dé pousadas). 
,.:· · O envolvimento de estrangei
'ros radicados em Búzios com o 
· fráfico de entorpecentes já era do
�ónheclmento do DPF. Há cerca

l\iê dois anos durante a Operação
Rio I, policiais federais de outros
estados enviados a Búzios como

..-eforço jã haviam detectado o
problema. Os contato� mantidos 
pelos turistas com traficantes co-
lombianos é considerado pelos 
policiais como o grande lncentiv? 
para o fortalecimento e o cresci
mento do tráfico de drogas no 
balneário. 

Um dado importante conside
rado pelos federais refere-se à fra
gilidade do sistema de segurança 
do aeroporto de Búzios. Ano pas
sado a Delegacia de Repressã� a 
Entorpecentes começou uma in
vestigação após receberdenúncia 
de que boa parte da droga consu
mida e distribuída na Região dos 
Lagos a partir de Búzios era de
sembarcada de helicópteros, as 
mesmas aeronaves que durante o 
verão cruzam os céus da região 
transportanto empresários e tu
ristas estrangeiros. 

No documento, que serã enca
minhado às autoridades esta
duais, a PoUcla Federal aponta o 
aeroporto de Búzios e o grande 
número de mansões com decks 
como fatores que contribuem pa
ra o desenvolvimento do tráfico 
na região. Agentes do Centro de 
Inteligência da Segurança Pública 
(Cisp) que se encontram ��a na 
região, disseram que a pnsao do 
empresário Rodrigo Otãvio Mene
zes Jesualdi, de 45 anos, agitou o 
balneário, fazendo com que mui-· 
ta gente que se relacionava com 
ele deixasse a cidade. Dono da 
boate La Siesta, na Rua das Pe
dras, em Búzios, Jesualdi foi indi
ciado por trãfico de drogas e res
ponderá a inquérito por corrup
ção de menores. 

A policia, assegurou uma fonte 
do Cisp, permanecerá em Búzios 
fazendo o cruzamento dos nomes 
de todo mundo que tinha liga-
ções com Jesualdi. - � (. - Biíílos sempre foi uma área
de exclusão. Não é de hoje que se 
sa!).e que Iá...êfa território livre 
doa trâficantfs - disse um dele-

\ ga o a Pol eia Civil, a;rescen-
tando que durante o penodo que 
esteve na DRE tomou conheci-

} mento de que a droga que abas
tecla os viciados de Búzios che-
gava també motocicleta 

oates de Búzios são locais 
Ideais para o tráfico, segundo um 
oficial do Clsp que participou das 
Investigações: 

- Lá o agito começa à lh e só
termina�às�..--

:::-:,,=--=�----.
Um major da PM disse qu 

qualquer ação da polícia para 
combater o tráfico em Búzios de
ve ser precedida de autorização: 

- Em Búzios tem aquele velho
problema do tráfico de influência. 
Aquilo é um território largado. 
consumo de drogas é muito gran 
e, sobretudo no verão, quand 
odo o vai para l.ar----

chefe de c a ivil, Hélio 
Luz, disse ontem que Búzios será 
novamente sacudida por uma 
ação policial. As investigações 
vêm sendo desenvolvidas pelo 
Serviço Reservado da PM e por 
agentes do Cisp. A polícia quer 
agora Identificar a rota usada Pe:, 
los traficantes ligados a Jesuald1 
para levar a droga para Búzio�. 

- úz1os sempre foi uma área
onde a polícia não podia entrar, 
em razão do poder econômico de 
seus freqüentadores. Parece que 
isso agora está mudando - disse 
um assessor de Hélio Luz. • ____.-

___ ,___,_ _____ ,___ 
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OPINIÃO 

ÂNIMO E 
DESÂNIMO 

• POR QUE não tem curso
superior, o empresário que
transformava meninas em
prostitutas - as provas são
arrasadoras - vai para um
xadrez comum na Divisão
de Repressão a Entorpecen
tes.

� ANIMADOR e aumenta a 
confiança da sociedade na 
polícia verificar que pes
soas endinheiradas e e com 
policiais nas suas relações 
de amizade) também são 
presas e, a lei permitindo, 
vão para celas destinadas 
aos chamados delinqüentes 
comuns. 

SERÁ DESANIMADOR se Ro
drigo Jesualdi, o rufião de 
crianças, conseguir com
prar a sua fuga da cadela. 
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_franceses .ameaçados e 

expulsos da üoate 

Ex-sócios acusam o empresário detido 

• Os franceses Georges Mancini e seu pai, Jean-Andre Mancini,
disseram ao delegado José de Freitas, da Delegacia de Repressão
a Entorpecentes (DRE), que foram ameaçados de morte pelo em
presário Rodrigo Jésualdi. Hã um ano os dois deram sociedade a
Rodrigo na boate La Siesta, cujo prédio é de propriedade da ex
mulher de Georges, Brigitte Ceccaldi, que mora na França. Foi fei
to um contrato de comodato por três anos, mas a sociedade du
rou apenas três meses. Os franceses disseram que se desenten
deram com Rodrigo porque não gostavam da sua conduta. J:re
qüentemente ele chegava drogado à boate, segundo afirmaram.
Eles disseram que foram afastados do negócio:

- Quando percebemos as atitudes estranhas dele, quisemos
tirâ-lo da sociedade. Como estãvamos ilegais no país, com visto 
apenas de turistas, ele se aproveitou que não podíamos entrar na 
Justiça, nos afastou do negócio e nos ameaçou de morte se o per
turbâssemos - disse Georges. - Nós precisãvamos de alguém 
para tomar conta da boate, enquanto ficãssemos na França. 

Na casa dos franceses, os policiais nada encontraram de sus
peito. Hã cerca de três meses, Jean-Andre e o filho Georges con
seguiram o visto de permanência no Brasil. Os franceses foram 
liberados depois de terem prestado depoimento na DRE. Patrick 
Jean Louis Cesario, o outro francês detido na operação de an
teontem em Búzios, foi liberado e obrigado a voltar para a Fran
ça. Ele estava hâ dez anos em situação irregular no Brasil. 

,- O GLOBO 
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indiciado �or tráfico de drogas em Búzios 
= 

o EMPRESARIO Rodrigo Otávio Menezes Jesualdi, de 45 anos: indiciado na Lei de Entorpecentes por tráfico

Renat<> Homem 

Empresário responderá a inquérito 
por corrupção de menores. Polícia 
di1 que ele distribuía cocaína 

• O empresário Rodrigo Otávio Menezes Jesualdi,
de 45 anos, foi indiciado ontem pela polícia no Ar.
tigo 12 da Lei de Entorpecent_es, sob a acusação de
tráfico de drogas (foram achados em sua casa 44
gramas de cocaína). Uma disputa entre Jesualdi �
seus ex-sócios levou a polícia a antecipar a opera
ção em Búzios. Os policiais queriam surpreendê-lo
receptando cocaína, o que deveria acontecer nos
pr6xim9s 20 dias. Jesualdi foi preso quarta-feira
em Búzios e tinha gás paralisante e até aparelhos
para dar choque.

O subdiretor da Divisão de Repressão a Entor
pecentes (ORE), delegado José Januário Freitas, 
enquadrou Jesualdi também no Artigo 18 da Lei dé 
Entorpecentes, por considerar qu<:. ele se aprofei
tava de ser empresário da noite para fazer a dis
tribuição de drogas entre os freqüentadores de sua 
boate, a La Siesta, situada na Rua das Pedras. Um 
oficial da PM que participou das investigações dis
se em depoimento prestado ontem na ORE não ter 
dúvidas de que Jesualdi era o responsável pelo for
necimento de dr.ogas em Búzios. Para autuá-lo em 
flagrante, foram decisivos para a policia os depoj
mentos prestados pelas menores exploradas se
xualmente pelo empresâriú e os relatos dos polj
ciais envolvidos na investigação que acabou por 
desarticular a máfia do sexo instalada na região. 

Rodrigo Jesualdi foi preso em flagrante e deverá 
dividir a carceragem da ORE com outros 59 presos. 
Há, no entanto, a possibilidade de ele ser transfe
rido hoje para uma outra delegacia especializada. 
Por não ter curso superior, o empresário não tem 
direito ao benefício de prisão especial. Ele vai res
ponder ainda a inquérito por corrupção de meno., 
res, cujo crime ainda não está caracterizado para a 
polícia, apesar das evidências. Rodrigo Otávio Je
sualdi também foi autuado por mantet em casa 
dois revólveres sem registro e responderá aindt 
por furto de eletricidade: a polícia descobriu um 
sofisticado esquema de desvio de energia elétrica 
em sua cas;;i • 
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Polícia esperava a r:eender muita cocaína em Búzios 
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Delegado não ficou na casa de Jesualdi e foi detido quando saía da cidade. Para policiais,

ele escondeu a drogª' 

Hilka Telles e José Luiz de Pinho 

• Um imprevisto fez com que a polícia não encon
trasse a grande quantidade dê cocaína que espe
rava apreender na operação de repressão à pros
tituição de menores em Búzios. O delegado apo
sentado Miguel Bechara, que sempr� se hospeda
va na casa do emptesário Rodrigo Jesualdi, alugara
uma casa em Búzios duas semanas antes e os po
liciais ,não sabiam. Quando a casa de Jesualdi foi
estourada, perdeu-se pelo menos duas horas até
que se conseguisse o endereço do delegado e um
mandado de busca e apreensão. Os policiais che
garam à casa, no condomínio llha dos Caboclos,
quando Bechara já havia deixado o local.

-Ele foi preso. na saída da cidade, com a mulher
dentro do carro. Estava fugindo. Mas por que o de
legado não fugiu logo? O que ele ficou fazendo? Is
so nos leva a pensar que a cocaína que esperáva-
mos encontrar estava sendo escondida, enquanto 
procurávamos o endereço da casa de Bechara -
disse um policial do Centro de Inteligência (Cisp) 
da Secretaria de Segurança. 

De acordo com esse policial, o último carrega- /mento de cocaína chegou a Búzios dez dias antes 
de a operação ser realizada. Acondicionada em cai
xas, a droga veio num avião de pequeno porte que 
aterrissou no aeroporto de Búzios, bem próximo à 
casa do empresário Rodrigo Jesualdi. 

-As caixas foram para a mansão de Rodrigo Je
sualdi. Acreditamos que, depois, a droga tenha si
do ti:ansportada para a casa que Bechara alugou, 
mas revistamos o imóvel e não encontramos nada. 
Sabemos que a droga não saiu de Búzios. Deve es
tar escondida em algum lugar que ainda desconhe
cemos - disse o policial. 

O delegado Miguel Bechara caiu em contradição 
depois do depoimento de ontem na Divisão de Re-

pressão a Entorpecentes. Bechara negou qualquer 
vínculo com o empresário, mas em seguida disse 

1 

que Jesualdi é seu amigo há dez anos, conhece a 
família do empresário e costuma freqüentar sua ca
sa em Búzios. Bechara negou ser sócio de Jesualdi 
na boate New Sagitarius Night Club, especializada 
em shows eróticos, em Belo Horizonte. 

- Nunca fui sócio dele. Apenas tenho uma firma
que presta serviços de segurança (Cesp-Minas) à 
boate dele. Nada mais - disse Bechara. 

O delegado foi liberado dep'bis de prestar depoi
mento. O serviço de segutança que a firma de Be
chara presta já envolveu o delegado e seu filho, Mi
guel Bechara Filho, em outro caso policial de con
trabando de armas também em Búzios. Há um ano 
e meio Bechara Filho foi preso por policiais do 25!! 
BPM (Cabo Frio) numa pousada em Búzios COI.Jl 
grande quantidade de munição e armas, como es
copetas, metralhadoras e pistolas. 
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Guerra do tráfico �ta seis e policiais 
militares são enêurralados na Vila do João 
Bandidos arrancam seis telefones para �vita� ligações para o disque-denúncia

� /22- /( AS-0A.-'i b ·v. H- �
Antônio Werneck 

• - Tenente, tenente! Estamos
encurralados aqui. Peça reforço.
Estamos cercados. Manda mais
gente para cá. Manda mais gente.
Para cá, perto da ponte.

Favela da Vila do João, comple
xo da Maré. Pelo rádio, o soldado 
desesperado pedindo socorro, 
parece ter saído de um filme de 
Oliver Stone. Mas estava longe de 
ser ficção: encurralado, ele e seus 
companheiros - inferiorizados 
em número e armamentos -
mantiveram durante 30 minutos 
da madrugada de ontem um cer
rado tiroteio com bandidos, nas
cidos na favela e atirando para 
matar. Foi o terceiro dia de uma 
batalha que começou na madru
gada de sexta-feira e deixou um 
saldo de seis mortos. O reforço 
aos policiais em apuros chegou 
por volta das 4h: eram 32 homens 
do Batalhão de Choque, 15 do 222 
BPM (Benfica), 15 do Batalhão de 

Opera�ões Especiais ô3ope) e cinco pessoas feridas, entre elas avisada pelos moradores que li
cerca de 20 do 16!! BPM (Olaria); o soldado Luiz Fernando Gonçal- garam para o Disque-Denúncia,

Ao fim da ocupação, os poli- ves, lotado no Batalhão de Cho- entrou na favela sexta-feira, saiu 
ciais conseguiram apreender dois que e baleado de raspão na bar- de manhã do mesmo dia e voltou 
fuzis AR-15, munição, um sinaliza- riga. lnternado no Hospital Cen- a ocupá-la ontem de madrugada. 
dor de uso exclusivo das Forças tral da Polícia Militar, no Estácio, O tenente-coronel Vinicius Ca
Armadas, um celular e, surpreen- ele foi operado e não corre risco valieri, comandante do 22-2 BPM, 
dentemente, seis telefones parti- de vida. Dos outros feridos, ape- liderou as duas investidas da po
culares. Os aparelhos, segundo nas um foi identificado: o mecâni- lícia ao complexo. Ontem de ma
os PMs, foram arrancados por or- co Rogério Cândido da Silva, de nhã, chegou a falar em nove mor
dem dos traficantes das casas 17 anos, morador da Vila do João, tos (de sexta até ontem), mas vol
dos moradores considerados baleado no joelho direito quando tou atrás nos números e confir
suspeitos de estarem ligando pa- deixava um baile funk no momen- mou seis corpos nos três dias. Na 
ra o Disque-Denúncia (253-1177), to em que o tiroteio começou. Ele sexta-feira de madrugada, quan
o serviço telefônico criado pela foi submetido a uma cirurgia no do os bandidos iniciaram a troca 
Secretaria de Segurança Pública. Hospital Geral de Bonsucesso e de tiros, ele entrou na Vila do 
Há algum tempo os policiais in- passa bem. João, e, embora não queira admi
vestigavam denúncias de que em Os mortos - nenhum deles tir, pela primeira vez teve medo 
várias favelas no subúrbio o trá- identificado até o fim da tarde de de morrer. Escondido atrás de um 
fico estava destruindo orelhões e ontem - pertencem à quadrilha poste, foi obrigado a encolher a 
arranca(!_do aparelhos de mora- do bandido Odir dos Santos, che- barriga para evitar ser atingido. 
dores acusados de estarem re- fe do tráfico na Vila do João, que - Um menino com uma metra
passando informações à polícia. teve seu território invadido sex- lhadora Browning quase me ma
Até então uma simples suspeita, ta-feira de madrugada pelo grupo ta. Sozinho, ele ficou atirando na 
os policiais conseguiram ontem a rival da vizinha Vila dos Pinhei- gente por uns 20 minuto�. De
prova que faltava. ros, comandado pelo bandido pois, pulou uma cerca e desapa-

0 confronto deixou pelo menos Gleique dos Santos, o Kito. A PM, receu - lembrou Cavalieri. • 

• 

•
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Hélio Luz combate 'apitaço' nas areias de Ipanema 
Delegado diz que as pessoas que usam este artifício estão sendo coniventes com o tráfico de drogas 

-� M. /( ·"'S-ot\·'1-' 1). H �
• O Chefe da Polícia Civil, delega- movimento "Quem apita amigo movimento em Ipanema estão que o delegado F . ..isto Candiago, 
do Hélio Luz, disse ontem que é", e instau[OU inquérito para sendo coniventes com o tráfico da 40!DP (Honório Gurgel), não 
não vai tolerar "ãreas reservadas apurar a autoria dos panfletos. de drogas. Nos panfletos apreen- estava na delegacia ontem à tarde 
para o tó"Xico", referindo-se aos - Isso é um movimento de didos pelos policiais da 13!DP, quando policiais do 23ª BPM (Le
jovens que fumam maconha nas apologia ao crime- disse Luz. - são feitas críticas à ação da polí- blon) chegaram ao local com Pau
areias de Ipanema e usam apitos Eu acho que estâ havendo uma eia ("apite tão mais alto quanto lo Roberto Garcia Machado, pre
para avisar sobre a presença da grande hipocrisia. A classe média maior for o absurdo da repressão so na praia de Ipanema, sob a 
policia. Ele afirmou que esses jo- cobra eficiência da polícia, mas policial"). Num dos trechos, o acusação de ter matado o PM 
vens não são diferentes dos me- quer que essa eficiência fique li- movimento Quem apita amigo é Moiséis Lopes dos Santos. Ao 
ninos que empinam pipas e sol- mitada ao furto e ao roubo. Não recomenda: "Na dúvida, radicali- chegar à delegacia, Fausto disse 
tam foguetes nos morros para podemos combater o furto e o ze." Embora tragam o nome do que ia autuar Paulo Roberto por 
alertar os traficantes sobre a che- roubo e deixar uma ârea reserva- movimento, os panfletos apreen- vadiagem, jâ que não havia mais 
gada dos policiais. O delegado da da para o tóxico. O que é isso, a didos não têm assinatura de qual- flagrante. Luz mais uma vez 1icou 
13! DP (Ipanema), Homero Graça guerrilha do brilho? quer um de seus membros. contrariado: 
Filho, apreendeu no fim de sema- Para o chefe da Policia Civil, as Hélio Luz disse também que vai - Se autuar por vadiagem, eu
na 142 apitos e 160 panfletos do pessoas que participam desse abrir sindicância para apurar por o auto por abuso de poder.•
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Munao quer 
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Pressões por cancelamento de missão da ONU no Zaire 

beiram -o racismo, denuncia alta funcionária da União Européj.tt; 
Gi"4tWL..R11aridA....AEP 

BRUXELAS - A responsável pelo setor de 
ajuda humanitária da União Européia, Emma 

\ Bonino, acusou ontem a comunidade interna
cional de estar assumindo uma atitude de indi
ferença muito próxima do racismo, ao se desin
teressar pela sorte de 700 mil refugiados de 
Ruanda que ainda permanecem abandonados 
no Leste do Zaire. "Quantas vidas precisam 
estar em perigo, quantas pessoas precisam estar 
desaparecidas para justificar um deslocamento 
de tropas pelo mundo dito civilizado? Como é 
estabelecido esse limite?", perguntou ela no 
Parlamento Europeu. E arrematou: "Será a cor 
de sua pele o motivo que nos leva a acreditar no 
seu destino inevitável, sempre ligado a um ciclo 
de massacres?" 

Segundo Emma Bonino, a criação de uma 1 
força multinacional de .ajuda - a princípio 
aceita mas agora posta em discussão - é fun
damental para as equipes de apoio humanitário 
terem condições de salvar vidas no Zaire. Sem 
essa proteção - disse - seus integrantes po
dem ser mortos ou tomados como reféns. 

Na mais severa crítica à lentidão da comuni
dade internacional em reagir ante a crise no 
Zaire, Bonino acusou particularmente os Esta
dos Unidos de estarem adiando a decisão do 
envio de tropas, na esperança de que o proble
ma se resolva por si mesmo. 

Em Genebra, o responsável da Federação 
Internacional da Cruz Vermelha para a região 
dos Grandes Lagos Africanos, Piero Calvi Pari
setti, anunciou ontem, com base em fotos to
madas de aviões a grande altura, a localização 

, de cerca de 800 mil refugiados em um raio de 
200 quilômetros em torno clas cidades de Buka
vu e Uvira, no Leste do Zaire. Desse total, 650 
mil pessoas se deslocav�m em várias direções, 
enquanto 150 mil estavam aparentemente insta
ladas jun.12..ao Lago IGvu. Por sua vez, um 

porta-voz do Programa Mundial de Alimentos 
das Nações Unidas, afirmou que mais de 100
mil refugiados hutus começavam ontem a cami
ruíar em direção à fronteira, numa aparente 
segunda fase do êxodo de retorno a seu país, 
Ruanda. 
- · Lagos - Desmentindo declarações do go
verno de Ruanda, de que a maioria dos nacio
nais do país que fugiram para o Zaire em 1994 
já retornaram, o representante do Alto Comis
sariado da ONU para os Refugiaaos (Acnur), 
Filippo Grandi, confirmou ontem, na cidade de 
Goma, a permanência de 700 mil deles em uma 
área entre os lagos Kivu e Tanganica. 

Marcada inicialmente para terça-feira e de
pois transferida para ontem, só hoje será reali
?ª�ª· em uma base militar americana de Stut
gart, Alemanha, a reunião de representantes 
<!ios países que ofereceram homens para a força 
multinacional de ajuda. O encóntro é coorde
nàdo pelo Canadá, que comandará essa força 
se ela for efetivada, e que continua insistindo na 
necessidade de que isso ocorra. 

A França, de onde partiu a idéia da força
multinacional, também faz questão de que ela
seja constituída, mas os Estados Unidos, que
pelos planos iniciais compareceriam com o
maior contingente (cerca de 4 mil homens) já
é'áncelaram esse projeto e declarararam-se dis
postos a enviar apenas mil soldados, especialis
ta� em logística e intendência. 

Em Londres, o ministro das Relações Exte
riwores do Brasil, Luiz Felipe Lampréia, infor
mou que o país está reconsiderando sua decisão 
de enviar tropas. "As condições mudaram e 
boa parte dos refugiados já voltou para Ruan
da'\ disse. O assunto será discutido em reunião 
do Estado-Maior das F0rças Armadas e a deci
são final será anunciada pelo presidente Fer
nando Henrique Cardoso depois de consultar
os países aliados do Brasil. 



-
Drania se arrasta há déeadas

A disputa en
tre os tutsis e os 
hutus de Ruanda 
e Burundi, ex-co
lônias belg.as no 
Centro da Africa, 
vêm produzindo 
intermitentes flu
xos de refugiados das duas etnias des
de 1959, quando os dois países se tor
naram independentes. 

O drama mais recente aconteceu 
em 1994, quando o presidente hutu de 
Ruanda morreu na  queda de seu 

avião, atingido por um míssil. O assas
sinato do presic· �nte levou o Exérnito 
ruandense, ent�u dominado pelos hu
tus, a promover um massacre de 800 
mil tutsis e hutus moderados, favorá
veis à partilha do poder entre as duas 
etnias. Depois qo genocídio, os tutsis 
assumiram o poder em Ruanda, levan
do 2 milhões de hutus a buscar refúgio 
no vizinho Zaire, temendo represãlias 
do novo governo. 

Esses butus viviam em campos no 
Leste do Zaire, sustentados pela 
ONU, até o mês passado, quando tut-

sis de nacionalidade zairense iniciaram 
uma revolta naquela região contra o 
governo de Mobuto Sese Seko, que 
está no poder em Kinshasa (a capital 
zairense) há 35 anos. Os rebeldes tutsis 
zairenses, chamados baniamulenge, 
tomaram Goma, a principal cidade da 
região, impedindo que os campos de 
refugiados hutus fossem abastecidos. 
Sem suprimentos, os refugiados come
çaram a voltar para Ruanda, onde são 
recebidos com desconfiança. Embora 
a maioria seja de civis desarmados, há 
entre eles milicianos hutus que partici
param do genocídio de 1994. 
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Em Ruanda, wn 
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GISENYI, RUANDA - Mais de 40 quilôm�-. tros estão gravados nos pés descalços de Berna-..t. 'dette Dusahimana, de 35 anos, um meninó: ij duas semanas no peito e outros dois que cami-r nham a seu lado. Ela voltou do Zaire, após um exílio de dois anos e meio, disposta a se estabelecer de novo na comuna de Rwerere, na cidade de Gisenyi, próxima à fronteira zairense. Mas encontrou ocupadas a casa e as terras �(l deixou em julho de 1994, quando o triunfo dostutsis da Frente Patriótica Ruandense le-Vdtfl. mais de 2 milhões de hutus ao exílio. ''.!)s vizinhos nos recebem bem, nos saúdam mas� não nos deram nada", diz Bernadette. ' ... ,,'irl J?epois do genocídio de i;nais de 800 .mw� 1tuts1s e hutus mo�erados, ha dois anos, .'HP.;, quarto da populaçao ruandense, a maioria ffihi1 tus, fugiu do país, temendo a vingança do n0\14.rJ governo tutsi. Agora, o retorno de mais de ·50�
mil refugiados, iniciado subitamente na sexfa:feira passada, provoca novas problemas. �� ô 1;Em Rwerere, o prefeito e o chefe mil�presidem uma concorrida assembléia de toda9;.os responsáveis administrativos do distrito,.. na�presença de representantes do Alto Comiss�,1 do da ONU para Refugiados. O chefe mili.�pede que se evite toda revanche contra os hutuJ? recém-chegados e faz uma chamado ''pela re:,

_, conciliação de todos os ruandenses", mas -ei;íi3 jseguida adverte que a intenção do goverqÇ}�,«") "fazer justiça e prender todos que tiveram oul- • pa" no genocídio de 1994. ...,,Mas a questão mais inquietante se referêfh1 propriedade da terra. O prefeito lembra qú���governo estabeleceu com toda clareza que óf retornados têm. pleno amparo da lei para recu�pelía..r o Que llies pertence. Ele apela à b'ó�:

vontade dê tod9� para que evitem enfrentam�-""tos. . 
Pátio - Ester Nazbonimpa chegou segu� 1da-feira à sua casa de Rwerere e a encontroJ:ocupada. Passou a noite no pátio com os·sei9tfilhos. Não se atreveu a falar com os quc!Jocupam sua casa porque voltou sem mari<tq,: perdido em algum lugar de Ruanda. "NãQ-'temos comida, nem água, nem teto", diz ela,J"Se não há comida, se a casa está ocupadã, se,ainda não chegou a ajuda das organizaçõés humanit�ri�s, que podemos fazer?", pergunta"":71 A maiona dos casos se parece com o &), Ester, por isso é insólita a história de TheoneSté Ntibaheba. Parado junto à paupérrima casa á� ·adobe junto com uma das duas mulheres\1 

cinco �l�o� !he9neste oferece um "exemplo �reconc1baçao . A esquerda do grupo está Mi�rindi Gasore, que tinha ocupado a casa. Em·segundo plano, à .PO{ta da casa, a seguô�
1 mulher de Theoneste. A direita dela, sentada, à mulher de Gasore, com um filho ao peito. , ,J

Uma das mulheres de Theoneste é tutsi 'tfugiu para o Zaire com quatro filhos e a mãe em abril de 1994, quando começou o genocídio;Theoneste, que é hutu, seguiu os passoS' t1á'primeira mulher em julho, acompanhado ·da segunda esposa. A sogra tutsi foi a primeira avoltar, ainda em 1994, e encontrou a casa vme saqueada. Em dezembro daquele ano, Mirin�do Gasore, um tutsi, ocupou uma parte da casa,de Theoneste com a ·mulher e o filho. N.àsábado, depois de fugir a pé do Zaire, TheoIW&o te voltou com as duas mulhei;es e seis fil�Proprietário e ocupante, um hutu e um tutsi,. decidiram conviver até que o segundo possalevantar sua própria casa. "Temos que Jl.OAcompreender e ajudar uns aos outros", d.a
1 Theone&te com sua voz grave. 



Maré humana! 
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Mais de 700 mil refugiados caminham do Zaire de volÚ\ para 1 

Ruanda, mas ONU mantém plano de enviar força de paz à região 
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. GOMA, ZAIRE- Uma verdadei-ra maré humana, formada por 700 mil refugiados, deslocava-se ontem do Leste do Zaire para a vizinha Ruanda, informou na cidade de Goma o representante local do Al
tR Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Ray Wilkinson. Grande parte dos r'�fugiados é de rÚandenses da etnia hutu, que haviam deixado seu país �pós o massacre de 800 mil pessoas, há dois anos. Agora, eles estão sen
ff9 pressionados a partir por causa dos combates entre o Exército zairênse e grupos guerrilheiros da etn.ia tutsi que atuam na região onde haviam sé estabelecido. Segundo a Acnur, a movimentação tornou-se possível depois que os rebeldes tutsis liberaram um corredor de cinco quilômetros, entre o campo de Mugunga, onde estavam milhares de refugiados, e a área de fronteira. Também ontem, e apesar das infonnações sobre o êxodo, o Conselho de Segurança da ONU aprovou o envio da força multinacional que já vem sendo formada para, sob o comando do Canadá, socorrer os refugiados ruandenses. A notícía do deslocamento em massa foi sau<:}ada pelo governo 1americano. Segundo o porta-voz da Casa Branca Mike McCurry, a movimentação dos refugiados "e enco-1rajadora". Ainda :issim, como a situação continua i;omplicada e não se tem infonnaçãÔ exata a re�o 1 os numeres, os planos de participação na força multinacional continuam '"mantidos. Em Roma, a chefe da agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Catherine Bertini, disse estar informada da passagem de apenas dez mil pessoas pela fronteira, enquanto 75 
mil estavam ali reunidas com o mesmo propósito, mas a entrada em Rúanda é demorada porque todos são submetidos a uma revista pela polícia local, pois é proibida a passagem com armas. Também Catherine Bertini considerou ser muito cedo para se dizer se esse êxodo pode afetar os planos para o deslo-
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camento de uma força multinacional para a ãrea. "É uma boa notícia, pois nosso interesse é o de ajudar as pessoas. Se elas, voluntariamente, decidiram voltar para Ruanda, tanto melhor, mas nós 1 continuaremos a apoiá-las asempreque necessário", disse. Os refugiados que agora voltam são em sua quase totalidade membros da etnia hutu, que fugiram de Ruanda em 1994, depois do genoddio da população tutsi. Muitos desses refugiados participaram do massacre e por isso temiam as penas a que seriam certamente condenados ·quando voltassem. Há dias, no entant0, o governo ruandense garantiu que não haveria r.epresá-lias, mas, de qualquer maneira, o temor ainda existe. 
r=� cai�po� de Mugunga e outrosdas 1med1açoes do corredor em djr�ão à fronteira estavam desertos ontem à noite, e neles só se viam ratos disputando os poucos restos deixados pelos que o abandonaram. Foram também encontrados os corpos de 28 · pessoas mortas a machadadas. Alguns refugiados cf ue concordaram em falar responsabilizaram pelos crimes os rebeldes zairenses da etnia tutsi. Outros os atribuíram a milicianos hutus. Segundo os repórteres Christianne Amanpour e Mike Hanna, da rede de tefevisão CNN, os refugiados que caminham pata a fron-teira estão em melhores condições do que seria de esperar, pois apesar de seu estado geral de carência receberam comida e água, como parte da �juda -chegada no início da semana à cidade de Goma. Ü êxodo levou ontem o governo de Ruanda a dizer, por seu representante nas Nações Unidas, que..o envio da força multinacional já não é necessário, "pois o drama dos refugiados está chegando ao fim". Porta-vozes da organização, contudo, insistiram na necessidade da operação, enquanto diplomatas de vários países que dela participarão manifestaram a esperança de que o Conselho de Segurança autorize imediatamente o deslocamento da força multinacional. 



Drama domina Cú�a da Fome 
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Correspondente 

ROMA - A tragédia do Zaire dominou o segundo dia da cúpula mundial sobre a alimentação. promovida pela F AO. Depois do dramático alerta lançado pela diretora-executiva do Programa Alimentar Mundial (PAM), Catherine Bertini. o vice-primeiro-ministro zairense, Mutambo Bakawa !senda, usou seus dez minutos na tribuna para repelir as acus�ções (di!as _e repetidas contra seu pais) de prmc1-pal fomentador das desordens e do conílito. 
Com voz enérgica. Bakawaapresentou o Zaire. seu governo e seu povo como vítimas da prese�ça maciça e prolongada dos refug1&dos ruandenscs. "Os milhares de refugiados que, hoje. vivem no Leste do Zaire pertencem a Estados que não podem se eximir das suas responsabilidades. de receber de volta seus compatriotas." 
Bakawa fez um apelo à comunidade internacional que está se pre-

parando para uma intervenção humanitária no país geograficamente reconhecido como o "coração da África": "Qualquer ajuda humanitária aos refugiados do Burundi e de Ruanda deve ser depositada e distribuída nos países de origem, não em território zairen�e." .. Apelo que, para muitos part1c1-pantes e observadores da Cúpula de Roma, foi julgado uma reafirmação do propósito de impedir que a força multinacional organizada pelas Nações Unidas tenha acesso e possa cumprir sua missão em terras do Zaire. Hipótese que, se confirmada, tornaria mais alarmante o aviso feito pela diretora do PAM sobre a condenação que pesa sobre os refugiados. "Dentro de um mês. se a força multinacional não entrar na região dos Grandes Lagos, 80 mil crianças com menos de três anos estarão condenadas a morrer de desnutrição e de doenças que se alastram entre milhares de refugiados. Nos últimos meses. pelo menos 20 mil pessoas morrem a cada semana nas 
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terras de fronteiras do Zaire. Quarta-feira, um acordo entre rebeldes e autoridades da ONU, para proceder à distribuição de alimentos em Goma, foi desfeito por disparos de morteiros. Hoje, tentaremos recomeçar essa distribuição, pacientemente. mas com poucas esperanças," disse Catherine Berti�i, que 1terminou a leitura de seu discurso confessando a grande frustração que ela e seus colaboradores sentem: "Sentimo-nos prontíssimos para ajudar os refugiados. Faltanos apenas o acesso à zona em que se encontram esses desesperados''. 
O presidente de Cuba, Fidel Castro, eleito um dos seis vice-presidentes da Cúpula de Roma, cheoou ontem à noite e hoje discursará �obre os prejuízos que a Lei HelmsBurton, americana, vem causando à ilha. A reunião entre Fidel e João 

Paulo 11, no entanto, continua um 
mistério. Fontes do Vaticano disse
ram "até o momento, Fidel não 
solicitou uma audiência''. mas se o 
fizer, "as portas estarão abertas··. 
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Cem líderes mundiais se reúnem em 

· Roma para discutir o combate à fome
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Cúpula é. aberta hoje pelo Papa, que poderá receber líder cubano Fidel Cast� 
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• ROMA. Cerca de 11 mil crianças
morrem de fome por dia no mun
do, o que significa uma morte a

, cada oito segundos. É com esta
situação drástica, que afeta os
países do Terceiro Mundo, que a
reunião de cúpula. da ONU orga
nizada pela FAO (Organização
das Nações Unidas para a Agri
cultura e a Alimentação) vai se 
debater a partir de hoje na capi
tal da Itália. 

A reunião contará com a parti
cipação de delegações de 173 paí
ses, entre os quais cem chefes de 
Estado e de Governo. Será aberta 
pelo Papa João Paulo II, que deve 
ler pessoalmente uma mensagem 
na sede da FAO. Falarão em segui
da o presidente da Itália, Oscar 
Luigi Scalfaro, e o secretário-geral 
da ONU, Butros Ghali. 

Há uma grande expectativa em 
torno da chegada do president� 
de Cuba, Fidel Castro, e da possi
bilidade de este vir a se encontrar 
com o Papa. O porta-voz do Vati
cano, Joaquín Navarro Valls, já 
disse em várias ocasiões que o 
Pontífice receberá Fidel se este 
pedir uma audiência. 

O presidente cubano, que até 
ontem estava no Chile, onde par
ticipou da VI cúpula ibero-ameri
cana, pode ser eleito hoje um dos 
vice-presidentes da reunião, que 
se prolonga até domingo. 

O principal objetivo da confe
rência, que consta da declaração 
política e do plano de ação que 
serão aprovados, é reduzir para 
metade, até o ano 2015, o número 
de famintos que existem no mun
do e que hoje são calculados em 
841 milhões de pessoas. Destas, 
pelo menos 70% são mulheres, 
sempre as mais afetadas pelas 
guerras civis e pelas catástrofes 
naturais. De acordo com a FAO, 
pelo menos 500 milhões de mu
lheres sofrem de anemia e de ca
rência de ferro, o que representa 

graves conseqüências para os re
cém-nascidos. 

O plano de ação a ser aprovado 
inclui sete compromissos que se
rão assumidos por todos os paí
ses participantes. Entre eles 
constam a garantia de criação de 
um ambiente político-social e 
econômico propício, a erradica
ção da pobreza; a adoção de me
did as para que todos tenham 
acesso aos alimentos, garantindo 
emprego, acesso à terra, ao cré-
dito e à água; a aplicação de po
líticas de desenvolvimento sus
tentado que incluam incentivos à 
produção de alimentos e medidas 
para combater as secas, a deser
tificação, as pragas e a erosão 
dos solos, bem como para evitar 
as catástrofes naturais; a utiliza
ção dos investimentos públicos e 
privados para aumentar as ativi
dades ligadas à agricu,ltura. Os 
Governos se comprometem a 
aplicar este plano de ação. 

Medidas especiais foram ado
tadas em Roma para garantir a se:
gurança dos seis a sete mil dele
gados da conferência. Cer<;a d,e"t 

12 mil policiais e pessoal especía
lizado foram mobilizados para 
proteger todos os participantes. 
Os policiais ocuparam posiçõ-esi: 
nos pontos estratégicos da ci:da
de, como os aeroportos de Fiumi;, 
cino e Ciampino, a estação de. 
trem de Roma, as 180 embaixadas, 
da cidade e os 86 hotéis reserva-
dos às delegações. 

As medidas de segurança ca�
sarão um certo transtorno à cida-, 
de, já que o trânsito será cortado 
em todas as ruas que cercam a se;:
de da FAO, num raio de dois quir 
lômetros. Cerca de metade (\os 
funcionários da FAO ficarão e� 
casa durante a reunião, para dei
xar disponíveis suas salas e tele
fones para os cerca de 1.400 jor
nalistas que .estão fazendo a co
bertura do evento. • 
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Na foto, os Bombeiros carregam o menor como se fossE:_anl_m_a_l
----�� 

Polícia caça assassino de menur 

Entidade promete denunciar 

no Ministério Público uso 

da padiola que removeu corpo 
O Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
Belford Roxo entra hoje com 
uma representação no Minis
tério Público contra o Corpo 
de Bombeiros, por ter carre
gado o corpo do menino 

Edvan José de Carvalfio da 
Silva, de 5 anos - morto pelo 
tio em Belford Roxo anteon
tem - amarrado em uma pa
diola improvisada. A foto 
publicada ontem no JH cho
cou a população. Página S Edvaldo, o assassino de Edvan 
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Na avaliação do presidente do Conselho dos Direitos da Criança, o cadáver do pequeno Edvan foi removido como um porco 

Remoção de menino morto 
será denunciada à Justiça 
Maria Madalena Angelo 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentede Belford Roxo está entrando hoje\ com uma representação no Minis-
' tério Público contra o Corpo deBombeiros, por terem carregado ocorpo do menino Edvan José deCarvalho da Silva, de 5 anos, amarrado em uma paqiola improvisada.O documento pede ainda rigor naapuração dos fatos. "Parece queestão carregando um porco. Não épossível que o Corpo de Bombeirosnão tenha material", reclamou opresidente do Conselho, SergioMarques. 

A representação está baseada nafoto publicada na edição de ontemdo JORNAL DE HOJE. Por causadisto, Sergio procurou respostas naCorporação, mas segundo ele, o oficial de dia, cujo nome não souberevelar, respondeu que não há explicação. Caso seja constata a falta derecursos do Corpo de Bombeiros,Sergio informou que a o próximopasso será responsabilizar o governo do Estado pela omissão. A mairi a dos militares vem a temposreclamando da falta de condições de trabalho. Segundo um deles, não háluvas, botas e até uniformes: Na opinião do presidente. não houve a -preocupação dos Bombei-

ros 'de minimizar a dor da famíliaqtie assistiu ao quadro. "O crime emsi já foi um choque para a familia.
Enquanto o corpo estava em localde difícil acesso, até entendemos. Mas, por que não houve a mudança .para algo mais decente?", perguntou Sergio, acrescentando que o transporte do corpo teria de ser feitode outro modo. Como a Justiça estáem período de recesso até o dia 2 dejaneiro, a representação será encaminhada ao Fórum de São João de Meriti, onde há um plantão do MP.Os avós do Maria Valdi-vina deCarvalho e Severino Francisco da Silva tiveram uma crise nervosa aoverem o corpo do neto ser retirado

do matagal. Apesar dos apelos dosamigos e familiares eles permaneceram no local conhecido comoDique até a chegada da perícia. A Fundação Educacional e Cultural de Belford Roxo (Fumbel)conseguiu que a Funerária SãoSalvador realizasse os serviços doenterro do garoto gratuitamente. Opai, o ajudante Pedreiro José Pedroda Silva, não teve condições dearcar com os custos. Até às 16 horas de ontem a criança ainda não havia sido sepultada, apesar de afunerária ter marcado com os paisàs 14 horas para levar o corpo até oCemitério Municipal de BelfordRoxo. 

Polícia ainda está caçando criminoso 
O resultado da necrópsia realiza-· . 1 •
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Policia ainda está caçando criminoso 
O resultado da necrópsia realiza-· 

da no corpo i:lo menino Edvan José 
Carvalho da Silva atestou fratura de 
crânio provocada por"objeto contun
dente. Ao contrário da suspeita que 
foi levantado pelo delegado Nilton 
Gama, da 542 DP, não há simtis de 
violência sexual. Durante a madru
gada de ontem, o cerco a Erivaldo 

. Antonio da Silva, apontado como 
assassino de Edvan aumentou. O 
delegado já tem elementos para 
qualificar o crime como hediondo. 

Apesar de ter esgotado ontem as 
buscas na casa de parentes do acu
sad.o, Nilton Gama acredita que 
conseguirá elucidar o caso. 
"Estamos aguardando as peças téc
nicas para pedirmos a prisão tempo
rária de Erivaldo", contou. "Com 
isto, terei 30 dias para esclarecer em 
que circunstâncias aconteceram os 
fatos". Se o acusado aparecer terá Mirian, mãe de Edvan (com uma das filhas no colo) disse· que espera Justiça para a morte do filho 
que explicar por que chegou com a 
espingarda quebrada e o sumiço do 
cabo. São pontos que a polícia quer 

"Z!l esclarecer para solucionar o caso. C, 
Abalada e sem palavras, a mãe 

do menino, Mirian Carvalho da 
Silva. 20 anos, quer justiça. Em 
casa com as duas filhas que resta-

I.IJ 11 ram ao casal,_ Josiane e Josineide 

• • Salvador da Silva 18 meses e 
dois meses de idade respectivamen-

li te _, disse que um dia antes do 
crime o marido José de Carvalho 
conversou e bebeu durante horas 
com o cunhado Erivaldo. "Não sei 
se conseguirei esquecer a morte 
brutal de meu filho. Tem um grande 
buraco dentro de mim. É difícil 
suportar'', lamentou Mirim choran-
do e com olhar vago. 

Erivaldo, que morava ao lado da 
casa de Edvan, na Rua Chapoliam, 
939, chegou da Paraiba pouco mais 
de quatro meses. Biscateiro, tinha 
como principal distração caçar preá 
com uma espingarda. Os documen
tos entregues pelá mulher do acusa
do estão recolhidos na 542 DP. Na 
opinião do delegado, a única manei
ra de ErivaJdo ter fugido é de caro
na de caminhão. Segundo a avó da 
criança, na Paraiba os parentes já 
foram avisados do crime e caso o 
criminoso apareça no local será cap
turado. 

O delegado pretende ouvir hoje o 
/ 

depoimento da mulher de Erivaldo. 
Segundo familiares da vítima, ela 
pode estar escondendo o local onde 
o marido pode ser encontrado.

) 
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Ca.rws Alberto, que reside no mutirão com outras 63/amílias, denuncia ameaças de despejo 

A violência na 
disputa por terra 

Há 107 anos persiste um dra
ma. Segundo José Cláudio Al
ves, a luta pela terra foi motivo 
de vários conflitos, principal
mente entre o inicio do século e 
a década de 60, quando a falência 
das fazendas provocou a criação 
de loteamentos. 

O sociólogo divide os conflitos 
por terras em duas fases. A pri
meira aconteceu no início do sé
culo, quando o fim das planta
ções de cana-de-açúcar transfor
mou as fazendas de Duque de 
Caxias em loteamentos. Cerca 
de 50 anos depois, a história se 
repetiu em Nova Iguaçu, com o 
fim dos laranjais. Em ambos os 
casos, grileiros expulsaram à 
força trabalhadores que antes 
ocupavam as terras. Quando re
sistiam, os enfrentavam a fúria 
da policia. 
Há 22 ocupações na cidade, 

com os moradores ameaçados de 
expulsão. É o drama de 64 famí
lias que há cerca de três ano� 
moram em um terreno invadido, 
na Rua E, Bairro da Posse. Se
gundo o presidente do mutirão, 
Carlos Alberto de Souza, AO 
anos, um homem já foi à áre� 
acompanhado por dois PMs di
zendo ser dono do terreno, mas 
os invasores decidiram perma
necer à espera de que a área seJa 
desapropriada pela prefeitura. 
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prefeito César Maia quer proteg�r menores de responsabiliza? O caminho da lei aponta os pais ou 
13 anos desacompanhados, retirando-os das alguém no lugar deles. Ou então é o poder público 

ruas entre meia-noite e 4h da manhã. Mais uma vez que se responsabiliza pelo menor sem família. Mas o 
a Constituição é invocada para defender o direito do poder público não se entende. É preciso acabar com o 

menor a perambular pela madrugada, e não para jogo de empurra, no qual todos se esquivam. Na 
dar-lhe casa, comida e escola quando lhe falta o lar; Grã-Bretanha, no ano passado, a Justiça comum 
ou quando é utilizado pelos pais ou por um intenne- condenou à tutela estatal, até alcançarem a maiorida-
diário na exploração do sentimento coletivo. O espe-- de, dois menores de 9 e 12 anos que mataram uma 
táculo é antigo, mas se agravou por falta de providên- criança de 5 anos. o envo veu� 
oias para acabar com o uso de menores por maiores, , nminoso, numa aura de impunida 
pais ou estranhos. A inércia do poder público funcio- subentendida como direito, sob o patroc;ínio do Es 
QOU como incentivo a esse negócio que o Estatuto da do e de um falso paternalismo social que se recusa 
Criança e do Adolescente consagrou como intocável. ver as coisas como se apresentam. A única proteção 
1 De dia a cena deprimente faz parte da paisagem, impedir a publicação do seu nome ou da sua fotogr. -
mas à noite causa revolta ver menores, atuando sob O resto po� ---. órientação de um maior, convenientemente a distân- . ano d� Segurança YUblica, coronel N1l-
dia para não ser visto, pedindo dinheiro nos cruzil- ton_ Cerq ue1ra, est� pro�ando �ue . a confiança da
mentos de trânsito. Menores na rua tarde da noite sociedade na autondade e decorrenCia dos governan-
não são questão social exclusiva, pois os que têm tes para agir, e não apenas verbalizar. Acaba de 
endereço também precisam da proteção da lei nos acertar na mosca com a ordem de prender � flaneli-

bares e nos baixos onde são iniciados em drogas e nhas: provou logo que atuam como olheiros dos 
l)ebidas. Quem não sabe? Estão fora das atribuições ladrões de automóveis nas ruas, cujo único dOCllll:}en-
do Juizado de Menores? Eles também são parte do to que exibem são as fla�elas. 
problema que o Estatuto da Criança e do Adolescen- � tax� de roubo caiu pel_a metade._De 120 �sos 
te tornou sagrado e cuja solução ficou mais difícil. O Pº�. dia, vei? para 60 log? �a mauguraça? da medida . 
Estatuto é filho do mesmo equívoco que gerou a E Jª anunCJou que a prox1ma etapa serao os fer� 
Constituição de direitos sem deveres. É preciso deses-
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J I t" • · bTd d d pod · um os pro emas que pe em spos1çao, e o secre -� u �zar com ur�enc1a a responsa 1 1 a. e o er rio de Segurança tornou público que vai prender p�bhc_o em r�l�çao a menores, os que te� e �s q�e quem oferecer proteção paga à porta dos teatros e 
*ªº tem família, e aqueles para os quais pais nao casas noturnas de diversão, sem apresentar documen-ç0ntam. tação legal. V�le,o exemplo que pode servir de mode-

Se menor não é responsável, quem então se lo. 
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ENTREVISTA/Már�io Mo��é, promot_or
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'Maus tratos levam à fuga' 
Nos últimos dois anos o promotor da 2ª Vara de Meno

res, Márcio Mouthé, entrou com três ações civis contra o 
Estado. As ações se referem ao mau atendimento prestado 
em todas as unidades que cuidam de menores infratores. 
Uma das irregularidades mantidas é a internação conjun
ta, sem contar a idade e a gravidade do ato infracional. 

O GLOBO-A ti 
que o senhor � 
atribui um índi- • 
ce tão alto de 
reincidência en-
tre as meninas 
infratoras? 

MÁRCIO MOUTHÉ - À péssi
ma qualidade do atendimento. No 
Santos Dumont, o ócio é total e 
não há respeito ao artigo 123 do 
estatuto, que estabelece a separa
ção das internas de acordo com a 
compleição fisica, número de iii
frações e gravidade do ato infra. 
cional Lá, todas dormem no mes. 
mo alojamento. Não há camas, só 
colchonetes no chão e nem armá
rios para qu,e possam guardar seus 
pertences. E dificil entender: são 
apenas 26 meninas internadas 
atualmente. Com tão poucas, era 
para o Estado oferecer um atendi
mento de excelente qualidade e 
não é isso que aconteçe. 

O GLOBO - Isso não desmo
raliza o atendimento? 

MOUTHÉ - Claro. Elas fogem 
seli} ter o atendimento necessá
rio, expondo ainda mais a socie-

dade a estes riscos. Elas passam 
pelo sistema, perdendo a possibi
lidade de ressocialização antes da 
maioridade. A Justiça aplica as 
medidas, as meninas cumprem, 
mas isso não está adiant.ando na
da. Quando elas saem ou fogem, 
acabam retornando à atividade an
terior. 

O GLOBO - O senhor tem in
formações sobre o índice de eva
são nas três instituições do Es
tado? 

MOUTHÉ - Esse rodice já che
ga a 90%. Em abril deste ano, 
na Escola João Luiz Alves foram 
internados 16 menores infratores. 
No mesmo mês fugiram 17. De ja
neiro até agora 150 meninos fugi
ram. Se a lei tivesse sendo cum
prida, não haveria um rodice tão 
alto. 

O GLOBO - Como estão cami
nhando as ações na Justiça? 

MOUTHÉ '- Ganhamos em to-' 

das as instâncias e o Estado con
tinua descumprindo as decisões ju
diciais. No educandarlo, desejo de ser livre 
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Vivendo no mundo da fantasia 
Sua docilidade, simpatia e o 

jeito firme e seguro de articular 
as palavras se destacam em 
mej9 às demais. Maria Isabela 
virou Maria Isabela na brinca
de�ê da escolha dos nomes para 
houwnagear a filha de um ano e 
quago meses. Ela mesma tem 
ap�rias 15. O primeiro contato 
faz com que se tenha a certeza 
de que está ali por excesso de 
rigor da juíza. A história que 
conta, bem poderia caber em 
qualquer romance: 

- Me apaixonei pelo pai da
minha filha é' os dois achamos 
que estava na hora de nascer 
Isabela. Construímos uma casa 
bem bonita, perto da casa da mi
nha mãe, que também é grande 

e bonita. Ela nasceu e quando 
tudo parecia ir muito be,m, me 
envolvi com amigos meus vicia· 
dos em droga. Deixei-os entrar 
na minha casa, fumar, cheirar, e 
acabei aqui dentro. Mas logo vou 
sair. 

A realidade: como a maioria, 
Maria Isabela é reincidente. Há 
cerca de dois anos foi levada pa
ra o Educandário por prostitui
ção. Agora, ·está envolvida com 
um grupo ligado ao tráfico e 
consumo de drogas. Internada 
há 21 dias, só na yltima quarta
feira a mãe fez contato com a 
assistente social. Não procurou 
há mais tempo porque não tinha 
dinheiro para pagar uma ligação 
interurbana. 

Entre a depressão e a euforia 
Quatro borboletas já pousa

ram em Jenifer. Ela adora esses 
insetos por achar que trazem 
sorte. Por isso, tatuou no pesco
ço suas asas coloridas. Jenifer 
veio do interior do estado e esta 
é a sua segunda passagem pelo 
Santos Dumont. Motivo: envol
vimento com tráfico de drogas. 
Tem 17 anos e desde os 12 anda 
solta, fugindo das garras do pa
drasto que a maltratou. Está in
ternada há um mês e a mãe ain· 
da não apareceu para visitá-la. 

Cara de menina e olhar triste, 

Jenifer vive entre a euforia e a 
depressão. Assim como acredita 
na sorte das borboletas, na se
mana passada pensou em se ma
tar. Ela deveria estar em trata
mento para se livrar das drogas, 
mas não há vagas na rede públi
ca. No educandário, ela aguar
da audiência com o juiz, mas te
me ter que voltar para casa. 

- Para lá eu rião quero ir. As
pessoas da minha cidade são 
muito fofoqueiras e adoram me 
criticar - disse a menina. 

,-
1 
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Caminhos quase 
sempre sem volta 
Uma tem um filho na barriga 

há oito meses e outra tem um 
filho de um ano que está sendo 
cuidado pela avó. As histórias de 
Vanessa e Madona são muito pa
recidas. Ambas deixaram suas 
casas muito cedo, fugindo da 
violência. Vanessa viu o pai e o 
irmão serem assassinados e, nos 
últimos sete anos, divide seu 
tempo entre as ruas de Copaca
bana e o Educandário Santos 
Dumont, onde já entrou 22 vezes, 
por roubo· ou furto .. Vanessa é o 
nome fictício que inventou, ho
menageando uma prima de 
quem gosta muito. 

Pelo nome que escolheu já dá 
para imaginar seu desejo escon
dido. Madona, de 17 anos, é uma 
negra alta e bonita. Saiu de casa 
para fugir das surras do pai e 
também foi parar nas ruas de 
Copacabana onde, segundo ela, 
conheceu a vida do crime. Este
ve na escola até a terceira série, 
mas não pensa em voltar a estu
dar. Sua única vontade atual
mente é de fugir do educandário, 
como já fez outras vezes. 

- Qualquer coisa, menos es
cola. Eu já gostei de estudar, 
agora não gosto mais. O que éu 
queria saber já sei: ler e a escre
ver - afirma Madona, que em
bora pense muito no filho, ainda 
não sabe o quer da vida. 
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Policial examina flecha Idêntica à que quase matou o menino Francisco 

Flechada fere 

m:Jr:tw: !lttc� 
O menino Francisco Alves dos 

Santos, de 12 anos, está interna
do em e�do, grave no Hospital 
Miguel Couto, depois de ter sido 
atingido por uma flecha que lhe 
1,erfurou o pulmão esquerdo, o 
diafragma, o flgado, o baço e o 
intestino. Francisco foi ferido na 
noite de domingo na Praça Cacil
da Becker, na Urca, quando vol
tava com colegas de uma festa 
junina na Praia Vermelha, e pa
rou por volta das 22h para as
sistir a uma briga. Havia cerca 
de 50 adolescentes na praça e de 
um prédio partiram as três fle
chas, todas com ponta de aço. 
Um outro rapaz, Gustavo Pimen
tel Maciel, de 14 anos, também 
ficou ferido no braço direito, 
mas sem gravidade. 

Alguns moradores dos prédios 
próximos chegaram a chamar a 
polícia, mas quando a primeira 
patrulha da PM chegou a briga 
já terminara e Francisco e Gus
tavo já tinham sido socorridos e 
levados para o Hospital Rocha 
Maia, em Botafogo, de onde fo. 
ram transferidos para o Miguel 
Couto. Um tio do garoto e outras 
duas testemunhas afirmam que 
as três flechas partiram do se
gundo andar de um prédio da 
praça, mas até a noite de ontem 
os policiais da 1oa DP (Botafogo) 
não tinham identificado o agres
sor. 

O delegado-substituto Ricardo 
Franco do Nascimento trabalha 

com a hipótese de as flechas te
rem sido lançadas por um mora
dor, que tentava dispersar os 
adolescentes que brigavam. O 
delegado apresentou uma flecha 
- com 45 cm, feita de material
plástico e com ponta metálica. A
flecha tem um desenho de um
alce e as inscrições Forestville,
Connecticut - provavelmente o
local onde foi fabricada, nos Es
tados Unidos. Ela foi encontrada
ontem de manhã; nas proximida
des do Iate Clube.

Ao chegar ac Hospital Miguel 
Couto, à meia-noite, Francisco 
estava em estado tão grave que 
todos os médicos ·que estavam 
na emergência foram mobiliza
dos para o atendimento e todo o 
sangue disponível foi usado du
rante a cirurgia. 

- O ferimento atingiu cinco
órgãos e tem cerca de 35 centí
metros - disse Paulo Pinheiro, 
diretor do hospital. 

Um primo de Francisco, Bru
no Cerqueira Lima, de 13 anos, 
disse que as flechas foram dispa
radas do segundo andar do Edifí
cio Nádia, quando dois garotos 
- conhecidos como Guilherme,
da Rua Lauro Müller, e "Ne
ném", do Leme - brigavam, em
meio a cerca de 50 jovens. Se
gundo Bruno, logo depois que �
primeira flecha foi dísparadà,
houve correria, mas Francisco
ficou parado, sendo atingido.
Gustavo foi felido depois.
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• Crianças da América Latina fazem trabalho pesado em nova foto polêmica de Oliviero Toscani.J) _ara
campanha publicitária da Benetton. A Justiça alemã proibiu a publicação dos anúncios.
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Interno da Febem: segundo presidente, um 'campo de concentraçao' 
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'Inferno' na Febem-MG 
Internos andam 
nus e comem as 
próprias fezes 

WALTER HUAMANY r 

BELO HORIZONTE 
Afastados do convívio social e 
familiar, muitos deles há 20 
anos, 180 deficientes mentais 
internados na Febem de Mi
nas ·"vivem num inferno", 
conforme definição da pró
pria diretora da f\mdação, Te
rezinha Alvares. A luz do dia, 
eles rasgam as roupas, andam 
nus, comem as próprias fezes 
e se autoflagelam repetidas 
vezes nas seis casas que com
põem a Escola Paulo Campos 
Guimarães, no Barreiro, re
gião Oeste da capital. Nessas 
casas, que têm nomes singe
los como "Bem Me Quer", 
"Arco Íris", "Menina Flor", 
"Pequeno Polegar", "Pingo de 
Gente" e "Casa de Menino", 
apenas seis funcionários espe
cializados tomam conta dos 
internos. Não há médicos pa
ra atender os feridos, que de
pendem de vagas nos hospi
tais públicos. 

- Ninguém quer emprego
aqui, pois a média salarial é 
de apenas R$ 100, e a extin
ção da Febem, em dezembro, 
já foi anunciada - disse Tere-

zinha Álvares. - A escola 
ainda recebe alimentos e re
médios, mas não consegue 
contratar funcionários. 

Os poucos funcionários que 
permanecem na lavanderia, 
na cozinha e na coordenação 
das seis casas, muitos deles 
em desvio de função, são cha
mados de heróis pela direto
ra. 

- Não temos fonoaudiólo
gos, médicos, psiquiatras nem 
enfermeiros. Algumas crian
ças ficam amarradas para 
não comer as fezes nem se su
jar com elas rolando no chão 
- contou.

O presidente da Febem de
Minas, James Eustáquio La
deia, disse que a unidade do 
Barreiro é uma espécie de 
campo de concentração. Se
gundo ele, um seminário que 
começa hoje debaterá os pro
blema� da instituição. 

- E difícil consertar uma
instituição que vai acabar em 
dezembro. Mas temos que 
tentar - disse. 

Ladeia reuniu-se ontem du
.rante 40 minutos com o go
vernador de Minas, Eduardo 
Azeredo. Este também reco
nheceu que o modelo da Fe
bem está falido e disse que o 
Governo estadual e a Prefei
tura de Belo Horizonte vão as
sumir parte da assistência 
médica aos internos da Fe
bem. 
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Violência em 
ceasa atinge 500

mil crianças 
-

a cada ano 
SIMONE BIEHLER MATEOS 

SÃO PAULO - A cada ano, 
cerca de 500 mil crianças são 
vítimas de violência doméstica 
no Brasil. Metade delas é es
pancada e, em decorrência disso, 
25 mil acabam mortas ou com 
seqüelas psicomotoras e neuro
lógicas, às vezes permanentes. O 
restante é de casos de negligên
cia e abandono (22%), tortura 
psicológica (11 %) e abuso sexual 
(8%). A covardia e a violência 
desses episódios se evidenciam luando se constata que a metade 

1s vítimas tem menos de 7 
· állos sendo 17% menores de 2

anos� A maioria das agressões
tem como autores os próprios
pais, que, com freqüência, estão
apenas reproduzindo os espanca
mentos sofridos na sua própria
infância.

- A maior parte e os piores
casos de violência contra crian
ças ocorrem no seio da família e
em 70% deles os agressores são
os próprios pais - diz o pedia
tra Hélio de Oliveira Santos, di
retor do Centro de Atendimento
aos Maus-Tratos na Infância
(Ctami) de Campinas.

Os números são resultado de
projeções feitas a partir de dados
coletados em dez anos de traba
lho do Crami de Campinas -
que acompanhou mais de três
mil casos - e de outros dez cen
tr.-os mais recentes espalhados
pelo interior do estado. De acor
do com o Crami, cerca de 36 mil
meninas e quatro mil meninos
são violentados sexualmente por
ano no Brasil e, ao contrário qo
qµe se pens�. os agresso�es m9:1s
ft!eqüente sao os própnqs pais,

vindo depois os padrastros e ou-
tros. parentes próximos. 

- Existe um fator cultural de
terminante na maior garte dos 
casos de abuso sexual. E o racio
cínio, muitas vezes até verbali
zado, de que "eu dei a vida, ali
mento, educo; logo, tenho o di
reito de iniciar sexualmente" -
explica a psicóloga Dalca Chaves 
de Almeida, coordenadora do 
Núcleo de Referência às Vítimas 
da Violência da Clínica Psicoló
gica da Sedes Sapientiae. 

Ao contrário do que se pensa, 
a violência contra os filhos não é 
um hábito exclusivo das famílias 
pobres: ela se distribui quase 
que proporcionalmente pela pi
râmide social. Segundo Santos, 
além das seqüelas física_s, as 
agressões constantes ou violen
tas 9.uase sempre resultam em 
disturbios psíquicos, algumas 
vezes permanentes: 

- É comum a idéia de que um
tapinha não faz mal e é bom pa
ra educar. Só que, quando esse 
tapa se repete 365 dias ao é3:IlO, 
se converte numa tortura psico
lógica brutal - diz Santos. 

Alguns fatores parecem pre
dispor os pais a maltratrar os 
filhos. Com freqüência, eles pró
prios, quando crianças, foram 
maltratados e, depois, reprodu
zem modelos aprendidos na in
fância. Cerca de 43% desses 
agressores apresentam distúr
bios de comportamento e 12%,
problemas de alcoolismo. Em 
menor escala, a desagregação fa
miliar, o desemprego, !3- t5>xi�o
mania e, raramente, dlsturb1os 
psiquiátricos também estão asso
ciados ao perfil dos pais que 
maltratam os filhos. Fatores só
cio-econômicos1 educacionais e

culturais exp icam 40% das
agressões. 
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Repetição pode 
levar ao suicídio 

E 
ntre as alterações de
comportamento mais 

freqüentes nas crianças 
agredidas estão: regressão 
no desenvolvimento, tiques 
nervosos, insônia, inconti
nência urinária e fecal, an
siedade, dor de cabeça ou 
de estômago, depressão, 
até casos extremos de au
to-mutilação e tentativas 
de suicídio. Já nas vítimas 
de violência sexual são co
muns as fobias, como o 
medo de estranhos, do es
curo ou de sair de casa, e a 
perda de interesse pelo se
xo oposto, no caso de ado
lescentes. Em crianças, 
muitas vezes se notam 
brincadeiras sexuais exa
geradas, que às vezes re
produzem a violência a 
que foram submetidas. 

Quanto às seqüelas que 
se arrastam até a maturi
dade, segundo o Crami, sa
be-se que a maior parte dos 
pacientes de consultórios 
psiquiátricos sofre de trau
mas relacionados a agres
sões sofridas na infância. 
Os problemas mais fre
qüentes são: dificuldades 
de relacionamento afetivo 
e sexual, insônia, emagre
cimento extremo por ano
rexia, medo de andar só e 
tendências suicidas. Crian
ças agre·didas também 1 

mostram uma maior pro- : 
pensão ao uso de drogas,quando adultas e, no caso 
de abuso sexual, se acres- · 
centa uma propensão à ::i 

prostituição: um alto per
centual de prostitutas foi : 
violentada na infância. ',' 
Além disso, as vítimas de . 
abusos sexuais costumam ,crescer com uma preocu
pação distorcida com rela
ção ao sexo, com uma 
grande insegurança para 
dominar situações de con
vivência social e interpes- · 
soal e com disfunções s�- :: 
xuais que podem chegar a 
incapacidade total para o 
orgasmo. 
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Crianças vítimas de vlolêncla doméstica: pais repetem covardia e vlolêncla a que foram submetidos na lnfêncla 

O grande desafio: romper a barreira do silêncio 
SÃO PAULO - Combater "o 

complô do silêncio" é o maior 
desafio dos profissionais que tra
balham para acabar com casos 
de pais que maltratam os filhos. 
A experiência mostra que a 
maioria desses episódios só cos
tuma vir à luz quando as conse
qüências chegam à morte da ví
tima ou a seqüelas graves. Mes
mo nesses casos, a maioria aca
ba camuflada no hospital sob a 
etiqueta de "acidentes domésti
cos". 

- Preparar os médicos para
identificar os espancamentos é 
fundamental. Mas devemos tam
bém preparar os professores pa
ra identificar as agressões - diz 
a psicóloga Dalca Chaves de Al-

meida, coordenadora do Núcleo 
de Referência das Vítimas da 
Violência da Clínica da Sedes 
Sapientiae. 

O núcleo ofereceu tratamento 
psicológico gratuito a alguns dos 
casos mais graves encaminhados 
pelo S.O.S. Criança de São Pau
lo. Ao todo, foram dez crianças e 
adolescentes e três pais agresso
res que passaram pela clínica, 
por determinação do juiz, que às 
vezes impõe o tratamento como 
condição para restituir aos pais 
a guarda dos filhos. Nesses ca
sos, conta Dalca, o primeiro pas
so é sensibilizar os pais para a 
necessidade do tratamento, que 
não pode ser à força. 

Entre os comportamentos que 

podem indicar que uma criança 
está vivendo um problema desse 
tipo, a psicóloga menciona a 
criança que passa a se isolar, 
que dorme na sala ou que perde 
o apetite. Nada disso, porém, ne
cessariamente é resultado de es
pancamentos. Cabe ao professor
estar pteparado para fazer a
aproximação, averiguar o pro
blema e, em caso de dúvida, pro.
curar aUXI1io.

Já no caso de abuso sexual, os 
sinais costumam ser mais cla
ros. E comum entre as crianças 
vítimas dessas agressões uma 
ênfase exagerada nas brincadei
ras sexuais, um vocabulário se
xualizado e a encenação de si
tuações por elas vividas. 
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T., de 7 ar.os: vontade de voltar a viver ao lado da mãe, que, por sua vez, teme vingança do ex-marido 

O. tem crises
nervosas quando 
ouve voz da mãe 
SÃO PAULO - O. tem ape

nas 6 anos mas exibe pelo cor
po, sobretudo m1, cabeça, inúme
ras cicatrizes. E que sua mãe 
costumava surrá-lo, quase sem
pre com pauladas na cabeça, 
sob a alegação de que era muüo 
levado. Além disso, como O. 
urinava na cama, seus pais o 
puseram para dormir nos fun
dos da casa. Ali o encontraram 

as assistentes sociais do S.O.S. 
Criança, nu e em meio a vestí
gios de fezes nas paredes. 

Pendurada sob a mesa da co
zinha, a equipe do S.O.S. tam
bém encontrou uma cinta de 
couro destinada, segundo a pró
pria mãe, aos castigos que O. 
pudesse merecer pelas artes 
que fazia. Além disso, segundo 
os vizinhos, o menino muitas 
vezes era deixado pela mãe sem 
alimentação ou amarrado. O 
pai, servidor do Hospital das 
Clínicas, nega ter maltratado o 
garoto. 

Em conseqüência das surras, 
O. apresenta s�rios problemas
neurolóçicos, fonoaudiológicos 
e psicologicos. Ele treme e tem 
crises nervosas cada vez que 
ouve a voz da mãe. Agora, junte 
com outras 14 crianças, todas 
vítimas de maus-tratos, vive 
num abrigo do S.O.S. Criança. 
Ali ele está recebendo as pri
meiras avaliações psicológicas e 
médicas, enquanto aguarda 
uma decisão judicial sobre sua 
custódia. Caso o juiz determine, 
seus pais poderão perder o pá
-trio poder, o que tornaria O. 
disponível para adoção. 
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Agressões deixam seqüelas tisicas e psicológicas 

N., 2 anos,ficou 
retardado; M, 
de 5, emudeceu 
SÃO PAULO - M. tinha 5 

anos quando viu o pai espancar 
o irtnãozinho N., de menos de 2
anos, até deixá-lo inconsciente.
As surras, eventuais na casa
daquele funcionário público de
classe média, jamais tinham
chegado a esse nível de violên
cia. Em conseqüência da agres
são, N. sofreu um trauma cere
bral e ficou retardado. M. emu
deceu e fechou-se completamen
te para o mundo. O episódio foi
denunciado pelo médico que
atendeu N. no pronto-socorro e
os dois irmãos foram encami
nhados ao S.0.S Criança e daí,
por decisão judicial, para uma
internação na Febem.

Foram precisos dois anos de 
tratamento para que M. conse
guisse freqüentar a escola da 
Febem e recuperasse a capa
cidade de aprendizagem e mais 
um ano para que recebesse alta. 
Segundo a psicóloga, a etapa en
tre os 5 e os 8 anos é um mo
mento delicado, onde a criança 
desenvolve o aspecto social da 
sua personalidade, precisando 
muito para isso dos modelos 
materno e paterno. 

- Uma criança maltratada
nessa etapa sofre uma quebra 
na formação da sua personali
dade, perde a confiança nos 
seus modelos. Cabe à terapia fa. 
zê-Ja recuperar essa confiança e 
v0ltar a ver o adulto como estí
mulo ao crescimento e não co
mo ameaça. 

Os pais de M. e N. também 
receberam tratamento psicoló
gico, obrigados por decisão judi
cial. Durante os três anos em 
que os filhos estiveram interna
dos na Febem, eles os visitaram 
cada semana. No fim, após ava
liação psicológica e por decisão 
judicial, recuperaram a guarda 
das duas crianças. 

Padrasto de T. 
a estuprava 
diariamente 

SÃO PAULO - Apesar de al
ta e esbelta, T. tem apenas 7 
anos, o que não foi impedimen
to para que, durante semanas, o 
padrasto a estuprasse diaria
mente, cada vez que a mãe saía 
para trabalhar e a deixava no 
barraco na favela onde viviam. 
O irmão, de 9 anos, acabou con
tando tudo para a mãe, que de
nunciou o marido à polícia. 

O agressor foi preso mas a 
mãe, temendo que ele seja solto 
e volte em busca de vingança, 
preferiu internar os dois filhos 
mais velhos num abrigo do 
S.0.S. Criança destinado a víti
mas de violência doméstica. Há
seis meses no abrigo, tristonha
e cheia de saudade da mãe e do
irmão, T. só sonha em voltar a
morar em sua casa:

- Quero voltar com a minha
mãe, mas sem o meu padrasto. 
Ele me machucava muito. Eu 
chorava, mas ele fazia aquilo 
comigo todo dia. Era só a mi
nha mãe sair ... - relembra a 
menina. 

No abrigo, T. convive com C., 
de 11 anos, que as educadoras 
suspeitam que também tenha 
sofrido algum tipo de abuso se
xual, embora esteja internada 
como vítima de espancamento: 
seus pais a surravam com fio 
elétrico, mangueira e cabo de 
vassoura, quase sempre por ela 
ter consumido algum alimento 
sem pedir autorização. A sus
peita nasceu do exagerado inte
resse que C. demonstra por 
brincadeiras sexuais, num com
portamento típico de crianças 
que sofreram este tipo de abuso 
e que tendem a reproduzir ges
tos e atos de que foram víti
mas. 
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Excepcional é 
atropelado e 
espanc�gQ�é 
a morte·verif SP 
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SÃO PAULO - O comerciante
,João Soares Barbosa, de 31 anos, 
dono de uma pizzaria no bairro 
de Itaquera, na Zona Leste da 
capital paulista, atropelou e es
pancou até a morte Márcio do 
Nascimento Costa, de 16 anos. 
Márcio era um excepcional, com 
idade mental de apenas oito 
anos. O comerciante cometeu o 
crime depois de surpreender o 
adolescente tentando arrancar o 
limpador de pára-brisa da Cara
van pertencente à sua pizzaria. 

Primeiro, João Barbosa atro
pelou Márcio, passando por ci
ma de suas pernas com uma pi
cape. Depois, com o rapaz caí
do, Barbosa atacou-o a socos e 
pontapés. Com as duas pernas já 
quebradas, Márcio desmaiou, foi 

. Jogado na caminhonete do co
merciante e levado por ele até a 
mata do Parque do Carmo. Lá, 
oi espancado até a morte. 

Ao ver o atropelamento e o es
ancamento posterior. o colega 

do rapaz Herval Jackson da Sil
va, de 17 anos, correu com ami
gos ao 103° Distrito Policial para 
pedir ajuda à polícia. 

O delegado do distrito, João 
Roberto Lemos BarbaCa, acredi
ta que Márcio tenha sido tam

bém violentado sexualmente pe
lo comerciante. O corpo do ado
lescente, ao ser encontrado on
tem de manhã atrás do restau
rante O Beco, um dos mais 
movimentados da região, estava 
sem roupas. 

- Foi um crime bárbaro. Es
tou quase convicto de que houve 
violência sexual - disse o dele
gado Barbaça. 

O comerciante Barbosa, que 
não tem antecedentes criminais, 
nem se preocupou em fugir. Ele 
foi preso ontem mesmo quando 
saía de sua casa, na rua Diego de 
Figueroa, para ir para sua piz-
1.aria, na rua Silvio Barbini, no 
mesmo bairro. 

O crime revoltou a população 
local, principalmente no conjun
to da Cohab José Bonifácio, onde 
o rapaz assassinado morava. Se
gundo os policiais, muitas pes
soas, indignadas com o crime, 
pretendiam invadir a piz?.aria de 
Barbosa e depredar o estabeleci· 
mento. 
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� Cão mata bebê 
de 1 ano em 
supermercado 

��3�?,t��o 
SAO PAULO - Um cão fila 

brasileiro atacou e matou ontem 
à tarde o menino João Marcos 
Eduardo Bezerra, de 1 ano, den
tro do supermercado Chiadda, 
em São Bernardo do Campo. A
mãe da criança descuidou-se e 
o filho foi para os fundos do su
permercado onde o cão estava
preso a uma corrente. Ao saber
do episódio, o dono do estabele
cime.nto, Cássio Chiada

./ 
sentiu

se mal e foi hospitalizaao.
O caso foi registrado na Ga De

legacia de Policia de São Bernar
do. Cássio Chiada foi indiciado 
em inquérito policial pelo crime 
de omissão de cautela na guarda 
de animais. 

O fila brasileiro é um cão de 
forte musculatura, com altura 
média de 70 centímetros. A raça 
é muito feroz. 1 
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cnança em Jaúla 

no quintal da casa 
BELO HORIZONTE - A Polí

cia Civil de Minas libertou on· 
tem uma criança de 1 ano e 
11 meses que estava sendo man
tida presa numa jaula de madei
ra pelos próprios pais. Leandro. 
de Souza Santos foi levado para 
o hospital Odilon Behrens em
estado grave e corre risco de vi
da. Seus pais, Gilson José dos
Santos e Laura de Jesus dos
Santos, foram presos em flagran
te. Laura também é acusada de,
há cerca de sete meses, ter mata
do outro filho, Israel, irmão gê
meo de Leandro.

Os maus tratos sofridos por 
Leandro só foram descobertos 
porque a polícia mandou que 
dois detetives fossem à casa de 
Gilson para intimá-lo a depor so
bre a morte de Israel. Chegando 
lá, eles encontraram o garoto 
trancado num cubículo de ma
deira coberto por uma chapa de 
alumínio, armado no quintal da 
casa. Leandro estava sem rou
pas, subnutrido, apresentava 
marcas de violência pelo corpo e 
tinha febre. 

- Levamos o menino imedia
tamente para o hospital, mas o 
caso dele é muito grave - disse 
o dele�do Edson Moreira, da 5a

Delegacia de Homicídios, res
ponsável pela apuração do caso. 

Dentro da casa os detetives en
contraram ainda outras três 
crianças, de 3, 4 e 5 anos, filhas 
de Laura de Jesus. Embora não 
estivessem presas, elas também 
apresentavam sinais de desnu
trição e espancamento. De acor
do com o delegado, as três foram 
encaminhadas para uma insti
tuição pública que trata de 
crianças carentes em Belo Hori
zonte. 

Edson Moreira não tem mais 
dúvidas de que Laura foi a res
ponsável pela morte de Israel,• 
em julho do ano passado. Segun
do ele, o garoto - que, na época, 
tinha apenas 1 ano e 2 meses -
foi espancado pela mãe porque 
se recusava a comer: 

- Diante da recusa de Israel,
ela começou a enfiar com força o 
garfo cheio de comida na boca 
da criança. Em seguida, jogou o 
garoto contra a parede. O ali
mento deve ter parado na gar
ganta e provocado sua morte -
disse o delegado, acrescentando 
que não prendeu Laura porque, 
na ocasião, não tinha provas 
contra ela. 
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Bolo com 
v�:q�no de rato 
eausa� ·mõrte 
. de menino 

ov-��

Um bolo envenenado provocou 
a morte de Tiago Ferreira Bene
dito, de 9 anos, e a intoxicação 
de seus três irmãos. O menino 
morreu ontem na clínica Pronil, 
em Nova Iguaçu, onde estava em 
coma profundo há oito dias, in
ternado logo após comer o peda
ço maior do bolo. A polícia cons
tatou que o alimento, comprado 
no supermercado Novo Mundo, 
em Belfort Roxo, tinha veneno 
de rato. Segundo o pai das crian
ças, o pastor Mariano Ferreira 
Benedito, Tiago passou mal na 
quarta-feira antes do carnaval e 
foi internado no mesmo dia. Na 
mesma noite, seus irmãos Sa
muel, de 14 anos, Eliel, de 11, e 
Manuel, de 13, também foram in
ternados com intoxicação . 
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1 Papa coridena a 
matança de menores 

>f/4 '\is .... 2 ,., V--� 

CIDADE DO VATICANO - O ma maior, de raízes sociais, que 
Papa João Paulo II condenou on- impede crianças de terem educa
tem, no Vaticano, o extermínio ção básica e uma vida digna. 
de meninos de rua no Brasil. A 
critica foi feita durante reunião 
com bíspos brasileiros, que fo. 
ram recebidos em audiência co
letiva e apresentaram informa
ções sobre a situação de suas 
dioceses. De acordo com o Papa, 
o assassinato de meninos de rua
é o último estágio de um proble-

A reunião dos bispos com o 
Papa acontece a cada cinco anos. 
João Paulo II criticou outros 
problemas, como a violência, a 
difusão das drogas, os divórcios, 
as uniões irregulares, os anti
concepcionais, a esterilização, o 
aborto e a delinqüência juvenil. 
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Pai envenena as 4 
filhas, mata uma 
e tenta o suicídio 

oi o .'.2..-�? V-::� 
RECIFE - De envene- mas, o delegado Antônio Novaes 

nar as quatro ilhas menores achou um frasco de veneno no 
com cianeto de potássio mistura- lixo. Era o cianeto de potássio. 
do no café, o engenheiro desem- Nas investigações, a Polícia já 
�regado Aloísio Vieira, de 35 descobriu que Aloísio tinha fa
anos, tentou cometer suicídio to- ses de forte depressão e ano J)J}S· 
mando o veneno com suco de sado também tentara o suic1clio . 
�anja. A caçula Raquel, de 10 Em casa e com amigos ameaça-� 
1 �os, morreu pouco depois ãe-to- va sempre se matar e levar com/ 
nmr o café. O pai e as outras ele toda a família. No dia do cri- · 
três fllhas estão em coma em me Alofsio foi com as filhas e a ; 
'UTis de três hospitais de Re- mulher comprar material de tra
cife. A mãe, Consuelo, foi a úni- balho para ela (Consuelo é artts-· 
ca a se salvar porque, alegando ta plástica). Escondido dela e das. 
falta de apetite, não tomou café crianças, ele comprou o cianeto.' 
nem quis o suco preparado pelo de potássio numa loja de produ-t 
·marido. tos farmacêuticos. . 

A tragédia aconteceu no fim
da manhã de sábado no bairro
da lputinga, onde a família mo
ra. A princípio, a polícia chegou
a suspeitar da culpa de Consue
lo porque ela, além de escapar
do envenenamento, admitiu que
tinha medicado as crianças com
um purgante contra vermes.
Mas, ao chegar à casa das vfti-

- A mulher e as filhas fica-;,
ram no carro enquanto ele foi 
comprar - disse o delegado. 

Os médicos dizem � Aloísio,
,Bita,, de 12 8I)OS, Re.;;i:@ 11
anos, e Renata, de 13 anos, tive
l'âínpâl'ãdas êãrdíaCãs. Os qua
tro estão internados nos hospi
tais da Restauração, Barão de 
Lucena e Getúlio V argas. 

Mãe atribuiu sintmnas a efeito de remédior

RECIFE - Desesperada, a ar
tista plástica Consuelo Valença 
disse ontem que, ao levar as 
quatro filhas às pressas para o 
hospital, achava que elas esta
vam _�sando mal por causa do 
remédio � vermes. 

- Não sabia que ele tinha
comprado veneno. Sei que ele foi 
na Medical comprar outras coi
sas. Só comecei a estranhar 
quando ele

1 
que não tomou ne

nhum remédio, começou a ter a 
mesma reação das crianças, dila
tando as pupilas e tendo convul
sões - contou Consuelo. 

Ao depor na polícia, ela con
fklnou que há cerca de um mês 

f 

o marido tinha sugerido que ai
família morresse unida. Consue-,
lo disse ainda que, ano passado,,
o marido tentara o suicídio to-.
mando grande quantidade de
comprimidos.

O médico Tadeu Bezerra Ca
valcante, do Hospital da Restau-,, 
ração, disse ontem que o estado 
de saúde de Aloísio é gravfssi· · 
mo, assim como o das outras}. 
três crianças, que estão em co
ma, respirando com a ajuda de, 
aparelhos. Na Rua Comendador: 
Alves de Carvalho, na Iputinga, 
nin�ém quer comentar a tra3· 
gédia. 
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Pai mata as 
-�

duas filhas

�s�-o�iiiclaã 
SÃO PAULO - o empresário 

paulistano Sebastião Rodrigues 
de Farias, 45 anos. matou a tiros 
suas duas filhas - �êmeas Ste
faoi e lsabele, de 7 anos - e 
dêpois se suicidou, de manhã na 
garagem do prédio onde morava, 
um um condomínio de classe mé
dia-alta, em Moema. Zona Sul de 
São Paulo. A tragédia ocorreu 

. por volta das 8h, quando Sebas
tião, dono de uma indústria de 
filtros para automóveis, saía de 
casa para levar as meni nas na 
escola, como fazia todas as ma
nhãs. 

Ao chegar à garagem, Sebas
tião chamou pelo interfone a em
pregada Luciene Maria da Silva e 
pediu que ela descesse para pegar 
alguns objetos. Ela pegou a cor
respondência, tomou o elevador e 
ouviu tiros. O empresário dispa
rou com seu revólver contra as 
duas garotas, acertando dois tiros 
em cada uma na região do cora
ção. Em seguida atirou duas vezes 
contra o próprio peito. Stefani 
morreu no local e lsabele ainda 
foi levada para o Hospital do Ser
vidor Público, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu. No local 

• da tragédia havia uma carta e um
bilhete, manuscritos nos quais Se
bastião detalha os motivos do du
plo assassinato e suicídio. Expli
cou que havia problemas de rela
ção com a mulher, Joy Delber de
Farias, de quem estava se sepa
rando e contou que não tinha
mais ânimo para viver.

Carta - Num dos trechos da 
carta, em tom dramático, escre
veu: "Eu jamais deixaria minhas
filhas crescerem com você". Joy
havia saído de casa pela manhã e,
ao saber da tragédia, teve sucessi
vas crises de nervos e foi interna
da. Stefani e lsabele eram as úni
cas filhas do casal, que não vivia
bem havia tempo. "Os problemas
entre os dois são a única explica
ção. Ele era uma excelente pessoa,
morava há tempos no prédio e
todos os moradores gostavam de
le", disse o delegado Eduardo de
Camargo Lima, do 27° DP. A
polícia começa a ouvir as teste
munhas.
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Médico acusado 
de corrupção 
e abuso sexual 

BELO HORIZONTE · O 
médico José Celso Garcia de 
Araújo. de 41 anos. foi preso quar
ta.feira, em Belo Horizonte, acusa
do de corrupção e abuso sexual 
contra menores. Segundo a Polícia 
Militar, o médico. solteiro, manti
nha em sua casa, na Zona Norte da 
cidade. os meninos C.A.L.C., de 
11 anos: W.G.S .. de 16. e L.E.P .. de 
12. Os três con f i rmaram que
Araújo pagava.lhes R$ 15,00 para
que permitissem "a p rática de atos
libidinosos".

Na casa do médico, invadida 
pelos policiais, foram encontrados 
um cachimbo para fumar crack e 
diversas fotos pornog ráficas. 
Araújo defendeu-se de todas as 
a�usações. Ele disse que os meno
res moravam em sua casa com o 
consentimento dos pais. ·'Eles cui
davam das coisas para mim, 
molhavam o jardim, tratavam dos 
cachor ros e dos po rquinhos da 
Índia", afirmou. 

JORf\JAL HOJE 
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Menores executados 

são identificados 
• Detetive investiga assassinato de dois
jovens que viviam nas ruas de Botaf ogo 
MARCELO MOREIRA 

Enquanto os olhos do mundo :.se voltavam para o salão do II Tribunal do Júri, onde se julgava um dos acusados da chacina da Candelária, fora dele, um policial :.solitário se empenhava para resol-ver outro caso de menores assassinados no Rio. Longe dos olhos de entidades de defesa dos direitos humanos e da atenção da populaç-ào, o detetive Jamil Warwar, da 
Divisão de Defesa da Vida, conse
guiu descobrir a identidade dos 
dois menores mortos a tiros na 
última terça-feira na Estrada No
vo Mundo. no alto do Morro de 
Dona Marta. 

Robson Guerreiro Bíttencourt, 
� anos, e Isaías Teixeira Rosa, 
1-7, também eram meninos de rua, 
-como os da Candelária. Viviam 
perambulando pelas ruas de Bo
tafogo e sobreviviam tomando 
conta de carros que estacionavam no bairro. O detetive. que começou a investigar o caso na última quarta-feira. ainda não sabe o motivo e nem quem s.'\o os autores do crime. Ao contrário da chacina da Candelária. quando a _J!olícia se mobilizou e conseguiu prender os acusados dias depois 
do crime, o caso dos meninos 
lnortos de Botafogo só conta com 
Jl.esforço de um polícial para que 
se prendam os assassinos. 

"Ainda é cedo para falar algu
ma coisa, mas pelo que consegui 
apurar, eles praticavam pequenos 
furtos em Botafogo e podem ter 
sido mortos a mando de uma de suas vítimas ou por ela própria", _arrisca o detetive, conhecido por ter, em mais de 30 anos de polícia, � especializado em montar quebra-cabeças como este. ''Temos que checar todas as possibilidades 

e ir eliminando hipóteses até que 
se chegue ao criminoso··, ensina Warwar. 

Hoje. as famílias das vítimas, que moram em Belford Roxo e em uma das favela na região da Maré, próxima à Linha Vennelha, começam a ser ouvidas. A partir do depoimento de amigos e parentes, o detetive Jamil Warwar espera encontrar alguém que tenha visto o momento em que eles foram seqüestrados ou que saiba se eles vinham sendo ameaçados. Mesmo que os criminosos não sejam descobertos. a policia já podem comemorar uma vitória. O caso dos jovens mortos em Bota
fogo não está entre os 30% das 
mortes ocorridas no Rio onde as 
vítimas sequer são identificadas. 

Os dois rapazes foram assassi
nados a tiros de escopeta na ma
nhã de terça-feira da semana pas
sada. Seus corpos foram deixados 
em um matagal perto da Favela Santa Marta e os peritos levaram mais de 30 horas para examinar o local do crime. A proximidade das mortes com o início do julgamento fez com que representantes de organizações não governamentais se interessassem pelo caso. 

A artista plástica Ivone Bezer
ra de Melo, diretora da ONG Se
essa rua Josse minha acompanhou 
todo o trabalho da polícia e exigiu 
que os responsáveis fossem descobertos. Dois dias depois do ocorrido, a atriz Sônia Braga distribuiu camisetas com a matéria do 
JORNAL DO BRASIL estampada na frente e fez campanha para que o extermínio de menores no Rio tivesse um fim. Nos últimos 12 meses, segundos dados oficiais do Juizado de Menores. 1,3 mil crianças e adolescentes foram mortas na cidade. 
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lf'ara diagnosticar o mal, é preciso estar sempre atento 
'l-v t.. ·-=t b D. \-t �

O abuso sexual não costuma deixar lesões físicas fáceis de serem observadas

• Para o psiquiatra infantil Christian Gauderer, que tem vários tra
balhos sobre o assunto, o abuso sexual em crianças ocorre com
uma freqüência muito maior do que se imagina. Com a experiência
que traz dos atendimentos que faz em sua clinica, na Zona Sul do Rio
de Janeiro, ele lembra que o tema traz dois tabus: o sexo e a se.
xualidade da criança.

- O crime acontece e, na maioria das vezes, nossa reação se li
mita a um "por que é que alguém não faz alguma coisa"? Para com
plicar, este é um fenômeno de difkil detecção, pois muitas vezes 
não costuma deixar lesões físicas, além de gerar uma conspiração 
de silêncio em torno da criança. Se o agressor estiver fora da casa, 
as famílias colaboram mais com o médico, mas mesmo assim é sem
pre um clima de mal-estar emocional muito grande. Mas quando ele 
pertence à família (geralmente um irmão ou o padrasto), os outros 
membros preferem se calar, por vergonha ou medo. 

Gauderer lembra que o profissional que atende uma vitima de 
abuso sexual não pode adotar uma postura de negação ou minimi
zação do problema. É preciso estar atento: qualquer sinal, sintoma, 
comportamento ou outra manifestação pode sugerir abuso sexual. 
Ele fala ainda da importância de se realizar testes diagnósticos para 
constatar a existência de esperma, levando em conta que esta é uma 
prova legal: 

-A colheita de história, assim como o exame ffsico, devem ser
adequadamente documentados, pois têm importância legal-jurídi
ca, ou seja, o profissional deve ter em mente que a sua avaliação e 
diagnóstico poderão vir a ser contestados frente a um tribunal. É 
preciso ter coragem de adotar medidas enérgicas contundentes, 
mesmo frente a ameaças diretas ou indiretas. O Juizado de Menores, 
a Assistência Social ou a força policial devem ser convocados quan
do a segurança da criança está em risco - conclui Gauderer. 
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Nas escolas como nas ruas: 
• A • 

menores sem ass1stenc1a
-1f,1.q /( Q'l- o�-q t. 1) H. ��°'

De pincel a fogões, falta de tudo nas casas de recuperação 

Nelito Fernandes 

• Márcia, de 16 anos, chegou ao
Educandário Santos Dumont, úni-

� co do estado para recuperação
de meninas infratoras, na semana
passada. Negra como a maioria 
das 21 meninas que estão lá, ela 
tem o olhar assustado e triste. 
Junta as mãos entre as pernas, dá 
um sorriso que faz sobressair ain
da mais as bochechas e diz: 

- Matei meu pai com um tiro
na testa. Por isso estou aqui. 

A r uiva Andréa, de 15 anos, 
destoa das outras meninas pela 
aparência. Filha de classe média 
alta, ela começou a vender dro
gas aos 11 anos. No mês passado 
foi presa pela terceira vez, com 
um carro roubado. 

- Guindei (puxei) a mulher pe
los cabelos, dei na cara dela e 
mandei ralar (sair). Agora estou 
presa, mas vou me recuperar. 
Aqui é o inferno, mas é a porta pa
ra o céu. 

Se dependerem dos institutos 
de recuperação de menores, as 
duas dificilmente serão ressocia
lizadas. Os cursos técnicos não 
funcionam, há escassez de mate
rial, os salários estão atrasados e 
não há ensino regular de Primeiro 
Grau, por falta de professores. O 
estado não tem verba nem previ
são de quando terá. Recuperação 
nestes centros é uma palavra tão 
fictícia quanto os nomes de An
dréa e Márcia. 

O Santos Dumont deveria ofe
recer quatro cursos: corte e cos
tura, cabeleireiro, culinária e te
rapia. Três das quatro antigas 
máquinas de costura estão que
bradas. As 18 alunas do curso de 

cabeleireiro têm de dividir um 
único secador de cabelo, que de 
vez em quando explode, em curto 
circuito. Escova de dente velha 
vira escova de unha. Há três anos 
a escola espera por uma telha, 

· para tapar o buraco no pátio. Pa
ra conseguir comprar o pouco
material que têm, as garotas pin
tam o cabelo dos funcionários e,
em troca, recebem esmaltes. O di
retor, Newton de Souza, está afas
tado, acusado de ter espancado
seis internas.

O Padre Severino tem uma fá
brica de vassouras e outra de vi
me paradas. Os 195 garotos estão
acomodados em más condições
desde que a escola foi destruída,
há dois anos. O novo centro cus
tou R$ 314 mil, já está pronto há
20 dias mas não funciona: espera
apenas a presença do governador
para ser inaugurado.

Na Escola João Luis Alves so
mente dois dos oito cursos pro
fissionalizan tes funcionam. Os
meninos aprendem mecânica
num Aerowillis fabricado em
1962. Em nehum dos três insti
tuos há cursos regulares de Pri
meiro Grau: falta professor.

Os funcionários dos institutos 
estão em greve porque os salá
rios atrasam sempre. Nos Criams 
faltam agentes: em Santa Cruz só 
dois trabalhavam na semana pas
sada. Na Penha, o cardápio era ar
roz e feijão. 

Como o quadro da educação 
para menores é negro, o resulta
do é previsível. No ano passado, 
dos 509 adolescentes recoflidos, 
300 ganharam as ruas. 

O descaso com os menores 
custa caro aos cofres públicos. O 

promotor Márcio Mouthé impre
tou ação contra o estado. Por não 
oferecer condições aos menores, 
o estado tem que pagar multa diá
ria de 100 Uferjs. A cada quatro
meses, engorda R$ 4 milhões.

- Não existe re_ssocialização.
A sensação que tenho é que nes
tas condições o nosso trabalho 
não dá em nada - diz. 

O juiz da 2' Vara, Geraldo Pra

do, vai propor na semana que 
vem numa reunião na secretaria 
municipal de Desenvolvimento 
Social que o município revitalize 
os 22 Criams, administrados pelo 
estado. A solução definitiva, para 
o juiz, seria a construção dos dez
Centros de Atendimento Intensi
vos (CAls), que descentraliza
riam o atendimento.

A responsabilidade pelo menor 
passou da União para o estado 
em 93. O governo federal repassa
ria os recursos, que seriam admi
nistrados pelo estado. A constru
ção dos CAis estava prevista. Se
gundo o subsecretário-adjunto 
da Justiça, Carlos Alberto Lope�. 
o convênio terminou em dezem
bro e até agora não foi aditado.
Por isso, não pá dinheiro.

- Estamos raspando até o fun
do do tacho. Gostariamos de 
cumprir o estatuto, mas não há 
recursos. 

O estado precisa de R$ 12 mi
lhões. Os CAis custariam, segun
do a secretaria de Justiça, R$ 4, 5 
milhões. A União promete aditar 
o contrato ainda este mês.

- Se temos dificuldade até pa
ra comprar a comida e pagar aos 
funcionários, como vamos ofere
cer os cursos profissionalizan
tes? - perguntou Lopes.• 
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O drama os jovens 
sob o teto do inimigo 
Em 90% dos casos, o agressor é da 
própria família e não é denunciado 

Amelia Gonzalez 

· • Encolhida no sofá da sala, ela
puxou a coberta, conformada.
Queria mesmo era ter ido ao ae
rbRorto com a tia, buscar um pa
i'ênte afastado. Não pelo parente,
®� nem conhecia, mas pelo pas
se)o. Só que o dinheiro não dava
para pagar três passagens. Foi a
i,rmã mais nova, ela ficou. Paciên
cia. O sol tinha acabado de nas
cer e fazia um pouco de frio. Ab
sorta em seus pensamentos, F.
�m percebeu que o tio, um ho
mel,Jl mais velho, dos seus 50 e
(àntos anos, acordou, chegou
perto e sentou na beira do sofá.
J>edju que ela pusesse a cabeça 
,, .. -· nb seu colo, começou a fazer ca-
rinho e, sem mais nem menos,
passou as mãos entre as suas per
nas:

- Gritei com ele, mandei tirar
as mãos, mas ele não parou e co
meçou a fazer mais, mais e mais.
Consegui me desvencilhar e fui
correndo pro banheiro. Antes de
eu trancar a porta ele entrou, tor-
nou a me agarrar, me beijou à for
ça. Eu já tava chorando, mas ele
continuou. Depois, disse que se
é\J falasse uma palavra pra minha
tfa,� ele me expulsava de casa.6 ô relato de F., uma adolescente
de 15 anos, grávida de cinco rne
sés, interna do Centro de Atendi
ih�to Integrado Bernard Kaden,
efu Santa Cruz, começa a ficar
égnfuso nesse ponto. Ela conta
t(m caminho tortuoso, que aos
poucos a equipe do Centro tenta
costurar para chegar à realidade
qlie F. tenta esconder de si pró
pria: o filho que carrega na barri
ga, e que ela tem intenção de dar
quando nascer, é fruto de uma re
lação incestuosa com o tio.

Assim como tantas outras
oriànças, ela faz parte de uma
cruel estatistica com a qual médi

� e especialistas vêm se defron
o e aprendendo a lidar cada 

�mais: a de meninos e meninas 
í\imas de abusos sexuais. Quase 
0% das vezes, dentro da própria 
asa,  como explica Luciano 
breu de Miranda Pinto, chefe do 

____... 

Fbulatório de pediatria.do Hos
pital Pedro Ernesto: 

- Quando o parente é que co
ete o abuso, o que é a maioria

dos casos que atendemos aqui no 
�93pital, nós classificamos o cri
,ne de intra-familiar. Em geral, a 
hiança é trazida pela mãe, que 

t
abe do que aconteceu mas apre
enta como queixa uma febre, 

br de barriga, qualquer outra 
f.�i$a. Tem vergonha ou medo de
�1z.er a verdade, mas quer que al
gt!IJI médico veja a menina ou o
ptenino. Aos poucos vai-se perce
pendo que é uma criança muito
tmedia, que não se deixa ser to
cada, fica grudada à mãe, parece
ter 'medo de tudo. A partir destes
�inais e de uma série de entrevis
tas concluímos o diagnóstico de
fl,buso sexual - conta.

1 1Médicos não ,aprendem a 
diagnosticar o abuso 

As medidas adotadas até che
ar ao diagnóstico e depois dele, 

no 1entanto, Luciano aprendeu na
prática, com a própria experiên
cia de atendimento em hospitais 
públicos, já que não trouxe da 
'Universidade onde estudou ne
nhum conhecimento teórico para 
enfrentar este tipo de caso. 

\- É impressionante. Parece 

f 
ue só agora é que os profissio
ais começaram a querer enxer
ar esse problema que, afinal de 

corttas, existe há muito tempo. 
Acho que os médicos deveriam 
ser preparados para lidar com is
so âesde a faculdade. Vivemos 
num país que não assiste suas 
crianças como deveria, e todos 
nós sabemos disso - diz ele. 

Diagnóstico pronto, criança 
tratada. A partir dai, começa o 
maior problema dos profissionais 
que lidam com esse tipo de pa
ciente. Segundo a assistente so
éial Claudia Domingues Guima
tães, que ajuda Luciano e mais 

s médicos na tarefa de assistir 
rianças abusadas sexualmen
ue chegam ao hospital Pedro 
esto, se elas voltam para casa 

chance de morrer. J)u, pior, 
�tltifiuar sendo vitima, nas mãos 
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ao abusador que, quase sempre, 
é aquele que garante a sobrevi
vência da família: 

- Ficamos, na maioria das ve
zes, sem saber o que fazer com 
elas. No hospital, 11ão podem fi
car. Precisamos ter tempo para 
procurar uma família substituta 
ou mandá-la de imediato para 
uma instituição. Só que, como to
dos nós sabemos, instituição de 
menores é uma coisa que não fun
ciona. Pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, teríamos que 
contar com casas chamadas de 
abrigos emergenciais. Mas isso fi
cou só no papel -comenta Clau
dia. 

Para o promotor Márcio Mou
thé, da 1 ! Vara de Menores, falta 
mesmo é informação. Poucos co
nhecem, por exemplo, o Artigo 
130 do Estatuto, uma medida cau
teJar que permite ao Juizado de 
Menores retirar o abusador da ca
sa da vítima. É uma medida que 
preserva a criança e pode ser re
querida por qualquer pessoa, 
desde que procure a Justiça. É só 
ligar para o telefone- de plantão 
do Juizado, lembra Mareio. 

Problemas também na hora de 
procurar a Justiça 

No entanto, também para pedir 
o apoio da Justiça existem pro
blemas. É que qualquer providên
cia só pode ser tomada se a pes
soa ofendida, no caso a criança 
vítima de abuso, demonstrar von
tade. Mas, o que fazer com o me
do, a ameaça, a falta de perspec
tiva de vida? Para muitas, a única
saída é fugir de casa. Como conta 
a jovem M., com um filho de cinco 
meses, internada no Centro:

- Minha mãe morreu lâ no
Norte, onde morávamos com ela. 
meu padrasto, onze irmãos e eu. 
Sem dinheiro para manter a gen
te, ele mandou cada um pra um 
lugar. Eu vim para o Rio, morar 
com uma tia. Mas desde o início 
comecei a perceber que o marido 
dela me olhava com olho grande. 
Não foi bom. De vez em quando 
chegava perto de mim, passava a 
mão, fazia convites. Contei ara a 
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minha tia, mas ela pedia para eu 
ir levando, que não dava para se 
separar dele. Fugi três vezes, mas 
em todas elas tive que voltar por
que a diretora do meu colégio 
conseguia me achar. Até que meu 
primo, o filho do meu tio, e eu co
meçamos a namorar escondido. 
Me entreguei para ele. Não estava 
apaixonada, não pensava em ca
sar com ele, muito menos em ter 
um filho. tanto, que queria mes
mo qu� ele nem soubesse disso. 
-éonta.

M. estuda a quinta série aos 15
anos. Pensa em continuar estu
dando, mas não sabe o que vai 
ser dela e de seu filho: 

- Não sei. Acho que vou ter
que resolver ainda várias coisas 
na minha vida para depois pensar 
em futuro -diz. 

Mas este não é um problema só 
d_e M., considera o pediatra e pre
sidente da Fundação para a Infân
cia e Adolescência, Lauro Montei
ro Filho. O futuro das vítimas in
fantis de abusos sexuais é tam
bém, em parte, da responsabili
dade do estado e da sociedade: 

- O abuso é praticado, 90%
das vezes, por alguém que a 
criança conhece, ama e confia. E 
na grande maioria das vezes hâ 
também a conivência da mãe 
pojs o homem tem o poder ecC:
nômico. Sem ele não hâ como so
breviver em casa. Por isso ê pre
ciso tratar a família, dar a ela uma 
cesta básica. Quando cai nas 
mãos do estado, de uma institui
ção, essa criança jâ está maltrata
da. E onde vamos botar uma me
nina que foi abusada pelo próprio 
pai? Para casa não pode voltar, é 
chamada de prostituta, maltrata
da muitas vezes pelo próprio 
abusador. Por isso digo que a pre
venção tem que ser feita com a fa
mília. -diz Lauro Monteiro. 

O presidente da FIA, acostuma
do a lidar com esses casos no dia
a-dia, lembra ainda que essas me
ninas e esses meninos podem co
laborar, no futuro, para aumentar 
outro triste quadro de abandono 
da inf�cia: a prostituição infan
til .• 
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• Gl�rl�ha; �4. tem um metro e melo de altur e um tigre
dentro do corpo. Aos 12 anos, virgem, foi vendida para o 
Japão por uma cafetina do Rio de Janeiro. Entrou com 
documentos falsos, foi revendida a um técnico em side
rurgia, viveu lá três anos, teve gêmeos, voltou para o 
Brasil quando o dono foi mandado trabalhar em Vitória. 
Preferiu pro�tituir-se a continuar com o japonês. Perdeu 
os gêmeos. Teve mais seis filhos. 

Em 1986 foram assassinadas 
em Vitória 180 mulheres, a 
maioria prostitutas, e ninguém 
foi preso ou condenado. Para 
se defender, Glorlnha organi
zou a Associação Damas da 
Noite. Quatro anos mais tarde, 
criou o Sindicato das Minorias 
Sexualmente Discriminadas do 
Espfrito Santo, que tem hoje 
6.800 associados, o único do 
Brasil a ter registro no Ministé
rio do Trabalho. 

Esse nome politicamente 
correto foi-lhes imposto, por
que o que queriam mesmo era 
se chamarem Sindicato das Pu
t� Lésbicas e Travestis. 

t: raro encontrar-se, no Bra
sil, uma prostituta que tenha 
curso secundário e saiba ln
g l  ês, como Glorinha, que 
aprendeu a língua no Japão e 
continuou a estudar quando 
voltou. Mais raro ainda, que a 
·prostituta tenha sentimento
de classe, raiva bastante para
organizá-la e Inteligência para 1 entrar em contato com outros
grupos de mulheres, aqui e no 
exterior. 

No ano passado, Glorinha 
participou da Conferência da 
Organização das Nações Uni
das sobre Mulheres, em Bei
jing, onde foi parar graças às 
contribuições de suas colegas 
e das associações de prostitu
tas da Europa e dos Estados 
Unidos. 

Glorinha está em BrasHia 
com a colega Maria de Lurd 
Barreto, organizadora das muJ 
lheres da zona de Belém do Pai 
�á, partiC!Paf!dO do Seminário 

Contra a Exploração Sexual da 
Infância e Adolescência, que 
termina a hã. 

elo com uma missão espe
cifica: denunciar o rapto de, 
mulheres, que são embarca
das em porões de navios para 1 
servir aos tripulantes e, por. 
vezes, levadas para portos lon 
inquos onde são abandona 

. Conta: 
�õriã,õ6ssõlêmos 

tung. O Governo do estado nã 

o apoio de uma delegada, umr
juiza e do prefeito Paulo Ha

i se interessa. Este ano, já co 
seguimos impedir � partida d 
um navio que levava oito m 
lheres, sendo duas menores 
Elas foram desembarcadas 
mas não aconteceu nada com 
o��itão"õi:rçomatrpu -�º
Nem a policia, nem a Justiç
nem mesmo a Capitania do
Portos preocupam-se com e

ti · e. r:.:::::====::::
( Desde janeiro já assassina\ 
/ ram 12 mulheres da nossa ca� Itegoria e o assunto é tratado 

como se fôssemos bichos. 
Conseguimos prender um as
sassino, um lavador de carro 
que já tinha assassinado outr 
mulher, mas o juiz estipulo 
uma fiança de três mil reais 

u e a ora está na rua
As histórias de ur es o 

parecidas. Alta, forte, velha, 
ainda vive na zona de Belém. 
Orgulha-se de ter sido a pri
meira mulher a entrar no ga
rimpo de Serra Pelada, ao tem
po em que lá eram proibidas 
cachaça e mulher. 
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' /niz que, em Bel m, n 
f n;;, de 11 anos que trans

com seis homens por noite. 
Nos garlmpos, quase todas as 
prostitutas são menores d 
Idade. "Garimpeiro quer carne 
fresca. Mulhér de mais de 20 
anos eles mand e hora" 

orma. 

seminário foi aberto pelo 
governador Crlstóvam Buar
que, que faz do atendimento à 
lrnancia a viga mestra do seu 
Governo, com a presença da 
dra. Ruth Cardoso, do ministro 
Nelson Jobim, da senadora Be-

l 
nedita da Silva, das deputadas 
Rita Camata e Marta Supllcy. 
Até LllibetPalme, viúva do pri
meiro-ministro da Suécia, Olaf 
Palme, estava presente, como 
coordenadora do encontro 
mundial que se realizará em 
Estocolmo. Marilu Guimarães 
deputada pelo PFL de Mato 
Grosso do Sul e criadora da 
CPI do Menor,JJjs ... se .... ·--

'

� 

- Jã1:omamos o depohllen-
1 to

b
de mais de 400 pessoas, re

ce emos denúnicas do Brasil 
lnte!ro, temos diagnósticos mi- / 
nuc1osos sobre a situação das

( crianças de rua da maioria das 
cidades grandes, sabemos da 
exploração sexual de meninas 
e meninos e, em muitos casos 
sabemos até quem são os prin� 
cipals exploradores. Durante 
uma sessão da CPI chegamos a 
dar voz de prisão a um tal de 
Buda, um dos maiores e mais 
cínicos traficantes do Rio 
Grande do Sul. ele ficou preso 
três horas , chamou o seu ad
vogado e foi-se embora, rindo 

da nossa cara. Fiz /.tA'"'5 un , � 
latório completo, apreser.,'i
mos sugestões ao Ministério 
da Justiça e demos inicio a 
projetos de lei. Depois deste 
seminário, iremos ao encontro 
mundial de Estocolmo e, pas
sado este evento, não temos 
mais desculpas para ficarmo 
só em est�os··de-têr 

�errcretas. 
Temos de mobilizar a vonta

de política de governantes, le
gisladores, magistrados, poli
ciais. Precisamos de uma cru
zada suprapartldária. Criança 
prostituida não tem partido. 
Não dá mais para tratarmos 
um problema deste tamanho 
só na conversa. 

Um número impressionante 
de pessoas e instituições já 
deixaram de conversa e passa
ram à ação, no Brasil inteiro. 
Por vezes têm ajuda oficial, 
por vezes não a têm. Mas não 
ficam mais parados. Alguns 
têm um trabalho nascido das 
próprias comunidades. 

Outros têm base religiosa, 
geralmente católica ou protes-

1 

tante, mas há também os liga
dos a terreiros de candomblé e 
de umbanda. Há iniciativas go
vernamentais. Todos conse
guem melhorar a vida dos me
nores. 

sessão da tarde muitos 
1 

grupos mostraram e debate
ram as suas experiências. For
mam um comovedor tecido de 
solidariedade. t o lado da luz
neste túnel de desesperanç . 
Amanhã veremos 
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Aclolescente é baleado, favelados feêhãnl 
avenida e tumultuam o trânsito em Niterói 

oldores acusam policiais e as armas são apreendidas para exame de balística

Nelito Fernandes 

• A família do adolescente Rubi
nei Leôncio de Figueiredo Júnior,
de 14 anos, viveu ontem o seu dia
de cão. Morador da Favela Vila
lpiranga, no Fonseca, Rubunei es
tava chegando da escola quando
foi atingido na cabeça por uma
bala que, segundo testemunhas,
foi disparada por policiais civis
que teriam entrado na favela ati
rando. Eram l lh45m. Meia hora
depois, a favela explodiu em re
volta. Dezenas de moradores
atearam fogo a pneus, empurra
ram latões e fecharam a Alameda
São Boa Ventura, em protesto.

Em outro ponto da mesma ala
meda, moradores da Favela La
goinha fecharam as pistas para 
protestar contra a morte de um 
traficante. O dia de cão particular 
dos Figueiredo virou um inferno 
coletivo, com três· horas de pâni
co e engarrafamento numa das 

principais avenidas de Niterói. 
Policiais do 122 Batalhão tenta

vam acalmar os ânimos, mas só 
conseguiam deixar os moradores 
mais irritados. Comerciantes fe
charam as portas das lojas e mo
toristas deram meia volta. No re
torno, acabaram encontrando a 
outra confusão. Rubinei entrou 
em coma e está internado em es
tado grave no Hospital Universi
tário Antônio Pedro. Segundo o 
chefe da equipe, Roberto Carlos 
de Brito, são pequenas as chan
ces de ele sobreviver. 

- Meu filho foi atingido pelas
balas de um assassino - disse a 
mãe do garoto, lsabela Maria Cos
ta, enquanto segurava um cader
no ensangüentado do filho. 

Jsabela ouviu os disparos e 
saiu para ver o que tinha aconte
cido. Chegou ao local conhecido 
como Largo, a poucos metros de 
seu barraco, e viu o filho caído. 
Segundo oarentes, a polícia não 
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deixou a mãe socorrer o garoto. 
- Um PM apontou uma metra

lhadora para ela e disse que ia es
tourar seus miolos. Ela desmaiou 
- disse uma tia do rapaz.

Rubinei é filho de um cabo da
PM já falecido e fazia biscate co
mo carregador num supermerca
do. Ontem, ele assistira às aulas 
de Geografia e História no Colé
gio José Bonifácio e voltava para 
casa antes de começar a traba
lhar. Os 15 policiais que participa
ram da operação são da Metropol 
12. Esta foi a primeira ação da
unidade, inaugurada na terça-fei
ra. O diretor da Metropol, Eide
Trindade de Lima, acha difícil que
o crime tenha sido praticado por
seus homens:

- Se você morasse na lpiran
ga, diria que foram os marginais? 
- perguntou.

Segundo o delegado, os poli
ciais estavam na favela procuran
do um depósito dos traficantes 

Leomar e Baianinho. Quando en
traram na lpiranga, foram recebi
dos a tiros. Um traficante teria ba
leado o rapaz para criar a confu
são. Lima diz que os moradores 
foram incitados a protestar. O de
legado substituto da 78ª DP (Fon
seca), Heralmir Gomes, que regis
trou o caso, recolheu as armas de 
todos os policiais e mais duas 
que eles dizem ter apreendido. O 
exame de balística sairá em 15 
dias. 

Na favelas da Lagoinha e Cara
mujo, o tumulto foi por volta de 
12h30m. Protestanto contra a 
morte de Caiu, o maior traficante 
de Niterói, assassinado com 30 fa
cadas, moradores também atea
ram fogo a pneus. A polícia este
ve na favela e tirou os obstáculos 
da pista. Uma hora depois, os fa
velados voltaram a fechar a ave
nida. Desta vez, os policiais subi
ram o morro atrás dos responsá
veis, mas ninguém foi preso. • 
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Dificuldades no campo 
: Na verdade, os sulistas vêm 

l�grando ostentar indicadores
�uito favoráveis mesmo na área
r1,lral, pois a taxa de analfa
�tismo no campo ficou em ape
n:as 2,8% em 1993, na faixa de
1'.o a 14 anos. No Nordeste,
fpram dramáticos 41,6%, o· que
t(>ma mais difícil para a popu
lação do campo da região agre
dar-se a formas de trabalho mais
modernas. 1 Outra boa notíéia extraída da
P.NAD é que a ta,ça de fecundi
dade no Brasil caiu de 3,40 filhos
1?,0r mulher em 1986, para 2,58
'

em 1993. Houve, portanto, uma 
queda de 24,12% em apenas sete 
anos. Refletindo essa redução, e 
também a da mortalidade, a pop
ulação brasileira envelheceu. Em 
dez anos, o porcentual da popu
lação com mais de 60 anos de 
idade passou de 6.6% para 8,0%. 
enquanto caiu de 26,5% para 
21 ,7% o número de crianças com 
menos de 1 O anos. 

A redução da fecundidade 
deve-se não apenas à melhoria do 
nível de instrução da população, 
como também ao crescente 
ingresso de mulheres no mercado 

de trabalho. Em 198 l, 32,9% das 
mulheres em idade ativa trabal
havam, taxa que subiu para 
39,2% em 1990 e para 42,2% em 
1993. Em cada 100 mulheres 
com 10 anos de idade ou mais, 
47 eram economicamente ativas. 
A presença delas no mercado não 
só aumentou, como também 
parece ter mais qualidade que a 
masculina: enquanto somente 
16,3% dos homens ocupados tin
ham em 93 o segundo grau con
cluído, na população feminina 
ocupada esse porcentual chegava 
a 23,2%. 

l. Trabalho infantil atinge 3,5 milhões
,,

de crianças no país entre 1 O e 14 anos
: Ao mesmo tempo em que con

�guiu melhorar o nível de ins
trução da população, o Brasil fra
dassou em tirar as suas crianças 
do mercado de trabalho, segundo a, 

Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) de 1993. 
Ao todo, 3,5 milhões de crianças 
éntre 1 O e 14 anos de idade são 
trabalhadoras. Elas representam 
éerca de 20% do total de peque-
90s brasileiros nesta faixa etária e 
também 5,2% da população ocu
iada total, que em 93 era consti-

tuida por 66,5 milhões de pes
soas. 

Um dos mais perversos agra
vantes desse quadro, segundo os 
técnicos do IBGE, é que na maio
r ia dos casos as crianças não 
recebem remuneração. Elas são 
usadas principalmente em ativi
dades agrícolas. Nas regiões em 
que isso ocorre com maior inten
sidade, a taxa de escolaridade 
nessa faixa etária é corresponden
temente menor,' o que significa 
que o futuro in essas delas no 

. 

mercado de trabalho está compro-
metido. 

Assim, no Noroeste, onde são 
l,6 milhões de crianças em ativi
dade, ou 27,5% do total, 16,6% 
das crianças estavam fora da da 
escola. Do total de crianças eco
nomicamente ativas, 65,7% eram 
meninos e 34,3% meninas. Um 
dado curioso é que na Região Sul 
há maior igualdade entre os 
sexos: 61,5% eram dos trabal
hadores desta faixa eram do 
merunos e 3t5%, men_in_a�s •. _---1 
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Promotoria também vai 
àpurar chacina em Minas 

.� &" /) 11 � · o 1 1 l D .\J � �
• BELO HORIZONTE. A Promotoria sassinados a tiros e os seus cor
de Defesa dos Direitos Humanos pos amarrados uns aos outros. 
em Minas Gerais vai fazer uma in- Um grupo que seria integrado por 
vestigação paralela para identifi- policiais civis e autodenomina 
car os autores da chacina de três Grupo Reação assumiu a autoria 
menores de rua ocorrida na últi- do crime em carta deixada numa 
ma sexta-feira em Belo Horizonte. caixa de correio. A Promotoria 
Os adolescentes Júnior Sandro conta ainda com o depoimento 
Marques, de 16 anos, Jamil Mar- de dois meninos de rua que te
tins Romão, de 15, e Gilmar Fer- riam visto dois homens botando 

S:_ira de França, de 14, foram as- as vítimas num Gol verde.• 
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SANTOS MOREIRA, secretário de Segurança de Minas: chacina mostra a ação de um grupo de loucos ou psicopatas 

Grupq de extermínio confessa a 
chacina de três menores em BH 

� q J/ /1 & ->3-1 b D H V\..� ., 

Carta condena Gdverno por 'miséria alarmante' dos policiais 

• BELO HORIZONTE. Um grupo de
terror e extermínio que seria in
tegrado por policiais civis, auto
intitulado Grupo Reação, assu
miu a autoria do assassinato de
três menores encontrados às
margens de uma estrada na peri
feria de Belo Horizonte, na ma
drugada de ontem. O s  menores,
aparentando entre 13 e 16 anos,
foram achados pela PM com per
furações à bala na cabeça e amar
rados uns ao outros pelos pulsos
com cordas de náilon.

Um telefonema anônimo para a 
portaria do jornal "Estado de Mi
nar informou a localização dos 

tina''. A carta contém fotos de 
Azeredo e Moreira, com ofensas 
aos dois. Além de corrupto, Mo
reir a é chamado de "robocoP. 
gay" eAzeredo, de "FDP". E amea
ça, com um aviso sinistro: "Ritual 
de sangue não pára mais". 

O grupo é o mesmo que assu
miu a autoria de seis atentados a 
bomba em Belo Horizonte em fe
vereiro e março de 1995. Foram 
postas bombas num cinema do 
Centro, na casa do coronel PM re
formado Felizberto Egg, no Sindi
cato dos Jornalistas, no "Estado 
de Minas", no Fórum e na OAB-

comprovada a participação de 
policiais civis no crime, a punição 
será exemplar. Moreira afirmou 
que são fortes as suspeitas de 
que a chacina e os atentados a 
bomba tenham sido cometidos 
pelas mesmas pessoas. Para ele, 
a chacina foi uma "ação de loucos 
ou psicopatas". 

Na época das bombas, a Secre
taria prometeu rigorosa ap_ura
ção, mas as investigações prosse
guem atê hoje e os responsáveis 
não foram identificados. Agor�. 
porém, Moreira está convicto de 
que a investi ação terá m 

il�n ������=====-��===
Os e•inw ª'"' na !ueJiaa ou epe81em? eminJisa ewn ais,xa !o�5dnJJO:> e Jaiuew wa opess

,Jede:>sa ap alJ +. .+ 
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Menores se J,rostituem -em,C�pacabrulà4

Meninas procuram 
turistas em boates 
da Zona Sul 

•. O bairro de Copacabana é cam
peão na exploração de menores. 
Uma máfia de empresários, a 
grande maioriá espanhóis, movi
menta e administra há mais de 
duas décadas o sexo na Zona Sul 
do Rio. Além de garotas de pro
grama adultas, meninas de me
nos de 21 anos se prostituem em 
boates. Cicciolina, Erótika, Barba
rela, Scotch Bar, Hi Fi, Frank's e 
Help são as casas noturnas de Co
pacabana onde mais se encontra 
menores à espera, principalmen
te, de turistas. 

- Prefiro trabalhar com turista
porque turista é gastoso (gasta
dor). Eles não ficam regateando 
preço como os brasileiros - afir
mou R., de 20 anos, sem saber 
que falava com um repórter do 
GLOBO. 

R. exibia sensualmente o corpo
num minúsculo biquíni preto, na 
boate Cicciolina, na Avenida Prin
cesa ls'abel. A boate reabriu há 
quatro meses. Ela foi uma das 20

Interditadas ano passado pela po
Hcla Justamente por explorar � 
prostituição de menores e reali
zar shows de sexo explicito. 

Recém chegada de Belo Hori
zonte, R. divide apartamento com 
duas amigas, Camila e Patrícia, 
ambas de 21 anos, na Rua Barata 
Ribeiro. Ao saber que R. acabara 
de revelar a idade, Patrícia cha
mou-a num canto e a repreen
deu. 

- Eu menti para você. Não te
nho 20 anos, tenho 21 - tentou 
consertar R., depois da reprimen
da. 

Além do número 100 - porque 
R$ 100 é a média de custo de cada
programa, seja em real� ou e� 
dólares, com direito a tres cam1-
.slnhas -, o número 21 é o mais 
falado pelas garotas de programa 
nas boates, por causa da Idade. 
Orientadas pelos mercadores do 
sexo, a maioria afirma ter essa 
idade por dois motivos: as meno
res, para não se compromete!em; 
e as que têm quatro ou cmco 
anos a mais para dar a ilusão de 
mais Juventude aos clientes. 

Na boate Erótlka, na Avenida 
Prado Júnior, seduzida pela pro
messa feita pelo repórter de rece
ber R$ 50 a mais do valor do pro
grama, a menor A. revelou ter 
apenas 17 anos. 

- Nãt:> tenho outra opção. Pre
ciso ajudar minha família. Se for 
procurar emprego, vou ganhar 
mal e ser explorada pelo patrão. 
Pôr isso, resolvi ganhar mais di
nnelro explorando meu próprio 
corpo - disse A., afirmando ter, 
embora sem querer mostrar, uma 
qll'telra de identidade com a ida
de adulterada. 

Os donos das boates fazem de 
tudo para facllltar o trabalho c!as 
garotas. Em troca, contam com 
elas' para fazer o cliepte gastar o 
máximo.• 

O GLOBO 
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�S MENINAS A. e B. e o pai em Búzios: denúncia de cárcere privado que não foi feita durante o depoimento à polícia no quartel do 2� 8PM (Cabo Frio) 
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Portas e janelas eram fechadas, os caéhorros eram soltos 

e as chaves eram escondidas 

A 
parafernália de equipamentos de seguran

ça que o empresário Rodrigo Otávio Mene
zes Jesualdi, de 45 anos, instalou na man
são do Marina Porto Búzios, na Armação 

dos Búzios, não tinha como único objetivo evitar a 
ação de assaltantes e policiais. Preso anteontem 
durante uma operação do Centro de Inteligência 
da Secretaria de Segurança Pública (Cisp), Jesual
di, suspeito de envolvimento com quadrilhas de 
tráfico de drogas, contrabando de armas, prostitui
ção infantil e roubo de carros, agora é acusado de 
cárcere privado. Duas irmãs aliciadas pelo empre
sário o acusam de tê-las prendido na mansão por 
algumas noites. Segundo as vitimas de 14 e 16 
anos, a quem O GLOBO chamará de A. e B., Jesual
di evitava que elas fugissem ao anoitecer - os 
abusos, na maioria das vezes, começavam à noite 
-, fechando portas e janelas e escondendo as cha
ves. A denúncia, que escapou aos depoimentos to
mados pela policia, foi feita ontem à tarde durante 
entrevista na residência das meninas -uma casi
nha de três cômodos, num bairro da periferia de 
Búzios, o,nde moram de favor. 

-Ele trancava a CiiSa e não deixava a gente salr
do quarto. Escondia todas as chaves e soltava os 
cachorros. No início, o Rodrigo não fazia nada 
mas, depois, passou a ir ao nosso quarto para m� 
xer com a gente-contou B., a de 16 anos, em con
cordância co� a irmã e sob o olhar envergonhado 
dos pais. 

A mãe das meninas prefere não comentar o epi
sódio: 

_ - Sou 7vangélica e minha igreja, a Deus é Amor,
nao permite essas coisas. 

Mas o marido aceitou falar. Para tornar pública a 
decepção com Rodrigo Jesualdi, a quem conside
rava um bom homem: 

- Quando a gente conheceu ele, seu Rodrigo
não era uma pessoa ruim. Dava carona para as pes
soas e até emprestava o carro para socorrer quem 
passava mal. Só que, por baixo disso usava nossas 
filhas. Nunca P.ensei que o cara foss� um· elemento 
assim. Quero perguntar se ele ia gostar que alguém 
fizesse isso com a filha dele (Jesualdi tem dois fi. 
lhos menores). 

O pai, a mãé e as filhas A. e B. conheceram o em
presário. Rodrigo Jesualdi nas visitas que faziam a 
uma irmã do pai, que já trabalhou na casa do em
presário. A tia de A. e B. também teve as cinco fi
lhas -hoje com 13, 16, 19, 20 e 22 anos-aliciadas 
por Rodrigo Jesualdi. Uma amiga delas, que atual
mente tem 19 anos, foi a oitava a depor. Um comis
sário de menores de Cabo Frio e a advogada Cris
tina Leonardo, coordenadora do Centro Brasileiro 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescen
te, acompanharam os depoimentos. 

Para os pais, o maior constragimento aconteceu 
durante os depoimentos, quando foram obrigados 
a ver as fotos apreendidas na casa do empresário, 
com Rodrigo Jesualdi acariciando as menores 
nuas ou semidespidas. Enquanto os pais iam reco
nhecendo suas filhas no meio de tantas outras me
ninas (a polícia apreendeu mais de 400 fotos), as 
vítimas que depuseram apontavam nas fotos os 
seus próprios corpos. 

No 25!! BPM (Cabo Frio), as vítimas disseram 
que os aliciamentos aconteciam sempre da mesma 
forma: primeiro, as meninas eram éonvidadas a to
mar banho na piscina de Rodrigo e, depois, cha
madas a almoçar com ele. Também ganhavam 
bombons e balas, além de serem autorizadas a cir
cular pelos luxuosos cômodos da casa, o que as 
deixava encantadas. As investidas vinham à noite: 
as que aceitavam dormir num dos quartos do em
presário eram molestadas, fotografadas e filma
das, antes de ele pedir que fizessem sexo oral. Em 
seguida, Rodrigo cheirava cocaína, espalhada num 
pires, usando para isto o tubo plástico de uma ca
neta esferográfica. Para algumas meninas, ele dava 
dinheiro. Elas contaram ainda no depoimento que, 
quando viajava, o empresário voltava com presen
tes para elas. 

- Ele cheirava um pó branco. Dizia que era ba
linha de côco ou remédio para não dormir, mas a 
gente sabia que era drbga -contou uma delas. 
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kA celebridade após o inferno
cartões da Meoasena e da Qui- tira uma casquinha das visitas

• Seu Bento se na para que ;le preenchesse. d�s outros pacientes. Nem que
transforma na "Acho que o vovô Bento vai seJa de passagem, quase todas

dar sorte e, se eu ganhar, vou as �as _que �assam pela en.-
estrela do HSE 1evá-10 para morar comigo,,, re�ana na�.de1x�m de �r ��

garantiu Maria. alo para o velhinho s1.1:1pat!-
D 

epois de driblar as irre
gularidades da clínica

Santa Genoveva durante um
ano e escapar da trágica lista de 
99 internos mortos, Bento Lo
pes, 84 anos, se tomou o pa
ciente mais popular do Hospital
dos Servidores do Est ado
(HSE), onde está intemad? ?es
de sexta-feira. "Eu sobrev1v1 ao
inferno e ainda passei de mor
to-vivo a celebridade. Como se
não bastasse, ainda consegui re
ver minha filha. Pena que já
esteja com saudades da Lúcia",
dizia ontem seu Bento às inú
meras pessoas que, por curiosi
dade, visitaram o ocupante do
leito 14 da enfermaria de orto
pedia do HSE.

No dia seguinte ao reencon
tro com sua filha Lúcia Pulche
rio Lopes, 52, de quem havia se
separado há oito anos, o ex
maquinista das oficinas do Ar
senal da Marinha, mostrou que
sua popularidade não se res
tringe apenas a pacientes e visi
tantes do HSE: ele também já
conquistou o carinho da equipe
de enfermagem, dos médicos e
dos assistentes sociais. Ontem,
Maria lsaias da Silva, 44, fun
cionária da limpeza do HSE vi
sitou seu Bento com um bolo de

, . . co". O vendedor Sebasttao Pi-''Essa_ moça e otn;1a, lavo� res dos Santos, 77, é um dostoda a mm�� roup� so por can- novos amigos. •• Acompanhei anho e amo� , elo_gio_u ele, co.1!1º história dele pelo jornal e que-bom, relaçoes-pubhcas. �has, ria conhecê-lo pessoalmente pa-esse e o papel que ele_ mais re- ra saber maiores detalhes", jus-presenta _na enfei:mar!ª· Qual- tificou Sebastião. Com tantaquer pa�1ente_ mais teimoso ou agitação, ele ainda não tinhadesobediente e logo co�parado conseguido 0ntem curar a res-com o exem�!º de conduto de saca da emoção por ter reen-seu Ben�o. Quando algum contrado a filha. "Dormi ape-doente nao quer com�r ou to- nas três horas. Desejo sempremar banho, eu logo d1�0 9�e O estar com a Lúcia e aguardovovô Bento faz tud� dire1tmho ansiosamente a hora em quee a -�ssoa obedece , cont�u .ª vou rever meus netos. Mas soua�XJhar de enfermagem Soma realista e sei que ela tem queVilela. hannonizar a vida para poderEnquanto aguarda o resulta- me levar .  Agora, tenho quedo dos exames clínicos e_co�va- aproveitar essa fase para extrairlesce das doenças - pnnc1pal-
0 maior sumo possível e ficarmente respiratórias - agrava- bom logo".das pelo péssimo atendimento Se depender de carism� seuda Santa Genoveva, seu l3:nto Bento não vai precisar de muitoé paparicado 24 horas por dia�· esforço para isso. Ontem, nanem em sonho, lembra a sob- hora do jantar, depois de con-dão que passou na clínica d� quistar a simpatia da funcioná-Santa Teresa. "Vem gente aqw ria que servia a refeição, eleque eu nem conheço. Eu anoto ganhou duas sobremesas. "Oo nome de todo mundo num senhor é aquele que veio dacaderninho para não esquecer. Santa Genoveva enlão guardeEstou mais popular que o Mi- essa sobremes� para comerchel Jackson, aquele cantor que mais tarde. Afinal de contas, osubiu no Morro Dona Marta", senhor deve ter passado muitaafirmou ele. fome lá ", justificou a funcioná-

De quebra, seu Bento ainda ria.
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Donos de clínica serão 

indiciados 
• Além de Mansur e Spínola, relatório de delegada deve responsabilizar dois

médicos pelas 99 mortes na Clínica Santa· qenoveva
L_ 
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No mínimo quatro pessoas de- ,...,,.-____ ......._ 
vem ser incriminadas no inquérito 
que apura as mortes' na Clínica 1 
Santa Genoveva. Sem querer 
adiantar nomes, pois deve concluir 
o relatório das investigações na
próxima segunda-feira, a delegada ------
titular da 7� Delegacia Polical (Santa Teresa), Sônia
Bello, afinnou que ''vai indiciar todas as pessoas respo
sáveis". É quase certo que, além dos proprietários da
clínica geriátrica - Mans�r José M�ns�r e Eduardo
Spínola -, os ex-diretores-médicos Amanda Rizental
Pinto e Roberto Dias estarão citados no relatório da
delegada.

Procurando manter o sigilo, para não alertar os 
advogados de defesa, Sô1:1ia.Bello disse que está colhen
·do 1nais indícios para embasar o inquérito a ser encami
nhado ao Ministério Público. Os responsáveis pelas
mortes serão incriminados em pelo menos dois artigos
do Código Penal: omissão de notificação de doença
(artigo 269), com pena de seis meses a dois anos de
detenção, além de multa; e homicídio culposo, resultado
de imprudência, imperícia ou negligência (artigo 121,
parágrafo 3°), com pena de detenção de um a três anos.
Neste caso, se ficar comptovado que as mortes tesülta-
..L _ - .. ---

ram de inobservância de regra técnica profissional, a 
pena é aumentada em um terço. 

"Ainda há muito a ser estudado, mas nã'o há dúvidas 
de que o surto de diarréia tinha que ser notificado em 
até 24 horas depois de constatado. Não foram só os 
donos os responsáveis pelo o que aconteceu. Sei quais 
foram os crimes e quem vai ser indiciado", enfatizou. A 
delegada disse ainda que, após a conclusão do relatório, 
abrirá inquéritos separados para apurar as responsabili
dades de médicos e enf enneiros. Em dois meses, 99 
pacientes morreram na Santa Genoveva. 

Para elaborar o relatório, a delegada cruzou as 
informações conseguidas nos depoimentos de proprie
tários, medicos, pacientes, enfermeiros, funcionários e 
até ex-empregados. "Há muitas contradições. E elas 
poderão revelar muitos aspectos fundamentais para' a 
investigação", afirmou, lembrando que trabalhou em 
conjunto com o promotor Marcos Ramayana, da Cen-
tral de Inquéritos do Ministério Público. · 

Ontem, primeiro dia após fechamento da clínica; o 
único movimento foi de funcionários. Eles demonstra
ram preocupação quanto ao futuro, pois não sabem se 
continuarão �mpregados. Os portões pennanecem f e
chados aos jornalistas. Só abriram para carros da Ce
dae, do Ministério da Saúde e do INSS.

�OO�AL DO RRAStL 1 
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Projeto transfere idosoS
Caderau 

___ ... ,.JLj

�de clínicas para casa 
___ 71'1 1'1.,. Jl,r_q,1 � ., 

Pelo pro.grama do Governo estadual, 
!> ,,, ,, 

famílias receberiam treinamento para assistir pacientes 

Maria Elisa Alves e Ricardo Miranda De acordo com a proposta elaborada 
pelo coordenador de projetos especiais 

• A Secretaria estadual de Saúde já en- da secretaria, Fernando Olinto Fernan
controu um meio de salvar os pacientes des, vão ser beneflciados os pacientes 
idosos dos maus-tratos das clínicas internados por causa de acidentes vas
conveniadas ao Sistema Único de Saúde cu lares-cerebrais, seqüelas neurológi-
no Rio: devolvê--los para suas casas e cas, doenças cardíacas, fraturas, qua
prestar assistência médica a domicílio dros terminais de câncer e cirurgias or
sempre que necessário. O projeto, já topédicas e eletivas. Cada idoso será 
aprovado pelo Ministério da Saúde, pre- atendido em casa por uma equipe de 
vê que pacientes com seis tipos de médicos, entermeiras, fisioterapeutas, 
doença recebam alta de hospitais e clí- psicólogas, nutricionistas e assistentes 
nicas e sejam tratados por parentes, sociais no mínimo uma vez por mês. 
treinados pela secretaria. Segundo a Por conta do projeto, a secretaria já 
subsecretária de Planejamento, Rosân- está recuperando leitos nos hospitais 
gela Bello, o serviço de internação do- Alberto Schweitzer, Pedro II e Anchieta. 
miciliar será implantado assim que ter- Eles serão usados para os casos em que 
minar o cadastramento dos pacientes os pacientes atendidos em casa preci
de 16 das 36 clínicas que estão sob in- sem de tratamento de emergência. 
tervenção por ordem do ministro da Em Brasília, a Comissão de Segurida-
Saúde, Adib. Jatene. · de da Câmara se reúne amanhã para vo-

- A partir do levantamento, vamos tar um projeto que pretende demolir os 
saber quantos pacientes têm casa e asilos e manicômios do país, como for
quantos serão aceitos de volta pela fa- ma de evitar novas tragédias, como a 
mília. Depois, poderemos montar as morte de 98 de velhinhos na Clínica San
equipes necessárias para atendê--los - ta Genoveva, em Santa Teresa, desde 
disse RosângJla. abril. O projeto, de autoria do depu� 

F----------=---.
Sérgio Arouca (PPS-RJ), cria o programa 
de apoio e assistência médico-social do
miciliar, que tiraria dos asilos e hospí
cios e poria em casa os chamados pa
cientes crônicos atendidos pelo Siste
ma Único de Saúde ou pelos programas 
de assistência social. 

ceitas provenientes do IPI sobre a ven-1 
da de cigarros e bebidas. 

O pagamento do auxílio não poderá ' 
ser estendido a herdeiros do paciente. 
O beneficio será corrigido na mesma da
ta e pelo mesmo percentual da correção 1 
dos valores pagos pe1a União às institui- r 
ções públicas e privadas que atendam a 
essa clientela. Pacientes crônicos de !
longa internação (aqueles internados 
há mais de um ano) precisariam, de 

OPINIÃO 

NO COLO DO 

ESTADO 
• POR TRÁS do que aconteceu na 
Clínica Santa Genoveva, outro pro
blema vem à tona, e mexe com to
da a sociedade brasileira: o da ve
lhice abandonada. Idosos que não 
precisam de internação não deve
riam ficar indefinidamente em ins
tituições públicas - nem que 
houvesse verbas de �obra. 

PARA OS idosos da Santa Genoveva 
que foram abandonados por suas 
famílias tenta-se, agora, soluções 
de emergência. Estudam-se, tam
bém soluções análogas àquelas 
imaginadas para menores abando
nados - como dar à família algum 
dinheiro para que os mantenham 
em casa, o que é sempre mais ba
rato que a internação oficial. 

NADA DISSO será suficiente, entre
tanto, se fôr em frente a idéia de 
que o Estado é integralmente res

ponsável por tudo - inclusive 
por parentes incômodos. 

Pelo projeto, o dinheiro hoje destina
do pelo orçamento geral da União ao 
custeio dessas unidades seria usado pa
ra manter o paciente em casa. De acor
do com o Ministério da Saúde, 20 mil 
pessoas poderiam se beneficiar com es
se projeto, batizado de Programa de De
sospitalização. Calcula-se que seriam 
destinados cerca de R$ 100 milhões por 
ano para o programa. 

acordo com o projeto, de um laudo mé- , L:;;;;;;;;����===�����
dico que ateste a possibilidade de tra- : 

O projeto será custeado com 80% do 
custo médio de internação dessas pes
soas, sendo 40% destinados ao pacien
te, na forma de auxílio pecuniário, e 40% 
ao município que implantar o plano. Es
se benefício será pago enquanto persis
tirem as causas que determinaram a in
ternação do paciente, podendo ser até 
vitalício. O programa também seria cus
teado com a alocação de 1,75% das re-

., 

tamento em regime domiciliar. 
Em sua exposição de motivos, o de

putado Arouca lembra os maleficios de 
longos períodos de internação, que, 
além do alto custo financeiro, têm ele
vado ônus social. "É inegável que, dis
pondo de meios materiais mínimos, a fa
mília proporcionará condições infinita
mente mais adequadas de cuidados a 
estes cidadãos", diz a exposição de mo
tivos. Caberá a cada município onde o 
beneficiário for assistido a organização 
de programas específicos de atendi
.mento domiciliar.

li
• 



-

1 · � GLOBO 
1 �ata 11; O G / .!J.6. 
I D ' , Caderno {\,/ O Pá.a.� 

MAUS-TRATOS: Autoridades ainda não sabem o que fazer 

com pacientes sociais removidos da Clínica Santa Genoveva 

idosos sem destino 
Assistentes sociais do Ministério da Saúde começam hoje 

a procurar as famílias dos que f0r�rn �bandonados

Patricia Faria 

U 
ma pergunta dura está preocu
pando as autoridades de saúde 
do Rio: o que fazer com os 75 
pacientes sociais ainda inter-

nados na Clínica Santa Genoveva, em 
Santa Teresa, que fechará suas portas 
definitivamente amanhã? Abandonados 
pelá� famílias e sem ter para onde ir, es
ses idosos não poderão ficar em leitos 
de hospitais públicos até o fim de suas 
vidas, mesmo porque, de acordo com 
avaliação de médicos do Ministério da 
Saúde, eles não precisam de internação. 
Assistentes sociais do Ministério da 
Saúde e da Secretaria estadual de Saúde 
começam hoje a procurar parentes dos 
idosos que foram abandonados na San
ta Genoveva. 

O objetivo do Ministério da Saúde é 
implantar a médio prazo um programa 
que incentive as famílias a ficarem com 
seus parentes em casa. O secretário es
tadual de Saúde, Luiz Antônio Medina 
disse que entre as idéias para auxiliar � 
tratamento de idosos e acabar com in
ternações desnecessárias está a de 
atendimento médico domiciliar, em que 
os médicos visitariam regularmente os 
idosos e seriam prestados também 
atendimentos de enfermagem. Além dis
so, as famílias poderiam até receber re
cursos do Sistema Único de Saúde 

f".
(SUS). Em vez de pagar clínicas e hos
pitais como a Santa Genoveva, o Minis
tério da Saúde daria uma ajuda mensal 
às famílias carentes que receberem 

, seus parentes de volta 
- São sugestões que e.stão sendo

analisadas, principalmente o repasse de 
verbas a essas famílias. A idéia é criar 
um projeto-piloto, com assistência mé
dica domiciliar garantida pelo Estado, 
em que parte do dinheiro do SUS pode
rá até servir como ajuda para as famí
!ias r�almente carentes. M�s veja bem: 
isso sao estudos para a implantação de 
um programa novo de atendimento tan
to para os idosos quanto para os doen
tes mentais, igualmente abandonados. 
Nada está definido - afirmou Medina. 

r 

Até o fim desta semana, os hospitais 
públicos precisam liberar os leitos que 
foram ocupados com pacientes transfe-

, ridos da Santa Genoveva. Caso isso não 
ocorra, poderão ter sérios problemas, 
como explicou a representante do Mi
nistério da Saúde no Rio, Maria Manuela 
Alves dos Santos: 

- A sociedade está abandonando
'seus velhos, seus parentes. Eles não fi
carão eternamente nos hospitais públi
cos, que necessitam desses leitos para 
,atender à população. Parte desses pa
cientes será levada para hospitais da 
Santa Casa que prestam assistência aos 
que necessitam de longa permanência e 
também nas casas de saúde convenia
das que, de acordo com relatórios de
pois de passarem por pequenas r�for
mas, poderão abrirgar mais pacientes. 

Hospital da Praça Onze que abrigará 
60 idosos precisa de obras 

De acordo com a representante do 
Ministério da Saúde no Rio, o Hospital 
São Francisco de Assis, na Praça Onze, 
que pertence à Universidade Federal do 

1 Rio de Janeiro, abrigará 60 idosos que 
foram transferidos da clínica em Santa 
Teresa. Ali, segundo ela, a lavanderia e a 
cozinha necessitam de reformas. No en
tanto, já foi encontrada uma solução. 

-As roupas poderão ser lavadas em
hospitais federais com grandes lavan
derias, como o dos Servidores do Esta
do. Teve uma época em que até o Hos
pital Universitário Clementina Fraga Fi
lho, no Fundão, nos ajudou e essa união 
de esforços vai colaborar muito. Já es
tamos pensando em comprar refeições 
para esses pacientes enquanto todas as 
obras necessárias não forem feitas no 
São Francisco e em clínicas convenia
das - explicou Maria Manuela. 

Segundo ela, está na hora de se re
pensar os problemas de pacientes so
ciais. Até 1988, antes da extinção do 
lnamps, o Ministério da Previdência ti
nha verba para problemas sociais na 
saúde. Depois, parou de ser repassada. 
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Hospital recebe idosas com 
,1ores, carinho e camas lim�as 
Na ambulância, uma transferida disse que passara tomei

. . 

UMA ENFERMEIRA conforta uma das idosas transferidas da Clinica Santa Genoveva ara o Hospital· Pedro Ernesto 

Edgar Arruda 

• No lugar do mau cheiro, pare
des recém-pintadas, sem infiltra
ções nem mofo. Camas limpas e
com flores nas mesinhas de cabe
ceira. E, principalmente, em vez
do descaso, atenção e uma boa
dose de carinho. Assim, oito pa
cientes que estavam até ontem à
tarde na Clínica Santa Genoveva
foram recebidas no Ho�tal Uni
versitário Pedro Ernesta: em Vila
Isabel.

A direção do hospital e o Nú
cleo de Atenção ao Idoso foram 
informados no fim da tarde de an
teontem sobre a transferência 
das pacientes e, em menos de 24 
horas, prepararam uma enferma
ria especialmente para receber 
velhinhos saídas da Santa Geno
veva. A enfermaria número 3, do 
42 andar do prédio, antes destina
da à recuperação de pacientes 
operados, foi pintada e recebeu 
oito camas e mesinhas de cabe
ceira. O próprio pessoal de enfer-

magem comprou vasinhos de vio-
letas. Tudo pronto para receber 
as idosas, pacientes e funcionâ
rios passaram parte da tarde de 
ontem na expectativa de receber 
as novas pacientes. 

A todo momento, internos de 
outras enfermarias, médicos, en
fermeiros e residentes do Pedro 
Ernesto entreabriam a porta da 

1 
enfermaria para saber se as no
vas ocupantes já haviam chegado 
e como estavam passando. 

A expectativa só terminou às 
16h50m, quando as quatro pri
meiras pacientes chegaram. A 
primeira delas, Joana, chegou nu
ma maca. Verônica e Irene cami� 
nhavam amparadas por enfermei
ros. Dona Sebastiana chegou nu
ma cadeira de rodas. No corredor 
de acesso à enfermaria número 3, 
internos e enfermeiros observa
vam a entrada das idosas, que pa
reciam alheias ao que estava 
ocorrendo ao redor delas. Os mé
d i c os que acompanharam a 
transferência queixaram-se de 

quê a talta <fe informações nos 
prontuârios médicos das pacien
tes era total. 

- As informações são sumá
rias. Quando entramos na Clinica 
Santa Genoveva, sentimos um 
forte odor de urina. As idosas que 
trouxemos para cá estavam com 
diarréia e pelo menos uma se en
contra desidratada. Uma outra, 
dentro da ambulância, não parou 
de reclamar que estava com fo
me. O quadro desses seres huma
nos é muito triste- disse um dos 
enfermeiros que participaram da 
remoção. 

Logo que chegaram ao Pedro 
Ernesto, as novas pacientes rece
beram um banho e começaram a 
ser examinadas pela equipe do 
Núcleo de Atenção ao Idoso. A in
tenção é definir o quadro clinico 
de cada uma das oito internas 
vindas da Santa Genoveva. O di
retor do hospital, Francisco Bar
bosa Neto, disse que a permanên
cia das pacientes vai depender da 
evoll,!Ção clínica. • 
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Família de aciente que morreu domingo 
retende recorrer à Justi a contra asilo 

9 FABÍOLA (À ESQUERDA) e Patrícia Delefeu, netas de Marietta, morta domingo: demora para receber atestado de óbito 

--i: .. ·ll)st,tuição acusada de não informar sobre o estado de saúde de

. • No último domingo, a estudante 
Fabfola Delefeu, de 15 anos, rece
beu a notícia da morte de sua 
avó. Internada há sete meses na 
Clínica Santa Genoveva, Marietta 
Delefeu, de 85 anos, apresentava 
há três semanas os sintomas da 
diarréia. A direção da instituição 
afirmou durante todo este tempo 
que a paciente passava bem e 
não corria qualquer risco de vida. 
No dia 26, no entanto, ela morreu. 
O cenário encontrado por Fabíola 
ao entrar no necrotério para ver a 
avó retrata o sofrimento dos ido
sos internados na clínica. Sete 
corpos de pacientes mortos na 
última semana estavam enrola
dos em lençóis velhos e presos 
com fitas de esparadrapo. Ela e a 
mãe tiveram de pedir ajuda a um 

uma das idosas, 

homem que passava próximo ao 
necrotério para conseguirem de
samarrar Marietta e prepará-la 
para ser enterrada. 

Revoltados com o descaso e a 
negligência, os parentes das víti
mas da Clínica Santa Genoveva 
querem agora explicações para 
tantas mortes. A família de Ma
rietta pretende entrar com um 
processo na Justiça. Outra neta 
da paciente, Patrícia, está incon
formada. Ela garante que o pai e a 
tia visitavam a avó pelo menos 
duas vezes por semana. Em ne
nhum momento, no entanto, a di
reção da clínica alertou os paren
tes sobre o surto e a gravidade do 
caso. 

- Queremos entrar na Justiça
para impedir que mortes como a 
da nossa avó continuem aconte
cendo. A população precisa acor
dar para o descaso com os idosos 
- afirmou Patrícia.

Clinica não queria dar a família 
o atestado de óbito

De acordo com Patrícia, a famí
lia enfrentou uma guerra para 
conseguir que a Clínica Santa Ge
noveva entregasse o atestado de 
óbito. Só depois de 12 horas da 
morte de Marietta e de muitas 
ameças, a direção da instituição 
concordou em dar o documento 
necessário para que o corpo sej� 
enterrado. 



... 

- Uma parte de nossa família
quer na verdae o fechamento des
ta clinica , garantiu Patrícia. 

No atesta'do de óbito, os médi
cos da instituição puseram como 
causa da morte de Marietta "aci
dente vascular encefálico, arte
rioesclerose senil e hipertensão 
arterial". Patrícia, no entanto, 
nunca ouviu falar que a avó so
fresse de qualquer uma dessas 
doenças. Segundo ela, Marietta ti
nha apenas uma paralisação nas 
pernas. Nos últimos dias, porém, 
a paciente não tinha forças nem 
mesmo para levantar as mãos e 
passava todo o dia deitada na ca
ma. Mesmo assim, a clínica garan
tiu à família que a situação estava 
sobre controle e que não era n� 
cessário transferir a interna para 
um hospital. 

- Os parentes têm o direito de
saber tudo sobre os problemas e 
as doenças do paciente internado 
- argumentou Patrícia.

A imagem da avó deitada no n�
crotério ainda atormenta Fabfola. 
Segundo a estudante, Marietta 
emagreceu mais de dez quilos em 
menos de três semanas e estava 
coberta de feridas causadas pelo 

· tempo em que foi obrigada a ficar
deitada. 

- Aquele lugar fede e é imun
do. O Governo tem de investigar
se existem outras clínicas como 
esta no país - afirmou Fabíola. 

- A situação do velho no Brasil é
muito triste.

A família de Marietta, no entan
to, não é a única revoltada com as 
mortes na Clínica Santa Genov� 
va. Somente ontem oito pacientes 
foram transferidos para outras 
instituições por determinação de 
seus parentes. Segundo Patrícia e 
Fabíola, a versão apresentada p� 
la direção da clínica de que um 
alimento deteriorado, distribuído 
durante a festa do Dia das Mães, 
teria provocado o surto de diar
réia é falsa. Marietta já estaria 
apresentando os sintomas da 
diarréia muitos dias antes da co
memoração. 

Outra que está revoltada é Ci
lene de Souza Ferreira. Segundo 
ela, seu irmão Walter Ferreira de 
Souza, internado na clínica no dia 
14, quatro dias depois da festa, 
também está com gastroenterite. 
Já o interno Alair Vilette revelou à 
irmã Maria Vilette que os pacien
tes estão sendo medicados com 
chá de broto de goiaba, porque 
não há remédios. 

� O GLOBO
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t Os pacientes reclamam ainda l
que faltam cobertas e roupas pa-,
ra eles usarem. A clínica fica em l 
uma das áreas mais frias do Rio e� 
mesmo assim, os internos sã-Q 
obrigados a tomar banho com 
água da fria. Muitos ficam descál-' 
ços e não têm qualquer atividade 
programada para o dia. 

Um das poucas a não reclamar 
foi Josane Vasconcelos. Ela tran� 
feriu sua avó Nair Teixeira, de 89 
anos, de uma clínica particular; 
sem convênio com o SUS, para a 1
Santa Genoveva há dois meses. 
Josane, que garantiu visitar a avó 
todas as quintas-feiras e domin
gos, disse não estranhar as pés
simas condiçoes da clínica. 

- Não tenho do que reclamar.
Quem tem velinho em casa sabe 
que tem que conviver com o mau 
cheiro - afirmou Josane, que en
trou na clínica com quatro paco
tes de fraldas descartáveis nas 
mãos para a avó. • 

.-----JI 
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Clínica dos horrores só 

funciona mais 2 dias 

/ 

ABRIGO CRISTO REDENTOR: atendimento a 300 idosos, com baixa taxa de mortalidade, mesmo com o atraso de um ano nas verbas da Fundação Leão XIII 
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Santa Genov�va vai ser fechadÉ1 até de ois de amanhª-1__com conclusão 

• 

• 

da transferência de todos os seus pacientes 
-- - --

Isabel de Paula 

• BRASfLIA. O ministro da Saúde,
fdib Jatene, disse ontem que até 
depois de amanhã deverá ser fe
chada a Clinica Santa Genoveva, 
de Santa Teresa, onde desde abril 
morreram 98 idosos. A chefe-ad
junta do escritório regional do
ministério no Rio, Maria Manoela
Alves dos Santos, informou ao mi
histro, no fim da tarde, que den
tro de dois dias a clínica já terá 
sido totalmente desocupada. Os
pacientes estão sendo transferi
tlós para hospitais públicos fede
tais, estaduais e municipais. O re
latório final da auditoria, iniciada
pntem por agentes do Ministério 
f:ia Saúde e das secretarias esta
dual e municipal da Saúde em 16
clínicas de atendimento a idosos
d? Rio, será ent,regue a Jatene no 
pnóxímo dia 21 e poderá levar ao 
fe�hamento ou à intervenção em 
omtras unidades de saúde. 
, Deputados da Comissão' de Se
guridade Social da Câmara, que 
visitaram a clínica anteontem, pe
diram ontem a Jatene que o Mi
nistério da Saúde afaste Mansur 
fosé Mansur e Eduardo Spínola 
da direção das clinicas Santa Ge
noveva e Campo Belo. O ministro 
disse que, se a proposta for apro
yada amanhã, em audiência pú
blica da comissão, ele adotará a 
medida. Neste caso, o Governo 
cmre o risco de ser desmoraliza
do por uma decisão judicial, uma 
vez que é ilegal a intervenção fe
deral em clínicas privadas. 

Vistoria revela falta de 
manutenção em clínica 

' Na primeira das clínicas visto
riadas ontem, a Casa de Saúde 
Nossa Senhora das Dores,. em 
Cascadura, o inspetor de medici
na da Secretaria estadual de Saú
�e José Pereira Camargo detec
tou falta de manutenção das de
pendências físicas. Segundo ele, 
�s paredes descascadas e os pila
res corroídos, além de oferece
rem riscos de acidentes, transfor-

1 mam-se em focos de bactérias.
Segundo Amado Zarur, diretor-ge
ral da clinica, que pertence à San
ta Casa de Misericórdia, a média 
de óbitos é de 13 idosos por 
mês. 

- A clínica é muito antiga e,
por isto, a manutenção é mais 
complicada. Mas a unidade está 
em boas condições, podendo ser 
classificada como uma clínica pa
ra idosos de bom padrão - ates
tou José Pereira. 

Na Clínica de Repouso Campo 
Belo, em Jacarepaguá, os fiscais 
verificaram que o sistema de 
abastecimento de água sofreu 
melhorias, mas mesmo assim a 
água - que vem de um poço -
só está sendo utilizada para a la
vagem de roupas e limpeza. Para 
o consumo, os técnicos do minis
tério e das secretarias mantive
ram a recomendação de ser ser
vida apenas água mineral. Na Ca
sa de Saúde Nossa Senhora das 
Graças, em Realengo, a inspeção 
revelou algumas irregularidades 
graves, como o aparelho de raios
X Juncionando sem a autorização 
do Ministério da Saúde. As outras 
unidades vistoriadas ontem fo
ram a Casa de Saúde Gabínal, em 
)acarepaguá, e as duas unidades 
da Casa de Saúde Grajaú Ltda, na 
'fíjuca e no" Engenho de Dentro. 

Os parlamentares - Jandíra 
Feghalli (PC do 8), Sérgio Arouca 
(PPS) e Ceei Cunha - criticaram 
a intervenção supervisionada 
adotada pelo Ministério da Saúde 
nas duas clínicas com problemas. 
feghalli disse que Spínola e Man
sur são donos de 11 clínicas de 
idosos, psiquiátricas e de hemo
diálise, que vêm usando recursos 
públicos sem prestar serviços de 
qualidade aos pacientes. Segun
do os deput�dos, o ministro con
cordou com a proposta de afastar 
imediatamente Mansur José Man
sur do Conselho Nacional de Saú
de (CNS), que é presidido por Ja
tene e formado por representan
tes dos governos federal, esta
dual, municipal e representantes 
de entidades da sociedade cívil. 

- A Santa Genoveva tem que
ser fechada nesta semana. Na 
sexta-feira passada, o próprio 
presidente Fernando Henrique 
disse que tem que fechar porque 
não dá para tolerar o que aconte
ceu lá - afirmou Jatene. 

A Câmara dos Vereadores e a 
Assembléia Legislativa (Alerj) 
criaram duas CPis para apurar o 
caos no atendimento a pacientes 
idosos e em fase terminal. En
quanto a da Alerj vai se restringir 
às clínicas, a da Câmara pretende 
apurar a responsabilidade dos 
gestores de órgãos públicos mu-

nicipais - como a Coordenação 
de Vigilância e Fiscalização Sani
tária - que deveriam fiscalizar 
os estabelecimentos médico-hos
pitalares. 

O requerimento, da vereadora 
Leila Maywald (PSDB) foi aceito 
ontem pela Mesa Diretora da casa 
e tem o apoio de grande parte 
dos vereadores e líderes de ban
cada. Leila observa que os órgãos 
fiscalizadores foram, no mínimo, 
negligentes em sua função. A de
putada estadual Lúcia Souto, da 
Comissão de Saúde da Alerj, dis
se que a CPI da Assembléia foi 
aprovada ontem devendo ser ins
talada na próxima terça-feira. Se
gundo ela, alguns dos deputados 
que compuseram a CPI das Auto
rizações para Internações Hospi
talares (AIHs), deverão compor 
também a da Saúde. 

Remédios de tratamento 
psiquiábico para os idosos 

A possibilidade de os médicos 
e enfermeiros da Santa Genoveva 
terem usado remédios de trata
mento psiquiátrico para dopar e 
sedar os internos está sendo in� 
vestigada pela Secretaria munici
pal de Saúde. Durante uma visto
ri a realizada anteontem, uma 
equipe da Prefeitura encontrou 
grande quantidade dos remédios 
Gardenal, Aldol e Diazepan, indi
cados para tratamento de epiléti
cos e pacientes com crises con
vulsivas. Médicos do Programa 
de Saúde Mental da Prefeitura es
tão, desde então, examinando 75 
internos com problemas mentais 
ou que estavam sendo medica
dos com estes remédios, Em altas 
doses ou se tomados sem neces
sidade, eles baixam o nível de 
consciência e causam dependên
cia química: 

- Estes remédios são os famo
sos "sossega leão". Desconfia
mos que muitos pacientes esta
vam medicados de forma errada , 
com estes remedios - diz Hugo 
Marques, chefe do Programa de 
Saúde Mental da Prefeitura. 
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O resultado final dos exames 
deverá estar pronto no final da 
semana. A Secretaria Municipal 
de Saúde liberou ontem o resulta
do dos exames feitos em 126 pa- · 
cientes e 17 funcionãrios: 38 dos 
internos estavam infectados com 
bactérias. 

l 
Outro que esteve na clínica on

tem a tarde foi o ex-diretor médi
co da instituição, Roberto Dias 
que, na saída, no entanto, garan
tiu para os repórteres que pode
ria ter solucionado os problemas 
da instituição se tivesse tido mais 
tempo. Ele se demitiu da direção 
dois dias antes do GLOBO anun
ciar os maus-tratos sofridos pe
los idosos. 

Em São Gonçalo, o exemplo de 
tratar bem com pouca verba 

Em São Gonçalo, a contabilida
de aplicada no Abrigo Cristo Re-

dentor é bem diferente da usada 
em boa parte das clínicas conve
niadas ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com diárias que variam 
1 entre R$ 5 e R$ 6 - cerca de um 
terço do valor pago pelo governo 
a clínicas como a Santa Genoveva 
- a instituição atende todas as 

1 necessidades de 300 idosos. Isso
apesar de, há um ano, não estar
recebendo as diárias de 130 inter
nos enviados pela Fundação Leão
XIII. Mesmo com os problemas,
consegue ter um orçamento equi-

l Jibrado, dar um tratamento digno
aos velhinhos e ter uma baixíssi
ma taxa de morta.tidade se com
parado com a clinica de Santa Te-

resa. No abrigo, foram duas mor
tes em abril, três em maio e ne
nhuma em junho até ontem.

A mágica, disse o presidente 
do abrigo - uma entidade filan
trópica sem fins lucrativos -, o 
comerciante aposentado José Ca-

1 Uil Abuzaid, é trabalhar sério. 
- Se eu recebesse R$ 500 por

mês por cada interno, como es
ses donos de clinicas do SUS, po
deria servir todos os dias filé mig
non e camarão - ironizou. 

Além da Fundação Leão XIII, 
que deveria estar pagando R$ 179

mil mensais por cada velhinho 
encaminhado para lá, o Abrigo 
Cristo Redentor mantém um con
vênio de 50 leitos com a Prefeitu
ra de São Gonçalo. Por cada um 
destes pacientes, a instituição re
cebe R$ 150 mensais. A casa, que 
tem dez galpões e fica numa área 
de 40 mil metros quadrados, tem 
ainda uma parte destinada a pa
cientes particulares, cujas famí
lias pagam um salãrlo-mínimo e 
meio por mês. Só com as diárias 

- mesmo se todas estivessem
em dia -, afirmou Calil, a clinica
não teria como manter 95 empre
gados, dar remédios e cinco refei
ções diárias parà os velhinhos. A
solução, o presidente do abrigo
encontrou em atitudes bem sim
ples. Uma vez por mês, ele pro
move um almoço com 'Convite pa
go num salão do próprio abrigo.

- Em cada almoço, que conta
com a presença de políticos, co
merciantes e gonçalenses em ge
ral, conseguimos arrecadar até 
R$ 2 mil - contou Calil. 

O abrigo ainda mantém duas 
lojas de roupas e objetos usados, 
uma na entrada da instituição e 
outra no Centro de São Gonçalo. 
Para reforçar o orçamento, aluga 
também o campo de futebol, que 
fica nos fundos do abrigo. Recebe 
a ajuda ainda de 500 sócios cola
boradores. Diferente das clinicas 
con.veniadas ao SUS, lá não se vê 
internos reclamando da comida, 
das instalações ou do tratamen
to. 

- Isso aqui é muito bom. NãG>
tem luxo, mas a gente é tratado 
direito - disse Branca da Silva 
Rondon, de 72 anos, filha do ma
rechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon, uma das internas mais 

r antigas da casa. 
Os banheiros e os telhados dos 

galpões,  que necessitam de 
obras, segundo Calil, já poderiam 
ter sido reformados se o Estado 
tivesse pago as diárias de 130 in
ternos atrasadas há 12 meses. Se
gundo o presidente da Fundação 
Leão XIII, Ayrton Brozini, o paga
mento foi suspenso depois que 
uma auditoria do Tribunal de 
Constas do Estado constatou que 
o abrigo estava recebendo por al
guns pacientes que já tinham fa
lecido ou deixado a casa.

- Isso não quer dizer que te
nha sido realmente uma fraude, 
mas pode ter acontecido apenas 
um erro administrativo na clínica 
- afirmou o presidente Ayrton
Brozini. •
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Donq de clínica tenta iml!_edir vistoria 

ProQrietário _da Santa Genoveva esconde o livro de registros 

Gustavo Goulart 

• O dono da Clinica Santa Geno
veva, Eduardo Spínola, tentou im-1pedir ontem o trabalho de uma 
comissão formada por deputados
federais e estaduais, vereadores e
representantes de entidades de
profissionais de medicina. O gru
po foi impedido por ele de ter
acesso ao livro de ocorrências
médicas da clínica para confir
mar denúncia de que pacientes
com problemas psiquiátricos es
tariam sendo removidos da Santa
Genoveva para a Casa de Saúde
Humaitá, em Jacarepaguá, tam
bém de sua propriedade. O presi
dente do Conselho Regional de
Medicina, Bartholomeu Coelho,
teve de redigir à mão um texto in
timando Spínola a apresentar o li
vro em 24 horas. O dono da Santa
Genoveva admitiu a repórteres
que pelo menos seis pacientes fo
ram removidos para Jacarepaguá
anteontem, sob o argumento de
que "estavam muito agitados".
Segundo relatório elaborado por
uma comissão da Secretaria mu
nicipal de Saúde, que vistoriou a
Casa de Saúde Humaitá em janei
ro, ela não perde em nada para � 
Santa Genoveva: "É um inferno", 
dizem os fiscais no relatório. 

- A Santa Genoveva foi toda
maquiada. Vi idosos abandona
dos nessas cadeiras, sujos, mal
tratados - disse a deputada es
tadual Tânia Rodrigues. 

Na enfermaria 205, os deputa-
, dos encontraram a paciente Eurí

dice Campos de Oliveira, de 68 
anos, diabética, há dois anos in
ternada ali apenas para fazer cu
rativos. No laudo da vistoria feita 
pelo Cremerj mês passado, a cli

nica informou que até outubro só 
atendia pacientes sem possibili
dades terapêuticas. 

Eduardo Spínola disse ontem 
achar normal o número de mor
tes na Santa Genoveva ( 98 idosos 
em dois meses) e atribuiu a reper
cussão do episódio à tentativa de 
lobistas de desmoralizarem o mi
nistro da Saúde, Adib Jatene. 

, - Isso tudo não passa de lob
by para derrubar o CPMF e des
moralizar o ministro Jatene. Esta
mos cumprindo todas as determi-, nações do Ministério da Saúde. 
Mas isso aqui é uma unidade para 
pacientes terminais. O número de 
mortes está dentro do normal nu
ma unidade como essa. Tenho 
gravados depoimP11tos de cem fa
miliares de pacientes elogiando o 
nosso atendimento. Mas disso 
nin�ém quer saber. • 

- O relatório mostrâ que há
pacientes abandonados sem ba
nho e outros trancados nus. Mas 
o que eles querem é maquiar a
Santa Genoveva, tirar os pacien
tes crônicos -disse o presidente
do Sindicato dos Médicos, Luiz
Tenório.

Ontem, Eduardo Spínola che
gou a chamar a policia para ex
pulsar equipes de reportagem 
que acompanhavam a vistoria d 
comissão. O grupo era formado 
pelos deputados federais Sérgio 
Arouca, Jandira Feghalli, Ceei Cu
nha e Cidinha Campos, integran 
tes da Comissão de Seguridade e 
Família da Câmara; pelas deputa
das estaduais Tânia Rodrigues e 
Lúcia Souto; pelo vereador Milton 
Nahum, presidente da Comissão 
de Saúde da Câmara Municipal; e 
pelo presidente do Cremerj, Bar
tholomeu Coelho. 

- Isso aqui é pago com dinhei
ro público e, portanto, temos di
reitos aqui. A imprensa vai entrar. 
Senão, eu chamo o Ministério Pú
blico Federal e a polícia - gritou 
a deputada Cidinha Campos. 

-A polícia eu já chamei. Isso é
invasão de propriedade - res
pondeu Spínola. 

Os parlamentares da comissão 
não precisaram circular muito: 
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Dono da Santa Genoveva · 
'expert' em antigüidades' 
Spinola, um dos sócios da clínica em que 97 
idosos morreram, tem como hobby objetos antigos 

Elaine Rodrigues e Elenilce Bottari 

• Acusado junto com seu sócio
Mansur José Mansur de pratica
de maus-tratos em pacientes ido
sos, o que teria provocado a mor
te de 97 deles na Clínica Santa Ge
noveva, o psiquiatra Eduardo
Quadros Spinola é um especialis
ta em antigüidades. Sócio da fir
ma R.S. Antigüidades e Obras de
Artes, que funciona no Shopping
da Gávea, Eduardo é antigo fre
qüentador de leilões do Rio e co
leciona diversos objetos de arte e
jóias antigos catalogados e muito
bem conservados, avaliados em
mais-de R$ 200 mil Com um pa
trimônio superior a R$ 2 milhões,
Spínola vive confortavelmente
em uma casa avaliada em R$ 400
mil, num condomínio fechado na
Gávea e só anda acompanhado
de seguranças.

Considerado ,por alguns de 
seus funcionários um homem tru
culento, Spinola parece ignorar a 
gravidade das acusações que pe
sam contra ele: saiu sorrindo da 
7� DP (Santa Teresa), onde foi 
prestar depoimento para esclare
cer a morte em tão pouco tempo 
dos mais de 90 idosos internados, 
em sua clínica. Segundo funcioná
rios, a atitude de Spínola sorrin
do diante das câmaras, acabou 
agravando ainda mais a crise en
tre ele e seu sócio Mansur José 
Mansur, que chegou a pedir-lhe 
- numa discussão - que evitas
se aparecer ou dar entrevistas.
Segundo esses mesmos funcioná
rios, a própria situação da clínica
é reflexo das desavenças entre os
dois. Mansur, pretendendo inves
tir na iniciativa privada, teria ten
tado sair da sociedade, vendendo
sua parte para o sócio. Eduardo,
no entanto, recusou a oferta acir
rando os ânimos entre os dois.

Mas, se deixou abandonados 
os idosos da Santa Genoveva, por 
outro lado o empresário-médico 

sempre soube cuidar muito bem 
de seu patrimônio. Só sua sala de 
jantar com 17 peças foi avaliada, 
em 1994, em cerca de R$ 50 mil, o 
que daria para tratar de 97 idosos 
por um mês em sua clínica. Entre 
suas empresas, estão a Casa de 
Saúde Humaitá, a Clínica Santa 
Genoveva e a Clínica Sicard. Além 
da área médica, possui uma em
presa de cimento, a Eduric, e a fir
ma Spil Informática e Representa
ção Ltda. Como psiquiatra, aten
de num consultório de sua pro
priedade, em Botafogo. Dono de 
cinco automóveis, gosta mesmo é 
de seu Subaru preto, avaliado em 
mais de R$ 40 mil. 

Mesmo a veia política não o 
afasta da área de saúde. Ele ajuda 
nas campanhas do amigo, Rober
to Jefferson, seu colega no PTB. 
Segundo correligionários petebis
tas teria sido o próprio Jefferson 
quem o teria convencido a abrir 
mão de sua candidatura à Prefei
tura do Rio, em apoio à candida
tura do deputado Sérgio Cabral 
Filho. Sua politica de saúde corno 
candidato era a defesa da priva
tização total do sistema de saúde. 
Em sua curta campanha de can
didato, Eduardo tinha como slo
gan, "depois de um louco, só mes
mo um J?Siqui�tra para salvar a ci
dade". A frente da seção Rio da 
poderosa Associação Brasileira 
de Hospitais, o médico sempre 
defendeu o aumento de repasses 
para as clínicas credenciadas. 

Eduardo é herdeiro de um 
quarto da sala do Shopping da 
Gávea onde funciona a loja de An
tigüidades e de 25% de um prédio 
com três pavimentos na Rua Pa
checo Leão, avaliados em R$ 200 
mil. O GLOBO durante toda a sex
ta-feira tentou ouvi-lo, mas ele 
não foi encontrado. • 
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Território livre da terceira idade 
Copacabana não engana quem 

ohserva seu calçadão de linhas si
quo�as em qualquer manhã de 
sol. E o bairro dos idosos, multi
<J�.o de passos lentos e cabelos 
brancos que, todos os dias, pula 
cedo da cama e. nas ruas, mostra 
�mo é numerosa. Segundo o mé
dico Renato Veras, que desde 
1'983 se dedica à pesquisa de te
ii:ras relacionados à velhice, 22% 
ôa população de Copacabana têm 
mais de 60 anos. "Aqui é o paraí
so da terceira idade". diz Glória 
Monteiro Martins, 76 anos, há 25 
na Rua Bolivar, onde é vizinha de 
outro idoso simpático, o antropó
logo Darcy Ribeiro. "Copacaba
na é o melhor lugar do mundo. 
Conheço muitos países. É do 
_mundo mesmo." 

Como tantos outros idosos, 
dona Glória procurou Copacaba
na quando ficou viúva. "Chorei 
'd'�z anos por meu marido. Tanto 
·que não deu tempo de amar",
l'iiosofa. Com uma filha de 48
�nos e utna neta de 20, dona Gló
·tlá vivia em Madureira, no subúr
bi-0, antes de se mudar. "Aqui, o
idoso pode fazer qualquer coisa
que ninguém repara", ela diz, an
l<:S de cair na risada. O casal Nery
Nunes, 88, e Jacira, 70, também
yeio de Madureira. "Chegamos
há 16 anos", recorda seu Nery.

oito filhos, 25 netos. Companhei
ra de caminhadas, dona Glória 
emenda, fazendo graça: ''Nós ga
nhamos dinheiro no subúrbio e 
viemos gastar em Copacabana.·· 

Sílvia Dias, 84 anos, 30 de Co
pacabana, procurou o bairro pela 
mesma razão de dona GJória -
para fugir da solidão da viuvez. 
Casar de novo? "Não ... ", ela diz, 
baixando os olhos. Toda·s as ma
nhãs, seu roteiro é: caminhar até o 
quiosque em frente ao prédio on
de mora, na Avenida Atlântica, e 
ali tomar sol e beber água de co
co. "É recomendação do meu mé
dico.,. Dona Sílvia caminha am
parada por bengala desde uma 
manhã em que, passando pela 
Avenida Nossa Senhora de Copa
cabana, levou um esbarrão de um 
assaltante e perdeu a bolsa e a 
firmeza nas pernas. 

A firmeza que falta à dona Síl
via sobra ao auditor fiscal do Te
souro aposentado Alex Fernan
des, 86 anos, há 48 na Rua Do
mingos Ferreira. "Escolhi Copa
cabana porque fazia esportes: 
levantamento de peso, luta livre, 
várias modalidades", ele conta. 
orgulhoso. "Fui um homem for
tíssimo." Ainda é, seu aperto de 
mão confirma. "Estou velho, mas 
de pé", brinca. 

Num tempo da vida em que as 

pequenas alegrias passam a ter o 
valor das grandes, dona Maria de 
Lourdes, "só Maria de Lourdes ,, ,
67 anos, sublima na alma um so
nho que vai na contramão da 

· maioria dos idosos dó bairro. "Se
tivesse dinheiro, iria morar em
Juiz de Fora, onde está minha
afilhada", diz ela, que mora com
a irmã, Ivone, de 69 anos. e não
tem filhos. Portuguesa, está em
Copacabana há 32 anos. ''Hoje,
tem muita bagunça", justifica seu
desencanto.

Diferente de dona Arlete Gui
marães. Mora em Copacabana há
30 anos, veio de Minas Gerais.
"Só trocaria este bairro por mi
nha cidade, Bicas", ela diz da ja
nela do segundo andar de seu edi
ficio, na Avenida Barata Ribeiro.
Gregório Duarte dos Santos, de
87 anos, há "50 e·poucos" na Rua
Joaquim Nabuco, não mudaria
por nada. "Há lugar melhor do
que esse aqui? Se houver me diga
que eu mudo para lá", ele se di
verte. Casado, sete filhos, J 6 ne
tos, nove bisnetos, seu Gregório
fica sério logo em seguida, quan
do comenta a situação do idoso
no Brasil: ''O velho aqui é maltra
tado. No ônibus, então, é uma
desgraça! Esse noticiário sobre a
Clínica Santa Genoveva mostrou
que o !'fiUndo está podre".



• Líder do setor de
clinicas na Bahia é
allado de José Mansur

MARCIA GOMES 

S
ALVADOR - Oempresário 
Mansur José Mansur, um dos do

nos da Clínica Santa Genoveva, ao 
lado de Eduardo Spínola, tem como 
aliado o psiquiatra Silio Andrade, um 
velho amigo baiano. Juntos, os dois 
armaram um poderoso lobby em Bra
sília a favor dos hospitais da rede pri
vada. Silio Andrade é vice�presidente 
da Federaçã0 Brasileira dos Hospi'tais, 
presidida por Mansur, e há mais de 3'0 
anos é dono de três sanatórios em 
Salvador mantidos principalmente 
com recursos do SUS. No início da 
sua carreira o psiquiatra era conhecido 
em Salvador por suas ligações com os 
partidos de esquerda e, depois, passou 
a ser um dos líderes dos empresários 
no setor hospitalar pela cobrança dos 
débitos do governo federal. 

Em sua opinião, a fiscalização rea
lizada nas dependências da Clínica 
Santa Genoveva, no Rio, é um lobby 
para impedir a aproyação da Contri
buição Provisória sobre Movimenta
ção Financeira (CPMF), o imposto do 

· cheque para beneficiar o setor de saú
de. "Nas clinicas geriátricas, o índice 
de mortalidade é sempre muito eleva
do. Tudo isso é uma cortina·de fumaça 
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para impedir a aprovação do imposto 
no Congresso Nacional", disse Silio 
Andrade. Ele não conhece a Clínica 
Santa Genoveva, mas defende Mansur 
José Mansur lembrando que os hospi
tais que atendem aos pacientes do SUS 
estão sucateados. "Como é possível 
administrar um hospital falido? O padrão de atendimento cai muito e os 
pacientes são os que sofrem", disse ao 
comentar a morte de 88 idosos na clínica do amigo. 

A divida do governo federal com os 
hospitais da Bahia é de R$ 40 milhões. 
Segundo Silio Andrade, o governo do 
estado abriu uma linha de crédito es
pecial no Banco do Estado da Bahia 
para socorrer os empresários da rede 
hospitalar privada. "Mas eu e o Man
sur vamos pedir dinheiro toda hora ao 
governo federal. Não pagam a gente. 
Não temos dinheiro para a imprensa. 
Vocês estão gastando bala à toa. A 
CPMF não passa mais", disse, irritado 
ao ser questionado sobre a situação 
das clínicas privadas. A deputada esta
dual Alice Portugal (PC do B), da 
Comissão de Saúde da Assembléia Le
gislativa. da Bahia, apresentou 142 ca
sos de fraudes no SUS baiano, mas 
não conseguiu o número de assinatu
ras necessárias para instaurar uma 
CPI. "Existe um lobby forte para im
pedir a investigação destas fraudes. O 
SUS privilegia o sistema hospitalar 
privado em detrimento do setor públi
co", disse a deputada. 



Spínola queria internar mendigos em sanatórios 
• Prefeitura e SUS
arcariam com gastos de
implantação de projeto
FLAVIOARAUJO 

N 
ão satisfeito em cuidar de clínicas
para idosos e· doentes mentais, o 

presidente da seção Rio de Janeiro da 
Associação Brasileira de Hospitais, 
Eduardo Spínola, tinha outro alvo: os 
mendigos. Em junho de 1993, durante o 
9° Congresso Mundial de Psiquiatria, no 
Riocentro, Spínola - um dos proprietá
rios da Clínica Santa Genoveva, onde 
morreram 93 idosos nos últimos dois me
ses," e sócio de Mansur José Mansur,
investigado por fraudes pela Polícia Fe
deral, como revelou o JORNAL DO 

BRASIL - assinou um protocolo de in
tenções com a então secretária municipal 
de Desenvolvimento Social, Laura Car
neiro, com o objetivo de implementar na 
cidade o Programa de Assistência ao 
Doente Mental Mendigo (PADMM). A 
prefeitura depois descartou o projeto, 
mas Spínola continuou insistindo. Em 
novembro do ano passado, chegou a en
viar ao prefeito César Maia um docu
mento detalhando a proposta. 

Segundo Spínola, há uma legião de 
"doentes mentais mendigos" vagando pe
las ruas da cidade. Através do programa, 
estas pessoas seriam levadas para clínicas, 
onde receberiam tratamento adequado. 
"A situação dos doentes mentais mendi
gos dormindo ao relento, alimentando-se 
de sobras de lixo, é traumatizante e intole-

rável, expressando uma insensibilidade e 
desprezo pela vida humana degradada", 
diz, no relatório. 

De acordo com o documento, a gestão 
do projeto ficaria a car&o do Instituto 
Brasileiro de Psico-Neuro Ciênci as 
(IBPNC), órgão do qual Spínola é presi
dente. As despesas seriam pagas com re
cursos do SUS (Sistema Único de Saúde) e 
da prefeitura. Caberia ao IBPNC contra
tar funcionários que seriam responsáveis 
pela identificação dos 
"doentes mentais men
digos" nas ruas e tam
bém por dar-lhes alta, 
depois de períodos de in
ternação em clínicas. 

"Depois dos idosos e 
dos doentes mentais, ele 
quer ganhar dinheiro à 
custa dos mendigosr', 
acusa um dos assessores 
do prefeito, que tev,e 
acesso ao projeto. "Há 
um grande número de1 

zação da Colônia Juliano Moreira, em 
Jacarepaguá, que seria utilizada junto 
com a Fazenda Modelo, em Campo Gran
de, como local para atividades de resso
cialização dos "doentes mentais mendi
gos". Já existe um decreto do prefeito 
César Maia de novembro do ano passado 
com o objetivo de elaborar estudos para a 
municipalização da Juliano Moreira. Ter
minado este processo, bastaria terceirizar 

sua administração. 

mendigos nas ruas e se- Eduardo Spínola
ria Spínola quem decidi-

Spínola propôs que a 
Juliano Moreira ficasse 

credenciada pelo SUS 
em psiquiatria. A prefei
tura manteria todos os 
prédios e equipamentos 
a serem usados pelo 
IBNPC deveriam estar 
em perfeitas condições 
de uso. Todas as áreas 
em volta dos prédios da 
colônia ganhariam limi
tes através de muros 
construídos pela prefei
tura. A infra-estrutura 

ria quais deles têm problema mental e por 
quanto tempo deveriam ficar internados. 
Os custos do programa, por sua vez, se
riam da prefeitura", reclama. A iniciativa 
de implantar o programa em convênio 
com a Secretaria de Desenvolvimento So
cial, de acordo com o assessor, seria uma 
forma de escapar da fiscalização do Mi
nistério da Saúde. 

O projeto de Spínola previa a terceiri-

incluiria um Núcleo de Coordenação .e 
Pesquisa, um Centro de Admissão, unida
des hospitalares e albergues ou colônias. 
O Núcleo teria como função controlar e 
avaliar o programa e seria sediado no 
próprio IBNPC, com manutenção, ma
teriais e pessoal pagos pela prefeitura. O 
Centro de Admissão talvez ficasse na pró
pria Juliano Moreira, com equipe selecio
nada pelo IBNPC. 
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Relatório aponta 
atendimento precário 

na Doutor Eiras 

MONA BITTBNCOURT 

A Casa de Saúde Doutor Eiras, em 
Botafogo, que recebe pacientes p_a.rticula
res e conveniados com o Sistema Unico de 
Saúde (SUS), é mais uma das clínicas psi- . 
quiátricas apontadas como caóticas pelo 
censo encomendado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde. No relatório dos pesquisa
dores, que estiveram na clínica durante os 
meses de outubro a dezembro de 95, são 
descritos casos de pacientes feridos sem 
atendimento, goteiras em enfermarias, co
zinha suja, fezes pelo chão e doentes circu
lando nus pelos corredores. Além disso, foi 
constatado um número insuficiente de mé
dicos e enfermeiros para o atendimento. 
Um dos fatos que mais chocou os pesqui-
sadores foi a excessiva quantidade de pres
crições de eletrochoques. 

A Doutor Eiras apresenta diferenças no 
atendimento de acordo com á categoria 
dos pacientes. Os que recebem melhor tra
tamento são os particulares, que ficam em 
enfermarias com boas condições de higie
ne, e os pacientes conveniados do SUS -
quando têm parentes que dêem comple
mento de verba para a instituição. Ainda 
assim, o Pavilhão Santa Tereza, para 
doentes desta categoria, foi descrito pelos 
pesquisadores conio um local com ''mau 
cheiro, péssimas condições de higiene com 
baratas, trouxas de roupa suja, fezes e 
urina espalhados pelo chão". .,.

Em outro pavilhão, o Imaculada II, 50 
mulheres com quadro crônico tinham ape
nas um médico assistente e uma auxiliar de 
enfermagem para seu atendimento. Além 
das péssimas condições de higiene, os pes
quisadores encontraram uma paciente san
grando na cabeça e outra expelindo sangue 
pelo nariz sem serem socorridas. 

Outro dado que mereceu atenção dos 
recenseadores foi a prescrição de medica
mentos petos médicos sem uma visita aos 
pacientes. "Esses profissionais atendem, 
em média, 30 a 40 pacientes. Em incontá
veis prontuários figurava a anotação de 
quadro inalterado, conduta mantida ou 
paciente crônico, manter conputa'\ descre-

1 

ve o relatório. De acordo com os pesquisa
dores, após um estudo dos prontuários, foi 
observado que alguns pacientes são manti
dos internados anos a fio, com base nesse 
tipo de conduta médica. 

A prescrição de eletrochoques, indenti
ficada nos prontuários dos pacientes como 
ECTs, mereceu um capítulo à parte no 
relatório dos pesquisadores da Doutor Ei
ras. "O prontuário registra seguidas séries 
de ECTs. Apenas as mais recentes: 16 de 
junho, prescrita uma série de 6. Em 27 de 
setembro, outra série de 6. Esta série foi 
interrompida em· 4 de outubro porque a 
paciente teve vômitos. Foi feita avaliação 
clínica e a sessão foi retomada, concluindo 
com o .6° .ECT em 25 de outubro. Agora1 
em novembro, já há nova série prescrita. 
Sem que perguntasse, a enfermeira comen
tou: a L. só com ECT. Ela vive assim. 
Passa um tempo bem, depois piora, fica 
agressi'va, impaciente, importunando. Des
sa vez, o doutor nem esperou, já vai entrar 
na ECT de novo", relata o pesquisador 
sobre a situação da paciente, internada há 
cinco anos na clínica. 

Dependentes quimicos têm à disposição 
alojamentos como o Madre Rosa e Unida
de Certa, classificados no relato dos pes
quisadores como "limpos, arejados" e 
"com organização e infraestrutura me
lhor"._ 
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Secretaria estadual de Saúde construirá seis hemocentros

Objetivo é reduzir casos de Aids causados por transfusão em 15 municípios que não testam sangue 

• 

• 

• Para evitar que o número de casos de Aids causados por' trans
fusão no Rio de Janeiro aumente - somente em 1994, 257 pessoas
contraíram a doença no estado depois de receber sangue contami
nado - a Secretaria estadual de Saúde vai investir R$ 1.850.000 na
construção de hemocentros em Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu,
Três Rios, Jtaperuna e Friburgo, responsáveis por 35% dos casos de
transmissão do vírus HIV por transfusão em 94. Segundo a subse
cretária estadual de Saúde, Rosângela Bet)o, o principal objetivo é
atender aos 15 municípios, apontados por um relatório da secre
taria, que não realizam testes sorológicos nas 10.094 bolsas de san
gue coletadas anualmente, expondo seus pacientes ao risco de
transmissão de doenças.

A previsão é de que os hemocentros comecem a ser construídos 
assim que o Ministério da Saúde, que entrou com uma parte da ver
ba, aprove as plantas - o que deve acontecer no próximo mês. En
quanto eles não ficam prontos, a secretaria está orientando os 15 
municípios sem controle de qualidade do sangue (Parati, Mangara
tiba. Itaguaí, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Mendes, 

Guapimirim, Magé, Itaboraí, Trajano de Moraes, Miracema, Santo 
Antonio de Pádua, Itaocara, São Fidélis e Cambuci ) a utilizar so
mente bolsas do Instituto Arthur Siqueira Cavalcanti (Hemo-Rio), 
considerado .um centro de referência. 

- !<\inda· não conseguimos provar, mas récebemos denúncias de
que estes 15 municípios, que não notificam testes e têm leitos para 
casos agudos, faziam transfusões braço a braço. Elas são um perigo 
porque o sangue é coletado na hora da citugia e não passa por teste 
- reclamou Rosângela.

A secretaria vai construir também 16 hemonúcleos para suprir os
municípios com sangue controlado. Outra iniciativa para evitar no
vos casos de Aids por transfusão será o teste obrigatório de todos 
os kits para detecção do vírus HIV no Laboratório Central Noel Nu
tels. Ele já examinou experimentalmente 12 marcas de kits.Três de
las davam resultados errados, mas ainda estavam em fase de testes 
para entrar no mercado. Segundo Oscar Berro, diretor do instituto, 
de cada cem amostras que chegam com teste po�itivo para Aids, 
cinco são negativas. 
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Mais· três mortes .na 

clínica 
• Diretores da Santa Genoveva só Qennitiram que coipos fossem lev�1s

----=---

• 

• 

-, 

necropsia após delegada apresentar ordem judicial 

Mais três pacientes ""' .. �. ��=� 
morreram ontem na clí- \1 nica geriátrica Santa Ge- !'
noveva, em Santa Tere- m� �
sa, elevando para 93 o lfüi · 
número de óbitos em '�h 
dois meses naquela unidadê conveniada ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). Munida de 
uma ordem judicial, a delegada titular da 
7ª Delegacia Policial, Sônia Belo, conse
guiu que os três corpos fossem removidos 
para o Instituto Médico Legal (IML), onde 
será feita a necropsia para constatar a 
causa das morte�. A direção da clinica não 
queria permitir. a transferência e impedtu, 
no início da tarde, que o rabecão do Corpo 
de Bombeiros levasse os corpos. Parentes· 
das vítimas que prestaram depoimento na 
7ª DP garantem que dois dos três óbitos 
foram causadas por diarréia, em razão das 
más condições de higiene da clinica. 

De acordo com o laudo médico da San
ta Genoveva, Severino Clemente Vascon
celos, de 66 anos, teria morrido de câncer 
na próstata; Analieta Bispo de Santana (66 
anos) e Alaíde da Costa Melo (65 anos) 
teriam sido vítimas de derrame cerebral. 
Maria Luíza Novaes, amiga de Alaíde, 
garantiu que a paciente estava com diar
réia há quinze dias. Maria Luíza acrescen-
tou que Alaíde realmente teve um derrame, 
só que isto foi há 14 anos. "As causas 
podem estar sendo maquiadas pela direção 
da clínica", alertou a delegada, que havia 
determinado, no início da semana, que 
todas os mortos na Clínica fossem levados 
para o IML. 

Até quarta-feira, a determinação foi 
cumprida, mas ontem o rabecão foi impe
dido de levar os corpos. "Esta resistência 
pode agravar a punição dos proprietá
rios", avaliou a delegada. Até o dia 30 de 
julho o promotor Marcos Ramayana deve 
denunciar os proprietários. "Eles serão jul
gados por homicídio culposo, porque fo-

ram negligentes. E também por omissão, 
pois não inform�ram à Saúde Pública que 
a clínica enfrentava um surto de diarréia" 
jdisse a delegada. 

Eduardo Spínola, um dos sócios da clí
nica, caiu em contradição ao tentar expli
car por que os corpos não foram imediata
mente enviados ao IML. Primeiro ele ale
gou que os bombeiros se recusavam a fazer 
o transporte. Depois, disse à delegada Sô
nia Belo que a Secretaria Estadual de Saú
de havia desobrigado a clínica a fazer a
transferência. "Fui checar as informações e

1 descobri que era mentira", disse Sônia Be
lo. Até o dia 05 de julho toda morte na 
Santa Genoveva será considerada supeita e 
exigirá necropsia, de acordo com a ordem 
expedida ontem à tarde pelo juiz de plan
tão Jaime Pinheiro Júnior. 

Ontem foi dia de visitas para os paren
tes dos internos e Maria Aparecida da, 
Silva não ficou chocada ao ser informada� 
da morte do marido José Isaías da Silva, 
oco�rida na quarta-feira. Ela disse que: 
houve uma melhora nas condições de hi
giene da clínica nos últimos dias, mas 
acrescentou que·sempre precisou trazer ali-' 
mentos para suprir as necessidades de seulmarido. 
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Ministério veta 

clínicas 
Chefe do escritório regional do Rio determina que hospitais federais não 

transfiram mais pacientes para unidades conveniadas 



.. 
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o chefe do 'mi:;::;·?,:�,.·.·==.,�, .. irn·m· 
escritório regio- 1 ij. a, 'it�=:=f;::/ 

. naJ do Ministé- ,?/ .\ 

rio da Saúde, frn � .• · Ni1do Aguiar, �
determinou on- Wi' ... : 

tem que os hospitais federais do
Rio de Janeiro não transfiram pa
cientes para a Clínica Santa Ge-

1, noveva e para as outras 34 casas
de acolhida de enfermos Fora de
Possibilidade Terapêutica (FPT),
existentes no Estado. Nildo deter
minou ainda que todos os pacien
tes da Santa Genoveva - 280 até
a noite de ontem - sejam transfe
ridos o mais rápido possível para
a rede pública. Os pacientes pode
riam ficar no Centro Psiquiátrico

gPedro II (Engenho de Dentro), no
Hospital Olivério Kramer (Rea-

· 1engo ) e no Hospital Anchieta
(Caju), conforme informóu o pre
sidente do sindicato dos médicos

' do Estado do Rio de Janeiro, Luiz 
Tenório. 

Na segunda-feira, Tenório par
ticipará de uma reunião com o 
ministro da Saúde, Adib Jatene, e 
Cgm o ministro da Admnistração 
Federal, Luiz Carlos Bresser Pe
reira. ''Estimo que sejam necessá-

. rios 350 novos leitos para a trans-
1 ferência dos pacientes da Santa 

Genoveva e das demais clínicas 
insalubres, como a Campo Belo, 
em Jacarepaguá" afirmou Tenó-
io. aue.não acr.editi:i ni:i lli.abili(la,. 

1 de da transferência em menos de
trinta dias. " Seria necessário ain
da mais l 00 médicos e muitos au
xiliares de enfermagem", �valiou 
o sindicalista. Segundo ela, das 35
clínicas para pacientes FPT do 
Estado, seis pertencem aos pro
prietários da Santa Genoveva. 
Mansur José Mansur e Eduardo 
Spínola. 
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"Eles possuem ainça mais cin
co clínicas de hemodiálise no Rio. 
Temo que aconteça por aqui a 
mesma tragédia ocorrida recente
mente em Caruaru", afirmou Te
nório. Os h0spitais de hemodiáli
pertencentes a Mansur e Spínol� 
são: Hospital Santa Cruz em Ni
terói; Clínica Sicard em Campi
nho; Clinica Santel, em Campo 
Grande; Clínica Dom Bosco, em 
Nova Iguaçú, e Clínica Santa Ce
cília, em Caxias. 

De acordo com o presidente do 
sindicato dos médicos, cada pa
ciente internado na Santa Geno
veva rende aos proprietários R$ 
17 ,96 por dia, referente ao repasse 
do Ministério da Saúde. " O total 
mensal por paciente é de R$ 500 
mensais. Como a clínica tem cerca 
de 300 internos, os donos arreca
dam cerca de R$ 15 mil por mês . 
"Portanto, seria falsa a declara
ção dos proprietários de que eles 
teriam que investir dinheiro do 
próprio bolso para manter a clíni
ca", afianou Ienório 



Spínola tentou impedir 
I,· . 

censo em ·.C m1cas· 
'il Dono da Santa Genoveva dizia que doentes mentais ficariam estressados

1 
� i - -

com a presença de recenseadores da secretaria de Saúde 
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Transparên- �===��;;r:m
eia não é o forte1d o  m é d i c o
Eduardo Spíno
la, presidente da 
seção Rio de Ja
neiro da Associação Brasileira de 
Hospitais e dono de várias clíni
cas no Estado . Spínola tentoµ de 
todas as formas impedir a realiza
ção do censo da Secretaria Muni
cipal de Saúde sobre as clínicas 
psiquiátricas da cidade, convenia
das com o Sistema Único de Saú
de (SUS), realizado no ano passa
do. Como não conseguiu, apelou 
par/l um último recurso: propôs 
que as próprias equipes das clíni
cas fizessem o levantamento. Em 
ágosto de 95, chegou a visitar o 
secretário de Saúde, Ronaldo Ga
zo lla, levando um documento 
éom as propostas da Associação· 
Brasileira de Hospitais. 
� Ética - "Ele tentou impedir : 

,9 censo, alegando que ele não era 
ético", lembra o coordenador de 
S�úde Mental da Secretaria Mu
nicipal de Saúde, Hugo Fagundes. 
piante da negativa de Gazolla, 
Spínola listou uma série de alega
ções para que as clínicas fossem as 
responsáveis pelo levantamento. 
: Ele afirmou, pot ·exemplo, que 
4 àtuação de uma equipe da Se
. cretaria poderia levar o. interno a1 sofrer de estresse ou ·ansiedade. Se 
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a equipe da própria clínica fosse 
responsável, segundo ele, haveria 
maior facilidade para obter as in
formações. O médico, por conhe
cçr bem o paciente, prestaria in
formações confiáveis . 

"Depois, ele criou uma série de 
dificuldades para nós. Não permi
tiu, por exemplo, o trabalho nos 
fins de semana", afirmou Hugo. 
A atitude de Eduardo Spínola 
deixa claro que há muito a escon
der, fato comprovado por relatos 
dos recenseadores, publicados on
tem no JORNAL DO BRASIL.

1 Na Casa de Saúde Humaitá, da 
qual Spínola é dono, por exem
plo, "doentes esqueléticos, pas
sam o dia deitados nus, em col
chões de espuma sem roupa· de 
.cama, ao lado de suas próprias 
fezes", descreve um relatório. 

Resultados.- Realizado de 
outubro ·a dezembro do ano pas
sado em 20 clínicas psiquiátricas 
da cidade - sendo 1? particulares 
-, os resultados finais do censo 
só serão divulgados em agosto. 
Seus resultados preliminares, no 
entanto, com dados sobre. 11 esta
belecimentos , já dão uma idéia 
do quanto a situação é grave. Na 
maior parte das clínicas, por 
exemplo, o paciénte só recebe 
com alguma regularidade o aten
dimento psiquiátrico. Nada de 

I psicólogos, assistentes sociais· ou
fisioterapeutas. 
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raficantes de drogas ficam escondidos n 
Santa Genoveva e ãssustam o promotor 

Sete homens armados com fuzis e pjstolas ocupam o asilo para fugir de -'---'-

• 

-

• Em vez dos idosos na Clinica
Santa Genoveva, traficantes. Essa
foi a surpresa db dia para o pro
motor Marcos ·Ramayana, encar
regado de Investigar as mortes na
clinica, ao chegar ontem à noite
em Santa Teresa, numa visita não
anunciada. Sete homens, forte
mente armados com fuzis e pisto
las, se·escondiam na Santa Geno
veva.

- Quem é o senhor? - foi a
primeira pergunta feita pelos 
bandidos. 

Ramayana, de terno e gravata, 
foi rápido no raciocínio e se fez 
passar por médico da clinica. Os 
traficantes não acreditaram mui
to e mostraram logo desconfian
ça. A sai,da do promotor foi inven
tar então que estava ali para visi
tar um paciente que não estava 
passando mu1to bem de manhã 
quando da visita médica matinal. 
O promotor foi, então, liberado 
para ver o paciente. 

Um policial acredita que os tra
ficantes tenham se,escondido. na 
cUnica para fugir da operação 
que estava sendo realizada em to
da a cidade ontem. 

Antes disso, pela manhã, o pre
sidente do Sindicato dos Médicos 
do ruo, Luiz Tenórlo, disse que os 
280 pacientes da clínica deverão 
ser removidos para os hospitais 
Olivério Kramer e Pedro D, assim 
que houver leitos disponíveis, o 

que deve acontecer até o fim do 
mês. Ele disse que a decisão de 
retirar os doentes FPT (Fora de 
Possibilidade de Tratamento) das 
clinicas particulares para hospi
tais públicos já foi tomada pelo 
Ministério da Saúde. Nesta sexta
feira, uma comissão conjunta da 
Secretaria estadual de Saúde e do 
escritório de representação do 
Ministério da Saúde dará inicio a 
uma auditoria contábil e médica 
na Clinica Santa Genoveva. 

Na quarta-feira, Tenório e o re
presentante do Ministério da Saú
de no Rio, NiJdo Aguiar, irão a 
8ra$Uia pedir aos ministros Adib 
Jatene, da Sáude; e Bresser Perei
ra, da Administração, que contra
tem com urgência pessoal espe
cializado para atender aos pa
cientes classificados como FTP. 
Ontem, Aguiar recomendou aos 
diretores dos hospitais públicos 
federais da cidade que não trans
firam nenhum paciente para qual
quer das 36 clínicas cariocas cre
denciadas pelo SUS para cuidar 
de doentes FTP. 

Desde abril, 90 pacientes mor
reram na Clínica Santa Genoveva . 
Ontem foram dois: José Isaías da 
Silva, de 54 anos, de câncer na 
próstata; e Francisco Fernandes 
da Costa, de 49, de câncer linfá
tico. 
, Além de já serem acusados pe
la Procuradoria-Geral do Estado 
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CLÍNICAS DOS HORRORES: Bandidoscercam um representante do Ministério Público 

• 

• 

f de homiddio culposo e negligên- contramos velhinhas na enferma
� eia, rui'1»"6-:xi�emana os donos ria sentadas em cadeiras de ma

da Clfnica Santa �a; Man- deira e com muita água no chão, 
sur José Mansur e Eduar�pín=.___ o que nos levou a supor que elas 
dola deverão ser expulsos do Sin- tomaram banho ali mesmo. Só na:
dicato dos Médicos do Rio. Na se- via água fria nos banheiros. De 
gunda-feira, a diretoria do Sindi- acordo com as papeletas de pres
cato vai convocar uma assem- crição, a última visita dos médi
bléia-geral para dar inicio ao pro- cos havia sido feita dia 28. Os re
cesso de expulsão. médios estavam em bandejas 

Por causa das péssimas condi- sem especificação sobre os pa
ções da Clinicas Santa Genova cientes que deveria tomá-los ou o 
que provocaram alto índice de número de seus leitos - disse a 
mortes no local, a Secretaria es- deputada Tânia Rodrigues. 
tadual de Saúde está estudando a Ela acrescentou que os deputa
possibilidade de atender a domi- dos querem também desmasca
cilio pacientes classificados co- rar os donos da clinica quanto ao 
mo FPT. fato que ali só havia doentes crô-

f
l Delegada vai ouvir ainda os
/ funcionários da clínica 

Ontem, a delegada Sônia Bello, 
titular da 7!. DP (Santa Teresa) 
passou a tarde na Assembléia Le
gislativa ouvindo os deputados 
Tânia Rodrigues (PT), Lúcia Sou
to (PPS) e Henry Charles(PSDB), 
da Comissão de Saúde da Alerj, 
que estiveram na Santa Genoveva 
dia 30. Ela deixou para ouvir hoje 
e amanhã, na delegacia, os fun
cionários da clinica. 

- Nós fizemos para a delegada
um relatório do que vimos lá, 
principalmente na cozinha, onde 
havia alimentos deteriorados, o 
freezer estava sujo, tinha sapo na 
geladeira e não havia filtro. En-

nicos e terminais: 
- Havia dois paraplégjcos de

23 anos e um menino de 18, além 
de outros jovens que foram inter
nados com uma patologia e ha
viam desenvolvido outra. O Wen
del dos Santos, por exemplo, é 
paraplégico e deverá ter que am
putar as pernas por que suas es
caras são tão grandes que os os
sos das duas pernas estão à mos
tra. - denunciou Tânia. 

A deputada acrescentou ainda 
que está tentando a transferência 
de Wendel para o Hospital de 
Traumato-Ortopedia e a do outro 
paraplégjco, internado lá há dois 
meses, para a ABBR, onde ele de
verá ficar Internado para fazer fi
sioterapia. • 
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Proprietários 
de clínica vão 
ser acusados 
de homicídio 

Procuradoria-Geral de Justiça 
ordena a abertura de inquérito 

• Os proprietários da Clí
nica Santa Genoveva, onde
morreram 88 idosos. nos
últimos dois meses, res
ponderão a inquérito por
homicídio culposo e negli
gência médica. A abertura
do inquérito contra Man
sur José Mansur e Eduar
do Spíndola foi determina-

da ontem pelo procura
dor-geral de Justiça, Ha
mílton Carvalhido. O pro
motor Marcos Ramayana 
acompanhará as investiga
ções. A ProcuradoTia rece
beu ontem notícia-crime 
encaminhada por deputa
dos que participaram da 
vistoria. 
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Revolta marca dois enterros 

Adelaide Rebelo, de 84 anos.foi enterrada. na manhã de ontem, no cemitério do 

• Parentes e amigos de
internos culpam clinica
por morte de idosos

A 
família do aposentado Rosário Vi
torino de Oliveira, de 77 anos, sa

bia que ele não estava nada bem, que a 
internação na Clinica Santa Genoveva 
serviria apenas para ganhar mais tempo. 
A familia da dona-de-casa Adelaide Fer
reira Rebelo, de 84 anos, sabia que ela 
sofria de osteoporose, uma doença grave, 
mas não capaz de matar de uma hora 
para outra. Ainda surpresas pela veloci
dade dos acontecimentos, as duas famí
lias tiveram �ue seguir ontem de manhã o 
mesmo rito: sepultar seus entes queridos. 

Das 50 pessoas que estiveram presen
tes ao enterro de R0sári0 no Cemitério de 
Jrajá, quase todas eram fiéis da Igreja 
Presbiteriana de Parada de Lucas, que se 
cotizaram para pagar o sepultamento. 
"Ele ia sempre ã igreja, mesmo se arras
tando com a perna inchada. Apesar de 
ser muito pobre, seu Rosário era muito 
alegre e otimista, uma pessoa muito que
rida", lembrou, emocionado, o aposenta
do Eliezer Paes Leal, um dos membros da 
igreja. 

Rosário deixou uma família pequena: 
a mulher, uma filha e um neto. Somente a 
filha Ruth foi ao cemitério de Irajá. A 
família decidiu interná-lo na na Santa 
Genoveva, porque não tinha mais condi
ções de tratar Rosário em casa. Com a 
esclerose em estado avançado, alternava 
momentos de Jucidez com outros de com
pleta inconsciência. As seqüelas de um 
derrame prejudicavam seus movimentos, 
o que o obrigava a andar permanente
mente com uma bengaJa. Outra preocu
pação era o coração, já que sofrera um
infarto.

"Quando foi internado, já estava mui
to mal. Isso não significa, porém, que a 
clínica não tenha responsabilidade. Só o 
laudo do Instituto Médic@ Legal vai dizer 
a causa da morte. E é o que queremos 
saber", disse Francisléia Leal, mulher de 
Eliezer. 

Falta de cuidados - Essa é a 
mesma .preocupação da família da dona
de-casa Adelaide Ferreira Rebelo, que 
sofria de osteoporose ( degeneração dos 
ossos) e foi enterrada no Cemitério do 
Murundu, em Padre Miguel. "Interna
mos numa clínica porque ela já não se 
alimentava mais, precisava de soro, esta
va desidratada. Mesmo assim, temos cer-

teza de que seu estado piorou lá dentro 
por falta de cuidados adequados. Osteo
porose não mata assim num piscar de 
olhos", afirmou Janaína Rebelo K.nauer, 
neta de Adelaide. 

A desconfiança da família tem moti
vos concretos, segundo outro neto de 
Adelaide, Marcos Rebelo, que visitou a 
avó na quinta-feira passada. "Ela conver
sou bastante, parecia bem. Mas o que 
mais chamou minha atenção foi o cheiro, 
uma coisa horrível, mistura de fezes com 
urina", contou. Janaína também testemu
nhou cenas que não condizem com um 
local cuja função seria tratar a saúde dos 
idosos. "Estava passando no corredor, 
quando uma velhinha muito magra me 
chamou, pedindo um bjscoito. Prometi 
levar na próxima visita. Agora, nem sei se 
ela ainda está viva''. 
. Entre as 60 pessoas que foram ao se

pultamento de Adelaide - a maioria pa
rentes e vizinhos -, se mostravam revol
tados com as propinas exigidas por fun
cionários do IML para apressar a libera
ção do corpo. "Dei R$ 20 para o atestado 
de óbito, R$ 10 para vestir o corpo, R$ 10

para o corpo descer para o térreo e R.$ IO 
para o car.ro da funerária sair'', denun
ciou Marcos. 
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Bactérias foram 

causa das mortes 

A Clínica Santa Genoveva, em Santa 
Teresa, servia alimentação contaminadl¼. 
Os indícios de que as 88 mortes em ape
nas dois meses estão associadas a inf ec
ções provocadas por bactérias transmiti
das pela comida ou pela água foram con .. 
firmados ontetn: de 108 amostras de fezes 
coletadas nas enfermarias femininas, na 
sexta-feira, 32 contêm bactérias causado
res de desidratação por diarréia - a Shi
gella ou a Salmonella. O resultado das 
análises foi divulgado ontem ã noite pelo 
diretor do Laboratório Central de Saúde 
Pública, Noel Nutels, Oscar Berro. Dôs 
32 casos comprovados de infecção na 
Clínica Santa .Genoveva, 26 são de conta
minação pela Shigella e seis pela SalmO'-. 
nella. "São duas bactérias encontradas 
principalmente na comida e na água. É 
um sinal flagrante de deterioração dos 
alimentos", disse Oscar Berro, que espera 
ter amanhã os resultados dos outros exa• 
mes. Ele observou que as diarréias causa
das pelas duas bactérias podem levar à 
morte porque enfraquecem com rapidez o 
organismo, se o doente não for logo tra
tado. 

Presidente se 

diz ''chocado" 
BRASf LIA - O presidente Fernando 

Henrique Cardoso ficou "chocado" com 
as mortes de 88 idosos na Clínica Santa 
Genoveva, em Santa Teresa. A informa
ção é do o porta-voz da Presidência da 
República, embaixador Sergio Amaral. 
Ainda segundo o porta-voz, "há indícios 
claro de desleixo no atendimento dos ido
sos", mas o fechamento da clinica vai 
depender do resultado das investigações 
que estão sendo feitas na clínica pelo 
Ministério da Saúde. 

Sérgio Amaral afirmou que o presi
dente ficou satisfeito com as providêncjas 
tomadas pelo ministro da Saúde, Adib 
Jatene. O porta-voz negou, porém, que o 
ministro tenha agido mais rápido diante 
das denúcias sobre a clínica carioca do 
que no episódios das mortes de pacientes 
do Instituto de Doenças Renais de Ca
ruaru, em Pernambuco. Jatene visitou a 
clínica de idosos três dias depois das pn
meiras denúncias na imprensa. No entan
to, o ministro só decidiu ir a Recife quase 
dois meses após a primeira morte de pà
ciente renais em Caruaru .. Segundo Sergio 
Amaral, na clinica de idosos a causa da 
morte era conhecida. Já em Pernambuco, 
houve demora em identificar o motivo 
das mortes dos internos. 
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Deputada pede CPI"'"

para apurar falhas 

ir Indignada com o resultado da visita dõ 
ministro da Saúde. Adib Jatene, à Clínica 
Santa Genoveva, a deputada Solang'e-'

Amaral (PFL) está entrando hoje com um" 
pedido de CPI na Assembléia Legislativa 
para investigar as clínicas supervisionadas 
pela Secretaria Estadua! de ��úde. "O mi-' 
nistro demonstrou que e muito condescen
dente e muito amigo dos donos dos hospi
tais" disse a vice-presidente da Comissão 
do Meio Ambiente da Assembléia Legisla�
tiva do Estado. · •

A deputada rebate as declarações de· 
Jatene - que achou in�uficiente a verbâ' 
diária de R$ 17 ,80 destinada para cada 
paciente da clínica - e faz as conta�. 
''Tomando como média os 300 pacientes 
da clínica, eles recebem R$ 5.340 por dia'ê ' 
R$ 160.200 por mês. Até maio foram mais 
de R$ 800 mil, quase um milhão arrebata
dos do SUS (Sistem� Único de Saúde) pará' 

1 dar comida estragada, água contaminada e 
remédios insuficientes para doentes termi
nais", protesta. 

Ela aponta a morte de mais três idosos 
na Genoveva para reafirmar o "pouco ca
so do ministro, que sequer falou em. sus-: 
pender os convênios ou verificar pagamep-_ 
tos. Se essas pessoas tivessem sido removi-, 
das para um hospital, ainda no sábado, 
poderiam ter sjdo salvas'', critica. De�oi�-
da tragédia, ela diz estar recebendo mwtas 
denúncias contra outras instit.uições do gê
nero. "Eu faço um outro convite ao minis
tro para dar um pulinho no Abrigo Cristo 
Redentor, que tem administração públi:-. 
ca", declara. .. 

O deputado federal Sér�io �_rouqi.
(PPS) informou ontem qu� _vai solicitar _ ae,
Tribunal de Contas da Uruao uma audito
ria nas unidades que pertencem aos donos, 
da Clínica Santa Genoveva. O deputad,9;,, 
suspeita. que por trás da contabilidade d�s .. 
sas unidades existam fraudes envolvenc\9 
recursos do Sistema Único de Saúde. "A 
situação na clínica é comovente, um absur
do. Um Carandiru no Rio de Jan_�iro. O 

pior é que foi preciso que mais de 80 
pessoas morressem para que o escândalô 
do abandono se tornasse público", acusa 
Arouca. 

A deputada estadual Lúcia Souto já 4 convocou uma audiência pública no Rio l 
para apurar as responsabilidade dos do_nos 
da clínica Santa Genoveva e de autonda-. des da saúde nas mortes dos idosos. Estão
intimados a participar da audiência os do
nos e responsáveis pela clínica, o represen
tante do Ministério da Saúde no estado, os 
parentes das vítimas e a delegada Sônia 
Melo, que esteve na clínica. , 

"Não se pode tratar o problema como 
uma questão isolada. Devem existir várias 
clínicas em situação semelhante, matando 
dezenas de pessoas", diz a deputada. Lúcia 
Souto pretende, ainda, pedir �a audiên
cia ao Ministério Público e solicitar que o 
órgão denuncie Marnsur �osé Mansu� _eEduardo Espíndola por crime de honuct
dio. "Isso é assassinato. Abandono e des
respeito. Não podemos assistir a tudo isso 
sem fazer nada", disse Lúcia. .,_ 

Apesar da situação de abandono em 
que vivem, os ·pacientes da Santa Genove
va podem continuar a viver na clínica onde 
87 pessoas morreram nos últimos dois me
ses. O secretário estadual de Saúde, Antô-
nio Luiz Medina, disse que o destino dos 
idosos ainda não está definido. "Antes a
gente tem que saber se existem outras.clíni
cas com estrutura para receber os pacientes 
da Santa Genoveva. Se não houver, ele$ 
vão ter que ficar lá mesmo", afirmou. 

A inspeção da Vigilância Sanitária m 
clínicas geriátricas do estado, feita em P< 
ceria com o governo federal, começa a11
nhã. Além da vistoria nos asilos, a secrr 
ria vai aguardar o fim das autópsias no 
mortos para decidir sobre a transferf 
dos pacientes da Santa Genoveva. 
quinta-feira todas as clínicas já terãc 
vistoriadas", acredita. 
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Má impressão em dia de visita 
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• Na Santa Cecília, em
Caxias, o medo é de
que o drama se repita
LUCIANA NUNES LEAL 

Q 
uem entra na Clínica Santa Cecília,
em Duque de Caxias -denunciada 

ontem pelo JORNAL DO BRASIL. por 
juntar pacientes terminais e doentes men
tais -tem logo uma impressão ruim. Ao 
lado do pátio interno da clínica -que 
também pertence a Mansur José Mao 
sur, um dos donos da Santa Genoveva
há um terreno que serve de depósito de 
lixo e mobília velha. Caixotes empilha
dos, fogão, camas hospitalares quebradas 
e sacos de lixo abertos ficam a 15 metros· 
da uma área comum, por onde transitam 
empregados, pacientes e visitantes. Du
rante o horário de visita, ontem, das 15h 
às 16h, porém, os parentes dos internos 
não pareciam se importar com a proximi
dade da sujeira. Estavam apavorados 
com um problema muito pior: as péssi
mas condições de atendimento da clínica 
de Santa Teresa. 

"Vi tudinho na televisão. O lugar onde 
fica a água estava cheio de lodo. imundo. 
Não gosto nem de pensar no sofrimento 
de quem está lá dentro", comentava com 
outros parentes de internos a dona-de-ca
sa Leonor Corrêa da Silva, que aguarda-

va na fila a hora de ver o pai. Ela preferiu 
não dizer o nome do velhinho, internado 
há dois anos, mas não escondeu a preo
cupação por ter apenas uma hora. três 
vezes por semana, para ·ver o pai. "A 
gente fica.num dilema. Não tem condição 
de manter uma familiar em casa, mas tem 
medo de que possa precisar de alguma 
coisa··, disse Leonor. 

Os visitantes de ontem se mostravam 
aliviados e garantiam que as condições de 
atendimento na Santa Cecília não são tão 
precárias quanto as da Santa Genoveva. 
"Mas que no fundo a gente fica apreensi
va. isso fica", comentou uma senhora que 
esperava para ver o filho, internado há 
quatro anos. 

Era uma espécie de sídrome da clínica

Santa Genoveva. As conversas giravam 
em torno das quase 90 mortes em dois 
meses, da desnutrição e das crises de diar
réia dos velhinhos de Santa Teresa. 

Pelo menos nas enfermarias, a Clínjca 
Santa Cecília parece muito mais bem cui
dada do que a Santa Genoveva. Quartos 
e banheiros são limpos, apesar da infiltra-· 
çã0 em algumas paredes. M�mo assim, 
há uma grande tristeza na hora-da visita, 
Ontem, peJo menos metade dos pacientes 
não foi procurada por nenhum parente 
ou �migo. Grupos de oração das igrejas 
evangélicas se encarregam de confortar os 
velhinhos abandonados pela família. 
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Lêem trechos da Bíblia e distribuem fo
lhetos com mensagens de otimismo. Al
guns internos choram. Outros praguejam. 
Enfermeiras tentam limpar os pacientes 
que urinam e defecam na cama. muitos 
deles em estado tão grave de esclerose que 
ficaram dementes. 

Os parentes que vão à clínica aprovei
tam a hora para dar comida. ajeitar fru
tas em pequenas cestas, trocar a roupa de 
cama. ''Prefiro trazer lençóis e fronhas 
porque tenho certeza que estão limpas e 
não estão rasgadas", disse uma senhora. 
"Eles agradecem quando a gente traz, 
porque sobra roupa de cama para os 
dQentes que não têm ninguém". 

Como constatou o JORNAL DO

BRAS.ll, na manhã de sábado. há doentes 
mentais entre os velhinhos. Não existem 
enferrtlarias separadas para eles, mas os 
outros internos não reclamam. "Eles não 
nos incomodam ", disse um interno que 
preferiu não se identificar, mas aproveitou 
a oportunidade para reclamar da comida. 
"Antigamente tinha tomate, eu adoro to
rna�. Mas de um tempo para cá, ê sopa 

. toda hora", disse. No jargão das clínicas, 
essa refeição é chamada de "sopa de pelan
ca". Com a diminuição dos repasses fede
tais, a alimentação é um dos primeiros 
setores a sofrer cortes de despesas .. 

e. Secretaria de Saúde
condena o convívio de
idosos e doentes mentais

terminar a transferência dos pacientes 
psiquiátricos que forem encontrados em 
clínicas sem.estrutura para atendê-los, 

O secretário de Saúde, Antônio Luiz 
de Medina. disse que não pode afirmar 
que a situação da Santa Cedlia também é 
ilegaf. "Medicamente, porém, não se deve 
misturar esses pacientes. Eles precisam 
ter atendimento diferenciado", observou. 
Durval Mota garantiu que, na vistoria 
que será feita etn todas as clínicas da 
cidade destinadas ao atendimento de 
doentes terminais, -os técnicos analisarão 
os doentes psiquiátricos caso a caso. 

que prestar atendimento a doentes men
tais precisa ter toda uma organização 
estrutural e de corpo clínico conàizente, 
que inclui psquiatras, psicólogos e auxi
liares de enfermagem treinados'', afir
mou. O superintendente de Saúde Coletiva 

da Secretaria Estadual de Saúde, Durval 
de So� Mota, disse ontem que a Clínica 
Santa Genoveva não é credenciada para 
tratamento psiquiátrico. embora preste 
esse tipo de atendimento. No sábado, o 
JORNAL DO BRASIL flagrou uma 
doente mental divindindo a enfermaria 
com os idosos na Casa de Saúde Santa 
Cecília, em Duque de Caxias-que tam
bém pertence a Mansur José Mansur, um 

d dos sócios da Santa Genoveva. De acor
do com Durval, a Secreta.ria poderá de-

''Existem várias questões, como de um 
desses pacientes estar numa situação de 
abandono. Mas, a princípio, uma clínica 

Após a vistoria que fez ontem na Oi
nica Santa Genoveva, Durval de Souza 
Mota disse que a casa de saúde não aten
dia pacientes potencialmente agressivos. 
Pouco depois, na porta da clínica, Maria 
Amaro de Macedo, de 37 anos, CÓntou 
que seu irmão, João, de 45 anos, costu
mava agredir médicos e enfermeiros. ''Ele 
tem problemas neurológicos. Há muito 
tempo, entrou numa fase calma, mas já 
chegou a estragar uma festinha promovi
da pelos médicos", lembrou. 
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Comissão avalia condições de 36 clínicas 

A Secretaria Estadual de Saúde e o 
Mirustério da Saúde começam a vistoriar 
amanhã todas as 36 clínicas que abrigam 
pacientes classificados como Fora de Pos
sibilidade Terapêutica (FP1). Desde on
tem, uma comissão está encarregada de 
levantar dados sobre o número de leitos e o 
perfil dos pacientes das 24 unidades do Rio 
e de 12 do interior do Estado, que, juntas, 
somam 5 mil leitos credenciados. A partir 
de amanhã, IO equipes fonnadas por médi
cos e técnicos dá Secretaria e do Ministério 
da Saúde sairão em campo para avaliar as 
condições de tratamento dos pacientes. 

A hipótese de interdição e descredencia• 
mento da Santa Genoveva está, a princí
pio, descartada, até elaboração de diagnós
tico definitivo das condições de atendimen
to e das causas das 88 mortes. O trabalho 
deve estar concluído até o fim desta sema
na. O secretário municipal de Saúde, Ro
naldo Gazola, anunciou ontem que o mu
nicípio vai intervir na clínica. Segundo ele, 
a prefeitura fará uma "gerência supervisio
nada", o que inclui o repasse de R$ 240 mil 
de verbas do Sistema Único de Saúde 
(SUS) à clínica, que o Ministério da Saúde 
não paga desde novembro. Quando o mi
nistério autorizar o pagamento atrasado, o 
dinheiro será devolvido à prefeitura. 

Com a intervenção, os internos conti
nuarão na clinica, ao contrário do que 
detenninou o ministro da Saúde, Adib Ja
tene. "Mas, para mantê-los lá, vamos veri
ficar a qualidade dos alimentos, o estado 
do frigorífico, vamos monitorar a água 
consumida lá e acompanhar exames e me
dicamentos", contou Gazola. 
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A solução não 
está no hospital 

1 ISRAEL TABAK 

Se o Ministro Adib Jatene quiser real
mente privilegiar a medicina comunitária 
no país - como garantiu ao JORNAL 
DO BRASIL - pode incluir desde já no 
seu programa a Clínica Santa Genoveva e 
todas as outras especializadas em doentes 
terminais e psiquiátricos que vivem ãs 
custas do dinheiro do ministério. Para 
isto basta oferecer a cada família - para 
que cuide dos seus parentes em casa -os 
cerca de R$ 500 que ele paga mensalmen
te a estas clínicas. 

Esta solução - viável em 90% dos 
casos, segundo a experiência internacio
nal - é mencionada em vários estudos 
feitos nos últimos anos por especialistas 
em assistência médica, no Brasil. Um des
ses estudos, quando o atendimento ainda 
estava a cargo do extinto Inamps, foi 
engavetado, por pressão dos donos de 
hospitais. Mas os dados perm�necem 
atuais. O trabalho provou que as mtema
ções dos doentes FPT (Fora de Possibili
dade Terapêutica) e psiquiátricos são o 
filé mignon dos hospitais que vivem às 
custas do SUS, gastando uma soma des
proporcional de recursos, se comparada 
com as outras especialidades. 

Os dados oficiais de 1995 confirmam o 
que o estudo já demonstrara há 10 anos. 
Em 1995, os doentes FPT e psiquiátricos 
foram responsáveis por 10.82% das inter
nações no Estado do Rio, mas consumi
ram 34.84% dos recursos. E o mais grave: 
comparando o número total de interna
ções da época do estudo e 0 de 1995, 
verifica-se um aumento de quase 50%, 
enquanto em outros __países era intensifi-

cado o atendimento domiciliar. O estudo 
mostra a experiência de países como In
glaterra, França, e Alemanha, que substi
tuíram com sucesso, os asilos e depbsitos
de doe�tes mentais pela assistência fami
liar. A solução proposta e que está até 
hoje no papel, seria viável em 90% dos 
casos, excluindo-se os de sociopatas, de 
absoluta necessidade de internação e os 
de doentes que não têm família. Esses 
números foram obtidos através de análi
ses de prontuários médicos, nas duas es
pecialidades, feitas durante inspeções 
multisciplinares nos hospitais do SUS. 
Ficou comprovado que em 85% dos ca
sos, esse tipo de pacie�te não �o�some 
mais do que R$ 3 por dia, em média, em 
medicamentos. A chance desta solução 
ser vitoriosa no Brasil é ainda maior do 
que nos países onde a experiência já exis
te, em razão dos dados específicos sobre 
renda, mostrados pelo IBGE. 

Os números indicam que 75% da po
pulação econo�camente at\va gan�a �té 
três salários mímmos. E mais: 15 milhoes 
de aposentados ganham um salário míni
mo. Portanto, uma subvenção de cerca de 
5 salários mínimos converteria o doente 
em arrimo para a grande maioria das 
famílias. O paciente se transformaria, no 
mínimo, num patrimônio, a ser zelado. 

Isto facilitaria o trabalho dos agentes 
comunitários e de seus supervisores médi
cos, que os visitariam em intervalos regu
lares pré-estabelecidos. O p�o�a�a-con
tribuiria para melhorar a distnbmçao de 
renda no país: só no caso do Estado do 
Rio, os cerca de R$ 100 milhões pagos 
por ano aos hospitais, ao invés de circular 
pelo caixa de meia dúzia de' empresárias, 
implementaria a renda de cerca de 60 mil 
famílias. 
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Jatene ordena fechamento da 

Santa Genoveva 
Donos da cHnica serão punidos pelas mortes com ações penais e unidade 

será descredenciada do Sistema Único de Saúde, 

UM RABECÃO DO CORPO de Bombeiros remove o corpo de mais um dos mortos da Clínica Santa Genoveva para o IML, para a realização da autópsia 

Hugo Marques e Inês Amorim

• Ao ser informado sobre a morte
de mais quatro pacientes da clíni
ca Santa Genoveva, ontem, o mi
nistro da Saúde, Adíb Jatene, afir
mou que vai fel'.har a instituição,
onde 88 internos morreram nos
últimos dois meses. Antes de de
terminar o fechamento da clinica,
no entanto, o ministro disse que é
preciso providenciar a transf e
rência de todos os pacientes para
outros hospitais geriátricos. Jate
ne afirmou ainda que os respon
sãveís serão punidos.

- Se puder, transfiro todos os
pacientes entre hoje e amanhã. 
Estamos procurando vagas em 
outros hospitais do Rio e de cida
des próximas. Depois disso vou 
fechar a clínica e descredenciá-la 
do SUS. Pretendo punir os donos 
da Santa Genoveva com ações pe
nais nas áreas administrativa, cí
vel e criminal - disse Jatene, 
sem esconder sua indignação 
com as novas mortes. 

O ministro da Saúde passou o 
dia de ontem mantendo contatos 
pelo telefone, de São Paulo, com a 

Vigilância Sanitária e com a Secre
taria Estadual de Saúde do Rio, 
tentando viabilizar o mais rapida
mente possível a transferência 
dos pacientes para locais mais 
seguros e higiênicos. Jatene ain
da não tinha dados suficientes 
para definir que tipo de punição 
os donos da Santa Genoveva so
frerão, mas deixou claro que eles 
serão responsabilizados crimi
nalmente pelas mortes. 

Só ontem morreram mais qua
tro pacientes da Santa Genoveva: 
Carlos Viana de 70 anos, Rosário 



Vitoriano de Oliveira, de 77, e 
Adeláide Ferreira Rebello, de 84, 
faleceram durante a madrugada 
de sábado para domingo. A quar- l 
ta vitima foi Farid Abdom, de 82 J 
anos. Transferido sábado para o 
Hospital Souza Aguiar em estado 
grave e morreu às 15h30m de on
tem. As causas das mortes só se
rão conhecidas depois que forem 
feitas as autópsias no Instituto 
Médico-Legal, para onde os cor
pos foram removidos. 

De Istambul, onde participa da 
Segunda Conferência Sobre As

sentamentos Urbanos (Habitat 
2), o prefeito César Maia, ainda 
sem saber da decisão do minis
tro, determinou que a Secretaria 
Municipal de Saúde intervenha 
na clinica, adotando uma admi-

nistração conjunta. O prefeito em 
exercício, Gilberto Ramos e o se
cretãrio Municipal de Saúde, Ro
naldo Gazolla, decidiram, tam
bém sem saber ainda que Jatene 
tinha mandado fechar a clinica, 
fazer uma reunião hoje, às 12h, 
com Mansur José Mansur, um dos 
sócios da Santa Genoveva, para 
decidir quais serão os procedi
mentos adotados. 

Uma das Idéias seria contratar 
profissionais para a instituição. 
Se isso acontecesse, médicos do 

,Município iriam esbarrar com co
legas que trabalham para a Secre-

ltaria Estadual de Saúde nos cor
redores da instituição de Santa 
Teresa. Depois de uma visita à cli
nica na manhã de ontem, uma co
missão liderada pelo governador 
em exercício, Luiz Paulo Corrêa 
da Rocha, pelo secretãrio Esta
dual de Saúde, Antônio Luiz de 
Medina e pelo presidente da Ce-

dae José Maurício Nolasco, de
ter�inou, entre outras coisas, 
que uma equipe da Secretaria 
1acompanhe os trabalhos médi-
cos na Santa Genoveva até o re
sultado da investigação epidemo
tógica ser concluído. Isso deve 
acontecer até o fim da semana. 

Cisternas estavam com mais 
de 30 centímetros de lodo 

Como uma das hipóteses para 
a causa da diarréia que atingiu 
vários internos é contaminação 
da água que abastece a clinic�, a 
comissão decidiu esvaziar e hm-

ar as quatro cisternas da insti
tuição, que serão enchidas com 
água clorada fornecida por car
ros-pipa. Ao esvaziar as cister
nas, a equipe da Cedae constatou 
que havia mais de 30 centlmetros 
de lodo nas caixas d'água. Ou se
ja, mesmo que as águas vln�as 
das fontes não estivessem suJas 
ficariam impróprias para o con
sumo. Mostras de água já foram 
colhidas e estão sendo analisa
das. 

Outra medida tomada pela co
missão é o levantamento do perfil 
dos pacientes, pois, apesar de ser 
credenciada apenas para o trata
mento de pacientes terminais e 
crônicos, a clínica atende ainda a 
doentes mentais e mutilados. 

- A mistura de doentes não é
recomendável do ponto de vista 
médico, pois cada paciente ne
cessita de um tratamento diferen
ciado. A direção da clínica argu-

, menta que o número de mortes é 
grande porque só há doentes ter-

. minais, mas acabamos de verifi
car que isso não é verdade. Cada 
doença tem uma taxa de óbito di
ferente - disse o secretário de 
Saúde. 

Além da mistura de pacientes 
com doenças diferentes, o que 

mais chamou a atenção de Luiz 
Paulo foi o pequeno número de 
funcionãrlos trabalhando e a pre
sença de poucos familiares, mes
mo sendo domingo. 

- É um quadro muito duro.
São pessoas desassistidas não só 
de cuidados médicos, mas tam
bém de afeto - disse o governa
dor em exercício, acrescentando 

, que a visita o fez lembrar da tra
gédia na enchente de 1988, quan
do era diretor do Departamento 
Geral de Obras do Município e 
vistoriou a clínica após um desli
zamento de terra quê matou vá
rios internos. 

Ainda assustados com a notí
cia de que vários pacientes esta
vam doentes, conforme denúncia 
publicada quinta-feira no GLOBO, 
alguns parentes aproveitara1!1. odomingo para visitar seus fam1ha
res. A auxiliar de enfermagem Ma
ria de Macedo, de 37 anos, con-
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tou que seu Irmão, João Amaro de 
Macedo, de 47 anos, que sofre de 
problemas mentais e está interna
do na Santa Genoveva há quatro 
anos, teve diarréia, mas agora 
passa bem. 

- Na quinta-feira retrasada, es
tive aqui para visitá-lo. A chefe de 
enfermagem reuniu todos os fa
miliares para avisar que vários 
pacientes estavam com diarréia 
e por isso, ela iria suspender a 
c�ne e fazer uma dieta só de ar-

1 
roz, batata e cenoura. Ela inc�usi
ve pediu para na próxima vtslta 
nós' levarmos remédio para diar
réia - contou Maria, que visita o 
Irmão pelo menos uma vez por 
semana para buscar suas roupas 
para lavar em casa. 

Maria de Macedo confirmou 
ainda que a clinica sofre proble
mas de higiene: 

- O chão quase sempre está
molhado de urina e os quartos 
têm um cheiro muito forte. Além 
disso, há pouquíssimos funcioná
rios para tantos doentes. 

Parentes de alguns pacientes 
tentam transferência 

Preocupada com a situação do 
pai, João de Oliveira Fllh?, de 40 
anos, que ficou paralit1co por 
causa de um derrame, Rejane de 
Almeida Soares, de 18 anos, pre
tende transferi-lo de clínica. 

- Ele não reclama, mas fiquel
multo assustada com esta histó
ria toda. Eu e meu irmão vamos 
ver se conseguimos outro lugar 
para ele ficar - disse. 

Apesar de todas as denúncias 
de mau atendimento e de condi
ções precãrlas de higlêne da clí
nica, o bombeiro hidráulico apo
sentado Abdlas de Souza, de 58 
anos, que estava internado na 
Santa Genoveva há dois meses 
com problemas renais e recebeu 
alta ontem, disse que estava sa
tisfeito com o tratamento e qu 
nunca viu nada de estranho lá. 

Paralelamente às medidas te, 
madas na clinica de Santa Teresa, 
onde constatou-se uma alto indl-

1 ce de mortalidade nos últimos 
dois meses, a Secretaria Estadual 
de Saúde prometeu fazer visto
rias nas outras clínicas estaduais 
que atendem a pacientes fora de 
possibilidade terapêutica (ITP) 
para que este quadro não se re
pita. A Secretaria checará ainda 
se há possibilidade de transf erên
cia dos doentes da Santa Genove
va. • 
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Santa Genoveva pode ser 
descreclenciada do SUS 

O MINISTRO ADIS Jatene em visita à Clínica Santa Genoveva: cautela na avaliação das condições do lug�r onde 84 idosos morreram nos último dois meses
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Ministro da Saúde visita o local onde morreram 84 idosos nos últimos dois 

meses e diz que é preciso estudar a situação 

Alba Valéria Mendonça· 

Durante uma visita ontem à Clí
nica Santa Genoveva, em Santa 
Teresa, onde 84 idosos morre
ram nos últimos dois meses, o 
ministro da Saúde Adib Jatene 
não descartou a possibilidade 
de a clínica ser descredenciada 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que paga R$ 17,80 por pa
ciente/dia. Segundo Jatene, por 
enquanto, as possibilidades de 
remoção dos idosos é restrita, 
principalmente porque são 
doentes em fase terminal, mui
tos inclusive abandonados pe
las famílias. 
- Vamos fazer um recadastra
mento de toda a rede hospitalar
para ver se há como transferir
os pacientes. Reconhecemos
que há irregularidades e que
houve descaso no tratamento,
mas não podemos fechar a clí
nica antes da conclusão do le
vantamento - disse Jatene
lembrando que o Ministério da
Saúde trabalha com limitações
enormes e rebatendo críticas
de que as ações só são deflagra
das após denúncias de tragé
dias, como a da Santa Genove
va, denunciada na quarta-feira
passada pelo GLOBO.
Já o presidente da Assembléia
Sérgio Cabral Filho, que acom
panhava o ministro na visita, foi
mais enfático. Para ele, que cri
ticou o modelo de tratamento
prestado aos idosos, o local se
parece com um cemitério de vi
vos. Ele discordou da direção
da clinica, que alegou falta de
recursos para melhorar as con
dições dos pacientes.
- Não há baixa remuneração
que justifique remédicos sem
identificação. Fiquei muito cho
cado com o que vi lá dentro.
O• ministro Adib Jatene lembrou
também que a baixa remunera
ção paga pelo SUS não justifica a
falta de cuidados básicos com os 
idosos. Mas foi cauteloso e até
mesmo condescendente em sua
avaliação sobre a situação do lo
cal, alegando que é preciso pri
meiro fazer um levantamento pa
ra depois determinar que tipo de
punição a clínica receberá.
Jatene determinou que seja fei-

to um levantamento completo 
sobre todas as outras clinicas 
do estado que cuidam de pa
cientes Fora de Possibilidade 
Terapêutica (FPT), para saber 
se há possibilidade de transfe
rir os 320 idosos internados na 
Santa Genoveva. Até o final da 
próxima semana, deverá estar 
concluído o relatório contendo 
informaçãos sobre os dados 
epidemiológicos, que poderão 
determinar se houve ou não ne-

gligência no tratamento dos pa
cientes. O proprietário da clíni-

1 ca Mansur José Mansur prome
teu entregar na segunda-feira os 
documentos exigidos pelo mi
nistro, como a lista de médicos 
e funcionários por paciente. 

O próprio ministro encontrou 
diversas irregularidades 

Acompanhado do secretário es
tadual de Saúde, Antônio Medi
na, do presidente da Assem-

bléia Legislativa, Sérgio Cabral 
Filho, e dos integrantes do Con
selho Estadual de Defesa da 
Pessoa Idosa, durante a visita à 
clínica o próprio ministro en
controu irregularidades. Medi
camentos não tinham identifi
cação e vidros de soro estavam 
empilhados no chão sem acon
dicionamento apropriado. Se
gundo um dos acompanhantes, 
chamou a atenção do dono da 
clínica, dizendo _gue ele havia 
afrouxado na administração do 
hospital. Mas informou que os 
doentes com quem conversou 
disseram estar sendo bem tra
tados. 
- Mesmo sendo médico, não
há como não sair chocado. da
clínica - comentou Jatene. -
Mas não podemos punir antes
de apurar totalmente os fatos. A
média de obitos na clínica varia
de 30 a 40 pacientes por mês.
Vamos checar se está dentro da

normalidade e só depois pode
mos estabelecer punições, 
Mansur José Mansur, dono da 
Santa Genoveva, negou que 
houvesse negligência no trata
mento dos pacientes. Ele alegou 
que o alto número de óbitos se 
deve também ao aumento das 
internações, que em maio pas
saram de 280 para 330. E afir
mou que o índice de mortalida
de está dentro dos padrões nor
mais para clínicas especializa
das em tratamento para pacien
tes FPT. Reclamando da falta âe 
recursos, ele admitiu que em al
gumas raras vezes ataduras 
usadas são. lavadas e reutiliza
das. Disse que a clínica trabalha 
com seringas de vidro, mas com 
agulhas com ponteiras de plás
tico, que são descartáveis. Ne
gou que falte alimento para to
dos os internos e disse não sa
ber porque a cozinha foi inter
ditada. 
A delegada Sônia Bello, que 
acompanha o caso, esteve tam
bém ontem fazendo uma visita 
à clínica e tornou o depoimento 
de um dos pacientes, que con-'
firmou as péssimas condições 
de higiene em que os internos 
viviam. Segundo ela, a testemu
nha contou que a comida era 
servida aos pacientes pelos 
mesmos funcionários que cui
davam da faxina. 
- Foi assustador o que encon
tramos lá dentro. Mas a teste
munha não quer se expor. Como
outros pacientes, ela não têm
família e teme ser mandada pa
ra a rua se falar algo contra a clí
nica - disse Sônia.
Na segunda-feira, às 14h, a Po
lícia ouvirá a administradora da
clínica. Na quarta-feira, será a
vez de Eduardo Espíndola, um
dos donos da clínica, prestar
depoimento.
Os dois pacientes que foram re
movidos para o Hospital Souza
Aguiar continuam em estado
gravíssimo. Farid Abdom, de 82
anos, e José Florêncio da Silva,
de 78 anos, foram Internados na
sexta-feira com diarréia e des
nutrição acentuada. Ambos
passaram por um processo de
reidratação e estão sendo trata
dos com antibióticos.
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Em dois meses, 
1
84 idosos mortos 

UM IDOSO SOLITÁRIO no terreno da Clínica Santa Genoveva, onde deputados e membros do governo encontraram três corpos de idosos 

'\ 
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é encontrado até um sapo em decomposição 

Daniela Matta e Victor Javoskí 

A
abertura do portão da Clinica 
Santa Genoveva revelou ontem a 
existência de uma casa dos hor
rores em Santa Teresa. Nos últi

mos dois meses, 84 idosos internados 
na instituição morreram, segundo da
dos obtidos nos livros de registro de 
óbitos· pela comissão de deputados e re
presentantes do Governo estadual � 
municipal que vistoriaram ontem a ch
nica. Do total, 52 mortes ocorreram só 
no mês de maio. A fiscalização, feita de
pois da reportagem publicada ontem 
pelo GLOBO, encontrou ainda três cor
pos na clinica. Um deles, já em decom
posição, estava desde terça-feira sob�e 
a bancada do necrotério. Os outros dois 
mortos dividiam o espaço em uma câ
mara frigorifica, um deles congelado 

que não apareceram durante todo o dia, 
além de diversas irregularidades admi
nistrativas. Há dois meses, o responsá
vel técnico pela clínica, Amanda Rosen
tal Pinto, se afastou do cargo. A saída, 
no entanto, não foi comunicada à Secre
taria estadual de Saúde. ·Além disso, 33 
prontuários dos 60 pacientes com sin
tomas da diarréia não tinham sido loca
lizados pelos fiscais até o final da tarde 
de ontem. Outros nove prontuários não 
tinham dados básicos sobre os sinto
mas e a medicação dada aos pacien-

1 
Diretor altera número de mortes e 
diz que média não foi ultrapassada 
Roberto Dias alegou que não comuni

cou as mortes à Secretaria Municipal de 
Saúde porque o número de óbitos nos 
últimos 17 dias não ultrapassou a média 
mensal da clinica, que é de 15 a 20 óbi
tos por mês. Em entrevista ao GLOBO 
na quarta-feira, porém, o diretor médi
co afirmara que cerca de três doentes 
morriam num espaço de 30 dias. 

- Suspeitamos que os internos esti
vessem doentes há muito mais tempo, 
já que encontramos um boletim médico 
com data de 1 2 de maio, dizendo o se
guinte: "O paciente continua com diar
réia" - afirmou Lúcia Souto. 

desde o dia 16. . ' 
A Polícia Civil instaurou ontem um in

quérito para apurar as mortes conside
radas suspeitas pela delegada Sônia 
Bello, da 7! DP. O Governo estadual e a 
Assembléia Legislativa também vão in
vestigar os casos. A clínica agora está 
sob intervenção direta do estado. Nos 
refrigeradores usados para guardar a 
comida dos internos, foi encontrado até 
um sapo em decomposição, além de re
feições dos dias anteriores, leite fora da 
validade e carne estragada. O secretário 
estadual de Saúde, Antônio Medina, 
afirmou ontem pela manhã que não des-l carta a hipótese de que a clínica venha
a ser interditada. 

- As condições encontradas aqui fo
ram péssimas. Além disso, o número de 
óbitos é assustador - afirmou Mauro 

\ Modesto de Brito, coordenador de Vigil lância Epidemiológica da Secretaria es
tadual de Saúde. 

Flscals ainda não sabem quantos 
morreram por causa da diarréia 

O objetivo das investigações agora é 
descobrir a causa e a responsabilidade 
pelos ólJitos dos internos. Os fiscais ain
da não sabem dizer quantos dos 84 pa
cientes mortos nos últimos dois meses 
faleceram em decorrência da diarréia 
que atingiu, pelo menos, 60 dos 320 ido
sos este mês. Os resultados dos exames 
laboratoriais só ficarão prontos no do
mingo. O diretor da clínica, Roberto 
Dias, se confundiu ontem ao dar aos re
pórteres o n6mero oficial de óbitos cau
sados pela diarréia: primeiro disse que 
eram 21, pouco tempo depois baixou o 
número para 13.

- Este lugar é simplesmente terrível.

tes. 
Segundo Mauro Modesto de Brito, se

rá dlficil precisar qual a causa das 84 
mortes. Ele encontrou; nas primeiras 
horas da inspeção, pelo menos 18 mo
tivos. Ao ver em urna das enfermarias 
idosos descalços e aparentemente mal 
tratados, ele reclamou do descaso. No 
banheiro, verificou que não havia higie
ne e, muito menos conforto. 

l O depoimento de Sonia Santana, mu
lher do paciente Jair Santana, confirma

1 essa suspeita: ela disse que seu marido 
está com os sintomas da doença há 
mais de 20 dias. A corretora de seguros 
Ana Maria Abson, filha do paciente Fa
rid Abdon, de 81 anos, também chegou 
à clinica revoltada. 

- Os idosos são obrigados a tomar
banho com água gelada que sai de um 
cano na parede. Não há sequer chuveiro 
no banheiro - criticou. . 

A delegada da 7! DP passou parte da 
tarde de ontem tomando depoimento 
dos funcionários e dos representantes 
dos Governos estadual e municipal que 
participaram da inspeção. A imprensa, 
no entanto, foi proibida de entrar na 
Santa Genoveva pela direção da clinica. 
Segundo o grupo que vistoriou a insti
tuição, a água contaminada de uma nas
cente que abastece a clinica é uma das 
possíveis causas da diarréia aguda dos 
internos. Segundo denúncias dos pró
prios funcionários, os operários que 
trabalham em uma obra da GeoRio para 
contenção de encosta na nascente de
fecam e urinam na fonte. A água é ca
nalizada diretamente para uma caixa e a 
instituição não possui sequer um filtro. 
Roberto Dias afirmou que a água foi 
analisada na clínica particular Santa Ce- • 
cilia, com a qual a Santa Genoveva man
tém convênio, mas não apresentou o re
sultado do exame. Ele reafirmou que a 
bactéria que causou a diarréia aguda es
tava em algum alimento levado por fa
miliares dos 320 internos para a festa de 
Dia das Mães. 

- Meu pai foi internado apenas com
um fêmur quebrado. No domingo, recla
·mou de um pouco de diarréia. Na quinta
já o encontramos no soro e no oxigênio,1 completamente debilitado, com risco
de vida. Mas ninguém na clinica nos te
lefonou para avisar do estado de saúde
dele, que era grave. Eles só avisam
quando morre - disse Ana Maria. •

- Estou espantado com essa reper
cussão, já que o caso é banal: pode con
trair-se qualquer piriri comendo um 
hamburger em urna lanchonete da es
quina - analisou Roberto. 

Os fiscais tiveram que ameaçar com a 

Não é fatalidade. É negligência - afir
mou a deputada estadual Lúcia Souto. 

Nas enfermarias femininas e mascu_li-1 nas, os fiscais também encontraram ir
regularidades. Banheiros imundos, ra
los destampados e médicos de plantão 

interdição da clinica para que um dos 
donos aparecesse. Nenhum dos médi
cos ou diretores quis se responsabilizar 
pela instituição e a policia teve que no
tificar um dos sócios da Santa Genove
va, Eduardo Espinola. 
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Corpo é encontrado fora da câmara frigorífica 
Por causa da fiscalização, clínica passa agora por uma faxina de emergência 

• O ponto alto do circo dos horrores da Clinica Santa Ge
noveva é o necrotério. Nele, foram encontrados ontem os
corpos de Hugo Fernandes, Maria Nilza da Conceição e Al
tamiro Marques, um deles morto desde o dia 16, congelado
hã exatos 15 dias. Um dos homens, morto na terça-feira,
não foi nem mesmo guardado na câmara frigorífica; foi en
contrado sobre uma bancada, com sinais de decomposi
ção evidentes, como o mau-cheiro. Os outros dois dividiam 
o mesmo espaço.

-

Nos atestados de óbito, só hã nome e data da morte de
cada um. Não hã menção à causa do falecimento, hora, 
nem cor dos cãdaveres. A delegada Sônia Belo, da 7!. DP 
(Santa Teresa) determinou a remoção dos cãdaveres hoje 
para o Instituto Médico-Legal para apurar as condições das 
mortes. 

De acordo com a legislação estadual de fiscalização sa
nitâria todos os corpos devem ser encaminhados ao IML 
após 48 horas do óbito, caso não sejam reclamados por 
parentes, caso dos três cadáveres encontrados na Santa 
Genoveva. 

Na enfermaria 105, três dos quatro pacientes morreram 
desde segunda-feira. Só restou Antônio Bernardino da Sil
va, de 75 anos que, para não ficar sozinho, foi transferido 
para o leito 3, da enfermaria 202. Ontem, Antônio só foi en
contrado pela sua filha Marluci Rodrigues, de 43 anos, com 
a ajuda de outros pacientes. Segundo Marluci, o corpo mé
dico da clinica não sabia informar o paradeiro do seu 
pai. 

- Cheguei a pensar no pior. Quando me viu, ele se jogou

nos meus braços e começou a chorar. Amanhã (hoje), vou 
tirã-lo daqui - afirmou Marluci. 

A notícia divulgada pelo GLOBO ontem de que pelo me
nos 29 idosos jã tinham morrido, levou cerca de 150 pa
rentes de internos para o único portão da clínica. Eles só 
puderam verificar a situação dos familiares depois de 
15h30m. 

- Isso fede, sinto repúdio. A fiscalização tem que vir
aqui de surpresa - disse a irmã da esclerosada Maria de 
Lourdes , de 76 anos, sem querer se identificar. 

Na volta da visita, os depoimentos de todos os parentes 
relatavam a melhora nas condições de higiene nos corre
dores e enfermarias da clínica. 

- Isso aqui está um brinco - afirmou Aparecida dos
Santos. Seu pai, Narciso, de 93 anos, está com diarréia des
de o dia 16, mas já apresenta sinais de recuperação. 

Para as deputadas Lúcia Souto e Solange Amaral, ficou 
claro que a clínica sofreu uma faxina de emergência. O de
poimento dos internos davam conta de pelo menos uma 
mudança significativa: os jarros de cerâmica, que serviam 
de depósito de água, foram substituídos por galões de 
água mineral. Antes, não havia um ponto de água filtrada 
em toda a clinica. Mesmo assim a entrada de repórteres foi 
proibida e o quadro encontrado foi definido pela deputada 
Solange Amaral como assustador. 

- As condições de higiene são tão precârias que o pró
prio corpo médico, mesmo com luvas descartáveis, funcio
na corno transmissor de infecções quando vai de urna en
fermaria para outra - disse Solange . 

Família diz que maus tratos são antigos 
Paciente perdeu 19 quilos e quase morreu após dois meses na clínica 

• Em dois meses internado na clínica Santa Ge
noveva, Waldemar Papaleo, de 69 anos, perdeu 19
quilos e ganhou uma infecção bacteriana que só
não o matou porque sua família o transferiu no
final de abril. Da clínica, só ficaram péssimas lem
branças. Corno a da noite em que Waldemar, in
ternado porque sofre do Mal de Parkinson, se le
vantou para ir ao banheiro, caiu e - sem ter um
único funcionário para socorrê-lo - passou a
noite toda no chão, onde acabou urinando.

Após visitar a casa de saúde, o engenheiro Car
los Pinto - que ajudou a familia a transferir Wal
demar - saiu de lã certo de que a clínica era, na 
verdade, um depósito de doentes: 

- As familias é que têm que comprar os me-

dicamentos, até mesmo os mais simples, como 
floratil, porque a clinica não os fornece na quan
tidade adequada - afirmou o engenheiro. 

Ele contou que, quando se internou, em feve
reiro, Waldemar pesava 74 quilos. Ao sair, estava 
com 55 quilos: 

- Ele sofria do Mal de Parkinson, mas falava e '

conseguia caminhar. Nunca teve problemas de 
pressão, nem do coração. Seµ quadro clinico era 
excelente e acho que só por isso não morreu. 

Carlos Pinto criticou o fato de a clinica não 
manter pessoal suficiente para cuidar dos doen
tes. Segundo ele, pacientes comentavam que, à 
noite, apenas duas auxiliares de enfermagem fi
cam de plantão para cuidar dos dois andares. 
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,Cena de estupro ·em 
novela,da TV GlobO 

. 
. 

gera polêmicà 

Adriana Ferreira 
Clébio Luiz 

O estupro voltou a ser assun
to em foco com a exibicão. na

npite de terça-feira. d,e uma 
céna da no�ela "O Fim do 
Mundo", da Rede Globo, entre 
os personagens Tião Socó (José 
Wilker) e Gardênia (Bruna 
Lombardi). Abordar um tema 
delicado como esse na televi
sqo é, para muitos, um dado de 
r�alidade que ·não pode ser 
i�norado. Alguns entrevistados 
acreditam que o essencial é se 
e�contrar uma forma ideal para 
discutir um assuntou polêmico. 
: Um dos protagonistas da 

cçna do estupro, José Wilker, 
a�ha difícil a!]aHsar a situação 
dfl novela. "E um universo de

f�ção, de uma gente estranha, 
cuja moral 'é meio apoca
líptica", observa. Wilker não 
vê problemas em se mostrar 
um estupro em um horário rela
li vamente cedo. quando crínn-

�· 1S ,l J tl ,, -. l 1(.t1,d,1 1 ', :-. 
contou que sua filha de t 1 anos 
assistiu a cena e que depois 
ficou com uma preocupação: se 
Gar dênia perdoava ou não 
Tião. "É preferível a criança 
assistir em casa, ao lado dos 
pais, que depois poderão discu
tir o assunto, do que ficar 
sabendo das histórias por 
coleguinhas", pensa. 

O psicanalista Alberto 
Goldin considera ingenuidade 
acreditar que as crianças "vão 
se perverter vendo uma cena 
como essa". "O mais grave é 
achar que a criança é idiota", 
argumenta. Para Goldin, não se 

pode deixar de mostrar coi�as 
que acontecem no dia a dia das 
cidades. Além do mais, diz, a 
televisão mostra cenas tão vio
lentas ou mais que o estupro. 

f. L ,d.i horn \elllOS l.t..!IlJS ú
assassinatos", comenta. 

A escritora Marina Colas 
santi lembra ainda que mais 
importante que abordar qual
quer cena envolvendo a violên
cia é o desenvolvimento que o 
assunto terá depois. "O acerto 
ou não de se tocar no assunto 
será dado pela sequência e o 
desenvolvimento do terna", 
analisa. 

Para o autor de novelas 
Ricardo Linhares não deve 
existir censura na escolha de 
um assunto polêmico a ser tra
tado na televisão. "Todos os 
assuntos suo válidos e o que 
deve existir é bom senso na

abordagem'', pondera. O -antro
pólogo Paulo Magalhães con
corda com Linhares. Paulo 
acha que não deve se criar uma 
censura para se tratar de assun
tos delicados e polêmicos 
como o estupro. "O Estado 
não tem que decidir e é respon
sabilidade da sociedade apagar 
ou não a televisão", pensa. O 
antropólogo diz que é favorá
vel à criação de debates públi
cos em torno de temas polêmi
cos. "Esse tipo de coisa leva à 
educação política de um 
povo", comenta. Mas Paulo faz 
u·ma ressalva: '' É necessário
que sejam apresentadas dife
rentes opiniões sobre o foto que
está sen-Jo enfocado pois só
assim se abre espaço para o
debate".



• 
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"A televisão está incitando às 
pessoas à violência. 

Constantemente vimos cenas for
tes no horário em que muitas 
crianças estão na sala ass_istindo. 
A televisão precisa colaborar no 
processo de educação do povo. As 
c.:er,as eróticqs e de violência 
podiam ir ao ar de madrugada", 
Cristina Teodoro, 20 anos. 

JORNAL HOJE 
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Baixada 
; A população da Baixada reagiu irtdignada a ''ousadia" da televisão qlle apresentou uma cena de estupro em um horário onde muitas crianças estão na sala, de olhos grudados na ''t�linha". Não é de hoje que a televiSÊl() mostra cenas polêmicas. Na minist!rie Engraçadinha, que foi ao ar no a.ô.o passado, mostrou Cláudia Raia "transando" com Alexandre Borges eip plena chuva. O programa ia ao ar �22h30m. _; Para o aposentado Sebastião Milton, as cenas eróticas e de violêncfa não deveriam ser mostradas na televisão. "A tv está deseducando o pç,vo. Não é admissível que uma cena de estupro seja exibida às 21h. Neste h0rário têm muitas crianças na sala, inclusive os meus netos", comentou. A polêmica aumenta quando se tráta da Rede Globo. A auxiliar de escritório, Edna Silveira, 28 anos, asredita que a emissora está "apelan- J 

dq". "A Globo não precisa usar este artifício. A cena do estupro foi muito fmte para as crianças", finalizou. 

"Acred ito que o pr incipal 
papel da televisão é cola

borar com a educação e a cultura 
de um povo. Passar cenas eróticas 
e de violência às 20h é inadmissí
vel. Neste horário muitas crianças 
estão acordadas e assistem tudo. 
A cena do estupro na novela "O 
fim do mundo" resume tudo'', 
Rosemar da Silva, 35 anos. 

,_ ____. 

''Sou avô e bisavô e não admi-
to "que uma cena de estupro 

vá ao ar às 20h. Quando estou 
vendo televisão e aparece cenas 
eróticas e de violência, desligo 
porque os meus netos não mere
cem ver isto. A televisão só está 
passando imoralidade. Estas cenas 
eróticas e de violência nem deve
riam ir ao ar", Sebastião Milton. 



V
A.
' af ... 

tJY{
(._

V) ,\,C°>"A O -C et� _2'1fl?
------ -

JORNAL HOJE 

Data._ ..3j_/ _Q5 _/ 9-p 

Caderno ........ ____ Pág. � l ?:> 

Cinco essoas executadas 

em Rocha Miranda 1 
Cinco pessoas foram mortas e uma ferida gravemente por um grupo de homens 

fortemente armados, que invadiu um bar .�m Rocha Miranda. Página 3 l 

Cinco pessoas 

são mortas em 

Rocha Miranda 
Cinco pessoas foram mortas e 

uma ferida gravemente por um 
grupo de homens fortemente anna
dos e encapuzados que invadiu um 
bar no bairro de Rocha Miranda, na 
Zona Norte da cidade. O ex-sargento 
da Polícia Militar, Sérgio Afonso 
Mendonça, ex-soldado do Corpo de 
Bombeiros, Paulo Faccioli, 
Vandeilei Francisco da Conceição, 
Carlos Miguel de Souza e o sapatei
ro Jacide Rezende foram mortos 
com tiros de fuzis AR-15. O delega
do da 4()!! delegacia Policil, (Honório 
Gurgel), Renato Coelho, acredita 
que os criminosos procuravam ape
nas Afonso e Faccioli, que teriam 
divídas com traficantes de drogas e 
ligações com quadrilhas de ladrões 
de carro do morro Jorge Turco, tam
bém em Rocha Miranda. 

O único sobrivente da chacina, o 
22 sargento da Aeronáutica, 
Auricemar Leal Soares Nogueira, 
ferido nas pernas, está internado no 
Hospital da Força Aérea do Galeão, 
no Centro. O crime aconteceu na 
noite de quarta-feira no bar conheci
do como do Russo, e a polícia acre
dita que os criminosos procuravam 
apenas Sérgio Afonso e Paulo 
Faccioli, que estariam ligados ao trá
fico de drogas. Segundo testemu
nhas, os criminosos chegaram em 
dois carros, um Monza cinza e um 
Gol, cujas placas não foram anota
das, renderam as seis vítimas que 
estavam bebendo no bar. Eles man
daram Afonso e Faccioli saírem, dar 
alguns passos, e em seguida fizeram 
vários disparos. Logo depois, os 
bandidos chamaram o restante do 
grupo para a calçada e atiraram à 
queima-roupa. Após a chacina , os 
bandidos entraram no Monza e no 
Gol, e fugiram. 

As vítimas foram socorridas 
pelos moraqores, que muito assuta
dos, não esperaram a chegada dos 
pqliciais do 92 Batalhão de Polícia 
Militar (Rocha Miranda). Um mora
dor, identificado como Douglas 
Brizola, colocou os feridos na sua 
Kombi e os levou para o Hospital 
Carlos Chagas, em Marechal 
Hermes, na Zona Norte. De acordo 
com a equipe médica do Hospital, 
todos chegaram ainda vivos, mas 
não resistiram ao ferimentos. O 
único sobrevivente, o ex-sargento da 
Aeronáutica, Soares Nogueira, foi 
transferido durante a madru6a...ia 
para o Hospital Central da 
Aeronautica. 
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Policiais ac11sados de 

causar novo conflito 
Entidades civis denunciaram a invasão 

do povoado São Sebastião, em Lago do Jun
co, a 316km de São Luís. por um grufo de
supostos policiais liderados por Manoe Bar
bosa Lima - irmão do proprietário Adelino 
Pereira Lima -· trazendo novamente à tona 
um conflito que teve a interferência do Go
vernador Cafeteira. A ação policial, iniciada 
por volta de I hora da madrugada de terça
feira, teve como pretexto uma preventiva 
concedida pelo juiz da Comarca de Lago da 
Pedra, Francisco Teixeira Ferreira, ao dele
gado Manoel Vital da Costa, de Lago dos 
Rodrigues, visando a prisão de sete trabalha
dores acusados pelo homicídio do pistoleiro 
lrismar Almeida Coimbra, na fazenda·Nova 
Olinda, em Centro dos Aguiar, no início de 
junho. 

Os policiais vasculharam casas, des
truindo utensílios domésticos e prelldendo 
nove lavradores (inc!.usive rrês menores). 
que foram amarrados e espancados. Oito de
les foram liberados, depois de terem sido 
despidos e ameaçados de violência sexual, fi
cando um detido. Em seguida, o destaca
mento entrou nos povoados de Pau Santo, 

Ludovico e Centro dos Aguiar, prendendo 
Gentil e José Domingos Assunção, embora' 
este não faça parte da lista de procurados. 

Pàra a coordenadora da Sociedade Ma
ranhense de Defesa dos Direitos Humanos,
Célia Maria Correa, o delegado Vital quer 
fazer crer que existe um movimen�o guerri
lheiro na região, como ficou evidenciad9 du
rante a prisão do lavrador Raimundo Dorne
les - o Camarão, consideradô como man-· 
dante da morte do jagunço. Camarão foi 
·preso na última segunda-feira, depois de
prestar depoimento, juntamente com mais
três trabalhadores, sobre a invasão e derru
bada de uma cerca na fazenda Nova Olinda,
cujo proprietário se recusa, a negociar com o

'Iterma os 1.040 heclares da área.
Entre os intimados figuram· ainda,

Francisco Pinheiro dos San�os, José Maria,
Luis Sobrinho Barbosa, Newton Pereira dos
Santos e Antônio Luciano da Costa. Para
tentar evitar mais violências em Lago do
Junco, a SMDDH, CPT, Cáritas e Fetaema
vão expor o caso às autoridades locais e ape
lar mais uma vez para o Minislro da Justiça,
José Sá.do Ramos.

e: l J. oL, !YIJ

J.1/oy J? 
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J orna:lista espancado :[:)or ·BMs 
O Jornall$1a George Monbiot, en

viado e�pecial da rede de comunicaç�o 
BBC de Londres! foi brutalmente es
pancado por pol ciais de Centro dos 
Aguiar, munitlpio de Lago do Junco, 
quando fazia levantamentos para uma 
reportagem especial sobre reforma agrá
ria. Além do espancamento, o jornalista 
teve seu equipamento apreendido por 
policiais comandados pelo sub-chefe da 
polícia local, Manoel Barbosa, que é Ir
mão do latifundiário Adelino Pereira 
Lima, cm litígio com lavrad.ores por 
questões de terra. 

· Scaundo lllf()rMme� do l\dvotzado
Dómin&o$ Outr,, dJ 'Socic<tnde Mani• 
nhense de Oéfcsa dos l>lrdtos Huma-
11�. <Jeorge f9i om411do o.o.Brasil pan 
fat�r uma ,érle de rel)l)rl!l�en� sobro 
ecologia, ttforma agrária e 0011f1ltos no 
campo. Ao saber do conflit'O do Centro 
dos Aguiar, ele resolveu investigar o li!• 

sunto, en1rando em contalo com o <.::el, 
Xavier, que lhe deu uma carta de reco
mendações para ch�gar ao local. 

/ 

Proibição e espancamento 
Com máquina e grav•dor â mão, o 

jornalista solicitou livre-trân.sito ao sub· 
chefe Manoel Barbosa. 'Este, no entan
to, não quis acatar a ordem do Cel Xa· 
vier e o proibiu de tira, fotografias. Co
mo George possui um visto· de livre
trãn$lto fornecido pela embaixada• lon
drina, cm Brasllia, com a autorização 
do Palácio do Planalto,inslstlu na reali
zação de seu trabalho. ffl"8 Man�l 
recusou-se a acompanhá-lo. l'im dado • 
momento, *° tentar tirar uma fotqgNl-" 
fia de p�toleiros armados, teve seu 
equipam�to 'QJ)t�ndldo e o m,né 
danific11clo, 

tlêncj�� páta o çaso, s1111do que a l:ioc1c
dade Maranhense de Direitos Humanoft 
reprcsontou judicl11lmi:1ttf:' a seu �avor. 

Relatório 
Ao mesmo "tempo, o jornalista pre· 

para rellltório técnico de sua viagem re 
latando a vlo16ncja e a arbitrariedade 
com que a polícia do município trata a 
população. "A policia não está mais 
respeitando l)elll os jQrnallstas de fora. 
Se iSSõ está aconte<:e!ldo �om profissio
nais, imaginem o que não fazem com os . 
tràbalhadores rurais que são presos in, 
justamente", p0nderou o advQgado Do· 
inlnsos Dulra.' 

Georie ttmbtm entrQu em contato 
k�voltadoi -(jeorgc tei\tóu &ri\l· éOm a revista Vej11 para que publique o 

mCJitàt, 1i185 oa policial$ e pilto.lt:lr-OS o (- fato e desperte a oplnlao pl'lbllca pilra os 
cspaqcaram ·e:. levs.rauM\'1 �-o JJC>llJÇI _ conflitos que aconte<:em no Maranhao e 
policllll, ondi rol p'me11�ad6''>de more� o ·clit'nll de terror l\lf!Ul114I1 pe-la polida
com 111'1\ revólver 110 ouvido. DepolJ de no htterinr, Ele hoje vlajl\ a llcllrn para 
algum tttllpo, Qeorse foi soho e teve a continuar seu trabalho, h111s promete

·proteção da paróquia de LaíQ do Jun. voltar a Sdo Luís pata conversar com o
co, onde se recupera das pancadas. Oo,- Oo11eroadot Epitátio • Cafeteira e 
tem mesmo etc e111rou em contato �m tL mierrop,lo P,OrQue o governo não põe 
embaixada londrina solicitando r1r-0vi• um fim à Vtl'll�ncia no Interior. 

t,'/-, </_., 
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30 Sotembro I989 

REI.ATORJO SOBRE ACONTECIMENTOS NO CENTRO DO AGU!ARt.LAGO DO JUNCO, 
MARANHAO, DIAS 27 E 29 SETEMBRO, !989. 

... .. 

No dia 27 Setembro andei do povoado Pau Santo �ara Centro do Aguiar, 
para ver a sitbacao sobre o posse das t�rras� Quando chegei, encontrei 
Manoel Garbosa, sentardo fora da casa dele. Eu pedi fazer fotografias, 
s ele deixou me fazer duas dele. Psdi fdzer uma entrevista oom gtavador, 
para o BOC de Londres. Ele �ecuaou�, mntao·comacei a pergunta� a�bre 
n $ i tuntao da tr-n·ra t �obre rolat_oriosda tortw:r-a do -povo por alt� 11 o 
sobre as raioes porque�tant�s casas forem f�chadas la. fnquanto falamos, 
tr0s homens se aproximaram da casa. EleH tinham tabelo longo, roup�s 
civis v armas de fogo. Um levava uma espingarda com canos curtos e u  m 
revolver, outro levava um f.l°ifle 9 . o terceiro 'um r;evolvar e algemas, 
Eles entrar8rn na casa da M8noel Barbosa. !

Pl�rguntci :., f1�nool 'QuBm sao c]ef'?' ílernpoodeu 'polojciais .. ' 
P( rq1i11te-i 'pornuri eles n<'a usar uniformes?' Re9pondeu t foram pescod 
n Muna0l �, guiu nu homens (pistoleiros) na C8sa, el9s falArcm um pouce, 
r. ar pi' tclrd.ro:.:, s.:1iram cl.i <::éJOa do npvo. Enquanto fH.1iom, tentni fr.12cr
u,�G fotogrnfia. Um lavRntou seu rifl� e cissa ºn�o brinqur comigo.
n..:o brinriu:ii com 11,r.1quinas r1qui.,.' E los for"!m t!mbr.ira na direc,:io d{,
r 1.1ndJ 1ju /\dvlino Oarbti·a .i 

r11·:nor.•l O-,rbo::.-1 'idit.J. da casa G nurguntou 'que permissao tam p�rrJ vir 
,jqui? 1 Hr�!::pondei 'Lenho um'l c;:JL·ta d.J Secretarie da Soguranca do S20 

1 uis, Pt•rgunt.nu 1 2n:inac:lo por quem'?',. Féllni •coronel Franc·isco 
\;:ivit•:- 1 t;upcrintenrlontu d<, polici1 ci\/il do Inter10t' ;o

1 Elo 1:i1J 

H f l ou que a e ;,i pi t u o d os p o l i e i ·d. 1, q u o mar 1:1 n ;o, r ti z e n tia d a A d e 1 i no é 
o f i 1 ho do e orone 1 F runcisc o, e api tac Moiscis X ,'lvier º O Coronel ?Orn1u1

Francisco Xavier tlnho dito e mim em Sao Luis, tres dias atras, que
F.le sabia n�da d� situacao da terro no municipio de lngo do Junco, e
nhda sobrH o� razoes para os mortas no Centro do Aguiar. M�nhu confianza
nos policiais foi diminuindo.

DP;)Cd s ele cinr.o mdinutos, oito policieis militax·es,: armados, andaram 
para a cAsa de Manoel, saindo da fazenda do Adelino� tendo em s<�u meio 
0 crtl-'1 t,3O ·101 sês Xãvicr. Botei minl1a mocl1i la e aproximei-me, apresentando me em se• 
�ui1..b ao .::apiLw xav1 .,.,. Este açenou com a cabeça. A1 os outros retiraram mí.nha rno
ctli la, su->f)t•1dcra,n í!iiri.;a camisa e examinaram minha calç.a i? meus bolsos. Xavier man� 
t1cu-T,c ficar ,10 mdo í.Jj rua. Os policiais foram u casa do Manoel que d 12u instrucoes 
J .�avier. =�-::.v :iccnou (:íJ11 a cat,ec;a e martcrou um policial a conduzir-me à' casa. 

;=ora da 1:dSJ Xavi"r nxi<Jiu minhas fltas e fifo1es. Eu recusei e falei Q1Je elas (;:Y\11n 
rr1r111J prop,·112·J..1·_;2 us policiais 1J0Uctrarn rn11111a mochila de n0vo. esvazi,)ram-na e pt-:gar<1m 
t:;-.1Js d� fi �..ir:. e fi J.,1,�s que pu:.,�rtt'h ch.:lrnr. Auarret umd fita e recusei a solU1--la. 
:, •i.:; ,1-Ji 1�1�.Ls p.!1Ji::ti:!in-·ne, lev,.H1Lanw1--r.;0 do cllJt:, voltardlTI me a cara ao chao e totca

rc111 r·,e:.i Dt"ti(') di(".:.ito ütt mach'.J'.:ar. c�icaram com cl ültima fitü. 



., 

1 
{ 
f 

1. 
. ! 

h 

Ficaram portanto com tres fitas e duas filmes. Pedi para eles devolver as coisas. 
Xavier recusou e falou que se traza a carta de permissao 
a ele, ele vai devolver-lhes. A carta l1avia ficado com Sgto Vidal da Costa,nas do

Lago dos Rodrigues quem recusou devolver-a, aínda que foi endereçado a todos os de
legados da regiao. Xavier me expulsou do povoado. 

No dia 29 de setembro voltei ao Centro do Aguiar num carro e om dois outros e a 
carta que tenho retirado do Sgto Vida!. Aproximamos da fazenda do Adelino l3arbosa 
onde ficou um policial armado. Aproximei dele e pedi a falar com Capitao Xavier. 
A esse momento o Xavier apareceu, levando urna espingarda, com tres outros policiais. 
Mostrei a carta a ele. Leu e devolveu-a logo, falando. 
-11 

ISTO NAO VALE NADA!
11

• 

Tentei a discutir com elem porque a carta deu-me a permissao a falar sobre as j
problemas com qualquer delegado no interior - e Manoel Barbosa� subdelegado. 
Ele deu sinal com a ·cabeça e tres policiais agarraram meus ombros e empurraram-me d 
zenda, fechando a cancela. Fiquei fora da cerca e pedi a devuluçao das minhas cóisa� 

;;;t��-��:��.:�::�:���-��.:��'.���:��.:.:�.��::'..��:.�.:�::�:.����:�.�-��:��.:.�
aimo
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Lago do JUNCO, aos 30.09 t l989 
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O horror, o horror 
Em meia hora, a Polícia Militar mata 

IJ 11 presos da Casa de Detenção de São Paulo, no maior 
massacre penitenciário dos últimos j��e ª�º! � C\ , �



-

O "Barba" tinha vendido 
uma porção de maconha ao 
"Coelho" na semana anterior 
e queria receber seus 15 000 
cruzeiros - ou três maços 
de cigarros, na moeda da 

Casa de Detenção, parte do complexo 
presidiário do Carandiru. "Você é um 
pilantra", reclamou Barba. "Não serve 
para estar aqui". berrou antes de subir o 
lance de escadas entre o 29 e ro 32 andares. 
Arrumou um pedaço de pau e voltou. 
Coelho já o esperava, de estilete em 
punho. Na confusão, o sarrafo mudou de 
mãos. Barba levou uma paulada e Coelho 
foi espancado pelos outros presos. A 
briga chamou a atenção das facções que 
reproduzem no Carandiru as áreas de 
atuação dos bandidos em São Paulo. O 
pernambucano Barba, Antônio Luiz Nas
cimento, 36 anos, condenado a 21 anos e 
quatro meses por latrocínio, agia na Zona 
Oeste de São Paulo. Coelho, Lufs Tava
res de Azevedo, 23 anos, também per
nambucano, está cumprindo onze anos e 
sete meses por assalto a banco. Integra a 
falange da Zona Leste. Em poucos minu
tos, ba�a cinqüenta presos de cada lado. 

VEJA. 14 DE OUTUBRO. 1992 
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MILTON ÃBRUCIO JR. E MÓNICA BERGAMO 

Trocavam socos, pauladas e estiletadas. 
Era I e meia da tarde da sexta-feira 2 de 
outubro. Começava ali, na disputa por 
três maços de cigarros, a morte de 11 l 
homens, a maior carnificina presidiária 
de que se tem notícia nos últimos vinte 
anos. Começava ali o sórdido jogo de 
acobertamento protagonizado pelo gover
nador Luiz Antonio Fleury Fillio -(veja 
reportagem à pág. 26). Explodia ali, a 
toda. a miséria do sistema penitenciário 
brasileiro (veja à pág. 28).

No bairro paulistano do Carandiru, Zo
na Norte da cidade, 300 detentos do 
Pavilhão 9 da Casa de Detenção acompa
nhavam um jogo de bola no pátio quando 
a briga começou. Os outros perambula
vam pelas 435 celas do prédio de cinco 
andares. O pavilhão é o mais abarrotado 
do maior presídio do país. Projetada para 
3 300 presos, a Detenção hospedava 
7 119 naquele dia. No Pavilhão 9 cabem 
1 000 detentos. Havia 2 069, na maioria 
primários. Todos pararam para ver ou 
participar do confronto. Só dez carcerei
ros tinham ido trabalhar. Deviam ser 
dezoito. fsso é da rotina de férias, faltas e 
licenças. Funcionários dos outros seis 
pavilhões saíram em socorro do chefe de 
vigilância do prédio. João Almir. Meia

centena de agentes reorou trancar as celas 
do 22 andar e a porta que separa os dois 
pavimentos. Os detentos quebraram os 
cadeados. A briga recomeçou. 

"O ALARME'' - "fsso aqui é briga de 
ladrão, funcionário não tem nada que se 
m�ter'·, avisou um detento. Cercados pelos 
dois grupos, os carcereiros bateram em 
retirada. Donos do prédio, os presos acerta
vam desavenças antigas a pauladas e des-
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trufam as instalações. Quebraram as depen
dências da administração, a sala dos carce
reiros e a da chefia da segurança. no térreo. 
Sobraram intactos o templo de Umbanda e 
o salão da barbearia "Soa o alarme aí'',
gritou o vigilante Carlito Siqueira para os
policiais militares que vigiam a Detenção
do alto das muralhas. Às 14h30, por alm.ms. . "' 
instantes o apito da sirene encobriu a bal-
búrdia no Pavilhão 9. Os carcereiros tranca
ram o portão principal. Por um telefone 
direto, o policial da guarita mais próxima 
acionou o 12 Batalhão de Polícia e Guarda, 
instalado atrás do presídio. Em menos de 
meia hora, 341 policiais enfileiravam-se do 
lado de fora. 

O tenente-coronel Antônio Chiari alinhou 
seus 51 homens do l� Batalhão de Choque, 
Rota. Seu colega Edson Faroro, do '}!l 
Batalhão, comandava 125 soldados. Mais 
74 PMs e treze cães do 311 Batalhão, sob a 
chefia do tenente-coronel Luiz Nakaharada, 
completavam a tropa de choque. No refor
ço, o capitão Wanderley Mascarenhas che
fiava os 25 integrantes do Gmpo de Ações 

Táticas Especiais, Gate. O Comando de 
Operações Especiais, COE, tinha dezesseis 
policiais no local. Outros 45 PMs davam 
cobertura. Na chefia do total de 341 ho
mens postou-se o coronel Ubiratan Guirna
r-les, do Comando de Policiamento Metro
politano, CPM. Ele foi avisado da revolta 
por telefone, pelo diretor da Casa de Deten
ção, José fsmael Pedrosa. "A coisa está 
feia", disse-lhe Pedrosa pouco depois do 
alarme. Ubiratan saiu imediatamente do 
gabinete. "Quero comandar isso pessoal
mente", avisou ao chefe do Estado-Maior 
do CPM, Hermes Bittencourt Cruz. 

As BARRICADAS - A briga já durava 
uma hora e meia. Repórteres e câmaras 
de TV já estavam na frente da Casa de 
Detenção. Com a movimentação dos po
liciais, os presos do Pavilhão 9 trocaram 
a briga entre eles pela preparação de um 
combate contra os policiais. "Vimos a 
tropa de choque na televisão e escreve
mos faixas pedindo negociação", diz o 
preso Antônio Pereira da Silva. "Como 
não aconteceu nada, empilhamos os col
chões e colocamos fogo para preparar a 
defesa." Também jogaram óleo de cozi
nha nas escadas, para dificultar o acesso 
dos policiais. Apagaram as luzes com um 
curto-circuito na casa de força. Estoura
ram os encanamentos de água. Am1aram 
uma barricada na entrada do pavilhão e 
passaram cadeados nos portões. Pelas 
grades das janelas, os detentos do Pavi
lhão 8, que reúne l 194 reincidentes, 
acompanhavam a movimentação. Ofere
ceram-se para ajudar. "Pedimos que o 
diretor escolhesse uma comissão de ne
gociação", diz Ary da Silva, 29 anos, 
condenado a dois anos por assalto. "Nin
guém nos levou a sério." 

o produto da matança na Casa de
Detenção: a ação "enérgica" da PM
congestiona o Instituto Médico
Legal de São Paulo

As 15h30 o coronel Ub1r:1tan rcceoeu a 
ordem para entrar no Pavilhão 9. Quem 
lhe deu a ordem foi o secre1ário da Segu
rança Pedro Franco de Campos. pelo tele
fone da sala do diretor Pedrosa. "Vocês 
1ên1 au1orizaç:io do governador Flcury p:t· 
ra en1rar". explicou o sec:rei.írio. c·onfom1e 
o coronel co111ou depois a outros coman
da111es. "Esta si1uaçüo pode complicar as
(?lcições de amanh:i". encerrou Pedro
Franco. Da sala da diretoria a1é a muralha
do pavilhão rebelado. o coronel Ubiratan.

, o diretor c o juiz Fernando Anlônio Torres
Garcia. um dos lrês que foram acompa
nhar a açüo. passaram por seis 1Xll1c>es. O
sétimo estava fechado a cadeado e blo
queado por uma barricada de pedras. tijo
los e ferros. Cinco soldados do Corpo de
Bombeiros. chamado para debelar os fo.
rns de incêndio. derrubaram o portão com
uma alavanca. Protegido por um pelo1üo
de soldados que o envolviam com escu
dos. ·o diretor 1t·n1ou negociar.



O ANúNCIO- "Todos devem se recolher a suas celas··. he1rnu o diretor. Choveram J�dras e 1elhas. Choveu até um vaso sani1ário. "Percebemos que se1ia nece�s:íria uma ação enérgica", rct:orda o capitão Arivaldo Sérgio Salgado. comandante do COE. O di1't'lor recuou e a ação enérgica foi iniciada. Com um grande alica1e. homens do Gate e do COE cortaram os fechos da porta. Dividida em pclo1ões de vime homens. a 1ropa de choque ocupou o 1én-eo. Duas dezenas de presos renderam-se imediatamente. Policiais com t:scudos e coletes it prova de bala foram mandados para. o andar de cima. Atnís deles. o coronel Ubiratan não avançou muito. Subi.i a escada quando um tubo de 1elevis.io explodiu poucos ce111ímetros :1 sua 
1 freme. Quase desmaiou. Foi rt·iirado do pavilhão pelo coronel Wil1on PatTein1 Filho. Os chctcs dos batalhões de choque assumir,1111 () c.:omanclo den1ro cio pn:dio. Nenhum agente penitenciário. nenhum juiz nem o assessor especial da Secretaria ele Segurança, Antôniô Filard[ enviado ao local por Pedro Franco, lembrnm-se de ter ouvido 
l tiros até o momento da inva<;ào pela polícia,!Eram 4 horas da tarde. Começam os trintaminutos decisivos, a meia hora de horror.Há pouca luz e muita fumaça no con-edor depouco mais de 2 metros de largura. A PMtem lanterna,;. Os presos correm entre ascelas. Xingam os policiais. ·'Aqui é o choque''. anLU1ciam os soldados no 2� pavimento. "Chegou a morte", gritam, raivosos eameaçadores. São alvejados por sacos deurina'e fezes._ Os presos brandem estiletes
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sujos de :,:,ngue. ·'Vocês vão mon-er de Aids". desafiam os detentos. Uma saraivada de tiros ecoa pelo prédio. "O japonês entrou atirando para o alto e depois saiu metralhando dentro das celas", conta José Nonato da Silva, 29 anos, condenado a seis por assalto a mão annada. "Vi ele matar o ·Japão'. o ·Kico·, o 'Nenê', o Cláudio. o Paulo e o'Bahia' ·•, completa Jair Osório, 28 anos,quinze de pena por latrocínio. O "japonês" éo coronel Nakaharada. Ele tem nas mãosuma metralhadora Bererra 9 milímetros,uma maravilha bélica capaz de cuspir dezbalas por segundo. Entre sargentos e oficiais, há 43 pessoas na Detenção autorizadasa portar Berettas. Entram também 43 que
Os corpos empilhados no presídio: à 
espera da operação clandestina de 
retirada, durante a madrugada 

levam facas na cintura. Cabos e so@ados portam revólveres calibre 38 (tambor de seis tiros) e escopetas calibre 12, arma que pode abrir um rombo de 15 centímetros de diâmetro no peito de um preso. 
O FUZILAMENTO - Pelo que ouvem noandar de baixo, os presos do 3° pavimento preparam-se para a rendição. "Como a polícia mandava bala lá embaixo. tir<1mos a roupa para provar que não atacaríamos··, recorda Antônio Pereira da Silva, da cela 9303-l, que lern três ocupantes. "Eu fiquei atrás da porta, o 'Zebu' estava atniS da p1ivada e o Zé Carlos ficou na cama." Os 

••• assassinado pelas costas e extermínio cfe todos os detentos em várias celas 
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1x>liciais chio orckm para sair .._, cki1:tr no 
düio. mas um deles manda dc1cr Z..: Carlos.
"Esse aí. niio ... ordena aos rnlcgas . .. Encos1a

, ele na parede". cle1cnnina. E ai ira. "Vi1't'i 
para ver o que :1L·o111eceu". n:un íll.lllônio... O PM enfiou a faca 110 meu pé e 1cr11ou me
acenar o olho. Me detcncli com a mf10 ... Um 
1.:011c profundo na miio dirciw avali,�1 seu 
dqxiiml'lllo. Na l'rla 9307-E. oi10 prl'sos 
cspn:mem-sc no banheiro. Um pcnnanl'cc 
senlado na cama. Entra um policial a1irando. 
"Estamos dcs:urnad(ís··. grita Dionbio Paiva 
Filho. ú .. Didi ... 29 anos. cinco :mo� 1-! qu,Hn) j
meses de condena,·iio por assallo a müo 
annada. De nada adi,u�t.1. O tXílicial di:..p:u

�
con1r:1 o preso _:iue .::"ta na cama e s:11. _ 

Passam-se alguns minu1os. Arareccm na 
' mesma cela outros três soldados. 1ambém 

atirando. No banheiro. apom,m1 para quatro 
de1entos que estão nó chão. en<:olhidos. 
Dois dos cleten1os são os cariocas João 
Cario� Rodrigues Vasquez e A!jlônio Már
cio dos Santos Fraga. Foram presos em 
Tatuí. no interior paulista. por receptação de 
can-o roubado. e esperam desde o mês 
pas�ado a remoção para o Rio de Janeiro. 
"O guarda chamou um carioca e encostou o 
revólver na cabeça dele", relata Dionísio/ 
"Pergu111ou se ele estava assustado. e ek� 
respondeu pedindo pelo amor de Deus parn 
não morrer." O PM atira três vezes. Dioní
sio sobreviveu. "Eu fiquei embaixo do ·Zé' 
e do Antônio··. ele lembra. No meio da 
fuzilaria. Dionísio ouve a voz de um dos 
amigos. "Didi. eu es1ou morrendo", diz um
dos homens sob o qual se esconde. "Me 
socon-e. me ajuda'·, implora. Dicti re$ponde 
num sussun-o: "Não posso. Se eu levam.u· os 
homens me matam". Niio h,í mais resis1ên
cia na Casa de Detenção. Só fuzi larnemos. 

��'Zts" - "Quer mo,rer de faca ou dB 
revólver?". pergunta um policial apontandq 
a annn para a cabeça de um detento. ·'Ele 
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não respondeu e mon-eu de tiro··. lembra' 
Ednaldo Pereira. 25 anos. da cela 9343-1, 
condenado a 1rês anos e qumrq meses por
tentativa de ruubo ... Viva o choque·'. gritam
os soldados diante da cela 9339-E. Enfiam o 
cano da metralhadora pela ahe11ura da pona 
e massacmrn oito prisioneiros. "Qu.Lc;e mon-i 
ele metlo". diz Reinaldo Arx,reL"iJo Rcxlri-

!!u<.:,. J'i ano�. que w,�i,tiu ii 
exc1.:uci10. "Eu C OlllíO prc·,o 
lic.imiis cmh.iíxo do� oito tJlll' 

ele., 111:11:irarn na no��a cd:, ...
narra Davi F1.:1Tcira ck l.1ma. '2<> 
ano:... cx:upan1c d:1 9.:\02-E. Am
bos saem feridos. "As bal:t, 
atravessar.1111 os corpos deles e
:ll.:c11aram na geme ... Um andar
:1L·ima. Luís Carlos dos Sanw, 
Silva. 24 anos. rcfugia-:..c na 
cela 9512- Ê junto wm doze 
wmpanhciro�. Leva cinco 1iro�. 
pelas cosias. "Quando aparccc:
ram. deitamos de bruços. bem 
no cantinho ela cela", ele recor
da . .. Deram rajadas de metralha
dora e mandaram levantar.'' Só 
quutro s ·tk
�ci<los os ,presos são · � 
para os PMs. --vem aqui. 'Zé' '', 
chamam. "Grita Rota aí. ·Zé' ··.
ordenam. "Mon-e aí. ·Zé' ...
Mom•m 1cx1os os doze .. Zés .. ela
cela 9345-E. os onze da 9375 
E. os cinco da 9385-E e o� 1ré.
da 9252-1, entre Olltr'él�,�-----

·arn:( ura aca la qu.inclo ;1 
lro[)a alcanç;1 a úllima Cl'la do 

:i" pavimen10. Mas as s��sôes di: sadismo 
ainda vüo <:oniinuar. E o momento de 
kvar os sobrevive111cs para o p:ítio. Para 
:1il'ançar as es<:adas. os presos têm ele 
p:1�:..ar por um corredor polonês. ele cabeça 
h:,ixa. emre chllles. çoronhaclas e ataques
dos <:fies . .. Tinha óleo no chiin e ele:-.



A faxina depois do massacre: os presos retiram os companheiros mortos 

ílitar: repressão ao protesto dos parentes das vítimas 
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mandavam a gente co1Ter", 
conta Milton Abrahão, 29 
anos. "Se o cara caísse, mor-' .. 
ria.·· As nal1'ativas coincidem. 
'·Deram urna facada no i;ujeito 
bem do meu Judo'·. diz RenatO' 
Barbosa, 20 anos. "Depois me 

.mandaram carregar-o cara jun-
to com .outro· companheiro .. , 

1 
Ain�a fuf execuções. "Passei 
por cima de geme morta e vi 
que eles levavam feridos para 
a sala de esportes", recorda 
Jair Osório. A sala de espo1tes 
fica no 2� pavimenro. Ela guar
da aparelhos de halterofilismo. 
flâmulas e troféus das equipes 
esportivas dos detentos. ''Eles 
foram fuzilados lá dentro". de
nuncia Osório. No pátio, Osó
rio vê atiçarem cães sobre pre
sos reunidos na barbearia. 

Os CoRPOS- Há sangue por 
toda parte. E fezes. E urina. E 
óleo. Às 17 horas, treze deten
tos são retirados da Casa de 
Detenção e levados ao Pronto 
Socorro de Santana. Desses, 
oito estão mortos. Muito mais tarde, ou
tros sete são encaminhados ao Hospital 
Mandaqui e dezenas recebem mendimen
to na enfermaria da prisão. Não há feri
dos graves para morrer durante a semana. 
O empilha�nto dos mortos prossegue. 
Uma oarte fica estocada no corredor do 
2" andar. outro tanto na barbearia, mais 
alguns na sala de esportes e uns poucos 
espalhados pelo presídio. Alguns dos vi
vos são escolhidos para a faxina. O Gate 
e os batalhões de choque começam a 
retirada às 17h20. Nos dias seguintes 
alguns deles voltam à Casa de Detenção. 
Dessa vez para atiçar seus cães contra os 

·-- ·

parentes aas v1t1nias que protesravam na 
frente do presídio. "Assassinos", gritam 
os parentes dos mortos. 

� 

,mos a uçao das cenas de um 
ampo de extennínio nazista", diz o so
ólogo Paulo Sérgio Pinheiro. Essa é 

parte da anat0mia da m'aior matança num 
único presídio de que se tem notícia nos 
últimos vinte anos, como atesta um fax 
da Fundação Penitenciária Internacional 
enviado da Suíça na quinta-feira ao mi
nistro Maurício Corrêa, da Justiça. Em 
1971, no presídio de Artica, no Estado 
americano de Nova York, a ação de 
1 000 policiais contra 2 200 detentos, que 
controlavam a prisão há cinco dias. pro
duziu quarenta mortos. entre eles dez 
reféns. Para exterminar cerca de 290 
prisjoneiros do Sendero Luminoso em 
três presídios, em 1976, o Exército perua
no travou batalhas de até vinte horas. 
"Meu irmão morreu lá'', conta o peruano 
Ernesto ManHia Ortega, 31 anos, preso 
no Pavilhão 9 da Casa de Detenção .. 
"Tive medo de morrer como ele", diz 
Ortega, cujo irmão não pertencia ao Sen
dero. Em dezenove anos de pesquisas, 
historiador paulista Hernâni Donato cata
logou 3 010 batalhas na História do Bra
sil. "Se fosse catalogada. esta estaria ]
entre as raras que só tiveram baixas fatais 
de um dos lados", diz o historiador. Na 
baralha do Carandiru, a PM fez em meia 1hora um quarto do total de vítimas que o 
país acumulou em sua participação na II

Guerra Mundial. 
É noite de sexta-feira. Boa parte dos 

PMs já voltou para o aconchego do lar. São 
casas modestas na periferia, já que ganham 
pouco mais de I milhão de cruzeiros por 

1 
mês. Encaram os filhos, as esposas, o 
vizinhos. Acabaram uma longa e fatiga.o 
jornada de trabalho. Mataram l l l pei,so· ·. 
Agora podem dQrmir. E sonh"J· ..._ __ _, 
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Vid·a··?·no m·ei<>v �º·-��q� 
Com pr�sõe! escabrosas ; �xc�s�o de 73 000 ,, ��/

presos, o pais nao debate a seno o sistema carcerano �� J
e ignora o que fazer com seus criminosos v-t,� 1� 

O episódio da Casa de De
tenção, em São Paulo, per
tence a uma categoria de 
tragédias cotidianas que só 
chamam a atenção em cir

cunstâncias especiais. Ocorrem mones dia
riamente nas prisões do país. Algumas 
vezes há matanças com cinco, sete vítimas. 
Ninguém nota. Se tivessem morrido doze, 
treze presos na Casa de Detenção do Caran
diru, é provável que tudo pa,;sasse mais ou 
menos despercebido. Uma revolta de deten
tos? Ora. sempre morrem alguns, é natuml. 
A ocorrência de uma semana atrás chocou a 
opinião pública não porque seres humanos 
foram assassinados com perversidade. Cho
cou pelo número a,;sustador das vítimas, 
'pelo peso de mais de uma centena de 
cadáveres, pelo espetáculo indecente de 
uma multidão de corpos enfileirados dentro 
de caixões toscos, prontos para o sepulta
mento. Cadeia é assim mesmo: só desperta 
a sensibilidade dos cidadãos honestos quan
do a animalidade que nela existe ganha uma 
dimensão formidável. 

Falta tudo· nas cadeias brasileiras, a co
meçar por vagas. As delegacias de polícia e 
as 210 prisões do país têm capacidade para 
abrigar 51 000 presos, mas nelas amon
toam-se 124 000, num excesso de 73 000 
pessoas. Quase metade da massa carcerária, 
59 000 detentos, está alojada nos xadrezes 
dos distritos policiais, q_ue foram feitos para 
receoê-los por' pouco tempo, enquanto 
aguardam transferência para um presídio. A 
situação é pior ainda para os 65 000 deten
tos que cumprem pena nas prisões. Ali, eles 
convivem com quadrilhas, com o tráfico e o 
consumo de droga e com a corrupção de 
agentes penitencifüios. 

A superlotação é a face visível da situa
ção escabrosa. No Recife, a penitenciária 
Aníbal Bruno tem capacidade para 470 

detentos, mas abriga 1 ·ooo. Há celas com 
até cinqüenta presos onde deveriam ficar 
apenas dez. Em Pono Alegre, o Presídio 
Central tem 700 vagas. mas vivem ali 
1 700 presos. Numa antiga cela pam -dez 
pessoas, fincou-se um segundo andar para 
dar lugar a oito cubículos para dezesseis 
presos. "Às vezes choro na cela. Fico 
pensando quanto tempo estou perdendo", 
diz o presidiário Luis Fernando Amaral, 
detido há oito meses à espera de julgamen
to por homicídio. "Isso aqui é um lugar de 
horror." A superlotação não é só uma 
crueldade. Também é um incentivo à ma
t;mça. Em 1985, em Belo Horizonte, 300 
presos dividiam onze celas nas quais só 
havia espaço para quarenta e resolveram o 
problema com um ritual de eliminação. 
Com um sorteio, escolhiam um companhei
ro para morrer. De um saco plá5tico, retira
va-se o nome da vítima. À noite, quando o 
escolhido estivesse dormindo, um colega 
saltava de um pequeno muro próximo ao 
banheiro da cela sobre seu estômago. De
pois, enforcavam-no com uma camisa cheia 
de nós - a fatal "teresa", segundo a gíria 
das penitenciárias. Dias depois, morria ou
tro e mais outro. Assim, quinze presos 
foram assassinados na loteria macabra. 

LUTA IDEOLóclCA - A miséria do sistema 
penitenciário é universal, porque não há 
cadeia feliz, mas a situação em países 
civilizados é incomparavelmente melhor do 
que a brasileira. Mesmo assim. não se tem 
notícia de um debate sério 110 Brasil, em 
busca de soluções responsáveis. Com pre
sos em excesso, carência de vagas e gente 
vivendo em condições subumanas, deixou
se que o sistema penal brasileiro permane
cesse na mesma situação - na verdade, 
piorou muíro com a explosão populacional 
e o próprio aumento da criminalidade. 
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Cadáveres sob a urna 
, V� �Jl,,\0-<,2_ )_,; 

O governador de São Paulo acoherra as t;'.),.: 

morres na Casa de Detenção do Carandiru para evitar 
o desgaste do PMDB no dia das eleições

O governador Luiz Antonio 
Flcu1v Filho temou esconder 
do� eÍcitorcs ele Sào Paulo os 
monos da Casa de Dc1ençào. 
No sübaelo fL-; 1 O horas. 4uan-

do saiu de casa para votar. minimizou o 
episódio e apoiou a ação da polícia. No 
decon-cr da semana. emparedado pela reper
cussão. mudou de compo11amcnto. Depois 
ele demitir todo o comando ela PM e det'e
nestrar o secretário ele Segurança Pública. 
Pedro Franco de Campos. que além de 
auxiliar é seu amigo. o governador admitiu 
que os roliciais c�omcte�ram um massacrei_ 
Prometeu encontrar os nilpados. E anunciou 
uma nova era na policia. ··mais humana ... 
Flcrny se diss..: abatido com a villlênda. rnas 
sustentou o improv,ível: segundo se\1 depoi
mento. soube do cnmc pouco antes do 
.Jechamento das umas - 4uase um dia 
depois da invasão. 

Os fatos apontam 
na direção oposta. Às 
15 horas de sexta-fei
ra. quando a central 
de comunicações da 
PM chamou o r.ídio 
po11átil Motorola de 
prefixo 701252. o se
cret.írio Pedro Franco 
atendeu e ouviu o re
cado enviado pelo 
c o ro ne l  Uhira tan  
Guimarães. coman
dante da PM: '"O co
r(mel está na Deten
ção. onde os presos 
estão rebelados. Ele 
precisa falar com o 
senhor'". Em cinco 
minutos. Campos j,í 
coo.,,ersava com Gui
marães pelo /,ídio. 
'"A situação é insus
tentável'". avisou-lhe 
o coronel. ··Vai ser
preciso im'.t\clir.""

Pedro Franco não 
deu n autorizaç·ão. 
Precisava fazer ,u11es 
outro telefonema. Li
gou parn seu colega 
da Secretaria de Go-
\'Crno. Clliudio Alvarenga. e .ivi!--OU que 
pn:á,ava falar urgente 1.·om o gove111ador 
sobre o tumulto na cadeia. Em Sor<x:aha. no 
interior do Estado, onde comia uma bnca
ll10ada 11a m�a do candidato do PMDB il 
prefeitura local. Alvarenga falou com Flcury 
nesse hor.írio. f-lcury conlimia que recebeu 
o telefonema. ma� garante que não se falou
em presídio. ··o ass\1nto foi a!-- eleições ele
Sorocaba'·. alimia. O f:1to é que. f1s 15h30.
Pedro Cam1x>s pegou seu telefone e autori
zou a PM a invadir a Detenção.

CoNTA FEC1iADA - Pedro Franco daria 
mais seis telefonemas ao comandante ela 
invasftq, coronel Ubiratan Guirnar:k�. até as 
17h25. quando 1\:'ct.:bcu a primeira c:-tiinali
va do número de monos - entre 75 e 
oitenw cad:tvcres. Em todo� os contatos. 
it>edro Franw sempre eobrou detalhes para 
··jnfon11ar ao 11ovcmador'". As 17h35, quan
do retomava �a São Paulo de helicóptero.
Fleury alcançou o Motorola de Campo:,
quando sobrevoava o município de Barucri
e os dois conversaram. Segundo Fleury. não
se ralou cm número ele mo11os. "Ordenei
que ele só me revelasse os óbitos quando a
conta estivesse fechada". diz Fleury. Curio
so é que. meiu hora deJXlis, o governador ,
telefonou para o deputado Ulysses Guíma- ·
rães e revelou um número. ··Ele me &,se
que os mortos poderiam ser mais de noven
ta'', contou o parlamentar num almoço com
jornalistas. ni1 .manhã de sáhado. Durante a

... semana. Flcury e Ulysses negaram o teor da 
conversa. No desmentido. o deputado e 
Fleury deram ver�êX!s contraclitóri,L�. ··Nem 
falei sobre os prc•ms··. afirmou Ulys!>es. Jú 
na ver�ão de Flcury veio isto: '"Apena.� disse 
que a rebelião era grave". 
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Sexta-feira, na porta do Carandi111. ainda 
não havia anoitecido quando as peruas Ve
raneio cinza da PM começamm a deixar o 
presídio carregadas com treze presos balea
dos. No pronto-socon·o de Santana, na Zona 
NorJ�,J�ra 0!1dê foram levados, cli,•ulgou-se 
o único bal�mço do dia sobre a invasão: oito
mortos e cinco feridos. Às 19 horas, numa
entrevista, Pedro Franco admitiu ,t'> oito
moites. Nada mais. A esta altura. no interior
dq.cadeia, 0,5 ofjci�s estimavam que poderia
haver ar� 100 mortos. A retirada de apenas
treze das vítimas fez parte de uma estratégia
para confundir a imprensa. "Foi armação
para não prejudicar o PMDB nas eleições",
disse o coronel Ubiratan Guimarães a ex
subordinados, numa reunião posterior em
que comuni a nto do coman
do da PM. 'O Fleury nos traiu.

CORPOS NA MADRUGADA - Os policiais 
foram aplicados na tarefa de adiar a retirada 
dos corpos. O transporte dos cadáveres 
começou à meia-noite, quase sete horas 
depois da inva<;ão, e durou quatro horas. A 
PM deixou o presídio de madrugada, com o 
número de mortos fechado em 98. Na 
manhã de sábado, mais treze corpos foram 
encontrados e chegou-se ao número defini
tivo. Às 1 1 horas, o comando da PM foi à 
Secretaria de Segurança para revelar o 
balanço. Lá, os policiais tiveram uma sur-

d.O 

O ex-secretário Pedro Franco, que 
divulgou os 111 mortos apenas trinta 
minutos antes de acabar a votação: 
"Não digo_que houve massacre" 

presa. Já se encontrava redigido um texto 
para ser encaminhado à imprensa com o 
número preciso de mortos. O texto só foi 
divulgado às 16h30, quando Campos anun
ciou em entrevista o banho de sangue . 

• Outras autoridades sabiam do crime. Às 8
homs de sábado, o presidente do Tribunal
de Justiça do E5tado, Odyr Po,to. foi infor
mado de que a Casa de Detenção vivera na
véspera a maior chacina dos presídios brasi
leiros. Os po1tadores do comunicado, juízes
de primei_m instância, cometeram um equí
voco na soma dos cádáveres e relataram
que havia 1 1 O mortos. Só Fleury assegura
que não sabia de nada.

Quando foi votar, às 10 horns da manhi'1, o
governador ainda defendia a PM. "A inva
são foi adequada", avalizou. ·'Havia na
detenção uma briga de quadrilhas muito
bem armadas." Quanto ao secretário ele
Segurança. sua última preocupação foi com
seu dever de info1mar o público. Pela
manhã, saiu de helicóptero para votar em
Moji-Mirim e depois almoçou no Comando
Geral da PM, com alguns dos oficiais que
haviam invadido a cadeia. Um dos presen
tes recorda que o secretário estava bem
humorado e, para não estragar a refeição -
arroz, salada, bife e batatas fritas-, à mesa
ninguém falou sobre o Carandiru.

A reação inicial do governador, que pare
cia não se abalar com o episódio, combina
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com certa es1arística que se dispõe a res
peito de seu governo. um período em que 
os policiais bareram o recorde de violên
cia. Há dez anos, no govemo de Paulo 
Maluf, a Polícia Mili1ar matava todos os 
meses 24 pessoas em confronto na região 
metropolitana de São Paulo. No primeiro 
ano do atual governo, a PM sustentava a 
média de 72 homicídios por mês. Neste 
ano, a média já é de 11 1, ou seja, um 
Carandirn por mês. Não se nota porque é 
extermínio em conta-gotas. 

Em Nova York. os policiais matam sete 
vezes menos que .a PM de São Paulo, 

embora a população 
nova-iorquina seja 
quase tão violenta 
quanto a paulista. 
Em Nova York, a 
média anual é de um 
homicídio para cada 
4 330 habitantes. Em 
São Paulo, a relação 
é de um para cada 
2 826. isto é, 50% 
maior. A comparação 
estatística derruba 
uma tese alardeada 
por Fleury. Para ele. 
a violência policial é 
reflexo da violência 
da sociedade. O des
fecho da ação no Ca
randiru não indica 
mudanças na conduta 
dos policiais.  Os 
substitutos dos co
mandantes afastados 
aprovam as mortes. 
'"Faria da mesma for
ma". diz o coronel 
Ney Moreira dos 
Santos, subslituto do 
coronel Ubiraran. 

JOAQUIM DE 

CARVALHO e MARCOS 

EMILIO GOMES 

São freqüentes os estudos sobre o assunto 
na França, na Inglaterra, na Suécia e nos 
&tados Unidos. No Bmsil, o debate quando 
existe costuma se enroscar numa luta ideo
lógica. Há o partido dos que militam radi
calmente pela cartilha dos direitos huma
nos, para os quais a polícia é ruim e os 
presos são apenas vítimas da sociedade. 
&sa é a ala que aoibui o crime unicamente 
ao desnivelamento de rendas observado 
entre as várias camadas da população. Por 

essa interpretação, o criminoso está isento 
de culpa individual - e a sociedade deve
ria qua<;e envergonhar-se por enjaulá-lo. 

O oulro partido é formado pelos que 
promovem a subcullura de que preso deve 
sofrer o inferno para expiar sua culpa. Além 
da separação da sociedade por gmdes, se
gundo esse grupo, o detento merece o 
castigo de viver numa pocilga, onde impere 
a mais grossa animalidade. Não é muito 
numerosa a faixa das pessoas sensatas que 
acei1arn o presídio como solução ruim mas 
necessária - e consideram que o preso 
deve ser tmlado com dignidade, porque u 
privação da liberdade é punição suficiente. 

A solução do problema carcerário requer 
uma discussão racional. Cada penitenciária 
construída no Brasil, para 500 presos, custa 
em média 15 milhões de dólares. Como 
existem 124 000 presos, e 175 000 manda
dos de prisão para serem cumpridos, o país 
precisaria de 500 novos presídios para 
abrigar todo mundo. Pelas contas do Con
selho de Polícia Criminal e Penitenciária, 
do Ministério da Justiça, essa empreitada 
custaria aos cofres públicos a soma astro
nômica de 7,5 bilhões de dólares. Para 
completar, o Erário gastaria 600 milhões de 
dólares por ano para manter as prisões 
funcionando, ao custo de três a quatro 
salários mínimos mensais por preso. E uma 
fortuna exagemdamente alta parJ o Erário, 
e é muito fácil imaginar que jamais será 
aplicada no sistema carcerário, enquanto 32 
milhões de crianças e adolescentes viverem 
em condições de miséria. É exatamente 
esse ambiente adverso que toma mais ne
cessária uma discussão séria em tomo do 
assunto. 

CoR,ru,çAo - Nenhum país saneou seu 
sistema penitenciário com medidas ideais. 
Há dificuldades mesmo nas nações do Pri
meiro Mundo. Na ltálla, há vagas parn 
40 000 presos e existem 47 000. Nos &ta
dos Unidos, a superloração é tão grave que 
só seria aliviada com o investimento de 10 
bilhões de dólares, o que é muito dinheiro. 
A vantagem dos EUA sobre o Brasil é que, 
diante das fonunas exigidas para solucionar 
a questão, tr.ivou-se lá um debate para 
buscar altema1ivas. Alguns &tados ameri
canos optaram pelo caminho da privatiza
ção das prisões. No Estado do Texas, a 
Wackenhut Corrections Corporation, que 
administra prisões, gasta uma média de 37 
dólares por dia para cada criminoso. Para o 
Estado, o mesmo preso custava 42 dólares. 
Ainda assim, a privatização é polêmica. 
Boa pane da população americana entende 
que a a�sistência aos presos é responsabili-
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' O Pav'Jhio O d:i Casa <!:, Detenção, 
onde nlOf'l'enffl mais de 100 pr":>S: 
COCTUpçio e trfflc:o de drogas 

dade do &tado e não aprova a idéia de ver 
em� privadas lucrando com presidiá
rios. No Brasil, pensa-se na "terceiril.8Ção". 
Ou seja: alguns serviços, como a cozinha 
ou a lavanderia de uma prisão, seriam 
explorados pela iniciativa privada A idéia 
ainda está acanhada e tem circulação restri
ta. &tá sendo debatida pela Secretaria de 
Segurança Pública do &tado de São Paulo, 
mas nunca foi testada na prática. 

Para quem acha que o debate sobre o 
sistema penintenciário é algo que só interes
sa aos presos, há um equívoco a ser desfei
to. A precária situação das prisões também 
contamina o &tado e, por extensão, a 
própria sociedade. A corrupção começa nas 
celas, mas sempre passa pelo ponão dos 
pavilhões, chega à sala dos agentes peniten
ciários e às delegacias de polícia. "Tudo 
aqui dentro é corrupção. Com dinheiro e 
cigarro, você consegue quase tudo o que 
quer, principalmente comida", conta Sérgio 
Hamamoto, 22 anos, que cumpre pena de 
dez anos por estelionato na Casa de Deten
ção. Ali, num espaço construído para 3 300 
presos, vivem 7 000. Entre os seus muros, a 
maconha circula quase livremente, e é com
prada por agentes penitenciários, que man
têm contato com traficantes. O dinheiro, 
que girc:1 na forma de maços de cigarro, 
compra regalias como uma cela menos 
cheia, um pavilhão menos perigoso ou um 
encontro amoroso num local mais discreto 
do presídio. No Rio de Janeiro, a peniten
ciária de Bangu 1, que já foi um inferno 
parecido com a Casa de Detenção, adotou 
um controle rigoroso para evitar o excesso 
de presos. Resultado: virou urna prisão 
melhor e menos corrupta que a Casa de 
Detenção. 

A prisão de Ban_gu 1 não é apenas melhor 
para os presos. E melhor para o Rio de 
Janeiro e seus habitantes. Um presídio onde 
condenados vivem com dignidade facilit.a 
sua reeducação, ou ao menos não estimula 

uma degradação ainda maior. 
Em Brasília, a prisão da Papuda 
é considerada boa. "Ali se tem 
uma situação bem razoável", 
afinna o advogado Antônio 
Carlos de Almeida Castro, da 
Comissão de Direitos Humanos 
da OAB local. A Papuda tem 
celas individuais e coletivas, 
com até seis presos, a comida é 
feita por uma empresa privada e 
entregue em marmita quente 
trêz vezes ao dia. A última 
reivindicação dos 1 636 presos 
foi a ampliação do tempo de 
visita íntima, um momento em 
que podem ter encontros a sós 
com suas mulheres e namora
das, de quinze para trinta minu
tos. Com um tratamento digno 
para os presos, os moradores do

Distrito Federal saíram ganhan
do. De 1990 para cá foram 
libertados 462 presos. Desses, 
apenas dei.enove retomaram à

Papuda. Pode-se supor que boa 
parte conseguiu voltar a uma 
vida longe da delinqüência. 

DIREÇÃO CoNTRÃRIA - A de
cência de um presídio também 
faz bem aos cofres públicos. Nos Estados 
Unidos. já se comprovou ser mais barato 
manter uma prisão com aparência de hotel 
cinco estrelas, onde não há muros nem um 
forte aparato de segurança, do que manter 
um presídio de segurança máxima. Na 
prisão de Danbury Carnp, próxima a Nova 
York, onde o ex-banqueiro Antonio Ge
bauer cumpriu pena, há celas de 9 metros 
quadrados para dois presos, lanchonetes e 
salões de jogos e ginástica. Ali, um preso 
custa entre 13 e 20 dólares por dia. Nos 
presídios de alta segurança, o custo sobe a 
70 dólares diários. No &tado de São Paulo, 

A prisão de Danbury Camp, nos EUA: custo baixo apesar da aparência de hotel 

Je. 



caminha-se na direção contrária. Em dois 
governos, o anterior e o atual, foram cons
truídas 22 prisões, todas de segurança máxi
ma, onde o preso fica 24 horas por dia com 
direito apenas a banhos de sol. Seria até 
mais barato, e talvez mais eficaz, construir 
prisões-albergue, onde os presos passam a 
noite e têm direito a trabalhar fora durante o 
dia. ''Esse sistema aberto só funciona em 
cidades pequenas, onde é possível conhecer 
os presos bem e fiscali7.ar o cumprimento 
da pena", afinna o juiz Antonio Filardi 
Luiz, cotado par-d assumir a nova Secretaria 
para Assuntos Penitenciários de São Paulo, 
prestes a ser criada pelo Palácio dos Ban
deirantes. "Do contrário, começa a gerar 
impunidade", diz Filardi. 

O juiz João Baptista Herkenhoff, do 
Espírito Santo, tem opinião diversa. Ele 
examinou os processos criminais que passa
ram pela 19 Vara Criminal de Vila Velha, 
na Grande Vitória, entre 1970 e 1980. 
Comparou os indiciados, acusados e réus 
que foram soltos das prisões com os que 
ficaram em prisão fechada. No grupo dos 
noventa que se beneficiaram de medidas 
liberais, sete voltaram a responder a proces
so. No grupo dos 116 que permaneceram 
na prisão, 25 sofreram novo processo. O 
resultado de sua pesquisa foi convertido no 
livro Crime - Tratamento sem Prísão.

"Creio que as prisões têm sido um dos 
principais fatores no aumento da criminali
dade", escreveu Herkenhoff. O sociólogo 

Sérgio Adorno, do Núcleo de Estudos da 
Violência, da USP, chegou a conclusão 
parecida. Comprovou, com dados estatísti
cos, que as prisões funcionam como fábrica 
de criminosos. Adorno examinou as fichas 
dos detentos da Penitenciária do Estado, 
entre 1974 e 1985, e descobriu que a taxa 
de reincidência mantinha relação com o 
tratamento recebido na prisão. Voltaram os 
que tinham recebido o maior número de 
punições, como advertências e prisão tem
porária em cela forte. Outro dado do seu 
levantamento: 81 % dos reincidentes saíram 
da Casa de Detenção paulista, onde a vida é 
sabidamente infernal 

Como o sistema penitenciário do Brasil 
não passa por uma análise séria, não se 
sabe o que se terá no futuro.· Prisões 
menores ou maiores? Abertas ou fechadas? 
Urbanas ou rurais? Com simples reclusão 
ou com exigência de trabalho por parte do 
preso?. Há que se debater até a utilidade de 
um Código Penal escrito em 1940, numa 
é�a em que o Br11$il era um país inteira
mente diferente do que é hoje. Na semana 
passada, no calor do massacre na Casa de 
Detenção, o advogado Antônio Mariz de 
Oliveira defendeu uma revisão nesse siste
ma de penas. "A pena privativa da liberda
de não é o instrumento adequado para a 
recuperação do delinqüente e a defesa da 
sociedade", escreveu ele, e.m artigo publi
cado no jornal O Estado de S. Paulo.

"Cadeia apenas para os de comprovada 

O Presídio Central, de Porto Alegre: dezesseis detentos em cubículos 
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peric�losidade", concluiu Mariz, que já foi 
presidente da OAB paulista e secretário de 
Justiça e Segurança do Estado. 

Uma refonna no Código Penal no senti
do de prever penas mais liberais traria 
benefícios imediatos. Em primeiro lugar, 
aliviaria a superlotação. Em segundo, di

minuiria os gastos do Estado para manter 
prisões gigantes. Por fim, faria um bem à 
sociedade ao evitar que um detido pelo 
furto de três pacotes de cigarros convives
se na cela com um condenado por dezesse
te homicídios e saísse da prisão mais 
criminoso do que entrou. 

BoMBA INCENDIÁRIA - É óbvio que a
questão carcerária não é prioridade no 
Brasil, mas é um barril de pólvora. Afinal, 
o que se pode exigir de alguém que tenha
passado dez anos na penitenciária Barreto
Campeio, em Itamaracá, no litoral de
Pernambuco? Ali, as celas inundam com
20 centímetros de água quando chove
muito e as instalações sanitárias, entupi
das, costumam espalhar pelas celas fezes e
urina que deveriam correr pela rede de
esgoto. Há seis meses, nessas terríveis
condições sanitárias, um surto de cólera
atingiu 86 detentos.

Há uma massa de agentes penitenciários 
despreparada para o ofício de cuidar de um 
preso e de uma prisão. Na Casa de Deten
ção, eles ganham entre 800 000 e 2 rni
'ihões de cruzeiros por mês e é uma rotina 
a falta ao serviço. O despreparo fatal 
aconteceu em outubro do ano passado 
quando trinta presos do presídio Ary Fran
co, na Zona Noite do Rio de Janeiro, 
morreram queimados com a explosão de 
uma bomba incendiária na cela, que elevou 
a temperatura do local a 1 500 graus 
centígrados, igual à dos altos-fomos das 
siderúrgicas. Quem atirou o artefato foi um 
agente.penitenciário que queria conter um 
tumulto na Cela. 

O desleixo é tão grande que mesmo 
quando se busca uma alternativa cometem-

'" se absurdos. O ex-ministro da Justiça Ibra
him Abi-Ackel, por exemplo, autorizou a 
construção de um presídio agácola em 
Manaus com as portas das celas de aço 
inteiriço. Tomou a vida dos presos insu
portável numa cidade onde a temperatura 
chega facilmente aos 40 graus centígrados. 
Na época, a moda eram os institutos penais 
agrícolas, onde os detentos podem traba-

lhar na sua própria horta. Foi outra expe
riência mal-sucedida. Em São Paulo, 39% 
dos detentos, segundo uma pesquisa feita 
em meados da década passada, vêm da 
zona urbana e só 8% de áreas mrais. 
Portanto, os presos se ocupavam com um 
ofício que dificilmente exerceriam ao sair 
da prisão. Até a laborterapia, a idéia de 
ocupar o preso com alguma atividade, aca
bou deformada A maioria dos presídios 
que a aplicam oferece aos presos atividades 
como costurar bolas e fazer pregadores de 

roupa, ofícios que também não 
cosrumam exercer quando recu
peram a liberdade. "A labortera
pia, do jeito que está sendo 
aplicada, não serve para nada", 
afirma o professor Vinicius Cal

' deira Brandt, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, que 
realizou uma pesquisa sobre o 
assunto. "Funciona apenas co
mo passatempo para as hon1s de 
ócio." 

Sem dinheiro e sem uma dis
cussão frutífera, o BrdSil cami
nha para novas explosões do 
porão. As autoridades não sa
bem o que fazer com os presos 
e divergem sobre a melhor ma
neira de tratá-los. "O fato é que 
os bichos do zoológico são mais 
bem tratados do que os presos", 
admire o presidente do Conse
lho de Política Criminal e Peni
tenciária, Edmundo Oliveira. 
Então, para que as prisões ao 
menos ascendam à condição de 
zoológico é preciso enfrentar o 
problema. E soluções para di
minuir a delinqüência e fazer 
com que os criminosos de on
tem possam ser os cidadãos 

corretos de amanhã existem. Em 1770, a 
Inglaterra descobriu um novo pedaço_ de
terra para instalar os tentáculos do remo. 
Dezessete anos depois, percebeu que suas 
prisões estavam superlotadas e resolveu 
despachar uma multidão de condenados 
para o novo tenitório. A colônia tomou-se 
livre e o país foi construído pela horda de 
condenados. Hoje, é uma grande nação 
chamada Austrália e está entre as mais 
bem-sucedidas do planeta, com uma popu
lação de 17 milhões de pessoas que �ivem 
muito bem com uma renda per capita de 
17 000 dólares. •
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ouro-tem ara--cre mu1n 

Andréa Pontes 

S 
ábàdo, 27 de julho de 1996, mesma faixa ganham dois, ;: 
foi dia de escrever história. de exata. 
Jacqueline e Sandra torna- A situação se repete na áre

l
;

ram-se as primeiras brasi- Em Andradina, SP, as mulhe 
leiras a ganhar medalha de trabalhadores rurais realiz: 

ouro em Olimpíadas. A primeira mês passado, a I Conferência 
para o Brasil em Atlanta. E ainda baJhadores com Terra. A reiv 
temos chances de outras medalhas ção era simples: terra. Uma d:
no basquete, no vôlei e no  futebol. <lições para o Incta assentar� Nossas atletas viraram preferên- terra é que ele tenha familia, e 
eia nacional, capazes de arrancar mulher e filhos. Tenuinado o: 
dos comentaristas do futebol - so de cessão, a mulher volta a; 
machistas distraídos - frases co- sua função como trabalhadoi: 
�::�� 1
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no DIA, em oútubro de 1995 
-deixou os limites do Rio de 
Janeiro. Reconhecendo o tra
balho do jornalista, que garim
pou a história das dezenas de
vítimas anônimas da violên
cia, a Sociedade Interamerica
na de Imprensa concedeu a
João Antônio o Prêmio SIP
Hannondio Arias, na catego
ria de Direit0s Humanos.

Durante 30 dias, o repórter 
mergulhou nos arquivos sigi
losos da Corregedoria da Poli
cia Civil e da Divisão de Defe
sa da Vida. Os números mos
traram histórias impressionan
tes de pessoas humildes, a 
maioria trabalhadora, que tive
ram sentença de morte decre
tada sem direito a defesa por 
morarem em bolsões de misé
ria e terem a pele negra. Entre 

João Antônio Barros des
vendou o modo de agir dos 
matadores, que usaram quar
téis como salas de tortura, coa
giram testemunhas e se livra
ram de investigações e proces
sos. Os exterminadores apren
deram a lição dos Anos de 
Chumbo: sem-corpo-não-há
crime-e-sem-crime-não-há
punição. 

Tão vítimas quanto os desa
parecidos, suas familias passa
ram a peregrinar em busca dos 
corp9s, perdidos em cemité
rios clandestinos e no fundo 
dos rios. A série de reporta
gens alertou a Anistia Interna
cional e levou o chefe de Poli
cia Civil, Hélio Luz, a criar a 
Divisão de Desaparecidos, su
bordinada à Superintendência 
de Atividades Especiais. 

Talento para investigar 
O Prêmio SIP-Harmon- Barros tem\33 anos e um 

dio Arias foi concedido a gosto especial por reporta-
João Antônio Barros (foto), gens investigativas. Forma-
do DIA, e a jornalistas do EI do pela Universidade Gama 
Colombiano, de Medellín, Filho, João Antônio come-
Colômbia, que çou escrevendo 
fizeram um su- .------=-----, para o Jornal 
plemento do- Hoje, da Bai-
minical dedica- xada Fluminen-
do ao despejo se, e trabalhou 
forçado de mo- na Última Ho-
radores daque- ra. Já no DIA,
la cidade. A o jornalista foi
Sociedade Inte- vencedor do
ramericana de prêmio Wladi-
Imprensa dis- mir Herzog de
tribui anual- 1993 cor'õ outra
mente esse e série de repor-
outros três prê- tagens, publi-
mios nas cate- cadas em junho
godas Rela- daquele ano.
ções Interame- , A reporta-
ricanas, Ajuda à Comunida- gero premiada denunciava a 
de e Drogas. O DIA foi o participação de policiais mi-
único jornal brasileiro pre- litares em grupos de exter-
miado este ano, concorrendo mínio. Pouco depois da pu-
com publicações americanas blicação, o Rio foi palco da 
em inglês, português e espa- chacina da Candelária. Qua-
nhol. tro policiais foram julgados 

Repórter do DIA desde e condenados pela morte de 
junho de 1991, João Antônio oito meninos de rua. 
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A morte nas patas da cavalaria 

tA irmã e a sobrinha de Maria de Araújo querem uma ihdenização 

Família acusa PMs de 

matar a mulher 

atropelada por cavalos 
que apostavam 
corrida no Centro 

Maria de Araújo Prado foi 
atropelada por PMs a cavalo 
que apostavam corrida no dia 
31 de janeiro de 1995, na es
quina da Avenida Rio Bran
co com Rua da Assembléia, 
no Centro. Ela morreu pouco 
depois. Como não tinha fi
lhos, a irmã, Cândida de 
Araújo Betta, e a sobrinha, 

· Conceição Aparecida Betta,
entraram na Justiça contrá o
governo do estado. Ganha
ram, e vão receber indeniza
ção de cerca de R$ 40 mil. O
governo não vai poder recor
rer da sentença.

O advogado da família,
Mario Antônio de Oliveira
Couto, explicou que, como o
governo perdeu o recu rso
que impetrou na 1 Oª Câmara
Cível âo Tribunal de Justiçu,
não pode fazer novas apela
ções.

A família pediu indenização 
por danos morais e materiais, e 
o juiz da 2ª Vara de Fazenda
Pública, J essé Torres Pereira
Júnior, determinou que, por da
nos morais, o estado vai ter que

pagar I 00 salários mínimos. 
Por da-nos materiais, vai de
sembolsar R$ 23 mil, corrigi
d&s, gastos com a internação 
hospitalar de Maria. Vai pagar 
ainda as custas do processo. 

r- .
. 

Contadores estão calcu
lando a quantia exata que o 
estado vai ter que pagar. Os 
cálculos devem ficar pron
tos dentro de 15 dias, e o go
verno terá 48 horas para efe-

tuar o pagamento. "O caso 
foi resolvido na Justiça em 
pouco mais de um ano. 
Acredito que isso seja ani
mador e estimule mais gente 
a recorrer à Justjça Civil no 
país", disse o advogado. 

Várias pessoas têm entra
do com ação contra a prefei
tura devido a acidentes cau
sados pelo Rio Cidade. O 
advogado deu outros exem
plos de situações nas quais o 
poder público pode ser pro
cessado: um acidente de 
carro provocado por sinal 
luminoso com defeito ou, 
até mesmo, um assalto nu
ma hora em que, a princípio, 
deveria haver policiamento. 
"As pessoas devem ter a 
consciência de que podem e 
devem processar o governo. 
É uma forma de pressionar 
as autoridades". 
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rende militãres 

'fl!e invadiram hailé 
i_Soldados usaram 
caminhão para 
fiitimidar funkeiros 

Os 13 militares da Brigada de 
�râgttedistas do Exérci,to que in
�'tfifám o Jacarepagua Country
Cltib Q ha madrugada de domingo, 
a'trtfÍdos com fuzis e uniforme de 
campanha, foram presos ontem por 
ordem do Comando Militar do 
Leste. Os militares (12 soldados li
deradas por um sargento) respon
de'rão ·a uma sindicância sumária 
in�taurada na Brigada de Paraque
d:�ta:s da Vila Militar, na Zona 
�ê! que num prazo de 30 dias 
])\?áê"?ã determinar a demissão su
mãná dos quadros do Exército. 
,\'�Segundo o serviço de Relações 
Wbrl�as do Exército, os militares 
?g1'ràm em causa particular, de for
m�r111disciplinada e iso)ª?ª - se� o 
conhecimento dos oficiais supeno
r�r Os nomes dos envolvidos serão 
waptidos em sigilo até o final da 
ÍJJ..diêância. Eles pegaram o cami
nbãó'"do Exército durante a madru
g��:sem autorização do Oficial de 
r>]i A descoberta do desvio de ma
fünál' do Exército só foi possível 
po}qúe os responsáveis pelo baile 
apresentaram queixa formal ao Co
mando Milítar do Leste. 

A invasão dos militares aconte
c-eu durante um baile funk promo
yidó pela equipe Furacão 2000. En
capuzados, os militares c�egaram 
em um caminhão do Exére1to e as
sustaram os cerca de 2 mil jovens 
gue estavam no baile. Cerca de I?
$ol<it4dos permaneceram no cam1-
f.hã0, enquanto um outro grupo, 
�om 12 militares, chefiados pelo 
§argento, entraram no clube parali
sando o baile: "Tivemos medo de 
�ue acontecesse uma tragédia. To
dos enttaram em pânico e houve 
muito corre-corre e empurra-em-
• 

purra", disse o promotor do baile, 
fAarcos César Vida!, 47 anos. 
� Confusão - Lá dentro, se
�ndo revelar� testemunhas, os 
�itares disseram que estavam _à�rocura de um homem · que tena 
giatado um soldado e roubado um 
{uzil Fal: "Não há qualquer regis
�o de morte ou de roubo de ann�
(nento do Exército nas nossas um
f ades", disse o coronel Gerson, da 
pª Seção do Exército. A confusão 
provocada pelos militares só foi 
�ontomada depois que os seguran
ps ameaçaram de��nciar a invasão 
�o, Comando Militar do _Le�te: 
--�les ·tiveram medo da denuneta e 
fes""crtveram se retirar. Então nossos 
�eguranças seguiram o caminhão 
tité a·l.midade instalada no Campo 
1le GQ.ficinó, na Vila �ilitar", d!sse 
N'idal-;'. Antes de partirem porem, 
pm dos militares ameaçou revistar 
bs funkeiros. 
; · O episódio, segundo o ofi�al �o 
'Exército, aborreceu a alta d1reçao 
tio Exército porque representou um 
�es�.de indisciplina e insubordina
�ãci;; ,"Os militares serão punidos 
txemplarmente", observou. 
� 'ema adolescente freqüentadora 
;do...baile disse que por alguns ins
!fantes temeu que os encapuzados 
Tossem traficantes: "Imaginei que 
:Ocorreria uma fuzilaria aqui den
-tro" disse ela anteontem ao JOR
;� .DO BRASIL. Carlos Vida! 
<lisse--também que temeu pelo pior: 
!'Lembrei dos velhos tempos de 
�o�nto entre o Exército e estu
�antés nos anos 60. Um monte de 
i 

' . :}lom[ps armados enfrentando JO-
;vens indefesos", comparou. . 
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Acusado de usar dinheiro falso, jovem diz que levou choques e foi espancado por policiais 

-

da Reportagem Local 

Luiz Cezar Scwinzekel, 20, foi 
preso com a namorada no últi
mo dia 30 de março, no Shop
ping Ibirapuera (zona sul de São 
Paulo), acusado de fazer com
pras com cédulàs falsas. 

Espancado por policiais e segu
ranças do shopping, foi levado 
com a namorada ao 152 Distrito 
Policial. Ali, diz ter sido barbara
mente torturado com choques 
elétricos, chutes e socos. 

Luiz Cezar trabalha com o pai 
em uma pequena empreiteira. 
Procurados pela Folha, o 152 DP 
e o departamento de segurança 
do shopping não quiseram se 
manifestar. No último dia 6, ain
da sob forte emoção e temendo 
epresálias da polícia, ele çleu o 

seguinte depoimento à Folha: 
"Depois de algemado e espan

cado no shopping, fui levado 
com minha namorada para o 152 

Distrito Policial. 
Pedia até pelo amor de Deus 

para avisarem a minha família. 
Os policiais diziam que isso era 
coisa de filme. Disseram que eu 
tinha P,inta de 'boy' e que iam pe
dir ca;o para me entregar para 
outros presos. 

No dia seguinte, vieram com 
papéis para eu assinar. Disse que 
só assinava se lesse. Me deram ta
pas e me obrigaram a assinar. 

Me levaram para uma cela es
cura em que estavam outros pre
sos. Alguns deles me disseram 
que não ouviam direito por cau
sa de choques nos ouvidos. Fala
vam que um dos torturadores se 

chamava 'Bahia'. 
No mesmo dia fui levado para 

uma' outra sala. Os policiais fe
charam as cortinas. Um policial 
começou a me dar tapas. 

Mandaram eu tirar a roupa, 
amarraram minhas mãos, meus 
pés, passaram um cano por den
tro, e me penduraram. Batiam 
nos meus pés com cassetete de 
borracha. Estava morrendo de 
dor. Não queria mais viver. Pedia 
pelo amor de Deus para parar. 

Eram seis policiais, mas só dois 
me batiam. Pararam para tomar 
sorvete e voltaram dizendo que 
iam me dar uma dose forte para 
refrescar minha memória. 

Aí eles ligaram um fio na toma
da, um no cano e outro no meu 
pé. Dep�is colocavam o fio nas 
minhas pernas e nádegas. 

... 

A dor era tão grande que eu não 
sei como não enlouqueci. Meu 
corpo tremia todo. Parecia que ia 
explodir. Quando eles pararam, 
eu não conseguia ficar de pé. Mas 
eles me obrigavam a andar. 

Tive ânsia de vômito e pedi 
água. Vomitei muito e manda
ram que eu limpasse com minha 
calça. Enquanto limpava, batiam 
com cassetete nas minhas costas. 

Depois, quando fui levado para 
a sala que estava antes, pensei 
que estava louco. Achava que ti
nha gente saindo das paredes pa
ra me torturar·. Quando conse
guia dormir, acordava com o co
ração pulando. Parecia que algu
ma coisa corria dentro de mim. 

Ainda não me recuperei. Como 
fiz a denúncia, agora há estra
nhos rondando minha casa." 
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exta-Feira 1 
parte 

Y JOÃO ÃNTÔNIO BARROS 

B 
andido bom é bandi
do morto: não fala, 
não se defende. O 
ex-soldado PM Mau
rício da Conceição 

filho, o Sexta-Feira 13,
ransformou-se, dois anos 
tpós a su;:i morte, no maior 
)istoleiro da história poli-· 
:ial Ao Rio de Janeiro. Gra
:as áo milagre da multipli
:aç� dos depoimentos em 
'.i.tas gravadas, Maurício da 
.;01;1ceição está envolvido, 
/10i�'., em três dos casos de 
lnai,or repercussão ocorri
dos,nos últimos cinco anos 
ha Qidade: chacinas de Aca
ri e <ia Candelária e na mor
te ct&Edméia do Nascimen
to, uma das mães de Acari. 

É-bem verdade que o ex
solã�ao nunca foi santo. Sua 
ficliª-' funcional na Polícia 
MiUtar faz justiça ao apeli
do. ,E�pulso em dezembro de 
1990 por extorsão, porte ile
gal de armas e homicídio, 
Sexta-Feira 13 é listado em 
pelo menos 20 crimes apura
dos pelo Serviço Reservado 
da PM. E mais: seqüestrou, 
com·outros policiais, o estu
daritê André Scafura, neto 
do contraventor José Scafu
ra, o Piruinha, para quem 
trab�lhou como segurança 
na casa de show Sambola. 

E·ra o diabo .certo para 
pregar nas cruzes das fra-

cassadas investigações e si
lenciar quem acusava os vi
vos pelos grandes crimes 
sem punição. A porta ficou 
aberta quando Sexta-Feira
13 foi envolvido no assassi
nato dos oito menores da 
Candelária. Isto graças à de
núncia do ex-soldado Sérgio 
Cerqueira Borges. Ele jura 
ter ouvido o nome do ex-PM 
Maurício da Conceição na 
confissão do serralheiro Ju
randir Gomes - acusado de 
ter participado do crime-, 
quando dividia com ele a ce
la no Presídio Ary Franco. 

E Sexta-Feira 13 passou 
a ocupar o lugar de eterno 
suspeito. Aproveitando a 
onda de gravações-denún
cias - iniciada com a apura
ção paralela feita por um 
grupo de acusados da chaci
na de Vigário Geral-, o tam
bém ex-policial Eduardo Jo
sé Creazolla conseguiu, no 
ano passado, a prova de que 
precisava para retirar o seu 
nome da lista de suspeitos 
do desaparecimento dos oito 
rapazes e três moças da Fa
vela de Acari e pela morte 
de Edméia do Nascimento. 
Na fita, um outro ex-PM -
Claudiomar Santos - atribui 
os crimes a nada mais, nada 
menos, que ao já morto 
Maurício da Conceicão. 
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Ex-PM ailorava matar 
lJm super-homem a serviço do 

extermínio ou farsa nos depoi
(llentos. Poucos acreditam que 
Sexta .. Feira 13 se enquadre no 
perfil tle assassino com bala na 
agulha para articular quase to
tlos-os,grandes crimes ocorridos 
no Rio de Janeiro. 

D'e<a'cordo com alguns dos poli
ciais!que investigaram o ex-PM, 
Maurício da Conceição adorava 
matar, mas era esperto o sufi
cieaté1para evitar os casos de re
i;>er.cu.ssão e chamar a atenção 
pública. Tanto que ele só partici
pou•da morte dos meninos da 
Candelária para "limpar a hon
ra" .dctprotegido Emannuel Vini
cius,�<!> PM a quem ajudou a en
tra11 na corporação e havia sido 
agredido por um menor no Cen
tro do Rio. 

N-Os1outros crimes - os desapa
recidos de Acari e a morte de Ed
�éia do Nascimento-, os poli
ciais.clescartam a participação 
de Sexta-Feira 13. Os agentes 
do Serviço Reservado da PM 
acreditam que a inclusão do no
mP�olic.ial foifeita com 

apenas um objetivo: criar confu
são e tornar os casos insolúveis. 
Acari, por exemplo, já se arrasta 
hâ quase seis anos entre as pi
lhas do processo e, quando come
ça a ganhar corpo, uma revira
volta - o depoimento do ex-PM 
Claudiomar Santos-faz a inves
tigação retornar ao ponto de par
tida. 

A morte de Edméia teve o mes 
mo rumo. Ao direcionar a inves 
ligação para dois mortos - os ex 
policiais João Carlos da Silva 
Bisteno, o Peninha, e Sexta-Fel .. 
ra 13 -, o depoimento se choca 
com as declarações anteriores da 
testemunha-chave de Vigário 
Geral, o ex-informante I., e pára 
o andamento do já encostado in
quérito. De tal forma que, certa
mente, o ex-PM Eduardo Crea
zolla conseguirá deixar a cadeia 
- está preso por tramar a morte
da promotora Tânia Maria Sales
Moreira - antes de ser processa
do pelo assassinato. Apesar do
depoimento de I. incriminar o
ex-soldado.
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Antigos casos, novos culpados 
CHACINA DE ACARI 

Oito rapazes e três moças da 
Favela de Acari são seqüestra
dos por um grupo de homens 
no sítio Fim da Picada, em Ma
gé, e nunca mais foram encon
trados. O caso ocorreu em ju
nho de 1990. Durante as inves
tigações, soube-se que o grupo 
festejava um grande assalto no 
Rio de Janeiro e foi o produto 
do roubo a razão do sumiço 
das vítimas. Acredita-se que 
um grupo de policiais extor
quiu e matou as 11 pessoas. 
ANTES -A testemunha-chave
da chacina de Vigário Geral, o 
ex-informante l., afirma que a 
extorsão e o desaparecimento 
dos moradores de Acari foram 
praticados por policiais lota
dos na época no 9° BPM (Ro
cha Miranda). Entre os acusa
dos um se destaca: Eduardo 
Creazolla, identificado na re
gião como Rambo. Os outros 
são os ex-PMs envolvidos com 
o grupo Cavalos Corredores
e, alguns deles, acusados tam
bém de participarem da chaci
na de Vigário Geral e benefi
ciados recentemente com a li
berdade. 
AGORA - O depoimento de
Claudiomar também fala em 
extorsão, mas muda os exter
minadores. De acordo com ele, 
o seqüestro e a morte das víti
mas foram obras de um grupo

liderado pelos ex-policiai 
João Carlos da Silva Bistene, q 
Peninha, e Maurício da Con1 
ceição Filho, o Sexta-Feira
13. Um detalhe: os dois estão
mortos.

MORTE DE EDMÉIA 

-A líder das mães de Acari foi
assassinada em 1991 quando
deixava o Complexo Peniten
ciário Frei Caneca. Ela busca,
va informações de presos para
descobrir a verdade sobre o de
saparecimento dos 11 de Aca
ri. Sua morte, concluiu a Poli�
eia, estava ligada ao sumiço.

ANTES - Depois de uma fra
cassada investigação - che
gou-se a julgar e a absolver um 
motorista de táxi-, a Policia é 
informada, em 1993, que os po 
liciais Alexandre Bicego, Pe� 
dro Flávio e Eduardo Creazol
la são os autores do crime. Pre
sos, eles são indiciados pelo as
sassinato. 

AGORA - Com a mudança
nos rumos da investigação do 
desaparecimento dos 11 de 
Acari, a apuração da morte de 
Edméia do Nascimento tam
bém dá uma guinada e aponta, 
novamente, para a dupla de fa� 
lecidos: Peninha e Sexta-Fei
ra 13.
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Lei marcial contra motoristas

! 

na Vila Militar 

Kombi que derruba 

cone do Exército é 

metralhada e 

general manda 

prender passageiros 

ducar os motoristas que fa. 
zem barbeiragens na Vila Mill-
tar. As primeiras baixas civis 
do Toguinho da Maldade -
apelido do general entre os mo-
radores da região -foram Pau-
lo Ricardo Eurico Júnior, 38 
anos, e o estudante evangélico 
Lúcio Henrique da Cunha, 34 
anos. 

T RI� FRANCA Por terem esbarrado com a 
Kombi do trabalho em um co-

N 
o estilo prendo e ar
rebento, o general 
Valdésio Guilherme 
de Figueiredo, co
mandante da 1ª Di-· 

visão de Exército, está usan
do a força e o fuzil para ree-

ne de sinalização de trânsito 
do Exército, na tarde de terça-
feira, os dois foram espanca-
dos por soldados da ga Brigada 

Ie, há 48 horas,. estão presos e 
incomunicáveis numa sala do 
batalhão. 

A denúncia foi feita ao DIA

l deles sacou a pistola 9mm e ati-/'
rou quatro vezes na Kombi, 
que teve a lataria perfurada 

/por dois tiros. Considerados 
suspeitos, Paulo e Lúcio foram 
levados para o quartel, M. foi 
liberado e a Kombi, cheia de 
cadeiras, apreendida. 

Os advogados encaminha
ram ontem à tarde pedido de 
habeas-corpus à Auditoria Mi
litar, na Praça da Bandeira, ' 
para libertar Paulo Ricardo e 
Lúcio. Hoje, Medeiros e_ V:,al�
riana vão entregar petiçao a 

1 Auditoria do Exército contra o 
general V aldésio por abuso de 
autoridade, cárcere privado, 
constrangimento ilegal, lesões 
corporais e danos materiais. 

roe 

pelos advogados Roberto Me-
deiros e V aleriana Canuto, da 
firma Empreendimento e 
Montagem Ltda., onde Paulo 
Ricardo e Lúcio trabalham. Se-
gundo Medeiros, os dois e M., 
17 anos, estavam na Kombi da 
empresa, que tem sede em Pa-
dre Miguel, quando tentaram 
ultrapassar um caminhão do 
Exército na descida do viaduto 
de Magalhães Bastos, na Vila 
Militar, às 12h30 de terça-feira. 

Ao cortar pela esquerda, ten-
tando desviar de um soldado, 
Paulo derrubou um dos cones 
de sinalização e foi obrigado a 
parar. A partir daí, contam os 
advogados, seis soldados pas-
saram a espancar o trio. Um 

. 
- �
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Seis fugitivos de Goiás são presos após tiroteio 
Pareja escapa do presídio mas alega que só quer garantir a integridade física dos reféns: 'Volto para cumprir minha pena' 

Ana Paula Macedo e 

Marco Antônio Moreira 

Enviados especiais 

• GOIÃNIA e BRASfLIA. Exatamente
às 18h20m de ontem, depois de
140 horas de tensão, 40 presidiá
rios rebelados no Centro Peniten
ciário Agroindustrial de Goiás
(Ceipago ), a 30 quilômetros de
Goiânia, iniciaram a fuga, usando
seis reféns como escudo. Três ho
ras depois, um dos carros foi in
terceptado por uma barreira po
licial na entrada do Distrito Fede
ral. Houve troca de tiros, o carro
capotou, seis fugitivos foram pre
sos e libertado o presidente do
Tribunal de Justiça de Goiás, Ho
mero Sabino de Freitas, que so
freu um corte na testa.

Irritado, o desembragador 
ameaçou processar o governador 
de Goiás, Maguito Vilela (PMDB), 
a quem chamou de irresponsável, 
por não ter avisado à policia do 
Distrito Federal do acordo feito 
com os foragidos: um salvo-con
duto de dez horas .. Homero Sabi
no afirmou ter corrido risco de vi
da com a ação da policia. 

Em Anápolis, outro grupo de 
presos decidiu libertar o tenente
coronel da PM Juarez Francisco 
de Albuquerque. 

O lider do motlm, Leonardo Pa
reja, uma hora depois da fuga, pa
rou num Ómega com quatro pes
soas dentro, no bar Capela, num 
bairro nobre de Goiânia. Ele com
prou três garrafas de cerveja e 
três de refrigerantes. Pagou com 
uma nota de R$ 50 e deixou o tro
co garantindo uma rodada de be
bida para quem estava no local. 

O gerente do bar, Adão, reco
nheceu Pareja e perguntou se ele 
não deveria estar fugindo. Tran
qüilo, respondeu que era o que 
estava fazendo : "Só parei para 
comprar umas cervejinhas". 

Os amotinados fugiram em oito 
carros com os vidros laterais e 
traseiros cobertos por jornais e 

TRÊS HORAS depois da fuga, soldados da Polícia Militar trocam tiros e interceptam carro com seis foragidos do Ceipago na entrada do Distrito Federal. 

promovendo um forte buzinaço. 
Eles estão armados com 16 revól
veres calibre 38 entregues pelo 
Governo e igual número de caixas 
de munição, além de R$ 100 mil. 
Seguiram em comboio em dire
ção à BR-153 e, na periferia de 
Goiânia, o Verona FCC- 1193 des
viou-se dos demais e entrou na 
zona urbana da capital. Os fugiti
vos arrancaram os jornais dos vi
dros, pararam nos sinais verme
lhos exibindo ostensivamente as 

armas e foram aplaudidos. 
Foram levados como reféns o 

presidente do TJ de Goiás, Home
ro Sabino; seu filho Aldo Sabino 
de Freitas; o secretário de Segu
rança, Antônio Lorenzo; o procu
rador Fábio Campos; o diretor do 
Forum de Goiânia, Silvestre Filho; 
e o juiz Zacarias Coelho. 

Nos primeiros cinco quilôme
tros, o comboio foi escoltado por 
policiais civis. Os policiais volta
ram assim que os oito carros dos 

amotinados chegaram à rodovia 
federal. Ao mesmo tempo, a polí
cia, que prometera esperar dez 
horas para iniciar a perseguição, 
mobilizou 40 homens para acom
panhar de longe a fuga. 

Segundo transmissão via rádio 
da polícia, um dos veículos so
freu um acidente na periferia de 
Goiânia. O automóvel, um Ôme
ga, estava em alta velocidade e 
derrapou numa curva, batendo 
de raspão na traseira de uma ca-

minhonete. O motorista conse
guiu controlar o veículo e conti
nuou em disparada. 

A forma como a fuga dos amo
tinados foi anunciada foi inusita
da. Às 15h15, o negociador dos 
rebeldes, Leonardo Pareja, con
denado a nove anos e seis meses 
de prisão por assalto a mão arma
da, conseguiu autorização para 
dar entrevista coletiva, da comis
são de negociação nomeada pelo 
governador  M a g u i to V,i l e la  

(PMDB) para conter a rebelião. 
Tiveram acesso apenas as cinco 
emissoras de TV com sede em 
Goiânia e o fotógrafo de um jornal 
local. Ao lado do assaltante Afrâ
nio "Carioca", que só tem mais 
dois meses de pena a cumprir, Pa
reja surpreendeu ao revelar que 
ele e o parceiro deixariam o pre
sídio mas não pretendiam fugir. 

- Vou para garantir a integri
dade física dos reféns. Assim que 
estiverem a salvo, volto para 
cumprir minha pena. Vou a pedi
do deles, para que possa dar con
forto espiritual - disse . 

Pareja negou que tenha plane
jado a rebelião. Disse que estava 
"de castigo" (numa solitária), por 
ter feito nova tentativa de fuga, 
quando foi solto pelos 40 rebel. 
des. As autoridades estaduais 
disseram que a visita da comitiva 
do Judiciário, para vistoriar as 
condições da prisão, havia sido 
anunciada com antecedência. 

- Aqui no presídio, a lei mal� 
forte é a do silêncio. Não sabia e 
se soubesse não poderia dizerr porque me transformaria num ai,
cagüete, informante de tira, e se
ria morto no mesmo Instante, 
Também rejeito esse papel de u:
der que a imprensa me dá. Fui 
chamado depois que começaram 
a surgir problemas e meus cole
gas me colocaram na função de 
negociador - explicou. 

Calmo, articulado e falando 
pausadamente como de hábito, 
Pareja responsabilizou as falhas 
do sistema penitenciário, acresci, 
das de 'arbitariedades que teriam 
sido cometidas pela direção do 
presídio. Segundo ele, qualquer 
que seja o resultado da fuga do$ 
pris,ioneiros, o motim é vitorioso; 
por chamar a atenção. 

O salvo-conduto de dez horas 
oferecido pelo Governo só vale 
para Goiás. Os estados vizinhos 
montaram barreiras nas estradas 
de fronteira para impedir o ac� 
so dos fugitivos. • 
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PM bate em estudantes 
e deputados em Brasília 

ESTUDANTE FERIDA durante a manifestação na Esplanada dos Ministérios é socorrida por um colega e três policiais 
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Manifestação lembrou anos rebeldes: 4 presos e d�iteridc--�

Isabel de Paula e Allton de Freitas 

• BRASluA. Estudantes e policiais
reviveram ontem em frente ao Mi
nistério da Educação, na Esplana
da dos Ministérios, cenas dos
tempos da repressão mllltar ao
movimento estudantil. Na capital
governada pelo pelista Cristó
vam Buarque, a PM distribuiu gol
pes de cassetete, chutes e socos
contra estudantes secundaristas
e universitários que protestavam
contra a política educacional do
Governo. Houve quatro prisões e
dez jovens feridos foram atendi
dos no pronto-socorro do Hospi
tal de Base. Também foram agre
didos os deputados federais Ri
cardo Gomyde (PC do B-PR) e
Wolney Queiroz (PDT-PE). No fim
da tarde, o major Valmir Schmidt
Vieira, que comandou o policia
mento, foi afastado pelo governa
dor, que mandou abrir sindicân
cia para apurar os fatos.

Crlstóvam Buarque deixou de 
lado os compromissos de sua 
agenda para visitar os estudantes 
feridos no hospital. Em conversa 
com o deputado Ricardo Gomy
de, o governador admitiu que o 

episódio foi absurdo. O caso mais 
grave foi o do presidente do DCE 
da Unlversldad� de BrasfLia 
(UnB), Manoel Policarpo, o Neto, 
que desmaiou depois de ter sido 
puxado pelos cabelos e de levar 
golpes de cassetete na cabeça. 
Desacordado, Neto foi levado ao 
Hospital de Base, onde fez tom<>
grafla. Ele foi agredido porque se 
recusara a sair do carro de som 
que estava em frente ao Palãcio 
do Planalto. A reação da polícia 
teria ocorrido para poupar o pre
sidente dos protestos. 

"Você vai apanhar como 
todo mundo" 

O deputado Ricardo Gomyde 
disse que apanhou - teve cortes 
nos lãbios e levou chutes no pes
coço e nas costelas - porque 
tentou defender o estudante. 
Contou ainda que, quando apre
sentou a carteira de parlamentar, 
um policial lhe disse: 

-Você vai apanhar como todo
mundo. 

Recorreu ao chefe da opera
ção, major Vieira, para protestar 
contra os abusos, e também ficou 
surpreso com a resposta que, se-

gundo ele, o major deu: 
- Quem estã na chuva é pai

se molhar. 
1 No fim da tarde, Crlstóvan
Buarque reuniu o presidente da 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE), Orlando Silva, Uderes se
cundaristas e deputados que f<>
ram à manifestação antes de de
cidir que providências tomar. A 
manifestação que, segundo os es
tudantes, reuniu dez mil estudan
tes, começou por volta das 11h, 
n<? inicio da Esplanada. O plano 
dos manifestantes era passar ao 
lado do Congresso, seguir para o 
Planalto e chegar ao MEC. No 
meio do caminho, os policiais 
tentaram impedir a passagem do 
carro de som próximo ao Planal
to. A confusão começou quando a 
PM quis tirar os estudantes do 
carro à força. Os manifestantes 
reagiram e começou a pancada
ria. Antes, fizeram um minuto de 
vaias a Fernando Henrique. 

A UNE e a União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas (Ubes) 
marcaram para hoje um dia na
cional de luta dos estudantes. 
Eles vão pedir a Instalação da CPI 
dos Bancos.• 
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homem erraao 

MÁRCIO CEZÁRIO, preso em Aracaju: para delegado Cidade de Oliveira, ele, Robertinho de Lucas e Felipe dos Santos são a mesma pessoa 
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Delegado, no entanto, diz ter provas de que Márcio é um 

dos nomes usados pelo traficante 

Hilka Telles, Nívia Carvalho 
e Paulo Sérgio Marqueiro 

O 
responsável pela investigação 
que levou à prisão de Márcio 
Cezário Diogo, em Aracaju, ins
petor Ricardo Wilker, disse on

tem que o preso não é o traficante José 
Roberto da Silva Filho, o Robertinho de 
Lucas. Segunde Wilker, Márcio é Jacaré, 
que assumiu .o lugar de Robertinho de
pois que ele fugiu da favela. Porém, à 
tarde, o delegado Cidade de Oliveira, 
que preside o inquérito sobre o caso, 
afirmou que hoje provará, com doeu-

. mentos, que Márcio e José Roberto da 
Silva Filho são a mesma pessoa. O tra
. ficante usaria vários nomes, incluindo o 
de Felipe Marques dos Santos. 

Para ganhar tempo e esclarecer quem 
é o preso e qual o seu papel na estrutura 
do tráfico em Parada de Lucas, os po
liciais recorreram à Justiça. O juiz Antô
nio Araújo Ribeiro, da lª Vara Criminal 
do. Fórum de Santa Cruz, decretou on
tem a prisão preventiva por 120 dias de 
Márcio, coin base na lei 9.034, de 1995, 
que permite procedimentos especiais 
na.investigação do crime organizado. O 
advogado Luiz Carlos Braganç,a, contra
·tado para defender Márcio,. disse que
vai entrar com pedido de habeas cor
pus para seu cliente, o que a lei não per
mite. Para ele, Mátcio está preso ilegal
mente porque o crime de falsidade ideo
lógica - única acusação contra seu
cliente - é afiançável.

O elo entre os bandidos é o comer
ciante José Avelino dos Santos, sócio de
Robertinho em empreendimentos no
Rio e de Felipe, em Aracaju. O delegado
Cidade de Oliveira·--disse que a policia
vai se empenhar para prendê-lo. Para o
delegado, Avelino é quem financia o trá
fico de drogas, controlado por Roberti
nho de Lucas. Aveli,no já foi citado no
processo sobre o seqüestro da empre
sária Corine Coffin, no qual Robertinho
foi condenado. Segundo o irmão de Ro
bertinho, Marco Antônio da Silva, preso
e liberado no (dtimo dia 13, o dinheiro
arrecadado com o tráfico era deposita
do nas contas bancárias de Avelino. Ain
da de acordo com ele, o comerciante
mora há cerca de três anos em Aracaju
com seus dois filhos adolescentes. Sua
ex-mulher, Elza Pereira de Souza, é
quem administra uma das padarias de
Robertinho, em Parada de Lucas. Em
seu depoimento na 39ª DP (Pavuna), no
último dia 21, ela disse que parte do di
nheiro arrecadado com a venda de dro
gas fl va escondido na Qadar'a.

Foi Elza quem disse aos policiais que 
José Avelino era dono da churrascaria 
Posto Nelson, em Aracaju, cidade onde 
Márcio foi preso. Segundo ela, no Rio, 
Avelino era sócio de Robertinho de Lu
cas na firma Brasoespuma, em Cordovil, 
mas era o nome dela que constava no 
contrato social. Robertinho nunca per
mitiu que seu nome figurasse na docu
mentação, para assim, escapar da Jus
tiça, disse Elza. Robertinho, ainda de 
acordo com ela, é dono de dois açou
gues, uma peixaria, uma fábrica de mó
veis, uma confecção, uma locadora de 
vídeo, duas p'adarlas e um clube . 

Marco Antônio da Silva- que foi pre
so por policiais do 9° 8PM (Rocha Mi
randa) confundido com o irmão-disse 
que Robertinho controla o tráfico na fa
vela há oito anos. Segundo ele, os que 
trabalham no comércio de drogas circu
lam de motocicletas compradas à vista 
na Motocar, em Vicente de Carvalho. Os 
depoimentos de Marco e de Elza são 
confirmados por alguns documentos 
apreendidos pela policia semana passa
da. Nas lojas e·empresas que seriam de 
Robertinho de Lucas, os policiais da 39ª 

DP encontraram comprovantes de de
pósitos bancários na conta de uma tia 
de Avelino, uma relação de clientes da 
firma Motocar (todos moradores da fa
vela) e a confirmação de que o trafican
te utiliza vários testas-de-ferro. 

As padarias estão em nome de Deu
reny Soares Rocha e José Américo da 
Conceição; extratos de contas, em no
me de Geraldo Antônio da Silva; e che
ques, em nome de Marcelo Menezes de 
Oliveira, morto pela polícia no mês pas
sado. Ele emprestou seu nome para que 
o traficante abrisse a locadora Scor
pion, na favela. A firma Egito Dü;coma
nia, que seria do traficante, está regis
trada em nome de Aroldo da Silva Ran
gel Filho, Gilberto Carlos Pacheco e Ma-

. rilene Noberto da Silva Rangel. 

César Maia afirma ter fitado com 
inveja 'da produção de factótdes' 
O chefe da Policia Civil, Hélio Luz, dis

se ontem que Márcio Cezário Diogo é 
um nome falso, porque as certidões lo
calizadas com o nome de Márcio corres
pondem a de uma menina de 4 anos e a 
de um rapaz de 22. De acordo com cer
tidão lavrada no cartório da décima cir
cunscrição, Márcio Cezário Diogo nas
ceu no dia 11 de fevereiro de 1974 na Ca
sa de- Saúde e Maternidade lrajá. O re
gistro foi feito em 15 de agosto do mes
mo ano pelo próprio pai, o pedreiro Sér-
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gio Nogueira Diogo. O tabelião Euclydes 
Pereira Cortez, responsável pelo cartó
rio, disse que o documento é verdadei
ro. Para a polícia, porém, Márcio, que 
teria 22 anos, poderia estar usando uma 
certidão autêntica, mas de outra pes
soa. O documento foi usado para tirar, 
em dezembro de 1988, a primeira cartei
ra de identidade (9.001.893-8) no Insti
tuto Félix Pacheco (IFP), onde ele tem 
dois registros. A data de nascimento e a 
filiação conferem com os dados da cer
tidão. Na segunda (11.153.476-4)1 expe
dida em março do ano passado, porém, 
a data de nascimento é diferente: 12 de 
outubro de 1978. Com a última, que é 
falsificada, Márcio passaria por menor. 

A polícia recebeu ontem a informa
ção de que o traficante Robertinho de 
Lucas teriá tirado uma carteira falsa no 
IFP em nome de Celso Revolho Rojas. 
Os policiais conseguiram localizar o re
gistro (09.587.556/3) no computador, 
mas a ficha com as impressões digitais 
não foi encontrada. 

Toda a confusão deu inveja ao prefei
to César Maia: 

- Confesso o meu ciúme. O rei era o
delegado. Agora, o general Cerqueira 
está disputando com Hélio Luz, quem é 
melhor na produção de factóldes. 

0 DIA-A-DIA DA AÇÃO CONTRA ROBERTINHO DE LUCAS 
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• 13/03/96: Preso, Marco Antônio da
Silva informa à polícia que seu irmão
José Roberto da Silva, o Robertinho
de Lucas, estava em Sergipe, onde
comprara um restaurante e um posto
de gasolina.

• 20/03/96: Com base no depoimen
to e com uma foto de Márcio Cezário
Diogo, a polícia vai para Sergipe em
busca de Robertinho. No Rio, duran
te uma blitz em empresas que seriam
controladas por Robertinho em Para
da de Lucas, são apreendidos docu
mentos que levam a poUcia ao res
taurante Recanto do Paraibano, na
Praia da Atalaia, em Aracaju.

• 25/03/96: Os policiais prendem
Márcio, às 8h, na Praia da Atalaia. Ele
tinha documentos com o nome de Fe
lipe Marques dos Santos e negou ser
Robertlnho de Lucas. A policia, po
rém, acredita ter prendido Roberti
nho. Às 21h, Márcio chega ao Rio e
um comboio de 25 carros o leva para
a 39ª DP. Lá, segundo a polícia, um
traficante de Parada de Lucas preso
o reconhece como Robertinho.

• 24/03/96: Um detetive que passara
a freqüentar o Recanto da Paraíba,
vê Márcio Diogo entrar no estabele
cimento. Chama outros dois deteti
,ves pelo telefone celular, mas quan
do eles chegam o traficante está de
saida. O policiais o seguem e desco
brem seu endereço.

• 26/03/96: A impressão digital de
Márcio não confere com a de José
Roberto da Silva. Márcio tem ficha
limpa e, assim, pode ser liberado de
pois de paga fiança, pois o único cri
me que cometeu comprovadamente
foi o de falsidade ideológica.

• 27/03/96: De madrugada, os poli
ciais que cuidam do caso garantem
ainda que Márcio Cezário é Robertl
nho de Lucas e tentam conseguir na
Justiça a prisão temporária de Már
cio Cezário.
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Preso não é a mesma 
pessoa que comprou 
imóveis em Sergipe 

• ARACAJU. O homem preso segunda-fei
ra não é o mesmo que, usando o nome
de Felipe Marques dos Santos, comprou
um posto de gasolina, um restaurante e
uma mansão em Sergipe. A informação
é de empresários que negociaram com
Felipe e de funcionários do restaurante
Recanto do Paraibano, em Aracaju. As
testemunhas deram a informação ba
seadas na foto do homem preso publi
cada ontem no GLOBO:

- Ele (Felipe) é bem mais escuro,
mais baixo, mais forte e mais jovem -
disse um dos garçons do restaurante. 

Os f unclonários também não viram 
semelhanças entre Felipe e Robertlnho 
de Lucas, cuja foto também foi publica
da ontem pelo GLOBO. Ainda segundo 
os empregados, logo após a prisão, Fe
lipe e seu sócio, José Avelino dos San
tos, desapareceram. • 
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Um dia de confusão 
na polícia .. 

Policiais dizem que Márcio Cezário é um grande farsante e

chefia o tráfico na favela de Lucas

-

• 

Hllka Telles, Llane Gonçalves, Nlvla 
Carvalho e Paulo Sér1lo Marquelro 

U 
ma grande confusão em torno 
da Identificação do homem 
preso em Sergipe movimentou 
ontem a poUcla do Rio. Trazido 

para a cidade como sendo José Roberto 
da Silva Filho, o Robertlnho de Lucas, o 
suspeito foi Identificado pelo Instituto 
Félix Pacheco (IFP), através de suas Im
pressões digitais, como Márcio Cezárlo 
Diogo, que não tem antecedentes crimi
nais. Policiais da 391 DP (Pavuna), res
ponsáveis pela prisão, systentam que 
Márcio montou uma farsa para enganar 
a polfcla fluminense nos últimos oito 
anos. Eles afirmam que Márcio controla 
a venda de drogas na Favela de Parada 
de Lucas e que o bandido adotou o ape
lido Robertlnho de Lucas. Márcio foi au
tuado por falsidade Ideológica porque 
estava usando documentos falsos com 
o nome de Felipe Marques dos Santos.
Por ser um crime afiançável, ele poderá
deixar a cadela a qualquer momento.

O GLOBO apurou ontem que certi
dões de nascimento de Felipe Marques 
dos Santos e Márcio Cezárlo Diogo, que 
teriam sido registradas num cartório de 
Magé,1 são falsas. A de Felipe estaria no 
livro 42, folhas 28, termo 2.256, no car
tório que tinha como responsável o ta
belião Antônio Silveira da Silva até 1991.

No livro de certidões, está registrada 
Anita Fernandes dos Santos, nascida em 
4 de Julho de 1969. Quando foi preso em 
Sergipe, Márcio apresentou a certidão 
de nascimento de Felipe. E disse que 
perdera a carteira de Identidade. De 
acordo com o IFP, Márcio tem certidão 
de nascimento no mesmo cartório, no li
vro B-18, folhas 185, termo 18.325. Este 
termo sequer existe. Para a tabellã Sei
ma Sanches dos Santos, eles fraudaram 
as certidões usando um carimbo falso e 
forjando a assinatura do tabelião. Már
cio tem ainda uma outra certidão regis
trada em cartório do Rio. 

Bandido ofereceu R$ 1 milhão 
aos policiais para ser solto 

A polf cla chegou ao nome de Márcio 
quando ele assinou assinou na manhã 
de ontem uma ficha na delegacia. Sur
presos, os policiais mandaram as im
pressões digitais para o IFP. O detetive 
Ronaldo Montalvão, que foi a Sergipe, 
contou que Márcio assumiu durante a 
viagem ser Robertlnho de Lucas e que 
ofereceu R$ 1 milhão aos policiais para 
que fosse solto. O levantamento no IFP 
mostrou que o preso é Márcio Cezárlo 
Diogo, que tem dois registros com datas 
de nascimento diferentes. Os policiais 
começaram, então, uma Investigação 
para tentar provar que Márcio é o ver
dadeiro chefe do tráfico em Lucas. 

Um traficante preso confirmou em 
depoimento ontem que Márcio é conhe
cido na favela como Robertlnho de Lu
cas. Este preso é um "fogueteiro", pes
soa que alerta os traficantes sobre a 
chegada de policlals à f aveia, que está 
na carceragem na 39º DP há um mês. 
Márcio, no entanto, é desconhecido dos 
policiais do 9° BPM (Rocha Miranda), 
que fazem o policiamento e mantêm um 
arquivo sobre os bandidos da região. O 
comandante do batalhão, tenente-coro
nel Marcos Paes, disse que nunca ouvi
ra falar de Márcio, mas o oficial foi cui
dadoso para não pôr em 'dúvida a ver
são dos policiais da 3go DP: 

- .Se eles dizem que o preso é o Ro
bertinho de Lucas, eu acredito. 

Baseado no depoimento do "foguetei
ro" e num arquivo feito pelos próprios 
policiais da 3go DP, em que há a foto de 
Márcio Identificado como José Roberto 
da SIiva Filho, o delegado Cidade de Oli
veira pediu ontem a prisão provisória 
de Márcio. O Inspetor Ricardo Wllker 
explicou que sua equipe conseguiu a fo
to de Márcio durante as Investigações 
sobre 

1
Robertinho de Lucas, Iniciada em 

dezembro. Os policiais contaram que 
chegaram a Sergipe através das lnfor-
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mações passadas por Marc0 Antônio cta 
Silva, preso pela PM hã duas semanas 
em Lucas. Marco Antônio contou ser ir
mão de Robertinho de Lucas. Ele disse 
ainda que o traficante era dono de um 
posto de gasolina.e de uma churrasca
ria em São Cristóvão (SE). Em nenhum 
momento, Marco Antônio citou o nome 
de Mârcio. Os policiais reuniram três 
mandados de prisão contra José Rober- · 
to da Silva Filho e foram para Aracaju. 

Em Sergipe, Mârcio usava documen
tos falsos em nome de Felipe Marques 
dos Santos, de 35 anos. De-acordo com 
levantamento feito pelo "IFP, as impres
sões digitais de Felipe são iguais às de 

1 ' 

José Roberto da Silva Filho, que ate--en-
tâo para a policia seria o Robertlnho ae 
Lucas. Os policiais da 39ª DP disseram 
que José Roberto é o nome verdadeiro 
do traficante Jacaré, braço-direito de 
Mârclo. José Roberto e Marco Antônio 
seriam primos de Márclq. Nesta versão, 
Mârclo usaria Jacaré como testa-de-fer
ro, para manter seu nome limpo. O acu
sado negou em seu depoimento ser che
fe do tráfico de drogas. Ele conta que ga
nhou na Raspadinha R$ 150 e foi convi
dado por José Avelino do� Santos para 
morar em Sergipe. Segundo Mârcio, 
Avelino, 'Um comerciante conhecido em 
Araca)u, comprou para ele uma casa, 
um carro e uma moto. O preso só não 
explicou porque Avelino seria tão bom, 
já que o dinheiro do prêmio acabara. 

No casarão onde Mârclo morava em 
Sergipe, os policiais encontraram uma 
certidão de ações e execuções, em que 
a Justiça Federal do Rio atesta que nada 
consta contra Felipe Marques dos Sap
tos. Foram encontrados cinco demons
trativos de salârlo em nome de Felipe 
nos valores entre R$ 1.800 e R$ 2.400. De 
acordo com esses papéis, Felipe teria 
prestado serviço como vendedor par� a 
Sociedade Hípica Brasileira, no Rio, �n
tre junho de 1995 e fevereiro de 96. i O depoimento de Mârcio na delegacia
revelou alguns deslizes. Ele admltlu' ser 
pai de Kâssle e Rômulo, que con�tam 
como sendo filhos de Robertlnho de Lu-

cas na ficha da polícia. Ele contou àtnda 
que Jacaré estava com ele em Sergipe 
até a semana passada quando, por sua 
ordem, voltou para o Rio. Segundo Mâr
cio, Jacaré e outro traficante, conhecido 
como Nado, arrumaram 'Confusão na ci
dade. Ele disse ter 18 anos, mas não sa
be a data de nascimento. O preso alega 
sofrer amnésia por causa de um aciden
te de moto em Parada de Lucas. Os po
liciais da 39ª DP acham que o traficante 
tenha subornado algum funclonârlo do 
IFP para forjar documentos . 

Feltpe e José Roberto: impressões 
dlgltals são idênticas 

As Impressões digitais do homem 
preso em Aracaju conferem com as de 
Mârclo Cezârio Diogo, registrado no Ins
tituto Félix Pacheco (IFP) do Rio sob 
dois números ( 9.001.893-8 e 11.153.476-
4), mas são diferentes das de José Ro
berto da Silva Filho, que seria o nome 
verdadeiro do traficante Robertinho de 
Lucas. O primeiro registro de Mârclo é 
de 20 de dezembro de 1988. Na época, 
ele declarou ter nascido em 11 de feve
reiro de 1974. Ele teria apresentado cer
tidão de nascimento de um cartório do 
Rio de Janeiro. O end�reço que consta 
da ficha é Rua Pedro Ernesto 9, em Pa
rada de Lucas. Em 4 de março de 1995,
Mârcio tirou outra carteira de identida
de. A filiação é a mesma, mas ·a data de 
nasciménto é diferente: 12 de outubro 
de 1978. O artificio pode ter sido usado 
para que continuasse como menor. 

A confusão envolve também o nome 
de José Roberto da Silva Filho, que seria 
o traficante Robertinho de Lucas. Ele
estâ registrado no IFP sob o número
4.639.639-6. De acordo com o registro,
ele nasceu em 8 de novembro de 1959.
José Roberto, porém, tem as mesmas
impressões digitais qe Felipe Marques
dos Santos, cadastrado no IFP sob o nú
mero 11.424.684-6. A coincidência, po
rém, pâra nas impressões digitais. Feli
pe teria nascido em 8 de novembro de
1960, de acordo com certidão de nasci
mento que teria sido lavrada num car
tório de Magé. Segundo o IFP, carteira
de identidade de Felipe foi expedida em
12 de setembro de 1995.
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Polícia não sabe se prendeuRoberlinho e=..;.------� 

• O homem preso anteontem
em Sergipe como sendo o tra
ficante Robertinho de Lucas
foi autuado apenas por falsi
dade ideológica e pode ser li
bertado a qualquer momen
to. Trazido para o Rio, o su
posto Robertinho foi subme
tido a exame datiloscópico
que mostrou que ele é iden
tificado no Instituto Félix Pa
checo como Márcio Cezário
Di0go. Para aumentar a con
fusão, Márcio usava docu
mentos de um terceiro ho
mem que teria as mesmas im
pressões digitais de Roberti
nho. Os policiais dizem que
Márcio controla o tráfico e 
montou uma fars� para enga
nar a polídâ nos úrtimos oito 
anos, se fazendo passaf-i)&r 
'Robertinho. Páginas 10 e 11 

Rico e misterioso empreencledor
(j 
Em três meses, 'Felipe' investiu cerca de R$ 500 'mil er11 Sergipe 

• Em Aracaju, Márcio Cezário Diogo é
Felipe Marques dos Santos, um jovem
empreendedor carioca que chegou a
Sergipe há pouco mais de três meses
com o sonho de se estabelecer no lugar.
Com-0 sonho e muito dinheiro no bolso.
Em pouco tempo comprou um posto de
gasolina na cidade de São Cristóvão,
que fica a 30 quilômetros de Aracaju.
Logo depois, adquiriu no estado o res
taurante Recanto da Paraiba, por apro
ximadamente R$ 200 mil. Não ficou nis
so: comprou o·prédio·por R$ 130 mil e o
ponto, por R$ 70 mil. O negócio foi feito
no nome de sua mulher, Maria Solange
da Silva, e de um sócio conhecido como
José Avelino dos Santos.

Felipe levava uma vida tranqüila e 
misteriosa. Falava pouco sobre o passa
do e parecia arredio quando insistiam 
em saber sobre a vida que levara no Rio. 
Aos curiosos, dizia apenas ter ganhado 

um prêmio na loteria e que, finalmente, 
realizava o desejo de viver no Nordeste. 
No seu dia-a-dia era um homem dedica
do ao trabalho. Costumava ir diaria
mente ao restaurante e vez por outra 
também ao posto de gasolina. O diver
timento predileto de Felipe era passear 
com um de seus carros - consta que 
teria três importados - pela região 
pralana. Felipe tem também uma man
são, adquirida por R$ 90 mil. Nela, a po
licia encontrou um computador instala
do e uma casa muito bem mobiliada, 
com televisão em cada cômodo. 

Desde que a policia prendeu Felipe, o 
sócio José Avelino dos Santos está de
saparecido. Ele trabalha no ramo imobi
liário, mas ninguém soube dizer se eles 
se conheciam antes de Felipe se estabe-
lecer em Aracaju. 

A prisão de Felipe surpreendeu os vi
zinhos e freqüentadores do restaurante. 

Quando a polícia do Rio fechou o cerco 
e começou a operação para prendê-lo, a 
polícia local chego1:1 a ser acionada, 
pois pensava-se que estava sendo se
qüestrado por bandidos. Foi necessária 
uma negociação. 0 secretário de Segu
rança Pública do Estado do Rio, general 
Nilton Cerqueira, conversou por telefo
ne com autoridades locais para conse
guir que a prisão de Felipe, que se acre
ditava fosse Robertinho de Lucas, pros
seguisse. 

Como a policia carioca não pediu au
torização à ·Secretaria de Segurança de 
Sergipe, Cerqueira teve que se explicar, 
argumentando que a operação fora de
flagrada de uma hora para outra, sem 
que houvesse tempo para um comuni
cada oficial à policia sergipana. O argu
mento foi aceito. • 

COLABOROU Waldomiro Júnior (Salvador). 
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Ex-PM acusado de chacina e denunciailo 
�or morador de· prédio onde vai trabalhar 

•
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Engenheiro chama a Polícia para prender o novo zelador de edifício no Recreio 

Marcelo Leite 

• O ex-PM Sérgio Cerqueira Bor
ges, o Borjão, acusado de envol
vimento na chacina de 21 pes
soas em Vigârio Geral, pode ter
seu sonho de ressocialização
transformado em pesadelo. Ao
chegar ontem ao Condomínio No
vo Mar, no Recreio, onde traba
lharâ como zelador, ele foi sur
preendido por um morador, que,
se sentindo ameaçado, chamou a
polícia para prendê-lo. Levado

para a delegacia, Borjão - em li
berdade condicional à espera de 
julgamento - foi liberado após a 
situação ser esclarecida. 

Contratado pela Crase-Sigma 
Empreendimentos Imobiliârios 
Ltda - a pedido do síndico Fran
cesco Lamarca e de outros qua
tro proprietârios -, Borjão foi 
denunciado à polícia por um mo
rador com quem jâ teve proble-
mas: o engenheiro César Marques 
da Rocha Filho. Avisado pela em
pregada que o ex-PM arrombava 

o cadeado do portão do prédio,
César telefonou para o comando
do 18° BPM (Jacarepaguá).

César só não sabia que Borjão 
arrombara o cadeado a mando do 
síndico, para que pudesse assu
mir o novo emprego. Para manter 
limpos o pátio, a garagem, os três 
andares do prédio e cinco aparta
mentos vazios ( o engenheiro é o 
único morador do prédio), Bor
jão ganhará R$ 240 mensais -
metade do que ele ganharia se 
não ti:vesse sido excluído da PM. 

- Chamei a polícia para a Jus
tiça saber que um chacinador foi 
contratado como zelador de um 
prédio onde mora um engenheiro 
que ele j� tentou matar - disse 
César Filho, se referindo a uma 
briga que teve com Borjão quan
do o então PM trabalhava como 
caseiro num dos apartamentos 
do Novo Mar. 

Mas Sérgio Borges reage: 
- Só quero me reintegrar à so

cieda�e. Me empregaram porque 
confiam na minha inocência. • 
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PM fofi a coronéis 
• 

·ª· ,,r ,iarª_ reserva
Ofic,iais são obrigados a assinar documento aceitando 

r 
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apos�ntadoria precoce em troca de promoção a que 

Antônio Werneck 

• Crise à vista. Seis coronéis da
Polícia Militar foram obrigados,
por ordem do general Nilton Cer
queira, secretário de Segurança
P�blica, a assinar ano passado
ur documento pelo qual serão
forçados a entrar para a reserva
remunerada no mês de março. O
d6cumento foi apresentado aos
o(iciais pelo coronel Dorasil Cor
v4l, comandante-geral da Polícia
M;iJitar, em novembro passado,
m�s em que eles encabeçavam a
lista dos tenentes-coronéis que
deveriam ser promovidos a coro-

néis por merecimento. O pré-re
quisito J:!ara que a promoção fos
se efetivada - o que acabou 
acontecendo no dia 27 de dezem
bro através de decreto assinado 
pelo governador Marcello Alen
car - era de que eles se compro
metessem a passar para a reser
va. 

A denúncia é do coronel Ivan 
Bastos, presidente do Clube de 
Oficiais da PM e do Corpo de 
Bombeiros. Ele garantiu que Cer
queira está forçando a baixa dos 
coronéis para abrir vagas para 
apadrinhados e lembrou que a 
coação do secretário é igual à Lei 

teriam direito. 

de rejuvenescimento que o ex-go
vernador Leonel Brizola baixou 
no início do seu governo, para be
neficiar oficiais de sua confiança. 
Segundo Bastos, passaram por 
esse constragimento os coronéis 
Jomar Costa Dias, Adelino Ferrei
ra Filho, Sérgio Pinto Dias, Carlos 
Abel da Costa, Alcir da Silva Reis 
e Luiz Sérgio de Castro, todos for
çados a assinar o documento. 

Bastos lembrou que entre os 
oficiais que o general quer ver 
promovidos ao posto de coronel 
está o tenente-coronel Paulo 
Afonso Cunha, comandante do 
2� BPM (Leblon), amigo de Cer-

queifa e apontado como virtual 
substituto do coronel Dorasil 
Cor:val Castilho, atual comandan-
te-geral da PM. Além de Paul.o 
Afonso, está na lista do secretário 
de Segurança Pública o tenente
coronel Marcos Paes, comandan
te do 92 BPM (Rocha Miranda). 

- É o rejuvenescimento· do re
juvenescimento. Não sou contra 
a promoção dos coronéis Paulo 
Afonso e Marcos Paes, mas o que 
não pode é põr na reserva coro
néis ainda novos. Coagir oficiais é 
crime - disse Ivan Bastos. 

O tenente-coronel Carlos Al
berto Ferreira de Azevedo, lotado 

na diretoria de Ensino da PM e 
quarto na lista de promoções, foi 
o único que se recusou a assinar
o documento. Em represália, foi
preterido pelo comando e sua va
ga foi preenchida pelo tenente
coronel Luiz Sérgio de Castro.
Azevedo terá nova oportunidade
de promoção apenas em abril. Se
for preterido novamente, ele de
verá passar para a reserva auto
maticamente.

Procurados pelo GLOBO, os c 
ronéis Jomar Costa Dias, coman
d�nte do 10!1 BPM (Barra do Pi
rní), e Carlos Alberto Ferreira de 
Oliveira alegaram ue estão proi-

bidos de dar entrevistas. Locali
zado no batalhão, Jomar Dias só 
fez um comentário: "A estrela 
chegou feito vinho avinagrado: 
tarde demais". Já o coronel Aze
vedo soltou a seguinte frase: 

- Você pode tirar suas pró
prias conclusões. 

Os outros coronéis foram pro
curados, mas não foram localiza
dos. O GLOBO também tentou ou
vir o general Nilton Cerqueira e o 
coronel Dorasil Corval, mas não 

, conseguiu. Cerqueira, atrávés de 
sua assessoria de imprensa, disse 
que não iria falar; enquanto Dora
sil não retornou a ligação. • 



ffiliciais são acusaclos ele 

es�anc11r e matar preso 

Antônio Werneck 

• O delegado Clel Catão, um po
�lclal do Serviço Reservado da
Polícia MUitar e um detetive da
Divisão Anti-Seqüestro (DAS) fo
ram afastados ontem à tarde de
seus cargos pelo delegado Ma
noel Vida!, corregedor-geral da
Polícia Civil, acusados de tortu
rar e espancar até a morte o ban
dido Luiz Henrique Ferreira dos
Santos, o Rlquinho, de 36 anos,
condenado a 30 anos de prisão
por assalto.

Riquinho foi morto na madru
gada do dia 25 de novembro den
' tro-da carceragem da DAS e. seu 
corpo fpi deixado na manhã do 

, mesmo dia na Estrada do Reden
tor, no Sumaré. Para justificar a 
ausfncia do preso no.xadrez, os 

policiais usaram um velho expe
diente da época da repressão mi
litar: disseram que o preso havia 
conseguido fugir do carro da di
visão, no momento em que os po
liciais o levavam para um diligên
cia na favela Parque Alegria, no 
Caju. Os envolvidos contaram 
que foram recebidos a tiros pelos 
traficantes e o preso fugiu. 

A morte aconteceu durante a 
madrugada, depois que Riquinho ,, 
foi submetido a um brutal inter
rogatório. O assaltante, preso pe-
los policiais da 21! DP (Bonsuces-
so ), fora transferido no dia 24 de 
novembro para a carceragem da 
DAS. Segundo contaram os pró
prios policiais da delegacia de 
Bonsucesso1 Riquinho não tinha 
envolvimento direto com seqües-
tro, ,pas poderia ajudar a polícia 

com informações sobre as ativi
dades de seus cúmplices. Depois 
de passar à noite do dia 24 e a ma
drugada do dia 25 apanhando, o 
preso não resis-
t l u e morreu. 
Quando o dia 
amanheceu, os 
policiais saíram 
com o corpo es-
c o n d i  d o n o  
porta-malas de 
um carro oficial 
da DAS e o dei-
xaram o cadá-
ver no Sumaré. 

O corpo só 
foi encontrado 
no dia 1.2 de dezembro pelos po
liciais da 7! DP (Santa Teresaj em 
adiantado estado de putrefação, 

-�endo removido ara o Instituto

Médico-Legal (JML) sem identifi
cação. Sete dias depois, como In
digente, o corpo foi sepultado nu
ma cova rasa do Cemitério de

Santa Cruz. Na 
q u i n t a - f e i r a  
passada , de
pois de investi
gações reserva
d as realizadas 
pelos policiais 
da Corregedo
ria de Polícia e, 
pelo delegado 
Paulo Maiato, 
diretor da DAS, 
a partir de um 
desabafo de um 

preso, a história foi desvendada e 
o corpo foi localizado no cemité
rio e exumado. Um médico legista
do JML e um perito do lns1g.tuto 

de Crimlnalfstica Carlos �boll 
acompanharam o trabalho che
fiado pelo delegado Edflson Gon
çalves Chaves, subcorregedor da 
Policia Civil. Durante cinco horas, 
eles percorreram covas até en
contraram o cadáver de Rlqui
nho. Através de depoimentos de 
policiais de plantão, e Investiga
ções que duraram mais de um 
mês, o delegado Manoel Vida! 
conseguiu reunir provas da farsa 
e localizar o corpo. 

- A causa da morte ainda não
foi determinada, porque não te
mos o exame de necropsia, mas 
não foi tiro - disse o delegado 
Hélio Luz, chefe de Policia Civil. 

Os três policiais envolvidos fo
ram ouvidos na Corregedoria de 
Polícia Civil, durante toda a tarde 
de ontem. Eles não quiseram co-

mentar o assunto, mas fontes ga
rantem que há possibilidade de 
haver mais envolvidos no episó
dio, entre eles o delegado Walde
ck, que estava na DAS naquele 
dia. Ele foi ouvido no fim da noite. 
A Corregedoria solicitou a prisão 
preventiva dos envolvidos. 

A morte de Riquinho ocorreu 
em circunstâncias parecidas com 
a do zelador Jorge Antonio Carell, 
funcionário da Fiocruz, morto em 
1993 na DAS durante seção de 
torturas. O corpo nunca foi loca
lizado, mas o caso foi reaberto 
após o depoimento de Lindalva 
dos Prazeres, condenada por se
qüestro, que revelou ter visto < 
rapaz ser torturado até a morte 
f..indalva chegou a revelar que fo 
encarregada de limpar o sangu,_ 
da sala de tortura. ·• 
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Laudo conclui que Lamarca 
não reagiu aos militares 

.____ _ _ __, 

O laudo cl.o legista Nels<!ln 
1 Massini concluiu que a 0ssada eXl.l!

mada no Cemitério do Caju Gruo de 
Ianeiro) é do ex-capitão do Exército 
Carlos Lamarca. morto em 1974, no 
sertão da Bahia. De acordo com o 
laudo, Lamarca reeebeu vários tiros· 
oo !!_)eit(i}, o <Jiue: eompr0varia que- o 
guerrilheim não re-dgiu ao cerco mil
itar, confül'Dle. versão oficial. '·A 

' história de que ele c-0>rreu quando a 
polícia apareeeu fica praticamente 
deseartada", observa o deputad'o 
Nilmário M.imanda (PT-MG). 'l_u:e 
vai apresentar h@je, na Comissão de 
Direitos Humanos da. Câmara, a 
conclusão dos. laud.0s de Massini

Baseado no la\ld@. Nil:cnário 
Miranda. representante da Câmara 
dos Deputados na Comissl'o Es,.. 
pecial dos Desaparecidos Políticos,. 

vai argumentar na próxima reunião 
da Comissão, prevista. paro o dia 12 

de agosto, que <i> ex-guerrilheiro 
Carlos Lam:arca m0n:eu em [oca!. 
assem:elbadQ a dependência policial,. 
como prev.ê a lei. 

Os kuldos f eit0s por Massini 
serão entregues a<D proeU11ader da 
Re)!lública e relator do processo na 
Comissão, Paulo Gcmet Branco, <q11e 

1 deu parecer contránio ao pedido de 
i.ncien.ização. feito pela família de 
Lamarca. Gonet aleg0u. juntamente 
com 0 general Oswalda Peneira 
G<ilmes, representárrte das Forças 
Armadas na Comissão, que o 
processo do ex.-guerrilheiro nã0 s.e 
encaixava na lei de desaparecidos 
políticos, Ntlmário alegará, ainda� 
qµe 0utras rr0ve pesso>as, ll'l0Iit.aS nas 
mesmas circunstâncias àe Larnarca;. 
tivet'llm seoo process0S aprovados. 
"Há,. e-ntã0. uma ju:rispmdênci:a, 
nestecaso". acredita. 

Segundo o artigo 4º- daLei 9..J.'40, 
serão reconhecidas como desapare
cidas e com direito a indenização as 
famílias das pessoas que partici� 
param de. ari1Vidades políticas e que 
morreram. pei; causas não naturais, 
..em depen.dênci:as policiais_ ou 
assemelli:�'. 

1 JOO� A l, no llR i\SIL 1 

llat., r;}:--"i 19_� I � i
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trunarca�4!!eria fazer 
cirurgia radical 

Médico negou-se a ferir a ética e fez apenas algumas alterações no rosto 
.. • ..... __ , .. _,.,,_ ,., UnlA..om...d.iA_ 

do guerrilheiro, que depois foram criticadas pela VP�
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-rt:OD0MIRO BRAGA

=-BELO HORIZONTE - 0 médi
;;õ: que fez a cirurgia plástica em 

�artos Lamarca em 1969, Afrâ
_mo Freitas Azevedo, recusou o 
_pedido do guerrilheiro para que 
=nmcfosse radicalmente sua fisio
]l.Pm.i,�1. "Ele queria que eu fizesse 
t<::qas as alterações possíveis. Só 
-'â'reitei fazer uma cirurgia que não 
=transgredisse a ética profissional, 

, :êõmo seria o caso de uma transfi
::gu:ração '', diz Afrânio. Ele forne
-=êeu,detalhes da operação, que po-...._ . Jlêln aJudar a confirmar se-a ossa-
::rla: que está na Universidade de 
=clkasília é mesmo a do guerrilhei
"l:Q: 

· =Por não ter modificado tanto
as feições de Lamarca, a cirurgia 
não agradou a alguns integrantes 

� da Vanguarda Popular Revolu- cionária (VPR) - entre eles, a 
companheira de "Lamarca, Iara 
lavelberg! "Ele ficou com o nariz 
menor e com rugas diminuíqas, 
mas não deixou de ser o mesmo 
!-!marca. Para quem o conhecia 
antes, a mudança não deve ter 
stc_!o significativa", reco_nbece 

· Mrânio, que hoje trabalha em
Überlândia (MG) e cobra hono
rWrios de _R$ 2.500 por uma cirur
giã equivalente à que fez de graça
@i Lamarca.
= A operação foi realizada na
Gfinica São João de Deus, em
Sànta Teresa, Rio, mantida por
padres portugueses. Mesmo sem

1 as alterações radicais que Lamar
ca queria, Afrânio acha que a ci
rurgia mudou o seu perfil e, com
isso, ajudou-o a despistar a re- 1

,.-P-ressão política. "Ele era um dos
homens mais procurados do país
e a cirurgia deu-lhe mais algum

_ {!}rjq�o de clandestinidade", diz o
--médico. "Para quem só o conhe-
1Ja de fotografia, Lamarca mu
...i:lou muito com, a Ciperação. De
perfil, ficou difícil dizer que era

-a"Jnesma pessoa."� 
Na avaliação de Afrânio, as al

tera�ões realizadas tornaram o
... r�.s-to de Lamarca "menos abru
'"Tãlhaâb". "O rosto ficou máís ae-:

. 

Ucado, com um perfil mais suave, 
em função da redução do nariz, 
adunco, de poTporções muito 
grandes. Com a retirada dos mús
culos corrugadcnes da sobrance
lha, 'desapareceram. as rugas que 
lhe davam aspecto tenso." 

Afrânio se recorda da fisiono
mia de Lamarca, pois conversa-, 
ram por mais de uma hora e meia, 
antes da cirurgia: "Era uma fisio
nomia de pânico, de quem estava 
fugindo, se alimentando mal. Ele 
tinha· o rosto chupado, abatido, 

marcado por rugas muito pro
nunciadas. Rugas são sinais cla
ros de tensão." Nessa conversa, o 
líder da VPR revelou grande de
terminação, s.egundo o médico: 
"Ele di,sse duas vezes: 'Se nós 
morrer,mos, outros tomarão o 
nosso lugar. 0 que não podemos 
é deixar de fazer. Alguém tem de 
fazer e ·eu estou preparado para 
isso"'. 

Mas' Afrânio não teve condi
ções de·· avaliar os resultados da 
cirurgiã; reafüada no início da 

manhã. Larnarca passou apenas 
urna noite na clínica e foi embora 
na manhã seguinte. Não retornou 
para retir!lr os pontos das çicatri
zes e nem para outros _13rocedi
mentos - como a massagem -
que ajudariam a consolidar a ci
rurgia. O médico imagina que La
marca certamente deve ter, ficado 
com marcas dos pontos. 

Segundo Afrânio, as seqüelas 
da operação P.,odem ter influído 
na opinião negativa de Iara a-res
peito do t�a!:íalho. Ela achou q.ue 

' a operação ficou "uma porca
ria,,' conforme comentou .cem
companheiros. O médico sabe 
que a cirurgia decepcionou �1-
guns dirigentes da VPR, que es
peravam uma grande transforma
ção no rosto de Lamarca. "Eu 

,\-aceitei fazer a cirurgia- sem per-
guntar quem ele erà, mas não 
me propus a transgredi� o c�digo. 
de ética profissional e fazer u;m 
E,obocop ... " 
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As quatro mudanças no rosto do guerrilheiro 
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Desenhos segundo o cirurgião plástico 

1- Lamarca tinha um nariz adunco e longo, que foi
reduzido em um a um e meio centímetro na altura. �

2- Os ossos laterais do nariz foram estreitados,
deixando o nariz reto e baixo, num perfil mais
delicado.

3- Lamarca tinha rugas mu�o pronunciadas que
desciam do nariz para as partes laterais da boca. As
duas rugas foram retiradas por ressecção e sutura
e a pele da região foi preenchida com o próprio
tecido.

4- O guerrilheiro também tinha uma ruga
pronunciada entre as sobrancelhas, a chamada
ruga glabelar, que faz o cenho franzido. Foram
retirados dois músculos laterais e com isso a
ruga desapareceu.

''Para quem só o 
conhecia de 

fotografia, Lamarca 
mudou muito. De 

perfil, ele já não era a 
mesma pessoa'' 

Afrânio Freitas 

Azevedo,, médico 



·�· Auxiliar se

assustou 
Os dois auxiliares de Afrãnio 

Azevedo na operação de Lamarca 
continuam vivendo no Rio e dão 
.importância diferente ao trabalho 
realizado há 27 anos. Para o anes
tesista Luís Alves Filho, 52 anos, 
!,amarca foi apenas "mais um nú
. mero" nos vários serviços que fez 
naquele dia. Já o cirurgião plásti
co Arnauri Santiago de Almeida, 
.66 anos, considera o episódio a 
sua colaboração na luta contra a 
ditadura militar. 
- Amauri faz questão de regis
trar que sua participação foi invo
luntária: tomou parte na opera
-çâo porque costumava trabalhar
·com Afrânio, que tinha conhecido
poucas anos antes na equipe de
Ivo Pitangui. Sabia que o paciente
ira adversário do regime e levou
um susto" quando Afrânio disse

de quem se tratava.
"Achei bom ter participado da

cirurgia. Foi minha forma de co
laboração contra o regime. Não
me arrependo", afirma Afrânio.
O anestesista Luís Alves Fiih

º

o diz
que na época somente se preocu
pava com o trabalho. "Quando

. _ we disseram que tinha participa-
do da operação de Lamarca tive

--ram que me explicar quem era 
o "-Se "
l(l1 . _. 

1
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Resg_ate da História 

PAULO CASTELO B.RANCO • 

Q
uando, em 19/10/1986, o JOR
NAL DO BRASIL, com o título

acuna, encerrou uma série de reporta
gens sobre a morte do ex-presidente 
Juscelino Kubitscheck, sua viúva Sa
rah, pela primeira e última vez tratou 
do assunto como tendo sido um atenta
do - e não acidente, como fora afir
mado pelas autoridades da época. As
sim foi feito. Durante dez anos, e até a 
sua morte, nenhum amigo ou familiar 
aceitou falar sobre as suas afirmações. 

Agora, com a sua morte, fui procu
rado por Serafim Jardim, presidente da 
Casa de Juscelino em Diamantina, terra 
natal do ex-presidente. Fiel escudeiro 
de JK e criador do museu que preserva. 
a imagem do grande brasileiro, Serafim 
buscava um advogado que se dispusses
se a examinar os autos do processo que 
apurou a morte do ex-presidente e Ge-

i raldo Ribeiro, seu motorista. 
Ligado a Brasília e às idéias de Jus

celino, tomei vista dos autos no Fórum 
de Resende e constatei as suspeitas de 

_Serafim. Uma grande fan� �gia à 
cada página. Depoimentos contraditó
rios, ausência das fotos dos cadáveres 
"por ordem superior", inexistência de 
perícia visando possível sabotagem, 
afirmações de clarões e estrondos sobre 
o carro em que viajara JK, latJdos ex
tensos e sofisticados buscando justificar
de forma irrefutável um acidente de
automóvel, acusações infundadas sobre
um motorista de ônibus, troca de peri
to, inúmeros pedidos de retirada dos
destroços do carro do pátio da delega
cia de Resende, mas que ali ficaram,
inexplicavelmente, aguardado or ua-

se 20 anos a chegada do delegado Rob
son Silva, disposto a investigar tudo. 

As incompreensões são muitas, mas 
obtivemos o apoio do Ministério Públi
co do Rio de Janeiro, que por intermé
dio da Promotora Débora Sarmento, 
acatou nosso pedido e requisitou inves
tigações de possível atentado, além da 
determinação do secretário Hélio Luz, 
que nomeou delegado especial e exigiu 
investigações rigorosas. 

Pretendemos passar a limpo mais es-
,__ta história es�brosa do nosso passado 

recente. Queremos ouvir as testemunhás 
da época, os policiais rodoviários, aque
les como o ex-presidente Figueiredo, que 
fortaleceu o processo de abertura demoo 
crática iniciado por Ernesto Geisel e que� 
com um simples depoimento, poderia es
clarecer se a carta do ex-chefe da DIN� 
do Chile a ele, relatando a preocupaçãp 
do regime militar chileno com JK, é ver
dadeira ou não. Queremos ouvir Man0t;\ 
Contreras, militar chileno condenado �. 
preso pela morte do ex-chanceler Orlan
clo Letelier em Washington um. mês após 
a morte de JK.

Buscàmos re'sgatar a História do
Brasil preservando a memória de J uscé:.' 
lino Kubitscheck como um dos maio
res brasileiros, e que foi impedido de' 
voltar ao poder por atos antidemocrá'..' 
ticos. Queremos, por fim, a ajuda de 

�·

todos que possam colaborar esclare� 
cendo o mistério que envolveu a mopa
te de JK. Queremos somente que apa
reça a verdade. 

• Advogado 
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CLAUDIO ANDRADE DE ALMEIDA REGO* 

E
m 1977 ou 1978, não me lembro ao
certo, o empresário Tito Maciolli,

dono da Viação Cometa, encarregou o 
escritórió de advocacia em que trabalho 
até hoje, na época dirigido por meu pai, 
Orosimbo de Almeida Rego, especialis
ta em.direito de trasnportes rodoviários 
de passageiros, para acompanhar a 
ação penal, no Tribunal de Alçada da 
Capital, em que era réu o motori'Sta 
Josias Nunes de Oliveira, envolvido ca
sualmente no acidente que motivou a 
morte de J-uscelino Kubitschek e seu 
motorista. 

Naquela oeasião, trabalhávamos 
juntos, os doutores Orosimbo de Al
meida Rego e Raymundo Lopes Ma
chado e, como advogados, entre outros, 
Paulo Eduard0 de Araújo Saboya e eu. 

Em nosso escritório, como clientes, 
haviam cerca de cinqüenta empresas 
interestaduais de ônibus, e o encarrega
do do acompanhamento das ações cri
minais que envolvessem veículos de 
nossos clientes era eu, em todo Brasil. 

... 

O processo criminal do acidente 
que vitimou Juscelino, foi exaustiva
mente examinado e reexaminado, 
não apenas para defendermos com o 
devido afinco o motorista da Cometa 
mas, por sermos, Paulo Saboya e eu, 
militantes ativos contra a "revolu
ção" militar, e termos, naquela épo
ca, interesse em averiguar se a morte 
de Juscelino tinha sido acidental, ou 
se o ex-presidente teria sido vítima de 
algum atentado. 

Para confirmar que a morte de Jus
celino tinha sido causada por impru
dência e imperícia de seu motorista, 

cheguei a pensar em conti;-atar Ar
mindo Beux, o maior expert do as
sunto na época. 

Não foi necessário o aval daquele 
perito para que tivéssemos a certeza 
que o acidente deu-se por excesso de 
velocidade do Opala que conduzia 
Juscelino dormindo no banco trasei
ro e imprudência de seu motorista, 
talvez causada por sono. 

As testemunhas que viajavam, como 
passageiros no ônibus, mentem quando 
dizem ter visto a mecânica do acidente 
porque, quando o Opala tentava ultra
passar o ôntbus, a, mais de 130 quilôme-
tros por hora, esbarrou levemente na 
lateral do coletivo, perdendo a direção 
e indo se chocar com caminhão que 
trafegava na outra pista. Nenhum pas.
sageiro, a não ser que viajasse em cimçi 
do ônibus e voltado para a traseira, 
poderia ter visto como se deu a colisão. 

Mais. Se, porventura, nós, os advo
gados que defendíamos o motorista d} 
Cometa, suspeitássemos de que teria 
havido qualquer vestígio de atentado 
contra a vida do ex-Presidente, teríà
mos denunciado o fato à imprensa in-
ternacional - inimigos que éramos e 
somos de governos totalitários. Eu, 
pessoalmente, sairia do país com o pro
cesso debaixo do braço para denunciàr 
mais uma violência da ditadura, pois 
tinha.trinta anos a menos. 

A reabertura do inquérito acerca da 
morte de J uscelino, vai custar dinheiro 
aos cofres públicos, e a conta deve ser 
mandada para aqueles que só querem 
aparecer nos jornais. 

• Advogac;to 
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• Cirurgião que operou o guerrilheiro em 69, no Rio, diz � um calo ósseo

no nariz poderá facilitar a identificação da ossida 
_ ---- 88p©_,si,al.q 

• 

-

.TEODOMIRO BRAGA 

BELO HORIZONTE - Um calo 
ósseo no n.ariz poderá confirmar se 
a ossada entregue pelos militares é 
realmente a do guerrilheiro Carlos 
Lamarca, morto no sertão baiano 
em 1971. Submetido a uma cirurgia 
plástica em 1969, ele teve o osso 
nasal quebrado e "empurrado para 
dentro", conforme revelou 27 anos 
depois ao jornal Hoje em Dia, desta 
capital, 0 cirurgião mineiro Afrânio 
Marciliap0 Freitas Azevedo, que já 
integrou a equipe de Ivo Pitanguy. 

A operação foi realizada em 
agosto de 196,9, numa clínica de 
Afrânio em Santa Tereza, no Rio, a 
Clínica de Cirurgia São João de 
Deus. Lamarca foi internado sob o 
nome falso de Paulo César de Cas
tro e a cirurgia alterou o perfil de 
seu nariz e eliminou sulcos na testa 
e face. A mudança do nariz resul
tou num calo ósseo que, segundo 
Afrânio Azevedo, não desaparece 
com o tempo. Outro detalhe, reve
la, poderá ajudar na ide?,tifi�ação 
da ossada que está na Uruvers1dade 
de Brasília (UnB): Lamarca não ti
nha a arcada dentária superior e 
usava uma dentadura. 

Colaboração - Localizado 
'pelo jornal Hoje em Dia em Uber
' lândia, a terra natal para onde vol
' tou após a morte do pai, em 1980, 
Afrânio diz que não se arrepende 

1 do que fez: "Era uma forma de 
colaborar na luta contra a ditadu
ra." Denunciado como o autor da 
cirurgia plástica em Lamarca por 
um dos seguranças do. guerrilheiro 
presos pelo DOI-Codi, Wellington 
Moreira Diniz, Afrânio passou 3? 
dias numa solitária do DOI-Cod1, 

no Rio. Ele alegou que não sabia da 
verdadeira identidade do paciente e 
o inquérito acabou arquivado por
falta de provas.

Lembra Afrânio que a cirurgia 
começou às 8h e durou uma hora e 
45 minutos. Ele foi auxiliado pelo 
médico cearense Amauri Luzardo 
Santiago de Almeida e pelo aneste
sista Luís Alves. O médico se lem
bra de uma mulher muito bonita 
que visitou Lamarca uma vez du
rante o período de recuperàção e 
que mais tarde soube que era Iara 
Iavelberg, sua companheira. 

Arcada - Afrânio constatou 
que Lamarca não tinha a arcada 
superior na hora de fixar o tubo 
que garantiria o suprimento de oxi
gênio durante a cirurgia. O cirur
gião não sabe dizer se os dentes 
inferiores também eram artificiais. 
Essas informações foram transmiti
das a um médico legista da UnB, 
que o procurou em busca de infor
mações que possam contribuir para 

_ a identificação da ossada. 
O líder da VPR queria que a 

cirurgia fosse realizada numa casa 
afastada, mas Afrânio se recusou a 
operar o guerrilheiro sem a infra
estrutura existente numa clínica. 
Ele garante que, ao fazer a cicurgía, 
sabia apenas que se tratava de um 
dos líderes da guerrilha procurados 
pela polícia. Somente uma semana 
depois, o médico Almir Dutton 
Ferreira, que havia convencido 
Afrânio a realizar a cirurgia, lhe 
revelou a verdadeira identidade do 
paciente. 

Afrânio foi escolhido para a 
operação por suas ligações com o 

Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), na década de, 60. Almir Fer
reira era um dos lideres da base 
médica da VPR. Antes de realizar a 
cirurgia, Afrânio teve duas entre
vistas com o guerrilheiro. "Ele era 
uma pessoa muito tranqüila e preo
cupada com o que iria fazer. Sabia 
que estava sob a vigilância de um 
aparelho repressivo muito sólido, 
mas estava disposto a se sacrificar, 
pois não podia fugir da luta", con
tou o cirurgião ao jornal mineiro. 

Versão - H0je com 57 anos, 
Afrânio conta que combinou com 
Almir Ferreira que, se fosse preso e 
interrogado, diria que o operado 
tinha mostrado documentos que 
lhe pareceram verdadeiros e em ins
tante algum •imaginou que era um 
terrorista, como se dizia na época. 
Ele nada cobrou pelo trabalho, mas 
disse à policia, como tinha combi
nado com Ferreira, que recebeu 
US$ 2.500 pela operação. 

Ao saber de Almir Ferreira que 
havia operado Lamarca, Afrânio 
dirigiu-se imediatamente ao Aero
porto Santos Dumont, para confe
rir se era ele mesmo nos cartazes de 
"procurados" estampados nos 
principais pontos de saída do. pai�.
"Fiquei muito contente e envaidec1-
do. Estava também muito tranqüilo 
pois não havia cometido crime al
gum", diz o cirurgião. Atualmente 
Afrânio coordena a campanha do 
candidato do PSDB à Prefeitura de 
Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira. 
Naquela cidade, ele foi secretário 
de Educação dos dois últimos pre
feitos, Virgílio Gallasssí e Paulo Fe
rolla. 



-� Vereado,r entra
em curral e dá 
tiros em B. Roxo 

O vereador de Belford Roxo, 
AmaldQ.. Cabral. está sendo ac.u.s.a.:. 
do por funcionários da Defesa 
Civil, de ter invadido o curral 
municipal, no Bairro São 
Bernardo, por volta das 19 horas 
de quinta-feira, e soltado 11 ani
mais. Segundo eles, Arnaldo, que 
l iderava um grupo de oito 
homens, disparou cerca de 13 tiros 
para o ar. O caso foi registrado na 
54!! DP (Belford Roxo). 

Uma testemunha, que não quis 
se identificar, afirmando que está 
sob ameaça, contou que o verea
dor ameaçou o chefe do plantão, 
colocando um .revólver na  sua 
cabeça. Na delegacia, a informa
ção ·é que o caso foi registrado 
como tiro a esmo. Ontem foi feita 
a perícia do local, que apresentava 
a cerca arrebentada. O vereador 
deverá ser chamado para prestar 
depoimento nos próximos dias. 

JORr�rL HOJE 

Data __ cZ51 �_/ __ CfÓ. 
Caderao .  __ Pág. 3
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General da comissão especial anuncia que 

Exército vai ajudar na procura dos corpos 
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Representante das famílias de desaparecidos critica legista que examinou ossad 

• 

• BRASILIA. O general Oswaldo Go
mes, representante das Forças 
Armadas na Comissão Especial 
que investiga as mortes e os de
saparecimentos polfticos durante 
o regime militar, disse que o Exér
cito está disposto a cooperar pa
ra localizar todos· os corpos de
desaparecidos políticos. sejam
eles do Araguaia ou não. O gene
ral acrescentou que a comissão já
tinha decidido que esse proble
ma seria tratado numa etapa pos
terior. Nesse momento, disse o
general, a Comissão cuida de ana
lisar pedidos de indenização de
parentes de pessoas que morre
ram sob a guarda do Estado.

- Procurar corpos exige muita
pesquisa, sobretudo no Araguaia. 
Os corpos dos nossos, nós carre
gávamos. Os dos guerilheiros 
eram enterrados nos locais onde 
tombaram. Aquela área é enorme 
e por isso não será tarefa fácil. 

Quanto à afirmação de que os do
cumentos publicados provam 
que guen:ilheiros foram mortos 
depois de presos. discordo. Essa 
é uma dedução do jornal, que não 
ficou provada - disse ele. 

O mistério que envolve o desa
parecimento de Maria Lúcia Petit 
parecer estar chegando ao fim . 
Suzana Lisboa, representante das 
famílias dos desaparecidos políti
cos 11a Comissão Especial, vai exi
gir a análise de uma ossada en
contrada há cinco anos em Xam
bioá e que desde então estão 
num laboratório da Unicamp. Se
gundo Suzana, a fotografia publi
cada na edição de domingo do 
GLOBO não deixa mais dúvidas 
sobre a sua identidade. A irmã de 
Maria Lúcia, Laura Petit, já mar
cou uma reunião com os legistas 
da Unicamp, na quinta-feira, onde 
apresentará as fotos publicadas. 
Os despojos encontrados em 
Xambioá guardam características 
idênticas às reveladas na foto do 

cadáver de Maria Lúcia: o crânio 
estava coberto por um saco plás
tico e todos os despojos foram 
envoltos numa lona de pára-que
das. No dia 15 de junho de 1972, 
segundo relato de moradores, 
Maria Lúcia usava calças compri
das de brim cinza e camisa cáqui 
e cinto de couro. Tinha uma feri
da de leishmaniose na mão. 

- O legista Fortunato Badan
Palhares não usou nenhum pro
cedimento científico para afirmar 
que a ossada não era a de Maria 
Lúcia. Aqueles restos nunca fo
ram efetivamente analisados. 
Agora, com essas revelações, vou 
pedir à comissão que exija a aná
lise definitiva - disse Suzana. 

Além dos detalhes revelados 
na foto produzida pelo militar 
que também guardou anotações 
sobre diversos guerrilheiros pre
sos e mais tarde mortos, Suzana 
indica outro detalhe que contri
bue para firmar sua convicção: o 
fecho do cinto dos restos mortais 

de Xambioá era igual a um da Ma
ria Lúcia. Segundo ela, Badan Pa
lhares não tem agora como se re
cusar a proceder a investigação 
científica daquela ossada. Na oca
sião, imaginou-se que a ossada 
deveria ser de Maria Lúcia ou de 
Áurea Elisa Pereira. 

- Badan Palhares não proce
deu investigações profundas por
que o ex-guerrilheiro Dower Ca
valcailte sugeriu tratar-se dos 
restos da filha de um dentista da 
região: metralhada por não aten
der a uma ordem de um militar -
afir..mou Suzana. 

Segundo o porta-voz da Presi
dência, Sérgio Amaral, uma possi-
vel indenização aos parentes dos 
guen:ilheiros mortos no Araguaia 
será analisada dentro dos enca
minhamentos já feitos pelo Go
verno em relação aos desapareci
dos políticos. Amaral garantiu 
que o Governo está empenhado 
para que os parentes das vítimas 
tenham uma justa reparação.• 



amília identifica reso apanhand 
em foto do dossiê 
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Infarto matou guerrilheiro que deixou escritos dois livros sobre a guerrilha, 

-

numa homenagem aos companheiros mortos 

Adriana Barsottl 

• As provas sobre a crueldade da 
guerrilha do Araguaia, que tanto
buscou durante mais de 15 anos
de sua vida, o ex-militante do PC
doB Dower Cavalcante não pôde
contemplar. Autor de dois livros
Incompletos sobre aquele movi
mento, ele morreu em 1992, aos
41 anos, vitima de Infarto - qua
tro anos antes de sua família re
conhecê-lo, ontem, como o guer
rilheiro que estâ apanhando nu
ma das fotos do dossiê militar so
bre a luta armada, publicada do
mingo no GLOBO. Sem conseguir
conter o choro, sua irmã Regina
Cavalcante, que o criou, não t�
dúvidas quanto à Identificação.

- Pelo tórax largo, pelo abdô
mem e pelo nariz e pelas orelhas, 
tenho a certeza de que é o Dower. 
Cheguei a essa conclusão depois 
de analisar detalhadamente a fo
to Junto com mais dois Irmãos -
revela. 

Um deles, que prefere !\e man
ter no anonimato, confirma: 

- O corte e a textura do cabelo
são do Dower. Além disso, o tórax 
dele era bem mais largo que a ba
cla, como o corpo do homem da 
fotografia. 

A Irmã mais velha, Teresa Bo
navides, faz coro. 

- t o meu Irmão. t uma emo
ção terrfvel reconhecê-lo assim,
tlo Jovem - lamenta Teresa, que,
sem conter as lágrimas, é obriga
da a Interromper a entrevista, pe
lo telefone, diversas vezes.

Guerrllhelro guardou seqüelas 
das torturas até o fim da vida 

A foto chocou mais por ter fla
grado o momento de uma das ln
t�rmlnávels sessões de tortura a 
que Dower foi submetido, a partir 
qe sua prisão. Até o ftm da vida, 
ele sofria com as seqüelas deixa
das pelos choques elétricos nas 
mãos. No ano em que morreu, 
praticamente com aqueles mem
tSros paralisados, ele Já não con
seguia escrever nem apanhar ob
jetos com firmeza. Desesperado 
iara concluir os dois livros antes 
de morrer -Dower era vitima de 
hipertensão - abandonou a ca
neta e passou a registrar os rela
�s em fitas cassetes. O material 
foi confiado a um irmão que, por 

enquanto, não tem a Intenção de 
publlcâ-lo. 

- Ele sofria multo e se queixa
va de dores de cabeça constan
tes. Vivia sobressaltado e costu
mava ter alucinações. Certa vez, 
quando fui visitá-lo na prisão, em 
São Paulo, comentei sobre a gen
tileza de um dos carcereiros. Ele, 
desconsolado, me mostrou, en
tão, os ouvidos cheios de pus -
lembra seu Irmão. 

Solto em 1975, Dower se for
mou em medicina e não teve mais 
mllltãncla polltlca. Seu primeiro 
desejo foi ver o mar. 

- Quando o levei à praia, ele
parecia uma criança de dois anos, 
com medo de tudo - conta a Ir
mã Regina. 

Uvros eram espécle de 
compromluo com os mortos 

Mas, ao contrário de outros so
breviventes, Dower não queria 
esquecer o passado. Começou a 
escrever seus dois livros - um 
sobre a guerrilha e outro sobre 
onde estariam enterradas as viti
mas do movimento - ainda na 
prisão, ein Fortaleza, onde cum
priu o fim da pena. Apesar do 
trauma, chegou a voltar três ve
zes ao Araguaia em busca de pro
vas. Não Interromperia a emprei
tada até o dia de sua morte, quan
do deixou cinco cartas, entre elas 
uma para o Irmão, recomendan
do que publicasse a obra e outra 
para um editor de Fortaleza. 

- Esse projeto era uma espé
cie de compromisso moral com 
os mortos - opina o Irmão. 

Foi em nome do mesmo com
promisso que Dower deflagrou 
uma campanha, no Cearâ, na dé
cada de 80, contra um general 
que se candidatara a deputado. 
Desafiou publicamente o militar a 
provar que não participara da 
tortura durante a ditadura, de
nunciando ter sido uma de suas 
vftlmas. Mas a angústia tomou 
conta do ex-guerrilheiro nos últi
mos anos de sua vida e, segundo 
os parentes, ele entrou num pro
cesso de auto-destruição. Fuma
va cinco maços de cigarro por dia 
e, embora não pudesse engordar, 
comia compulsivamente. 

.- Ele sofria demais e, certa 
vez, chegou a prever sua morte 
- conta o Irmão.•
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� rotina espartana dos militantes na 
guerrilha 

• 

ARMAS E OBJETOS dos guerrilheiros apreendidos pelas Forças Armadas 

�esar do esforço para se passarem por camponeses, a origem urbana

dos guerri I hei ros era notada 
Azlz FIiho, Consuelo Dleguez 

e Letícia Helena 

• Eles não chegaram a conhecer a
TV em cores -cuja transmissão
fora inaugurada pelo general Emi
lio Garrastazu Médici em 19 de fe
vereiro de 1972. Também não
âcompanharam o drama de "Sel
va de pedra" -o hit da televisão
brasileira naquele ano. Quatro
deles não viram chegar agosto -
e, com ele, a inauguração do pri
meiro trecho da Transamazônica:
foram mortos na primeira campa
nha do Exército contra a guerri
lha. Começava ai o fim do sonho
qe 69 militantes do PC do B que
se embrenharam nas matas do
Araguaia para desencadear uma
rebelião popular. Em 5 de janeiro
de 75, o pesadelo teve a cena final
GOm a prisão � e morte - dos
três últimos remanescentes. Dos
que ficaram do inicio ao fim, nln
sw_ém sobreviveu.

': A história que leva o PC do B ao 
Araguaia começa em 66, quando 
os primeiros militantes chegaram 
a São Geraldo e São Domingos do 
Araguaia. Trabalhavam no campo 
para adquirir calos nas mãos e 
um tom de pele que disfarçasse a 
origem de cidade grande. A rotina 
�a tlgoro-sa: entre Sh e Sh30m, os 
Tiíoradores de cada casa -entre 
ttês e cinco - Iniciavam a labuta. 
As tarefas domésticas eram divi
didas. Cada um lavava a própria 
rpupa e havia uma escala para 
�!dar da cozinha. O cardápio va
rjava. Homens e mulheres caça
vam -veado, cotla, paca ou gam
bá -e pescavam. Como o arroz 
era raridade, a base da alimenta
ção era a farinha. 

- Ness1s lugares, farinha é
fundamental. t fácil de arrumar e 
dá a sensação de estômago cheio. 

Pior foi um per[odo que ficamos 
sem sal - lembra Elza Monnerat, 
do Comitê Central do PC do B, ho
je com 82 anos. 

Elza contraiu malária oito ve
zes na beira do Rio Araguaia, on
de era obrigada a carregar uma 
pistola e uma carabina quando la 
ao mato fazer as necessidades. 

-Isso quando dava tempo de
pegar a mochila. A malária é um 
desarranjo Intestinal só -recor
da, rindo do medo que sentia de 
onças pintadas e cobras. 
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Mesmo antes do Exército, todos 
dormiam fora etn redes 

As casas não tinham paredes 
internas. Todos dormiam do lado 
de fora e, no frio, usavam cober
tores finos, semelhantes aos dos 
mendigos das cidades. Regilena 
Carvalho, outra sobrevivente, 
lembra-se de que, pouco antes de 
abril de 72, quando o Exército 
atacou, algumas precauções já ti
nham sido tomadas. 

- Não passávamos as noites
dentro de casa, mas em redes ar
madas dentro da mata - diz Re
gilena, que se entregou aos mili
tares em julho de 72. 

Integrante de um dos três gru
pos do Destacamento C dos guer
rilheJros, Regilena passou três 
meses acampada na mata, Inter
rompendo a vJda agradável de 
camponesa num sftlo onde plan
tava e colhia arroz, feijão, legu
mes· e frutas, além de extrair cas
tanha. Achar um jaboti era um 
troféu. A carne era macia e o bi
cho era capturado sem necessi
dade de correria e tiros. 

A caça não era tarefa fáctl. Para 
André Grabols, multo mfope, en
tão era mais diffcll. Mas, como 
conta Crlméla Almeida, sua mu. 
lher, ele não perdia o humor. 

- Uma vez ele conseguiu pe
gar um Jacaré enorme porque o 
bicho estava quase morto. Ele in
ventou que tinha sido uma luta 
dlffcll. Quando ele vinha vindo 
pela estrada com o jacaré, um 
camponês elogiou a caça e, para 
espanto do homem, ele respon
deu: "fica com este que eu vou 
buscar o outro que deixei na bei
ra do rio". 

Um ano e meio de vida dura, se-
gundo Regllena, foi o suficiente 

para que mãos e pés parassem de 
sangrar. Mas o esforço espartano 
dos guerrilheiros para se confun
direm com os camponeses nem 
sempre era bem sucedido. 

-Tfnhall}os a pele mais clara e
usávamos calças compridas. As 
pes,soas estranhavam. Um dia U)ll 
camponês disse para outro que a 
nossa Bfblia era diferente das ou
tras - conta Regilena, hoje Jorna
lista em Itajubá, Minas Gerais. 

Dlficil era para João Carlos 

Haas Sobrinho esconder sua con
dição de médico. Numa região in
festada de doenças e miséria, 
muitas vezes ele se sentia obriga
do a socorrer a população local. 
Mas como explicar o que um mé
dico fazia naquele Jim de mundo? 
Aproveitando o misticismo local, 
João Carlos se dizia curandeiro 
para disfarçar os atendimentos 
que eventualmente fazia, conta o 
ex-guerrilheiro e atual deputado 
federal José Genoíno Neto. 

Operação para salvar mulher 
poderia denunciar médico 

Numa ocasião, porém, João 
Carlos foi obrigado a mostrar 
suas habilidades. Uma moradora 
estava tendo um parto difícil, cor
rendo risco de vida. A guerrilhei
ra Luiza Garlipe, a Tuca - enfer
meira que fazia as vezes de par
teira - que atendia a mulher, foi 
pedir ajuda a João Carlos. Era ca
so de cirurgia. O médico ia ter 
que se expor. Foi uma decisão di
fícil, precedida de um pequeno 
debate entre eles. João Carlos op
tou por tentar salvar a mulher. 

- Quando ele chegou à cabana
viu que o bebê estava morto. A 
mulher sofria multo. Ele fez um 
bisturi com 'duas giletes, tirou o 
bebê e salvou a mãe. Foi arrisca
do, mas ele ali optou pela medi
cina - lembra o presidente do PC 
do B, João Amazonas. 

A rotina dura inclufa o trabalho 
na roça, treinamentos para com
bate e sessões de leitura de polí
tica e técnicas de guerrilha. O la
zer era aos domingos, quando re
cebiam ou visitavam moradores 
da região. Os guerrilheiros mon
taram uma infra-estrutura que in
cluía antenas improvisadas sobre 
as árvores, permitindo a escuta 
da Rádio Tirana. • 
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OGLIBO O PAÍS• IS 

A HISTÓRIA SECRETA: Estudante citado como fonte de informações do Exército na guer:rilha foi capturado em 72 e morto em 7 4 

João Amazonas de Souza Pedroso • "Cid" 
- Fllllo de João de Souza Pedroso e Raimunda Leal Pedroso, natural 
do Pará em 01 jan 912 . res. Romualdo de Seixas, 584, GB, ou 
General Silvestre Rocha, 17 /402, Niterói - membro do Comitê Cen
tral do PC do B - curso na China - cassado, condenado a 07 anos de 
reclusão • É o dirigente máximo na área 
- Não está na área (Tobias) 

Regtlena da Silva C..rvalho "Lena" 
• filha de Bertulino Mendes Carvalho e Maria Aparecida Silva car
valho, natural de Pedrat/MG, em 09 Jan 4 7 
- casada com Ja1me Petit da Silva e cunhada de Maria Lúcia Petit da 
Silva 

João de Paula Monteiro Ferreira • não localizado 
- filho de Norberto Ferreira Filho e Maria de Lourdes Monteiro, na
tural de Crateús, CE, em 25 out 45 • estudou medicina na UFCeará 
- sobrinho do ex-deputado Oeuzlmas Llns cavalcante - amante de 
Tuta cavalcanti - end.Duque de Caxias, 823/808, Fortaleza, Ceará
Preso em lbiúna 

• citado por Gilberto Telmo Sidney Marques 

Rosallno de Souia • "Mu11dlco" 
- tem dossiê na 6! RM 
- é bacharel pela Fac. Direito UFBa 
-foi amante de Sara Silva 
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Pedro Alexandrino de Oliveira FIiho "Perl", usa óculos, foi da AP 
- Filho de Pedro Alexandrino de Oliveira e Diana Piloli de Oliveira, 
natural de BH/MG, em 19 Mar 47 - registra antecedentes no PC do 
B/MG, tendo atuado no meio bancário em Belo Horizonte - após en
contro onde morreu Adriana Fonseca Filho, seus documentos foram 
encontrados no local (Pedras) - é passivei que esteja integrando o Ost 
•c• - identificado por Tobias Pereira Júnior 
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Elza de Lima Monerat ·"D.Maria", "Velha", "Velha Maria'', "Maria 
da Glória Lopes da Silva" 
• filha de Luiz de Deus Monerat e Laudelina c:le Uma Monerat, natural 
do Est. do Rio, em 19 eut 913 
- t m curso na China 
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João Carlos Haas Sobrinho. "José"·'"Juca' • "Ant6nlo'1 
- filho de Ildefonso Haas e llma linck Haas 
- natural de São Leopoldo/ RGS, em 24 Jun 44 
- tem curso na China 
• mol'to no Pará em 30 set 72 
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Tobias Pereira Júnior· "lsalas", ·�oslas", "Marcus", "Sérgio" .; 
- filho de Tobias Pereira e Emllla Barreto Pi!reira, natural da GB (26 
nov 49) 
- em 1971 - 3� ano de medicina 
• foi citado por Douglas Alberto Milnes Jones • Integra o Dst "C" 
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Pelo menos nove guerrilheir�s dÍdos como desaparecidos foram morto� depois de terem sido presos pelas Forças Armada�

:
Navarro de MagalMes, aparece oferecidas pelos militares. só morreu em 1976, em São Paulo, Tinha a Comissão Militar, mas eu segundo a ficha 59, em 29 de ju-1 
como data da prisãb o dia 4 de fe- As anotações levantam duas hi- no chamado "massacre da Lapa" não fazia parte. Na minha ficha di- nho de 72, próximo à Jocalidad� 
vereiro de 74. Segundo o relatório póteses que não existiam para a - Mundico morreu em setembro zem que fiz curso na China. Eu es- de Pau Preto, morrendo no loca1:1
do Ministério da Marinha, ele es- morte de Rosalindo de Souza, o de 73, "por acidente com a arma tive lá, mas não fiz curso nenhum. aos 30 anos. Paulo Mendes RodrfJ 
tava "gravemen.te ferido", com Mundico. Na ficha 77 está escrito que portava". Tinha 33 anos. Engraçado. Como é que eles arru- gues, do Comitê Central do PC doI 
"capacidades de sobrevivência que ele foi "justiçado pelos com- As fichas contêm algumas in- maram essa foto minha? Não me B, foi morto em 25 de dezembro• 
desconhecidas", e morreu no dia panheiros" em 16 de agosto de formações equivocadas, princi- lembro dela - disse a ex-guerri- de 73. Na ficha de Uirassu de As-l 
14 do mês seguinte, aos 24 anos. 73, mas, em seguida, aparece a paimente em relação ao comando lheira Elza Monnerat, integrante sis Batista, o Valdir, a informaçãôl 

Aziz Filho 

o As fichas onde os militares ano
tavam a mão os dad0s sobre cada 
suspeito de integrar a guerrilha 
do Araguaia deixam claro que mi
litantes do PC do B dados como 
desaparecidos não morreram 
apenas em combate. Alguns fo
ram presos e deles nunca mais se 
teve notícia. Nas 54 fichas indivi
duais às quais O GLOBO teve 
acesso, as execuções não ficam 
explicitas, mas as prisões de pes
soas que nunca mais apareceram 
são registradas, com datas. Ama
reladas pelo tempo, as fichas for
mavam um _bloco cujas folhas já 
se soltaram. Há datas de nove pri
sões e 15 mortes de guerrilheiros 
conhecidos, além de quatro pri
sões e uma morte de pessoas que 
o próprio PC do B não identifica.

O estudante carioca Tobias Pe
reira Júnior, o Josias, o mais cita
do com� fonte de informação dos 
militares, foi preso, segundo a fi
cha número 82, em 18 de dezem
bro de 1972, na região do Rio Ga
meleira. Um relatório resumido 
- apenas com as datas das mor
tes - encaminhado à Comissão 
de Assuntos Externos do Senado 
em 1992 pelo Ministério da Mari
nha registra que Tobias foi morto 
elb 15 de fevereiro de 74, aos 25 
anos de idade - um ano e dois 
meses após o dia em que teria si
do preso pelos militares. 

José de Lima Piauhy Dourado, 
que tinha os codinomes Ivo e Zé 
Baiano, aparece como tendo sido 
preso em 25 de janeiro de 74 e 
<t:morto na mesma data". Tinha 27 
anos. Na ficha 40, de Hélio Luiz 

Um camponês que aderiu à IU- frase: "suicidou-se, segundo To- da ação armada e aos destaca- do Comitê Central do PC do B e da data de· sua morte, 11 de janel!• 
ta, conhecido como Pedro Carre- bias Pereira Jr." Em outro relató- mentos a que pertenciam os com- encarregada de levar ao Araguaia ro de 7 4, em Brejo Grande, fott 
tel, aparece na ficha 90 como ten- rio de 1992, do Exército, Mundico batentes. Os erros, segundo o mi- os guerrilheiros recrutados pelo posteriormente riscada a caneta!> 
do sido preso em 6 de janeiro de foi "morto em combate com as litar que fez as anotações, se de- partido no Rio e em São Paulo. O relatório da Marinha diz que elef 

74. A anotação diz que ele "apa- forças de segurança" em 16 de vem a dados falsos fornecidos pe- José Toledo de Oliveira (codi- foi morto em abril de 74.
receu estropiado em 6 de janeiro. agosto. Segundo o relatório de los interrogados e às dificuldades nome Vitor) foi morto em 29 de Também está rabiscada a datai 
de 74 e foi entregue a força por Ângelo Arroyo, dirigente do PC de investigações na selva. setembro de 72, com 32 anos. Kle- da morte de João Gualberto Caléf-1 
moradores locais", possivelmen- do B e único sobrevivente da ter- - Me colocaram em um tal de ber J,.emos da Silva (Carlito ou troni (Zebão), 25 de de�embro de
te motivados pel�s.recompensas ceira campanha da guerrilha - Bureau Político que não existia. Quelé) foi baleado ao tentar fugir, 73. O PC do B considerava a data

de 14 de outubro de 73. A ficha de 
Jana Moroni Barroso diz que, em 

As informações de Tobias, o desaparecido sem foto 
7 de janeiro de 74, ela foi identl-' 
ficada como Cristina do destac� 
mento A e que, em 11 de fevereir0 
de 74, foi morta, aos 25 anos. Asl 
circunstâncias não estão revelá!1 
das. O PC do B a dava como de-1 
saparecida desde janeiro, mas• 
um relatório da Marinha diz quel 
ela foi morta em 8 de fevereiro. : { 

Guerrilheiro foi preso sem o PC do ·s saber e teria sido usado para 'identificar companheiros 

• As anotações dos mílitares confirmam uma suspeita da cúpula do
PC do 8: a de que o Exército usou o guerrilheiro Tobias Pereira Jú
nior - que consta da lista oficial dos desaparecidos - para iden
tificar e localizar os companheiros. O diário não esclarece se Tobias, 
que usava o codinome Josias, foi torturado ou se a colaboração foi 
espontânea, mas uma data anotada em sua ficha pode esclarecer 
muita coisa: ele teria sido preso em 18 de dezembro -de 1972. Mas 
segundo !> relatório do dirigente Ângelo Arroyo, Tobias teria deser
tado somente um ano depois, quando ''fugiu perto de uma base do 
inimigo". Se Tobias rearmente foi preso em 72, pode ter feito um 
acordo com os militares para ser solto e atuar como um agente in-
filtrado na guerrilha. 

Ele aparece como a fonte das informações em oito fichas. A ob
servação "está na área" é atribuída a ele nas fichas de Elmo Corrêa, 
morto em maio de 1974; Guilherme Gomes Lund (25 de dezembro de 
1973); Teima Regina Cordeiro Corrêa Oaneiro de 1974); e João Carlos 
Wisnesky, que abandonou a guerrilha e mora no Rio. Ele informou 
também que João Amazonas não ·estava na região e que Rosalindo 

i I f , , l :· 1 

Souza, o Mundico, se matara. Não reconheceu Iran Caetano, equi
vocadamente apontado como guerrilheiro, mas identificou Pedro 
Alexandrino de Oliveira Filho, o Peri, morto em agosto de 74. 

O militar responsável pelas fichas. disse ao GLOBO que não in
terrogou Tobias e não acredita que ele tenha morrido no Araguaia. 
Em 93, um ex-soldado do Exército contou a amigos da ex-guerrilhei
ra Elza Monnerat que vira o corpo do estudante num matagal. Se
gundo Elza, o ex-soldado contou que teve um choque ao ver o corpo 
de Tobias, que teria sidq seu amigo. Segundo o relatório da Marinha, 
ele foi morto em 15 de fevereiro de 74. 

A mãe e a irmã de Tobias, que moram no Rio, se recusam a falar 
do caso. No cartaz dos desaparecidos da guerrilha, feito pelo PC do 
B1 Tobias é um dos poucos que não têm sequer uma foto. 
, O deputado federal José Genoíno (PT-SP), que foi preso no inicio 

dos combates, ac�a que não existell} elementos para se afirmar que 
Tobias tenha realmente colaborado com o Exército. 

- A gente vivia mudando de posição no mato, não havia ende
reço para�f calização. E nem todos se conheciaIJl - afirmou.

\ 

-- 1 7 E 1 

Jaime Petit da Silva, 28 anos, foi l 
morto em 22 de dezembro de 73, 
na Grota do Cajá, s .egundo a ficha;l 
o que coincide com os relatóriosi
do Exército e da Marinha. O cam!.> 
ponês Luiz Vieira de Almeida, que 1
o PC do B imaginava ter sido m01,J
to em 1974, morreu, segundo re-1 
gistro na ficha 91, em 31 de de-_ 
zembro de 73. "l 

Há nas fichas informações so-' 
bre José Genoíno, Regilena da Si!;.) 
va Carvalho e Pedro Albuquerque 
Neto, presos no início da guerrid 
lha e hoje vivos, e Glênio Fernan-t 

des de Sá, morto em setembro del 
90 no Rio Grande do Norte. -. 
.. ' 
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A dor e a emoção de dois dos 

sobreviventes 
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risao no ongresso da UNE de lbiúna. A foto serviu para identificá-lo quando foi preso no Araguaia

Um segue na política e é deputad� pelo PT; a outra quer esquecer o passado

- e hoje é evangélica 

Adriana Barsotti e Consuelo Dieguez 

• No dia 17 de abril de 1972, Ge
raldo saiu do local em que estava
seu destacamento, o B, na região
da Gameleira, com a missão de
avisar aos companheiros do des
tacamento C que o Exército esta
va na ãrea. Tomou todos os cui
dados antes de entrar na região
do Caiano. Um deles era procurar
um sinal específico numa deter
minada árvore, espécie de senha
para alertar se havia perigo na
área. Não vendo as m&rcas pros
seguiu. Procurou durante' o dia
pelos companheiros, mas não
achou ninguém. Já tinham fugido
do local. Dormiu na mata e na
manhã do dia 18, quando voltava
para seu destacamento, foi preso
por PMs de Xambioá, que o acha
ram suspeito.

Amizade de cachorro 
denunciou Genoino 

Geraldo ainda tentou fugir, mas 
levou um tiro de raspão e caiu no 
meio de umas raízes. Foi agarra-

do e amarrado a uma árvore. Ge
raldo era o codinome de José Ge
noíno Neto, na época um jovem 
de 24 anos. Hoje, deputado pelo 
PT de São Paulo, Genoino lembra 
com nitidez o dia da sua prisão 
registrado na foto agora publica: 
da pelo GLOBO. 

- Como eles não tinham alge
mas, primeiro me amarraram na
q uela árvore até o pessoal do 
Exército chegar. Só então fui alge
mado. Eu dizia que era lavrador 
que não conhecia o pessoal d� 
guerrilha. O problema é que o ca
chorro do destacamento me co
nheceu e veio me fazer festa. Aí 
eles diziam que eu conhecia o 
pessoal, porque o cachorro me 
conhecia. Dei uma olhada feia pa
ra o bicho, que ·toi embora. Mas 
de noite, quando estava todo 
mundo dormindo, o cachorro vol
tou, me lambeu e encostou o fo
cinho na minha cara. Naquele 
momento, chorei. O gesto do ca-

chorro foi mais humano do que o 
de todos aqueles seres humanos 
à minha volta. 

No dia 21, Genoíno foi transfe
rido para Brasília de avião. Lá, 
su,a identidade e sua condição de 
ljbilitante do PC do B foram des
cobertas com auxílio da foto tira
ela após �ua prisão no congresso 
de est4dantes em lbiúna. Mais 
tarde, foi lev.ado algumas vezes 
de volta ao Araguaia para reco
nhecer corpos de cornoaohPirnc: 

- cenas que provocam até hoje
pesadelos no deputado. Genoino
traz ainda as marcas da guerrilha.
Não só no corpo- que exibe ci
catrizes de leishmaniose contraí
da na mata, e das queimaduras de
cigarro, adquiridas nas sessões
de tortura - mas na memória.
Não esconde a emoção quando
lembra de Sueli Kanaiama, uma
guerrilheira com quem viveu um
lamor platônico nos dois anos em
que esteve no Araguaia.
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- Nós nunca tivemos nada.
Era só um amor platônico. Ela ti
nha um cabelo liso, preto, bem 
comprido. Eu dizia para ela não 
deixar ninguém cortar seu cabe
lo, só eu. Depois, na cadeia, sou
be que ela tinha sido morta com 

· mais de cem tiros. Foi horrível -
conta, emocionado.

Companheira de prisão do de
putado José Genoíno, a socióloga
e economista baiana Luzia Reis
tenta esquecer seu ·passado de

,

guerrilheira des·de que deixou q
quartel do Setor MiHtar Urbano,
em Brasilia, em 1973. Ela fico�
presa durante dez meses; e foi
submetida a tortura. Hoje com 46
anos, a ex-militante do PC do B �
convertida à Igreja Messiânica.,
casada e mãe de um filho - conta
que ainda esbarra em dificulda;
des para reconstruir sua vida;
Evita revelar seu atual emprego

!
'

temendo ser discriminada.
- Depois que fui solta, me can

didatei a diversos concursos pú
blicos, fui classificada, mas ja
mais convocada. Em todas essas
ocasiões, fui chamada aos quar;
téis, onde me avisavam que eu
desistisse de arrumar um empr&
go no est.ado - conta Luzia, tefi:
tando conter o choro.

Luzia foi presa depois que 
um camponês a denunciou 

Em 1971, quando partiu para o 
Araguaia, Luzia, então com 2t 
anos, era estudante de Ciências 
Sociais na Universidade Federal 
da Bahia. Sua militância na politt
ca, que tivera inicio quando aind� 
freqüentava o curso secundário, 
se restringia ao movimento estu.. 
dantil. Na guerrilha, mesmo inex
periente, conseguiu escapar dê 
uma tropa do Exército, que aca,. 
bara de prender o amigo Dower 
Cavalcante, correndo para a m3i
ta. Seria presa dois dias depois, 
na casa de um camponês que a 
delatou. Terminava ali o sonho de 
derrubar a ditadura que, para ela, 
durara menos de um ano. 

- Foi muito doloroso meu pro,
cesso de recuperação. Depois de 
libertada, voltei a morar com 
meus pais e a estudar com afincd. 
Nunca mais quis saber de politi
ca. Fui marginalizada pela direita 
e pela esquerda, inclusive pelo 
PC do B - conta, sem querer re
velar o 'motivo de sua mágoa 
a�ual com o partido. • 

'Gelei da 
cabeça 
aos pés' 

o "Quando vi a foto, há duas
semanas, gelei da cabeça
aos pés. Voltei ao dia 18 de
abril de 1972, quando fui
preso e amarrado àquela ár
vore. A foto despertou duas
sensações diferentes. Uma,
de emoção, revivendo uma
época marcante na minha
vida. Espectador de uma ce-
na que eu vivera: eu, um jo
vem de 24 anos, amarrado ,
naquela árvore, sem ter
idéia de que a foto estava
sendo tirada e, muito me
nos, do que iria acontecer
comigo. A outra sensação
foi de um racionalismo ab
soluto: era muito estranho
ver aquela foto no Congres
so, um cenário tão distante ,
· daquela época. Me lembrei

1 

quando cheguei a Brasilia, 
em 21 de abril de ·72, num 
avião do Exército, para ser 
Interrogado. O Çongresso 
era para mim algo muito dis
tante. Quando estava preso 
no quartel do Setor· Militar 
Urbano, comentei com ai- , 
guns companheiros que no 
ano 2000 nós nos encontra
riam os bem próximo ao 
Congresso para ver se a gen-
te tinha tomado o poder. É 
um privilégio ser um sobre-
vivente. Ao mesm<;> tempo, 
uma responsabilidade: obri
gação de me atualizar sem 
medo de rever o que consi
dero intransigência e autori
tarismo da esquerda. 

"Cometemos erros na 
época da guerrilha. Mas te
mos que olhar tudo como 
um processo. Precisamos 
usar o pára-brisa e· o retrovi
sor. Se usarmos só o pára
brisa, não vemos o passado. 
Se só olhamos o retrovisor, 
não vemos o futuro." 

JOSt GENOINO, ex-guerrifheiro, 

hoje deputado federal (PT.SP) 

l@ O GLOSO
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SOLDADO DO EXÉRCITO vasculha

objetos achados num acampamento 

dos guerrilheiros em plena mata 

TROPAS MILITARES que combatiam

a guerrilha embarcam num avião 

Búfalo na região do Araguaia 

PRISIONEIRO NÃO identificado, cohl

as duas mãos amarradas para trás 

recebe uma bofetada no rosto 

I@ o GWllO
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! <·,-dern,) _______ P,\;t.J?f..
·-------····------J

um local que teria sido utilizado 
\ 

para o alojamento de tropas militares 

apreendidos por tropas do Exército 

e agrupaçlos para uma foto 
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Fotos identificam guerrilheiros 
mortos no Araguaia 

Obtidas pelo GLOBO junto a militar que participou do combate à guerrilha, 

anotações ajudam a revelar bastidores da luta

-

-

1 • 

r Vinte e quatro anos após o iní
cio do confronto entre as Forças 
J"rrnadas e guerrilheiros do Parti
cio Comunista do Brasil (PC do B) 
ho Araguaia, fotos inéditas e do
i::urnentos originais do Exército 
identificam, pela primeira vez, 
�ilitantes presos e as circunstân
cias em que alguns foram mortos. 
A documentação mais contun
tiente sobre o único movimento 
tural armado contra o regime mi
litar - cujo combate mobilizou o 
maior número de tropas brasilei
ras desde a Segunda Guerra Mun
�ial - foi obtida pelo GLOBO 
�través de um militar que partici
pou da repressão à guerrilha. A 
ele cabia reunir informações so
pre os militantes - eram 69, dos 
quais 59 morreram - e transcre
vê-las para um bloco que até re
centemente manteve em seu po
der, junto com 43 fotos, 16 slides 
� três transparências. 

São 66 páginas, anotadas a ca
neta: 12 com detalhes sobre a or
ganização da guerrilha e 54 com a 
,descrição dos participantes. f o
tografias mostram Maria Lúcia 
f etit e Kleber Lemos da Silva 
tnortos pelos militares. Maria Lú- r
fia foi reconhecida na foto, sema-
pa passada, por sua irmã Laura 
Petit e por três sobreviventes da 
guerrilha: Criméia Almeida, Regi
lena Carvalho Leão de Aquino e 
�uzia Reis. Regilena e Luzia tam
pérn identificaram Kleber. Os dois 
�ão dados corno desaparecidos. 
1 - É a primeira vez que vejo al
go concreto sobre a guerrilha. Ne
nhum arquivo foi aberto pelo Go
yerno, àté porque documentos 
como esses deixam mal as Forças 
�madas - disse o professor de 
história Rubim Santos Aquino, es- 1. tudioso da guerrilha desde 82. 
1 

1 
Sobreviventes se emocionam

com as fotografias 
As fotos mostram ainda o hoje 

/deputado José Genoíno (PT-SP), 
çom as mãos algemadas, em 18 
�e abril de 1972, quando foi cap
turado, e outros sobreviventes 
ém poder dos militares: Luzia 
(leis e Dower d«:_�ora_;s Caval-

eanti (morto em !:ll). AS totos sur
preenderam e emocionaram os 
sobreviventes. Genoino diz que 
n-ão consegue tirá-las da cabeça. 
Luzia, que ainda carrega forte 
trauma da época da prisão, não 
conteve o choro. O mesmo ocor
reu com Regilena. Ela esteve com 
Maria Lúcia até véspera de sua 
morte, em 16 de junho de 72. 

Segundo moradores do Ara
g�aia, Maria Lúcia foi fuzilada ao 
se dirigir à casa de um camponês 
p,1ra buscar alimentos. A foto po
<;te sanar a dúvida a respeito da 
4pica ossada até hoje exumada. 
Legistas da Unicamp que a exami
nam há cinco anos não chegaram 
a,uma conclusão. Como os ossos 
foram encontrados envoltos nu
ma lona de pára-quedas e com o 
crânio coberto com um saco plás
tjço - circustâncias idênticas às 
d� foto - tudo leva a crer que se 
ti:ata de Maria Lúcia. 

- Com a foto, espero que final
mente entreguem os restos mor
t�is da minha irmã - diz Laura. 

:'.Bússola ajuda ex-guerrilheira 
; a identificar companhejro 

.,� A marca registrada de Kleber, 
lembra Regilena, era a bússola 
s�mpre pendurada ao pescoço. 
O;; documentos revelam que ele 
fgi preso em 26 de junho de 72 e 
rqorto três dias depois. A ficha de 
Kleber no bloco, de número 59, 
•aponta as circunstâncias de sua 
morte: "Em 29 de julho de 72, pró
ximo a Pau Preto, tentou fugir e 
fQi baleado, morrendo no local". 
,: Duas outras fotos registram 

II}aus-tratos a presos ainda não 
identificados -um de olhos ven
dàdos e o outro apanhando. Ou
tro preso só foi reconhecido por 
camponeses da região: seria Or
lando Momenté, morto em 73. 
.,. Aos 84 anos, o presidente do 

PC do B, João Amazonas, um dos 
comandantes do movimento, se 
disse chocado com o material: 
� - São provas de grande valor 

histórico, porque o Governo ja
mais admitiu que os guerrilheiros 
foram mortos ,depois de presos. 
Agora, a selvâgeria cometida pe
las Forças Armadas fica compro
vada - afirmou ele. • 



KLEBER LEMOS, morto. Ele foi identificado por Regilena Carvalho e Luzia Reis DOWER CAVALCANTE, ao ser preso pelos militares O PRESO SERIA Orlando Momenté ou um camponês , 
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o cume n tos identificam

mortos do Ara uaia
Exclusivo: dossiê militar revela a história secreta da guerrilha

Foto do dossi� 
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• Para os militares, este assunto já estava encerrado; para 
os parentes, restava chorar seus mortos, sem informações 
precisas e sem esperanças de enterrar os corpos. Agora, 
documentos inéditos conseguidos pelo GLOBO podem mu
dar essa página da História: a guerrilha do Araguaia. Pela 
primeira vez, 21 anos depois do fim do confronto, um dos
siê com fotos e anotações feitas à época por um dos mi-

, litares encarregados de registrar as ocorrências dos com-

bates r�vela como, quando e onde morreram guerrilheiros 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 

Laura Petit reconheceu a irmã Maria Lúcia numa das fo
tos, morta com um saco no rosto. Não conteve o choro: 

- Eu queria tanto ter podido ajudá-la.
Para o professor de ciências politicas da UFF Luis Fer

nandes, os documentos têm um valor inestimável: 
- É um furo histórico e documental.

'® O GLOBO 
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� dor de Laura Petit ao reconhecer 

a irmã morta 
q 

Depois de 24 anos de incertezas, o desabafo: 4 Mesmb sabendo da morte, 

-

havia sempre esperança' 

• SÃO PAULO. Laura Petit chegou
ao velho casarão onde funciona a
União das Mulheres de São Paulo,
no bairro de Bela Vista, aflita,
após o telefonema que levantava
a possibilidade de a foto de uma
moça morta na guerrilha do Ara
guaia ser de sua irmã, Maria Lú
cia. Vinha em busca de uma res
posta que há 24 anos torturava
sua família: as circunstâncias do
desaparecimento da caçula da ca
sa, que foi para o Araguaia com
mais dois irmãos -Jaime e Lúcio
-no início dos anos 70 e, como
eles, nunca mais voltou. Ela não
tinha dúvidas de que a irmã esta
va morta e a famílja até já recebeu
o atestado de óbito. Mas, como o
de todos os outros desapareci
dos na guerrilha, o documento
veio em branco, trazendo apenas

o nome e a data da morte.
Laura tinha o olhar daqueles

que buscam algo que temem en
contrar. Pegou as fotos, ajeitou-se 
na cadeira, pôs os óculos e, com a 
voz baixa, mas firme, e uma ex
pressão de dor, afirmou: 

-É a Maria Lúcia.
Aí, como quem olha para um fi

lho dormindo, prosseguiu, acari
ciando a foto: 

-É ela. Tinha essa sombra nos
olhos porque usava óculos. Antes 
ela tinha um cabelo comprido, 
depois cortou bem curtinho. 
Olha só esse queixo partidinho, o 
nariz arrebitado. 

Depois chorou, de mansinho, 
com a dor de quem acaba de per
der a Irmã. Pela primeira vez ela 
entrava em contato com a reali
dade da morte da Maria Lúcia até 
então friamente informada pelos 
relatórios oficiais. Pela primeira 

vez ela tinha um corpo para cho
rar. Vieram as lembranças, não só 
da "Pituquinha", como a irmã era 
chamada - descrita por Laura 
como dona de um sorriso largo e 
enorme alegria de viver - mas 
também dos outros dois irmãos. 
Contou histórias deles, da vida 
em família, das personalidades. 
Lúcia, a mais nova, era professo
ra, tinha 22 anos quando foi para 
o Araguaia; Lúcio, 24, e Jaime, 26,
eram estudantes de engenharia.

- . . 

-Acho que o Lúcio tolo um
mo a morrer. Ele era o mais forte. 
O Jaime era muito emocional. Um 
éolega deles da guerrilha contou 
que quando soube da morte da ir
mã ele sofreu tanto ... 

Laura acha que pressentiu a 
morte de Maria Lúcia, a quem era 
mais apegada: 

-Dizem que ela morreu no dia
16 de junho de 72. Nesta época eu 
sonhei que ela estava com muito 
frio, que ela precisava de mim, 
acho que foi aí que ela morreu. Eu 
queria tanto ter podido ajudá-la. 

As lágrimas já desciam fartas. E 
ela lembrou-se de outra tragédia 
familiar -a morte de sua filha de 
4 anos. 

-Quando minha filha morreu,
abracei seu corpinho. Mas não 
era só o corpo dela que eu abra
çava. Era o de Maria Lúcia, o de 
Jaime, o de Lúcio. Aí eu chorei 
tanto, chorei por minha filha e pe
los meus irmãos. Estavam todos 
ali, no corpo de minha filha. Meu 
Deus, eu queria tanto ter abraça
do a Maria Lúcia. Ninguém, Go
verno algum, pode impedir que a 
familia abrace e agasalhe seus 
mortos. Eles nunca devolveram 
os corpos dos meus irmãos. Isso 
é uma maldade sem tamanho. 

Laura soube primeiro da morte 

de Lúcia através de um relato do 
também guerrilheiro, e hoje de
putado, José Genoíno, no fim de 
72. Mas preferiu não dizer nada à
mãe. Guardou o segredo até 79,
quando veio a anistia:

- A minha mãe dizia: "Agora,
com a anistia, eles vão poder vol
tar para casa". Ela esperava que. 
entrassem a qualquer momento

:, 

Então, contei da morte da Lúcla. 
A dos outros nós tivemos a con
firmação no ano passado, quando 
nos deram o atestado de óbitq. 
Você não sabe a aflição que é �s
tar sempre achando que se vai 
dar de cara com um irmão a cada 
esquina. Mesmo sabendo que es-
tá morto, sem o corpo e a reve
lação das circuntâncias da morte, 
sempre resta uma esperança de 
que estejam vivos. Com aquelas 
carinhàs que tinham aos 20 anos. 
Ai meu Deus, que saudade ... • 
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�cidente. com ônibus 
pirata mata criança e 

fere família 
Menor Inorre ent roleta russa 

Uma ·'brincadeira·' ele roleta 
russá é a suposta causa da morte 
do menor R. M. 8., de 16 anos. 
Ele levou um liro no rosto, por 
volta das 21h de terça-feira, quan
do estava em companhia de um 
rapaz de 2 l anos. identificado ape
nas por Gerson. A hipótese de 
roleta rus$a é sustentada pela vizi
nhtmça, que descarta a idéia de 
homicídío. visto o bom relacina
mento entre ambos. o que afasta a 
possibilidade de um discussão. 

O crime. que aconteceu na Rua 
lpamcrin, 236. em Edem, São João 
<le Meriti, foi registrado ontem 
pela mànhã no setor de 
Homicídios da 64ª DP (São João), 
pelo pai da vítima. Francisco 
Ramalho Martins Barros. O res-

Seis pessoas de uma mesma 
família que ocupavam o Dodge 
polara vinho, placa YF l l09-RJ, 
dirigido por Fábio Correia Alves, 
19 anos, se envolveram em um aci
dente com um ônibus pirata que 
fazia a linha Parque São Yicente
Central, anteontem, por volta das 
2 2h no cruzamento da Avenida 
Joaquim da Costa Lima com a Rua 
Transversal, Vila Pauline, em 
Belford Roxo. A menina Fabilene 
Peres Alves, de um ano e meio mor
reu na colisão. O motorista do ôni
bus fugiu após o acidente e o veícu
lo não teve a placa anotada. 

pensável pelas i1westigações, 
Edilson dos Santos. até o início da 
trurde ainda não tinha concluído se 
o crime era de suicídio ou homicí
dio .. No momento do disparo, os
dois rapazes estavam sozinhos na
casa, onde Gerson _ que atualmen
te é proprietário de um chaveiro _
mora há cerca de três meses com o
ex-patrão. Jone Rangel Teixeira,
de 24anos.

Em seu depoimento, Jone con
tou que, apesar da convivência, 
não sabe o sobrenome, nem maio
res detalhes da vida d0 colega que. 
de acordo com ele. nunca teve 
nenhum desentendimento com R .. 
Sílvio Rogério de Azevedo. que 
mora ao lado da casa de Jone. 
disse gue só ouviu quando Gerson 

saiu correndo pela rua gritando 
que R tinha dado um tiro na cabe
ça. Uma vizinha que é enfermeira, 
ainda tentou socorrer o rapaz, mas 
já era tarde demais. 

Gerson ainda ficou algun 
minutos próximo ao local do inci
dente, mas acabou fugindo apenas 
de bermuda e com uma pochete, 
onde levou seus documentos. No 
quintal da casa foi encontrado um 
revólver calibre 38, que só a perí
cia vai dizer se é a anua do crime. 
Jone afirmou não saber se o colega 
possuía algum tipo de revólver. O 
responsável pela investigação está 
apurando os fatos. Edilson ainda 
tem dúvidas quanto a hipótese de 
suicidjo. 

Fábio Correia Alves e sua 
mulher Rosidete da Costa Peres, 19 
anos ficaram em estado grave. 
Vanessa da Costa Peres, 15, 
Adelina da Costa Peres. 12 e 
Fabrício Peres Alves, de apenas 3 
meses ele idade sofreram ferimentos 
leves. As vítimas foram removidas 
para o Hospital Geral da Posse. 

Um comerciante que não quis se 
ldentificar, contou que por voltas 
das 22h o Dodge Polara seguia em 
füeção ao Lote XV. O ônibus pirata 
vinha da Central e seguia para São 
Vicente. O motoristà parou o coleti
vo para um passageiro desembarcar. 
De repente o Dodge se desgovernou 
e bareu de frente com o ônib1,1s. "Foi 
horrível. A sorte é que a ambulância 
chegou rapidamente", resumiu o 
comerciante. O carro ficou todo 
amassado. O choque foi tão forte 
que o painel do veícuJo soltou, a 
porta esquerda ficou toda avariada, 
o teto destruído e a frente retorcida.
Em cima do capô tinha uma chupeta
azul e um pacote de biscoitos de
milno da marca Frank.

Ontem à tarde, a direção do 
Hospital da Posse informou que 
Fábio Correia Alves e Vanessa da 
Costa Peres foram liberados. 
Rosidete da Costa Peres. Ac;leli na da 
Costa Peres e Fabrício Peres Alves 
ficaram em observação e devem ser 
liberados nas oróximas horas. 
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Motorista bêbado mata cinco 
evangélicas 

JÁ SOLTO DEPOIS de pagar fiança, Nilson de Medeiros, çom__.EEdio na mão, verifica os estragos sofridos pelo seu Monza, que capotou na hora do acidente 

Vítimas foram atropeladas na Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro 

da Aldeia, após sair de um culto 

1 Solage Duarte 1-�--
• - Cem reais? Eu não tenho esse
dinheiro. Vou ficar preso por is
so? Mas eu não sou bandido! E o
meu carro? Como ficou o meu
carro? 

Ao ser informado por policiais
sobre o valor da fiança que teria
de pagar, foi assim que reagiu Nil
son Pires de Medeiros, de 33
anos. Ele foi preso em flagrante
na noite de sexta-feira, logo após
atropelar seis pessoas, matando
cinco, na Rodovia Amaral Peixo
to, na altura de Praia Linda, em
São Pedro da Aldeia. O acidente
aconteceu quando ele voltava,
eJl}briagado, de uma festa em Ca
bo Frio para sua casa em São
Gonçalo.

Cláudia Regina Costa de Olivei-
.ra, de 30 anos, grávida de oito me
ses, sofreu lesão na coluna e foi
internada no Pronto-Socorro de
São Pedro da Aldeia, enquanto es
perava que a Prefeitura conse
guisse um neurocirurgião em Ca
bo Frio ou Araruama para avaliar
seu caso. Morreram Ana Rosa de
Oliveira, de 30 anos, sua filha Ana
Lúcia de Oliveira, de 5, e sua tia
Cremilda de Oliveira, de 40. As
outras duas mortas são Maria
Edith da Silva Américo, de 40
anos, e Aparecida Américo, de 13.
As vitimas haviam acabado de
sair de um culto na Assembléia
de Deus e caminhavam pelo acos
tamento da estrada quando fo
ram atropeladas, por volta das
i2h. O carro de Nilson, o Monza
WE 145 capotou.

As mortes chocaram São Pedro
da Aldeia e o prefeito Rodolfo Pe
drosa (PMDB) decretou luto ofi
cial por três dias. O comporta
mento do atropelador, que em ne-l
nhum momento se preocupo�
½om as vítimas, revoltou os poli
cíais. Por volta das IUh, quando a
mulher e o irmão pagaram a fian
ça e ele foi liberado da 125! DP
(São Pedro da Aldeia), sua primei
ra providência foi ir até o carro
para avaliar o estrago: a frente es
tava destruída e a capota, amas
sada. Nilson'havia se preocupado
em retirar 0 rádio, o extintor e o
tapete, temendo que fossem rou
bados à noite. 

- O triste é que a gente nada
pode fazer. Não temos como man-
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t�lo preso já que, apesar de cul
pado e apanhado em flagrante, 
ele tem que ser liberado. Segundo 
ás leis do trânsito, ele cometeu 
apenas uma contravenção sujeita 
à fiança. A pena é de um a três 
anos de detenção por cada morte 
- disse um policial, observando
que Nilson será processado por
cinco homicídios culposos (sem
intenção) e uma lesão corporal
grave.

O filho de Nilson, Juliano Melo 
• de Medeiros, de 13 anos, que es

tava no banco do carona, tam
bém se machucou no acidente.
Foi socorrido no mesmo hospital
e liberado. Os policiais contaram
que, logo após o atropelamento,
Nilson e Juliano foram levados
para o Pronto-Socorro de São Pe
dro da Aldeia. Enquanto o filho
era medicado e os policiais iam à
a delegacia fazer o registro, Nil
son abandonou Juliano e foi até
um bar próximo. Segundo teste-

'
.

munhas, ele entrou no bar, sujo
do sangue, e ordenou:

- Me dá um conhaque aí! Aca
bei de matar umas quatro pes
soas e preciso beber para esque
cer - teria dito ao balconista. Lo
go depois, os PMs o encontraram
e o levaram para a delegacia.

No local do acidente, o mato al
to obriga as pessoas a andarem
perto da pista. •
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____ Sósias frustraram op_erações da_polícia 

Primo e irmão de Robertinho foram presos no lugar do traficante 

• Não é a primeira vez que a policia comemora a
prisão de Robertinho de Lucas capturando a pes
soa ,errada. O mesmo já aconteceu em duas oca
siões. Em janeiro de 1992, uma equipe da Dele
gacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) infor
mou ter detido o traficante. O preso, no entanto,
foi identificado como Marco Antônio• Domingos
Reis, balconista de uma pastelaria e primo do tra
ficanté. Alertado, o advogado de Robertinho foi à
DRE e constatou que não era o seu cliente quem
estava atrás das grades, embora as duas pessoas
fossem parecidas. Mas há outra versão: a de que
Robertinho teria trocado de lugar com o primo,
depois de um acordo com policiais, na Avenida
Brasil. Em agosto de 1991, nova confusão: Marco
Antônio da Silva, irmão de Robertinho de Lucas,
foi preso no lugar do bandido.

Na crônica das gafes da polf cla, uma das maio
res foi a que ocorreu em 28 de outubro do ano 
passado, quando foi divulgada a falsa notícia da 
libertação de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Fi
lho, filho do presidente da Firjan. O próprio go-

' 

vernador Marcello ·Alencar, eufórico, telefonou 
para a família do estudante seqüestrado, avisan
do que Eduardo fora resgatado. Cerca de duas bo
tas depois foi a vez de o chefe da Polícia Civil, 
Hélio Luz, ligar desmentindo Marcello e deixando 
os parentes da vítima revoltados. 

Outra mancada da polícia foi ter libertado Ro
berto de Souza Carvalho, o Rola-Bosta, também 
em outubro do ano passado. Rola-Bosta fora pre
so por PMs na Ilha do Governador, acusado de 
participação no seqüestro do estudante Marcos 
Fernando Chiesa. Por falta de provas, no entanto, 
o bandido não ficou mais de um dia na Divisão
Anti-Seqüestro (DAS). Mais tarde, descobriu-se
que Rola-Bosta dirigira o Monza no qual o estu
dante fora levado ao �er seqüestrado.

Numa das ações mais desastradas dos últimos 
tempos, PMs trocaram tiros entre si, na noite de 
26 de fevereiro passado, no Morro Dona Marta. A 
confusão aconteceu porque um dos grupos se es
queceu de dizer a senha. Começou, então, um 
violento tiroteio de cinco minutos. 
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/ Atropelador -
r----�- -----,.,.,._ ..... 

pode ser Jibertadô 
CARLOS HENRIQUE PENA 

O corretor de imóveis Luciano 
Ribeiro Pinto, que atropelou no
ve pessoas, matando três delas, 
no dia 22 de setembro de 1992, na 
Rua Barara Ribeiro, em Copaca
bana. pode ser punido com uma 
pena branda ou até mesmo ser 
considerado isento de pena. Co
nhecido corno o Atropelador de 
Copacabai1a, Luciano será julga
do quarta-feira, no II Tribunal do 
Júri, sob a acusação de homicídio 
doloso. O advogado Clóvis Sa
hione. que fará a defesa domoto
rista, adianta que se baseará no 
laudo médico que constatou que
Luciano possuí problemas men
tais. Ele vai argumentar em favor 
da tese de horrucídio culposo ou 
até mesmo pela inimputabiJjdade 
do réu. ''por causa dos problemas 
psiquiátricos do acusado··. 

Recolhido ao Manicômio Ju
diciário Heitor Carrilho. no 
Complexo Penitenciário de Ban
gu. desde o dia 17 de agosto do 
ano passado, por determinação 
da juiza Maria Lúcia Capiberibe 
- que morreu há cerca de três
meses - então titular do 11 Tri
bunal do Júri. o corretor foi con
denado na área cível. O juiz Ed
son Queiroz, da 411 Vara CiveL
detenninou que Luciano pagasse
400 salários mínimos às famílias
do menino Felipe Lopes de Car
valho e da sua mãe Maura Helena
Lopes Carvalho. por perdas e da
nos morais. O pagamento. efetua
do pela família de Luciano, me
lhorou a situação do réu, acredita

A defesa conseguiu adiar o julgamento do atropelador por seis ve�es 

a presidente da Associção das Fa
mílias de Vítimas de Violência
(Afavi), Vera Dias Carneiro.
Tanto que a defesa conseguiu por
sejs vezes adiar o julgamento do
atropelador em uma articulação
da defesa para mostrá-lo como
uina pessoa de boa índole.

A possibilidade da libertação 
d e  Luc i ano  rev ol1ou Vera 
Dias.''Isto vem confirmar a im
RUnidade que existe no trânsito 

no Brasil. Ao invés de matar com 
fuzis AR-15, algumas pessoas 
matam com o volante de um car
ro", disse. Sobre o laudo que 
atesta problemas mentais em Lu
ciano, ela profetiza que. dessa 
forma, ··nem precisaria de julga
mento, pois já sabemos antecipa
damente o resultado. que é a sua 
absolvição. apesar dos crimes 
horrendos que já praticou. A sua 
pseudo-internação é apenas uma 
manobra''. 

O promotor José M uiíios Pi
neiro, que acompanha o seu cole
ga Maurício Assayag na sustenta
ção da tese de homicídio doloso, 
admite a doença mental de Lucia-
110 Ribeiro Pinto. No entanto, 
observa que, apesar de ter de to
rnar medicação controlada para 
epilepsia e outros problemas 
mentais, ele é usuário de drogas e 
de bebidas alcoólicas, "o que é 
cotalmente incompatível". Pifiei
ro nf!o nega a doença do acusado. 

mas questiona o laudo médico 
oficial, elaborado por profissio
nais do Instituto de Psiquiatria 
Forense, que presume que Lucia
no estaria com um ataque epiléti
co no ,momento do atropelamen
to. "E impossível que alguém 
ateste epilepsia em Luciano sem 
ter estado no momento do aci
dente em que ele atropelou e ma
tou as pessoas", garante. 

O promotor acrescenta que o 
acusado, mesmo sabendo que é 
portador de doença grave e nos 
momentos de lucidez faz uso de 
drogas e de álcool '4pode, perfei
tamente. estar premeditando a 
prática de crimes··. Piüeiro infor
ma que o corpo de jurados decidi
rá se aceita o laudo como está ou 
se considera uma presunção. Se 
aceitar, Luciano será obrigado 
apenas a fazer tratamento ambu
latorial. Caso contrário, poderá 
ser condenado a até 15 anos de 
reclusão. 
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Empresário:::'., 

se valia da· :.,, � 

impunidade
N a m a - Dfür/1:'ftW�Enhã de 22 de W:ãtiW · 

j u n h o  d e  l1Ji1ll 1992, o em- 1fJJUlfl 
p_resário_L�- .......... · .; .•� .... .
c1ano R1be1- ·. 
ro Pinto, então com 48 anos, dir� 
gía alcoolizado e drogado em alta 
velocidade pela Rua Barata r
beiro, em Copacabana, quà1199 
perdeu o controle de seu Fta.t.. 
bateu em dois carros, subiu a cãJ! 
çada na esquina com a Rua� gueiredo Magalhães e atrop�éi'� 
nove pessoas, matando Felipe Lt;i< 
pes Carvalho, 7 anos, sua mãe,

•V.t. Maura Helena Lopes CarvaltiM
o porteiro José Gomes Simão.��

Preso em flagrante, Lucianq
foi levado à I 2ª Delegacia Pol�al(Copacabana) e liberado após paJ 

gar uma fiança equivalente hqje 1
R$ 10. Era sua [3ª passagem-P,Q!i 
delegacias. O empresário res)9M'
dia a 12 inquéritos por crimes qtt variavam de acidentes de trânsit� 
a furto, estelionalo e consumo dç 
drogas. No dia seguinte, o juit Índio Brasileiro da Rocha, do 'Í1 
Tribunal do Júri, suspendeu � 
fiança e enquadrou Luciano p� 
homicídio doloso, decretando su) 
prisão preventiva. :' 

Mas o emp(esário só foi pi:esb 
em março de 1993, ao ser recÓnheciclo pelo detetive Paulo Cind
nato. Ele passava na porta da 1 :r
DP (lpanema), como se não ligaf
se para os dois pedidos de pris� 
que vigoravam contra ele. Cin1o 
meses depois, policiais descobri
ram nove papelotes de cocaír� 
com Luciano dentro da carcer:,
gem da Polinter. 

: JOR.SAL O.O BRJ\SIL 1 

lJau:Q..i I O 3 / li · 
I.Çade�uo • Pac. � J
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(! Esfaqueado - 1Domício 
Gouveia de Oliveira' (52 anos) 
era vigia da Escola Ana Nery, na 
Rua dos Lírios, Bairro Santa 
Amélia, Belford Roxo. Ontem, 
foi encontrado morto···ã faca. A 
hipótese é de que teria evitado o 
arrombamento da escola. 

l• Tocaia - Milton Elias dos 
· Santos (26 anos) passava pela
Rua Celestino, em Mesquita,
quando foi morto a tiros. O cri
minoso, segundo teste�unhas,
estava de tocaia.

1 O DL\ 
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Ex-PM mata 
assaltante 
estuprador 
'f._ DUQUE DE CAXIAS (Su
cursal) - Adailton Ferreira de 
Souza foi executado no final da 
noite de ontem, com 15 tiros de 
diversos calibres, por seu com
parsa e chefe, o ex-PM Cesar 
Virgílio da Silva, e um tal de 
Boquinha. Eles colocaram 
Adailton dentro de um carro pa
ra ser assassinado e "desovado". 
Mas, ao pressentir a sua morte, 
tentou sair do veiculo. O ex-PM 
sacou de dois revólveres de cali
bres diferentes, juntamente com 
o parceiro, e o executaram na
Rua Capitão Frei Orlando, com
Rua L, no Bairro Urussai.

Segundo testemunhas disse
ram aos policiais da 60ª DP, 
Adailton aterrorizava grande 
parte dos comerciantes e mora
dores, invadindo o comércio e 
residências para roubar e estu
prar. Disseram ainda que todos 
já esperavam sua morte a qual
quer momento, pelo fato de 
Adailton ter enganado seu che
fe. 

O DIA 

;Data�/ �Q_ /� 
Catler110 1.. Pág._i_ 
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PMs balearam traficante 
Desde .o início da tarde de ·

anteontem que os soldados !ta
lo e Nunes, do 14º BPM, inte
grantes da guapúção da RP 54-
0810, estavam à procura do mar
ginal Gil Soares de Freitas, o
Jorge Trouxa (38 anos), gerente 
de um dos "donos" do tráfico de 
drogas na Vila Vintém, Realen
go. Ontem, num beco daquela
favela, houve o encontro, mas
Jorge Trouxa reagiu à prisão
�tirando nos policiais. Resulta
do: acabou tombando com dois
'balaços, que o atingiram na tes
ta e no pescoço. A vitima, inter
nada em estado grave no Hospi
tal OlivérioJúaemer, estava ar
mada com um revólver Tàurus 
de calibre 38, mas não conduzia
çocaina nem maconha. Poste
riormente, os policiais descobri
ram o nome do "patrão" de Jor
ge Trouxa: Celso Luiz Rodri
gues, o Celsinho, que seria tes
ta-de-ferro de um comerciante
da região Oeste.

f.r.Em Saracurun� - Alguém
telefonou para a 6° DP e infor
mou que havia um corpo de
mulher estendido na Rua Carlos
Maia, Saracuruna. Os policiais
resolveram conferir e encontra
ram o cadáver de Lúcia M�ndes
de Carvalho (20 anos), que apre
sentava um ferimento na cabeça

produzido por bala. A vitima
vestia blusa e bermuda azuis e
calçava tênis pretos. Segundo 
foi apurado, Lúcia era vista
constantemente em companhia
de um mulato, que seria seu
amante. 
• Irmãos - Os irmãos Hélio e
Rodney Bahiense Duarte, res
pectivamente de 18 e 22 anos,
foram executados a tiros na Rua
Pereira Pinto, subida do Morro
do Engenho da Rainha, local de
venda de drogas. Até o momen
to as autoridades policiais da
24ª DP nada conseguiram apu
rar em torno da ocorrência.
• Na cabeça-de-porco -
Jorge Luiz Venâncio dos Santos
(38 anos) tombou com vários· ti
ros na cabeça-de�porco da Ruá 
Alice Figueiredo, 48, Bairro do
Riachuelo, e acabou morrendo
quando recebia os primeiros
socorros no Hospital Salgado
Filho. Enquanto isso, Lindem
berg da Silva (48 anos) era inter
nado no Hospital Souzà Aguiar
com um tiro no abdome e Jorge
José Mendes (69 anos) no Hospi
tal Pedro Ernesto, com um feri
mento na virilha. De acordo
com as autoridades policiais da
25ª DP, os três teriam utilizado
as armas durante a partilha ou
acerto de contas na venda de
drogas:

• Não_ explodiu - A guarni
ção dos bombeiros do quartel de
Benfica, sob o comando do cabo
Oliveira, agiu com · presteza e
evitou que um butijão de gás
explodisse na residência de José
Naçlir Soares, Rua Tuiuti, 505-
Fundos, Morro do Tuiut1, São
Ctjstóvão .. )fouve incêndio na
COZlinha e fogo envolveu o buti
jãÓ, que só não explodiu gi;a�as
à intervenção d.os bombeiros. 
• Não cónvenceu - Luiz
Carlos Machado .Barros ·(22 
anos) foi medicado de um feri
mento nô peito. ptoduzido por
tiro e um outro ·na cabeça�. a
barra de ferro. Contou ao póli
cial de plantão que passavã pela
Rua Dr. Ju;l:'Um�nha, esquina
com a Rua 'G�túli'o Vargas, Bair
ro Barro Vermelho, quando foi
àtacado p9r dois homens que
atendem pelos apelidos de Mu
rinho e Ronaldo Índio. Não en
trou em detalhes e os policiais
da 73ª DP vão investigar, pois a
história não os convenceu.

• Preso - Policiais da 10• Cia
(Itaborai) prenderam, ontem,
Ivan Ribeiro, o ·1vanzinho (19
anos), que dirigia o Escort XI
8363, roubado em Maricá. De
acordo com o delegado Rogério
Peixoto, lvaninho é suspeito de
vários assaltos na região.
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Mulher morta com 5 facadas 
Silda da Graça Silva de Fi- dos da PM conduziram France

gueiredo, de 32 anos, foi encon- lino até o pronto socorro, onde 
trada morta na tarde de ontem· ficou internado. Registro na 74° 

den�o de sua casa, na Rua San- DP (Alcântara). 
ta Luzia, 26, na Favela Pára- H · di 4 Pedro, em Colégio. Ela foi assas-. • ormcí os nºs e 5 -

ceram no local, apuraram que . 
ele morava na Rua Celidônia, no 
mesmo bairro, mas ninguém 
soube dar qualquer iílformação 
sobre quem ou quantos teriam 
sido os assassinos. 

sinada com cinco facaaas e poli- Luís Roberto Fernando Maia, 33 
ciais suspeitam que O criminoso anos, e João Carlos da Silva, 22, • Homicídio nº 10- Policiais 
seja O próprio amante da vítima, foram mortos a' tiros durante a da 22• DP Penha, encontraram, 
um homem con11ecido por Tapa- madrugada de ontem, �a área 0Qtem, na Praia µe �amos, �m
rongo, segundo informações de da 35ª DP - Campo Grande. meio a detritos que se acumu,. 
parentes de Silda. o caso foi Lui-s, com um tiro no ouvido 1am naquele foeal o corpo ele um, 
registrado na 40• DP (Honório direito, foi morto na Rua Uira- homem preto, de 20 anos presu
Gurgel). puru, 73, em Santíssimo, e João roíveis, que apresentava várias . 'Carlos na Rua Cachoeira dq Sul, marcas no corpo provocadas 

Homicídio nº 2 - o ex- próximo ao Posto de Saúde do por tiros. A vítima não tinha 
grante da Força Expedicio- Bàirro Jardim Maravilha, em documentos e os moradores da 

nária Brasileira (FEB), Benevi- Campo Grande. A Políci.a ainda Praia de Ramos negaram já te
des Ramos da Silva, o Bené, de não J:!OSsui nenhuma pista sobre rem visto 0 homem naquela re-
67 anos, foi encontrado morto os crimes. · · gião. A polícia acredita que a 
ontem com v(lrios tl!os na E�- 'k Homicídios noS. 6 e 7 _ José vitima tenha sido moi:ta em ou
trada dô Morro, BaUTo Mar1� Carlos .Carvalho Amorim, 21 tro local e seu corpo Jogado no
Helena, em Campos Eliseos: Pa- anos, e José Benedito dos San- . mar. 
rentes do. e?'��ombat;nte disse- tos, 27 anos, foram mortos, a ·v . ·, . ram a policiais da 60 ?P,_ Cam- tiros anteontem à noite, por vol- � Honuc1d10 nº 11 - Umpos E!iseos, que Bene �fil!ª �e ta das 23 horas 30m, na Rua homem moreno, 25 anos presu� 

. manha cedo de sua residene:1�, Clara de Araújo, 1128,. Nova roíveis, vestindo cal_ça jeans e n� Rua Guatem�a, Penha, dm� Iguaçµ. Não há pistas sobre O camisa de malha branca, foi engmdo sua �011?-bi �N 3903, com duplo'homicídio. Registro na 52ª contracto morto, ontem de ma-
a qual fazia serviços de frete, DP _ Nova Iguaçu. nhã, na Rua Oscar Lopes, Par-acompanhado de _um homem . , . 

0 

que Aliança, São João de Meriti, �ulato, desconhecido, q_ue ha- • Honuc1dio n 8 - Márcio de com o corpo crivado de balais. 
via _c�mtratado seus serv1ços. A Araújo Nogueira, 17 anos, foi Policiais da 64ª DP, Villar dos 
Polícia acha que o homem que morto doming!,J de manhã, den- Telles/São João de Meriti, aP,u
��tava acompanh�do -Bené, ao tro de uma padaria situada na raram com morador�s que o cri
c�mtrat�r seu_ serviço de frete, Avenida Automóvel Clube nº me fol praticado por três jovens, 
tmha a_ mtençao de_ roubar_o se� 4.459, em Vicente de Carvalho, idade média de 20 anos, QU(t
carro, Já' que o veiculo nao foi por um homem baixo, magro, após desferirem vários tiros em 
encontrado. moreno, de 30 anos presumíveis, direção à vítima, jogaram seu 
• Homicídio nº 3 - Uma rixa que fugiu, ·em seguida. O desco- corpo dentro de uma vala que
entre dois vigias da firma Yama- nhecido se aproximou da vítima C?rta a Rua Osçar Lopes. A polí
data Engenharia (Travessa Me- quando ela se en�ontrava na fila eia está apurando 
nezes 385 Jardim Alcântara para comprar pao e efetuou os 
São GonçaÍo) teve seu desfecho: disparos. Comentários no l_ocal 
na madrugada de ontem, com a davam conta de que um senh?r 
morte de um deles e com o óutro também ficara fendo e que tena 
no CTI do pronto socorro da- sido socorrid?· por P?Pular�s, 
quele murucípio. o vigia diurno, . �as a� à _noite_ ele amda nao 
José Pereira de Lima o Zuza tinha sido identificado pela 29ª 

Pernambuco, deu três' tiros no DP (Madureira). 
noturno, José Francelina da Sil
va, acertando apenas um, no 
braço. Francelina, armado com 
uma faca tipo peixeira, se atra
cou com o rival e, ao final da 
luta, Zuza estava morto e Fran
celina gravemente ferido. Solda-

• Homicídio nº 9 - Luís
Carlos Ribeiro, de 32 anos, foi 
morto a tiros, ontem, na Rua
dos Construtores, em Pedra de
Guaratiba. -Policiais de 35ª DP
(Campo Grande), que compare-

• Homicídio nº 12 - Policiais
da 21ª DP, Bonsucesso, localiza
ram no inicio da manhã de on
tem, na Rua Bento Ribeiro Dan
tas, em Manguinhos, o corpo de 
um homem de 24 anos presumí
veis, morto com vários tiros no 
peito e abdômen, e que trajava 
bermuda branca e camiseta ver
melha. Moradores da área afir
maram desconhecer a vitima 
além de nada terem ouvido du
rante a madrugada. A Polícia 
está investigando. 
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Baleado nas costas ao fugir da 'blitz 
rentando cerca de 25 anos, mor
to a pauladas e atirado numa 
vala. Ele calçava tênis brancos e 
usava calças jeans e camisa cla
ra, de acordo com o registro da 
31ª DP, Ricardo de Albuquer

Wilson Luiz Almeida, de 22 
anos, foi baleado nas costas por 
policiais do BPRV, ontem de 
madrugada, durante uma blitz

na Rodovia Washington Luiz, 
Km 110, próximo ao Posto São 
Cristóvão. De acordo com poli
ciais, ele. passava pelo local "em 
atitude suspeita" e reagiu à 
aproximação e tentativa de re
vista dos pqliciais, sacando um 
revólver e atirando. Foi levado 
para o Hospital Getúlio Vargas, 
onde se encontra internado em 
estado grave. A 60ª DP, de Cam
pos Elisios, registrou. 
• Casal baleado - Policiais
da 15ª Delegacia (Gávea) estão 
tentando identificar os bandi
dos que invadiram, ontem de 
madrugada, o barraco 19 da 
Rua da Ladeira, na Cachopa, 
Favela da Rocinha, e balearam 
Gilberto Fernandes, 43 anos, e 
sua companheira Maria Beatriz 
de Jesus, 31. O casal foi socorri
do no Hospital Miguel Couto. 
• Quatro tiros - Crispin
Amorim de Oliveira, de 20 anos, 
foi morto com quatro tiros 
quando passava na Rua Alberto 
Torres, em Neves, distrito de 
São Gonçalo. Policiais da 73º 

DP disseram que a vítima esta
va envolvida com traficantes de 
drogas e pode ter sido morta 
como queima de arquivo. 

• Na vala - Na Estrada do
Gamboatá, no final da Rua Mar
ques de Macedo

1 
em Guadalupe, 

foi encontrado, ontem de ma
nhã, o corpo de um mulato, apa-1 

que. 
• Engenheiro - O engenheirQ
Clóvis Monteiro Braga Júnior, 
de 37 anos, morreu na manhã de 
ontem, quando seu Passat LS 
vermelho RJ UV-1063 colidiu 
com um dos pilares do elevado 
Paulo de Frontin, na avenida de 
mesmo nome, no Rio Comprido. 
Clóvis acabara de sair do Túnel 
Rebouças, vihdo da Zona Sul. o
acidente aconteceu quase em 
frente ao Hospital Central do 
Corpo de Bombeiros. O impacto 
foi tão violento, que a vítima 
morreu antes de ser socorrida. O 
engenheiro era natural de Flo
rianópolis (SC) e viera daquela 
cidade hâ poucos dias para pas
sar o Natal com seus pais, Clóvis 
Braga e Nair dos Santos Montei
ro, que residem na Rua Profes
sor Gabizo, nº 210, ap. 503,' na 
Tijuca. 
• Quadrilha - Policiais da 10ª 

CIPM, de Itaboraí, conseguiram
desarticular uma quadrilha de 
assaltantes de residências, la
drõe& de carros e arrombadores 
de estabelecimentos comerciais, 
prendendo sete dos seus inte
grantes. A prisão ocorreu na ma
drugada de ontem, no Lotea
mento Apolo II, onde os crimi
nosós instalaram uma base para 
partilha dos roubos. Em poder
<dos ladrões foram encontrados 

duas tevês a cores, várias carca- veis, que vestia camisa verde e 
ças de automóveis depenados e calçajeans; mesmo com a pre
uma pistola Ina calibre 32. Fo- sença dos quatro seguranças 
ram presds Rodnei Silva dos que rondam o ambulatório d0 
Santos, de 18 anos, conhecido Hospital Getúlio Vargas, assai:. 
como Farol; Paulo Sérgio Ma- tou a paciente Lizete Tereza 
chado, de 19, o. Paulinho; Mário Leopoldo, de 24 anos, quando 
dos Santos, de 22, o Bigu; o ela aguardava atendimento. Li
menor L.L., de 16, conhecido co- zete teve de entr�gár ao assai
mo Matamir; Adilson Cordeiro tante o seu relógio de pulso e 
·de .Carvalho, de 20 anos, o Zé pequena importância em di
Facada; Ademir Gomes da S11- nheiro. Registro da 27ª DP -
va, de 20; e Jorge da Conceição, Vicente de Carvalho. 
de 23. Todos foram autuados e • Soldados _ Os soldados dopresos na 71ª DP - Itaborai. Exército Josenil de Araújo Oli-
• Táxi roubado ...:. O Passat veira, Anselmo de.Aguiar Olivei
táxi ano 86, placa TM 7599, cor ra e Josemar Freitas Cabral, to,: 
p a d r ã o ,  c h a s s i  n ú m e r o  dos de 19 anos, foram interna: 
9DWZZZ327GP056883 foi rou- dos ontem no Hospital da Posse, 
bado no dia ·9 deste mês, .em d�pois que o Volks CJ-5718, em 
Olaria. Gratifica-se com NCz$ 3 que viajavam, foi colhido por 
mil a quem der qualquer infor- um ôi1ibus sobre o viaduto que 
mação, pelo telefone 260�5604, atravessa a Rodovia Presidente 
com Edival. Outra, ·no antigo Km 13, nesta 
• "S h " . Cidade. O ônibus pertence à em.coo Y - O Julgamento presa Evanil, FI-5072 e era diride Luiz Cláudio Horácio de Car· gido por Arnaldi Monteiro cam� valho, o Séooby, 30 anos, foi pelo, que explicou aos policiàis traI?,Sferido para 23 de janeiro. da 52• DP (Nova Iguaçu): quê Ele é acusado de ter assassinado perdera o controle do veiculo na �ªd.rugada do último dia 24 quando saia da estrada Plínio de Janeiro o surfista e empresá- casado e entrava no viaduto em rio, Alexandre Samuel Gouvéia, virtude do estado escorregadio 
de 2� anos, nos fundos de um da pista. • 
bar em Itaipu, Niterói. O adia-�-· 
mento foi concedido pelo Juiz 1 • Venda Velha - Policiais da 
da III Vara Criminal de Niterói, 64ª DP (Vilar dos Teles) estã0 
Luiz Noronha, que ainda não tentando levantar pistas para 
examinou o resultado dos exa- esclarecer o assassinato de Os
mes de_ balística do Instituto valdo Bispo dos Santos, de 33 
Carlos Eboli liberado apenas on- anos. Ele foi morto a tiros na 
tem. noite de ontem, na ·Travessa 
• Assaltada no HGV - uni João Paulo II, em Venda Velha,
homem negro, 25 anos presumi- São João de Meriti. 
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Três mortos 

no carro em 

. S. J. Meriti 
i- sÁo JOÃO DE MERITI (Su

cursal) - Três homens foram en
contrados mortos, ontem à tar
de, dentro da Brasília RJ-MR 
2807, abandonada em frente ao 
número 28, da Rua Campista, no 
Bairro Jardim Sumaré, em São 
João de Meriti. Com vários tiros 
peló corpo, os homens foram as
sassinados no banco traseiro do 
carro, pouco depois de terem si
do flagrados depenando a Brasí
lia, 

Dos .três mortos, apenas um 
foi identificado, como sendo 
Isaías Correia de Amorim, de 27 
anos. Ele morava na Rua Prefei
to Ribeiro, 25, no Bairro dos Ca-

. valheiros, em Duque de Caxias. 
Os outros dois não possuíam 
qualquer tipo de documentação. 
Um deles era moreno, de aproxi
madamente 18 anos, e vestia 
uma bermuda branca e um têms 
preto. O terceiro era branco, de 
20 anos presumíveis, e vestia 
apenas uma bermuda jeans. 

Já parcialmente depenada, a 
Brasília, segundo a ;f>olícia con
seguiu apurar, havia sido rouba
da na área da 17ª DP (São Cristó
vão) e pertence a Walmor Mar-
tins do Carmo. 

!Dáta l'> � �� /�
r Caderne l Páe._i_ 
1 
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Traficante morto a tiros na Baixada 

Segundo os policiais da 52ª volta das 4 horas da madrugada, Rua Rosa da Fonseca, 25, M;m- do do Banco Itaú, na A v. Graça
DP, o jovem Marcelo Pinheiro de na A:venida Henrique -Valadares, guinllos (Jorge Bombe4'0). Aranha, 57, 3º andar, onde funcio-
Araújo (21 anos) teria envolvimen- esquina da Rua Riachuelo, a pou- na a "Minasgás, e já se prepara-
to com traficantes de drogas. On- cos metros da cabine policial do • Assaltado - José Luiz dos varo ·para o assalto, quando um 
tem, ele passava pela Rua Vene- 13° BPM. A criança não sabe dizer Reis (23 anos) foi à agência do dos guardas, acionou o alarme. Os
zuela, próximo ao "Iguaçu Bas- onde mora, muito menos o nome Banco Real, em Duque de Caxias, assaltantes resolveram fugir sem
quete Clube", em Nova Iguaçu, dos pais. Estava com fome e to- e sacou NCZ$ 7 .000,00 para as suas nada levar. 
quando foi atingido por dois tiros mou lanche providenciado pelos despesas com o Natal. Quando

� na (barriga e peito) e morreu. Vá- soldados Borges e Ely, que o reco- caminhava pela Avenida Duque· • Marcelinho - um grupo de
rias pessoas que passavam pelo lheram e o conduziram para a de Caxias, no Centro, foi atacado ez homens armados com revólve
local informaram qu� dois ho- Divisão de Segurança e Proteção por dois hqmens armados. Além res - um deles usava ainda uma
mens praticaram o crime. e, em ao Menor, na Rua do Lavradio. do dinheiro, José Luiz ficou tam- metralhadora Uzi, de origem is-
seguida, fugiram juntos, a pé, co- Toninho vestia calça de malha bém sem os documentos. raelense -, que ocupavam · uma
mo se nada tivesse acontecido. azul claro, camisa branca de ma- • C uh d . Brasllia de· cor laranja, .um Monza

lha com mangas compridas e san- arro ro a O - Foi rouba- preto e duas .motocicletas, todos
• De escopeta - Populares dálias marrons, tipo "francisca:- do ontem, em frente à porta . da esses veículos de chapas não ano-
encontraram o cadáver de um ho- na". quadra da escola de samba Está- tadas assassinaram na .noite de
mem negro (24 anos presumíveis) cio de Sá, um fusca branc-o, �o de onte� o. traficante e assaltante
na antiga Estrada Rio D'Ouro, • Desaparecido - Jorge da 79, P!aca NT 5494. Qualquer �or- Marcelo Pinheiro de Araújo, 0
entre Pavuna e Acari, na chama- Silva (39 anos) está desaparecido �açao pod�rá . ser dada para. o Marcelinho, que integrava O ban
da Linha Verde. A vitima apresen- desde o último dia 12, quando saiu �etor do Smdicat:o dos Rodoviá- do de Di Menor. o crime ocorreu
tava um ferimento nas costas pro- da residência, na Rua Rosa. da nos, Osvaldo Garcia, pelo telefone nas proximidades,do prédio 91 d�
duzidó por bala de escopeta. Fonseca, 104, Manguinhos, infor- 273-3791, ou no endereço Rua Rua venezuela no bairro Pombal 

mando que iria ao Hospital Souza · Mai� Lacerda, 170, Estácio. Será no centro dest� Cidade. 
'

• Tocaia - Robson Delfino de Aguiar a fim de submeter.se a gratificado. os policiais da 52• DP não con-Carvalho (23 iµios) caminhava pe- exames para descobrir a origem · · · t 1 · 
la Estrada Velha da Barra' Barra ti • Banco Q t h seguiram p1s as para esc arecer asdas dores de cabeça que sen a - ua ro omens ar- circunstâncias da morte de Mar-da Tijuca, quando foi assassinado diariamente, além da febre inter- mados, um deles usando· óculos, celinho e ficaram impressionadoscom vários tiros. O criJninoso - os mi tente. Conhecidos seus infor- assaltaram na manhã de ontem a com alguns moradores da rua, quepoliciais da 16ª DP apuraram - maram tê-lo visto num ponto de agência do Unibanco da Av. Rio festejaram O fato dizendo que semestava de tocaia à espera da vi- ônibus da Avenida Brasil, ocasião Branco, 156. Apos renderem e to- ele O Natal seria bem melhor. Os tima marem as armas dos seguranças · em que vestia calça jeans, camisa Ednei Santos Bonfim e Antônio policiais ficaram sabendo que o
e Abandonado _ Simpático e quadrieulada e boné preto. Qual- José de Paula, levaram das caixas criminosos chegaram repentina
sorridente, úm menino de aproxi- quer informação sobre o seu para- a importância de NCZ$ 54.251,02, mente e cercaram a vitima. Os 
madamente 4 anos de idade e que deiro poderá ser dada pelos telefo- fugindo a pé. A 3ª DP, registrou. ocupantes da Brasllia e do Monza
se diz chamar Antonio (Toninho) nes 260-3635 (Ivan) e 521-0695 Em outra investida, �rês ho- saltaram e fizeram vá,rios disparos
foi abandonado por sua mãe, por (Ney) ou no seguinte endereço: mens chegaram no posto avança- contra Marcelinho, 
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Morto na.fila de votação 
Maurício de Aguiar Santos, 

32 anos, chegou cedo para votar 
na Escola Municipal J oào Mar
ques dos Reis, na Vila da Penha, 
mas nào teve tempo de sufragar 
seu voto. Às 7h15m, dois ho
mens apareceram e Maurício 
correu ao vê-los. A 10 metros da 
fila de eleitores, os desconheci

dos o mataram a tiros, na Rua 
Camacoà. O soldado PM Eduar
do, destacado pela Justiça Elei
toral para auxiliar os trabalhos 

' de eleiçào na escola, ouviu qua
tro disparos e correu para a rua, 
mas nào viu os matadores. Em
bora houvesse dezenas de teste
munhas, ninguém quis falar a 
respeito. 
• Fuga de presos - Quatro
ho,mens, sendo um homicida,
um assaltante a mào armada e 
dois presos por furtos, consegui-

Foto Paulo Makrta 
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- ]e Mulher - Janete Montene- Vila Vintém, Bangu. Segundo o

cabo Viana, da patamo 520813, 9• DP, no Catete. Após serrarem gro da Silva, 54 anos, foi assassi- no local havia um grupo suspei-as grades das celas 5 e 6 seis nada na madrugada de ontem to, que, no momento em que os presos tentaram a fuga, m'as só �or um home� ainda nào iden- policiais se aproximaram, se quatro tiveram êxito. São eles: �i fica_do. O cnme aconteceu no dispersou. Um deles deixou no Paulo César dos Santos, homici- mte�or de� bli! da Es�rada de local um saco contendo a droga. da· Francisco de Oliveira e Ni- Adnanópohs, bairro Tres Cora-
valdo dos Santos, presos por fur- ções, em Nova Igu�çu. Ela bebia ')(• Sargento - o sargento do 
to, e José Marques dos Santos, com _ algumas amigas, quando Exército Isael Reis da Silva, 23 
assaltarite a mào armada. Esta é surgm � homem branco, de anos, foi assassinado na tarde 
a segunda fuga que ocorre nesta cabelos grisalhos,_ q_ue s�cou da de sábado em uma barbearia na 
delegacia em um período de 2 arma e deu-lhe vanos tiros. Estrada de Belford Roxo, em 
meses. Jardim Bom Pastor. Assusta

das, testemunhas só souberam 
informar aos detetives da 54• DP 
(Belford Roxo) que dois homens 
fortes, um branco e um negro, 
entraram na barbearia e, silen
ciosamente, dispararam vários 
tiros no rosto, peito e nuca do 
sargento. 
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• Dois mortos - Policiais da 
39• DP (Pavuna) estão sem pis
tas para esclarecer a morte de 
dois homens morenos, de 20 á 25 
anos presumíveis, abatidos a ti
ros e "desovados" dentro da ma
la da Parati branca, placa WK-
4956, roubada na área da 64° DP
São· João de Meriti. Os corpos 
foram encontrados pela manhã 
na esquina das Ruas Embaú e 
Madagascar, em Acari. A Polí
cia suspeita que os dois desco
nhecidos foram mortos durante 
um acerto de contas com trafi
cantes de drogas da Favela de 
Acari. 
• Traficante - O entregador
de drogas, conhecido apenas 
por Cesar Dundun, e que mora
va no conjunto habitacional da 
Rua Castorina Faria Lima, no 
Bairro da Portuguesa, foi assas
sinado com três tiroi na madru
gada de ontem, próximo à boate 
New Scorpius, na'Rua da Coli
na, onde funciona o Centro Co
mercial Valentim Bouças, da 
Ilha dp Governador. O seu com
parsa Evaldo Santos, 40 anos, 
também saiu ferido com dois 
tiros no braço, e nas costas, sen
do socorrido no Hospital Souza 
Aguiar em estado grave. Segun
do policiais da 37ª DP, Dundun,
que trabalha para o traficante 
Míltinho, dono das grandes bo
cas-de-fumo da Ilha do Gover
nador, estava sentadÓ na calça
da do Centro Comercial, bem 
em frente à butique Vero Amo
re, onde bebia com Evaldo e a 
mulher dele, Tereza Cristina Li
ma. De repente, surgiram três 
homens no interior de um Che
vette azul, de placa não anota
da, que descarregaram suas ar
mas nos dois bandidos, fugindo 
a seguir. Testemunhas disseram 
que o Dundun gostava de des
respeitar as mulheres que fre
qüentam a boate Scorpius, tudo 
fazendo crer que fora morto por 
um gigolô. 

• No bar - Almir Soares da 
Costa, 48 anos, morador na Rua
Edson, 1215, em São-Gonçalo,
foi assassinado dentro de um
bar, onde bebia com amigo, per-·
to de sua casa. O criminoso,
segundo policiais da 73ª DP, es
tava pilotando uma moto, cuja

O DIA 
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·placa também não foi anotada. � . . 

N F d-
�� Fuzileiro - O terceiro sar-•. o � ao - José C_arlos da gento fuzileiro naval José do SoS�lva foi m�rto �a _Averuda 1 da corro Alviz, 27 anos, foi assassiC�dade Uruversitaria do Fun- nado, na madrugada de ontem, d8:o, na Ilha do Governador. O com cinco tiros no rosto, peito e · cnme aconteceu na 1:1adrugada braço, na Rua da Gávea, Bairro de ontem, em fr��te a Faculda- Copacabana, no centro deste d�·?-e Le_tras. A v1tuna que levou município. Policiais da delegavanos t�r_os no corpo e cabeça, eia da área, 59ª DP, encontra

era auxihar de_ rampa no Ae�o- ram no bolso da vitima um doport? Internacronal do Galeao. cumento expedido pela SecretaRegistro na 37ª DP - ria de Polícia Civil liberando seu 
porte de arma, que, em virtude 

• Colisão - Um acidente na de um processo a que o militar
esquina das ruas Padre Telê- respondia em São João de Meri
maco e Clarimundo de Melo, em ti, tinha sido apreendido até o 
Cascadura, deixou Luís Carlos dia 12 deste mês. No local do 
de Lima, de 44 anos, com feri- crime, populares afirmavam 
mentos' na perna esquerda. O desconhecer José do Socorro e 
Fiat 147, placa TY-0558, dirigido só sabiam informar que o crime 

-por Gutemberg dos Reis e Silva, tinha ocoi:rido por volta das 3
de 61 anos, ficou sem freio no horas. 
momento em que o motorista '1 . 
fazia a curva, batendo num pos-v"e B1scat�iro - Policiais da 
te. Registro na 28ª DP (Madurei- 54ªDP (Belford Roxo) não tém 
ra). qualquer pista do assassinato 

do biscateiro Carlos Alberto de • Na mala - Um homem Souza, de 36 anos, ocorrido na
pardo, com 35 anos presumíveis, noite de sábado na Rua Rocha 
foi encontrado morto com vá- Faria, no Bairro da Grama. Car-· 
rios tiros, no fim da noite de los Alberto, que morava na Rua 
ontem no porta-malas do Monza Eduardo Meireles no mesmo 
cinza-metálíco, placa ZL-6862, bairro, levou. um tiro na testa. 
estacionado em frente ao nú- ,__L> mero 274 da R�a das Laranjei- 7 Casal morto'_ um homemras. O mau cheiro que o �orpo preto, de 25 anos presumíveis, e exalava chamou a a�nçao de uma mulher branca, aparentanpopul_aref, que comurucaram O do ter 40 anos, foram encontrafato a _9 D_P (Catete), onde o dos por populares na Estrada de caso foi registrado. Adrianópolis. o homem, que 
• Tóxico - Policiais do 14º 

BPM (Bangu) apreenderam on
tem 600 trouxinhas de maconha
na Travessa Bibiana, s/n� em 

vestia bermuda verde, foi morto 
com um tiro na nuca, e a mu
lher, de calça jeans e blusa ama
·rela, recebeu dois tiros nas cos-
tas.
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Mais 12 assassinatos no fim de semana\ Além do assassinato do téc- · · 
. M 4_ � 0 nico de televisão Adão Pereira lf'*' 1@F . Mota, em Belford Roxo, 12 ou-
... , !fu -� · tras pessoas foram mortas no .·ft-"'�<' fm fim de semana, no Grande Rio. No bairro Xavantes, em Nova Iguaçu, o lavrador AlexandreRogério Pinto da Rocha, 18 anos, foi morto a tiros na noite de anteontem em frente a um bar da esquina das Ruas Bertioga e Beberibe. O pai de Alexandre, José Carlos da Silva Pinto, disse que o filho morava no Espírito Santo, e ele o chamara para trabalhar na lavoura de café. Alexandre, que viajaria hoje par-a o Espírito Santo, saiu de casa, na Rua Bogari, às 22h de anteontem para dar uma volta, e logo depois a fanirua ouviu os estampidos dos tiros. A 54• DP (Nova Iguaçu) não tem nenhuma pista do criminoso. Em São João de Meriti, poli-"'ciais da 64• DP estão tentando identificar o homem moreno, de cabelos crespos e aproximadamente 35 anos, encontrado morto ontem de manhã na esquina da Rua Urânio com Ônix, em Parque Allan. Assassinado com requintes de crueldade, o ho- · mem, que foi abandonado nu, apresentava 1ífarcas de· tQitura, perfurações a bala, o corpo. parcialmente queimado e a orelha direita e o pênis cortados com uma pequena faca de cozinha, deixada junto ao cadáver. Com tiros na cabeça, o corpo de um homem moreno, aparentando 21 anos, foi encontrado na manhã de ontem na esquina da Rua Caburi com Rua 3, no.Parque Juriti, em São João de Meriti. Oe camisa e bermuda azulclara, o homem não tinha qualquer documento. 

o pintor de automóveis·Fer-. nando Siqueira Souza, 29 anos, foi morto a tiros, no írucio da noite de anteontem, em frente ao número 211 da Avenida Marcovil, em Jardim Bom Pastor, Belford Roxo. O crime, segundo testemunhas, foi cometido por. dois homens que andavam de bicicleta. Um deles era negro e o outro ruço, com as mesmas características do marginal conhecido conio Di Menor. 
Com cinco tiros nas costas, rosto, pescoço e tórax, o ajudante de caminhão Aloisio Nunes, 25 anos, foi assassinado em frente à casa 118 da Rua Izaura no bairro Areia Branca,· em Belfõrd Roxo. Aloisio, que morava perto do local em que foi morto, na Travessa Ideuzina, voltava para ,casa, por volta de 1 hora da madrugada, quando foi surpreendido pel9s matadores. 
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NOVA IGUAÇU (Sucursal)-

Um grupo de homens encapuza
dos matou a tiros, na noite de 
anteontem, o técnico de televi
são Adão Pereira Mota, 31 anos, 
após invadir sua casa, na Rua 
Cilo Costa, lote 8,. quadra 27, no 
bairro Bom Pastor, distrito de 
B�lford Roxo em Nova Iguaçu. 
Os homens armados que se di
ziam póliciais, reviraram todos 
os cômodos da casa, onde esta
va também a mulher de Adão, 
Sandra Maria Gomes. domo 
não encontraram o que queriam 
- uma espingarda calibre 12 -,
arrastaram o técnico de televi- ·
são para o banheiro e o mata
ram.

A mulher de Adão que foi 
levada para outro loc_al por pa
rentes contou que os encapuza
dos ipvadiram a casa por volta 
das 22 horas, quando Adão esta
va na cozinha e ela descansando 
no quarto. Os três filhos meno
res do casal estavam .num tem-

O DIA 
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plo da Igreja Universal do Reino 
de Deus, ao lado da casa. 

A porta da cozinha estava 
aberta e o técnico de televlsão 
· foi dominado pelos invasores,
que o espancaram para que ele
revelasse onde havia escondido
a espingarda.

Como o técnico de TV, que
trabalhava em Botafogo, insis
tia em qizer que era trabalha
dor,. os encapuzados vasculha
ram toda a casa mas nada en
contraram. Apesar dos · apelos.
de Adão, que chegou até a mos
trar a carteira de trabalho aos
b:µididos, eles o ·arrastaram até
o banheiro, do lado de fora da
casa, e o mataram com tiros na
cabeça. As pessoas que estavam
n.a Igreja. Univei:sal ouviram os
-disparos, corretam para ver o
que tinha acontecido e encon
traram Adão caido no. banheiro.
os encàpuzados já tinham fugi
do.



Assassinado -a tiros o ' 

'A destacámento do 
O soldado da Polícia MIiitar 

Paulo Sérgio dé Figueiredo Pe
reira, 28 anos, lotado no Desta
camento de Policiamento Osten
sivo do 24° BPM do Guandu, fQr 
assassinado com cinco tiros pe
lo corpo, ao tentar Impedir um 
assalto, na noite de sexta-feira, 
num local próximo à favela Bei
ra-Rio, no Km 32 da antiga Ro
dovia Rio-São Paulo, Nova Igua-
çu. O assassino conseguiu es
capar sem que ninguém soubes-

se descrever para os policiais 
da 55ª DP a sua aparência. 

o cabo José Eduardo Coe
lho, que também- estava de ser
viço no DPO de Guandu na noite 
de sexta-feira, disse que por 
volta das 20h estavam em um 
bar juntamente com o soldado 
Mauro do Vale, quando foi cha
mado pelo colega, que havia si
do alertado pouco antes sobre 
um assalto a um ancião nas pro
ximidades. Os três saíram para 

Ir ao local pouco depois, com 
Paulo Sérgio à frente_. 

Os dois policiais disseram 
que não conseguiram ver o as
sassino - segundo eles, escon
dido na parte escura de uma rua, 
porém ouviram os tiros e ao cor
rer ao local, encontraram o sol
dado caído. Paulo Sérgio foi so
corrido pelos colegas e levado 

· para o hospital Rocha Faria, on
de morreu_ quando era medicado.

M do 

andu 
SÃO JOÃO DE MERITI 

Os p0licials da 64ª DP não 
tem nenhuma pista para escla
recer o assassinato de um ho
mem não identificado, encontra
do morto a tiros na madrugada 
de ontem, na esquina das ruas 
Tupi e Bucareste, bairro Jardim 
Metrópole, em Sãó João de Me
riti. A vítima era um preto, 35 
anos presumíveis, trajando ca
misa amarela e uma sunga bran
ca. 
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Morto por 4 na porta de C<!�3! 
(_ Policiais da 64ª DP - São !·. · · · 

JoãQ de Menti - estão investi
gando o assassinato de Ander
son César Rebelo, de 23 anos, 
motto a tiros: a �O metros da S\la 
casa na Rua Acâcio Novaes Pi
nheiro, U5, CeJ!tro de São João 
de Meriti. Os detetives Cotidon
gue· e Gonzaga, êiã 64· DP, esti
veram no local e foram informa
dos por testemunhas que o ra
paz" era aguardado por quatro 
homens ,-que -0eüpavam uma 
Fiat amâiélá'e ll�aram tomando 
cerveja m@ botequim próximo, 
Quando Anderson passou, no fi
nal 1da tarde aê anteontem, foi 
morto a'ti.rOS; Os criminosos fu
gifàm enfl-seguida. 
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Preso pula da delegacia 
Júlio de Sousa Sá (26 anos) 

vivia em companhia do homos
sexual Wilson dos Santos (31 
anos), mais conhecido como 
W.alkiria. Anteontem, os dois se 
desentenderam na residência e 
Júlio agrediu Wilson e tentou 
matá-lo com um facão. Preso e 
levado para a 17ª DP (São Cris
tóvão), o agressor estava sendo 
ouvido em cartório e alegava 
inocência, ao mesmo tempo em 
que pedia ao outro que retirasse 
a queixa. Walkiria, entretanto, 
fazia questão de levar o caso 
adiante. Desesperado, Júlio re
solveu que não queria continuaf 
mais vivendo. Passando sobre a 
mesa da escrivã Maria Lúcia 
Casqueira, jogou-se pela janela 
do 2° andar da delegacia, indo 
estatelar-se no pátio interno. 
Resultado: encontra-se agora 
internado com várias fraturas e 
escoriações no Hospital Sousa 
Aguiar. O homossexual assistiu 
a todos os lances sem se pertur� 
bar e ainda fei carga contra o 
ex-companheirQ, taxando-o de 
"perigoso marginal procurado
pela Policia". 
• Mortos no "pega" - Inú
meras pessoas encontravam-se 
na Praça Leonor Correia, Bairro 
da Trindade, São Gonçalo, as
sistindo a um movimento pega
de veículos "envenenados". Não 
demorou muito e dois carros · 
Gol - um branco e outro pratea
do - apareceram e seus ocupan
tes começaram a atirar a esmo. 
Resultado: atingiram no peito o 
pescador Hamilson José dos 
Santos e a jovem Nency Marins 
Contagem (22 anos). Os dois fo
ram levados para o Pronto
Socorro de Alcântara, onde fale
ceram quando recebiam os pri
meiros socorros, 
• Desconhecido - Populares
encontraram o cadáver de um 
mulato de 30 anos presumíveis 
na Rua Amerindo Vanick, no 
Barreto, Niterói. A vitima, que 
levou vários tiros, vestia calça 
preta, camiseta branca e sapa
tos claros. 

...._ Executado - Walter José 
das Neves (19 anos) caminhava 
pela Rua Dalva Tinoco, no Bair
ro Jardim Canaã, Comendador 
Soares, quando foi executado 
com vários tiros. 
• Acidente - Carlos Alberto
Rosa da Silva (23 anos) pilotava 
umá moto Honda 125, placa LE-

138, pela Rua Breno de Sousa um homem negro, que estava de 
Alves, em Belford Roxo. A moto tocaia, deu-lhe vários tiros e fu
bateu na caminhonete placa giu. Robson morreu no local. 
RJ-QA 2744, que estava estacio- •· Biscateiro _ Fernando Finada. Carlos sofreu graves feri- nheiro do Vale era biscâteiro (18mentos e morreu no Hospital da anos). Ele estava na Rua CaPosse, em Nova Iguaçu. Poli- b ciais da 54• DP apuraram que a reuva, na Vila Cruzeiro, Penha,

quando foi morto a tiros. A 27• vitima conduzia um jovem na DP to garupa, mas ele não foi identifi- mou conhecimento, mas 
cado ainda não apurou nada. 
• Desmentido _ Edmilson • Panela - A moradora do
Soares Teixeira é donó de duas apartamento 1010 da Rua Ria
barracas de frutas na Rua Lucí- chuelo, 333,- Centro, esqueceu a
dio Lago, 96, Méier. No último panela de pressão no fogo e, em
dia 2 foi acusado por policiais da dado momento, começou a sair
Rede Ferroviária de ter roubado uma grande fumaceira por bai
fi os  próximo à Estação do xo da porta. Vizinhos alertaram
Méier. ontem, em nossa Reda- a moradora e esta desligou o
ção, declarou que estava junto à 

fogo. Momentos depois, entre-
linh "- ó · tanto, quando a moradora já a 1errea, pr xuno ª um pe- estava dormindo, chegaram seisqueno riacho, quando chegaram 
dois agentes ferroviários _ um carros ·do Quartel Central do
deles de nome Peçanba e outro Corpo de Bombeiros para debe
branco, alto e forte, de costele- lar o "incêndio" que estaria ir
tas _ que O acusaram de estar rom�end:_o no local. Depois das
cortando os fios. Ressaltou que ex�llcaçoes

! 
a dona da casa vol

o policial alto e forte, utilizando tou ª donmr. . 
sua própria faca, cortou cerca de )('.• M�nor - Ronal�o Alexandre 
30 metros de fio a fim de incrimi- · da Silva (16 anos) foi encontrado 
ná-lo. Disse ainda que foi levado mo�o n� Estrada Circular, Bair
algemado para a Estação do En- ro Sao Vicente, Belford Roxo. A 
genho de Dentro local onde o vítima foi assassinada coip. um 
espanéaram a socos e com fio tiro na cabeça e dois 'nas costas. 
elétrico, ap�s o que o C(!nduzi- • Nas Paineiras - Populares ram para 23 DP. Concluiu aflr- encontraram o cadáver de um 
�ando q':1e o dele�ado de plan- mulato, de 30 anós presumíis, na tao, depo1S de ?uvi-lo, entendeu altura do Km 2 da Estrada das que se trataya de �ngano � o Paineiras. A vitima levou vários li!Jerou. ��on foi submetido tiros e estava sem os olhos. sabado ultuno no IML a exame • A t de corpo de delito, sendo com- d • po� a - Uma ªP(!Sta entre
provadas as sevicias. "Nim eleitor do candidato do 

,.. . PRN, Fernando Collor de Mello, 
• No onibus - José Marcos e outro do ex-Governador do
Rodrigues (35 anos) foi -morto Rio, Leonel Brizola, acabou em 
com dois tiros na cabeça, quan- morte. · O crime aconteceu no 
do se encontrava viajando no final da noite de domingo, den
õnibus que faz a linha 515, Mu- tro do Bar Santa Rita, na Estra
tuá/Niterói. A violência ocorreu da do Carro Quebrado, em Vila 
quando o coletivo trafegava pe- de Cava, quando um homem, 
Ia Avenida Paula Lemos, no Mu- identificado apenas como Flá
tuá, quase em frnte à garagem vio, foi cobrar de João Damasco 
da Viação Rio-Ita. O motorista Alves de Oliveira, de 33 anos, 
Adilson de S. Rangel e o cobra- uma caixa de cerveja que ha
dor Paulo R. Rodrigues disse- viam apostado ainda no primei
ram aos policiais da 72ª DP não ro turno das eleições. João disse 
terem visto o autor dos dispa- que só pagaria a Flávio metade 
ros, já que tudo ocorreu de re- da caixa, porque Brizola havia 
pente, em meio à grande confu- sido roubado na apuração. O 
são a partir do momento em que simpatizante do PRN sacou en
o criminoso atirou. tão de um revólver calibre 38 e 
• Tocaia - Robson Adriano deu vários tiros no brizolísta.
Gonçalves (24 anos) residia na Policiais da 52ª DP (Nova Igua:
Rua Nova Aurora, 70, Sã0 João çu) procuram Flávio, que foi 
de Meriti. Ontem, por volta das descrito pelo populares como 
18 horas 30m, passava pela Rua um branco, aparentando 20 
Joaquim Silva, na Lapa, quando anos, alto e forte. 
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Assalto acaba em mortes 
Dois homens entraram, de estão diligenciando para identi

madrugada, na residência de ficar e prender os criminosos. 
Ivone Nascimento Silva (36 x• Tiroteio - Um homem de 
anos) n� Rua _Itaguaí, Qua�a cor preta, com 28 anos de idade 
69? MonJolos, Sao Gonçalo, N1te- presumíveis, vestindo apenas 
ró�. Além da_ �ona da casa, dora calção azul, trocou tiros na Fa
m1am tranquilamente Netla Se- vela Duque de Caxias com a 
bastiana de Ol�ve_ira (48 �os) e guarnição do Patamo 52/0190, 
a empregada Tan1a Ferreira dos sob o comando do Sargento Oi
Santos (14 anos). Foram justa- , nizio-, do 1.5º BPM. Depois de 
mente elas �ue despert�ram alguns minutos, foi ferido grave
com um ruído num dos como- mente. Levado para o Hospital 
dos. Alertadas, Ivone acendeu a de Caxias o desconhecido mor
luz e as três depararam com os reu quando recebia os primeiros 
ladrões. socorros. 

O que comandava as ações • No Clube - Fim de baile no
ordenou que nenhuma gritasse, Madureira Atlético Clube, na 
pois do contrário morreriam. Rua Ministro Edgard Romero. 
Elas não obedeceram e começa- Muitos rapazes e moças no lo
ram a gritar, acordando a vizi- - cal. De repente, um carro se 
nhança. Os ladrões começaram aproxima e seus ocupantes 
a atirar e, depois de vê-las no abrem· fogo contra as pessoas 
chão, trataram de fugir sem rou- que estão saindo. Atingem duas 
bar nada. delas: Carlos Eduardo dos San-

Os vizinhos acorreram minu
tos depois e encontraram os ca
dáveres de Ivone. e Neda, en
quanto a menor Tânia contor
cia-se e sangrava muito em con
seqüência da gravidade dos feri
mentos recebidos. Foi levada 
para o Hospital Antonio Pedro e 
lá se encontra sem muitas chan
ces de sobreviver. 

As autoridades policiais da 
74ª DP compareceram ao local e 

tos (17 anos) residente na Rua 
Maranhão, 196, casa 7, aptº 104, 
Méier, e Rogério José de Lima 
(22 anos), morador na Rua Oliva 
Maia, Morro São José. O primei
ro, atingido na perna direita; o 
segundo, no abdome. Ambos es
tão agora internados no Hospi-

. tal Carlos Chagas, e as autorida
des policiais da 29ªDP investi
gam. 
• Ladrões - Rosane Paula
Soares (18 anos) fez um "progra-

ma", durante o dia, no aparta
,mento de Raimundo Airton Ma
galhães Martins (59 anos) na 
Rua Çândido Mendes, 215, apto 
104. A noite, voltou ao local em
companhia do amante, Deolin
do da Silva (26 anos), com a
intenção de roubar. Raimundo
reagiu e foi ferido gravemente
com várias facadas., Vizinhos,
entretanto, notaram que algo de
anormal ocorria e telefonaram
para o 1° BPM. Uma viatura foi
para o- local sob o comando do
cabo Silva Filho e os crimino
sos, presos em flagrante. Leva
dos para a 7ª DP, Rosane confes
sou tudo, informando que tivera
um caso com a vitima e, mais
tarde, voltara com o amante pa
ra roubar os seus pertences. Fo
ram autúados e trancafiados no
xadrez.
• Facadas - o comerciante'
Érico Evaristo Xavier Batista
(72 anos) estava dormindo na
residência (Rua Alberto Torres,
2091, Porto Velho, São Gonçalo)
quando foi assassinado a faca
das por dois homens. Sua mu
lher, Rosemary Cordeiro Ra
mos, foi quem abriu a porta para
'os criminosos, já que um deles
identificou-se como sendo o fi
lho Marcílio, que não reside com
os pais.
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Segurança elimina segur,ança 
Os seguranças Paulo Henri

que Ottoni Morais (21 anos) e 
Kleber Ribeiro Magno estavam 
de serviço no Apart-Hotel Eldo
rado, na Avenida Princesa Isa
bel, 500, Copacabana, quando 
Kleber tirou as balas do revól
ver Taurus que portava e convi
dou Paulo para fazer o mesmo, a 
fim de que pudessem passar o 
tempo brincando de bangue
bangue. Paulo gostou da idéia e 
retirou as balas da sua arma, 
deixando, entretanto, uma de
las, por distração. Iniciada a 
brincadeira, eis que Paulo aper
tou o gatilho na direção do peito 
de Kleber e matou o colega. 

Preso em flagrante, Paulo foi 
autuado por homicídio culposo 
na 12• DP, devendo ser posto em 
liberdade tão logo efetue o paga
mento da fiança. Kleber mostra
va-se muito abatido com o que 
ocorrera e só fazia lamentar a 
morte do colega, a quem estima
va muito. 
• No mar - Os comerciantes
Elder Manoel Callado e Antonio

drugada de· ontem e estavam 
prontos para escapar quando 
um dos policiais da turma de 
ronda percebeu o movimento e 
acionou o alarme. Dois deles 
ainda c.onseguiram chegar à 
rua, mas foram capturados. O 
total de preso� que pretendiam 
fugir era de 17. 
• Ferido -'Ocupantes de um
Monza escuro e uma Brasília

amarela, final de placa 7025, tro
cavam tiros na esquina das ruas
Montevidéu e Nicarágua, na Pe
nha. Uma das "balas perdidas"
atingiu Vicente Ferreira da Cos
ta (36 anos), que está internado
em estado grave no Hospital
Getúlio Vargas.
• Veneno ....:. Sem dizer os 
motivos, Sílvia Pacheco Gon
çalves (20 anos), grávida de 4 
meses e mãe de quatro filhos 
menores, tentou o suicídio inge
rindo veneno contra ratos. Está 
internada no Hospital Getúlio 
Vargas em estado grave. 

Fernando da Silva, proprietá- • Outro - Antonio Regina
rios do Restaurante Rei do Ba- Lopes (35 anos) suicidou-se em 
calhau, na Praia da Bica, 263,· sua residência (Rua Magé, 20, 
Ilha do Governador, saíam de Piabetá) tomando também ve
uma agência bancária da Ca- neno contra ratos. Levado por 
cuia, quando foram assaltados parentes para o Hospital Getú
por três homens armados, que ·lio Vargas, morreu quando era
roubaram não só os NCz$ socorrido. 
10.000,00 que conduziam, como 
o carro Escort XR-3, conversi- • Reagiu - O soldado Celso
vel, plaça RJ-ZB 6969, de Anto- Caetano, do 4° BPM (São Cristó
nio Fernando da Silva. Dado o vão), passava pela Rua Coronel 
alarm�. entretanto, os ladrões Tamarindo, em Padre Miguel, 
foram encurralados pela guarni- em companhia de sua mulher, 
ção da RP-54/0799 e deixaram o Cleide Regina Rosálio. Nas pro
veiculo rapidamente, ocasião ximidades do Buraco do Faim, 
em que um deles jogou todo o foi assaltado por dois homens. 
dinheiro no mar, fazendo o mes- .Reagiu e foi ferido com um tiro 
mo com as armas. Os policiais no peito. O policial foi medicado 
pediram ajuda ao Salvam� e inicialmente no Hospital Olivé
apenas foram recuperados NCz$ rio Kramer e, em seguida, remo-
250,00; o resto perdeu-se. Dois vido para o Hospital Sousa 
dos ladrões conseguiram esca- Aguiar, onde se encontra. Os 
par, mas um deles foi levado ladrões fugiram levando o séu 
para a 37ª DP e autuado em revólver. 
flagrante. É Alexandre Mota dos Mis 

. . . . 
Santos (27 anos, Rua 13 de Maio, ,AO téno - Policuus da 60ª 

132 Oswaldo Cruz). 
1 QP nada sabem sobre a execu-, . ção a tiros de José Antonio de 

• Fuga - Os presos da Galeria Oliveira (29 anos) e Silmar Mari-
2 do Presidio Esmeraldino Ban- nho Pereira (42 anos), por volta 
deira,. em Bangu, .serraram as das 21 horas, na Rua Belmiro 
grades das celas durante a ma- Gouveia, em frente ao Lote 12, 

Quadra 4, Parque Fluminense, 
Duque de Caxias. 
• Preso - Policiais da 53ª DP
(Mesquita) prenderam Márcio
Vieira de Sousa (22 anos), acusa
do de ter participado, com dois
comparsas, do assalta ao Admi
nistrador Geral da Câmara de
Vereadores de Itaguai, Paulo
Roberto Vidal Girilo da Silva, de.
quem roubaram o Monza placa
RJ-XU 3553, recuperado horas
depois em São João de Meriti.
Na ocasião do assalto, um dos
bandidos - Denilson Dias Lopes
- trocou tiros com vários solda
dos da PM e foi atingido na
região glútea, sendo preso e me
dicado no Hospital da Posse.
Graças às suas declarações, os
policiais localizaram Márcio
Vieira de Sousa. O terceiro mar
ginal poderá ser capturado a
qualquer momento.

· • Assalto - Dois homens ar
mados de revólveres assaltaram

, ontém, de manhã, a ·filial da
Lojas Americanas da Rua das 
Laranjeiras, 49. Roubaram NCz$ 
300.000,00, que se destinavam ao 
pagamento de salários e parte 
do 13° dos empregados. Os la
drões fugiram num Escort bran
co, placa RJ-UN 8186, de pro
priedade de Márcia Bruquer 
Margarino Torres, de quem o 
roubaram. A 9ª DP registrou. 
• Ladrão de carros - Os
soldados Durval, Marinosk e
Stuart, do DPO (Destacamento
Policial Ostensivo), de Piabetá,
prenderam, ontem, o mecânico
Francisco Carlos Freitas da Sil
va, em cuja oficina se encontra
vam vários carros roubados. A
oficina funcionava no terreno da
casa de Francisco� na Rua AI
varo Rocha, sem número, em
Par·ada Angélica. O soldado
Durval contou que um dos car
ros, uma Brlitsilia branca, placa
ZW-6771, foi roubada em m_arço
de 79 em Nilópolis. Foi encon
trada também uma Fiat branca,
cuja placa verdadeira, OZ-4601,
estava em uma Variant verme
lha. A placa desta, IJ-5796, foi
encontrada dentro da Fiat.
Francisco e os carros foram le
vados para a 70ª DP (Piabetá).
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Morto a tiros no carro 
Na Pick-Up Chevrolet C-10,

placa RJ QH-4411, abandonada
num focal ermo da Avenida Au
tomóvel Clube, em Rocha Mi-

. randa, foi encontrado o cadáver
de um homem de 40 anos presu
mfveis, cabelos grisalhos, ves
tindo calça jeans ·e camisa àe 

malha clara. O corpo tinha vá
rios tiros. 

• "Puxador" - No exato
momento em que furtava um
carro na Rua Professor José Al
fredo, nas proximidades da 10•
DP, Paulo Roberto Gomes Jar
dim (29 anos) foi preso pelos
detetives Almeida e Assis. Utili
zando uma chave de fenda, Pau
lo foi surpreendido tentan<;lo
abrir a porta de um veiculo esta-

• F P lta d 3 h. clonado sob uma árvore. uga - or vo as oras 
\ da madrugada de ontem, ocor- . Segurança - Cosme Ferrei

reu intensa movimentação de r era segurança da empresa de 
policiais em Copacabana, na ônibus Viação União. Foi morto
área onde está localizada a 12• a tiros ontem, ao volante do
DP, o que assustou os morado- Vollçs placa RJ PO 4898, esta
res. Motivo: os carcereiros Ruy e clonado na Avenida Presidente
Arildo perceberam "ruídos es- Kennedy, em frente a uma fá-

� tranhos" e constataram que os brica de gelo, Bairro. das Menl
'. presos (cerca de 46) estavam nas, Campos Elfsios. Cosme, se
t.tentando a fuga. Liderados por gundo as autoridades policiais,
Nélson de Paula Lima (24 anos, · teria reagido a assaltantes. 
assaltante a mão armada), os 

(com um carregamento de gali
nhas) em frente ao Mercado São
Sebastião, na Rua do Alho, Pe
nha. Pretendiam, descaregar tu
do ontem, segunda-feira. Duran
te a madtugâda de domingo,
foram roubadas oito bicicletas e
oito galinhas. A 22ª DP regis
trou. 
• Buraco - A médica Marivo
ne Guimarães (30 anos) dirigia o
carro Miura, placa RJ YT-0333,
pela Rua Visconde de Santa Isa
bel, em Vila Isabel, para atender 
a um paciente. Em frente ao 
prédio n• 223, o carro bateu num
enorme buraco aberto há mais
de 1 mês pela Telerj, sem nenhu
ma s·inalização. O Miura partiu
se em dois ·e a médica sofreu
ferimentos leves, sendo socorri
da por policiais do 6º BPM. Ma:
rivone reside na Barra da Tijuca
e afirmou que vai processar �
Telerj, reclamando ainda que a
20• DP (Grajaú) recusou-se a re
gistrar a ocorrência. 

criminosos chegaram a arrancar • Sem p1Stas - Elias Araújo de 

duas barras da grade e tenta- Oliveira (23 anos) foi assassina
vam. cavar um túnel que daria do� tiros próximo ao.Conjunto
acesso a uma das laterais do Residencial da PM, na Rua Mi
prédio, de onde conseguiriam a guel Gustavo, 190, Bairro do 
liberdade. Dado o alarme poli- Salgueiro, em São Gonçalo, e as • Tocaia - Fernando Cesar 

ciais da DV-Sul e do 19•'BPM autoridades policiais da 72• DP Graciano (19 anos) residia na
entraram em ação e a fuga foi não têm pista:s para l�v,á-las aos Rua Jerônimo Nascimento, 61,
abortada em tempo. matadores. Jardim Independência, São

• "G ,, Gonçal.'.l. Ontem, ao aproximar-
• Cadáver - Populares en- uerra -· Um homem se de casa, foi morto com vários

brando (25 anos presumfveis) til'.os. o matador estava lá al-contraram ontem, num local er- morreu a tiros na Rua Arthur te d to ai mo da Estrada do Sumaré, Km Alves da Mota, quando passava . pro 
mpo e c a. 

5,5. o corpo de um homem e� !! por uma das vielàs do Morro Xf Mistério - Everaldo Mara�anta�� e�tado �e deconwosi- Menino de Deus, São Gonçalo. ques, de 35 anos, foi encontradoçao. Pollcirus da 7. DP reg1Stra-
o detetive Ademir, da 72ª DP, morto na manhã de ontem, com

��. . apurou que ele foi vitima da dive,rsos tiros no peito e na cábe-
te, Ninguém viu _ Um homem "guerra" que dois grupos ri.vais ça, nos fundos da casa 42 da rua

. vêm travando para ficar de pos- Bela Vista, na loéalidade de Vilanegro, de 26 anos pres��elS, se da área na venda de drogas. Pauline, em Belford Roxo. Ninencontrava-se nas proximida- guém admitiu ter visto ou ouvi
des do Shopping Center Vil� • Mistério - Jacira Maria de do sequer os estampidos e c_omo
dos �eles, na Rua An�tácio Jesus Neto (22 anos) ,foi abatida a casa está fazia há algum temC_orreia - um local dos :r_nais m� a tiros juntamente com o seu po, os policiais da 54• DP (Belvllllentados, C!:Uan�o foi �s�ssi- companheiro Luiz Fernando ford Roxo) estão em ditlculdanad� com yários tiros. A �tlllla Gomes da Silva (20 anós), que des p·ara esclarecer o crime, que- que vestia ape�as calç_a.Jeans está internado em estado grave ocorreu durante a madrugada. - morreu _no local e pollcial da no· Hospital Sousa Aguiar. Os 
64ª DP nao encontraram teste- dois safam da casa.de habitação • No Metrô- Ao desembarcar 
munhas. coletiva localiza9.-a na Avenida na Estação do Metrô do Estâcio,

D I d 
· Paulo de Froptim, 74_8, Rio Adilson Alves de .Oliveira (26• ego a o - Roberto Gon- Comprido, quando foram balea- anos) tombou com vários tiros,çalves Rocha (39 anos) era cata::. dos. o crime foi testemunhado morrendo instantaneamente.dor .de papéis. Ontem, morreu - por Argey Maria de Lima (mora- Apesar do movimento de pes

degolado, em frente ao pré�o n• dora do quarto nº 2 dàquela casa soas, ninguém testemunhou o932 �a Rua O�neral Seve�iano, de cômodos). Ela declarou ad crime, que ocorreu na subidapróximo à subi�a da La�erra do Inspetor Genes, da 61 DP, ter que dâ acesso à �ua MachadoPasmado. A 10 DP registrou. visto dois homens negros atiran- coelho. A 6ª DP tomou conheci

• Mãe e filliÓ ,;,.. Rosilene 

Leonel Pinto e seu filho Alex
Leonel, de 2 anos, cairam de um
ônibus da Viação Trell, que faz a
linha Parada Angélica/Caxias, e 

foram medicados no Hospital
Getúlio Vargas. O menino so
freu ferimento profundo na ca
beça e sua mãe teve contusões.
Segundo testemunhas, o moto
rista lmptjmiu maior velocidade 

e não pres.t9u socorro às viti
mas, que re� 1em na Taquara,
em Santa qt11z da Serra. 

do no casal. Acredita o policial mento. 
que os criminosos pretendiam"""'-• 
apenas executar Luiz Fernando� Dormmdo - Quatro ho
e acabaram matando a moça_ mens armados com revólveres
também como "queima de ar- invadiram a casa 297 da rua
quivo". Paulo Roberto Correia, bairro

•Roubo,_ Os motoristas Jor
ge Oscar Fernandes, da Trans
portadora Rodrigues (SP), e 

:Ambrósio Dellavelle, da Trans
portadora Robrás (RS), estacio
naram as carretas que dirigiam,
respectivamente, CK-8444 (car
regada de bicicletas) e BE 2383

Paraíso, em São João de Meriti,
e fizeram vários disparos em
Manoel Alves Lopes, que se en
contrava dormindo com sua
mullier Cleonlce da Silva San
tos. Manoel ainda foi levado pa
ra o hospital Geral de São João
de Meriti, vindo a falecer ao re
ceber os primeiros socorros. 
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Mãe e.filha mortas a tiros 
Sandra das Graças 48 anos • Comerciant 

e sua filha Rutiléia d� Graças' e - O comer- Fiat Uno XL-5313, de Carlos AI-
27, foram mortas a tiros na ma: ciante Arildo de Oliveira Viana, berto Barreto, e a Variante SK
drugada de ontem por vários de 48 anos, casado, desenten- 9016, guiada por Mar!sio Carlos 
h ln 

. . deu-se com três homens no bar Eunides. omens que vadiram a casa de sua propriedade, na Rua Ma- v-em que moravam, na Estrada de ria do Nascimento em Rio do /\• Vmgança - o funcionário
Sepetiba, 4583 - fundos. Os as- ouro São Gonçalo' e foi por eles do Sindicato dos Arrumadores 
sassinos, que entraram na casa assassinado a tiros. seu amigo . de Nova Iguaçu, Luiz Carlos dos 
quando todos os moradores já José Alves de Souza, de 39 anos Santos, de 33 anos, foi morto na 
estavam dormindo, deixaram também foi baleado e está no madrugada de ontem com um 
gravemente feri�os o compa- Hospital Souza Aguiar: tiro na cabeça, quando dormia 
nhelro de Rutilé1a, Luiz de Je- • B mh . · em sua casa na Avenida São
sus, 30, e a afilhada de Sandra, · o e1ro - O bombeiro Paulo 33, em Mesquita, Nova
Lucinez Berenice de souza, 28. autônomo Jorge Pereira da Sil- Iguaçu: Luiz Carlos foi assassi-

0s feridos, porém, consegui- va, de 24 anos, que trabalhava . nado por Paulo Sérgio da Silva 
ram escapar pelo matagâl que na Brigada de Incêndio do m- Tavares, de 22 anos, sobrinho de 
cerca a residência e tiveram so- OE, morreu a tiros na porta de sua esposa, Aparecida Maria 
corro de uma ambulância do sua casa, na Rua Onze Unidos, dos Saµtos Tavares, de 29 anos. 
Corpo de Bombeiros que os le- 68, em Vigário Geral. O crime foi Segundo investigações iniciais 
vou para o Hospital 'Rocha Fa- teglstrado na 39• Delegacia Poli- dos policiais da 53• DP (Mesqui
ria, em Campo Grande. De to- cial. ta), Paulo César agiu por vin
dos os moradores da casa, ape- • Estupro _ Napoleão Soares gança, cumprindo promessa
nas o filho de Rutiléia, Rony das da Silva, de 34 anos, está preso que fez há vários anos de matar 

. Graças Filho, 6, foi poupado. na Delegacia de Rio Bonito, o tio, o qual espancou o pai do
· O crime foi registrado na 36ª acusado de ter estuprado uma criminoso na sua presença.

DP (Bangu). Os policiais acredi- filha de 2 anos El � i d i 
tam que se trata de "queima de ' 

· e �o enunc a- • Assalto - O administradordo pela irmã, Rosana Salles de 
arquivo", admitindQ que alguns Medeiros. geral da Câmara dos Vereadores 
dos mortos ou feridos tivessem de Itaguai, Paulo Roberto Vldal, 
envolvimento com bandidos. • "Pega" - Guarnições da de 40 anos, foi assaltado por três

� 

Radiopatrulha e utn choque da homens na madrugada de on-
• No Bar - Políciais da dele- Policia Militar foram deslocados tem, -no Morro Agudo, em c�

acia de Caxias encontraram na para a Praça da Trindade, em mendadoi: Soares, Nova Iguaçu. 
madrugada de ontem o corpo de São Gonçalo, onde mais de 10 Durante quase uma hora, per
um homem pardo, 30 anos pre- rapazes e moças, em 10 carros, maneceu como refém dos crimi-
sumiveis, conhecido apenàs co- participavam.de um pega, tiran- nosos, que o libertaram em São 
mo Chicão, na Rua Catumbi, no do o sono de moradores em pie- Joã9 de Meriti, fugindo depois 
Bairro Copacabana. Chicão, na madrugada. Os policiais fo- com o carro da vitima, o Monza 
que ·trajava permuda jeans e ca- ram recebidos a pedradas e hou- XU-3553. Paulo �oberto comu
miseta estampada, morreu com ve até quem atirasse um coque- nicou o crl.I!}e a policiais millta-' 
vários tiros no tórax e no peito. tel molotov, que também tinha res; que acionaram as viaturas 
Segundo o perito crfrninal Wal- fezes na carga. Ao final, 20 pes- de rua, uma das quais, coman
ter Pereira, a vitima foi atingida soas foram detidas, entre elas o dada pelo Cabo Farineli, prefixo 
quando bebia em um bar e de lá soldado da Aeronáutica José 54-1240, do 20° BPM (Mesquita),

· arrastada alguns metros. Machado da Silva. Xavier e o localiz�u e perseguiu os crimi-
. soldado do ,Exército Flávio nosos, mterceptando;os na Es-

• lndemzação - �ton Mo- Mendes de Souza. Foram todos trada do Prata, em Jacutinga,
raes Martins teve uma calça levados para a 72· Delegacia Po- Mesquita. Após troca de tiros, o 
queimada na lavanderia Novo licial. assaltante Denilson Dias Lopes, 
Mundo, no coJrdommio Barra- • Colisão _ Alzeir Ribeiro de

de 21 anos, foi atingido nas ná
mares, Barra da Tijuca. O caso degas, sendo conduzido para o 
foi parar na Justiça e na presen- Almeida, com fer:imentos leves, Hospital da Posse. Os outros 
ça do juiz Severino Aragão hou- e José Bezerra de Pontes,· em dois conseguiram. fugir. o caso 
ve acordo: Milton Morais rece- estado grave, foram levados pa- foi registrado na 53ª DP (Mes
beu NCz$ 2.600,00 de indeniza- ra o Hospital Carlos Chagas, em quita). 
ção. Marechal Hermes, depois que o 

• Carro roubado _ Foi·
• Na veraneio - o cadáver de
um homem branco, de 40 anos
presumtveis, foi encontrado
morto a tiros numa camioneta
Veraneio estacionada nos fun
dos do Clep de Coelho Neto. o
homem estava de calça de brim
azul e descalço ..

veiculo que ocupavam, o Che-
vette KK-6077, envolveu-se em roubado ontem em frente à Igre
acidente com outros três auto- Ja São José, na Làgoa, o veiculo 
móveis na pista de descida da Volkswagen TP-6093, cor bran
A v. Brasil, proximidades de ca, chassis B-0108607/80, de pro
Deodoro. priedade de Geraldo Saboya. 

No desastre foram avariados Qualquer informação pode ser 
o fusca zs 3640, dirigido por fornecida aos tels. 247-5575 e
Nivaldo Antunes da Silva, o 222-3123.



�M morto e 
outro ferido 
em· assalto -

1 

DUQUE DE CAXIAS (Su� 
cursa!) _;;_ O soldado PM Oneir 
Gomes da Silva, 40 anos, 12 ·na 
corporação, que servia no 15° 
BPM (Duque de Caxias), foi as
sassinado na noite de sábado ao 
resistir a um assalto em frente à
casa de seu irmão, Lu1s Gomes 
da Silva, na Ru'a E!teovina Cha
ves no Centro. Na troca de tiros 
com três homens, saiu ferido o 
soldado Mauro Sancas de Aze
vedo, 24 anos, que serve no 9° 
BPM (Rocha Miranda) e tentou , 
socorrer Oneir. Os dois soldados: 
estavam à paisana. : 

O crime : 
Lu1s Gomes contou aos dete- · 

tives da 59ª DP que, momentos 
antes do crime, eles tinham che-: 
gada da casa do soldado, que 

. morava na Rua Santa Marta,' 
Bairro dos Cavalheiros, também 
em Caxias, onde tinham ido. 
buscar as filhas de Oneir, para 
levá-las para a casa do tio. Ao

estacionar o carro em frente à

casa de Lu1s, o soldado resolveu 
esperar no carro, enquanto o 
irmão entrava com as crianças. 
Logo depois, os familiares ouvi-. 
ram barulho de tiros e encontra
ram o soldado caído, já morto,; 
atrás do carro. Lu1s contou que• 
ainda pegou a arma que estava. 
na mão do irmão e tentou atirar: 
nos três homens que subiam a: 
rua em disparada.. J 

Só com a chegada da Policia_ 
é que foi encontrado, a alguns · 
metros da casa, o soldado Mau
ro Bancas, que, segundo popula
res, ao ver Oneir atirando, con� 
tra os homens, também sacóu 
sua arma. Mauro, com ferimen
tos no tórax, foi levado para o 
Hospital Municipal, e de 1�, para 
o Hospital da Policia Militar,
onde permanece em observação
com um quadro clinico favorá
vel.

O DIA 

·Dafa�_i; Jl __ ./�
Caderno_.l __ P&J.J_
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Apreendiàas armas de China 
Perto do barraco em que a 

Policia prendeu anteontem, de
pois de um tiroteio, o·traficante 
de tóxicos Evandro Luiz de Mel
lo, o China, policiais militares 
do ·22° BPM apreenderam on
tem, em outro barraco, uma ba
lança de precisao, grampeado
res, papel vegetal, carimbos pa
ra marcar o preço da cocaína, 
pratos, colheres e pós para seca
gem da droga, uma cárabina ca
libre 44,. uma escopeta e a placa 

de táxi VT 3748, do Rio de Janei
ro. A Policia não tem duvida de 
que o material apreendido per-
tença a China.

Pollciais,militares do 2° BPM

(Benfica) ·informaram que on
tem, um dia após 11 prisão de 
China, tido como benfeitor pe
los favelados; o clima era de 
tranqüilidade na Favela de 
Manguinhos. Os moradores se 
queixaram de que ultimamente 
a disputa a bala de bocas-de
fumo entre China.e outros trafi
cantes era um motivo de preo
cupaçãó para eles, que se sen
tiam inseguros. 

Transferido 
Para evitar uma.,tentativa de 

resgate, o delegado José Carlos 
Ferreira, da 21" DP, transferiu 
ontem o traficante Evandro 

Luiz de Melo, o <;hina, para a 

carceragem da 31� DP, em Ri
cardo de Albuquerque. China
lfoi preso anteontem àpós trocar 
tiros com PMs na Favela de 
Manguinhos. 

• Acidente - Uma Kombi de
propaganda eleitoral do candi-·
dato Fernando Collor de Mello,
placa QG 1039, trafegava ontem
pela estrada principal de Itacu
ru·çã, dirigida por José Luiz de
França. Na altura do Km 14, o 

veiculo desgovernou-se ·e foi de
encontro a uma árvore, ficando 

bastante avariado. Em conse
qüência, além de José Luiz, re
ceber am ferimentos os seus
acompanhantes - Moysés Luiz
de França, Damião Ambrósio 

da Silva e Gilberto Alves San
tos. As vitimas receberam socor
ros no Hospital São Francisco 

Xavier, em Itaguai, e as autori
dades policiais da 49ª DP regis
traram.
• Intoxicados - Amintas Jor
ge de Aguiar (34 anos) e suá
empregada Marisia Abdias da 

Silva (27 anos), além de outros
moradores da Rua Maici, 155,
Bairro do Dendê, Ilha do Gover-

nador, foram medicados no Hos- um total de NCz$ 120,00. Foi 
pital Paulino Werneck, depois autuado em flagrante na 9' DP. 
de ingerirem café da marca Me-
llta. Das vitimas intoxicadas, a • Congestionamento - Mar
mais grave é Marisia Abdias da cos da Costa· Regalo (23 arios) 
Silva, que.bebeu maior quanti- dirigia o Gol de propriedade da 

dade. Loj a de Móveis Marcelo e Mauri-
Y. · 

· cio pelo Túnel Catumbi-Henri-
Facadas - Francisco Bezer- que Valadares, quando teve pro

ra de Oliveira (54 anos) discutiu ble�as com o veiculo por falta 
com um �oqiem num bar locali- de âlcool. Aproveitando o "em
.zado em Eden, São João q,e Me- balo" Marcos conseguiu estacio
rlti, e foi morto a facadas. A 64ª nar o carro junto ao meio-fio da 
DP tomou conhecimento. Rua do Riachuelo. Foi quando 

• Executado - Um homem de :1 g=��â:�b1t:
ª

0

B
�t�

cor preta, aparentando 25 anos, roou, sem que o motorista Anto
foi executado com vários tiros nio Carlos Silva (40 anos) pudes
na Favela da Coréia, em Santa se evitar. Logo em seguida, o 
Cruz. Ele passàva pela Rua da ônibus. que faz a linha Praça 
Fomenta quando foi cercado e XV-Enge�o de Dentro, dirigi
morto pelos criminosos. · do por Paulo Roberto de Sousa 

• Fe��ante _ Um �eirante ain-
Breves (30 anos), colidiu tam-

.... ,, bém com os dois veículos. Re-
da não identificado subia a pas- · sultado: um grande engarrafa
sarela da estação de Comenda- mento ocorreu nas áreas adja
dor Soares, em Nova Iguaçu, centes. Nenhum passageiro foi 
quando tombou a tiros dispara- ferido. Apenas o motorista Pau
dos por três homens que ocupa- lo Roberto recebeu escoriações 
vam um Volks de cor branca. A

�
leves. 

vitima possuia uma -barraca de ,. 
frutas na Rua Lafaiete Pimenta. Camelo - Um homeJn bran-

co, de 30 anos presumíveis, que 
• "Guerra - Edmilson Siquei- trabalhava como camelô, en
ra da Silva (27 anos) encontrava- contrava-se pntem arrumando 
se na Avenida Brigadeiro Trom- algumas frutas na caminhonete 
powsky, salda da Ilha do Gover- DV-3375, estacionada em frente
nador, próximo à Avenida Bra- à Estação de Comendador Soa
sil, em Bonsucesso, quando res (Rua Lafaiete de Pimenta), 
tombou crivado . de tiros. De quando um homem alto, vestin
acordo com as autoridades.poli- do jeans, aproximou-se e deu
ciais da 21ª DP, Edmilson resi- lhe 2 tiros, fugindo em seguida. 
dia na Rua da Paz, 40, Favela d

� 
camelô morreu no local. 

Parque União, onde seria geren- . 
D . 

te de uma das bocas existentes • OIS corpos - Populares 
na área. encontraram dois corpos na 

• Incêndio - Luciano de Al
meida (29 .anos) estacionou o 

carro Del Rey, de sua proprieda
de, placa RJ-XS 6068, na gara
gem da residência. Por volta das
2 horas da madrugada; acordou
com o veículo etn chamas. Bom
beiros de Campinhos não conse
guiram evitar que o carro fosse
destruído. A pericia vai determi
nar se houve crime.
• Assaltante - Os soldados
Pereira e Maia, do 5° BPM, fo
ram avisados de que os passa
geiros de um ônibus que faz a 

{inha Triagem/Leme estavam
sendo assaltados. Entraram em
ação e prenderam Fábio Mar
tins de Melo (19 anos) que, arma
do com um revólver de calibre
38, dominara o cobrador Victor
Cesário e se apoderara da féria -

Rua Macacu, centro de Belford 
Roxo, e na rua Comendador Cri
vastono Cruz, Bairro de Santa 

Maria, Belford Roxo. O primeiro 
era branco, de 40 anos presumí
veis, vestia camisa quadricula; 
da e calça jeans e o segundo era 

mulato, de 30 arios ou menos, 
que vestia camisa cinza e jeans. 
Os dois foram executados a ti-
ros. 
• Suspeit�s - As autoridades
policiais de Caxias jâ têm dois
suspeitos do roubo ocorrido no 

Centro Comunitário do Bairro
Centenârio, onde funcionlil uma 

creche .. Foram levados um tele
visor em cores e inúmeras peças
de roupas. Utn deles é o caseiro
Jorge Luiz de Oliveira;·o outro é
o guarda municipal Ademir, da 

Prefeitura de Duqµe de Caxias,
que estão desaparecidos.
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Família é presa com armas 
Antônio Olfmpio (40 anos) é 

proprietário de uma casa de ha
bitação coletiva, localizada na 
Rua e, 112. Sebastião Freitas, o 
Tião Facadas, um dos morado
res (32 anos), criava caso com 
vizinhos e, vai dai, acabou se 
envolvendo numa briga violenta 
com vários deles de uma só vez. 
Antônio Olfmpio aproveitou pa
ra expulsá-lo da cabeça-de
porco, já que descobrira, ante
riormente, que ele era assaltan
te de residências e homicida. 
Tião Facadas anunciou que se 
vingaria e ontem, acompanhado 
de Expedito José de Sousa (60
anos); o filho deste Expedito de 
Sousa (39 anos) e do neto M. (17
anos) foi ao local para matá-lo. 
Vizinhos alertaram Antônio OU
pio e est;:e, pulando um muro, 
tratou de fugir, escapando da 
morte certa. Só que foi direto ao 
DPO de Japeri e fez a denúncia. 
Os policiais entraram em ação e 
conseguiram prender os acusa
dos num trem que estav:a para
do na Estação de Nova Iguaçu. 
Eles conduziam duas metralha
doras - uma Uzi israelense e 

· outra Pazan-Mauzer -·uma· pis
tola de calibre 32 e outra de 
calibre 6.35.

• Suicídio - Rosemary Neves
Araújo (13 anos) tentou o suici
dio, ontem, na madrugada, dis
parando um tiro no peito. Ela 
encontrava-se na residência 
(Rua Ouro Fino, 191, Irajá) e foi 
socorrida por familiares, que a 
levaram para o Hospital Getúlio 
Vargas, onde se encontra inter
nada em estado grave. 

Rosemary não quis revelar os 
motivos que a levaram a tentar 
o suicídio, limitando-se a dizer,
simplesmente: "Trata-se de 
uma longa história ... " A 29ª DP 
tomou conhecimento.
• Traficantes - Marcelo Plai
so (19 anos) e Roberto Neves de
Oliveira (29. anos) encontravam-

, se na Rodoviária de Santo Antô
nio de Pádua quando foram pre-

sos por policiais da 114ª DP. tivo Paranhos, em Olaria, quan
Motivo: conduziam 22 papelotes do ocorreu um tiroteio. Uma das 
de cocaína e 100 gramas de ma- balas o atingiu nas costas. Ele 
conha. está agora internado em est.ado 
• Na  boca _ Pollci·.,.,., do 15. 0 

grave no Hospital Getúlio var-
� gas. Este foi o segundo tiroteio 

BPM estouraram uma boca-de- que teve lugar no local. Quarta
fumo na Rua· Nova, Centro de feira última, vários jovens ·esta
Caxias. · Os traficantes, que se vam na porta do clube quando 
encontravam em atividade, tra- ocupantes de um Cbevette bege 
taram de abrir caminho a bàia e abriram fogo. Quatro joveqs fo
um deles acabou tombando com · ram feridos e um deles morreu -um tiro no peito. Era Antônio Leandro Dutra de apenas 11 
Carlos Oliveira (18 anos), que anos. Os tirotei�s são atribuídos 
está in�rnado e�. �stado grave a grupos rivais do Morro do Ale
no �osp1tal Getúlio Vargas.'Ele. mão e da Favela Nova Brasilia.
reside no Morro do Adeus, em Y... 
Ramos. ." d'-t:omerciário - Manoel Fre
• Acidente - O Fiat Uno RJ- d�rico da Silva (40 ln?-º�· C?mer
UY 7008 enguiçou no Túnel Re- c1fuio) chegava à res1denc1a, na 
bouças. Naõ demorou muito e O 

Rua Xaven�s. 14i <:asa 34, Pra
Escort RJ-XI 1328 chocou-se ç� da B_�deira, �il_ar dos Teles, 
com a sua traseira, sendo atingi- Sao J�ao de Menti, q?ando foi 
do também, por trás, por outro assassmado com um tiro na. ca-
Escort, placa RJ-XD 8560. Ri}j.beça. . 
cardo Fleischer (36 anos), Telcio 
Fernandes da Silva (37 anos) e Executado - Alberto Carlos 
.Júlio Gomes (40), que dirigiam André de Medeiros (19 anos) foi 
os veículos, sofreram ferimentos executado com vários· tiros, 
leves e foram medicados no Hos- quando passava pela Rua Sena
pital Miguel Couto. o tráfego dor Fernandes, próximo ao Clu
ficou completamente congestio- be Nilopolltano, em Nilópolis. 
nado, estendendo-se a retenção . , · . até o Elevado Paulo de Frontini • Misteno - Tudo é mistério
no 'Rio Comprido. em torno da morte de um mula-. to, aparentando 25 anos, que foi 
• Estelionatário - Policiais encontrado à margem da Rua
da 9•. DP prenderam José Luiz da Lapa, no Jardim Metrópolis, 
Mena Barreto (49 anos). no Fia- São João de Meriti. A vitima 
mengo Palace Hotel, onde esta- apresentava duas perfurações 
va hospedado e fazia despesas na cabeça produziqas por tiros e 
com um cartão de crédito que vestia calça de brim azul, cami
havia sido roubado de Luiz Au- sa vermelha e tênis l:>rancos. A 
gusto Corra!. José Luiz_ que jâ rua é de muito movimento e por 
estou·rara a praça em NCZ$ isso a presunção policial é a de 
19.000,00 foi autuado em fla- que o homem teria sido morto 
grante. Ele regist,ava antece- em outro lugar e, simplesmente, 
dentes por estelionato e saíra do ali jogado de algum carro. 
Presidio dÇ> Galpão da Quinta C uh d da Boa Vista no final de setem- • arro · ro a o - Foi rou
bro último. · bado ontem, em Icarai, o carro

Gol, placa RJ-VE 8315, alio 81,
• No baile - Alexandre Ribei- modelo 82, de propriedade de
ro dos Santos (16 anos) encon- Roberto Ricão. Qualquer infor
trav:a-se participando do baile mação poderá ser dada pelo te
que se realizava no Clube Espor- lefone 223-2444, Ramais 139/140.
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Menor mOrre atropelado 
1 

Come·ndador Soares 
' 

' 

em 
., 

O menor Carlos Henrique 
Fausto da Silva, 7 anos, fale
C'eu às 18:40h de anteontem, 
na Casa de Saúde Nossa Se
nhora de Fátima, após ter sido 
vítina de atropelamento. O fato 
aconteceu por volta das 11 ho-
ras de segunda-feira, oa rua 
Berna'rdino de Mello, em frente 
ao Ciep Getúlio Vargas,-em Co
mendador Soares. O veículo 
atropelador, segundo as test.e
munhas da ocorrência, é a Bra
sília FQ (ou FG) 9440, RJ. A 
irmã do menor, Cristiane Faus
to da Silva, 13 anos, está Inter
nada em estado de choque na 
mesma clfn ica onde Carlos 

Henrique ficou internado .. 
·. O menor sofreu fratura de
fêmur, fratura do braço, feri
mento contuso na cabeça e es
carlàções nas pernas e ante
braços. Ele foi socorrido por
um morador próximo ao Ciep,
que o levou em seu carro, para
a Casa de Saúde N. Sra. de
Fátima. Lá, .o menor recebeu
tratàrnento de emergência,
mas não resistiu aos ferimen
tos e morreu no começo da
noite de anteontem.

A ilTTlã de Carlos Henrique
pode fornecer à polícia novas
lnfo1TT1ações sobre o motorista

atropelador. Para ·tanto, é 
aguardada a sua recuperação, 
pois ainda encontra-se em es
tado de choque� Cristiane, Ci!Ue 
residia com seu irmão na rua 
Djanira, n• 26, casa 37, Parque 
dos Artistas, em Comendado_r 
Soares, voltava do Ciep Getúlio 
Vargas para sua casa, em 
companhia de Carlos Henrique. 
Ao tentarem atravessar a rua 
Bematdino de Mello, a Bras11ia 
que, segundo populares, trafe
gava em alta velocidade, atro
pelou o menor e foi embora 
sem prestar socorro. O regis
tro da ocorrência. é da �6ª DP. 
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Morto com doi.s

tiros na cal>eça 
O comerciante Antônio Lopes • Dez tkos - Morreu ontem 

da SUva (41 anos) foi assassinado no Hospital Salgado Filho Eve= 
na_ ,madrugada de ontem, com raldo Marcelino de Ara(rjo, 23 
doJS tiros na cabeça, ao reagir um anos. Morador do Morro do Jaca
assalto no ônibus em que vfajava,.1 rezinho, Everaldo levou 10 tiros 
da linha 24 "Palmeir�ragoa-· · ao reagir a um assalto no Buraco 
tá". O fato ocorreu quando o cole; do Lacerda, no Engenho Novo na 
tivo trafegava pela Alameda São última quinta-feira. Atingido' na 
Boaventura, em Niterói. Segundo cabeça, pescoço, costas, oraços e 
o motorista A1mir Dutra da Silva�· pernas, ele estava se recuperando,
que dirigi� o ônibus �J AM 5957,r dos fernp.entos. depois de sofrer 
ao comunicar a ocorrencia na 78ª· uma delicada cirurgia mas teve 
DP (Fonseea), o assantante esta- . um!!- recaída durante à madruga-· 
ria sentado ao lado do comereian-, da e não resistiu. 
te 9ue ao sei: comunicado de que 
sena assaltado, reagiu, e levou • Em Paciência_ PopuJn..,.sdois tiros na cabeça. cuc 

o fato ca ãni. • d encontraram, na madrugada de · usou P co aos e- ontem, por volta das 2 horas 30m, ·mais passageiros que procuraram o C01'I;>O de Luís Fankilan Alves de sair apressadamente pela wrtâ Ollve•-, de 23 anos, morto com·da frente, o mesrrio fazendo o as- .... 
sassino que fu� 1 · vários tiros no peito e na cabeça. u ·para uga,r igno- A vitima foi encontrada no final.rado, não dán o tempo a que ál- . 
guém pudesse notar so.bre O seu da Rua J oatuba, em Paciência. ,
tipo para poder descrevê;lo: , • N . 

. ...,,_ . a esqwn(l - Benjamim . 
• No Bar do Dehá _ 0. dos Santos "Moreira, de 23 anq,, ..
pintor de paredes Francisco Car- f�i encontrado morj;o com vãnos 
los Reis (26 ·anos) foi assassinado tiros, por volta das 3 horas 30m q.e '
com quatro tiros nas costas e um ontem, na esq�ina da Rua Atµ"i$· 
no peito, na noite de sábado, - tela com Avemda Areia Branca,
quando tomava uma cerveja na: Santa Cruz. 
birosca do Debá, na Rua Nossa 
Senhora da Concei�ão, quadra 1, • Tiros no rosto.:... o mecã
lote 19, no Bairro Pilar, em Cam- nico Pedro Paulo da Silva, de 22 
pos Elíseos. . · anos, foi morto, na noite de an-

p 
teontem, com dois tiros no rosto, 

• elas costas - 'Um homem por um homem desconhecido,
mulat<>, de 22 anos presumíveis, próximo à casa 3995, da Rua Cai· 
que trajava bei;muda vermellià, bá Schultez, no Bairro Itatiaia ' 
camisa de malha amarela e tênis em Duque de Caxias. O rapaz foi, 
àZul, foi ass�inado na madruga- reconhecido pela mãe, Maria das 
da de ontem, com sete tiros nas· Neves,_que çontou à Policia que o 
costas, na Rua Prote�or Lacê, em filho nao vivia coin ela, aparecen-, 
frente.ao número 618, em Ramos. do de vez em quando em casa, na· 
. . R�a Cabuçu, 150, em Vila São 
• Tiro na cabeça - Luis Lwz. Segundo ela, Pedro não es
ôarlos Barroso 30 anos foi en- tava trabalhando mas aftrm.ou
contrado' mortô com· um tiro na desconhecer quãiquer envolvl
cabeça, ontem pela manhã, na mento do rapaz com marginais.' 
Rua Santa Glicéria, 'localidade, r,. 
conhecida como Cancela Preta, · r.• Ramho - Carlos Roberto 
bairro Manilha, em Bangu. 'Ribeiro de Abreu, de 35 anos, foi 

. . assassinado na noite de anteon-
• Filho de Bandido - com tem, em frente ao número 7, da
um tiro no pescoço, Mauricio da- ��a Central, em São João de Me
Silva de Oliveira l 7 anos foi as- nt1. Segundo testemunhas, o ho
sassinado na Rua AI varo Tibério, !11em, teria sido ex�cutado por.
ém frente ao nº 129, Tanque, em mtegrantes da quadrilha do trafl- · 
Jacarepaguâ, ontem de madruga- cante conhecido como Rambo. 
da. Conforme ãpu.raram os poli- Carlos Roberto, que morava na 
ciais da 32• DP a vitima era filha Rua Apole, 98, na Pavuna, segun
de Vicente de 'oliveira, o Vicen- d!) informações obtida.s pela poli
tão um perigóso band,ido que cia, tinha um pequeno ponto de 
aterrorizava os moradores do venda de tôxicos. 

-Tanque, hoje regenerado. 

O DIA 
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� No ônibus - úm homem 
mulato, com 25 anos presumí
veis, que vestia calça jeans, ca
misa verde e branca e calçava 
tênis branco foi assassinado 
com quatro tiros de peqijeno 
calibre, ontem cedo, no interior 
de um ônibus da Empresa Flo, 
res, que faz a linha Nova Igua• 
çu-Caxias. O crime ocorreu 
quando o coletivo, de placa FM-
6037, dirigido por Joaquim da 
Silva, de 60 anos, e que tinha 
como cobrador Antônio Carlos 
Ferreira dos Santos, de 26, pa
rou num dos muitos pontos da· 
Rua Belquis, próximo à Praça 
da Bandeira. Muitos passagei
ros estavam $altando, · quando 
foram ouvidos os disparos, o que 
fez com que se estabeiecesse pâ: 
nico. ; 

Os criminosos, que segundo o 
delegado Celso· . Paula Bezert� 
eram três, conseguiram fugir en
tre os passageiros sem serem 
percebidos. O registro é da 64•

DP (Vilar dos Teles), que não 
. tem nenhuma pista. 

'--Baleado - Policiais do setor 
de homicídios da 52• DP (Nova 
Iguaçu), até agora não consegui
ram identificar o corpo de um 
homem, de cor parda, 35 anos 
presumíveis, que morreu a ca
minho dQ Hospital da Posse; 
com vários tiros pelo corpo. A 
vitima foi encontrada na Rua 
Geni Saraiva, no bairro Cerâ
mica, em Nova Iguaçµ, sendo 
socorrida por uma viatura do 
Corpo de Bombeiros . 

.e Cadáver - o corpo de um 
homem pardo, de 25 anos presu
míveis, vestindo apenas um� 
bermuda jeans, foi .encontrado 
em estado de putrefação e com 
vários tiros em frente ao número 
2.300 da Estrada das Piabas, no 
bairro Santa Rosa, em Queima
dos. - Policiais da 55• DP nada 
conseguiram apurar sobre o cri
me. 

O DIA 
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Morta no carro roubado 
O Volks de placa RJ VU-1379 ça, numa área de estacionamen

- roubado no último dia 10 - to das Casas da Banha, na Rua 
estava estacionado hâ muitas Oliveira Braga, centro de Rea-
•horas na Rua Carlos Sampaio lengo. · 
Correia, em Bangu, e chamou a -..,.:.. - _ · 
atenção de alguns populares, I • Execuçao - Dois homens -
que resolveram conferir e depa- um deles identificado como 
raram, então, com um cadáver Cláudio Tavares de Lima (24 
de mulher, no banco traseiro. anos)-foram executados a tiros 

Policiais da 34ª DP compare- por vários homens no momento 
ceram ao local e identificaram a em que caminhavam, de madni
vítima. Tratava-se de Maria Jo- gada, pela Rua Geny Saraiva, 
sé Ervati Amorim (29 anos), que Bairro Cerâmica, Nova Iguaçu. 

vou um tiro na cabeça. O que permanece sem identifi
cação - um µiulato de 35 anos 

Encapuz.ados - Seis ho- presumíveis, que vestia calça 
mens encapuzados e armados jeans e camisa branca - chegou 
de revólveres invadiram a casa a ser levado para o Hospital do 
número 17 da Rua Maria Dum- Inamps, da Posse, mas morreu. 
mont, Bairro Riachão, Comen-
dador Soares, e arrastaram para • Casal - Fr9J1cisco José Fa
a rua Luiz Carlos dos Santos (24 biano brigou com sua mU.lher, 
anos) e o menor Carlos Boaven- Eliane José da Silva, na residên
tura da .Silva (16 anos), que vi- eia do casal (Rua Ana Peixoto, 

. nha chegando no momento,. e 1.309, Bairro Jacutinga, Mesqui
executaram os dois com vários ta) e tentou matã-la a golpes de 
tiros na esquina das Ruas Jade- faca. Em seguida, ao vê-la en
te com Ana Nobre, Bairro Incon- sangüentada, tentou o suicídio 
fidente, Queimados. As autori- com a mesma faca e um vizinho 
dades policiais dá 55· DP toma- acorre�, levando os dois para a 

· ram conhecimento e apuraram Casa de Saúde Nossa Senhora
que Luiz Carlos dos Santos- ti- de Fâtima, onde se encontram 
nha envolvimento com trafican- internados. 
tes de drogas e teria sido morto _. ._ d por vingança. Quanto ao menor, • .tUUarra O - U� homem
a hipótese provâvel é que seria b�anco, de 25 anos, foi encontra- . 
executado como "queima de ar- do morto na Rua Jorge da Silva, 
quivo". em Catumbi. Vestia calça jeans 
e B mh · e tinha pés e mãos amarrados 

0 eiro -. O soldado do com fios elétricos. Apresentava 
Corpo de Bombell'os Paulo Ro- · várias perfurações no 'rosto e na 
berto Sá dos Santos, de 31 anos, cabeça produzidas por tiros. 
encontrava-se no Parque de Di-
versões localizado na Avenida • Em casa - Walmir Andrade
Santa Cruz, quando quatro mu- da Silva (29 anos) estava na por
lheres deixaram o local. Paulo ta de casa quando foi assassina
pediu "um tempo" aos amigos e do com cinco tiros nas costas. O 
marc�u � encontro com eles matador fugiu sem ser visto por 
no propno bar do Parque, para ninguém e as autoridades da 6ª 
onde voltaria minutos depois. DP estão investigando .. 
Saiu atrâs das mulheres e não 
voltou mais. Foi encontrado • No pescoço - Luiz Edmun
morto, com vários· tiros na cabe- do Marçal dos Santos (26 anos) 

caminhava na direção da resi
dência (Conjunto Gabinal Mar
garida, ap. 506, Bloco 9, Rua 
Ezequiel), quando foi atingido 
com dois tiros no pescoço. Estâ 
internado no Hospital Cardoso 
Fontes. 

• No pagode - um mulato de 
35 anos presumíveis; que vestia
short vermelho, camisa preta e 
tênis verdes, encontrava-se num 
pagode no Narciso's Bar (Estra
da. do Pré, 1789, próXimo do 
Conjunto Habitacional da Mari
nha, Campo Grande), quando 
foi executado com vários tiros. 
De acordo com os policiais da 
35ª DP, a vitima teria envolvi
mento coin traficantes de dro
gas. 

• Flagrante - o vigia · Célio
Cordeiro Monteiro (34 anos) foi 
preso em tlagrante ·na 'Rua Ma
ranhão, 44�, casa 11, Méier, 
quando tentava abusar de dois 
meninos, sendo autuado na 25• 
DP. 

• 

• Na virilha - Roberto· Carlos 
Xavier (20 anos) saia de um bai
le realizado no Centro Recreati
vo Coimbra, na Rua Marcflio 
Dias, 117, Penha, quando foi ba
leado duas vezes na virilha. No 
Hospital Getúlio Vargas, disse 
a� policial de plantão que o au
tor, dos disparos foi um homem 
que não conhece e que fugiu 
após a violência. 

• Tocaia - Paulo Estevão da· 
Silva (33 anos) estava chegando
à residência, na Rua Manhuaçu, 
50, Jacarepaguá, quando um ho
mem, que estava de tocaia, deu
lhe vários tiros e deixou o local. 
Paulo morreu instantaneamen
te e· as autoridades policiais da 
16ª DP estão investigando. 
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Envenenou oS dois filhos 
. Jussara Virgínia da Silva (29 Vila· Isabel, serão reiniciadas 
anos) brigou com a mãe de ma- hoje pelo delegadb Carlos AI
neira violenta e decidiu que não ·berto Popp, da 20- DP. o critni
queria mais viver. Assim sendo, noso podera ser .ldentiflcado a 
na hora do almoço, misturou qualquer mç,mento. 
veneno para ratos na comida e • Cinco tiros_ Sidney Jorgedeu aos filhos, Ana Cláudia (1 
ano e 11 meses) e Cláudio. (10 dos Santos (29 anos) encontra
anos) ao mesmo tempo. em que va-se na residência (Rua Aembf, 
comia também. Resultado: A l 70, Irajá) quando alguém bateu
menina morreu logo, 0 menino· na porta ao mesmo tempo ·em 
encontra-se internado no Hospi- que chamava pelo seu nome. 
tal Somic, de Duque de Caxias, Sidney veio atender e récebeu 
em estado dos mais graves e cinc� tiros. Levado para o 
Jussara recebeu socorro no Hos- Inamps de Irajá, morreu duran-
pital Escola São José, onde se te O caminho. 
encontra em reouperaç�o. o tp Maçgi;iha - .Antonio ij9rges 
marido - que não foi identifica- de Paiva (35 anos) e Paulo Ro
do - ainda não apareceu. As berto de Azevedo Gomes (29 
autoridades policiais da 55· DP anos) passaram em frente' à ca
tomaram conhecimento bina da PM loc�da na Lapa e 

� Executado - PopUlares en- os. policiais Linhares e Ubirajara 
'contraram o cadáver de um ho- desconfiaram deles. Qu-anqo 

mem de 30 ;µios presumíveis, tentaram abordá-los, os dois sai
que jazia na Rua Dulce, em ram correndo. PerseguidÓ.S, aca
Olinda, próximo ao Cemitério baram sendo presos 100 metros 
Israelita. A vitima apresentava ,adiante, na Avenida Augusto 
inúmeras perfurações produzi- Severo, sendo levados para a 3ª 

das por tiros e, segundo morado- · DP: Eles conduziam 15 trouxi

res da área, seu nome era Ico- nhas de maconha e foram au-
mar Motta de Oliveira (31 anos) tuados em flagrante. · .,
e resid:ia na �ua Macedo Costa,Xf Tocaia_ Jorge Antonio Fer-
50, Paiol, bairro vizinho a Olin- · · 
da. Ainda de acordo com os mo- eira (25 anos) encontrava-se na 
radores Icomar tinha envolvi- casa de um parente, situada na 
mento éom tráfico de drogas e Rua Iara, V�a Tiradentes, São 
estava em liberdade hã 3 meses João de Menti. 4° sair, toda\1-,a, 
mais ou menos. As autoridades um homem, que estava .de . to
policiais da 57• DP confirmaram caia, deu-lhe vários tiros e fugiu. 

. tudo Jorge morreu no local e seu pai, 
• _ 't . Antonio Cirilo Ferreira, decla-t! Nao voltou - Argentino rou às autoridades policiais da 

Soares da �ll�a (49 ano�) �si� ,&4:. DP qHe o ,!ªP!Z não; tt,lha 
dente na Rua São-Vicente, Lote,., ·en:volvin;leiitõ com marginal. 
13, Bairro Santa Teresa! saiu de • Assaltantes .:.. carlos Fercasa ontem de manha e não nando Reis da costa (24.an<>S),.e voltou mais: foi encontrado sem sua namorada Adriana carva�vida, co� vm:_los tiros, na· Rua lho Peixoto (21 · anos) conversaBa�, Vila Sao Luiz, Duque de varo.na A'venida.-Sernambetiba Caxias. no Parâti metálico, placa· RJ
• Investigações - interrompi- WE-8217, quando foram ataca
das por algumas horas, as in- dos por do�s homens, que ocupa
vestigações para apurar a mor- ram o velemo.e deram a partida. 
te da menina Fernanda Fernan- No Largo do ·Pechinch�. em Ja
des atingida com uin 'tiro na carepaguá, os criminosos llber
Esc�la "Pequenas Estrelas", em taram os jovens e estes! imedia-

tamente acionaram a RP 54. 
1011, sob o comando do soldado 
Odair. Mais adiante/num sinal, 
os ladrões fo,;!llii presos. Trata
va-se de Luís Càrlos lfandeira 
da Mota (19 anos) e Manuel Ma
chado (19 anos) que foram au
tuac;tos em flagrante na 32ª DP. 
• Mendigo - Policiais do 12° 

BPM encontraram o cadáver de
um mendigo de 30 anos presu
mtveis, que jazia - com o rosto
desfigurado a pauladas e estava
carbonizado da cintura para
baixo - na Rua Taubaté, Bairro
de São Francisco. Junto ao ca
dáver, havia um pedaço de ma
deira com arame farpado numa
das pontas, que foi utilizado pe
lo matador.

. . 

• Na boca - o comerciante
Paulo Jorge .. de Abreu Lopes (32
anos) foi morto com um tiro na,
boca à queima-roupa, sendo en
contrado ao volante do Chevet
te de sua propriedade, placa
RJ-ZO 4578, estacionado na es
quina da Rua Brigadeiro ·Trom
powsky com a .Rua Ary Leão,
Parque União, Bonsucesso. Se
gundo as autoridades policiais
da·21• DP, Paulo teria sido mor
to por vingança ou em brtga de

. trânsito. ,P 
\ \ 

. 

,... , ' • Atropelado -,·Ant.órüo Os-
mar de Maria �.,."'anos) tentou
atravessar a Estrada Nova de 
Máuâ, em P.iabe�, ·quando foi 
atropelado e morto por um auto 
não identiffcado. A q� DB,regis-
trou. _ .-� � ·� ·· · · 

• Tiroteio - Ao perseguir um
Volks de cor creme (a placa não
foi. anotada), a guarnição da RP
0870, do 1°·BPM foi cercada por
margip.ais ná subida da Favela
.da Falete, em Santa.Teresa, tra
vando-se viol.ento tiroteiro. Com
a chegada de reforços, entretan
to, a situação foi· contornada e
os policiais, que haviam caldo
na cllad�, salvos da morte.



• 

• 
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Envenenou.oS dois filhos 
Jussara Virg:fnia da Silva (29 Vila Isabel, serão Teiniciadas

anos) brigou com a mãe de ma- hoje pelo delegaçlo Carlos Ál
neira violenta e decidiu que não 'berto Popp, da 20- DP. o criinl
queria mais viver. Assim sendo, noso poderá ser identiflcado a
na hora do almoço, misturou qualquer momento. 
veneno para ratos na comida e • Cinco tiros_ Sidney Jorgedeu aos fllhos, Ana Cláudia (1 
ano e 11 meses) e Cláudio. (10 dos Santos (29 anos) encontra
anos) ao mesmo tempo em que va-se na residência (Rua Aembi,
comia também. Resultado: A 170, Irajá) quando alguém bateu 
menina morreu logo, 0 menino· na porta ao mesmo tempo em 
encontra-se internado no Hospi- que chamava pelo seu nome:
tal Somic, de Duque de Caxias, Sidney veio atender e recebeu 
em estado dos mais graves e cinc!) tiros. Levado para o
Jussara recebeu socorro na Hos- Inamps de lrajá, morreu duran
pital ;fl:scola São José, onde se te O caminho. · 
encontra em recuperação. O � Ma-�_onha - Antônio :eorges
marido - que não foi identifica- de Paiva '(35 anos)' e Paulo Ro
do - ainda não apareceu. As berto de Azevedo óomês (29
autoridades policiais da 55ª DP anos) passaram em frente à ca
tomaram conhecimento bina da PM localizada na Lapa e

� Executado - Populares en- os policiais Linhares e Ubirajara 
I contraram o cadáver de um ho- desconfiaram deles. Quando 

mem de 30 anos presumiveis, tentaram abor�á-Jos, os dóis �ài
que jazia na Rua Dulce, .erh ram correnda. Persegµidos, aca
Olinda, próximo ao Cemitério baram sendo presos 100 metros
Israelita. A vitima apresentava adiante, na Avenida Augusto
inúmeras perfurações produzi- Severo, sendo levados para a 3ª 

das por tiros e, segundo morado- · DP: Eles, conduziam 15 trouxi

res da área, seu nome era Ico- nbas de maconha e foram au-
mar Motta de Oliveira (31 anos) tuados -em flagrante. · ., 
e resi�a na Rua M�cedo Costa,\r· Tocaia_ Jorge Antônio Fer-50, Paiol, bairro vizinho a Olin-
da Ainda de acordo com os mo- eira (25 anos) encontrava-se na

d. . casa de um parente, situada nara ores, Icomar tinha envolvi- Rua Iara Vila Tiradentes Sãomento com tráfico de drogas e ' 
i:, 

• ' 

estava em liberdade há 3 meses João de Meriw. 40 sair, todavia,
um homem, que estava .. de tomais ou men�. As autoridades caia, deu-lhe vários tiros e fugiu. policiais da 57 DP confirmaram Jorge morreu no local e seu pai ·tudo._" 

. Antônio Cirilo Ferreira, decla:t! Nao voltou - Argentino rou às autoridade� policiais da
Soares da Silva (49 anos) resi- 64ª DP que o fapaz não tinha
dei:ite·na Rua São Vicente, Lote� ··envolvin)efítõ conf"·marg:tÍlal. 
13, Bairro Santa Teresa, saiu de • Assaltantes _ Carlos Fercasa ontem d_e manhã e não nando Reis da costa (24 .anos)..evoltou mais: f�1 en�ontrado seqi sua namorada Adriana carvàvida, com vários tiros, na Rua lho Peixoto (21 anos) conversaBauru, Vila São Luiz, Duque de vam na A \renida.SernambetibaCaxias. no Parati metálico, placa RJ -
• Investigações - Interrompi- WE-8217, quando foram· ataca
das por algumas horas, as in- dos por dois homens, que ôcupa
vestigações para apurar a mor- ram o ve1cÜlo.� deram a partida.
te da menina Fernanda Fernan- No Largo do ·Pechincha, em Ja
des, atingida com um 'tiro na carepaguá, os criminosos liber
Escola "Pequenas Estrelas", em taram os jovens e estes, imedia·

tamente acionaram a RP 54-
1011, sob o comando do soldado
Odair. M� adiante,.-num sip.al,
os ladrões foram presos. Trata
va-se de Lu1s Cárlos Bandeira
da Mota (19 anos) e Manuel Ma
chado (19 anos) que foram au
tua�os em flagrante na 32ª DP. 
• Mendigo -- Policiais do 12° 

BPM encontraram, o cadáver de
um mendigo de 30 anos presu
míveis, que jazia - com o rosto
destlgurado a pauladas e estava
carbonizado da cin�ura para
baixo - na Rua Taubaté, Bairro
de São Francisco. Junto ao ca
dãver. havia um pedaço de ma
deira com arame farpado numa
das pontas, que foi utilizado pe
lo matador. 
• Na boca - o comerciante
Paulo J orge,de Abreu Lopes (32
anos) foi morto com um tiro na
boca à queima-roupa, sendo en
contrado ao volante do Chevet
te de sua propriedade, placa
RJ-ZO 4578, estac1onado na es
quina da Rua Brigadeiro Trom
Jjowsky com a Rua Ary · Leão,
Parque União,. Bonsucesso. Se
gundo as autoridades p0liciais
da·21• DP, Paulo teria sido mor
to por vingança ou em briga de
trânsito. . J> ·\' \ . 

• Atropelado - -;;Jnio os

mar de Maria �,�anos) tentou
atravessar á Éstrada Nova de
Màuá, em P.iabetá, quando foi
atropelado e morto por um auto
não ide�tit1cado . .ts, �t DPtJ.re�
trou. 
• Tiroteio - Ao perseguir um
Volks de cor creme (a placa não
foi. anotada), a guarnição da RP
0870, do 1° BPM foi cercada por
marginais na subida da Favela
da Falete, em Santa.Teresa, tra.
vando-se viol.ento tiroteiro. Com
a chegada de reforços, entretan
to, a .situação foi· contornada e
os policiais, que haviam caldo
na �ilada, salvos da morte. 

__J 
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Kombi exp/nde ,w poste 
A Kombi de placa RJ-RM nal, dominado e levado para o Rua Anhangüera, foi executado 

5894 trafegava velozmente pela Hospital Pinel. com várias fac.adas no pescoço. 
Rua Venina, na Penha, trans- '/._C d ...J._ portando um carregamento de / � a áver - Populares encon- fW Morte e roubo - yocê não 
butljões de gâs, quando, de re- tiaram o cadáver de um hom�m tem direito ·a nada na parada, e , 
pente, totalmente desgoverna- na Rua Barra Mansa, esq�a está cobrando o quê? Sllyio Ho
da chocou-se com um poste e com a Avenida Presidente Lm- nório da suva de 46 anos o 
explodiu. O fogo envolveuJogo o coln, V.U� do� Teles, São João Paulistinha, nem teve tempo' de 
veículo, enquanto popul�es, as- de Menti. A vitll!la apresen�ava responder aos dois homens que 
sustados, ·procuravam abrigo quat�o _perfu�açoes prod�das o abordaram pró�o-c1e-sua 

1 nas casas comerciaís, temendo o por t1:os d� �1stola 7 :65 e tinha, casa·, na Rua·do·Registr-0, 21, em 
pior. o motorista do veicQ.1.o - n?s tiolsos, oito cartões.de c�é- Adrianópolis, Nova Iguaçu, e r�
que não foi identificado - conse., �to, todos com o nome de Ser- cebeu diversos tiros,. caindo 
guiu escapar da morte por qúes- gio Fonseca Ascenha. morto. Os criminosos voltaram 
tão de ·segundos, já que saltou • D . . então calmaIPente para um car-
para fora na hora do choque. esaSlre - Chovia muito �a ro Voyage escuro, que os aguar

. Uma unidade do Corpo de Bom- noite �e anteontem e O motons- dava a poucos metros com um 
beiras de Ramos entrou em ta Raimundo Bezerra (48 anos), terceiro desconhecido na dire
ação � debelou as chamas. Se- tem�ndo um acident,e por falta ção, e foram embora. Pata os 
gundo as autoridades policiais, de V1Sib�dade, parou O ônibus policiais da 52ª DP (Nova Igua
o motorista teria fugido simples- que dirigia, placa XI:J-55l0, no çu), Cristina Fraga, de 24 anos, 
mente por estar conduzindo os acostamento da Averuda Brasil, mulher de Paulistinha, conto1,1 
butijões ilegalmente, o·que será na. al:,tU:a do. Km 05, e� São que seu companheiro era·geren
objeto de investigações. Cnstóvao. Minutos depms, en- te de um ponto de jogo de bicho tretanto, _por falta de v1Sibllida- que .funciona na Rua Dom Walde, tam�em, Rub���o Ma�ha- mar, no centro desta cidade, no d<:> (37 anos), _que diri�3i o ômb!-ls número' 221. Além disso ela e�. que .faz a linha _Ira.Ja-Pass�10, clareceu que os criminosos levaplaca XL-7�33, nao pôde evitar ram a bolsa capanga do compac;iue o colet1vo·fosse d_e e;ncontro nheiro, que, segundo disse, estaa traseira daquel� ôrubus, resul- va com NCz$ 3 mil. A Policia tando em qua!ro pessoas fel'!- suspeita que Paulistinha mordas, todas medicadas no Hosp1- reu por ter dado um banho, isto tal Sousa Aguiar: Roberto de é, ludibriado a banca, e foi desCarvalho; · Eliana Cunha Fer- coberto 

• Facadas - Wilson Ribeiro 
Cruz (25 anos) caminhava pela 
Rua Mar Grande, Cidade Alta. 
Próximo ao prédiq 302, foi ata
cado por um assaltante. Reagiu 
e recebeu vários golpes de faca 
nos braços, ombro esquerdo e 
perna direita, tendo que ser me
dicado no Hospital Getúlio Var
gas, prestando, em seguida, de
clarações às autoridades poli
ciais da 22ª DP. 

nandes Dias, Jorge Luiz Roque 
e José Edson Freitas da Silva. 



• Executado - Flávio Aledias
(34 anos) encontrava-se na Rua
Torres de Oliveira, no Encanta
do, próxilno ao Supermercado
Guanabara, quando dois ho
mens que ocupavam um carro
escuro o executaram com oito
tiros de calibre 45. O crime foi
presenciado por um transeunte
que, entretanto, não conseguiu
anotar a placa do veiculo que
conduzia os criminosos.

• Fogo - Ubirair Frazão dirigia
o caminhão de placa RJ-RE
7280, com inúmeros fardos de 
estopa, avaliados em NCz$ 
20.000,00. De repente, parte da 
carga incendiou-se, o que provo
cou um engarrafamento de mais 
de 4 km ao longo da Ponte Rio
Niterói. De acordo com o aju
dante Sérgio Jorge Teixeira de 
Oliveira, alguém teria atirado 
uma ponta de cigarro num dos 
fardos, provocando o incêndio. 
A carga era de propriedade da 
Fábrica de Estopas Gregoriana, 
localizada em Vaz Lobo e seria 
distribuída a diversos revende
dores de Niterói. 
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Ça\::Hi:O j Pág . ..J.Q_ 

��� 

� Tirado do ônibus - Quatro 
• Baleada homens mascarados invadiram- Valdete Soares de no inicio da madrugada de on-Melo (23 anos) estava em Bel- tem um ônibus da empresa vera ford Roxo quando um homem cruz,. que fazia a Unha Belford de cor pr�ta, alto, de 30 �os Roxo Lote 15, na Avenida JoapresumfveIS, fez-lhe um convite quim da Costa Lima, e arrancaindecoroso. Reagiu prontamen- ram um passageiro do coletivo. te e o estranho não fez por me- Era Everaldo Florêncio de Frannos: deu-lhe um tiro no peito e co, de 21 anos, que residia na fugiu. Valdete �ncontra-se inter- Rua Esopo, 158, no bairro Vale nada no Hospital Getúlio Var- do Ipê, e que foi arrastado pelos gas. criminosos até a avenida São 
• E d Francisco (Nova Iguaçu), onde, smaga os - A carreta de em frente ao número 89, foi exe
placa RJ-VM 6191 havia sido cutado com muitos tiros. Poli
carregada com dezenas de cal- ciais da 54ª DP (Bolford Roxo) 
xas de cerveja e o caminhão- estiveram no local mas não con
guincho, placa RJ-JM 6902 a seguiram nenhuma pista dos 
içava para acoplá-la ao "cavalo- criminosos. 
mecânico". Otton Ribeiro de · 
Andrade (38 anos) vistoriava no • Menor preso - o Grupamomento a carroceria do guin- mento Especial de Praia que 
cho quando a carreta soltou-se fazia ronda ontem à tarde na 
acidentalmente e o atingiu em altura do Posto 9 em Ipanema 
cheio, causando-lhe morte por prendeu em flagrante o menor 

. esmagamento. WCO, 14 anos, que havia furtado 
• M · · a mochila do banhista Marco mtos tiros - Um homem Antonio de Souza, que continha de 30 anós, mais ou menos, foi óculos, tênis e máquina calculaencontrado sem vida na Rua dora, além de NCz$ 88,10. o meSalvatore, em frente ao prédio ner, que foi preso pela quarta 2338, bairro Colubandê. A vi- vez nós ültimos meses por prátilna apresentava muitas perfu- tica de furto e disse morar no rações produzidas por tiros. Se- Morro do Cantagalo, aprovei-

• Doente - ·Acometido por uma gundo as autoridades policiais tou-se do momento em que Mar
crise o doente mental Marcelo da 72ª DP, 0 homem teria sido co Antonio se afastara de seus 
da Silva (22 anos) despiu-se executado por marginais liga- pertences para dar um mergu-
completamente em frente à resi-

�
dos ao tráfico de drogas. lho e pegou a mochila. Depois 

dência, na Rua Tavares Bastos, de muito corre-corre, os solda-
Flamengo. Armado com duas o pescoço - O motorista dos Oliveira, Raimundo, e o·Ca-
facas, anunciou que atearia fogo Iranlldo Martins da Silva (42 bo Bezerra, todos do 23°BPM, 
ao butijão de gás, ao mesmo anos) estava desempregado. Re- Gávea, prenderam o menor e o 
tempo que ameaçava as pessoas .sidia na Rua Rodrigues Arção, .levaram para o Batalhão, de on
que tentavam ilnpedir a sua en- 983, Nova Iguaçu. Ontem, por de ele será encaminhado para a 
trada em casa. Com a chegada volta das 6 horas da manhã, saiu Delegacia de Serviço de Prote
dos bombeiros, o rapaz foi, afi- de casa para comprar jornal. Na· çáo ao Menor - DSPM.



-

Gang de Ramhe

�eria mata4o 
: �o pessoas 

DUQUE DE CAXIAS (Su
otirsal) - A Policia· desta eidade,. 
que há dias se vê às voltas com 
uma verdadeira "guerra" entre 
traf\cantes, nas favelas do Lixà'o 
e Vila Ideal, livrou ontem da 
morte o cobrador Sérgio Dias, 
de 24 anos, encontrado amarra
do num barraco da primeira fa. 
vela. Ele havia sido agarrado 
pelos muitos homens da quadri
lha do traficante Chiquinho
Rambo - atualmente preso no 
complexo penitenciário Bangu I 
-. que invadiram as duas fave
las, tentando sufocar os trafi
cantes Sempre e Celinho, e esta
va com sentença de morte de
cretada. Sérgio, na favela, é co
nhecido como Brother. Segun
do a Policia, tem envolvimento 
com os traficantes da área. 

A Policia está investigando a 
informação de que os invasores, 
que voltaram ontem de madru
gada às favelas, usando um ca
minhão amarelo, teriam assassi
nado oito pessoas - além de 
Erivaldo Adelino Paixão e Nai
da Lúcia da Silva, cujos corpos 
foram resgatados -, que foram 
atiradas nas águas poluídas do 
Canal Meriti, que separa as duas 
favelas. Além disso, os invasores 
são acusados também de provo
car tiroteios a todo momento e 
torturar mulheres e crianças pa
ra que apontem as pessoas liga
das aos traficantes da área. 

Ontem de madrugada, logo 
depois do tiroteio, a Policia vol
tou às duas favelas e prendeu 
dois suspeitos. Tratava-se do ca
melô Paulo Sérgio de Souza, de 
29 anos, e Isnar Samuel de Oli
veira, de 21, que foram levados 
para a 59ª DP. Só que eles tive
ram que ser colocados em liber
dade, pouco depois, já que ccm
tra eles não havia acusação ai· 
guma. 
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Arrancado· do.: 
ônibus e morto� 

. ;., 

pór 8 home:qs ,� 
NOVA IGUAÇU (Sucursal)_: 

Oito homens que ocupavam um 
Gol e uma moto CB 400 arranca: 
ram o mecânico Renato Ferra.ti 
da Silva, de 24 anos, do interior 
de um ônibus da Viação São 
Jorge, linha Miguel Couto-Nov� 
Iguaçu, onde viajava com suá 
companheira Sulamita Silva de 
Oliveira, 31 anos. Depois de es
pancado, ele foi morto com vál 
rios tiros na Ru� Macário, em 
frente ao número 4, próximo à 
linha férrea, em Miguel Couto. 

1 

Por v:olta das 2� horas d� 
anteontem, o Gol e a moto "fe
charam" o coletivo, que passav'â 
na Estrada do Amba1, na Posse, 
os homens saltaram, foram até o 
banco onde Renato estava, sen
tado e levaram-no para o carró. 
Nenhum outro pass:;tgeiro foi to
cado pelo bando. 

O D!l'. .. 
a.ta_J_Q_; J � ____ _/3,1_
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� Pai•de-Santo - Luiz Cláu
dio. Herculano de Oliveira, de 25 
anos, o Pai-de-Santo, foi encon
trado morto ontem, no Morro da 
Chàtuba, em Mesquita, com di
versos tiros pelo corpo. Luiz 
Cláudio já esteve preso na dele
gacia local (53ª DP) por tráfico 
de drogas, assalto e e.stupro. Era. 
um dos remanescentes da qua
drilha do Guará, traficante mor
to há cerca de 3 meses na mes
ma . área por desconhecidos. 

O DIA 
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crime foi presenciado pelo ir
mão da vítima, Augusto Cezá
rio, 26 anos, que contou aos poli
ciais que os matadores entra-

.,..__ ram na residência, deram os ti-
, • Executado - Paulo César ros e foram embora.

dos Santos (24 anos) foi executa- Segundo o inspetor Santos, 
do a tiros na Avenida Irmãos da 5.6ª DP (Comendador Soares), 
Ouinle, em Queimados, e os po- Sérgio tinha várias queixas na 
liciais da 551 DP não consegui- delegacia de seu próprio innão e 
ram apurar nada em torno da da-mãe, acusando-o de espanca-
ocorrência. mento. .,,,. . , 

� Morto em casa _ Dois 1<t ·Mais um � Na "guerra:"
homens, um mulato barbudo e entre traficantes de drogas q4e 
outro encapuzado, invadiram vem sendo travada pelo contra
na madrugada de ontem a casa le dos pontos existentes nas fa
número 126 da Rua · Sueli no velas do Lixão e Vila Ideal, em 
Bairro Vila Tânia em Comenda- Duque de Caxias, mais um tom-' bou sem vida, depois de trocar 
der Soares, e mataram a tiros vários tiros: Erivaldo Adelino 
Sérgio Cezário, de 22 anos. o Paixão, o Cabeludo (21 anos). 
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Menina afogada na piscina 
A menina Vera Lúcia Gomes Ve- cado, provocou um grande engarra- tiros pelo corpo, em frente ao nú

rfssimo (13 anos) estava brincando famento ontem pela manhã, na Ave-. mero 30 da Rua Rerefila de Jesus 
em sua residência, na Estrada da ruda Brasil, na altura de Parada de no Bairro Mangueira, em Comenda: 
Fazenda da Tutóia, no Rancho Sa- Lucas, ao colidir com o ônibus da dor Soares. 
murai, em Rio Bonito, enquanto sua Viação Auto Diesel Ltda., linha Ma-

� ó · , ·
mãe, Luzia Verfssimo, cuidava dos reclial Hermes-C�telo, placa XM- orr - .um homem pardo, 
afazeres domésticos. Lá para as tan- 6406, e com o caminhão-tanque, car- ap ntando 30 anos, vestindo uma 
tas, entretanto, ela precisou com- regado com combustível da Petro- bermuda estampada azul e camisa 
Rrar alguns mantimentos numa b:t:ás, placa AV-3011. Não houve feri- marrom, foi _encontrado morto a.ti
•vendinha" não muito distante do dos, mas o motorista do Escort ros na Averuda Governador Rober

rancho e, quando voltou, encontrou após bater nos dois outros veículos: to Sllv�ira, próximo ao Forró do 
o corpo da filha boiando nas águas saiu correndo e abandonou o càrr�

-axadao, no centro de Nova Iguaçu.
da piscina. As autoridades policiais no meio da pista, causando o engar- · Dois homens _ Mário dede Araruama tomaram conhecime11- rafamento. Segundo Severino Mar . s d . . 
to. tlns da Silva 56 anos, motôrista do ouza, e 2Q anos, e um homem 
• P I ônibus, que transportava dez pass- pard9, que vestia calça Jeans e cami-

ane a - Moradores do aparta- geiros do Centro para Marechal Her- sa verde, foram encontrados criv.�
mento 404 da Rua Riachuelo, 119, mes· 0 Escort trafegavaceela Rista , dos de·tiros de escopeta no qullo
centro, sairam de casa e esqueceram 1 ti alta 1 'd . metro 56 da linha férrea do ramal de 
uma panela no fogo. Não demorou se e va, em ve oci ª e, co din- Japeri na altura da Estação ae En
muito e a fumaceira assustou os 

d!) contra ª mureta de separação da genhei'rõ Pedreira. Detetives da 55ª 
vizinhos. O fogo envolveu em pou- p1Sta e depois contra O ônibus e O DP (Queimados) conseguiram apu
cos minutos a cozinha e, antes da caminhão .. O carro rodopiou várias rar apenas 9ue Mário morava na
chegada dos bombeiros, !saias Mi- veres. Assun �e conseguiu contro- ·Estrada Daruel 820 no Bairro San
randa (29 anos) que faz parte da lá-lo, 0 m!)to ta O abandonou na ta Terezinha támbém em Queima 
brigada anti-incêndio, da Embratel, ��ti:i:� g Jf �fgc1:Wgftc��'l do,s.

' · •

conseguiu entrar no local, com a.lu- doviária, que providenciaram o re-/�ais dois - Luiz Eduardo da da de vizinhos. De posse do extintor boque do veiculo, encontraram no Silva Marinho, de 24 anos, o Russido prédio, em poucos minutos domi-
seu interior um revólver calibre 38_, e oho; que morava na Rua Albertino nou O incêndio. desconfiam que ele tenha sido rçu- Oarreiro, 71, no Bairro Ouro Verde, 

• Presos - Dez presos que se bado. No seu pára-brisa diantell'o em Comendador Soares, foi morto a
encontravam no xadrez nº 6 da Dele- havia um adesivo da Secretaria de tiros na madrugada de ontem junto 
gacia de Vigilância e Capturas· da Policia Civil do Estado. com um homem branco, que vestia 
Baixada serraram as grades e tenta- • Motel - Foi encontràdo morto apenas uma bermuda branca, na
ram a fuga sendo, entretanto domi- com vários tiros no inicio da manhã Rua Leopoldo Domingos, em frente 
nados pelos policiais de pÍantão, de ontem Luiz Otávio Ermida dos ao número 139, no mesmo bairro_ 
que desconfiar� do barulho e re- .Santos, 23 anos num terreno baldio onde a primeira vitima residia. 
solveram confem com a ajuda de localizado atrâs do Motel Cham- F d policiais do 20° BPM, CJ.Ue c�egaram pion inicio da Via Dutra. • aca as - Antonio José da 
como reforço, a situaçao foi contr� e' d , . 

Silva (56 anos) ericóntrava-se na 
lada. I � a awer - Populares que porta da residência, localizada na 

. saiam para trabalhar. na manhã de Rua Guerra Junqueira, Lote 21, 
• Desastre - o Escort GL bege ontem encontraram o cadáver de Quadra 98, Bairro 7 de Abril, Pa
metálico, placa XJ-7231, dirigido um homem preto, inteiramente nu, clência

i. 
quando fof assassinado com 

por um motoris� ainda não identifi- aparentando 20 anos, com vários várias 1acadas, 
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Embarcaramrrwrto no táxi 
O motorista Júlio César 

Barbosa dos Santos (25 anos) 
dirigia o táxi de sua proprieda
de, placa RJ-TN 4367, na Ilha 
do Gov:ernador, à procura de 
passageiros. De repente, no Co
cotá, quatro homens sinaliz.a
ram para que parasse. Obede-· 
ceu. O que comandava o grupo 
queria uma "corrida" até a Es
trada do Dendê. Júlio César 
concordou imediatamente. 

. Quando o veiculo trafegava 
próximo à Praià da Rosa, entre
tanto, recebeu a ordem de parar 
"bem ali", onde estava o cadá
ver de um homem. Embora es
tranhando, parou. o que dava 
as ordens sacou do revólver -
sendo imitados pelos compa
nheiros -, e mandou que trans
portasse o cadáver para bem 
longe e nem pensasse em voltar. 
Sem outra àltemativa, Júlio co
locou o defunto no carro e, para 
não morrer, deu a partida, afas
tando-se do locàl. 

Depois de rodar com o mor
to, Júlio encontrou uma cabine 
da PM, no Cocotá, e contou o 
seu drama. Acompanhado, ago
ra, por um dos policiais, levou o 
cadáver para o Hospitàl Pauli
nho Wemeck, onde

1
<!s médicos 

constataram o óbiw, sendo a 
vitima identificada como Seve
rino Araújo de Santana (34 
anos). Apresentava vãrias _per
furações produzidas por tiros, 
àlém de marcas de sevicias. 

Depois de ouvido pelas au
toridades policiais da 37ª DP, 
Júlio César foi considerado ino
cente e liberado. A vitima resi
dia na Rua Boavistir,.Favela do 
Morro do Dendê. 
• Traficante - Policiais da 
21 ª DP encontraram, ontem, o
cadáver do traficante de drogas
conhecido como Tavinho, dono
de várias bocas-de-fumo na Fa
vela da Varginha, em Mangui
nhos. Tavinho havia sido me
tralhado. nas proximidades do
Ciep da Rua Leopoldo Bulhões,
provavelmente por outro trafi
canteí identificado como Quito,
da Vi a Pinheiro, em Bonsuces-. 
so. De acordo com as autoria
des policiais da 21• DP, Tavi
nho foi quem chefiou o assàlto à 
Fiocruz, de onde roubou NCz$ 
292 mil. 

• Desconhecido - Popula
res encontraram o cadáver de
um homem na Rua Pereira Nu
nes, esquina com a Rua. Balta
zar Lisboa, Aldeia Campista. A
vitima apresentava várias per
furàçõs prqduzidas por tiros e
os matadores seriam dois moto
queiros.
• Baleada - Maria Apareci
da Vieira, residente na Rua Te-

. nente Abel Cunha, 110, casa 3,
Jardim Higienópolis foi encon
trada ferida no ombro direito
com um tiro. Socorrida pelo PM

Wàldemir Conceição Alves, le- e acionaram o guarda ferroviá
tado no 22ª BPM, Maria encon- rio Marcos Antunes da Silva 
tra-se internada no Hospital que, por sua vez, comunicou o 
Sousa Aguiar, depois de receber fato às autoridades policiais da 
os primeiros soc0rros no Hospi- 64ª DP. A vitima apresentava 
tàl Geràl de Bonsucesso. Maria inúmeros ferimentos na cabeça 
é mulher do cabo PM Celso de e no corpo em conseqüência de 
Almeida Quaresma e as autori- golpes de paràlelepipedo. Ao la
dades policiais não sabem ain- do do cadáver, havia um certifi
da se ela· foi bàleada pelo poli- cado de reservista do Exército, 
ciàl ou se tentou o-suicídio. A em nome de Adeilton Félix da 
anna - um Taurus de càlibre 38 Silva (26 anos), que seria a iden-
- foi apreendida. tidade do morto . 

• Suicídio - Antoruo Fran- . • Documentos - o inspetorcisco do Nascimento (aposenta- Darci de Oliveira Soares, lotadodo) foi repelido em seus cari- na 1• DP, Praça Mauá, perdeu nhos pela companheira Enedi- no domingo, em Araruama, o na Francisca da Conceição (58 distintivo de policiàl e a carteianos) e, por isso, agrediu-a com ra funcionàl, e pede a quem os uma barra de ferro, àlém de encontrou, entrar e:m contato esfaqueá-la nas costas. Pratica- pelos telefones 263-6080 ou 263-da a yiolência, na casa do ca�al, 5831. o fato está registrado na localizada na Rua do Sapateiro, 124ª DP Ararqama 56, Vila José Tobias, Magé, An-
� 

. ' ·. tõruo suicidou-se próximo � um Pedreiro _ 0 pedreiro campo de f\ltebol, ingennd� dilson Domingos de '26 anos grande quantidade de um medi- ' ' 
camentó. Enedina _ que era ca- foi enco_ntra�o morto ontem, 
sáda com O aposentado há 7 com vários tiros no peito e na - b cabeça, num trecho da Rua meses, re�e eu soçorros na Ca- Otacílio Pessoa no Bairro Novo sa de Saude de P1abetá, e, em . ' . - . 
seguida foi removida para O Honzonte, nes� mumc1P-10. Se
Hospitàl o túli v A 70• gundo seu pai, Sebast1ao Do-, . . .e O argas. min�os ele chegara em casa no DP registrou. domingo passado dizendo que 
e A� d . iria sair de volta, pois havia .tUOga o - Alcimar Teodo- recebido àlgum dinheiro e iria ro Tavares, de l'.7 anos, estava �pagar uma divida. Foi e não empenh!J-d<? na limpe�a de � voftou. Sebastião só soubé de lago artif1�1àl para ena de pe�- sua morte ontem, quando amaxes de dolS metros de profund1- nheceu o dia· avisado por codade, �o Sitio Noss!l Se�ora nhecidos da família. o registro Apar�cida (Rua Paulino Slquei- é da 57• DP (Nilópolis), que vai ra, Ri<? Bo�to), q1:1ando perdeu investigar. o equillbno e caiu, morrendo

� afogado. Meia. hora depois, mo- • Soldado PM - Quatroradores do sítio deram por sua conhecidos que ocupavam-. fàlta e encontraram o corpo. ,no finàl da madrugada de on-
• tem, um fuscà vermelho cuja

• Desaparecido - Paulo placa runguém conseguiu ano
Roberto Cardoso Machado, de tar, mataram a tiros o soldado 
23 anos, está desaparecido há 2 da PM reformado Dorivàl Bar
anos e meio, quando morava bosa Magalhães,-Ele 3� anos, em 
em Beira do Tai, em Campos. frente a um dos muitos bares 
Ele é moreno, àlto, forte, usa existentes ao longo da Averuda 
cabelo curto e tem olhos casta- Joaquim da Costa Lima, que 
nhos. Sua mãe, Maria Cardoso liga o Centro de Belford Roxo a 
Machado, está adoentada e a localidade de Lote XV, no Par
irmã Josete Cardoso Machado, que São Vicente. Algumas pes
residente à Rua Veríssimo Ma- sosa. que passavam pe!<i l�c�. a 
chado 137 fundos Rocha Mi- caminho dos pontos � ombus 
randa' 60 .está fazendo um ape- para tomar conduçã;_o, ainda 
lo para quem souber do seu chegaram a ver 9uando o mili
paradeiro comunicar através do tar reformado foi abordado pe
telefone 252-1536. los criminosos recebendo três 

tiros. A 54ª DP (Belford Roxo) 
• Assalto - Três homens fez o registro, e não tem nénhu
armados assaltaram ontem a ma pista para iniciar as investi
Loja da Cyticol, na Rua Carva

)-,
gações. 

lho de Seusa, 322, em Madurei- D . .
ra de onde fugiram com a quan- • OIS tiros - O corpo de um 
tià de NCz$ 8.550. Os ladrões hom�m _preto, c.�m 29 anos pre
dominaram empregados e sum1ve1s, vestmdo bermuda 
clientes e exigiram que todo o preta, foi encontrado m,orto na 
dinheiro fosse colocado dentro manhã de ontem co� dbis tiros 
da mochila que um deles con- (um) na cabeça, e peito, na Es
duzia. trada do Amaral, em Nova 

Iguaçu. Segundo populares, o 
• Paralelepípedo - Popu- desconhecido teria sido execu
lares encontraram o corpo de tado por dois homens em um 
um homem na Estrada da Ven- fusca .branc_o. A 52ª DP (Nova 
da Velha, em São João de Meriti Iguaçu) registrou. 
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1 O lwmens assassinados. 
� tiros em Nova Iguaçu -

R ução • ,.• 
N O  V A I OU A Ç U, encontrado o corpo de GUson, cujq 
(Sucursal) - Cinco rosto estava deformado por tiros de 
homens que fre- escopeta. Um homem dizendo-se 
qqentavam o forró soldado PM do DPO. de Cabuçu,� 
Do Pouca Telha, fo- innão da vitima, afirmou que souge ram mortos separa- que, momentos antes de morrer. 
damente, na madru- Gilsonjogava sinuca em companhil• 
gada de ontem por de uma mulher loira com cicatriz de 
ocupantes de um navalha no rosto, e assidua freqüen� 
Gol, de um J>assat· e tadora do Forró do Pouea Telha, 
de um Fusca, vistos onde normalmente os bailes acª-
por vãrtas pessoas bam em tiros e brigas. • � 
em diversas �as do au O Ramos_ 

o último a ser morto, foi Pau.l,.O' 
bairro Cerâmica, um dos mais vio- Ramos, assassinaào na Rua Delflnp, 
lentos deste município. Das cinco sem número, em um terreno baldio;., vitimas, a única que· tinha carreira Sua inná, Lucilena Ramos 37 ·an�, de tl:abalho assinada, como auxiliar disse que GUson freqüentava o forr� 
de· serviço gerais de· uma firma em e que os moradores \1ram os carrõs
Vig�o Oeral

.i 
P,aulo Ramos, 39 cUJas placas e cor não foram anotaw 

anos, também 101 o único .assassina- das, rondando a área durante toda á 
do por tiros de revólver calibre. 38. madrugada. �;; 
As putras vitimas, Edmilson Correia 

� 
• • 

D�. 23 anos, Daniel Sampaio Ro- Mais cinco 
cha, Gustavo da Silva Caetano, 35 Flávio Magalhães, de 19 anos,, ános, e Oilson Correia Alves, 28, Cláudio Pereira Siqueira, de 25, e 
foram mortos a tiros de escopeta na Luciano Rodrigues Melo, de 18, fo
cabeça � peito. Para os detetives da ram encontrados mortos a tiros na 152ª DP (Nova Iguaçu), os crimes (o- madrugada de ontem dentro de um 
ram. praticados por um grupo de Gol branco sem placa_. estacionado 
extemí1nio que atua na área. na Rua Doutor S�ao, no bairro·,

As v.i timas Carmart, em Nova Iguaçu. No cen- .
Os pririiefros a caírem foram os tro da· cidade, esquina das Ruas 

amigos Edmilson e Danie1 em fren- Caçapava com Martins, foi abatido.1, tea uma birosca, náRua i::;ão Jorge. também a tiros, Frederico Geraldo 
Danie1 morava na 'Rua Professor da Silva, de 37 anos. Em qutro cri.l 
Léonardo no próprio bairro, e Ed- me, na Rua Lourenço Dias, no ba.lr-> 
rnilson na Rua São Joaquim em ro de Caioaba, foi assassinado um 
P<;>ntó Chie . .Et.n frente dà e� des- homem negro, com 25 �os presumi
te três tuas depois, foi assassinado veis, encontrado vestido apenas� 
GÚstav() da Silva, dono de uma bi- com uma bermuda branca e sem'· 
rosea e -biscateiro, nas horas vagas. documentos. Os casos foram reg:ts
No banheiro anexo ao Bar Asa trados na 52ª DP (Nova Iguaçu), 
Bi:anca, na Rua Oeni Saraiva, foi onde não há pistas dos assassinos. · 

/� 
Pág._f_ 
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PM e detetive assassinados 
O detetive Egberto Gomes de 

Mendonça Júnior, de 26 anos, foi 
morto, na madrugada de ontem, 
com um tiro na nuca, quando 
tentava abordar quatro homens 
suspeitos que estavam dentrO'tle 
um Santana, estacionadJ;> pró
ximo à esquina da Rua J dsé ljjgi
no com Avenid� Marac.anã�g
berto estava em c:.ompanhia de 
Alfredo Pereira da Silva, de 23 
anos, que também foi ferido, com 
um tiro no peito, sendo removido 
para o Hospital do Andarai, onde 
foi operado. Os dois bebiam num 
bar próximo ao local do crime 
quando o -policial viu o Santana 
com seus ocupantes em atitude 
suspeita. Ao se aproximar, houve 
a reação,. a tiros. Quando procu
rou fugir, recebeu um tiro, o mes
mo acontecendo com Alfredo. Eg
berto, lotado na Academia de Po
lícia, não estava de serviço. O 

vaso foi registrado na 19ª (Tijuca). 
� Soldado PM - o soldado 

PM Rivaldo José França Costa, 
37 anos, que servia no go BPM 
(Freguesia), foi assassinado, com 
vários tiros nas costas, quando 
conversava com amigos, na ma-· 
drugada de ontem, em uma biros
ca na esquina da Estrada Luis de 
Lemos com Rua Antônio Pacheco 
em Miguel Couto. O irmão do PM, 
Ronaldo França, muito nervoso, 
contou.que Rivaldo tinha 12 anos 
de Corporação e, atualmente, tra
balhava como guarda de trânsito 
na Praça Seca, Jacarepaguá. Se
gundo ele, o soldado chegou em 
casa, na Rua Flecha 55, no Bairro 
Nova América, em Miguel Couto, 
quarta-feira à noite, trocou de 
roupa e saiu. O dono da birosca, . 
José Gomes da Silva, embora es-

, tivesse na hora no local, afirmou 
não ter visto nada, enquanto que 
o irmão do soldado, sem maiores
explicações, dizia ser o baixo sa
lário que a PM paga o principal 
culpado do assassinato de Rival
do. 

• Mistério - Mar:co Aurélio
Rodrigues de Carvalho, de 21
anos, foi morto a tiros, ontem à
noite, em frente ao número 334 da 
Rua Monte Azul, no J�dim Pa
raiso, em Campo Grande. Segun-

do testemunhas, os assassinos ter se recusado a aceitar o fia-
eram dois homens. Um estava de grante. Os PMs.também prende-
bicicleta, abandonada no local, e ram outros quatro suspeitos que 
outro a cavalo. o crime está em foram liberados por nada ter sido 
mistério para a 35ª DP - Campo comprovado contra eles. 
Grande. 

f d-
')(!_){ulher - Solange Pereira 

• No un ao. - Um homem Lima de 27 anos foi morta na 
ainda não identificado, negro, de ma�gada de on'tem com qua-
35 anos presumiveis, foi encontra- tro tiros, na Rua João. da Mata 
do morto, no fim da noite de an- Peixoto, em Nova Cidade, Nilópo
teontem, no pátio da.Cidade Uni- lis. Policiais da 57ª DP (Nilópolis), 
versitária do Fundão. A vitima onde o caso foi registrado, des
apresentava marcas de espanca- confiam que o crime tenha sido 
mento no rosto e de cordas no cometido por traficantes do bair
pescoço, indicando que teria sido ro, com quem a vitima estaria 
afixiada. O caso foi registrado na envolvfda. Solange morava na 
37• DP (Ilha). Rua Quintino Bocaiúva 45, casa 

A l d 
1, próximo ao local onde foi abati-

• trope a o - severino da. 
Batista de Lira, de 79 anos, mor- . 
reµ, na madrugada de ontem, ao je Outra - Populares eilcon
dar entrada no Hospital Miguel traram na manhã de cntem, o 
Couto, vitima de atropelamento corpo de uma mulher negr�. de 25 · 
na Avenida Niemeyer. Severino anos presumiveis, estendido no 
foi atropelado pelo ônibus da li- chão da Rua Pompéia em frente 
nha 177 (São Conrado-Estrada de ao número 448, em Engenheiro 
Ferro), placa XM-6579, conduzido Porto. A mulher q�e vestia calça 
por Aílton Ferreira Terra, de 32 de Iycra branca, camisa amarela 
anos. e éalçava um tênis azul, tinha 
• Assalto - Baleado na coxa
esquerda, João Horácio, de 52-
anos, morreu, na madrugada de 
orttem, ao dar entràda no Hospi
tal Souza Aguiar. Horácio foi ba
leado próximo à sua casa, na Rua 
Carlos Seidl 4, quadra 16, no Caju, 
para onde se dirigia. Ele foi inter
nado por dois homens armados 
de revóveres. Ao tentar fugir, foi 
baleado. o caso foi registrado na 
17ª (São Cristóvão), onde ainda 
-não há pista dos criminosos.
O Tiroteio - Age�tes P-2
(secretos) do 4° Batalhão da Poli
cia Militar realizam ontem dili
gência no Morro da Providência, 
Bairro da Saúde, após violento 
tiroteio, ninguém saiu ferido, -
prenderam o traficante Roberto 
Chagas, 22 anos, com quem en
contraram 166 trouxinhas de ma
conha, 178 papelotes e mais um 
saco com 15 gramas de cocaina. 
Embora a incursão policial tives
se reiniciado na parte da tarde, o 
marginal só foi levado às 22 horas 
para a Delegacia de Entorpercen
tes, depois de a Pobcia Federal 

várias perfurações de bala pelo 
corpo. 

• Bicheiro - Policiais da 27ª 

DP (Vicente de Carvalho) vão in
vestigar .a morte do bicheiro Ed
son Viveiros Rodos Santos, o "Ra
tinho", de 33 anos, assassinado a
tiros na Av. N. Sr" da Penha, em
frente à casa 144. Ele chegou a ser
levado ao Hospital Getúlio Var
gas, onde disse que foi baleado
pelos ocupantes de um "Gol" be
je, cuja placa não pôde identifi
car .. Hã cerca de 1 ano, outro
bicheiro foi morto naquele mes
mo local.

• Trificante - Antônio
Isaias, 31 anos, foi preso, quando
passava 30 trouxinbas de maco
nha para o traficante Celsinho no•
Beco do Cruzeiro, em Vila Vin
tém. Ele se encontra detido na 33ª 

DP (Realengo), enquanto que 
Celsinho consegui escapar. O 14° 

BPM vem fazendo o cerco ao trafi
cante nos últimos dias e espera 
capturá-lo breve.
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Bri11Cadeira dá em mnrte 
O surfista fe.rroviário Carlos 

obert,o da Silva, de 29 anos, mor
reu por volta das 8 horas de on
tem, ao cair do alto de um trem do 
ramal de Nova Iguaçu. Segundo 
testemunh�, vários outros sur
fistas faziam exibições no tet,o da 
composição quando, ao chegar na 
Estação de Ricardo de Albuquer
que, a vitima perdeu o equilibrio e 
caiu, morrendo na hora. 
• No Metrô- ÉdsonOlegário
da Silva, de 21 anos, foi baleado
na coxa direita por seguranças do
Metrõ durante a madrugada de
ontem, quando,.em companhia de 

comparsa ·que conseguiu fu
gir, invadiu um dos escrit,orios do 
Centro de Manutenção do Metrô, 
na Avenida Presidente Vargas,
2700, após quebrar a vidraça de
uma das janelas, próxima ao
chão. Os se�anças ouviram o
barulho do vidro sendo quebrado
e foram conferir. Viram, então,
dois homens fugindo, um deles
carregando um saco contendo
material roubado do escritório.
Algum tempo depois, Édson Ole
gário voltou e tentou, novamente,
penetrar no local. Foi baleado na 
coxa direita e conduztdo para o 
Hospital Souza Aguiar em uma 
Veraneio da própria empresa, pla
c -2301. O supervisor de vigi-

cia do Metrô, Renato José da
Silva, nã

�
oube especificar o ma

terial q_ue oi roubado, nem reve
lou a ide tidade do se�rança
que fez o disparo. O registro foi
feit,o na 6ª DP - Cidade Nova. 

• Taxista - o mooorista Car
los Augusro Martins, 27 anos, foi 
baleado np pescoço quando diri
gia o seu taro, a Brasllia placa TN-
9505, na madrugada de ontem, 
pela Avenida Mem de Sã, no cru
zament,o com a Gomes Freire no 
Centro. O ªIP'essor (não identifi
cado) deu d01s tiros na direção do 
taxista atfngindo-lhe o pescoço 
de raspão, e estilhaçando os vi
dros do veiculo. 

Após ser atingido, Carlos per
deu a direção do carro e bateu em 
dois automóveis que estavam es
tacionados em frente à Boate Car
rossel. Eram o Del Rey, placa XE-
6640, de Manoel Louzada Blanco,
dono do Bar-Bilhar Velha Lapa, 
situado ao lado da boate e o táxi 
Volks placa TQ-2499, de José Car
los Drumond úiniz. Levado para 
o Hospital Souza Aguiar, Carlos 

August,o foi medicado e estã fora
de perigo. A 5ª DP-Mem de Sá
registrou o fato. 
• Espancada - A comerciá
ria Defmira Lopes da Silva, de 34
anos, deu entrada no Hospital
Getúlio Vargas com todo o corpo
marcado por socos e pontapés 
dados pelo ex-companheiro, An
tônio Moraes, de 43, guarda de 
segurança de uma empresa de 
valores. A vitima, que reside na
Rua Aristóteles Ferreira, em
Inhaúma, registrou a ocorrência
na 27ª DP (Vicente Carvalho), mas
até o inicio da tarde de ontem os 
policiais não sabiam do paradeiro
do agressor. 
• Baleados - Renat,o Francis
co de Souza, de 19 anos, e Sílvio
Gomes, de 44, deram entrada no 
Hospital Getúlio Vargas, com um 
tiro nas costas e no rost,o, respec
tivamente. As vitimas contaram 
aos policiais de plantão que esta
vam no interior da Favela de Pa
rada de Lucas quando foram atin
gidas ao passar próximo ao cam
pinho de futebol na Rua 1° de
Maio, onde havia um tiroteio. O 
registro foi da 39ª DP - Pavuna.
• Blitz - Cinco pessoas foram 
detidas e 120 papelotes de co
caina apreendidos durante uma 
blitz na Rocinha, realizada na
madrugada de ontem, pelos poli
ciais do 23° BPM (Leblon). A dro
ga foi encontrada na casa nº 199
da Estrada da Gávea, em poder
de Marcos Belo da Silva, de 26
anos, que inocent,ou os parentes .
O traficante foi levado para o xa
drez da 15ª DP (Gávea). 
• Desovado - Com vários
tiros na cabeça, o cadáver do faxi
neiro Gilberto Soares, de 21 anos,
foi encontrado no banco traseiro
do Gol placa UY-2137, roubado na 
jurisdição da 23ª DP-Méier e dei
xado na esquina das Avenidas 
Brasil e Londres, ao lado do Hos
pital Geral do Inamps de Bonsu
cesso. Na Carteira de Trabalho da 
vitima havia uma anotação refe
rente ao seu último emprego, no 
Condomínio Beata II. Investiga
ções a cargo da 21 ª DP-Bonsu
cesso. 
• Videopôquer - o cabo
Roberto Alves, comandante da 
RP 54-0566, do 16° BPM, estourou

uma casa de Jogatina que funcio
nava na esqwna das Ruas Tibiri
çá e J equiriçã, na Penha, onde 
havia oit,o máquinas de videopô
quer. Ao comunicar a ocorrência 
às autoridades da 22ª DP-Vila da
Penha, entretant,o, o- cabo Alves
informou tratar-se apenas de su
cata. O delegado Henrique Sam
paio achou estranha a atitude do
policial militar e mandou periciar
o material apreendido. O imóvel,
segundo consta�� propriedade de
Marci Anastas Malares. 

• Santa Cruz - Dois homens 
não identificados mataram com 
tiros na cabeça anteontem à noi
te, na Rua Três, em Santa Cruz, 
Paulo Silva Araújo, 24 anos, que 
morava na mesma rua. Ele ainda 
foi levado com vida para o Hospi
tal Getúlio Vargas, onde mo.rreu 
quando era medicado. 

• Queimado - Perto de sua 
casa, na Rua Quinze, Conjunto da 
�herdade, em Santa Cruz, foi as
sassinado anteontem à noite com 
tiros no rosto Luís Marcos de
Araújo, 29 anos, que teve seu cor
po queimado. O pai de Luís Mar
cos, Luís Barros, disse ao detetive
Maury Barbosa, da 36ª DP, que há
mais de 4 anos não via o filho mas
sabia ele era assaltante e trafican
te de tóxicos. 

• Biscateiro - Desaparecido
desde sábado

.i. 
o biscateiro Gessi

Cardoso dos �ant,os, 24 anos, foi 
morto ontem num trecho do 
Areal Brasil, que começa na altu
ra do Km 8 da Estrada de Japeri. 
Gessi foi assassinado com dois 
tiros na cabeça, e residia na Es
trada Miguel Pereira, 300, em No
va Belém, Vila de Seropédica. Se
gundo sua mãe, Maria da Guia 
Costa, viúva e de 55 anos, ela 
soube da morte do filho ·através 
da vizinha Amélia. Gessi costu
mava fazer biscates num depósito 
de bebidas de um tal Vidal, em 
Seropédica. 

Os policiais da 48ª DP soube
ram que Gessi no sábado havia 
recebido pagamento e deveria 
voltar no domingo. Na noite de
sábado ele saiu _para uma festa de
casament,o e fo1 morto. A Policia
acredita em assalt,o, porque só
encontraram seus documentos. 
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Delegado preso em blitz I 

contra roubo de carros 
Policiais da Delegacia de Rou

bos e Furtos de Automóveis realiza
ram uma batida na noite de segun
da-feira, na Baixada Fluminense, 
tentando desbaratar uma quadrilha 
de ladrões de carros ligada aos di-. 
_ye�os depósitos de ferro-velho es-
palh�dos ao longo da Rodovia Pre
Sidehte nutra. Na batida, o delega
do aposentado José Malvão de 
Araújo foi detido quando dirigia um 
Gol branco, suspeito de {)artici_par 
dessa gan� que, segundo mvest1ga
ções policiais, age em conjunto com 
mais de 60 ferros-velhos. 

José Malvão foi levado para a 
DRFA, onde prestou depoimento, 
sendo liberado. Não houve flagran
te, apesar de a Policia �arantir que o 
carro que ele estava utilizando tmha 
a placa remarcada. 

Algumas peças de carros foram 
apreendidas pe1o delegado-titular 
da DRFA, Lms Mariano, para peri
cia - entre elas placas de automó
veis, recolhidas de latarias velhas 
nos ferros-velhos. Não houve nenhu
ma p!'i_são. Onteín, os policiais da 
Delegacia de Roubos e ·Furtós"reali
zaram uma nova batida durante a 
manhã, mas não tiveram êxito, se
gundo informou o diretor do Depar
tamento de Policia Especializ�da (a 
cuja DRFA é subordinada), Alvaro 
Luls. 

José Malvão de Araújo está apo
sentado hã mais de 5 anos (tem mais 
de 60 anos de idade) e serviu muito 
tempo em diversas delegacias da 
Região dos Lagos do Estado. Ele era 
delegado do antigo Estado do Rio 
de Janeiro (antes da fusão). 

' .
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Ba"leada no ponto de ônibus 
· · Ar mh · d · · Os policiais investigam a possi-Leonidia Almei da d e C arva- • ro a or - Sllv1o Sü- · . bilidad e d e uma vingança.lho 64 anos, d eu entrada no va Soares, o Gaguinho, 20 anos,._ Hospital Getúlio V��s com foi preso po� policiais da 133ª "- • Vários tiros - um homemum tiro na p_e�!l direita. E}a �P (C abo Fno) q_uand o _condu- /�ulato, alto, d e aproxima da-disse aos policiais d e planta� zia um Fusca cheio de el�trodo- mente 30 anos, matou com vã-que estava num p�nto d e ôm- mésticos roubad<?s d e diyersas rios tiros Sidney Freitas dol? bus da Rua Agrónno de Mene- casas de veraneio da ci d a d �. santos d e 29 anos na madru-zes, próximo ao número 333, �m Leva d o à Delegacia, Gaguinho gada d e ontem, na esquina das Vaz Lobo, quand o foi atin�da disse que. apeAas no bairro Ca- · Ruas otãvio Tercino com C am-por uma bala per d i da. Leomdia nal da Ogiva.Ja havia arromba- pista em cabuçu Nova Iguaçu. contou que d ois pivetes fugiam d o sete resi d encias. Ele confes- o crtÍne foi presencia d o por Ge-d o ônipus da linha 711, Rio sou que o produto d o roubo era ral d o d os santos Silva, de 52compri d o - Rocha Miran da, entregue ao açougueiro Bene d i-

anos que disse na 55• DP (Quei-quand o foram persegui d os por to d e Souza, o. Bené, 22 anos, ma d Ós) não conhecér a vitima e um Escort vermelho d e o� d e que também; foi preso. Os obje- também O matad or.foram dispara d os os primeiros tos . apreendi d os com o ladrão v ., ... , tiros. Ao tentar fugir; corren d 9 estão º!l DP para que as pes- "--'Em Queimados -,Val d e-para o outro lad o da rua, Leom- soas CUJas casas foram arrom- . .. . dia foi atingi da. O registro foi ba d as reconheçam seus perten- , mr Temu�io. da C onceiçao, 
d
d e 

da 29i DP (Mad ureira). ces 21 anos, foi encontrado criva o · 
d e balas em frente ao número 

e 
· 'i...... 362, da Aveni da Pe d ro Jorge, • orre1os - Três hotne�s i • Facada - Um homem nã(? próximo à estação ferroviârta,. arma d os assaltaram a agencia i d entifica d o pela Polícia foi em Queimad os. O pai da vi- ·d os C orreios �a Rua Mar1a Lo- morto com uma facada �o l).eito tima, Valter d a C onceição� que p�s, no Shoppmg Center de Ma- l?_9.r um desconhecido, quap.do · mera:· na mesma rua do crime, aureira. Os assaltantes levaram saia âe urna festinha na Aveni- -. no'hü..'llero-296 •foi acordado-de · três malotes com dezen�s de da Gomes Freire, próximo a um madrugada por um vizinho que cartelas de tiquetes-de-le1te, e Brizolão, no bairro Pantanal. A lhe deu a noticia. Na 55ª PP fugiram num Esçort cinza placa. vitima, que trajava calça bege, (Queimad os), ele disse que .não XY 9810. O registro foi da 29ª camisa listrada e jaqueta verde, sabe por que mataram seu tllh0, DP (Mad ureira). aparentava 50 anos. Médicos da já que nao sabia de nenhum Defesa C ivil ainda o levaram ao envolvilnente d e Val d enir com • Traficante - Nilson Gon- Hospital·Geral d e Duque de .Ca- o mundo d o crime.zaga de Matos, 22-anos, foi pr.e- xias, mas ele morreu. 

so na manhã d e ontem com sei� . '/.... e.Assalto - O grâfico Antônio quilos d e maco�a emb�ha- • Morte suspeita - Policiais f Luiz de Jesus, d e 27 anos, que d os em vàrios sacos plãsticos, da 3• Dele�açia registr� como morava na Rua Vitória, 187
1 na Rua índia, em Palmiras, Ca- "suspeita' a morte d o sei:vente Bairro C oréia - Mesquita, foi bo Frio. o tr aficante _falou �os sergtpano Antônio Nazàrio __ d os morto a tiros nesta madrugada, policiais da 133ª DP (Cabo Fno) Santas, 30 anos, que se atirou na Rua Minas Gerais, em frente que a maconha �ra: trazida de ou ·foi atirado d o pré d io em ao 90i - -próximo ao C ampo d o Recife para Cabo Frio, on d e �il- obras da Rua 7 d e Setembro, 54, Potiguar, naquela locali dad e. O ton trabalhava como caseiro, na Praça XV, Centro do Rio. A irmão d e Antônio, Luciano Ferpara então ser distribuí da pela vitima, que morava na obra, era' nand o d e Jesus, 40 anos, contou Re�ão d os Lagos. Segun d o os funcionârio da firma Sergem:- aos policiais d a 53ª DP (Mesquipohciais da 133ª DP, o. trafican- Serviços Gerais d e Engenhana ta), que a·vitima era uma peste é foragi d o da Deleg!lcia d e - e d isse momentos ante� �e ser soa pacata e que não tirtpa iniSete Lagos, Minas Gerais, onde encontra d o morto que ma ao migos. A morte de Antõmo está teria que cumprir uma pena d e banheiro, sem d emonstr ar qual- sen d o investigada, e a Policia 5 anos por tráfico d e drogas. quer atitu d e suspeita aos cole- acredita que ele tenha reagido a gas d e trabalho. um assalto. 

' 
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• Colisão - o Del Rey placa
UR-3950 colidiu de frent.e com o
Parati WQ-1576 na esquina das

1 Ruas Dr. Satamini e Professor
Gapizo, na Tljuca. O motorista
do Del Rey, Nicotino Anesino,
72 anos, morreu no local. Alce
biades Alves Costa Neto, que
ocupava o banco do carona do
Parati, diri.gido por Vicenté Al
ves Neto. foi levado para o Hos
pital Souza Aguiar com escoria
ções e contusões por todo o 
corpo. O motorista do Parati 

• Menos morto - Carlos ...,... N 't Alberto dos Santos Flinto, 16 o pel o - Um hopi'em
anos, foi encontrado morto no br�co, ·�Om 25: anos presumi
final da, noite de domingo: na veis, vestia c�a rosa, bennu
Rua Alexandre Primo Barreira da amarela, foi encontrado mor
do Vasco em São éristóvão to ontem, com dois tiros no pei
Segundo ágentes da 17ª DP, elê to, na Rua _Leonel Veloso, .em
morava na Rua Santo António frente ao numero 1, no Bairro
73, perto do local onde morreu' Ro�eral, em Belford �oxo. Poli
e estava envolvido com bandi� ciarn d�qµela localidade,. 54ª 

dos da área, podendo ter morri- DP: estao mvestjgando o cnme.
do como queima-de-arquivo ou 

nada sofreu. . 

• Metralhadora - Sete ho
mens armados invadiram, na 
manhã de ontem, a casa do co
merciante Manoel Bernardino 
Vilela, na Rua Argos, 389, Gua
dalupe. Depois de prenderem 
toda a familia em um dos quar
tos, fugiram levando jóias, ele
trodomésticos e dólares. Na fu
ga, o bando usou o Escort placa 
VJ-8380 e o Monza XD-7712. Ao 
serem interceptados pela Ra

porque deu banho (calote) em • Táxi roúhado - joão
algum traficante. . Batista da SUva, de 33 anos, foi

preso às 19 horas 37m de ontem 
pela guarnição da RP 54-0587' 
do 17° BPM - cabo César e sol� 
dado Roberval -, quando diri
gia um táxi roubado pela Rua 
Gustavo AugúSto de Resende, 
na Estrada do Galeão, Bairro 
Portuguesa, Ilha do Governa
dor. O carro - um Gol 88 -, fora 
roubado em 11 de setémbro de
89, na área da 1.5' DP (Gávea),
de Carlos Roberto V argas, que
foi assassinado com seis tiros
pelos ladrões. 

• Sem pista - um homem
não identiflcado, de cor branca
foi morto a tiros, no final eia
noite de anteontem, em frente
ao nº 640 da T.ravessa São José 
Fonseca, Niterói. Não era e�
nhecido dos moradores do local
e a Polícia não possui nenhuma
pista. Registro na 78• DP - Fon
seca. 

diopatrulha 540677
., 

do 14° BPM ..... B' 
(Bangu), os bandiaos trocaram • 1scateiro - O biscateiro�
tiros com os policiais. Ocupan- Adflson Satil, 35 anos, foi morto 
tes de um Santana·de cor escu- a tiros, no inicio da madrugada 
ra,. placa não anotada, que dava de ontem, na Rua Eugênio Ole
cobertura aos dois carros da gário Dantas, Bairro Califórnia,.
quadrilha de assaltantes1 de- São Gonçalo. Segundo sua ir
ram rajadas de metralhaaoras mã, cujo no�e não foi revelado 
na RP. Ninguém foi ferido. o �la Policia, Adilson não tinha -
proprietário da, casa não quis 1nimigos, m� que costumava 
reipstrar a ocorrência na 31ª DP beber demais. Registro .na 72• 
(Ricardo Albuque�que), alegan- DP - São Gonçalo. 
do temer represálias. 

� e . 'h . • ozm erra -.A cozinheira
• Marteladas - Jorge Antõ- andira. Perez de _Farta, de 4�
nio Nascimento, 20 anos, e sua anos, foi morta a tiros na es�w
tia, Sónia do Nascimento, de- na das Ruas Amélia com Al�ce,
ram entrada no Hospital Getú- em Comendador So�es, b.airro
lio Vargas com vários ferimen- onde também -residia, na Rua
tos na cabeça causados por �berto Gama, 121._(? único pa
marteladas. Os dois brigaram rente no local do cnme;.o sobri
em casa, na Rua �ão Miguel nº nho Rosinei Perez Ramos, 24
4, Parque Proletfmo, na Penha, anos. disse aos policiais da 56ª
quando se agrediram com peda- DP · (Comendador Soare-s) queços de paus e martelos. Segun- sua tia tinha saido no domingodo testemunhas, depois de ou- , 
virem muitos gritos constata- para ir a uma excursão e não foJ
ram que os doís hàviam des- mai.s vista. Ele disse também
matado no chão da sala. o re- não saber de nenhum envolvi-
gistro foi da· 22• DP (Penha) mente de Jandira com .crimes ...

o táxi - cuja placa original é
TM-2529 - estava circulando
com a placa TM-5104, de outro
táxi Gol, também 88, ·roubado
ontem, na Barra da·Tljuca. Os
PMs, ao av1s·tarem o carro no
taram lógo que a placa tinha o
mesmo número·da que o Centro 
de Operações havia· passado,,
via radio, como rqubad�, e. o 
abordaram. João Batista ale
gou que o táxi não lhe pertencia 
e o estava dirigindo há apenas 
algumas horas. 

Na 37ª DP (Ilha do Governa
dor), ele contou aos policiais 
que uma pessoa, cujo nome não 
sabia� por conhecer apenas de 
vi.sta, lhe propusera trabalhar 
com q carro,. dividindo a despe
sa, e que - P.Or estar desempre-. gado "'" aceitara. O lucro seria 
dividido, mais tarde, perto da 
Escola Bahia,, na Avenida Bra
l)il, em Bonsucesso. ·o delegado 
!ris Félix de Souza autuou-o,
em flag_rante,:no Artigo 180 (re
ceptaçao). 
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24 homicídios em 24 horas 
.1 Vinte e quatro pessoas foram 
1'. assassinadas no Grande Rio na noi

te de sãbado e madrugada de on
tem, quase todas a tiros. Entre as 
vitimas, apenas uma mulher -Rita 
de Cãssia da Silva, 25 anos, morta 
juntamente com o namorado José 
Paulo Barbosa Lopes, 33, quando 
saiam de um bar no Jardim EspJa
nada, Nova Iguaçu. De um Passat 
azul, de placa não anotada, desce
ram 3 homens que fizeram vãrtos 
disparos contra o casal. José Paulo 
morava na Avenida Esplanada, 620, 
no mesmo bairro. 

Outra mulher - Maria da Glória 
Moreira Borges - morreu com 1 tiro 
no lado esquerdo da cabeça. Seu 
marido�o soldado Rogério Mauricio 
Cama6oa, do 23° BPM, contou na 
30ª DP que ela se suicidou depois de 
uma discussão do casal, em sua 
casa, na Rua dos Indaiãs, 34, Mare
chal Hermes. Mas a Pollcia está 

· desconfiando da história, a começar
pelo fato de que a mulher não era 
canhota. As demais vitimas: 

• Dono de bar - José
Gonçalves Peirezo, 53, dono d� um
bar na Av. Suburbana, em Àbolição.
Foi morto com 1 tiro na cabeça ao
reagir a um assalto praticado por 2
desconhecidos. Estava com o sogro,
Dagmar da Cunha Passos, 76, que 
foi ferido a coronhadas.

• Porta de casa - Jussanã
Modesto Ferreira, 20, funcionãrto do 
Supennercado Guanabara. Estava 
na porta ·de casa, na Rua Medeiros, 
10, em Piedade, conversando com 
um parente, quando foram rendidos 
por três homens, que os levaram 
para uma rua próxima, onde se jun
taram a outros quatro homens. Ar
mados, os sete começaram a inter
rogá-los sobre uma boca-de-fumo. 
Em determinado momento, os dois 
fugiram correndo, mas Jussanã foi 
alcançado e morto a tiros. Seu pa
rente (cujo nome a Policia não quis 
revelar) aisse ter reconhecido um 

dos assassinos como o bandido Cal, • Dentro do Rio - umdo Morro do Urubu. homem branco, não identificado, 
. resgatado pelos bombeiros das 

• Dois em Ban� - José águas do Rio São Francisco, em
-Henrique Martins, 28 filho do agen- Santa Cruz. 
te da Policia Fed�ra

i Jos� Joag� \i Tiros na cabeça - Flávio Martins, e seu pnmo Carlos Henn- . . 
que Martins. os dois foram encon- da S,ilva. Pere1ra, 23, re,sidente na 
trados no porta-mala do Escoit UT- ua. Albino, 43, Jardim da Fonte, 
2693 perto do Motel Top Kap, em Queimados, foi m�rto de ·madruga-
Bangu. José Henrique já estava da por dese:onhec1dos, perto ,de ca
morto, com quatro tiros. Carlos sa, com 2 t1ros na cabeça. 
H�nrique, tamb�m baleado, �da<Je. Perto de casa - Adãofoi levado com vida P.ara O hospit9:1, 'Marcelino de Freitas, 24, residentemas morreu no carmnho. na Estrada André, 907 Bairro day_ -

} 
Chacrinha, em Japeri, achado mor-• 'Mortos no assa to to perto de casa com vãrtos tiros na André Antônio de Azeredo, 15 anos, cabeça. 

e um amigo não identificado tam- .J • . . 
bétn adolescente. Os dois estavam ,... Homicídio na Prata -
em uma festa de casamento na Ru, André Pedro da Costa, 19 morto 
Andrade de Arat'ijo, em Nova Igua- com dois tiros na cabeça e 'um nas 
çu, e salram para urinar na rua, de costas na Rua da Prata, em Coelho 
madrugada. Foram assaltados por da Rocha, São João de Meriti. 
três homens e assassinados a t1ros 
ao tentar reagir. • Outro em Ban� - um
• Sem l'denti:fiicaça .. o _ Um 

homem mulato, cerca dé 20 anos,
morta a tiros na Rua Bangu, perto 

homem negro; encontrado morto do Cassino Bangu. 
em uma calçada, na Ilha do Fun-
dâói com três tiros no rosto. • Bala na testa - Jailton dos

Santos Baiense, 18, morto pór um 
• Facada na harris;a - desconhecido com um tiro na testa
Antônio Edináldo da Costa, 1 >f anos, ao salr de uma festa, de madrugada, 
encontrado morto com uma facada no Colégio Ferreira'Pinto, em Vila 
na barriga em um terreno no Km 14 Três, São Gonçalo. 
da Avenida das Américas, -perto do 

• Corpo na lixeira :_ um1iellporto, da Barra da Tijuca.
homem ôranco, cerca de 25 anos,

• Assassinos na moto _ achado morto com vários tiros em
Marcelo Alvim, 25, morto a tiros na uma 'lixeira da Linba Verde, em 
Rua da Inspiração, Vila da Penha, Acari. 
por 2 desconhecidos que estavam • Morto em Santíssimo _em uma motocicleta. José Alfredo de Jesus Correa, 29, 
• Metalur, uico _ Antôru'o Cos- acha(io morto com vários tiros na

t?:- Rua Anes Dias, em Santfssimo. ta da Silva, 22, funcionário da Meta- e ·DesconhecidÓ _ Um ho-16rgica Moldeno, morto a tiros por 
desconhecidós, às 5 horas de ontem, mero branco, encontr�do morto a 
na Rua Bulhões Marcial, Favela de tiros 'na Rua Odilon Braga, Bairro 
Vigãrto Oeral. Califórnia, São Gonçalo. 



�ãe e filho
atropelados 
e rriortos 

O'c :tjOVA IGUAÇU, (Sucursal) 'fí;Cleusa MjU'jo Dias, de 28 anos, e seuhfilho Renan ·dos Santos Dias, dé'8,morreram ontem quando eram0medicados na emergêqcia do Hospi..f,tal da_ P!)�f:1. em Nqv3: Iguaçu, . ero,1conseqüencta do atropelamento �que foram vitimas na-Rodovia Presidente Dutra, próximo· a Austin'�Mã� e filho foram ,colhidos no· acos-.-..Jtamento da pista São PaUlo-Rio.,,tfpelo carro TX-3794, dirigipo por Jes-._sé Ferreira Domingos, 34 anos, que"trabalha numa firma da Rtia Alc!ndo Guanabara,' 2.468, no Rio, que;'ainda bateu em uma árvore, sofren-i1do apenas escoriações. Cleusa morava na Estrada LuibMario da Rocha 252, no Bairro p.f,;.nheiro, em Austfo. Segundo o detetive Ivan da 56ª DP (ComendadotBSoares) apurou no local, J essé se,.-óguta em alta velocidade. CI ; 

1 O DIA 
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REGISTRO POLICIAL 

Roubada merenda da escola 
Toda a merenda que abaste

ceria o Colégio Estadual Jardim 
Mereti, na Av. Presidente Lincon, 
que fica a 200 metros da 64" DP 
(Vilar dos Teles), foi roubada na 
madrugada de ontem. Além de 
levarem a comida destinada à
merenda dos alunos, como arroz, 
feijão, leite em pó, açúcar e fran
go, os ladrões quebraram cerca de 
300 ovos e pisotearam no chão da 
copa e cozinha. A diretora do co
légio, Sônia Maria Pinho dos San
tos, retp.strou a ocorrência na 64ª 
DP e informou a suspensão das 
aulas devido à precária condição 
em que ficou a escola, com todas 
as portas e janelas quebradas, sa
las sujas, carteiras e cadeiras revi
radas. 

• Dois mortos - darmenzil
do José das Flores, 36 anos, e
Silvana Rodrigues de Paula, 21 
anos, morreram na madrugada de 
ontem, quando o Passat de placa 
GZ-5410, dirigido por Cannenzil
do, colidiu com a Pick-Up azul, 
placa GX-2222 (DF), com Francis
co Leite da Costa, 38 anos ao 
volante. O acidente ocorreu no 
Km 8 da BR 116, na localidade de 
Sambaitiba, Itaborai. Carmenzil
do e Silvana estavam no Passat 
onde também viajavam Regina· 
Macedo Flores, 35 · anos, mulher 
de Carmenzildo, e de Luisa Hele
na Pereira, 28 anos. Francisco, 
gue viajava sozinho na Pick-Up, 
ficou ferido gravemente, enquan
to Luisa e Regina tiveram esco
riações. Todos foram pata o Pron
to-Socorro de Itaborai. Registro 
na 71ª DP - Itaboraí. 

• Capotagem - uma pessoa
morreu e quatro saíram feridas no 

' acidente com o· Chevette vinho 
placa ZX 9946, na pista central do 
Viaduto dos Marinheiros, sentido 
Zona Norte. O garson do Restau
rante Panteras, na Praça Quinze, 
Manoel Aldeído Costa, 30 anos, 
morreu no local. O motorista do 
Chevette, Francisco de Assis Mes
quita, 24 anos disse que foi fecha
do por um Gol branco, de placa 
não identificada, e ao tentar des
viar capotou. No Hospital Souza 
Aguiar foram medicados com feri
mentos leves: Cristina de Souza, 
19 anos; Raimundo Nonato de 

Oliveira e o motorista Francisco. �eu um banho no traficante e por 
José Mario Loyola, 29 anos, foi isso morreu. O registro foi feito na 
internado no CTI em estado gra- 22• DP-Penha. 
ve. 

S 
• E · d 

• egurança - Paulo Rober-squarteJa O - Policiais· to Car1os Pereira, de 29 anos, seda 22ª IíP, Penlia, acharam ontem gurança da boca-de-fumo de Tom 
os membros (braço e perna) de Zé no Morro do Pa�ãozinho, foi 
um homem negro, 25 anos aproxi- baleado na perna durante tiroteio 
madamente, esci.uartejado na ma- com.soldados da PM, que fizeram 
nhã de terça-feira na Rua Chi- uma incursão na ãrea. Ele foi le
chuê, em Cordovial. ·Os despojos vado para o HosRital Miguel Couestavam contidos numa sacola to, onde se verificou que sofreu 
p_lãstica, jogada dentro de um va- , fratura exposta da perna ferida.Iào, em frente ao número 213 da 
Rua Chichuê. A Policia não tem • Armas e drogas - Foram
pistas dos criminosos. presos ontem, no apartamento 
O No botequim _ Jorge de 101 da Rua Ezequiel, bloco Um, 

Cidade de Deus, os traficantes Araújo Jordão Pires Coelho, 34 Wagner de Souza Medeiros, de 18 anos, foi morto a tiros, no início anos; Marcos César Costa, 19; Jú-da madrugada de ontem, quando lio Martins de Andrade, 19; e Ale-estava sentado no bar da Rua xandre Rosa, 18. Com eles foram 
Romeu Donato, esquina com En- apreendidos um revólver e mate
genbeiro Nazaré, Abolição, por rial próprio para embalagem de 
quau.o homens que 1;stavam I}O maconha. Os policiais do posto 
in�nor de um G9l, CUJa placa nao da Cidade de Deus também foram 
foi anotada. Registro na 24ª DP - a uma casa sem número da Rua 
Encantado. Daniel, no bloco A, ap. 401 e 
• R�boque - Luis Henriql}e 'I( apreenderam, outro revólver.
da �ilva, �.1 anos, e Sebast1ao l'e Três mortos Trê h Marlin Mariano, 37 anos, foram _ . - s omens
presos na madrugada de ontem nao 1dentific�dos foram _mortos a 
pelos integrantes do Patamo 52- tiros ??-º Bairro. J9:cutmga, em 
0042 do BPRV, com o cabo Vieira Mesqwta. O pnmeITo corpo de 
no comando, e conduzidos para a um homem, more�10. aparentan-
34ª DP-Bangu. Os dois, com dois do 20_ anos,. vestia �pen.as um 
outros homens que conseguiram sliort-Jeans tinha_ vários tITos na 
fugir, estavam rebocando um cabeça e estava distante çerca d;e 
Passat· todo depenado com O 

200 metros dos outros dois cad�
Monza vermelho de placa ZA- v�res, já em estado de decomposi-
8699. No quilômetro 37 da Aveni- çao. U� era de homem _negro, 
da Brasil, em Vila Kennedy, fo: presummdo 25 li?OS, vestia ber� 
ram surpreendidos pelos poli- muda rosa, camisa c�r de abó
ciais. Houve perseguição, mas os bora, e o outro _tambem de ho
policiais conseguiram interceptar mem, de . aproxunadamente . 20 
o Monza no Km 34 da Avenida 3:0os, ves�1a short azul e carniSa
Brasil e efetuaram a prisão. A lis�ada cmza. Segundo PMs . �o 
Policia está apurando a situação 20 BPM (Nova Iguaçu), a regiao 
dos dois veiculos e dos homens onde os tr�s homens foram mor-
presos tos é dominada atualmente por 
• T · fi t 

bandidos ligados ao Comando 
ra 1can e - Danilo dos Vermelho. 

Santos Filho, 24 anos, foi morto 
com diversos tiros, nas primeiras • Carro roubado - A Brasí
horas da madrugada de ontem, lia ano 80, verde, placa de Niterói, 
na Rua 51, em frente ao lote 14, AZ-2023, foi furtada na noite de 
Favela Brãs de Pina, no bairro do anteontem, em Piratininga. ovei
mesmo nome, cujo trãfico de tóxi- culo é facilmente notado J?Or sua 
cos no local é dominado pelo trafi- pintura recente, ainda brilhante. 
cante conhecido pelo apelido de Qualquer informação sobre o vei
Bilola. Segundo a Polícia Danilo culo pode ser dada ao proprietá
estava envolvido com tóxicos, rio pelo telefone 709-1347. 
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Morta a tiros ·� 
pedradas � 

NOVA IGU:ACU (Sucursal) � 
Policiais da 54ª DP (Belford Roxo), 
ainda não têm pistas dos assassi
nos de Edna Maria Gomes, de .34>1 
anos, encontrada morta a tiros e. 
pedradas na cabeça em frente a<>" 
número 529 dà Rua Freitas Bra-
ga, no bairro de Andrade AraüJo,• 
em_Belford Roxo. 

A mulher, que segundo popu-.; 
lares contaram aos policiais, ino-t 
rava s'ó na Rua· Manoel Corrêa,' 
460;,_ casa 11 nó• meSJlíQ" bmtó;� 
traoalhava como camelô 'no cen� 
tro de Nova Iguaçu, porém osí 
agentes ainda não sabem se ela 
tihha algum envolvimento com 
crimes. 

ingança - o comerciante 
Jorge Andraae e Silva, de 39.anos, 
'foi morto a' tiros em fren't.e ao 
número 17\ da Rua Suplicio, ein: 
Mesquita, por três homens·que o 
pegaram na porta de sua casa, na, 
Rua Nilza 'Gurgel, 138, no m�smo 
bairro

1 
por volta de 6 horas 30m 

de omem. ·. 
• Bebeu veneno -. 1nconfor-1
mada com a separação proposta 
pelo marido após uma discussã'o1 Tania Mara Santos Pinto,. de 2'¼ 
anos, tentou o Suicídio ingerindo, 
uma grande quantidáde de ven�: 
no para ratos. Levada � ,pr�ssas 
no início da tarde para ó Hospital· 
Estadual Getúlio Vàrgas, na �e
nha, a mulher se encontra. 'inter0

1 nada em estado grave no 'CTI. 
Tania · vive há 3 anos com o 

ambulante Paulo -Oliveira, de 36 
anos, período em que tiveram' 
uma filha, Natássia Santos de OliL
veira, de 7 meses. O casal mora na 
Rua Lima Drumond, 24, casa 2, 
em Vila da Penha. · 
• Assassinado - Rogério
Evangelista Nogueira, 19 apos, o 
Ponês; foi morto com muitos· tiros 
por volta das 21 horas 20m de 
anteontem, na Rua Getúlio Var
gas, em frente ao nº 2.217, Bairro 
Santa Catarina, São Gonçalo. Rel' 
gistro na 73ª DP - Neves. . . " 
• Traficante - A guerra qutb
vem sendo travada entre tratlcan.,,
tes de quadrilhas rivais do Morro
do Engenho da Rainha provocou 
mais uma baixa entre se� ln�. 
grantes na madrugada de on�mc 
durante tiroteio na subida da Rua, Amaro Ferreira. Um bandi<,lo nã41
identificado - negro, aparentando· 
20 anos - do grupo de Fémanéii{ 
nbo, acabou morto com um tiro' 
na cabeça dado por um dos inimi1' 
gos do bandó de Caveirinba. Ele· 
ainda foi socorrido às pressas pelo 
Cabo Pereira no Patamo 52-0022� 
do 3° Batalhão da Policia Militar 
mas morreu na mesa de operaçà 
do Hospital Salgado Filh'o. � 
• Seqüestro - Continua desa;
pareciao o funcionário da Prefei,
tura de Niterói, Roberto Dini; ,
Virte, 26, e o amigo Alclecir Pere�
ra Marques, 27, seqüestrados, nl\
tarde de terça-feira, por dois ho
mens, em frente ao Ciep Mullul<Y
da Veiga, na Av. Canal 16, na"
Engenhoca. Os dois foram levai
dos no próprio carro de Roberto,
ofusca branco, placa GY 3726. Q 
caso foi registrado na DRF que
até a tarde de ontem não tinh� obtido nenhuma pista sobre ó pa

p, radeiro dos rapazes. 4 t 
• Cocaína - Cladecir Castr "-�
de Almeida 26 anos, Claude .
castro de Ãimeida, 25, e Rita pe
Cássia dos Santos, �7, fo

i
. pre-

sos pelos policiais da D aci� 
de Vlgilãncia Norte na Rµ acu, 
naima, subida do M. · Fd 
Quem Quer, em Vaz.-'tiàb8.- C�m 
eles os policiais apreêndlrllm um, 
quilo de pasta de�'Ctd::attai· e unt 
revólver TaUfUS'.eplibtes,38. h 

i:. .. 1... � 
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Desmascarados 2 detetives 
O detetive Walmar Sampaio dos 

Santos, o Capela lotado na DV
Baixada, e o inspetor Geraldo Fran
cisco de Farias, chefe do Setor de 
Apolo Operacional (SAO) da 54ª DP 
Q3elford Roxo), foram acusados de 
extorquir funcionãrtos do INPS na 
Baixada Flwninense. Os dois estão 
responqendo a sindicância sumãrta 
e a inquérito administrativo, terão 
'prisão preventiva pedida !! serão ex
pulsos ao final das investigações. O 
delegado Geraldo Marques1 titular 
da 54ª DP, é a primeira vidma do 
escândalo: foi afastado do\ cargo e 
substituido pelo colega Tito LMo, 
qa Corrégedoria de Policia Civil. 
. A extorsão praticada por Capela 

• e Geraldo foi denunciada por um
policial (sua identidade não foi reve
lada) da delegacia de Belford Roxo,
revoltado com o comportamento
dos colegas. Ao tomar conhecimen

�to do fato, o Corregedor-Geral de
-Pollcia, Heraldo Gomes, determi-
nou investigação sumãrta. Os inves-

tigadores chegaram às vitimas, J. A. 
e J. A., tio e sobrinho, que contaram 
ter os policiais e um X-9 conhecido 
por Manoel, dono de uin Volkswa
gen branco, ano 78, intimados os 
dois a comparecer à 54ª DP, nos dias 
29 de setembro passado e 19 c;leste 
mês. Ali, foram obrigados a assinar 
uma folha de papel em branco. 

Em s�gutda, os policiais deter
minaram a J. A. (o sobrinho), que 
lhes entregasse NC� 115 mil. Sem 
dispor do dinheiro, J. A. vendeu um 
automóvel e uma aparelhagem de 
som que possuia entregando NCz$ 
50 niil aos policiais, que ameaçaPam 
envolvê-lo "num inquérito brabo". 
em seguida, procuraram o tio, J. A., 
de quem exigiram NCZ$ 200 mil . 
Este negou-s_e a pagar a tal quantia, 
sofrendo ameaças de represálias, 
ocasião em que, revoltado, procurou 
o detetive denunciante, que telefo
nou à Corregedoria e informou-sobre
o crime praticado pelos colegas. Ge
raldo está preso e Capela, foragido.

;_ 9� 
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Morta na maln do Voyage 
Uma mulher preta de 17 anos -presumíveis, vestindo bermudapreta, uma miniblusa tipo peleae-onça e tênis branco, foi encontrada morta, com um tiro na cabeça, dentro do porta-mala doVoyage prata placa XG 2619, emfrente ao número 107 da Rua Abade Ramos, no Jardim Botânico.Segundo testemunhas, o carro foiabandonado desde a noite de segunda-feira, mas somente na manhã de ontem chamou a atençãodevido ao sangue que escorreuaté a calçada. O carro estava coma placa original e tinha sido roubado no últ1mo sábado na jurisdição da 10• DP (Botafogo).

� Três tiros - Luis Augusto
1. da Silva, 17 anos, foi morto comtrês tiros na cabeça, nas primeiras horas da madrugada de ontem, na Rua Rocha Carvalho, emfrente ao nº 515, centro dé BelfordRoxo. Ele trabalhava como mecânico numa oficina na Pavuna. Ofato foi registrado na 54ª DPBelford Roxo.

• Atropelado e baleado -o soldaáo José Luiz Teixeira deCarvalho, de 24 anos, lotado noRP Monte, foi atropelado e mortoa tir.os, na manhã de ontem, naEstrada do Caboclo, em frente aoLar Batista das Crianças, emÇampo Grande. Segundo testemunhas, o policial estava fazendoa ronda na Escola Nereu ·Ramos,ao lado do Lar Batista, quandoum Paraty placa ZL 9603, ocupa-

do por quatro homens, o lntercep- cada por seu próprio pai, Carlostou. Dizem os moradores do local Antôrilo Vieira da Silva, 35. Suaque, depois de atropelar o PM, o mãe, Tânia Mara Pereira Vieiramoto�sta sacou de uma arma e da Silva 34 anos, contou aos poliatirou em sua direção. Dando ini- ciais da 37ª DP que havia repreencio às investigações, os policiais, dido a filha porque ela demorouna tarde de ontem, encontraram o mais que o previsto ao sair paraParaty - foi roubado - abandona- fazer umas compras nas imedia-do na subida do Morro do Rebu, ções da residência, na Rua Arthurem Senador Camará Magioli 180 fundos, Bairro Den-dê, na mia do Governador. Como• Seqi_iestro - Policiais da 76ª a menina passou a chorar, o paiDP ainda não conseguiram iden- irritou-se e, com um pedaço detificar a viatura Gol, prefixo não pau, desferiu-lhe vários golpes, inanotado, do 12° BPM, cujos inte- clusive na cabeça, e depois fugiu.grantes estão sendo acusados de "'--terem seqüestrado Ailton Pereira , � V m�ança - Pedro Terto dáGomes, 32 anos, no Terminal Ro- Silva, r8 anos, foi assassinadodoviário Sul, no Centro de Nite- com vários tiros na porta de suaróf: O fato, segundo a mulher de casa, na Rua dás Bandeiras, s/n,Ailton, Maura Regina, aconteceu Parque Jardim Primavera, emàs 18 horas de domingo passado, Duque de Caxias. Os criminosos,no ponto final do ônibus que faz a segundo policiais da 60ª DP, rolinha 33 (Niterói-Jurujuba). O de- ram três homens que estavam ditetive-inspetor Walter Quintam- vididos em dois carros de marcaslha apurou apenas que Ailton, e placas não anotadas. Eles temorador na Rua !tacaram, lote riam acusados a vitima de ter25, quadra 51, Bairro do Pacheco, assassinado o soldado. PM Joséem São. Gonçalo, envolveu-se nu- Carlos Pinto dos Santos.ma discussão no ponto do ônibuse tentou fu� quando sentiu a • Discussão e morte - umaproximaçao dos PMs, sen�o homem preto, jovem conhecidoa�arraqo no mei� da rua. Depois apenas como Flávio, foi morto nadisso �guém mais soube do seu madrugada de ontem com váriosparadeiro. tiros em frente ao número 73 da· Rua Silva Costa, em Anchieta. • Espancou a filha - Agentes da 31ª DP apuraram no..
Viviane Pereira da Silva, de 10 local do crime que Flávio fora
anos, foi socorrida na madrugada abordado por dois homens com
de ontem; no· Hospital Patlllno quem discutiu antes de morrer.
Wemeclt

1 
corri traumatismo era- Ele morava na Rua José Louren

niano. vitima de violência prati- ço, 27, no mesmo bairro. 
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Gerente é 

assassiriado 

no rrwtel 

j 
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NOVA IGUAÇU (Sucursal) - A 
.Policia de Queimados (55ª DP) está 
·encontrando muitas dificuldades
para investigar o assassinato de Jo
sé Roberto Ferreira Pontes, de 30
anos, gerente do Motel Le Moulln,
no Km 27,5 da Rodovia Pre_sidente
Dutra, ocorrido na m�drugada êie
ontem. José Roberto foi morto·•a
tiros no pátio interno do motel. Ou
tros empregados disseram. apenas
ter ouvido os estampidos por �ott;à 
das 3 horas da manhã. Quando ac9,r
reram para ver o que se passava,fjá
encontrarâm José Roberto morto
no pátio. Os policiais da 55ª op·
apuraram que a vitima residia ·na
rua Q, no Bairro Fanchem, em Quei
mados. Segundo seus familiares, era
pessoa de comportamento explosi-
vo. 
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Cadáver no carro roubado Um homem não identificado, estavam de serviço no Posto de domingo à tarde, um homem de25 anos presunúveis, foi encontra- Policiamento Comunitário da cor parda, 35 anos aparent.es, ves-do morto com diversos tiros, no Praia de Ramos. Osmar, que está tindo bermuda estampada e ca-final da noite de anteontem, den- cumprindo pena de 6 anos em misa de malha branca com a ins-tro de um Passat de cor branca, - prisão semi-aberta por crimes de crição Pirem. O corpo estava às placa (RJ) NZ-7446, entre os ban- assalto a mão armada, furto, va- margens do Rio São Francisco, cos na Rua Coelho Lisboa, em diagem e uso de drogas, foi sur- no final da Avenida João xxm, frente ao nº 111, em Osvaldo Cruz, preendldo pelos policiais na bo- próximo à Cosigua, em Santa 
o veiculo, segundo a Polícia, foi ca-de-fumo da Travessa do Iate, Cruz_ Tinha os pulsos algemados. furtado horas antes do crime, na 53. Tentou fugir, mas foi agarra-Rua Carolina Machado, em Bento do e levado para a 22ª DP, de • Matou a mulher - MariaRibeiro. Policiais da 30- DP - Ma- onde será recambiado de volta ao de Fátima Fernandes da Silva,rechal Hermes - estiveram no lo- presidio. de 28 anos morreu com dois tiros cal . . al no peito a caminho do Pam -d • Cam no can - Ricardo Alcântara. A vlttnia foi assassi-• Balea a - Com uma bal a na Rizzo morreu na madrugada de nada pelo marido Jal demir Frei-coxa esquerda, Sônia Regina de ontem, quando o carro que esta- res da Silva, 321. ,na casa onde Souza, de 32 anos, deu entrada na va dirigindo, um Lafrom de placa residia, na Rua J.JJ1dolfo Collor, madrugada de ontem no Hospital TIJ-763'0. derrapou na Ponte do 274 Bairro Raul Veiga, em AI-Souza Aguiar, dizendo ter sido Ambrósio e calu no canal na cântara. Segundo testemunhas,atingida por um assaltante. Essa região de Cabo Frio. Com RÍCar- o casal estava discutindo minu-versao, no entanto, deixou intri- do estava uma mulher que não tos antes de terem ouvido os dis·gados os policiais, que encontra- foi identltlcada pela Poilcia. Pre- paros. Jaldemir Freires fugiu e ram no carro da vitima - a Brasi- sume-se que ela tenha sido cuspi- at.é a tarde de ontem os polfciaislia DH-0443 - um revólver Taurus da antes de o veiculo cair no da 74• DP (Alcântara) não sabiamcalibre 38, com _ uma cáp5l!1a de- canal e fugiu do local. O fato foi de seu paradeiro. flagrada. Ela contou que fo1 abor- reçu;trado na 133ª DP - Cabo dada por um homem armado, Frio. • Maconha - Francisco José quando estava parada com seu V;,..;J · Ramos 25 anos foi preso domin-carro em um sinal. Percebendo • �ante - O vigilante go à nÓite com 35 trouxinhas de que iria ser assaltada, açelerou Wellington Silva1, 22 anos, foi maconha na Rua Dr. constanti-para fugir, sendo, então, atingida. morto com vários uros no corpo e no Loteamento Rolas em Santa 1'1,.!:::. • na cabeça, próximo ao número Cruz. Francisco, que trabalha pa-1 l • Baile - Ricardo Silva Noga- 2.158 da Avenida Santa Cruzi.em ra O traficante Rubim, ex-sócio to, 16 anos, - foi morto c�m �ês �ealengo. O �petor Waldir Nas- de Sérgio de Souza Lima, o Pito-tiros nas costa$, nas pnmeiras cimento, da �3 DP, apurou que co morto sexta-feira em tiroteio horas da madrugada de ontem, os criminosos foram três rapazes com a Policia, foi surpreendido quando saia de um baile no Apo- que fugiram sem ser identltlca- por policiais-militares do Reld-lo Clube na Rua D'Ouro, 1.556, dos. A vitima, que morreu pró- m ento de Pol ic ia Montada Coelho da Rocha. A Policia não ximo ao Supermercado Ralnha, (RPMont) de Campo Grande, e conseguiu nenhuma testemunha, trabal hava no setor de segurança autuado ria 36ª DP (Santa Cruz). apesar do grande número de pes- da flrma ARO, na Avenida Paulo 
soas no local, como é comum de Frontin, 222, Rio Comprido. • Na M=eira _ 0 garotoacontecer nos flnais de semana. ,. os policiais da 64ª DP - São João • Bebe aÍQgado - Róbson Marcos Vini us d&a=� d�6de Meriti - investigam. Ram

afi
os dad Silva.t. l
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O mdes
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es,dm

e 
odre· �oos

ri:1gcT� 3��omingo d�poi�• . reu oga o no nn a ' dr d' • Mais dolS - Carlos Renato domingo depois de cair na pisei- de cair da baliza na �ua a aDomingues dos Santos, de 18 ' na da casa 1�5 da Rua Rio Duna, Le
Esta�o Prime:fa dfta1 r�t:anos e Djavani da Conceição de Praia da Bnsa, em Sepetlba. A va o para O OSP11 be - 14 anos foram bal eados nas 'ná- avó da criança, Josellta Mora da nesto, por funcionários do clu ,de as uando saiam de um baile Silva, chegou a levá-lo à Casa de Marcos não resistiu aos ferimen-no 

g 
c 1ute Deaje dos Santos, em Saúde República da Croácia, e

te
m totar

sd� �g��:1����i��:�Vilarinho em Belford Roxo O Itaguai mas ele morreu an s f1n i d caso foi rér.trado na 54• DP (Bel- dos primeiros socorro�. Muito Xa1v1Escer, n 1° dc1�g� M:�
c =�fi rd R abalada com a tragédia dona pe a o a e 0 oxo · Joselita só conseguiu esclarecer e pela cantora Alcione. da • Recapturado - o presi- que ele t.entava dar alguns pas- muito abalada com a perda re-diário osmar Marciano de Olivei- sos à beira da piscina, quando fi��s ���i:�,

Fr�c�� ra, 30 anos, foragido do Instituto caiu. ca da Silva contou que o acidente Penal Plácido de Sá Carvalho
te
, de e Algemado _ Com um tiro aconteceu após o seu retomo doBangu foi recapturado on m . rto te d mà por soidados do 16º BPM que na testa foi encontrado mo en rro e sua e. 
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1 3 mortos em dois carros 
Dois homens brancos foram 

encontrados mortQs dentro do 
porta-mala do Voyaç-e GL, de cor 
cinza metálico, do Rio de Janeiro, 
placa ZK-7012, estacionado na 
Rua Silveira Sampaio, em frente 
ao número 166, Freguesia, Ilha do 
Governador. 

Um deles foi identificado. Era 
Ivanilson de Moura Pereira, de 22 
anos, que vestia blusa azul com 
estampa preta, calça de veludo 
verde e estava descalço, portando 
carteira de identidade e titulo de 
eleitor. O outro homem não foi 
identificado. Trajava calça jeans 
e tênis azul-mannho, tendo uma 
tatuagem de uma rosa com o no
me Isabela escrito embaixo do 
braço direito. 

A moradora da casa 166, Nilza 
Siqueira, informou que, por volta 
das 19 horas 30m de terça-feira, 
escutou barulho de carro estacio
nando e pensou ser sua filha� Co
mo não era, não se preocupou em 
olhar pela janela da varanda. Na 
manha de ontem, porém, sentin
do forte cheiro quando se aproxi
mou do automóvel, resolveu veri
ficar. Nilza abriu a porta do moto
rista, que não estava travada, e 
·percebeu que as chaves estavam
Jogadas junto ao acelerador. Logo
depois a Policia encontrava os
corpos que tinham ferimentos a ·
bala e sujos de lama e areia. Poli
ciais da 37ª DP ainda não têm
pistas dos autores do duplo homi
cídio. Atê a tarde de ontem, não
havia sido identificado o proprie-

�
o do veiculo.

• Na Baixada - Um homem
branco, aparentando 30 anos, foi
encontrado ontem crivado de ti
ros no porta-malas do Chevette
azul, RJ XP-5775, na Estrada da
Paca, no Jardim Roma, em Co
mendador Soares. Policiais da 56ª 

DP (Comendador Soares) estive
ram no local e concluíram que a
vitima deve ter sido seguid

ãi
a pois 

hã vârias perfurações a b a na 
lataria. 

A vitima, que vestia calç-a 
jeans, camisa branca c,om listras 
amarelas e uma sunga creme, foi 
abatida fora do carro e depois 
colocada nó porta-malast jâ qµe 
no chão haviam marcas ae que o 
cadáver chegou a ser arrastado. O 
Chevette, além das marcas de ba
la na lataria, tinha os pâra-brisas 
dianteiro e traseiro totalmente es
tilhaçados e o banco traseiro foi 
deixado 10 metros à frente do 
veiculo. 

f-! Na linha do trem - José
· Quintino de Oliveira de 28 anos,

que morava na Rua Darcy Var
gas, 451, no Bairro Jardim Gra
macho em Caxias, foi encontrado
morto com um tiro no ouvido, na
linha férrea, próximo à Favela do
Parque da Liberdade. Populares
avisaram aos policiais da 60ª DP

(Campos Eliseos) que foram ao 
local e nada conseguiram apurar 
sobre o crime. 

à noite, por volta das 22 horas 
15m, com vârios tiros na cabeça, 
na Rua Belisârio de Souza, Fave
la Vila Vintém, Padre Miguel. De-

• Bateu na árvore _ o Gol sempregado, Isaias estava envol-
, de placa BZ 9366 colidiu numa vido com o tráfico local de tóx1-
ârvore na Rua Padre Telêmaco, cos. O fato foi registrado na 33ª 

na altura do nº 172, em Cascadu- DP - Realengo. 
ra. o motorista, Sidney Variense • Cheques roubados - o
Carvalho 37 anos, dirigia em alta estelionatário Marcelo dos San-
velocidade porque fugia de dois tos Machado (18 anos, Rua Dr. 
assaltantes que o seguiam num Niemayer, 98, casa 6, Engenho de 
carro não identificado. Ele disse Dentro), foi preso em flagrante
aos policiais da 28ª DP (Campi- por policiais da 17ª DP quando
nho) que perdeu o controle do tentava emitir cheques roubados carro depois de uma derrapagem. no valor de NCz$ 15,8 mil nas Ficaram feridos José Carlos An- firmas Sllk Fotos Ltda (Rua João drade, 35 anos, Sueli Marques de Ricardo, 37) e Seritécnica (Rua 
Mendonça, 20 e Enedina Cristina Professora Ester de Melo, 15), em da Silva, 20, que foram atendidos São Cristóvão. A prisão de Marce-
no Hospital Carlos Chagas. lo só foi possível porque a proprie-

tária da Seritécnica, Kaltum 
• Laboratório - um homem Fahac, usou o serviço do Tele-
preto, de 25 anos presumi veis, Cheque e constatou _que o cheque
vestindo camiseta branca e calça nº PM 677034, agência Santana do
jeans, ass�tou, na manhã de on- Banco Itaú, em nome de Roberto 
tem, o laboratório fotográfico da Iram Maciel, havia sido roubado 
Praça Mahatma Ghandi, 2, sala ano passado. Além de não receber 
609. O funcionário Alberto Diniz a ordem de pagamento, tratou de 
foi amarrado com um fio de telefo- alertar os demais companheiros 
ne para que o assaltante recolhes- do ramo de serigrafia. Quando 
se todo o material exposto: duas Marcelo tentou repetir o golpe, 
máquinas Nikon, quatro lentes, Nélson Alfredo Costa, 40 anos, 
da mesma marca, filmes, filtros e dono da Sllk Foto, já estava avi-
uma bolsa de couro. O material sado e só precisou chamar a Poli-
roubado estâ avaliado em NCz$ . ...,L eia. 
130 mil. o registro foi da 3ª DP .r-tl Fuzileiro _ Mauro Pauque-(Castelo). re Parleme, 40 anos, fuzileiro na-
• �ssaltantes - Pa�o do ��te�

i 
cr::ir�ê�\:O!�

g
��fu, 

d
: N�cunento, 30 anos, e Larr Fer- um na cabeça, em fre. nte ao nº 187 rerra da Costa, 21 anos, foram da Rua Félix da costa, Belford presos ontem pelo sol�ado José Roxo Ao lado do corpo a Polícia Carlos Alves . de Almeida, do 3° 

· tr 61 R · al' BPM quando tentavam roubar a encon ou um rev ver os�1 e . 1-
BrasíÍia verde placa PT 8593, RJ. bre 22, carregado. O fato foi regis-
Armados com um revólver Tau- trado na 54 DP - Belford Roxo. 
rus calibre 38, os �oi� �saltantes • N � cabeça :-- co� vârios
renderam a propnetana do auto- tiros na cabeça, foi assassinado a
móvel, Regina Maia, na esquina noite de ontem Marcelo Paulino
da Avenida Suburbana com Rua de Souza, de 18 anos, Marcelinho
Bamboré, no Méier, e fugiram. O residente a Rua da Conceição
soldado perseguiu os bandidos, Travessa D, casa 6, na Vila Alian-
que se entregaram sem reagir. Os ça. o corpo ficou jogado numa
assaltantes foram levados para a vala da Rua Coronel Tamarindo,
delegacia do Méier. em Bangu.
• Empresa de ônibus - • Fuga de presos - _Vinte e
Seis homens armados de revólve- cinco presos que se encontra.varo
res e barras de ferro renderam na nos xadrezes 3 e 4 da Delegacia de 
manhã de ontem cerca de 15 Íno- Santa Cruz já estavam prepara-
toristas e cobradores de ônibus dos para fugir depois de terem 
que chegavam para trabalhar na serrado as gr�des, quando_ apare-
Empresa Paraense, na Ruá Va- ceu o carcererro de pl�tao, que 
le,ntim Magalhães, 48, em Parada logo deu o alarme. Foi pedido 
de Lucas. o bando recolheu dos reforço da RP Monte e logo a 
guichês da empresa vârios vales- situação foi controlada voltando 
transporte e dinheiro no valor os presos para outro xadrez. Fo-
total de NCZ$ 50 mil. Os assaltan- ram arrecadado_s vârias serras e 
tes fugiram num Voyage de placa pedaços de sabap. 
não anotada levando como refém 

E B o motorista José Batista da Silva, • m angu - Um ho_me�
que foi deixado 2 horas depois na preto, �e 28 an(?S presumivei; foi 
Av. •Brasil, altura do Viaduto de assassinado a ti;t"OS no ponto nnal 
Coelho da Rocha. O registro foi da linha de õ;nb�s 277, na ·Rua 
da 39• DP (Pavuna,). Humberto Teixem�, em Bang_u. 

Ele vestia calça caqui e blusao 
azul e tinha ferimentos na boca e
no peito. A 34ª DP registrou.

• Tóxico - Isaias Silva Almei
da, 27 anos, foi morto, anteontem
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Morta a tiro na janela 
Maria da Penha Silva Miran

da, desquitada, de 56 anos, foi 
assassinada ontem, com um tiro 
na testa, dentro do quarto do 
apartamento 101 do prédio 9 da 
Rua Amaral, Andarai, onde mora
va. O zelador Sebastião Alvino da 
Silva, 26, disse na 19ª Delegacia 
Policial que a vitima estava de
bruçada no parapeito da janela, 
por volta de 2 horas da madruga
da, quando dois homens que pas
savam na rua num Voyage verde 
metálico, de placa não anotada, 
fizeram disparos, atinipdo-a. Ma
ria da Penha ainda f01 socorrida 
por policiais do 6° BPM, mas mor
reu na mesa de operação do Hos
pital do Andarai. Os criminosos 
fugiram em disparada. 

• Assaltantes - Paulo Rober
to dos Santos (18 anos, Rua Coro
nel Rocha, 8, Morro do Salgueiro) 
e Jorge Luiz Costa (24 anos, Rua 
Iguaiba, 389, Cascadura) foram 
presos, na madrugada de ontem, 
quando tentavam assaltar o mo
torista do táxi Brasllia, placa FM-
3527, Renato Silva da Paixão, 31 
anos, na Rua Henrique Morise, no 
Grajaú. O assalto só não se consu
mou porque o cabo Sá, que fazia 
ronda no patamo 52-0203, do 6° 
BPM, surpreendeu a dupla com 
uma faca encostada no pescoço 
da vitima. Paulo e Jorge, que 
também tinham três J?apelotes de 
cocaína e uma trowonha de ma
coriha, foram levados para a 20ª 

DP, onde ficaram presos. 
• Vital Brazil - Cinco ho
mens bateram à porte da casa do
engenheiro Salazar Figueiredo
(Rua José Vergueiro da Cruz, 66
Bairro Vital Brazil, em Niterói),
sendo atendidos por dona Emilia
Figueiredo, de 73 anos, mãe de
Salazar. Ela reconheceu um dos
homens como o pedreiro que já
trabalhara na casa há algum tem
po. Ele disse que voltava para
continuar a obra. Logo, entretan
to, todos. revelaram suas inten
ções: era um assalto. D. Emllia
gritou, foi agredida a coronhadas
e os criminosos fugiram em dire
ção ao morro do Cavalão levando
apenas um TV a cores. D. Adira

F!gueiredo, esposa de Salazar, deu o Sargento Altacir e o Tenennao estava em casa na hora do te Medeiros com palavras de baiassalto. xo calão. Levado para a 121 ª DP 
• Pauladas _ Policiais da 75• '- 'JOi autuado em flagrante.
D.P. (Rio D'Ouro) estão atrás de )e Q um homem conhecido como Defi- uatro tiros - !saque 
son, que assaltou e espancou a Hermes Amaral 42 anos, comer
pauladas o deficiente tisico Ma- ciante, foi morto nas primeiras 
nuél Meiri da Silva Filho, de 53 horas da madrugada de ontem, 
anos. Deilson é vizinho da vitima, com quatro tiros no rosto, na Rua 
que está intemada no CTI do Igarapé em frente ao nº 15, Bairro 
Pronto-Socorro de São Gonçalo Periquit<>, Duque de Caxias, por 
com Traumatismo craniano. A dois homens não identificados, 
Policia tem informações de que o que ocupavam um Opala de cor 
marginal está agindo no Bairro amarela, cuJ.a pl�c?, nâ? foi anot_a
Pacheco, em São Gonçalo, onde da .. Essa. foi a �C?, informa9ao 
já assaltou diversas pessoas. obtida pelos policiais que estive-. ram no local. Registro na 59ª DP -
• Seqüe�tro - sete homens Duque de Caxias.
negros, armados, que se identifi
caram como policiais, invadiram 
a residência do camelô Wagner 
Antônio da Silva, 20 anos, na Es
trada do Magarça, 344, casa 5, em 
Campo Grande, e o seqüestraram 
tomando o rumo da· Pedra de 
Guaratiba. Sônia Regina Garcia 
da Silva, mulher de Wagner, con
tou na 35° DP, que o marido tem 
uma barraca na calçada da Rua 
Coronel Agostinho, não sabendo 
informar se ele estava envolvido 
com criminosos. Ela disse ainda 
que os seqüestradores estavam 
divididos em dois carros - uma 
Brasllia branca e um Passat bege, 
placas não anotadas - quando 
chegaram em sua casa por volta 
de 10 horas da noite de terça-feira, 
anunciando que levariam o came
lô para realizarem "uma diligên
cia de rotina". 
• Desacato - o aspirante a
oficial dentista do Exército Sér
gio Ronaldo de Oliveira Soares, 
da Policllnica Militar do Rio de 
Janeiro, foi preso no final da noite 
de terça-feira, em Itaperuna, sob 
acusação de desacato-ao Tenente 
Medeiros e ao Sargento Altacir 
Teixeira Puddor, da 5ª Compa
nhia Independente da Polícia Mi
litar. Segundo fontes da PM, o 
oficial estava dirigindo o Parati, 
placa de Niterói LC 7139, comple
tamente embriagado e, ao passar 
por uma tropa de choque da PM, 
na Praça Santos Dummont, ofen-

• Travesti - Um travesti não 
lde,;itificado foi assassinado, no
final da noite de terça-feira, na
Travessa Guedes, próximo à Vila
Mimosa, área do meretricio, na
Cidade Nova. A vitima, que levou
vários tiros, tombou em frente à
barraca do Flamengo, trajando
bennudão vermelho, camisa ama
rela e t.énis preto. No registro da 6ª 

delegacia policial consta apenas
que o travesti era magro, pardo e
aparentava 22 anos.

• Maconha - Policiais do w 
BPM apreenderam ontem 71
trouxinhas de maconha num bar
raco da Estrada do Taquaral, pró
ximo a um Brizolão, em Senador
Camará, onde funcionava uma
pequena boca-de-fumo. Os bandi
dos, que estavam no local, conse
guiram fugir ao perceberem· a
aproximação da RP 54-0226 co
mandada pelo Cabo Sales. A dro
ga foi levada para a 34ª.
• Assassinos ...:.. Estão presos
na 69ª Delegacia Policial (Magé) 
Paulo Dias da Conceição, de 20 
anos, o "Neguinho", e Adilson 
Ferreira de Souza, .de 25, que na 
última sexta-feira assassinaram 
com um tiro na boca o menino 

· Márcio José Alves Rodrigues, de
13 anos. O crime ocorreu na Rua
Projetada, Parque Imperador, em
Magé.

/� 
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Polícia examina corpos 
e não.acha o do vereador Três esqueletos e dois corpos arcada superior, · ao contr{lfio do onde foram executàdos: fica eX'amutilados pelos peixes foram en- vereador, que tem dentição perfei- tamente na divisa ·entre Cáxias e o contractos, ontem à tarde, nwna ta,·e essa foi um causas que leva, Rio. veget�ção sob a ponte do Rio São ram um grupo de amigos a. não. • .., Francisco, em Santa Cruz. o dele- fazer o reconhecin).entp no posto Mais dOJS gado Sergio Falante, da 48ª DP- do IML de Nova Iguaçu. � NOVA IGUAÇU (Sucursal) -Seropédica, esteve no local sus- . · . Dois homens brancos, que duran-peitando de que um dos. cadáveres'\./ Dois rapazes te grl;Ulde parte da segun<,ia-feira seria do Vereador Luis_Hênrique "'-DVQUE DE CAXIAS (Suetir- ondaram a casa 8?7 da Iiúa Mi-Rezende Novaes, presidente da sal) -Dois rapazes foram executa- nas Gerais, no Bairro da Posse, Câmara dos Vereadores .d� Nova dos na madrugada de ontem, com nesta cidade, seriam os assassinos-Iguaçu. Pela decomposiçao dos muitos tiros - a maioria deles dis- de !saias Alves de Azevedo, de 27 cadáveres, ehtretanto, tudo indica parados à queima-roupa_ na pis- anos, encontrado morto ontem que as vítimas· foram mortas há ta de retorno que passa sob o pór volta das 2 .horas. Os desco-roais de 10 dias. O delegadp Falan- viaduto do·Km 1 da Estrada Rio- nbecidos foram vistonondando a te acredita que, com a p�sagem Petrópolis, nas proximidades do casa por. Débo_ra Helena_ da ·Silva, . de uma draga na vegetaçao, po- prédio da Imprensa Naval, no Par- de ?2 �º�

t 
noiva de Isaias, � P,e�o dem aparecer pelo menos uns 10 que Beira-Mar, nesta cidade. Gra- que o penw Cleber e os p91ic1ais esqueletos. ças à cópia xerox de uma éarteira d� 5?ª D� puderam- constatat, os O delegado Falahte acredita · de identidade, um dos morto.s crumnosos arrombaram a _porta que a vegetação que cresceu no pôde ser identificado. Era Jor�e da casa e fuzilarall! Isaías d,entro local, formando uma ilha, possa Gonçalves Viana, de 22 anos, CJlJO do quarto. Como n�o levaram na- . estar ocultando vários corpos e rosto estava desfigurado por cinco d_a, a Pollcia admite que tenha servindo de cemitério para os gru- tiros. sido uma vingança. pos de extennlnio que atuam na Cada corpo estava de um lado h -Baixada. Fica bem embaixo da da pista, na entrada do viaduto, Çomerc1ante ponte rodoferroviária, na estrada sendo que o companheiro de J or- NOVA IGUAÇU (Sucursal)-oantiga que liga Santa Cruz a Ita- ge não chegou a ser identificado. comerciante Lourenço Avelino guai. Era UDl rap� Jnoreho, com 18 �atista

..i 
�e 52 ano.s, fo1 assassin.�--outro Corpo ., anos.presumíveis, qu_e estava ves- do nó nnal da noite de segunda-tido com uma- bermuda··verde..,e, feira passada no interior de um NOVAIGUAÇU(Suc�saiJ-A rosa, camisa preta·de· malha e blU' dé sua propriedade, na rua Polícia de Vila de Seropédica (48ª calçado com ténis cinza. Segundo Alcindo Bulhões Paes, no centro DP) descartou a possibilidade de o perito Rubens, que esteve no de Queimados. Lourenço foi atinser do Vereador Luís aenrique.No- local acompanhado do inspetor _gido por quatro tiros, e tudo indivaes presidente da Câmara Muni- Valdomiro, da 59ª DP (Caxias), os ca que o criniinoso tenha sido cipãi desta cidade e qué foi se- rapazes foram levados para serem Carlos Alberto Ribeiro, de 40 qüestrado há 11 dias, o cadáver executados. naquele local, e ·tudo anos, morador na rua M�nho de encontrado na noite de anteon- indica que foram obrigados a cor- Oliveira, 238, casa 7, no centro tem, num-terreno baldio na altura · rer, para serem fuzilados pelas daquela localidade, que foi agardo Km 42 da antiga Rodovia Rio- costas. Para o inspetor Valdqmiro, rado por diversas pessoas logo deSão Paulo, na localidade de Cam- os dois seriam ligados a trafican- pois do encontro do cadáver e po Lindo, em Seropédica. O cadá- tes das favelas de Parada de Lu- levado para a 55ª DP, onde negou ver tem falta de dois dentes na cas e Vigário Geral, 'já que o local o crime. 
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Ladrão é morto rw ônibus 
Um homem mulato, aparen

tando 25 anos, e que trajava short 
preto e c�sa branca, foi mortQ
com dois trros no peito, dentro do
ônibus da empresa Amigos Uni
dos, linha 177 (Praça Mauá-São
Conrado), próximo ao acesso do
Morro do Vidi�al . O motorista do
coletivo, Aloísio Peixoto, 40 anos,
contou na 15ª DP que o homem
embarcou na Avenida Niemeyer,
altura do Chapéu dos Pescadores; 
pagou a passagem ao cobrador 
Divaldo Oliveira Salles, 43, e, já
perto do depósito da Cervejana 
Brahma, tentou assaltar uma pas
sageira com uma faca. Nesse mo
mento, outro passageiro sacou de 
sua arma e fuzilou o bandido, que
àinda foi levado para o Hospital
Miguel Couto, onde chegou morto.
O atirador aproveitou a confusão 
e fugiu sem ser identificado. 

• Incêndio - um incêndio 
destruiu na manhã de oritem o 
apartamento 523 de um edificio de 
12 andares, no número 370 da Ave
nida Amaral Peixoto, em Niterói.
o. fogo ameaçou atingir os outros
apartamentos, mas foi contido pe
los bombeiros. Apenas os aparta
mentos 623 e 723 tiveram as vidra
ças quebradas, devido ao calor
das chamas. 

O incêndio começou num col
chão do quitinete - todos os 396 
apartamentos do prédio · são de
quarto e sala conlugados -,. provo
cado por uma ve1a acesa por Ro
drigo de Souza, de 4 anos, filho da
empregada da dona do imóvel, 
Mana Madalena Coelho da Silva,
de 70 anos. O edificio foi -rapida
mente evacuado e, em 15 minutos,
os bombeiros chegaram ao local.
Uma hora depois, as chamas já
haviam sido controladas. 

Durante o trabalho dos bom
beiros, uma multidão se concen-

trou na Avenida Amaral Peixoto, la Top Model, da .TV Globo, erh
acompanhando o combate às-cha- sua residência, na Rua Paraope
mas. O trânsito teve que ser des- ba, Lote 14, Quadra 41, Bairro 
viado por ruas próximas. No início Jardim Gramacho em Duque de 
da tarde, a situação se normal!- Caxias. Irene Mfiltinele Meireles,
zou. · mulher da vitima, contou aos poli-
• S d ciais da 59ª DP que o crime foraupermerca o - Um praticado por três homens não curto-circuito causou principio de identificados. Os criminosos, que incêndio na madrugada de on- nada disseram para justificar o tem, no depósito de lixo do Super- e.rime, quando invadiram a casa,mercado Rainha, na Pr�ça de São fugiram a pé. Lucas, em Vila Cruzeiro, na Pe-
nha. Bombeiros de Ramos, co- · • Assassinado - um homem mandados pelo sargento Gouveia, branco, estatura mediana e cerca que foram chamados pelo se�- de 30 anos, foi assassinado, com rança do supermercado Elias um tiro no coração, quando passaDuart

ãí
:e chegaram rapidamente va em frente ao número 152 da aô loc e dominaram logo o fogo, 4venida Feliciano Sodré, ondeque �ão chegou atingir outr� de- funciona a sede .da Associação dos pendencias do supermercado. Servidores da Previdência Social 

• Esfaqueado - Policiais do "�e
D
São Gonçalo

d
. 

DPO de Sepetiba socorreram, no _,.. esocupa o - Isaias Alves
início da noite de anteontem, um de Azevedo, "!?7 anos, morreu criva
homem de meia-idade, bem vesti- do de balas, na madrugada de 
do que foi esfaqueado ao reagir a ontem. Segundo testemulihas, ele 
assalto ria Rua da Praia. Os sõlda- já estava dormindo numa vila de 
dos conseguiram capturar dois quartos da Rua Minas Gerais, 819,
dos quatro assaltantes - Luis Fer- bairro da Posse, em Nova Iguaçu,
nandes de Souza, 26 anos;e Antô- quando foi acordado por dois ho
nio Wadi de Souza, 22 - também mens que.o levaram para a calça
reconhecidos por outras vitimas da, onde conversaram, discut4"aJ!l
das iµledíações. Atraídos pelos alto e dep.ois o mataram. Os cruru
gritos do homem, os soldados en- nosos, dois mulato�. fugiram n� 
contraram-no atracado a um dos fusca azul de placa ignorada. Poh
ladrôes e bastante ferido. Levado ciais da 52ª DP disseram que a 
para o Hospital Pedro n, em San- vitima não trabalhava e que pode 
ta Cruz,.ele se encontra em estado ter sido morta por vingança. 
grave. A PM não conseguiu ach8:f e Agente de vimância -qualquer documento que !' identl- Com vários tiros feé1eó o corpo foi ficasse e informou que Antônio 
tinha, além, de uma faea, um car- assassiI)ado .na noi de ontem, na 
tão de inscrição para o concurso rua Joao Vicente, em .fre�te �o 
de ingresso na corporação. número .177, o agente de vi�ãncia · • - - da Marinha Mercante, Aristides
• Comer-ciante - o comer- Maia, de 57 anos, de residência 
ciante José Meireles, 40 anos, defi- ignorada. Policiais da 28ª DP nada 
ciente fisico - não tinha uma das conseguiram apurar sobre as cir
pemas - levou três tiros na cabeça cunstãncias em que ocorreu o cri
e morreu, quando assistia ·à nove- me. 
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lncêndi� mf!.ta _F aniília pode· saber hoje 
duas c�anças se o vereador está v-ivo 
em CaXIas NOVA IGUAÇU (Sucursal)-

- DUQUE DE CAXIAS (Su
cursal) - Os irmãos Rodrigo AI
IJleida da Cunha, de 5 anos, e 
Alvaro Figueiredo da Cunha Jú� 
nior, de 11, morreram carboniza
dos e asfixj.ados no quarto em 
que dormíam, no apartamento 
103, no prédio 350, da Rua Santa 
Tereza, na Vila São Luís, em 
Caxias, quando um curto
circuito provocado por circula
dor de ar, incendiou o cômodo. 

Os pais dos garotos, Álvaro 
Figueiredo da Cunha e Mariste
la Almeida da Cunha, .dormíam 
no quarto ao lado e, por volta 
das 4 horas de ontem, qu_ando o 
fogo se espalhou, ainda não ha
viam percebido o incêndio. Vizi
_nhos; assustados com a grande 
quantidade de fumaça que saía 
do apartamento, avisaram ao 
casal, mas já era tarde e os me
nores foram encontrados sem vi
da. 

º presidente· da Câmara dos Ve
readores desta cidade, Luiz 
Henrique Rezende Novaes, con
tinua desaparecido e a familia 
ainda alimenta a esperança de 
que esteja vivo em poder dos 
seqüestradores. O encontro de 
um cadáver na antiga Estrada. 
Rio-8.ão Paulo, altura de Muri
qui, no Município de Mangarati
ba, parcialmente carbonizado, 
movimentou a Polícia e a fami
lia na tarde de domingo. No en
tanto, no mesmo dia, o tio do 
vereador e delegado aposenta
do, José C.arlos Nunes, foi até o 
IML de Angra dos Reis, para 
onde o corpo foi levado, e não o 
recónheceu como sendo de No
vaes. 

Apesar das feíções desfigura
das do cadáver, o reconheci
mento foi negativo devido ao 
foto de na arcada dentária estar 
faltando quatro dentes. Já que, 
segundo o. dentista da família, 
Luiz Novaes tinha a dentição 
completa. O médico-legisla 

Moacyr Bastos Couto Machado, 
que fez a necrópsia do corpo, 
atestou que os dentes que fal
tam não foram arrancados, pois 
não hã marca ou cicatrizes re
centes. 

Com o pedido de afastamen
to da Imprensa e da Polícia, o 
sumiço do vereador está na es
taca zero nas investigações. Os 
contatos feitos por telefone -
por vozes diferentes - sempre 
,para a Prefeitura de Nova Igua
çu ou para a casa de amigos do 
parlamentar na Zona Sul do 
Rio, até hoje não-deram a ·confir
mação de que Novaes está vivo. 
Exigência do empresário Luiz 
Carlos da Rocha Novaes, para 
que o resgate pedido,· de NCz$ 
100 mil e 10 mil dólares (NCz$ 95
mil no paralelo), sefa pago. De 
acórdo com o último contato, o 
provável seqüestrador prome
teu para hoje uma fitá gravada 
com a voz de Luiz Novaes res
pondendo perguntas que só ele 
saberia responder, ou ainda, len
do um jornal do dia. 
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Moça estuprada na cünica 
Um homem armado de revól-. portão do Cemitério de Lagoa de percebido o ocorrido na ausência 

ver e faca estuprou uma funcioná- Cima, em Campos, e tinha uma dos pais, que estão viajando. 
ria da Clínica de Estética e Ema- corda amarrada em volta do pes- M 

. 
r .d greéimento, na Rua Haddock Lo- coço. Policiais da 111• DP (Cam- • otorista 1er1 o - José

bo, 404, Tijuca, depois de assaitar pos) estiveram no Ideal. da Silva Pacheco, 39. anos, moto-
os clientes e levar cerca de NCz$ rista, levou um tiro na coxa direi-
600 do caixa. Por volta das 9 ho- • Parto na RP - Foi no ta na madrugada.de ontem,quan
ras, já haviam chegado à clínica interior de uma viatura do 9º do estava chegando perto de ca
quatro funcionárias e duas clien- BPM que Jandira Santana Pinto, sa, na Rua Boa Vista, Morro do 
tes, quando o assaltante, um ho- 25 anos, deu à· luz um menino, Dendê, Ilha do Governador. So
mem magro, alto, de 30 anos pre- auxiliada pelo cabo Almir Morei- corrido pelo Patamo 520247, do 
sumíveis, invadiu a. recepção e ra Rodrigues e o soldado Edson 18° BPM, e conduzido para o Hos
pediu que todos lhe entregassem Soares Dias. o fato ocorreu do- pital Paulino Werneck, disse que 
o dinheiro. Depois de recolher o mingo à noite. Jandira passava não viu quem atirou. A 37ª DP,
dinheiro do caixa, �le exigiu o . mal em frente à sua residência, Ilha do Governador, está apuran
dinheiro das clientes, além de Rua Cajuru, 121, Cascadura, do. 
jóias, relógios, anéis e cordões de quando avistou a patrulha e pe
ouro. diu socorro. A caminho da Mater- • Bateu no poste - Kátia

Lopes da Silva, 7"anos, com fratu
ra no fêmur da perna direita, foi 
uma das vitimas do acidente an
teontem à noite, por volta das 22 
horas 05m, quando o Corcel 73, de 
cor azul, placa (RJ) SQ-1629, diri
gido pelo seu pai, Valdecir Leite 
da Silva, 29 anos, bateu n:o poste, 
na Estrada Velha da Pavuna, al
tura do nº 3986. 

0 assaltante deixou as víti- nidade Herculano Pinheiro, em 
mas presas em uma das salas e Madureira, comexaram os traba
violentou A. M. S., uma das ftm- lhos de parto, realizado pelos poli
cionárias que, embora ameaçada ciais. Mãe e filho passam bem. 
de demissão por parte do patrão, 
Emanuel Thiesen, registrou a • Irmãos baleados - Joaocorrência na 18ª DP (Praça da nilson Cícero Ribeiro (18 an.os, Bandeira). Na delegacia, outra Rua Rego Barros, 97, Santo Crisfuncionária, que não quís se iden- to) foi assassinado com um tiro no tificar, disse aos policiais que há 1 peito e O seu ,irmão, José Celso mês a clínica foi invadida por Ribeiro, 16, ficou ferido com uma quatro homens que, depois de bala no braço. o crime ocorreu no realizarem o assalto, estupraram final da noite de domingo, quanoutra funcionária, que se demitiu do as vitimas passavam próximo temendo_as ameaças dos patrões. ao prédio 360 da Praia de Botafo-
• Ladrão morto _ Miguel da go, onde pegariam condução de

volta para casa. Policiais da 10ª 

Conceição, de 21 anos, morreu DP tiveram informações de que o ontem, ao dar entrada no Hospi- autor dos disparos teria sido o tal Souza Aguiar depois de ter b did nh ·d el vul o d trocado tiros com 8:011· c1· ,,;s da rá- an ° co eci O P O g e 
= Baba, do Morro Cerro Corá, no dio patrulha 5409. 2, da 17ª DP. Cosme Velho, com quem JoanilEle pegou o táxi placa TQ 3433, son alimentava uma rixa antiga. dirigido por Carlos Alberto San- José Celso foi medicado no Hospitos, de 30 anos, ·na Rodoviária tal Rocha Maia e seu irmão morN ovo Rio, e deu como destino a reu quando era socorrido no HosRua Visconde de Niterói, em pital souza Aguiar. Mangueira. Chegando lá, Miguel 

da Conceição anunciou o assalto. 
O motorista fez sinal com o farol 
para a patrulha que passava no 
local, comandada pelo soldado 
Paulo Robérto de Jesus dos San
tos. Ao perceber a chegada da 
Polícia, Miguel sal·tou e começou 
a dar tiros com um revólver cali
bre 38. A Polícia reagiu e o �al
tante morreu ao dar entrada no 
hospital. O relógio Ome�a que 
Miguel roubou do motonsta do 
táxi foi encontrado com o ladrão. 
• Feto no ·ônibus� o feto de 
um menino de.4 meses, presumí
veis, foi encontrado no banheiro 
do ônibus da Empresa Itapemi
rim, placa CZ-6400, que faz a linha 
Cachoeiro do Itapemirim - Cam
pos. O motorista, Eduardo Frei· 
tas, disse aos policiais da 111ª DP 
(Campos) que só notou o feto de
pois do desembarque dos passa
geiros no terminal rodoviário na-'
quele município. 

• Enforcado - Valter Alves 
da Silva, 28 anos, foi assassinado
a tiros de escopeta e revólver cali
bre 38. O corpo foi encontrado no 

Matou o marido - Jorge 
da Rocha, 25 anos, comerciante, 
morreu em sua casa, na Avenida 
Presidente Kennedy, 2380, Gra
macho, Duque de Caxias, nas pri
meiras horas da madrugada de 
ontem, ao levar um tiro no pesco
ço. O disparo foi feito· por sua 
mulher, Rosemary Costa da Ro
cha, que, no seu depoimento na 
delegacia, disse - sem convencer 
aos policiais - que estava brin
cando com o revólver de Jorge, 
quando acidentalmente movi
mentou o gatilho. 

• Suicídio na Barra - o

estudante Alexandre Haut Barce
lar, solteiro, 24 anos, suicidou-se 
na madrugada de ontem, pulando· 
da janela do apartamento 1.703 
do prédio 454 da Rua Fala Amen
doeira, Condomínio Novo Leblon, 
na Barra da Tijuca. Policiais da 
16ª DP, apurar� que o suicida 
vinha se submetendo a tratamen
to psiquiátrico. o C011)0 de Ale
xandre caiu no pátio mterno do 
condomínio, sem que um de seus 
irmãos. menor de idade, tivesse 

Além de Valdecir e Kátia, ficas 
ram feridos, embora com menor 
gravidade, os-seus irmãos Kleiton 
Lopes da Silva, 6 anos, e Kleijou, 
3 anos, com escoriações generali
zadas. Todos foram atendidos no 
Hospital Get�io Vargas. 

� • Tiroteio - Um tiroteio entre 
duas quadrilhas rivais na Rua Ar
naldo Tavares, no· Bairro Nova 
Cida,de, próximo do campo do No
va Cidade, resultou na prisão de 
nove pessoas e um ferido em esta
do �ave internado no Hos�ital 
Getúlio Vargas. Uma patrulhinha 
do 20° BPM (Nova Iguaçu), com 
apenas três soldados, foi desloca
da para o local para intervir na 
briga dos marginais, mas, quando 
chegou, passou a ser o alvo dos 
banâidos que esqueceram a riva
lidade entre si. 

Alberto Soares da Silva
1 

de 27 
anos, no rrieio da troca de tiros foi 
baleado e socQrrido pelos poli
ciais. Na casa 421 da mesma rua 
do tiroteió, nove pessoas, entre 
elas duas mulheres, foram detidas 
para averi@ação, encaminhadas 
a 57ª D:P (Nilópolis) e liberadas 
mais tarde por não constar nada 
na ficha' de identificação do IFP. 

Os marginais, com a chegada 
do reforço da PM, fugiram em um 
Voyage branco e um Fusca azul. 
Segundo. um soldado que partici
pou da troca de tiros, seriam cer-
ca de 15 homens. 

• Baleado - Kleber de Jesus 
Ferreira, de 22 anos, foi baleado
no rosto na tarde de ontem por 
ocupantes de um carro Itamaraty 
de cor branca, cuja placa não foi 
anotada, em Cordovil. O rapaz 
morreu no Hospital Getúlio Var
gas.
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Sete baleados no ônibus 
. Sete pessoas- for-am ·fertdas � pão�fs>i ideQRficado.)tegi&�ro ��- quanto• seu mooorista; bomênico tiros por um _ homem desconhfCJ- ;w D� (Belf_2�d Flo�?).. , . . Capul�1 (32 anos}, corrigia um dedo que r�agiu a tim assalto ,no 

e u, . ��- ,, , .- .. r• , , • • feitó Iio ·motor. A'."Kómbi-. 151!'.teU ônibus placa XM-9575, da·e.t-npre- . ,,-. anos urosi- Çarlos Alber- também em outra Kombi MT 
,sa Novacap, linha 917 (Bonsu�e's- ·cte Paulo, de 18 aho§�fcitepcon- · MY-5908, cujo motorist:á Pauloso-:-M!llet), conduzido por Rw. de trado morto com vários tiros na Roberto Feitosa (21 a.nós), clava 
Ol;iverra Mano, de �7 anos. O tiro- mactJ:ugada de ontem em frente ajuda a· Domênico. Os tlois fica-
te10 ocorreu nâ Praça Nossa Se- ao numero 22 da Rua Wilson Gil. ram feridos, assim como' Gilsêia 
nhora do Amparo, em Cascadura, da Mota, no centro de São João Guedes de Oliveira e o chofer da 
pouco_ depois que um grupo de de Meriti. O caso foi registrado na Kombi causadora ao desastre 
aproXImad�ente 10 rapazes em- 64ª D_P_(Sã� João_de Merit_i), cujos que não foi identificada, porqué 
barcou no onibus, desarmados, policiais amda nao têm pistas do seus documentos não foram en-
para promover um arr�stão entre assassino. contrados no local do acidente. 
os cerca de 30 passageiros. Assim 

E An hi Ele morreu Q'uando era atendido 
que começou o saque, u� homem • m c eta -: Ciane no Hospital do -Fundão. A petfcia 
começou a disparar. Mwtas pes- Monteiro, de 34 anos, foi encon- concluiu que a Kombi ficou des-
soas jogaram-se no chão para se trado morto a tiros na madrugada governada apôs chocar-se contra 
proteger. Foram baleados os as- de ontem, na esquina das Ruas a mureta- de proteção. 
'saltantes José Antônio Gonçal- Oliveira Buen0- e Tomaz Edson> . 

T. afi ves dos Santos, de 18 anos, Paulo em Anchieta. Policiais da 31ª DP • r cantes - Soldados do 
Cesar Francisco, de 21 anos

il
R. F.f (Ricardo de Albuquerque), apura- 7º BPM desconfiaram de três ho-

de 16 anos, Jorge Luiz da S va, de ram que Ciane morava na Rua mens que ocupavam o Fusca GZ 
18 anôs e P. C. S., de 16 anos; e os Alcobaça, 762, em Anchieta. 1902 na Rua Sa:lva:tori, em ·Aicân-
passageiros Marcos Alexandre T

. ,, ·· · , tara, e saíram emi sua perse�i-
Ca,lheiros, de 16 anos, e Anselmo res mortos -· Atli Felício ção. Houve tiroteio•e os'suspeitos 
Roberto Borges, de 33 anos. To- da Silva, de 43 anos, ·Luiz CarJos abandonaram o carro, fugindo em 
dos foram levados para os hospi- Vieira Pinto, de 35 anos, e Marce- direção ,ao morro da Telerj. Den-
tais Carlos Chagas e Salgado Fi- lo de Oliveira, de 22 anos, foram tro do automóvel foram encontra-
lho. Em estado grave, os assaltan- mortos a tiros no fim da noite de dos 30 quilos de maconha. 
tes Paulo César Francisco e P. C. anteontem por quatro desconhe- e Fazendeiro' A P 11 . d S. foram transferidos para o Hos- cidos na Rua Silva Gomes, lote 5, . · - .° eia e
pital Getúlio Vargas. O autor dos quadra 8, em Maringá, Belford C_asemrro de Abre� .(128 DP) re-
disparos fugiu assim que o ônibus Roxo. Os três estavam jogando gistrou �omo suspeita_ a morte do 
parou, próximo à praça. Registro baralfio na casa de Luiz Carlos - fazenderro José Camilo Mendes 
na 28ª DP (Camp1nho). irmão de Arli - quando os assassi- Neto (casado, 49_ anos, R1;1a d�s 
________ ;;.__ • ....;.. ___ _, nos chegaram. Maria Helena Poe�as, 163, Ba�o ,Iar�� Pi: 

fe Mortos no baile - M.S.C,, Gonçalves, de 31 anos, mulher d� nherro, em Macae). O cor,po f01 
t(le 16 anos, e Renivaldo dos San- Luiz Carlos foi obrigada a sair de recolhido no � 20_1 da BR-101 
tos, de 20 anos, foram mortos na casa e, do làdo de fora,: ouviu os (trecho ez:itre NI.�rói e Çampos). 
madrugada de · ontem por três. disparos. o caso foi registrado na As primerras JAv�stigaçoes reve
desconhecidos, durante um baile 54ª DP (Belford Roxo). . . . 1am que ele dmgJa seu Qo_l, .ano
no Clube Araruama, ·na Rua Ira- ..__ __ ...;_ ____ ..:._ ___ ..... 198.9�, chapa NB -53,70, � bat.e:u na

1cema em São João de Meriti. Os • Traficantes - Maria das . .cabeceira_ de um!l .�oy;i�. pqm .ª
três homens entraram ,no clube Dores Martins e Georgina Maria /;mspensao damfi�aâa e qois
atirando, o que causou ,grande de Jesus Almeid!l;foram pres�s na · /Pneu� furados, ele f(?! .para a,pista
confusão, fazendo com que os fre- madrugada de ontem ,por poli- .;Pedir S(?Corro, ocas1ao em que o
qüentadores búscassem refúgio ciais do 14º BPM (Ba:ngu), que C(llTO foi _at;>alroado pelo Fusca CJ 
sob as mesas ou na rua,. numa encontraram em suas casas cerca 2615, dirigido por José C!1flO� da 
desesperada tentativa de. se pro- de dois quilos de maconha. Os Silveira, detido horas mais �arde. 
teçer dos tiros. L.C.G., de 17 anos, policiais - da Policia Reservada Ele disse que houve d_iscussao en-
saiu ferido, sendo levado para o do Batalhão, a P2 - chegaram às tre o_s do1S, mas retirou-se e só 
Hospital Geral de Duque de Ca- duas mulheres através de infor- depois -soube_ da morte do faze�-
xias, onde está internado. Os cor- mações obtidas com Janatna da , deiro. A Policia, en�retanto, ad�-
pos de Renivaldo e de M.S.C. fo- Silva Lucas, presa na tarde de te que José Camilo. tenha sido 
ram retirados da pista de dança anteontem, quando tentava pas- atrop�l�do de propósito pelo car-
pelos seguranças do clube, que os sar pequena_ quantidad_e �a droga ro dirigido _por J�é Carlos.
levaram para a Rua Iracema, em par� ó intenor. do presidio Esm1:- • Assassinada - Policiais dafrente ao lote 8, quadra 16, � cerca raldmo Ban�eira, onde seu man- 18ª DP estão investigando a mor-de 100 �etr�s do local d� cnme. _o do - conhecido pelo vulgo de_ Ca- te da jovem Luc�ene Li�a de ca�o foi regis�r.ado na 61 DP (Sao ramb�la cumpre pe!)a. Maria e Abreu, 18 anos; residente na Rua Joao de Menti). Ge(?rgma t�bém sao acus!ldas Campos da Paz, 22, Rio compri-
• "C hil ,, 

, . . d� i!1troduzrr drogas na pem�n- do. Ela estaria cónversando co oc o - o motbnsta ciária, onde, como Ç3-eorgu�a, tem O namorado, segundo testemu-Carlos Roberto Menezes, 29, ba- parentes pre�os: Wilso� Silya Çfi- n:)jias quando um Volks.amare!.,Q teu com � Monza J?reto, XH 7973, lho da p_runerra). e Lúcio R1berro paroú e sairam três hbmehs am.m-1na traserra do ômbus XM 7679, de Almeida (m�do da se�nda). ci8fldO um assalto. Luciene· cor-lmha. 918 (Bonsuçess�Ban�), A _maconha foi encontrada no , reu récebendo uin tíro ila ca:ôeça. ontem, pela manha, na Avemda qumtal da casa das duas mulhe-
Mini�tro Edgar Romero, em Ma- res. Maria das Dores mor� na �ua • Vici�do - Pédro César d�dureir�, s�frendo pequenos cortes Nuno de Andrade, 93, em Ir_!iJ�. e cruz, 29 anos, morreu a tirós na e esc_onaçoes no rosto. Ele foi logo Georgina., na Rua Costa Jum01:

1 Linha verde, J?róximo à Favela de med1çado na Policlínica Dona 34, em Vila Ke�edy. O caso foi Ac'ari,. Policiais da 39• DP acredi-Beatriz, na Rua Doutor Jeçvania- registrado na 34 DP (Bangu). tam que ele tenha ido à favela no, pr�ximo ao local do ac�dente. 
M 

· . comprar drogas. o corpo não foi !ose Barbosa, 54, motorista d� • . otonsta - O. motorista reconhecido por moradores tam-
ôrubus, contou que parou o vei- Lwz Carlos de Souza f01 encontra- bém · 
culo no P,onto de ônibus e, quan- do morto, com uma ·bala na cabe- A

. 
mh do deu à arrancada 'Sentiu um ça no Fusca TM-8459 que ele • · rro amento - Apro-

barulho de. batida na 'traseira. Ele dirigia e bateu no muro da casa 68- veitando a l!,U�ênci� de morado-
mesmo socorreu CaJ"lOS Roberto, da Rua Gar�çetuba, na· Vila da res, I!lal'ginais mvadirll!fl o�tem o 
que na sua opinião deveria estar Penha. Policiais da 22• DP acham prédio nº 155 da Rua C9nçl�. �e 
"cochilando" ao volante. que ele foi vítima de· ·assalte e . Bonfim e, valendo-se de um pé-

morreu ao. tentar a fuga. de-cabra, arrombaram os aparta-
• Atropelado - Antônio da . _ 

· mentos 803, 804 e 303. Lev.aram 
Matta, de 59 anos morreu no ini- • Colisa0 e morte - A jóias e aparelhos eletrônicos. A 
cio da madrugada' de ontem atro- Kombi azul I_F�8657 (lice�1Ça de P�llcia nã9 disp?e qe n�?11uma 
pelado na altura do quilômetro 10 São Paulo) colidiu com o F1at XE- pista para mvestigaçoes, Ja que Q 
da Rodovia Presidente putra, em 2603, que estava estacionado na fato ocon:eu no horário de almoço 
Belford Roxo. O motorista fugiu Avenida Bri�adeiro Trompows- do porterro. No mesmo edific10 
sem prestar socorro e seu carro k , na Ilha do Governador en- mora o �omediante Carvalhinho. 
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Carlos Mllltão 

A Comissão Especial da Poll• 
ela Civil que investiga a atuação 

· dos grupos de exterm1nio no Rio
já tdentifl.cou 11 membros destes
grupos. um deles está preso. Se•
gundo as investigações esses gru
pos, em geral sediados na Baixa•
da Fluminense, foram responsâ
veis· pelo assassinato do Major re·
formado do Exército LuiS Carlos
Bernardes; que investigava irr�
gularidades na Capemi e toi morto
a tiros dentro de um trescão no
Aterro do Flamengo, em março de·
1985.

os "justiceiros", como gostam
de se definir, foram também os
autores do seqüestro e assassina
to da Diretora de Patrimônio do
Fluminense, Irene ROdrigues Oui
rnaràea, em agosto de 1975, e da

estudante Anfieliese Olga Volk
rnann, seqüestrada próximo à Fa
culdade Hélio Alonso, em Botafo-

. go, e morta a faéadas em Realén• 
g0. o carro de Annellese foi parar 
nas mãos de um desses grupos, o 
de Kllling. 

Integrado por policiais, ex
Policiais, um X-9 (informante da 
policia), um falso oficial de justiça, 
comerciantes, bandidos comuns, 
parentes de polfticos e funcioná
rios de estatais, o bando de Kil
ling d1z cobrar o minlmo de NCz$
2 mil para matar, e executariam 
apenas deliqüetítes. As investig�
ções porém mostram que o moti
vo das mortes pode ser apenas 
passional, ou financeiro. O bando 
de Killing, usando motocicletas, 
teria assassinado quatro homens 
em frente à Escola de Educação 
Fisica da UFRJ. 

Agnaldo tinha uma falsa carteira de oficial de justiça, que foi apreendida 



Criada no Oovemq Brlzola, a 
Comissão Especial de combate 
aos grupos de extermínio tem co
mo principal difl.culdade de traba· 
lho o apadrinhamento dos inte
grantes dos bandos. A comissão 
funciona no prédio do antigo 
Dops, onde ninguém gosta de dat· 
informações sobre o que se faz. O 
Secretá.rio Executivo é o delegado 
Hélio Tavares da Luz, que se llmi
ia a dizer: "Não gostamos de nos 
exibir. Além do mais alguns cole
gas acham que estamos aqui para 
perseguir os outros. Investigamos 
grupos de exterminio. Se encon
tramos policiais entre eles só nos, 
resta enquadrá-los". 

As investigações agora se con
centram no grupo de Killlng, e 
uma parte dos integrantes foi 
identifl.cada através das fotos pu
blicadas em O DIA numa reporta
gem sobre o bando. Já prestaram 
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depoimento como suspeitos de 
pertencerem ao grupo o cabo do 
23º BPM Geraldo Nunes Varjão, o 
ex-PM Ernandes de Lima, o téc
nico de tele\1sâo Walter da Rocha 
Quttério, o segurança Juarez Ro
drigues de '.Lima, Jorge Esteves de 
Oll\telra, o �x-PM Jorge Oliveira 
de Souza, Sebastião MarcolinO', o 
Tlão da Mineira, Edson Alves da 
Silva,,o Feio, e o cabo reformadç 
do Exército Agnaldo Angelo da 
SUva. 

Agnaldo apresentou uma car
teira de oficial de justiça emitiçlª
em 19 de outubro do ano passadõ 
pelo então juiZ da 1• Vara Crimi� 
nàl de Duque de Caxias, Durval 
Halle. Atualmente ele trabalfia nà 
corregedoria-Geral da Justiça, no 
Rio, e teria sido chamado a dar 
explicações ao Conselho da Ma
gistratura. 

'
1 '

lf�ç\·�i�L. .I . .  ', .. 
Integrantes do grupo de Killing já\foram 1dentihcados 
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Rodolfo De Bonis 

"Tudo pode virar arma. Qual-.
quer objeto pode virar pistola auto
mática potente ou até mesmo uma 
escopeta, como é o caso da muleta 
encontrada pela PM numa batida 
IlO Morro São José, em Jacarepa
guá." A alirmação é de Wilson Vidi
gal 49 anos, proprietário da V1digal 
Yideos, uma locadora de fllmes em 
videocassete e de um bar em Duque 
àê Caxias, considerado um dos 
·maiores conhecedores de annas do 
R�o de J anelro. Vidig8!1 que não é 
anneiro, lê tudo o que SBI na impren
sa nacional e internacional sobre o 
assunto desde 1945. Analisandõ a
,foto da muleta-escopeta que saiu
nos jornais, afirmou que o mesmo
mecanismo utilizado pelo armeiro
l:lue fez essa arma pode ser aplicado

nos mais diversós objetos, como, por 
exemplo, bengalas e canos de des·
carga de automóveis. 

Os armeiros que realizam este
trabalho "artesanal e sofisticado"
estão concentrados principalmente 
na Zona Oeste e na Baixada Fluml· 
nense. Eles bolam as mais diversas 
adaptações ou então recebem deter
minado molde como encomenda e 

. trabalham em conjunto com diver
sos torneiros-mecânicos da área. 
Consertam qualquer tipo de arma
mento leve e também conse�em -
sem exageros, é claro - fazer adapta
ções dignas de James Bond, o famo
so 007. um dos armeiros, que se 
identificou apenas pelas iniciais 
J.S.M. topou mostrar algumas des
sas adaptações, pedindo em troca 
apenas uma coisa: que não fosse
fotografado e nem mesmo identu'l
cado na reportagem. 

Armeiro conhece os segredos 
o roteiro é sempre o mesmo: nos 

momentos mais críticos, quando Ja
mes Bond conclui que riáo tem mes
mo salda, que estâ perdido, apareéei como num passe de mâirtca, seu fie 
amigo e inventor de toaas suas ar
mas e truques: o agente Q. Com ares 
qe professor, Q coloca a maleta 007 
·na mesa e explica para o agente 7
(que é diferenciado dos outros agen
tes da Coroa inglesa pelo preflxo 00, 
uma espécie de passe livre parll ma
tar) as últimas novidades, que vão 
dos óculos que pennltem enxergar 
ªtrãs de paredes grossas de concre
to, até cane� que atiram como 
pistolas, passando pelos tin�iros
gravadores e outras coisas do !tê· 
nero. O armeiro J, M. s. também
colocou na mesa tudo ó que pode 
fazer (ou alguns exemplos). 

Começa, pr1me1ramentt,_� por
uma flauta-doce .igual a quwquer 
outra encontrada nas lojas de ins·
trumentos musicais. J. M. S., sem
contar detalhes da adaptação "para
que bandidos não possam copiá-la", 
desatarrachou a parte superior da 
flauta e mostrou o tubo de aço colo
cado em seu interiori um pequeno 
detonador de mina igado a uma

mola, que pennltiu que a flauta se 
transformasse numa arma equiva
lente à pistola Winchester càllbre 
44. 

J. M, a mostrou duas "canetas 
câlibre 22", adaptadas também den
tro do mesmo esquema da flauta 
doce. "Vôcê aperta o mesmo botão
que aciona a ponta dà esferogrãfica,
para o tiro. Já vendi muitas destas
para executivos e policiais", disse J. 
M. s. Segundo ele, "a muleta
escopeta foi um trabalho bem-feito e 
simples, porque utllizou o mesmo 
mecanismo da arma verdadeira: um 
cão (o objeto da arma Qlle detona a 
espoleta da bala) e gatilho localiza
dos na altura do descanso de mão 
da muleta". 

Filmadora 

o annelro qt:e trabalha com um
torneiro mecÀnico de Bangu, que 
preferiu não ser identificado, mos
trou ainda como pode adaptar uma 
gàrlilcha 6.35 numa mãqtiina foto
gráftca e mesmo numa cêmera de 
vídeo M-8 e PV-.420, onde pode sér 
adaptada até uma ptstola 9 mWme
tros ou um revólver calibre 38. 

Adelino achou muleta-escopeta 
, A muleta-escopeta apreendida achou estranho "a muleta estar jo
no dia 11 último no Morro São José, gada ao lado <;l.as armas". 
em Jacarepaguã, por uma equipe do "Durante a operação, na qual 
18° BPM (Jacarepaguã) em con,1µnto foram presos três traficantes da
com policiais do Posto de Policia- quadrilha de Marquinhos, fomos
:çnento comunitário (PPC), chamou atacados por cerca de 20 pessoas,
tanto a atenção dos policiais millta· armadas com metralhadoras e esco
tes e dos policiais da 321 DP que a petas. NAO vimos, no entanto, nin
'1'Jlla-apolo acabou sendo enviada guém atirar com a �uleta, provavel
ào Secretário de Estado da Policia mente uma pessoa boa das pernas, 

tar Cel. Manoel EUsyo dos San· porque conseguiu fugir", diese Ade
Fiiho, ao invés do Instituto de llno, na delegacia de Jacatepaguá, 

rtminallilt1oá Carlos ltbô11 (! CCE), enquant.o mostrava a a disfarça• 
mo esta previsto durante registro da, descoberta por e1::rl tarde, na• 

de ocottên na delegllela. quele mesmo dia, o Comandahte 

! , 
i. Geral da PM fez questão de asatstlr A mule eria ignorada se nllO a uma e:ldbição de tiros dom muléta, osse a c · odade do soldado feita pelo cabo Júlio, do 18º 13PM. delino _ _y t da Conceição, 42 Até o momento, nem a PM nem a 

.s, qU_ não tendo ttsto_ o Pollcta 011/11 conseguiu descobMr o 
ae'al, c\l.la h:lstoria nome do atmeii't> que fabricou a

Ftedenclt Forsyth, anna dtatarc;ada. 
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-,-Traficantes escondem-arsenais em favelas-
. "Madrugada de 29 de Junho de 

1988. O Grupo Especial de Policia
mento Descaractemdo do 3° Ba· 
talhão de PoUcla Militar (Méler) 
Invade a Favela do Jacarezlnho 
atrás do traficante Ednaldo Soares 
da Silva, o Naldo, e sua gang, que, 
at.é o ftnal de agosto de 87, era a 
tropa de Paulo Roberto de Moura 
Lima, o Meio-Quilo. Poucas pri· 
sões e pouca droga apreendida. A 
quantidade de armas, no entanto, 
foi. ae�do noticiaram 08 Jornais 
do dia 30, a maior Jâ apreendida 
em bocas"<ie-twno até aquele dia. 

No melo das armu encontra
das no paiol de Naldo -um tuzll• 
metralhadora calibre 17 mm, com 
trtP.é; um ruzu automâtico leve 
(P'ãl), AR-17, de fabricação ameri
cana (UtWzàdo durante a Guerra 
do Vietnã) e de 1:lHO exclusivo das 
Poroaa Annadast, mini-escopeta 
28: revõ:rtetes �âltóre 38; três gra• 

nadas, entre outras armas - os Pelotas, RGS, onde nasceu -, 
policiais acharam uma metralha- quando viu seu pai Oolatino, e 
dora calibre 9 millmetros de fabri- outros pilotos brasilelrõs comemo
caçAo caseira. rarem o final da Segunda Guerra 

dando tiros para o alto "com wna 
. Tudo possível Pazam Mauzet 7 .631 de fabricação 
"Para um armeiro, que conhe- / alemã." 

ce mecânica e estâ acostumado a 
montar e desmontar armas1 pão é - Essa metralhadora, utilizada
diflcll fabricar uma arma. Aw mes- pela SS, acabou chamando a mi· 
mo uma metralhadora. o que de- nha atenção a tal ponto que passei 
verta ser feito é obrigar-se os fabri- a estudar o seu funcionamento a 
cantes de armas .... , Taurus, Rossi e fundo. 
outros- a dltlcultàr ao mâxlmo o Em 1956, ftz um curso por cor
acesso aõ conhecimento desse me- respondência, oferecido pelo Na
cantsmo", disse Wilson Vidigal

1 
ttonal Amerlcan Collegle, de Nova 

que, como estudioso do assunto, e Iorque, para aumentar meu conhe
procutado por muita gente - estu- cimento, Jâ que no Brasil não eXis
dantes, pessoas interessadas no te curso sobre o assunto. Apenas 
assunto <1e um modo geral e até no Exército. Passei a acompanhar 
policiais e militates- para explicar as publicações sobre annas amerl· 
como é que fl,mciona detertnlnada canas, européias, sempre levando 
arma. Vfdigal come�ou a se tnte· em conta 08 progressos dessa t.éc
ressar por armas em 1945 - em nica. Dtsêu1;o . com qualquer um 

sobre o �to. maa não quero 
saber em mexer com armas, em 
consertar pistolas e revólveres. 
Prefiro conhecer teoricamente e 
trabalhar mesmo na mbilia loca• 
dora de vídeo e · no bar, poi:que 
brincar com arma é uma coisa 
mUlto perigosa- disse VldiK&l, aftr. 
mando que os rumes policiais que 
passam todoa os dias na televtü.o 
e no cinema também "devem agu. 
çar a criatividade dos arrnelroa 
que trabalham para bandldoa". 

É só -voce ver o caso d� muleta
escopeta - prossegµtu. - Sõ pode 
t.er sldo copiada mesmo do ft1ine o
Dia do Chacal. Fizeram a arma no 
fonnato da muleta e não adapq1. 
ram a muleta para virar uma esco
peta. Um trabalho de artista· mes
mo. Pêla foto não dâ para perce
berL de maneµ-a alguma, que. se 
traU& de uma anna·ae groa.90 cali· 
bre, de uma 12. 
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Morto o artista plástico 
. ._ · o artista plãstico Hugo da a pé ao· motel e, armados com 
Paz Barroso, de 21 anos, e Alex revólveres, dirigiram-se à recep-
Alves Campos, de 16 anos, foram ção, onde renderam o gerente no-
encontrados mQrtos, no iriício da turno, Arthur da Conceição Go-
madrugada de ontem, por poli- mesbde $6 anos. Os assaltantes -
ciai$ da 64ª DP (Vil.ar dos Teles). um ranco, aparentando 20 anos, 
Hugo foi assassinado dentro de e um negro, com 40 anos presumi-
sua própria casa, na Rua Bernar- veis - encontraram apenas NCz$ 
dino Tiler, lote,66, quadra 20, em 1,5 mil no caixa, mas,.mesmo as-
Coelho da Rocha, São João de sim, decidiram não assaltar os 
Meriti. A cerca de 300 metros dali, casais nos quattos. Após recolhe-
na esquina das Ruas Safira e Sou- rem o dinheiro, fugiram também 
za Neves, em uma lixeira, estava o a pé. O caso .foi registrado pelo 
cadãver de Alex, que

1 
dias antes, Gerente na 36ª DP (Santa Cruz). 

fora preso por policiaIS da 64ª DP 
C Jis e logo a seguir libertado. Os poli- • o · ão e morte - Leonam 

ciais acreditam que Alex tenha Halo, de 50 anos; teve morte ins-
sido executado por vingança e tantãnea na noite de anteontem, 
que Hugo - que costumava rece- na Avenida Brasil quando seu 

. ber o menor em suà casa - tenha Monza UP-9840 colidiu com o ca
morrido como aueima de arauivo. minhão Mercedes SK-6663, con-

duzido por Carlos Goes de Castro, • Assassinado - Waldir de de 38 anos. o acidente ocorreu na 
Araújo Filho, de 39 anos, foi mor- pista central de descida (em dire
to a tiros, na madrugada de. on- · ção ao Centro da Cidade), em 

·tem, por três homens em frente da Irajã. Leonem avançou o sinal lu-
casa onde morava, na Rua Piraci- minoso no momento .em que o 
caba, lote 17, Trindade. Logo após caminhão entrava na Avenida 
receber os tiros, Waldir foi socorri- Brasil, vindo do posto da Ceasa. 
do por seu cunhado, Manoel José O Monza ficou engavetado na car
Garcia Freitas, que o levou para o roçaria do caminhão. O caso foi 
Pront�Socorro de Alcàntara, em registrado na 39ª DP (Pavuna). 
São Gonçalo, onde morreu ao dar 
entrada. o caso foi registrado na • Outro morto - Roberto
72ª DP (São Gonçalo). Carlos Batista, de 25 anos, mor-

As ai 
reu, no fim da noite de anteonte-.s to - Marcelo da Silva m,em cons�qüência de um aci-

Moraes, de 20 anos1 o Moita, foi dente de trânsito entre o carro 
morto com vários trros, no inicio por ele conduzido, o MP Lafer, 
da madrugàda de ontem, na es- RT-1195, e o Volks SF-4000, no 
quina das Ruas .Antônio Carlos qual viajavam Eduardo Mendes 
Monteiro e Santos Dumont, em de Ollverra e Lúcia Fernando Ja-
Jardim Meriti, São João do Meri- cinto. O acidente ocorreu na es-
ti. O autor dos disparos, Marcelo quina da'Estrada do Dendê com a 
Bandeira de Jesus - preso em Rua Sena, na Ilha do Governa-
flagrante por policiais do 21 º BPM dor. Eduardo e Lúcia, feridos, fo-
(S. J. Meriti)- contou que agiu em ram levados para o Hos{>ital Pau-
legitima defesa. Disse que reagiu lino Wemeck. O caso foi registra-
ª uma tentativa de assalto por do na 37ª DP · (Ilha) 
parte de Moita, atracando-se com 
ele e tomando sua arma, uma o" nih uh' d Smith Wesson calibre 38, com a • · us ro a o - Qua-
qual disparou contra a vítima. tro homens fardados de leão -
Quando tentava fugir, Marcelo uniforme de trocador e de moto
Bandeira foi preso e 1evado para rista- roubaram, no final da noite 
64ª DP (Vilar dos Teles), onde se de se.xta-feira, o ônibus da Viação 
enc·ontra preso. Verdun, linha 422 (Grajaú-Cosme 

-.---,M=-=-0-t-e-::-l-a_s_s _
al
';"'t-a...,d=-o---.-0-'0=1.s,-., Velho), que estava p:arado no pon-

to final da Rua Assaré, mas não 
homens assaltaram, no inicio da · foram muito longe, abandonando 
madrugada de ontem, o Motel Es- o coletivo 30 minutos depois na 
pinguito, na Estrada do Uruni si Rua Rosa e SilvaJ no Grajaú, de 
nº, em Santa Cruz .. Eles·chegaram onde fugiram a pe. Tudo aconte-

ceu quando o motorista do ônibus 
XN 4443, número de ordem 71246, Ademiro Mário da Silva, 54 anos e o trocador Manuel Paulo de Queiroz, 57, tomavam cafezinho, enquanto aguardavam a vez de pegar passageiros. Nesse intervalo, o despachante Wilmário Cabral de Menez.es, 28, achou estranho ver o ônibus em movímento d!mdo partida sem_ passageiros e, pior, sem o motonsta e o trocador. Foi uma .correria até que acionados, policiais da 20• DP acabaram encontrando o ônibus abandonado a 6 qUilômetros do local do· roubo. 

. • Motoqueiro - Ademir Go
mes Goulârt, de 25 anos; morreu
no inicio da noite de anteontem, 
aq dar entrada no Hospital- da 
Posse, em Nova Iguaçu, depois 
que a motocicleta em que via.iava
colidiu contra uma ãrvore, perto
do número 19 da Avenida Augus
to Távora, em Cabuçu, Nova 
Iguaçu. A-motocicleta Honda 125, 
XD-697, era conduzida pelo irmão 
de Ademir, Jorge Assis Gomes 
Goul�, de 28 anos, que também 
foi levado para o Hospital da Pos
se, onde se encontra internado. 
Os dois irmãos não estavam usan
do capacete, de acordo com regis
tro na 55ª DP (Queimados), Nova 
Iguaçu. 

• Falso PM - o forte cheiro
de mato queimado que exalava
de um dos apartamentos do Hotel
Alpha Ritz, na Avenida Sernam
betiba, Barra da Tijuca, acabou
denunciando o falso PM Mauricio
Assumpção de Souza, 26 anos, e
seµ amigo Reinaldo Duarte, 27
anos. Mauricio, que disse morar
na Rua Clóvis Bevillaqua, 96, na 
'Fijuca, e Reinaldo, na Rua Olegá
rio Maciel, 175, Barra, estavam
passando temporada no hotel há
1 mês, na condição de turistas.
Como Maurfcio se registro'u usan
do a patente de segundo sargento
da Polícia Militar de São Paulo, o
porteiro achou muito estranho o
fato de ter um hóspede tira fu
mando maconha. Por isso, cha
mou a Policia. Além dé exibir 
documento falso, o PM portava 
um revólver calibre 38. Tudo aca
bou no xadrez da 16ª DP. 
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é morto pela PM

De dois traficantes de tóxi
cos que ontem trocaram tiros 
com policiais militares do 9° 

BP.M, no Morro do Juramento, 
um morreu ao dar entrada no 
Hospital Carlos Chagas e o ou
tro, depois de medicado no 
HCC, fo1 removido para o Hospi
tal Salgado Filho. O que morreu 
tinha consigo um revólver cali
bre 38, papelotes de cocaína e 
papéis com o controle de uma 
boca-de-fumo, indicando nomes 
de olheiros e viciados. Nenhum 
dos dois f0i identificado. 

O tiroteio ocorreu em meio a 
mais uma Operação Asfixia, or
ganizada pelo comando do 9° . 
BPM para combater o trãfico de 
drogas em sua área de atuação. 
Os PMS contaram que, quando 
dois deles circulavam por uma 
das vielas do morro, foram·ata
cados a tiros por um homem 
branco. Houve a reação dos -
PMs, que o balearam. Foi esse 
traficante que morreu ao dar 
entrada no HCC. 

Qúando os policiais milita
re,s chegaram ao Morro do Jura
mento, mora,dores trataram de 
alertar os traficantes: "Olha os 
homens ai. Estão cercando o 

morro". Na Favela de Acari, on
de os policiais do 9° BPM tam
bém estiveram, o aviso foi dado 
de outra maneira: moradores 
soltaram foguetes, uma senha 
para que os traficantes trateni 
logo de fugir ou se esconder. 
Muitos banilidos subiram para a 
parte -mais alta do morro e se 
esconderam em casas de mora
dores que nem conheciam. Co
mo os PMs. tinham ordem para 
não invadir residências, foi pe
queno o número de presos du
rante a incursão do 9° BPM, 

Os PMs contaram com o 
apoio da Delegacia de Entorpe-· 
centes, que enviou equipe che
fiada pelo delegado Eduardo 
Batista, com cachorros fareja
dores da Companhia de Cães da 
PM e coin a ajuda de dois milita
res do Exército, estes utilizando 
detetores de metais na tentativa 
de localizar armas escondidas 
pelos bandidos. 

Colaboração 
Embora moradores tenham 

alertado os traficantes sobre a 
presença dos policiais, o coman
dante do. 9° BPM, Coronel Emir 
Larangeiras, disse que está sa-

tisfeito com o apoio da comuni
dade à atuação do batalhão no 
combate aos tóxicos. Citou co
mo exemplo o convite que rece
beu, para uma palestra, do pa
dre Bruno Trombeta, da Socie
dade São Dimas, com apoio do 
presidente · da Associaçlão dos 
Moradores do Conjunto Amare
linho, Pedro Paulo. Informou 
também que a Associação dos 
Moradores de Honório .Gurgel, 
fechada há dois anós, reabriu 
este ano graças ao apoio do 9º 

BPM. O presidente da associa 
ção fora morto, juntamente com 
um sargento do 9° BPM, por 
ordem do traficante Toninho
Turco. 

O Coronel Larangeiras disse 
que o 9° BPM conseguiu inter
romper a atuação dos trafican
tes Chiquinho Rambo; da favela 
de Vigário Geral; Carlinhos do1 

Fubá, da Favela do. Fubá; Ber�
reco e Lilico; e, finalmente, Dar
cy da Silva Filho, o Cy de Acari.

Os detidos na · operação de 
ontem foram levados para a De
legacia de· Entorpecentes; que 
fez uma triagem para verificar 
quais os que estavam com man
dado de prisão. 

Foto Ana Lúcia Arau o 
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PMs acusados 

de assalto 
Os soldados René Henrique

Hemandez Tavarest 26 anos, e Wil
livan Narciso Damas, 25, do 14º 

BPM (Bangu), foram presos na noi
te de quinta-feira e poderão ser 
expulsos da corporação, caso fique 
comprovada a denúncia de Claude
mir Viana Gonçalves, de que foi 
roubado ém NCz$ 60 por eles, du
rante uma revista. Os PMs estavam 
de folga e à paisana, quando abor
daram Claudemir às 22 horas, sob o 
pretexto de procurar drogas, numa 
travessia clandestina da linha fér- 1 � 
rea, entre Realen�o e Padre Miguel. ) • Escapou - A obediência à lei pepois da re�sta a sue foi sub- impediu que policiais do 200 BPM�etid!), Clauder�ur sent�u' falta do (Mesquita) prendessem Carlos Aldu;llieiro e pediu providências a perto Ribeiro dos santos, 28 anos, o dois guardas ferroviários, que con- Beto Bombinha conhecido trafiduziram os sold�dos à 34ª DP. (Ban- cante do bairro' Rocha Sobrinho, gu)

1 
_çp.de fo! registrada a queixa. O em Nova Iguaçu. Preso ontem àBaiamão foi notificado e o auxiliar noite no terreno em frente à suade supervisão, Capitão Pedro Paulo casa 'na Rua Doutor Carvalhaes da Silva,. revistou os praças sem 320, 'ele escapou do flagránte por nada encontrar. De acordo com o posse de um revólver colt 38 e 32 Maior Lenine de Freitas, Relações balas plãstico para acondicionaPúblicas da PM

1.o �4º BPM instau- mento de cocaína, uma balança de rou uma sindicanc1a sumãria para precisão 145 tr01,1xinhas de macoapurar os fatos e mantém os sol�a- nha e NÓz$1.750 em dinheiro - simdos J?resos no quartel. René e Willi- plesmente por não se encontrarvan m.gressaram há 5 anos na cor- perto do material no momento daporaçao e poderão ser expulsos an- chegada de um patamo comandado tes de concluída a apuração çla Po- pelo sargento Josias. Sem outra alllcia, se dentro de 10 a 15 dias for temativa policiais da 53ª op·�esconstaU!da a culpa dos soldados na quita) libertaram Beto Bombinha, �dicãxi.cia da PM. sendo registrada .apenas a apreen-
• "Fechada" e m· 08 sã� q_o que foi encontrado em sua 

. - Um res1denc1a. ônibus da Viação Redentor, que-faz 
a linha Taquara-Praça Mauá, diri· • Seqüestro - Seqüestrado gido por Nilton de Souza Nunes, por três homens que ocupayam o teve o pneu dianteiro esquerdo fu. Chevette cinza metálico, PU-0965, rado a tiros, ontem pela manhã, na tarde de quarta-feira passada, pelo motorista do K!!,dett preto, Rui Albano Lima, de 33 anos, pinplaca WJ-76�4, que fugm em segui- tor de paredes, continua désapar�da. cido. o principal sus�ito do surru-De acordo com testemunhas, o ço do pintor é o escnvâo de Pollcla motorista do ônibus, que transpor- Luis André que, segundo a irmã de tava cerca de 20 passageiros, deu Rui, Súeli Lima, 50, trabalhava na uma fechada no Kad�tt, que quase 57ª DP (Nilópolis) e há 2 anos atenbateu em outros veiculos, provo- tou contra a vida de seu irmão, cando a reaçãQ do seu motorista, quando o baleou no fêmur. �ue saltou do carro e deu vários o seqüestro foi registrado na 64ªtiros no pneu, fugindo em dispara- DP (Vilar dos Teles) �lo irmão deda. Rui o segundo sargento do Exér-. cito' Sérgio Albano Lima. Ele con· 
• Dois corpos - Populares tou aos policiais que os três homens 
encontraram, por volta das 9 horas pegaram o pintor na Rua Célio de 
de ontem, os corpos de dois homens Azevedo, no Bairro Vila Norma, em 
crivados de balas na Rua Maxian- Mesquita, próximo à "cabeça" de
tock, altura do número 87, no bairro uma ponte, quando saiu de ·casa na
Bancãrios, Ilha do Governador. Um Rua Toroposo, 100, no !!lesmo bair·
era pardo, com cabelo crespo e ti· ro, para êomprar comida para os 
nha aproximadamente 20 ános. seus cachorros. No entanto, o moti·
Trajava camiseta azul-marinho vo que há 2 anos lev'.OU Rui a ser 
com camisa amarela, calça jeans e baleado e agora estar des�parecido,tênis azul. O outro e.ra branco, com não foi revelado à Pollc1a, pois a
22 anos presumiveis, e vestia carni- familia dl.sse nada saber do envolvi
sa branca com jaqueta e calçaj�aris mento de Rui com o crime. 
��:;'

01t�escalço. A 37ª D.P .. (Ilha� • PMs baleados - o soldado
Edilson José Martins dos Santos, 

• Tóxico - Um motociclista da 17ª BPM, estava no posto Poli·
.não identificado matou, anteontem eia! de Vila Joanisa, Bairro Portu
à noite, Paulo César de Moraes, 36 guesa, Ilha do.Governador, quando 
anos morador da Rua Abreu Fia- um carro -marca e placa desconhe
lho, 23, Jardim Botânico. Ele levou cidas - passou com vários homens 
cinco tiros no peito e morreu a. em seu interior, atirando em sua 
caminho do Hospital Miguel Couto.. direção. Ferido no bl'aço esquerd9, 
Segundo·depoimento de seu irmão, ele foi medicado no Hospital Pauli
Jorge Luís Melo, os dois estavam no Wemec)S e a ocorrência foi regis· 
nas proximidades de sua casa trada na 3·,• DP (Ilha). Já Delson 
quando um homém, numa moto Jerônimo da Silva, soldado do-14º 

(marca e placa não anotadas), de BPM (Bangu)", levou um tiro qua�
capacete, passou pelo local atiran· do bebia eni um bar na confluenc1a.
do e fugiu. Chamado por soldados das Ruas dos Estampadores e 
do 2º BPM que faziam a ronda pelo Francisco Barreto, em Bangu� após 
bairro, o inspetor Leónidas, da 15ª discutir com um desconheciao ar
DP (Gávea), apurou que Paulo Cé· mado. Atendido no Hospital Alber
sar teria algum tipo de envolvime�. to Schweitzer, foi transferido para o·
to com toxicos - viciado ou trafi- Hospital da PM. 
cante. · · 

O DIA 
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· Traficante ameaça e·

tiros é morto com 2 
NOVA IGUAÇU (Sucursal) - Poucas horas depois 

de ter feito dois telefonemas para a 53ª DP (Mesquita), 
ameaçando atirar uma bomba no prédio, caso não 
fossem libertados seus comparsas - os traficantes Jou e 
Cascão, presos há algum tempo - Luis Charles Ribeiro, 
o Charles 45, de 22 anos, foi encontrado morto com dois
tiros na cabeça. O cadáver foi encontrado em frente ao
prédio 384 da Rua Elpfdio, no bairro Vila Nova, Mesqui
ta. Segundo os policiais locais, Charles vinha fazendo
ameaças de atirar a bomba porque o ponto de venda de
tóxicos da Chatuba, com a prisão dos dois traficantes,
pavia ficado sem seus lideres. , 

Os policiais esclareceram também que, ontem, logo 
depois dos telefonemas dados por Charles para fazer 
ameaça, dois homens pretos e altos, vestindo apenas, 
shorts, e de revólveres na mão, investiram contra Char
les que

i distraido, assistia à garotada pegando doces �a
Rua E pfdio. Moradores contaram ainda que os dolS 
homens· encostaram as armas na cabeça da vitima e 
atiraram, para em seguida sairem rindo, e olhando para 
trás, enquanto caminhavam tranqüilamente para um 
tnorro existente nas imediações. 

1 O DIA 
�Data.LL; !O / �9
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Muleta âe ba 
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Policiais do 18° BPM (Jacarepa
guâ) e do Posto de Policiamento 
Comunitârio ·(PPC) da Cidade de 
Deus, em operação realizada na ma
drugada de ontem no Morro São 
José, em JacareP-aguâ, prenderam 
os tratlcantes Dálcy Francisco dos, 
Santos, 22 anos, o Dum, e Fâbio Luis 
Bastos, 18 anosb o Galo - ambos
integrantes do ando de Marqui
nhos, dono das bocas-de-fumo lo
cais. 

Com eles, a Policia encontrou
1 jogados no chão, um revólver Ross1 

calibre 38; uma carabina Urko, 22 
milimetros, e uma muleta, que seria 
deixada no local se não fosse a cu
riosidade do soldado Adelino Vitó·. 
rio da Conceição, 42 anos, que resol
veu dar uma olhada mais de perto. 
Para a surpresa de todos, rião se 
tratava de uma simples muleta e 
sim de uma escopeta calibre 12. 

De aço 
O soldado que descobriu que a 

muleta era uma escopeta disfarçada 
- Adelino, que estava na Patamo 52· 
00157 - notou que "a9uela não era 1 
uma muleta comum' logo que a 
pegou no chão. "Muito pesada. Uma 
muleta é feit� de aluminio, um me
tal leve e resistente. A falsa muleta é 
feita de aço. Quem vê de longe não 
nota a diferença. Até a borracha 
protetora gue ex:lste em todas as 
muletas nao foi esquecida", disse 
Adelino. 

o mecanismo de tiro é o mesmo
de uma escopeta· verdadeira e fica 
próximo ao desc� de mão da 
muleta. "O sujeito engatilha a arma 
praticamente sem fazer movimento 
algum. Atira também apenas colo
cando a arma na horizontal, sem 
precisar tomar posição especial. Um 
lance simples e muito bem1>olado'', 
reconheceu o soldado. 

Projéteis intactos 
A muleta-escopeta, que tem ca-·pacidade para dar apenas um tir9 

ae cada vez-ao contrârto das armas 
secretas dos rumes de James Bond, 
que disparam diversos tiros -, não 
estava com ,ienhum dos dois tratl
cantes que forain presos nem per
tencia a nenhum deficiente ffsico, 
"senão ele teria sido preso também 
porque o tiroteio fo,i grande. Assim 
que subimos o morro, os traficantes 
da quadrilha do Marquinhos abri· 
ram fogo

1 �todos com metralhadoras
e escopeias. Respondemos de ime
diato. Depois eles fugiram, escon
dendo-se entre os barracos, Um defi
ciente fisico não conseguiria esca
par da prisão e muito menos larga
ria a muleta para fugir", concluiu o 
soldado, dizendo ainda que os POli
ciais encontraram ao lado da falsa 
muleta inais cinco projéteis de 12 
milúni.1!"00 .intactos. 

� . . .. 

Bando imita ''Dia do Chacal" 
Talvez tenha sido mera coincidên·eia. Mas ao fabricar uma carabina soba forma de uma inocente .muleta, OJJdois traffcant.ei estão simplesmenterepetindo a idéia do livro recordista de vendas em todo o mundo: "O dia do chacal'', escrito pelo especialista em best sellers, Frede_rick Forsyth, o roes-mo que crtou a· série c,om os mercenários 'Cães de Gµerra". Os br8$ileiros conhecem a hiStôria principalmentepelo filme do mesmo nome (iâ exibidovárias vezes pela Rede Globo) dirigidopor Fred Sitlnemann e estrelado porEdward Fox e Mihael I,,onsdale. 
Em "O dia do c�acal", um BS$assi

no p_rollsslonal é contratado pela direi
tista Organização do Ex-ército secreto 
(OAS), __ PW.:� matar o Presidente da 

França, Ch&1les de Gau}Je. N�émsabe a identidade correta do Cliacal,sua idade, sua naciol,lalldade ou detalhes de sua vida. Contratado a peso deouro
1 
phacal percorre metade da EUfopa aw encontrar um armeiro que fa,;aum fuzil de acordo com as suas especi·ficações que ditar. O p_róprio armeiroignora que as peças de�te fuzil de altaprecisão podem ser montadas na forma de uma muleta. E é na condiçãa deum inválido veterano da 2ª GuerraMundial que Chacal consegue enganartoda a segurança que cercava DeGaulle e, depois de mil peripécias,atingir µm local de pnde dispara contra o Estadista francês. Só nao mata oPresidente porque, na hora do di$paro,De Gaulle abaixa-se para be1J31" umacriança. 
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Advogado é nwrto � bala 
� Morto por falar demais. É a do. A tentativa de assalto foi re-

hipótese, mais Erovãvel, segundo gistrada na 22ª DP (Penha).
policiais da 73• u P, para o assassi-

C lis-nato do advogado (expulso da Or- • o ao - O cami.nhão Sca
dem dos Advogados do Brasil) nia placa de Santa Catarina, YA-
Jorge Quintino Ribeiro, de 53 2832, colidiu na traseira do Merce
anos, morador na Rua Gonçalo des placa EC-7085, diri�do por 
Gouveia (número desconhecido Ivan Cahoemath, no Quilômetro 
pela Policia), Porto Novo., São 49 da Estrada Rio-Teresópolis, 
Gonçalo. Ele foi encontraao an- sentido Rio. O motorista do cami
teontem por parentes numa rua nhão fugiu. Ivan Cahoemath so
próxima à sua - a Capitão Ma- freu apenas contusões. O aciden
nuel, na calçada em frente ao nú- te provocou um congestionamen
mero 471 - com quatro tiros na to de 3 quilômetros durante toda 
cabeça. a manhã de ontem. 

Policiais da 73• DP que estive- M . 
--

ram no local, chamados pelo sol- • emno - o menino Lincolin
dado Silveira, da RP 54-1132 do 7° dos Santos, 5 anos, foi baleado no 
BPM (Alcântara), apuraram junto peito no-final da noite de terça-
a seus par

_ 
entes que Jorge estava feira quando estava no quintal de 

bastante revoltado com a morte sua casa, na Rua Chile, 254, em 
do filho, Sérgio Leandro, 25 anos, Belford Roxo. Lincolin foJ atingi
ocorrida 2 meses. Infoimaçóes da do por uma bala perdida durante 
73ª DP (Neves-São Gonçalo) indi- tiroteio entre desocupados e leva
cam que Sérgio tinha passagens do para o Hospital Getúlio Var
pela DRFA e pela 72ª DP (Centro- gas. O registro foi feito na 54° DP 
São Gonçalo) por furto de auto- �( ... B:e:lfi;or�d�R

:::
oox�o�)�. ;-------l

móveis, sendo conhecido dos in- L 
vestigadores do bairro onde mo- sfaqueado - o corpo de 
ra".ª· O advo�ado ayt�aya a quem um homem branco de meia idade 
9:wsesse ouvu na vizinhança que (nenhuma outra particularidade 
' se vingaria e faria denúncias à foi fornecida pela Policia), foi en
imprensa". contrado morto, esfaqueado no 

Anteontem, parentes contac- pescoço, perto das 17 horas de 
taram a PM para avisar da morte anteontem, na esquina da Aveni
de Jorge Quintino, .baleado na da Automóvel Clube com a Rua 
cabeça. Não hã pistas da autoria Fernando Portugal� em Engenho 
do crime. Tudo o que se sabe é da Rainha. Segunao o sargento 
que um ladrão de automóveis, Martins, do Patamo 52-0005 do 3º 
conhecido como Evaldo, age nas BPM (Méier), ninguém viu o cri-
imediaçóes. me e nenhum P,arente reclamou o 

PM I d 
corpo no Instituto Médico-Legal. 

• atrope a o - O solda- A ocorrência estã registrada na
do PM Dorival Alcântara dos 24• DP (Piedade). 
Santos, do 1 º BPM - Centro -, ao 
perseguir três homens que esta- • Dez tiros - Ocupantes de
vam assaltando na Rua Machado .um Chevette branco (placa não 
Coelho com Júlio do Carmo, na anotada) deixaram ontem de ma
Cidade Nova, onde estava de ser- drugada, na Praça dos Trabalha
viço, foi atropelado por um ôni- dores, em Bangu, o corpo de um 
bus da linha 415, Usina-Leblon, homem mulato, 30 anos presumí
placa RJ-4015, dirigido por Israel veis, trajando apenas bermuda 
Vieira da Silva. ·Dorival sofreu jeans, com mais de 10 tiros. Teste
traumatismo craniano e estã in- munhas que viram o veiculo afir
terriad o no Hospital  Souza maram ao cabo Carlos Augusto, 
Aguiar. A 6ª DP (Cidade Nova) da RP 54-1132 do 14° BPM (Ban
registrou. gu), que a vitima não mora nos 

arredores. Policiais da 34ª DP 
• Baleado - Juarez de Abreu (Bangu) fizeram o registro.
Cordeiro, 35 anos, foi baleado no • M nh peito durante tentativa de assalto aco - a - Cerca de 800 
na madrugada de ontem, na Rua trouxi�as de maco_nha . foram 
Apica1 em frente ao número 19, apreendidas, ontem a noite, no 
na Penha. Juarez parou seu carro, Morro do V_idigal, próximo ao Lar
a J3elina CU 9230, placa do Rio, no go do Santinho, por PMs do P�ta
sinal, quando foi cercado por um mo 52-0271

1 
do 23º Batalh�o:

Gol amarelo e um Chevette bran- Leblon. Os u-aficantes, à aproxi
co. Ao prceber que ia ser assalta- mação do ·camburão da P_M, ch�
do, arrancou com a Belina, mas fiado pelo sargento Benic1p, fugi
foi baleado. Ele ainda conseguiu ram embrenhando-se n?5 viela_s 
chegar dirigindo ao Hospital Ge- do morro. A maconha foi encann
túlio Vargas, onde ficou interna- nhada à 15 DP - Gãvea. 

O DIA 
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Polícia queim·a cocaína, 
maconha e medicamento 

A Secretaria de Polícia Civil 
queimou ontem 441 quilos de ma
conha, 22 quilos de cocaína e pe
quena quantidade de psicotrópi
cos da Central de Medicamentos 
(Cerne), com o ·prazo de validade 
vencido: O material, apreendido 
entre os meses. de março e setem
bro, foi incinerado ao ar livre em 
um terreno da Secretaria, no Caju, 
na presença do Secretário de Poli
cia Civil, Hélio Saboya, do Sub
secretário Estadual de Justiça, e 
presidente do Conselho Estadual 
de Entorpecentes, Domingos Ber
nardo, e de autoridades militares. 

Esta foi a segunda queima de 
drogas do ano e, de acordo corri o 
titular da Delegacia de Entorpe
centes, Eduardo Batista a·primei
ra, desde a aprovação do decreto 
13587, de setembro último, que 
determina o exame prévio e poste
rior das substâncias apreendidas, 
o acompanhamento por autorida-

des policiais e da Secretaria de 
Saúde, durante a destruição e a 
construção de um forno especial 
para a incineração. o decreto 
obriga ainda a presença de repre
sentantes do Conselho de Entor
pecentes e da Justiça e fixa a 
primeira terça-feira de cada mês 
para a incineração de enwrpecen-· 
tes. 

Extraordinariamente a quei
ma poderá acontecer, caso a 
quantidade de drogas apreendi
das seja grande fora das datas 
previstas para a destruiç.ão. A dro
ga, queimada com ajuda de álcool 

· e querosene, foi antes testada por
qm perito do Instituto Carlos
Eboll, que constatou em testes a
presença de cocaína no pó branco
mcinerado e a maconha. o forno
com capacidade para J,5 tonela
da, deverá ser instalado, de acor
do com o delegado Eduardo Batis
·ta, até o final do mês.
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Dupla assalta hotel na Dutra 
Do is ho mens armado s in vad i- Saens Pena, Tijuca. Os assaltantes tam que os do is foram mortos po r tos depo iS, e a CG-125 foi ro ubada. ram o Ho tel Presi d en te, n a Ro do - foram surpreen d i d os pelos poli- vingança. · A patamo 52-0359, d o 24° BPM 

via Presi d ente Dutra, em São Jo ão ciais da RP 541131 do 6° BPM -e;-------------- comandad a pelo cabo Bo rges pas: 
de Meriti. Os assaltantes levaram (Andarai), que faziam ronda no lo - Assassinato _ Washington 

sava pe1o lo cal, foi alertadà por 
NCz$ 400 e um relógio da recepcio- cal. Com a dupla foi apreendido n çalves de Melo, 19 ano s, estava Arlindo e alcançou Carlos Gonies 
nista Licília Ferreira, que ih.fo r- um revólver calibre 38. O registro parado , anteon tem às 23 horas, em do s Reis, 24, que fugia co m a moto. mo u aos po liciais da 64ª DP (São foi da 19ª DP (Tijuca): fren te à çasa d e sua namo rad a, no O crimin oso está d etido na 50ª DP 
Jo ão d e Meritl) que a d upla fugiu a n úmero 51 da Rua Au�ta. cen - (ltaguai ) e os atro pelado s con ti-
pé. . • Dois mortos - os amigo s tro d e São Jo ão de Menti, quan do 

n uam internad os no Ho spital São 
; d ' to 23 um Pas at Ih (pl - Francisco Xavier. 

• Cadaveres _ Do is homens, Carlo s Alberto os San s, , e s verme o aca nao . . 
um n egro e um branco , 25 an os Antôn io da Silva, 20, foram mo rtos D
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d a tiros, no fin al da noite de anteon-presumíveis, foram en con tra o s tem, na esquina da Aveni da Brasil mado s,
'1E

e atiraram e mataram Oliveira Cunha, d e 30 ano s, esposa 
mortos a tiro s, na Rua Granja, n a com a Rua Rute Ferreira, saída da Washin n. um deles levou sua do PM Jalmir Lima Cunha, 30, do 
subida do Morro do Seren o. Os Favela de Ramos. os corpos foram moto c "400, cor de vinho , placa 20° BPM (No va Iguaçu), morreu 
policiais da RP 540327 do 16º BPM reconhecido s por Jurema, irmã de SJ-754. segun do informações da com um tiro n o rosto disparado 
(Olaria) tomaram conhecimento Carlos Alberto, de cuja residência, 64ª DP, 0 pai da vitima é O sargento aciden talmen te ao guardar a arma 
do fato através de um telefonema no in terior da favela, eles tinh William, do 4º BPM (São Cristó- d e outro PM d o mesmo batalhão , 
anônimo . O registro foi da 27ª DP saido po uco s minutos antes do cri- vão ). Roberto Tavares. O fato acon teceu 
(Vicente Carvalho ). me. Os co rno s fo ram encon trado s quan d o o casal visitavá a casa do 

� 

· · -, d 16º BPM (01 · ) soldado PM, também do 200 BPM, 
. • Em MentI - um homem de por policiais O ana ' • Ladrão .:.... Duas ocorrên cias Marco Antônio Lacerda Campoli

or branca n ão identificado, 30 que acionaram para O local ª equi- em uma. Foi o que aconteceu às no, na Rua Santa Catarina, 430, 
anos presumíveis, trajando bermu- pe de plantão da 22ª DP, Penha. 21h 30m de anteontem na RJ 14, em Mesquita, n este Municlp10, na 
da e camisa jeans, foi morto a tiros, Os policiais n� encon traram altura d'a en trada de Itaguai, na -n oite de segunda-feira. Conforme

n as primeiras horas da madrugada testemunhas do cnme e pelo me- RJ 18, quando o Gol bege PN- contou na 53ª DP (Mesquita), o PM 
de ontem, na rua D. Clara, sem nº, n os os paren tes de Carlos Aloerto 6148, con duzido por José Gomes Jalmir estava na casa do colega de 
Jardim Metrópole, São João de dos Santos n ão souberam dizer a Rebouças, 43 anos, atropelou as serviço, d e quem é amigo, e outro 
Meriti. Registro na 64ª DP - São que atribuir a. ocorrência. Ele e motos CB-400 prata, XG-799 e colega de farda chegou na residên
João de Meriti. Antonio da Silva pretendiam atra- CG-125 am arela, QB-656, pilotadas eia. Sua esposa se ofêreceu para 

vessar a Aveni da Brasil na d ireção po r Al d eir d e So uza, 35, e Damásio guar d ar a arma do poijcial em uma 
• Assalto - Ro gério Cabral d e d e o utra favela, on d e resi d iam, d e Freitas, 40. estante, e fo i quan do tropeço u � o 
Lima, 18 ano s, e o meno r J. A. quan do fo ram assassin a do s. Jure- Ao sóco rrer o s moto ciclistas, cão d o revólver, ao bater no chao, 
fo ram presos em flagrante, na ma- ma, irmã d e Carlos Alberto, d isse Jo se Go mes d eixo u Arlin do Pemo - disparo u atingin d o-a no rosto. Le
nhã d e o ntem, quan do tentavam que ele já fora in terno num do s to Go uveia, 37 ano s, cui d ando d e va d a para a Casa d e Saú d e Nossa 

assaltar o Bar Sheick, na esquina institutos da Funabem para men o- seus veiculas d anificado s, mas este Senho ra d e Fâtima, Lurdes n ão 
d as Ruas· Gen eral Ro ca e Praça res d elinqüen tes, e po liciais acre d i- foi agre d � do po r três rapazes ll)inu- resistiu. 
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íllekel admite a_marte 

• 

de vere �- r. o Presidente da Câmara Munici- buscas, alguns policiais actmTtem,
pal de Nova Iguaçu, Vereador Luís assiin como o delegado Hekel Rapo-� 
Henrique Rezende Novais (PDT), so, ter o polltico sido seqµestrado e 
pode ter sido assassinado. Quem depois assassinado. Por ter ele rea
admite a hipótese é o subsecretãrio gido, seja tlsicam�nte, seja admltin
de Policia Civil, delegado Hekel Ra- ao sua condição de Presidente da 
poso. Luis-Henrique, 24 anos, está Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 
desaparecido desde a madrugada de para intimidar os criminosos teria 
sábado, quando saiu da casa d� sido eliminado. Neste caso, seu cor
noiva, em Queimados. Seu carro foi po deve ter sido desovado longe do 
encontrado domingo à tarde, incen- local da interceptação. · 
diado, numa lixeira-em Seropédica. Embora evitando avançar em inA Policia intensificou as investiga- terpretações que possam ser consi
çõ�s. visando a encontrá-lo, com d�- deradas. precipitadas, o subsecretázenas de agentes da Coordenadona rio acredita nao haver ligações entre 
d e  Apoio Operacional ,  DVC- o assassinato do Vereador Paulo
Ba1xada

1 
55ª e 48ª DPs (Queimados e Duarte Ribeiro, de Nilópolis, dia 4 

Seropéd1ca), último, as ameaças sofridas por Gê-
·ontem, depois de manter conta- nesis Pereira Torres, de São João de

tos com os- responsáveis por cada Merlti, e o desaparecimento de Lufs 
órgão policial, encarregado das in- Henrique. Para Hekel Raposo1 o fa-1 vestigaçôes, Hekel Raposo disse ter to de os três terem integraao ou 
ouvido os parentes do jovem poli- integrarem bancadas do PDT, é 
tico demoradamente. Eles disseram apenas "coincidência". 
que Luís Henrique jamais se envol-
veu em problemas parecidos com os �ebate falso 
enfrentados pela Presidente da Câ- No infeto da noite de ontem, 
mara do Rio, Vereadora Regina policiais civis e militares vasculha
Gordilho. A hipótese de vingança ram vasta região da Baixada de 
para o sumiço de Luis Henrique é · Campos no Norte do Estado, por
considerada remota, mas não será que um informante anônimo denun-
desprezada pelos policiais. ciou a desova do corpo do vereador 

- lguaçuano naquelà área. Nada foi 
Sequestro constatado mas a Policia deve fazer 

As investigações iniciais se vol- novàs buscas. Também está sendo 
tam para os últimos passos dado..s investl.gada a informação de que um 
pelo vereador, depois que, por volta tal de Bené Vascaino, dono de uma 
1 hora de sábado, foi visto saindo da birosca em Seropédica, teria visto 
casa da noiva, Valéria de Paula1 19 . os seqüestradores de LUis Henrique. 
anos. Os policiais tentam enconuar O fato teria chegado ao conheci
alguém que avistou Luís Henrique mento do delegado Sérgio Falante,
no tr · eto ara casa. :A sar das • · o co ou. 

Os policiais voltaram à lixeira de Seropédlca para examinar o Escort incen iado sJo vereador
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Namorada revela rwvas pistas 
A Policia está dando especial 

atenção ao depoimento feito ontem 
pela namorada do Vereador Luiz 
Henrique Novaes, a estudante e mo
delo fotográfico Valéria Paula da 
Silva, de 19 anos

L 
que recebera a 

visita dele na noire de sábado em 
sua casa, em Queimados, poucos 
antes de seu desaparecimento: Ela 
disse acreditar que o desapareci
mento do namorado possa ter sido 
em çonseqüência de assalto ou en
tão por motivos politicos. 

Valéria contou que já namorara 
Novaes há algum tempo, mas que 
havia desfeito o compromisso fican
do só com o então namorado, o 
comerciante Valdo Alves Soares da 
Silva, que mora no bairro Caenze e é 
dono de uma loja de autopeças de 
Nova Iguaçu. Só que, disse, durante 
todo esse tempo Novaes não desis
tiü e a assedia-va, tentando reatar o 
namoro, até que um dia - isto em 
inato pássado - lhe contou que Val
do. titiha outra mulher. Investigan
de 1 ela confirmou e decidiu romper 
em definitivo com ele, voltando a 
namorar Novaes, sem que Valdo àté 
ontem tivesse tomado conhecimen
to· de quem o havia denunciado. 
Valérta diz que Valdo, apesar de 
"nerv0so", não é yiolento, e por isso 
não acredita tratar-se de uma vin
gança dele. 

Quando passou a descrever os 
últimos momentos que teve ao lado 
de Novaes, Fátima deixou escapar 
mais uma pista para a Policia. Ela 
contou que Novaes havia chegado 
em sua casa, em Queimados, às 19 
lioras 20m e saíram às 20 horas 30m 
p�a jantar na churrascaria La Dol-

ce Vita, no Kni 14 da Dutra, em 
Nova Iguaçu. Dali saíram para uma 
festa no bairro Monte Llbano, onde 
ela iria ser jurada de tim desfile de 
trajes antigos. Chegaram à festa por 
volta das 23 horas, mas foram logo 
embora

1
}5 minutos depois, pois o 

desfile. ma começar muito tarde e 
ambos tinham compromissos na 
manhã seguinte. Foram então para 
Queimadosi ond� ele a deixou em
casa por vo ta de meia-noite e meia, 
e foi embora. 

Durante o jantar, disse, Novaes 
lhe contara estar apreensivo porque 
havia brigado com um jornalista e 
fora ameaçado. Este jornalista ela 
soube ser Mauro Vasconcelos, na
quela mesma noite, através de co
mentários na churrascaria. Novaes 
contou-lhe ainda que por pouco não 
fora agredido por Mauro na Câmara 
Municipal. Segundo ela, Novaes não 
disse os motivos desse desentendi-
mento. 

·Telefonema
Por volta das 15 horas de ontem, 

uma voz de homem ligou para a 
telefonista da Prefeitura e, sem lhe 
dar chances de passar a ligação para 
o Pre{eito Aluísio Gama; disse que
tinha noticias de Luiz Henrique No
vàes, mas que só as daria ao .pai 
dele. Logo depois, o empresário e 
suplente de Deputado Luiz Carlos 
da Rocha Novaes, pal de Luiz Henri
que, era avisado em sua casa, na 
antiga Rodovia RiO-São Paulo, km 
32, em Guandu, e seguia para a 
Prefeitura. Durante cerca de 4 horas 
ele aguardou novo contato, mas este 
não foi feito e ele acabou desistindo. 

k Crime já-tem suspeitos 
· NlLÓPOLIS (Sucursal) - Passa- ele voltava do Clube Nilopolitano

dos 8 dias do assassinato do Veréa- vindo de uma mesa de carteado. 
d.ar Luiz Paulo Duarte Ribeiro, de :40 Com o desaparecimento do Pre
al\OS, o delegado-titular da 57ª DP sidente da Câmara de Vereadores de 
(Nllópolis), Jorge Mãrio Gomes, afir- Nova Iguaçu, Luiz Novaes, também 
ma que tem pistas dos matadores e do PDT, cuja tia Fátima Novaes é 
ainda do possivel mandante do cri- promotora do Fórum de Nilópolls, 
me. No entanto, até ontem ninguém chegou a se comentar uma ligação 
havia sido preso pelos policiais que entre os dois fatos, mas o delegado 
e.§táo investigando o caso. Jorge Mãrio não acredita nisto. 

·. O Vereador, conhecido como O delegado de Nilópolis afirmou 
Luiz Pé Sujo, em Nilópolis

1 
gostava ainda que espera poder prender os 

á�
,.
jogo� ·de azar, como B1riba, pif criminosos dentro de bem pouco 

paí e pôquer, e na noite em que foi tempo, poisJ"á tem um levantamen
Jl'!Orto por dois homens que ocupa- to do para eiro dos dois homens 
vam um fusca azul, em frente à sua que tocaiaram o parlamentar na 
casa, na Praça Santos Dµmont, 34, noite do dia 3 passa�o. . 
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Patrulha foi vista junto à lixeira 
NOVA IGUAÇU (Sucursal) -

A não ser por um contato muito 
rápido, feito ontem para a central 
telefônica da Prefeitura desta ci
dade por um homem nã,o identifi
c,ado, que dizia "tet noticias" do 
vereador Luiz Henrique Novaes 
(PDT) mas que só as daria ao pai 
dele, continua em mistério o desa
parecimento, desde sábado, do 
presidente da Câmara Múniéipal 
local. Durante o dia foram toma
dos os depoimentos da namorada 
de Novaes, a modelo fotográfico 
Valéria Paula da Silva, de 19 
anos, e do biscateiro Sebastião 
Fausto Ciribell, de 22. Os dois 
foram ouvidos no salão de jogos 
da mansão do pai do vereador, 
Luiz Carlos da Rocha Novaes, élue 
foi transformada por algumas no
ras numa espécie de cartório da 
48ª DP (Vila de Seropédica) pelo 
delegado Sérgio da Costa Falan
te. 

A informação mais importan
te no entanto, era de que uma 
patrulhinha da Policia Militar te
ria sido vista saindo da lixeira 
onde o carro do vereador foi in
cendiado, na madrugada de do
mingo. A única patrulhinha exis
tente naquela área pertence ao 
DPO de Seropédica, a 600 metros 
da delegacia, e que na noite de 
sábado esteve encarregada do po
liciamento da festa da Igreja de 
Santa Teresinha, a mesma onde o 
vereador petmaneceu algwn tem
po conversando com o amigo Sér
gio Andrade, de quem se despe
éliu por volta de 1 hora da madru
gada, para desaparecer misterio
samente logo depois. O DPO nega 
que a patrulhinha, que naquela 
noite estava ocupada pelos PMs 
Surinaldo e Santos, tenha sido 
deslocada para a localidade de 
Fundão, onde fica a lixeira. 

Buscas 

No' casó estão trabalhando 
policiais das delegacias de Sero-

pédica (48ª DP), Queimados (55ª 

DP) e também da delegacia de 
vigilância da Baixada, sendo que 
a primeira está centralizado to
dos os depoimentos. Ontem, refa
zendo o roteiro do vereador a ca
minho de casa

1 
os policiais chega

ram à conclusao de que a solução 
do desaparecimento de Luiz No-• 
vaes está mesmo em Seropédica, 
isto porque entre o momento em 
que ele se despediu de Sérgio, e o 
instartte em que seu carro roi vis
to ardendo na lixeira por um co
merciante conhecido como Bené 
Vascaíno, dono de um bar em· 
Seropédica e que chegava de São 
Januário, onde assistira o jogo, 
passaram-se apenas 30 minutos. 
Com isso acreditam os delegados 
Elson Campeio e Pedro Paulo 
Abreu, da DV-Baixada, que No
vaes e seus prováveis captores ou 
assassinos não poderiam ter ido 
muito longe. 

O que restou do Escort XR-3 
em que Novaes se encontrava, foi 
novamente examinado ontem por 
aqueles delegados. Eles estranha
ram, entre outras coisas, que to
das as fechaduras do carro liou
vessem desaparecido, assim co, 
mo três rodas e o estepe, as pla
cas, o rádio e até mesmo o câmbio 
do veiculo. Para eles, parece in
compreens1vel que tenham deixa
do apenas uma roda, cltjo pneu foi 
interramente consumido pelo fo-

. �- Isto os levou a imaginar qu� o 
incêndio do carro na lixeira, pos
sa ter sido obra de um segundo 
grupo, que teria encontrado o vei
culo abandonado, possivelmente 
depois de um seqüestro. Por hora, 
no entanto, disseram os delega
dos, tudo não passava de suposi-
ções. 

A patrulhinha 
A patrwhinha da.PM só apa

receu nas investigações a partir 
do tnomento em que os policiais 
souberam que na.noite de sábado 

e madrugada de domingo um 
centro espirita próximo à lixeira 
havia feito uma sessão festiva, 
inclusive com toques de ataba
gues, e que na ocasião ocorrera 
uma briga, tendo sido pedida a 
ajuda da PM. Foi ai que localiza
ram o centro espirita, na Rua 
Vinte e Dois nº 268, a �ouco mais 
de 500 metros da lixerra. Lâ eles 
encontraram Sebastião Fausto 
Ciribell, que mora ao lado do cen
tro espirita, de propriedade de 
sua mãe, Maria Teresinha Ciribe-
li. . 

Sebastião contou que na ver
dade houve a festa, e já estava 
quase terminando, por volta de 3 
horas 30m, quando do quintal viu 
por entre as ripas da cerca quan
do passou pela rua, vinda da li
xeira para o asfalto, uma patru
lhlnha com o bigorrilho (lanterna 
vermelha e,giratória do teto) apa
gado. Devido à escuridão

1 
não 

pôde ver muito bem quem 1a em 
seu interior, e se transportavam 
objetos. E foi só depois disso, 
quando a sessão havia termina
do, que ocoueu o

Ê
desentendimen

to entre os ogãs nio é Beto, que 
quedam brigar, mas foram logo 
apartados por ele próprio. 

O cabo Bitencourt, que esta
va de serviço no DPO de Seropé
dica no sábado, negou que tives
sem recebido qualquer pedido 
para socorro nas imediações da 
lixeira, e pç,r isso mesmo nenhu
ma patrulhinha havia ido até lâ. 
Ele, no entanto, não descartou a 
possibilidade de ser t.Una patru
lha de outro setor do 24° Bata
lhão, que fica em Queimados, 
pois a rua que leva à lixeira tam
bém dâ acesso como atalho para 
à Rodovia Presidente Outra. Bi
tencourt confirmou que rio sá
bado a patrulhinha de,seu DPO 
havia ficado com os PMs Surinal
do e Santos, e estes vão ser cha-

. mados para depor ainda hoje. 
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PM morto no ponto do ônibus 
sus1 20 anos, tentou o suicidio por
volta das 21 horas de anteontem,
em frente ao número 723 da Rua
24 de Maio, em Sampaio. Ele está
internado eni estado grave no
Hospital Salgado Filho, para on
de foi levado pela patrulha 54-
0378, do 3° BPM (Méier). 

Com dois tiros na cabeça e
um nas costas, foi morto à 1 hora
30m de ontem, o soldado PM Luís
Vieira Reis, 26 anos, que espera
va ônibus num ponto· da Rua 
Cândido Benicio, perto da Rua 
Godofredo Viana, no Tanque. So
corrido pela eqwpe da patrulha 
54-1009, Luís morreu no Hospital 
Cardoso Fontes. Ele servia no 19° • Tiro na ha�a - Com 
BPM (J::tcarepaguá). um tiro na barriga, fõl encontra
• Morte na mar<J1:1.i.se _ do morto no Morro da Matriz, no 
Cerca de 300 pessoas aglomera- Engenho Novo, iSidn�y Neves Pa
ram-se ontem de manhã junto à tricio, 26 anos. Sidney, que mora
Praça Saenz Pena, na Tiiuca, pa- va lá mesmo, tinha autuações 
ra ver bombeiros de vi.Ta Isabel por furto e rece12tação de objetos• 
res�atarem O corpo de Renata roubados na 25ª DP (Engenho 
Raunundo de Souza, 27 anos, que Novo). 
se atirou de um apartamento do • Morto a pedradas - o 
oitavo a,ndar de um prédio da mendigo João 'Batista da Silva, esquina das Ruas General Roca 29 anos,. foi encontrado ontem 
e Conde de Bonfim e caiu na morto a golpe de pedras, que 
marq_uíse. Rénata, que mora em deixaram sua cabeça esfacelada. 
Vitóna, chegara ·ao Rio quinta- Seu cadáver estava na Estrada 
feira para se hospedar no aparta- do Mato, em frente à Fazenda
mento de tios, de onde se Jogou. Modelo, em Campo Grande- per
Eles disseram que ela viera "fugi- to da Fundação Leão XIII, da
da da casa dos pais", Núbio José qual ele era interno. 
de Souza e Maria Benedita Rai--..Ja T

' 
ah mundo de Souza que foram avi- � Iro na e eça - Com 

sados e viajaram iogo �ara o Rio. cinco tiros na cabeça, foi morto 
• Corno na cal,..ada _ ontem de madrugada Sebastião - r: 

0 
-s Xavier, 55 anos, dentro de sua Policiais do 3 BPM acharam no casa, na Rua Paulo Soares 41 no inicio da madrugada de ontem, bairro São Roque em Queimana calçada da Ru� Hermengar- dos. Sebastião morava sozinho, eda, em frente ao numero 619, no os vizinhos nada quiseram inforMéier, o corpo de Gilvan Alves da mar sobre o crime a policiais da 

Silva, 23 anos, que fora morto a 55• DP tiros. Ele vestia bermuda e cami- · 
sa listradas. � Corpo no cammho - Foi 
• Corpo na água - Pouco �contrado ontem de manhã o 
depois ae uma barc·a largar de cadáver de Ivan Linhares, 36 
Niterói, na noite de anteontem, a anos, mç,rto com tiros na cabe9a 
passageira Marilda Frota Barro- no Caminho de Iguaçu em Vila 
so de Engen, 25 anos, se atirou I}O de Cava, Nova Iguaçu. O local do 
mar. Um marinheiro da própria crime é deserto. 
mergu�ou logo em s�guida e'-'• Tiros de madru�ada -consegum salvá-la. Marilda, qu� �oberto Camargo de Melo, 23 mora na Rua Henrique Valada anos foi morto a tiros ontem deres 98 apartamento 63 e tem dru' d R Ar duas filhas não quis explicar por ma ga a na ua aponga, no 
que tentará O suicidio Disse ape- Morro do Sapo, bairro. Centená-

te
. 

fize rio, em Duque de Caxias. O asnas que recentemen. ra um sassinato de Roberto que moratrat�ento psicol,ógico. · va na Rua Goiás, bairro Pauli-
• Trro no queixo - Com um céia, em Caxias, é mistério para 
tiro no queixo, o soldado da Ae- policiais da 59* DP (Duque de 
ronáutica Rogério Portela de Je- Caxias). 



Grupo tira 
matador 

d�O ��f.!!.aJ _ Para
resgatar o justiceiro João dos San
tos, que estava internado na UTI do 
hospital Piratininga, no Bairro do . 
Capão Redondo (Zona Sul), desde o 
último flm de semana, cerca de 100 
pessoas invadiram º. hospital e, sem
disparar um tiro sequer, dominaram 
o guarda Arnaldo Magalhães de Li
ma, da Seccional Sul, e. levaram o
bandido. Policiais do 11° DP (Santo
Amaro) e da Seccional Sul estão
vasculhando toda a região de Santo
Amaro para tentar localizar o justi
ceiro. 

João dos Santos, que responde 
por 13 homicidios e estava ferido 
com' oito disparos, fora preso por 
policiais milltares na madrugada do 
iíltlmo sábado, na Região do Capão 
Redondo, mas ao resistir à prisão 
fora baleado. As 20 pessoas que fo
ram presas no hospital alegaram 
que nem mesmo conheciam o bandi
do e foram obrigadas a entrar no 
batí do caminhão usado para a inva
são� as placas não foram anotadas 
- por quatro homens armados. o
delegado �tonal da Região Sul,
Luis Spinola, descarta esta versão
aftnnaildo que todos são moradores
de favelas da região dominada pelo
justiceiro.

De acordo com o delegado, João 
dos Santos seria transferido para o 
Hospital da Penitenciária qo Estado 
e até mesmo chegou a deixar o Hos
pital Piratininga, na noite de an
teontem, mas não foi aceito. O mé
dico de plantão, segundo o delega
do, alegou que não havia vaias no 
hospital e mandou o Justjce•ro no
vamente para o hospital de ongem. 

A invasão começou às� horas de 
ontem. De acordo com a funcionârla 
do Hospital Piratininga, Maria do 
Carmo Maciel, a ação foi rãJ?ida, 
sem violência e quase em silêncio. o
guarda Arnaldo Magalhães de Lima, 
que escoltava o preso,.e os enfermei
ros foram dominados pelos homens 
que estavam armados, num total de 
9.uatro. A algema que prendia o Jus• 
t1ceiro à cama foi arrebentada com. 
a ajuda de um pé-de-cabra. .. 

Até o inicio da noite de ontem, o 
justiceiro João cios Santos, gue cor
re risco de vida devido aos ferimen
tos, não tinha sido encontrado pela 
Polícia, qqe já tem pelo menos qua
tro suspeitos do resgate do J?reso: 
são integrantes da qµadrillla lidera
da por João dos Santos. O delegado 
seccional preferiu não divulgar os 
nomes nem mesmo os endereços dos 
suspeitos. 
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Dois morrem 
atropelados 
na Via Dutra 

, 

Por volta das 5 horas de on
t.em, o Gol branco XI-8764, placa 
do Rio, atropelou quatro rapazes 
que estavam num acostamento 
da Rodovia Presidént.e Dutra, al
tura de Agostinho Porto, perto da 
entrada da Bayer, e causou a mor
t.e de dois deles, não identificados. 
Eles tinham saido de um ba1le e 
estavam esperando uma oportu
nidade para atravessar a pista. Os 
atropelados que escaparam- Luís 
Carlos Conceição, 19 anos, e 
Adriano Trajano da Costa, 16 -
foram socorridos no Hospital da 
Posse, em Nova Iguaçu, em esta
do grave. Luís Carlos t.eve trauma
tismo de crânio e Adriano fratura 
da tibia e do perõnio. É provável, 
segundo guardas da Pollcia Rodo
viária Federal, que o motorista do 
Gol estivesse embriagado, já que 
uma t.estemunha do acident.e viu 
o carro zigue-zagueando na pista.
Depois do atropelamento, o moto
rista fugiu, sem socorrer as viti
mas.

1. O D!A 
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Mulher toma veneno após 
matar o filho· de 2 meses· 

Maria Crtstina Vila dos San
tos, 19 anos, após envenenar seu 
tllho de 2 meses, Carlos Henrique 
Sántana dos Santos, na tarde de 
ontem, na Rua Gênova, 330, Ri
cardo de Albuquerque, tentou sui
cidar-se ingerindo o mesmo pro
duto, o raticida da· marca Mata 
Rato, mas foi socorrida a tempo 
pelos vizinhos e encaminhada pa
ra o PAM de Guadalupe. O bebê 
morreu no hospital. 

Segundo vizinhos, o fato ocor
reu por volta das 16 horas de on-

tem, quando ouviram um grito 
desesperado que vinha da c�a de 
Maria Cristina. Assustados, os 
moradores entraram na casa e vi
ram ainda o bebê agonizante e ao 
lado do corpo, um pacote do pro
duto Mata Rato. A mãe, ainda 
lücida e sentindo muitas dores 
devido à grande quantidade de 
veneno que havia ingerido, clama
va wr ajuda Imediatamente os 
vizfuhos·colocaram-na, juntamen
te ·com o bebê, num carro e os 
levaram para o P,AM de Guadalu
pe. Apesar de ter �hegado ainda · 

com vid�, Carlos Henrique mor
reu ao receber os primeiros socor
ros, enquanto a mãe, Maria Cristi
na, enC'ontra-se em estado de co
ma. 

Pollclais da 31• DP, Ricardo de 
Albuquerque, que registraram o 
caso, não souberam explicar os 
motivos que levaram Maria Cristi
na a assassinar o próprio tllho. 
Eles esperam, caso ela sobreviva 
ao envenenamento, ouvi-la em 
juizo. Neste caso ela será presa 
por homicidio cul�oso. 
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Fim de seinana no Rio 

· tein 15 assassinatos
Qutme pessoas foram mortas bus FM 6056, da Unha Nova Igua-no flm de semana no Grande Jtio. çu-Duque de Caxias. 

Uma das vitimas foi o presldent.e 
da Associação de Moradores de • Em Bonsucesso - Foi en
costa Barros, Salvador Braulino contrado na Rua Bittencourt 
Gonçalves, de 68 anos, assassina- Sampalo, Favela Nova Holanda, 
do a tiros na manhã de ont.em em em Bonsucesso, o corpo de um 
sua padaria, em Costa Barros, homem negro, de uns 30 anos, 
por quatro homens. Ele levou um morto a tiros. 
tirO no peito e outro no rosto. V - PW<..A- N I · Houve alnda uma t.entativa 1\/t .1. .1� em • guaçu - Três 
de homlcidio: Zenllqo Expedito homens.foram mortos a tiros na 
da Conceição, 25 anos, voltava madrugada de ontem em Nova 

sábado à noi
. t,e para casa, na Rua Iguaçu: o carroceiro Manoel CJe

Barão de São Félix, 116, perto da ral do Pereira, de 33 anos em 
Central, quando foi abordado por frente ao número 55 da Rua Prtn
três homens bem vestidos e ar-

� 
cesa Isabel

1 
no Bairro Jardim Re

mados. Um deles lhe disse: "É dento; J ose de Souza Ribeiro, de 
você mesmo." E disparou sua ar- 36 anos, na Estrada da Lagoinha, 
ma contra Zenlldo que, ferido no próximo ao Km 37 d.a Rodovia 

pescoço e nas nádegas, está in- Presidente Outra, no Bairro Ba
t.ernado em estado grave no Hos- rão de Guandu; e um homem 
pital souza Aguiar. �egro, de 30 anos presumlveis, de 

• · ·camisa amarela e calça azul, ao • Tiroteio - Em tirOteio por lado do ntímero 108 da Rua Tupi, 
volta das 23 horas de anteont,em no Bairro Vila Pauline. 
com policiais do 9º BPM, foi mor- • Ainda em Bonsucesso to com uma rajada de metralha- -
dora José Ricardo de Souza. Se- Policiais da 21" Df identificaram 
gundo os PMs, foi José Ricardo 2 homens 1:0ortos a tirOs na área 
quem iniciou o tirot.eio, ao sacar daquela· delegacia. Jorge Eduar-
sua arma e atirar contra eles. do Souza Conceição, 17 anos, �oi 

, • encontrado morto na Rua Bit-• PM assassmado - Baleado tencourt Sampaio, em frente ao 
anteont.em à noit.e na Avenida número 18, Favela Nova Holan
Cesârto de Melo, perto do Cefitro . da, Bonsucesso. Na Favela da 
de Campo Grande, o soldado PM Mart.seqüência da Nova BoJan
Antõnio Lopes, 39 anos, do Regi- da, walmir de Souza. 31 anos, 
mento de  Policia Montada também foi morto com tiros. 
(RPMont), morreu. N p . . 

• as ameiras - Dois ho• Na Ilha --_ Foi encontrado me?l$ aparentando t.er entre 20 e 
morto. a tiros anteont.em à noit.e 25 anos:,- um mulato de camiseta 

. em frent.e a sua casa, na Rua branca e um negro de camiseta 
Maldonado, 229, na Ribeira, Ilha amarela com um cordão de metal
do Governador, Júlio Ftanctsco no pulso esquerdo -foram encon
dos Santos, 21 anos. Mais tarde, trados mortos com vârtos tiros 
um homem que não se iâentifi- na manhã de ontem, no Km 4,5 
cou t.elefonou para as redações da Estrada das Palneiras. 
dos jornais informando que Júlio 
Francisco era o bandido conheci- • Facadas - José· c�1os' da 

do como Paraibinha do· lkndê. Conceiçãó Cardóso, 33 anos, foi ·
Acre�entou 9.ue a morte de· Pa- morto com vârtas facadáS no pei
raibinha está ligada à chacina to no irucio da manhã de ont.em, 
cometida por encapuzados, na por um homem conhecido ape
madrugada de anteont.em

..t 
con- nas por Luiz do Mangue. O crtme 

tra Alex André Medeiros 11·errei- ocorreu numa birOS'ca na Aveni• 
ra, Cláudia Ferreira da Costa e da Esperança, 27, Magé. 
Rosãngela de Fátima Inâcio da 
Silva, em frente a um forró, na

Dha do Governador. 
'( • Tiro no ouvido - o e.obra

dor Walmir Ollmpio da LÚZ, 22 
anos, foi morto com um tiro no 
ouvido esquerdo anteontem à 
noite, quando trabalhava no ôni-

• Meriti - Com dois tirOs no
peito, Marcos da Silva Santos, de
24 anos, foi delxado na manhã de
Qnt.em em frente ao P AM de
Eden, em São João de Mertti, por 
3 homens que estavam em um 
Scort preto. Marcos -morreu
quando era socorrido. 

Foto de Mércia Nascinfen1o · 

Os corpos de 2 homens foram achados pela manhá nas Painelras 

=-----.----�---
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P oücial rrwrto no ônibus 
O detetive da Policia Civil, Paulo César Rabello, de 31 anos lotado na 131 DP (Copacabana) foi morto com um tiro na barriga, na manhã de ontem ao reagir a um assalto 110 interior do ônibus 905, Manguinhos - Vila Cosmos. O motorista do ônibus, Marcos Antônio Ferreira disse aos policiais da 27ª DP (Vicente Carvalho) que dois assaltantes ameaçando-o com revólver, exigiram que parasse o veiculo na Estrada Velha da Pavuna, próximo ao Corrjunto dos Bancãrios. Quando a dupla começou a roubar os passageiros, o policial sacou do revólver e enfrentou os bandidos que atiraram .em sua direção e fulrtram na direção do Conjunto. õ policial foi atendido no Hospital Oet(Jlio· Vargas, Penha, mas não resistiu. 

lt Enxu�ados - Claudionor da Conceição, 41 anos, que trabalhava na. Status Chevrolet como enxugador de carro, foi morto ontem à noite, por volta das 23 horas 45m, com 4 tiros na cabeça, na Rodovia Washington Luis, Km 110,4, em frente ao posto Impérador, pista de subida. Claud1onor estava caminhando tranqüilamente pela rodovia, conversando com um amigo, quando, de repente, em frente ao posto, surgiu o assassino de arma na mão, que o chamou de vacilão e desferiu-lhe quatro tiros certeiros e fugiu. ocrime foi registrado na 60ª DP -Campos Ellsios. 
• Eletricista - Vanllson Carlos Lope; 32 anos, eletricista autônomo, rol morto na madrugada de ontem com um tiro de escopeta na cabeça, nos fundos da sua residência, na: Rua Concórdia, 83, Morro da Igreja, Venda das Pedras, em São Gonçalo, por quatro homens encapuzados que invadiram sua casa. A Policia esteve no local, mas nada conseguiu apurar a respeito do crime. Registro na 71ª DP - Itab<)raf. 
• Na Barra-uma mulher de 20 anos presumlveis, branca, vestida de calça jeans e camisa rosa de malha com mangas compridas, foi encontrada morta ontem, às 8 horas 30m, com um tiro desferido na nuca, no Quilômetro 21 da Avenida das Américas, em frente ao condominio Rio Mar, na Barra 

da Tijuca. Ela calçava sapatos de camurça pretos, estava sem as roupas de baixo e- tinha a.cabeça quase raspada e pintada de zarcão. O corpo foi encontrado por soldados da Policia· Rodoviária eos policiais da 161
· DP (Barra d.a Tijuca) pão têm pistas para esclarecer o crime. 

• Assalto - Damião Luiz Siavhan, 37 anos, deu entrada, na manhã" de ontem, no Hospital Get(Jllo Vargas, Penha, com um tiro no braço e na orelha esquerdos. A vitima falou aos policiais de plantão que foi baleada ao reagir a um assalto em frente ao n(Jmero 224 da Rua Fortinete em Vigãrio Geral, onde mora. ô -registro foi da 39ª DP (Pavuna). 
• lgre_ia - Willlan Costa, de 20 anos, fol preso na manhã de ontem quando tentava assaltar a Igreja Universal do Reino. de Deus, na Estrada Vélha da Pavuna; 3.610, .Inha(Jma: Willian e mais quatro homens·foram sutpreendidos pelos policiais, da 27�. DP (Vicente CarvalhQ) que chegaram ao local através do pedido de auxilio de um morador da rua. êomparsas de Willian fugiram a pé. Com o preso os policiais apreenderam um revólver Taurus calibre 38. 
• Maconha 7"' A equipe de Serviço reservado do 14° BPM (Bangu) prendeu em flagrante, àzero hora 30m de ontem, Edmilson Galdino da Sila, 19 anos, com 43 trouxinhas de maconha. Ele morava na Rua Pedro I, 40 na 
Favela 48, em Bangu, e foi abordado pelos policiais na Rua Tibalrl, peito do n(Jmero 48, no mesmo oafrro. A 34ª DP (Bangu) autuou o traficante 
• Desastre - Maria Regina de Oliveira, 20 anos, morreu, na madrugada de ontem, vítima de um acidente com a Pick-up de placa MD 4388 (RJ)

1 
em que vialava em companhia ae sua ir.má Maria Cristina de Oliveira, Carlos Emanoel Melo de Oliveira, que diri�a o veiculo, e Alexandre Pereira Costa. O acidente ocorreu no Km 73 da Estrada Jiúz de Fora, Petrópolis, quando Carlos bateu na traseira. de um caminhão Mercedez Benz, cuja placa não foi anotada. 

Maria Regina morreu no local, enquanto seus acompanhantes foram atendido·s na Casa de Saúde Santa Teresa, com escoriações generalizadas. O registro foi feito na 67ª DP -Petrópolis. 
• Pagamento - Cinco homens que ocupavam um Santana metálico e um Fusca branco, pla.l cas não anotadas, assaltaram na tarde de ontem quatro homens, que levaram NCZ$ 24.749,00, retirados momentos antes de uma agência bancãria no Centro de Caxias, para pagamento dos funcionários da flrrila Superta Construções Ltda. da Rua Osório Mariano, 1635, vila São Luiz

., 
Caxias. As vitimas, identificaaas como José Patrício Ferreira (32 anos); o gerente Gabriel Hemandes Rodrigues (45 anos), funcionãrios da fimla construtora e os seguranças da Transegur, Marcelo de Jesus Oliveira (27' anos) e Manoel Messias de Araújo (22 anos), contaram quehªº regx:essarem do ban�o no c evette UX-0049 com o tlinheiro, foram fechados por um Santana ocupado por três homens e por um Fusca com outros dois homens, que saltaram e renderam a todos, levando o dinheiro e as armas. O assalto ocorreu na Rua Osório Mariano e os ladrões fugiram em direção à Rodovia Washington Luls. 

• Desmatamento - o motorista, proprietãrio do caminhão JS-7626, Antônio Silva Oliveira, foi autuado por crime de desmatamento, .ontem à tarde, na 72ªSão Gonçalo, depois de ter sido preso na localidade de Portão da Rosa por PMs do Batalhão Florestal, conduzindo 14 metros cúbicos de madeira, procedentes da região do Mangue. 
• Baleada - Dois homens armados tentàram roubar o carro de Maria Verónica Vasquez, 35 anos, na Rua Intendente Magalhães

1 
em Campinho. Ao reagir ao assalw, Maria foi baleada na barriga e levada para o Hospital Carlos Chagas, sendo operada. Os assaltantes, que trat'egavam numa Maraló cor chumbo,-placa VG 4683, do Rio, fugiram sem levar o carro dela. 
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�preendida 7 
muleta de 

gross·o calibre 
Incursão ao Morro São José, em Jacarepaguá, resultou 
na apreensão por parte dos policiais do 18º BPM de 
uma muleta-escopeta, (foto) calibre 12. Além da muleta
escopeta, a polícia recolhe.u um revólver 38, uma carabina 
Urco calibre �2. além de vários sacolés de cocaína e 
material para embalagem da droga. A muleta-escopeta 
tinha sisterr a de disparo. Seu ocupante, não identificado, 
conseguiu escápulir antes da ·chegada dos policiais. Leia 
na página 5. 

• A presença do traficante Zacarias Gonçalves Rosa
Neto, o "Zaca", em Americana, no Interior de São
Paulo, vem causando uma verdadeira transformação
na rotina da cidade. Depois de receber denúncias de
que a "Falange Vermelha" Iria realizar uma operação
para libertar o criminoso, as, Polfclas Clvll e MIiitar
reforçaram a s�.!.ança na cadela pública. Página 5.
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T1iroteio 
• il 

' . 

em ·N,i_lópolis 
termina com um assássinado 

Depois de urr tiroteio no nú
rrero 421 da rua Amaldo de Car
valho, err Nll6poHs (pró�h'o 80() 
carrpo de futebol cb Nova Cida
de), poHclals que ocupavan" a 
Fàdk:>pa\rulha 54-1184, do .20" 
8PM, encontrara.,T Alberto Soa
res da SIiva, de 26 anos, que 
agonizava no- local e rroneu ao 
ser conduzido para o Hospital 
Getúlio Varga�.-Os PMs chega· 
rarr a terrpo de prende,r Valde· 
rrlro Cardlrt da SIiva, de 23 
anos. SfU lnrão Marcelo c._rd.,. 

-da SIiva· e Ant6nlo Cartoa. da
Conceição Ollvelra, de 24 anos,
�uspeltos de te1'81T partrcfpado
do tiroteio COO" o_ objetivo de as
sasslna'r as oito pessoas que se
'encontravarr na ·casa '421, onde
funciona urr ff' boca'"de·filtro.

Serr provas, no entantó, os três
hOO' ens forarr liberados ap6s
àeporerr na Delegaclà de �
po0s

1

$1-D"P ).

BOCA-DE-FUMO 

Notificado de que ocorrta urr 
tiroteio COfT' a participação de 
rrultas pe�soas, err Nll6polls, 
urra radiopatrulha corrandada 
pelos soldados Hélio e Joslas 
forarr ,nvladas pelo 200 BPM 
para· o IQcal-: casa ·n" 421 da 
rua Amaldo Carvalho, próxlrro 
ao carrpo do Nova Cidade. De
pois de efetuar as prisões dos 
hn-ios Valderrlro e Marcelo e 
de Antônio Carlos da Con_celção, 
a� de prt>vldenclar ·socorró 
para Aberto Soares, os PMs 
consegulrarr. 'apurar que o tiro-
telo fora· rrotlvado �r urra ten
tativa de assassinato err rrassa. 
O crtre seria praticado por urr 
grupo de horreris que Invadira 
a casa corr a finalidade de to
rrar a_boca-de-furr'o que all es
tava err funclonarrento. 

REAÇÃO 

'T arrbérr o delegado .brge 
Mário Gorres. titular da 57- DP, 

lnforrrou ter · recebido naquela 
Dfstrllal urra denúncia de que 
no .local funcionava urra boca
de·furro. De acordo corr a de
núncia feita à delegacia, as pes
soas que sérlarr vfth'as faterr 
pa{te de urra quadrltta de trafi
cantes de tóxicos.e forarr. ldentl· 
ficados COO'O Adriana de Souza 
Paula.- João Luiz de Ollvelra, 
Paulo Sérgio POS Sàntos, Van
derlel Moraes dos Santos, Luiz 
Cláudio Dias, Alexandre Fernan
do da SIiva, Alexandre GOO"es 
CavaHrlnho : e Douglas · Fafr 
Banks Pereira Júnior. 

· Populares que· se encontra
varr no tocai contararr aos r:>911· 
clals rrllltares que tudo corre
çou COff' a chegada à casa de 
urra dúzia de horrens, cujo obje
tivo era o de assassinar ós ocu-

. pentes e assurrlr o correndo da 
boca-de·furro. Corro os de den
itro reaglrarr, os Invasores fugi: 
rarr e os pollclals só consegul
rarr encontrar quatro pessoas, 
contando corr o horr err que foi 
rrorto. • 
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, Federal mata assaltante 
O ladrão de carros, Sidney 

Arruda Porto, de 28 anos, fllOrreu 
por volta . da 1 hora de ontem, 
após troca de tiros com o delega
do da Polícia Federal, Washlng
ton de Souza, na esquina ds Ruas 
Ibicui e Papuarl, na Vila da Pe
nha. A mulher do delegado, Ani
ta Maria Cerqueira de Souza, de 
40 anos, que estava em cempa
nhia do marido, foi baleada na 
perna direita e levàda para o 
Hospital Getúlio Vargas. 

o delegado disse aos deteti
ves da 38ª DP (!rajá) que Sidney e 
dois comparsas, armados de re
vólveres, tentaram assaltá-lo e 
roubar o seu carro um Escort 
prata, placa WF 7300, quando 
estava parado no sinal. Os outros 
dois fugiram a pé. O delegado 
disse que um deles saiu baleado. 
• Casal - Dois homens 'não

� identificados renderam ontem, 
' por volta das 22 horas, Sérgio de 

souza, 25 anos, e sua mulher Sô0 

nia de Souza, que estavam no 
Gol placa WF 6327 (RJ), no bairro 
de Brazilãndia, em São Gonçalo. 
Os dois assaltantes seguiram 
com o casal até a Avenida Ama
ral Peixoto, em Niterói, onde o 
liberaram e fugiram com o veí
culo. o fato foi registrado na 72ª 

DP - São Gonçalo. 
• Tóxico - Alfredo Ferreira 
Isidoro, de 40 anos, foi encontra
do morto perto de sua casa, na 
Rua Pereira de Almeida, 77, na 
Praça da Bandeira. Ele recebeu 
vários tiros. A ocorrência foi re
gistrada na 18ª DP (Praça da 
Bandeira). Policiais acreditam
que o crime esteja relacionado a 
tóxicos. 
• Farmácia - Dois homens
de cor preta, armados -de revól
ver, assaltaram, no inicio da ma
dru�ada de ontem, a Farmácia 
Levi, na Rua São Clemente, 107, 
em Botafogo. Após renderem a 
proprietária Genilda Lemos, 30 
anos levaram seu relógioe o da 
sua filha menor de idade. Como 
não havia dinheiro na caixa, ele;S 
q ueimaram medicamentos .  
Bombeiros do quartel do Humai
tá estiveram na farmácia. Os dois 
assaltantes, de acordo com algu
mas ·testemunhas, fu�am num 
Volks azul de placa nao anotada. 
Registro na 10ª DP. 
• Fuga de presos' - Trinta
presos da Delegacia de Vigilân
cia de Niterói serraram as grades 
das celas da Galeria A e tenta
ram fugir, na· manhã de on��. 
mobilizando cerca de 20 policiais� 

d� 12° BPM. Por pouco os pr4:s?S \/.__a No ônibus - um homem de nao escaparam. Houye falatõno, / -;0r parda, de aproxünadamente.que chamou � atençao �o c�ce- 20 anos, trajando camisa verde e reiro de plantll;O. A �ollc1� Militar calça jeans, que se encontrava no usou gás lac�ogeneo para al- interior do ônibus da linha Babi-cançar os fugitivos. Nas celas fo- Belford Roxo morreu com dois ram encontradas várias serras e tiros disparados por dois outros estoques. passageiros. Prati<:_ado o crlm�, 
• D · · " di eles desceram do onibus e fugi-OIS mcen os - Dois ram incêndios ocorreram na' madru- "'i,,;;,. · 

·d gada de ontem - um no Castelo e t • Esclareci o - Um telefo-outro no Catete. Uma boate ins- nem anônimo para a 56ª DP (Co-
talada na Avenida Be_ira Mar, mendador Soares) infonnou aos 
406, no Castelo, começou a pegar policiais que o triplo homicídio fogo entre 3 horas e 4 horas, mas ocorrido na madrugada de quar-
a situação foi controlada sem di- ta-feira foi devido ao envolvimen-
ficuldades pelos bombeiros do to das vitimas com o tráfico de 
Quartel Central; e um carro ficou tóxicos na área. Luís Ferreira 
destruído após incendiar-se nu- Fernandes, de 27-anos, Aidê Tei-
ma garagem na Rua do Catete, xeira

1 
de 23, e o funcionário da 

68, às 3h30m. Prefeitura do Rio, Ubirajara Pe-
se por um lado a situação na reira, de 35, foram mortos por 

boate foi contornada facilmente uma quadrilha rival que preten. 
- nem houve registro da ocorrên- · dia tomar a boca controlada se-
eia na 3ª DP (Castelo) - o incên- gimdo o desconhecido por uma 
dio da Brasília branca QB-7400, das vítimas. � de propriedade de Josair de Pau- O Detetive Fábio José da 
la Santos, 29 anos, despertou sus- SAO, encarregado das investiga-
peitas. Para J osair, há algo . de ções espera poder identificar nas 
estranho no relato dos bombeiros próximas horas os assassinos. 
do Quartel do Catete: eles teriam 

Arm , · 
retirado gasolina do tanque do • as e to::nco - Uma 
veículo, que era movido a'álcool. denúncia anônima ao 14º BPM 
Inconfonnado, o dono. do carro levou os componentes do Pata-
fez questão de registrar a ocor- mo 52-0042, comandados pelo 
rênc1a na 9ª DP (Catete). "Como é sargénto Wainer a uma casa sem., 
que· o fogo começa assim, se nem número da _Rua Belisário de Sou-
ao menos a ignição estava liga- . za, Vila Vmtém, em Re�engo. 
da?" indagou Quando da chegada da viatura · ' 

. policial, várias pessoas que ali 
X• Assassmado - Com dois estavam fugiram. Os policiais re-
. tiros nas costas· um na cabeça e colheram dois rifles calibre 22, 

outro no peito .{oi assassinado na marca "CBC", sem número e sem 
noite de ontein,'na Rua Justino munição; 5.300 A•trouxinhas" de 
de ·souza, em frente ao 148, em maconlla e 95 "sac�lés" de co-
Areia Branca um homem de cor caina, tudo foi encaminhado à 33ª 

branca cabeÍos lisos, de aproxi- DP, Realengo. 
madamente 30 anos, que trajava 

Mi , · 
calça e camisa jeans tendo na '-1.. • steno - Até a noite de 
mão direita uma touéa. f"etitem, policiais da 52ª DP (Nova 

. • Iguaçu) não conseguiram identi-
• Tiroteio - Soldados do ficar o corpo de um homem bran-
Serviço Reservado da PM, lota- \ co;-30 anos presumiveis, vestindo 
dos no 3º BPM, Méier, faziam uma camisa _social yermelha -�" 
levantamento no Morro do Uru- preta, calça cinza e c� de cou-
bu em Inhaúma, quando foram ro marrom, sem sapát,os. O-corpo 
recebidos a tiros por um grupo de foi �ncont�adó na Estrada de 
quatro homens- liderados pelo Adnanópohs em frente às Fur-
traficante Caveira. Houv4: revide, nas, com. dois tir«?S na cabeça de 
ficando feritlo Jorge LUls Para- revólveres de calibres 32 e 22. 
nhos da Costa (37 anos, residente O detetive Marcolino, que es-. 
no Morro âo Urubu), que morreu teve no local juntamente co� o 
no Hospital Salgado Filho. Com perito Lucas, encontrou próXIIDO 
ele os policiais encontraram um ao corpo um pedaço de papel 
revólver calibre 38, 66 trouxinhas com um núme_ro de telefone em 
de maconha e 30 papelotes .de no�e de António, sabendo d� 
coca1na. o fato foi comunicado à pois �e_ tratar d� um co�tóno 
DV-Norte, onde foi lavrado o au- dentário, mas na? co�egum na-
to de resistência, e à 23ª DP qa que pudesse 1dentific.ar a vi_-(Méier). tima. 
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,Três irmaos--
'-- . 

mortos, 
..., Três homens encapuzados, 

armados com escopetas e iden
tificando-se como policiais, ma
taram os irmãos Rogério Gonza
ga dos Santos, 24 anos, mecâ
nico, Roberto Gonzaga dos San
tos, 22 anos, segurança da em
presa Rio Forte, e Reginaldo 
Gonzaga dos Santos, 20 anos, 
motorista da empresa Paladino, 
após invadirem a residência dos 
três, na rua Artur Marquês, 301, 
bairro Engenho do Porto, Du
que de Caxias. Reginaldo dei
xou a esposa, Marta, grávida de 
seis meses. 

Momentos antes de pratica
rem o crime os assassinos inva
diram várias casas próximas à 
dos três irmãos, que estavam 
dormindo .em companhia da 
mãe .Maurina Firmina dos An
jos, 50 anos, e suas filhas, Heloi
sa, 19 anos, Lucinete, 13 anos, 
Luciana, 17 anos, Leonardo, de 3 
meses, filho de criação, e o neto 
Dênis, de 1 ano e 3 mesés. O 
outro filho adulto, Gilson, tam
bém mecânico, mora em Mauá. 

. Polícia mineira 
Nervosa, mas ao mesmo tem

po demonstrando resi�nação 
diante da tragédia, Maurma Fir
mina explicou que acordou com 
os gritos de "abra que é a Poli
cia". Momentos depois, sua casa 

Rogério Gonzag� dos Santos 

foi invadida pelos encapuzados, 
que exigiram que os rapazes dei
tassem no chão, reviraram tudo 
e, sem dizer nada, mataram os 
três e fugiram. "Meus filhos mo
ravam comigo e nunca tiveram 
envolvimento com a Policia. 
Eles ainda tentaram mostrar os 

, documentos, mas os homens 
não quiseram saber de nada. 
Quarta-feira à noite várias pes
soas-viram um Fusca cinza e um 
Chevette bege, com vários ho-

Roberto onzaga os an os 

mens armados, rondando aqui 
em frente. Acho que eles fazem 
parte da policia mineira, mas 
não sei porque mataram meus 
filhos", disse Maurina, cercada 
por vizinhos, parentes e curio
sos, todos muito chocados com 
a violência do crime. 

Policiais da 59° DP-Duque 
de Caxias - estiveram no local e 
nada conseguiram apurar. Limi
taram-se ·a registrar a ocorrên-
"ia· 

Argentino baleado no Monza 
.NOVA IGUAÇU (Sucursal) -

O executivo argentino Ernesto 
Jaime Bolton, de 57 anos, foi 
encontrado ago'nizante com um 
tiro de pistola 7 .65, na cabeça� 
na mala· do Monza TC-7916 de 
São Paulo, de propriedade da 
multinacional Cyanand Indús
trias Químicas, na Rua Cirilo, 
no Bairro Juscelino, em Mesqui
ta. As primeiras informações 
que chegaram à 53ª DP (Mesqui
ta) dão conta de que Ernesto foi 
seqüestrado por quatro homens 
e teve o carro roubado na porta 
de sua residência na Rua Dr. 
Brás de Pina, 1751, apartamento 
402, no Largo do Bicão, no Rio, 
na noite de anteontem. Ele ficou 
muitas horas desaparecido até 
ser encontrado baleado. 

O Patamo 52-0273, do 20º 

BPM (Nova Iguaçu), comanda
da pelo sargento Osvaldo Leôni
das da Silva, passava em ronda 
pelo Bairro Juscelino, quanao 
um popular abordou os policiais 
e avisou que um Monza estava 
com -as portas abertas e com o 
rádio ligado com volume alto e 
sem ninguém no interior. Os 
PMs foram àveriguar. Ao se 
aproximarem do carro, ouviram 
gemidos vindos do porta-malas. 
Ao abrirem, depararam com o 
argentino sangrando...muito e o 
levaram para a Casa de Saúde 
Nossa Senhora de Fátima, onde 
foi operado ãs pressas. Ele per
manece em estado grave, no 
CTI. 

Seqüestro 
A esposa de Ernesto, que até 

o final da tarde de ontem não

havia· comparecido. à 53ª DP, 
disse na 38ª DP (Braz de Pina), 
onde registrou o seqüestro do 
marido, que ele não se separava 
de uma pasta com documentos 
confidenciais, "onde toda a sua 
vida estava registrada". No en
tanto não forneceu mais deta
lhes aos policiais. 

Os detetives da 38ª DP con
seguiram apurar ainda, graças a 
ajuda de um vigia de perto da 
casa da vítima, que ele foi rendi
do e colocado no banco traseiro 
do carro. Os delegados Murilo 
Inácio Alves, da 53ª DP, e Elir 
Bitencourt, da 38ª DP, vão en
trar em <;ontato para investigar 
a ocorrência. A suspeita inicial é 
de que o crime esteja ligado aos 
documentos que Ernesto levava 
na pasta. 
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Médico e a i 
mulher morto& 

. 

no automóvel ; 
X.. DUQUE DE CAXIAS (Sucurs�- O médico Armando José Sibantó,de 40 anos, e sua esposa Nllcemi{JlRibeiro Sibanto também de-40 an(f4,foram encontrados mortos - cadaum com uin tiro na cabeça - dentrpdo Gol placa de Magé KQ-1091, estacionado nos fundos do Hotel Palmeiras, no Km 1 da Rodovia Wâshington Luiz, no Bairro Parqu� Beira Mar. O crime ocorreu durante a madrugada, mas os corpos só foram encontrados quando amanh1t ceu o dia, graças a um telefonema anônimo dado para a Delegacia local, a 591 DP. As investigações estão sendo feitas sob rigoroso sigilo pelos policiaÇs da 59• DP, que alegam a possibilidade de prejuízo para as dill�ências, caso o que já foi apurado, seJa divuls gado. Na v.erdade, o que está diflcultando a divulgação dos fatos é a possibilidade levantada pelos policiais de que o casal terial sido assa$sinado no interior do Motel Las Vegas, distante cerca de 500 metros doponto onde o carro foi abandonadQ. Algumas notas de despesas do motel foram encontradas no bolso da calça do médico Armando José Sibanto, e se referiam a 4 caipirinhas e bolinhos de bacalhau que foram consumidos pelo casal. Os policiais logo descartaram apossibilidade de assalto, tendo emvista que talões de cheque e dinheiro foram encontrados entre os pertences do médico e de sua esposá.
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Caiu na rede 

-y..._ e foi mort�
O comerciante Alexandre 

Rodrigues Ribeiro (23 anos) es
tava na loja de sua propriedade, 
no Km-1 da Rodovia Washing
ton Luiz, Caxias, quando chega
ram vários homens que que
riam "todas as armas". Alexan
dre alegou que só negociava 
com fogos de artificio e que não 
dispunha de armas: Um dos ho
mens jogou-lhe sobre a cabeça 
uma rede de pesca e o anastóu 
para fora do estabefecimento, 
onde seus comparsas deram-lhe 
3 tiros na cabeça. O comercian
te ainda foi levado para o Hos
pital Getúlio Vargas, mas fale
ceu. 
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Qual!�'!.��? .. ��.�2?:� e, !?re<:.!�adkam 
branco e três mulatos..:. invadiram bermuda. Como a outra vitima, a casa da Rua cataguazes, s/nº, 1, 

a residência do dentista (aposén- também foi morto a tiros. Vila Fonte Nova, Austin, e seqües-
tado) Armando Satanini, de 72 T afi traram José Roberto Laia (22 
anos, na Estrada da Capoeira • r cantes - A guarnição anos). A vitima foi levada para a 
Grande, 216, Pedra de Guaratiba. do Patamo 52/0077, do 23° BPM, Rua Ub�. 9, no mesmo bairro e· 
Durante mais de 2 horas permane- sob o comando do sargento Ed- assassinada com vários tiros. A 56ª 

ceram no local à procura de valo- mar, tirou de circulação ontem, na DP está investigando. 
res. Armando e sua mulher, Pé- Avenida Borges de Medeiros, no 
rola, assistiam a um programa de Leblon, os traficantes de drogas 
TV quando os criminosos chega- Cláudio de Sousa (19 anos) e Luiz 
ram, exigindo dinheiro, jóias e dó- Cláudio de Oliveira (23 anos). Os 
lares. Sem violências, eles revira- dois conduziam 33 sacolés de co
ram tudo e acabaram se conten- caina. 
tando com um aparelho de som, D duas TV a cores, um videocassete, • enúncia - Vários telefone
um anel e a aliança do dono da mas para o 14° BPM deram conta 
casa. A mulher recusou-se a entre- da existência de uma boca-de
gar a sua, e os marginais não se fumo na Rua Marechal Joaquim 
incomodaram. Eles revaram tam- Inácio, 776, Realengo. A guarni
bém a Belina da família, placa RJ- ção do Patamo 52/0042. Só que ao 
UM 5414. chegarem e prenderem Renato 

1 � Vieira de Cerqueira (24 anos) ao-1-" Execução - Dois homens invés de encontrarem drogas, de
foram executados ontem a tiros pararam com um motor de carro 
no Largo da Covanca, São João de Volks, ano 81, a álcool, e um carro . 
Meriti. Seus nomes: Milton César Escort, preto, placa RJ-XG 1327. 
Vasconcelos (20 anos), residente Renato estava armado com um 
na Rua Guarani, 14, Bairro Tre- revólver de calibre 38 e 10 balas. 
zentos, S. J. de Meriti, e Rogério 
Monteiro Vieira (15 anos), mora
dor na Avenida Miguel Couto, 325, 
Largo do Guedes. Policiais da 64ª 

DP registraram. 
• Cadáveres :- Populares en
contraram o cadáver de um ho
mem mulato de .18 anos presumí
veis, na Rua Minuando, próximo a
um valào, em Bangu. A vitima -
que vestia apenas um sbort - le
vou vários tiros. Na mesma área,
na Estrada do Quafá, vários mora
dores encontraram o cadáver de
um homem de 40 anos presumi-

• Escapou - Herminia de
Sousa (40 anos) caminhava pela
Rua João Vicente, em Marechal
Hermes, quando foi atacada por
dois assaltantes armad9s de faca.
Por sorte, os soldados Atila e Wil
son, do 9° BPM, viram o lance e
foram em cima dos criminosos.
Um deles conseguir fugir, mas o
seu comparsa não teve a mesma
sorte e foi preso, sendo _autuado
em flagrante na 30ª DP. E Ulisses
da Silva Oliveira (19 anos).
• Fuzilado - Três homens

• Retençã9 - Em decorrência .
de um acidente com um ônibus da
empresa Salutaris e um caminhão
do Exército, o tráfego na Avenida
Brasil sofreu uma retenção que se
estendeu de Parada de Lucas até
o Caju. O choque ocorreu na pista
seletiva de subida. 
. • Espancada - Carla Socorro 
da Sifva (19 anos), residente na 
Rua Feijó, Baixa do Sapateiro, 
Bonsucesso, foi espancada ontem 
por seu vizinho Carlos Santana. 
Levada ao Hospital Getúlio Var
gas, ela recusou-se a dizer os moti
vos da agressão. 

• Brasileirinho _.:. Dona Car
linda Josefa da Conceição, mãe de
Brasileirinho - morto pela PM em
julho do ano passado, em compa
nhia dos traficantes Naldo e Cas
siano -, desmentiu ontem que o
traficante Jorge Alberto de Souza,
19 anos, assassinado no último dia
29, na Central do Brasil, fosse seu
filho ou de seu marido Francisco
Augusto Filho. Os jornais noticia
ram Jorge Alberto, conhecido co
mo Ratinho, era· irmão de-.Brasi
leirinho, seguindo informações do
inspetor Fernando da 13ª DP (Co
pacabana), que o prendeu 1 mês
antes de seu assassinato.
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Bancário apanha 

O bancário Marcos Vinicius 
Carneiro ·da Rocha, de 20 anos, 
residente no Enge�o de Dentro, 
foi vitima, ontem de madrugada, 
da.guerra entre turmas rivais qúe 
vêm agitando e dlvidindo aguele 
bairro, nos últimos meses. Identi
ficado como membro da "Gang 
da Pracinha'', ele foi espancado e
roubado por cerca de 20 moças e
rapazes, que se diziam inte�an
tes da "Gang As de Ouro' , no 
interior do. ônibus da linha 636, 
Gardênia-Praça Saens Pena), na 
Tijuca. Conseguindo livrar-se dos 
a�essores, por pouco o bancário 
nao foi atingido por cinco tiros 
disparados por um deles e avisou 
à Policia, que prendeu 5 dos rapa
zes. 

no ônibus 

O f�to aconteceu por volta de 
1 hora da-madrugada. Marcos ;vol
tava da casa da namorada, em 
Jacarepaguá, quando foi reconhe
cid9 pelo grupo, que entrou no 
coletivo na esquina da Rua Ado1-
. fo Bergamini com Rua Pernam
buéo. Embora alegasse não fazer 
parte de.grupo algum, o bancário 
foi cercado e agredido a socos e

pontapés pelos rapazes, que se 
diziam seus inimi�os, e ainda lhe 
tomaram um cordao de prata, um 
relógio, um talão de· cheques e a 
carteira contendo· documentos. 
• Presos - Conseguindo se

. �at:ar do �po, Marcos pulou do
orubus runda em movimento, a
tempo de escapar de 5 tiros dispa
rados em sua direção. Ele correu
até um Patamo do 3° Batalhão,
que passava pelo local naquele
momento, contando o. que havia
acontecido. Os policiais consegui
ram interceptar o coletivo pren
dendo Sérgio Lourenço, de 19
�os, Salvador de 'Oliveira Filho,
de 221 e Carlos Alexandre Alves,
Moacrr Brito da Silva e Fábio 
Andrade, 18 anos. Todos forám 
identificados pela vitima e leva
dos para a 26" DP, de Todos os 
Santps, sendo autuados. 

São eles: o Tenente-Coronel José 
Armando Cintra, do apartamento 
3,01, de onde levaram um v.ideo
cass�te. um apl,lrelho de som, 200 
cx:uzados novos, 1.5 dólare&, um 
televisor em cores, prataiias e um 
Voyage (placa uz.:6529). Já o 
apartamento 302, do Fiscal de Fa
zenda Carlos Edmonde de Almei
da, os assaltantes levaram 8 litros 
de whisky importado, um televi
sor em cores, uma maquina foto
gráfica, um micro-sistem e um 
video-cassete. Os policiais de 37ª 

DP informaram que o assaltante 
Renan é foragido do Presídio Es
meraldino Bandeira. o carro rou
bado pelo bando foi' visto na Ave
nida Brasil minutos depois do· as
salto. 

• Em Olaria - Paulo Roberto
Visconde Gonçalves, de 29 anos, . 
'foi encontrado morto a tiros, on- ·
tem de madrugada

., 
na esqufua da 

Rua Pirangi com avenida Brasil, 
em Olaria:,O crime foi registrado 
por policiais da 22ª 'DP, da Penha. 

� Na caheç� ".'"" Um telefone
ma anônimo à RP Mont, na ma
nhã de ontem, dava conta da 
existéncia de um cadáver de .ho
mem, em frente ao número 3 da 
Estrada das Chitas, na Pedra de 
Guaratiba. A vitima, um homem 
preto, 30 anos presumíveis, vestia 
calça de brim azul e camisa bran
ca. Tinha vários tiros, principal
mente na cabeça. 

• Em Copacabana - Três • Espancad� ·- �oliciais da
homens armados com facas inva- 29- Dl" (Madurerra) vao apurar o
!iiram; na manhã de ontem, o assassinato de Clâudio da Costa 
apartamento 301 da Rua Masca- Lima (solteiro, 18 anos). O corpo 
renhas de Morais, 49, em Copaca- foi enterrado em um monte de 
baria. Os assaltantes renderam o estrume na · châcara. situada na 
porteiro Moisés. Pereira dos San- Rua Bernardino de Andrade

1 
stn°

1 

tos e dominaram a moradora Gi- em !rajá. A morte de Cláudio foi 
sele Braga, qµe chega:va nu

�
eausada por e&pancamento. 

Chevette. Gisele foi obrigada a · 

=gfu
3
d�a,

al
d��Jfr�� !f.:!. • Desconh�cido - o corpo

dos dois televisores um video- de um homem negro, alto, fo�, 
cassete, jóias e dinhéiró. Quando 28 anos presumíve1S, que vesti� 
o trio saía do prédio, levando taro- apez,as uma sunga vermelha, f�i
õem um Monza de outro proprie- encontrado caído na Rua do Anil, 
tálio e a moradora Gisele uma na Favel� de Eden, pró"'imo à 
guarnição de radiopatrulha do 19• torre da Light. A 64ª DP, Vilar g,os 
BPM (Copacabana) prendeu os �eles,,registrou.
lagróes. Na 12• DP (Copacabana), · / • 
eles foram identificados como • Sem documentos - um
J.oão da Costa Avelã, 22 anos, homem negro, 20 anos presumi
Alexandre Luz Ribeiro e Claude- veis, foi.encontrado morto à miU'� 
nir.dà Silva Moreirá, ambos de 18 gero da �odovia Washingtop 
anos. Na delegacia, os assaltantes Luiz, no Km 122, Vila Sãô Luiz 
tentaran incriminar o porteiro Caxias. A vitima, que não portàvá 
Moisés Pereira, acusando-o de ter nenhum documento, vestia cami
facllitado o assalto. Os três foram sa xadrez nas cores azul e verme
autuados por roubo seguido de lho, bermuda branca e calçava 
seqüestro. · · tênis pretos. Tinha um ferimento · a bala na cabeça. 
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Três tOrturados e nwrtos 
f--::..,Dois homens e uma muuier na _casa de ha}?itaçáo coletiva lo- velocidade exce.ssiva no cruza. foram executados a tiros por volta calizada na Rua dos Limadores, mento das_ Ruas·Barrelros e Gons das 19 horas, quando havia movi- 45, Bangu e ontem, de madruga- zaga Duque, provocou a colisão mento de pessoas na área e pin- · da, os vizinhos despertaram com com o carro de Aàllson Ferreiraguém testemunhou. Eles tomba- os gritos deles,já que o quarto que Lima. Em conseqüênciá, não só ram num terreno baldio situado ocupavam estavam em chamas e Acijlson como sua mulher Vânia na Avenida da Glória, Bairro No- a porta totalmente fechada. Bom- receberam ferimentos enquanto a va Aurora, Belford Roxo, e ela · beiros de Realengo for� acipna- �a do casal, MliFc�la, pei:dia r num campo de futebol próximo, dos, entraram em ação impedindo a VJ.da Por ser Prj.mária, Fanny sob uma das balisas. que as chamas se propagasse�ve direito a surs1s. os dois homens tinham idades aos demàis quartos - e salvaram C - ld d · - · que variavam entre 20 e 25 anos, uma das vitimas, que apresenta- • rue a e -:- Um homem deUm deles estava-com uma corda va, entretanto, queimaduras do 1º, or pre� aparentando 25 anos àe amarrada ao pesc.oço e apresenta- 2° e 3° �aus; seu companheiro, idacrebfoi executado com Ull\ tirova várias perfuraçoes produzidas infelizmente, havia sido carboni- na ca eça num terreno baldio da por tiros, vestia camisa marrom, zado. A vítima recebeu os primei- Rua Dona Perpétua, Bairro Jacu-mas a calça, de veludo, encontra- ros socorros no· Hospital Olivério tinga, Mesquit,a. Ele vestia camisa va-se arriada na altura dos tomo- :Kraemer, sendo removida, em se- �ela de mang�- compridas e zélos. Seu compánheiro havià re- guida, para o Inamps do Andaraí. calça -it:ans �. iµites !ie morrer, cebido váriós tiros e vestia ·blusa 

F 
sofreu violências, Insatisfeitos, de-verde e cueca'. azul. • esta - Com os votos de pois da execuçã'o, os matac;ioresA mulher, de cor branca, esta- todos os servidores da Secretaria deceparam, o pênis da vítima. va totalmente despida sob a bali- de Policia Civil, a escrivã Terezi-sa, e tudo indica que, depois de ter nha Moreira Sampaio, foi eleita • · Acidente - um homem desido estuprada pelos criminosos, �cionária Padrão da Policia. A cor branca, cabelo castanho claro acabou sendo e�ecutada a tiros. eleição fez parte das comemora- dirigia O Volks �. placa RJ·NX 

Bal d 
1 -Çó�s da Semana do Po,licial, que 45&'1, pela Avemda Brasil e, ao• e� o - Severino Francis- . hoJe se encerr� c�m um J,antar - tentar ultr:apassar. o ônibus de tu-co Correia (24 anos) encontrava-se show na Associaçao Atlética Por- rismo da empresa Fretamento na perta da residência (Rqa Aioa- tuguesa, na Ilha do Governador, a número de ordem 749, procedente ra, 433, Bairro IIiterlándia, Belford partir das 20 horas, c�m apresen- de s. Paulo, não· pôde evitar o Roxo) quando um carro passou e taç!1o de Roberto RelS, da Asses- choque com o·coletlvo e, em seguium dos seus ocupantes abriu fogo sona de Comunicação Social da da a bàtida na mureta divisória na sua direção. Severino, atingido Policia Civil. A grande atração é o tlé e seu acompanhante Cosme na cabeça, foi levado para o Hos- cantor Agnaldo Timóteo. Enio do Nascimento tentaram fu-pital da Posse, em Nova Iguaç� e e C d , gir, mas foram 'detlaos pelos pas-de lfi.. removido para o Hospitãi a averes - Populares en- sagelros do ônibus. Cesme disse Getúlio Vargas, onde se encontr!l con�am O!}tem �s cadáveres de que não conhecia o motorista a com poucas chances de sobrevi- Ad�rrur Jpse Inácio (23 anos) e quem acompanhava, alegàndo ver. �� de Sousa e �Uva �16 anos) que q_ue pedira a ele uma carona no 

M 
. _ Jaziam com v�os tir(?S na R1:1a Posto 13. Quanto ao causador do 

• erceana - Tres homens �arlos Sampaio Correia, .s�tis� acidente, este não tilíha documeI).-annados de revólveres assaltaram snno. As autoridades policiais na- tos muito menos do veiculo e re-o Bar e Mercearia Manoel Vilaça, da sabem sobre a ocorrência. cus'ou a revelar O noine. A não ser na· Estrada Itaipu-Babi, 798, Bel- os·danos materiais; ninguém rece-ford Roxo-1.� fugiram com a impor- • Boiando - o coroo de um beu ferimentos.tância de .NOZ$ 700,00, um relógio, liomem de cor preta, de 25 anos N rih . um toca-fitas e uma caixa de c�r- presumiveis, apareceu boiando • a aiice.ira - Populares veja: Os criminosos fugiram num nas águas do Rio Meriti, nos fun- encontraram o cadáver de um ho• 
Monza branco, placa RJ-ZH 6879, dos do Clube Pavunense. A vítima mem brancg, de 25 anos presumide propriedade de Carlos Magno vestia- camisa listrada e calça veis, que jazia em uma ribanceira Rodrigues, de que.rp. haviam rou- jeans. existente no ftnal da Rua Arcoz.elo bado, e que abandonaram na mes- com Vale das Acácias, próximo a ma estrada. Es�anhamente, os la- • Condenada - A juíza Maria um Condominio em construção,drões deixaram no carro não só a Inês da Penha Gaspar, da 34ª Vara Bairro Vila Valquelre. A vitima caixa de cerveja como o toca-fitas. Criminal, condenou a 1 ano de estava com as mãos amarrad�, ,. • prisão, por homicídio culposo, a vestia calça Jeans e camlsa.venné-• lncendio - Dois homens Jovem Fanny Falman que, dirigin- lha e apresentava vários ferimeiialugaram um quarto anteontem do o carro de sua propriedade em tos produzidos por faca. 
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1 Prostituta rrwrta a tiro_ 
Uma prostituta de 19 anos de 

idade e conhecida na Praça Tira
dentes como Baianinha, foi assas
sinada com um tiro ho rosto pró
ximo ao estacionamento existen
te na Avenida Passos, 49_ Local de 
concentração de muitas mUlhe
res,. wna delas viu, uns 20 minutos 
antes, a vítüna discutir com um 
homem cujas caracteristicas não 
soube descrever com precisão. 

Balanlnha ainda tentou de
fender a vida atracando-se c.om o 
matador, mas este, mais forte, 
agàrrou-a pelo pe�coço, causan
do-lhe ·alguns arranhões e, em se
guida, deu-lhe o tiro, fugindo. Po
Ilciaia da 4ª DP compareceram ao 
local, mas não conseguiram apu
rar em tomo da ocorrência, sendo 
informadas apenas que a vítima 
tinha uma filha de 6 meses. 

• Gargalo -· Tudo era anima
çãc;i num bar da Rua Conde de
Bonfim, esquina com a Rua dos
Ara'()Jos, na Tijuca. Samba pra
valer, muita bebida rolando. Lá
pelas tantas, dois homens come
çàm. a discutir, ninguém sabe os
motivos. Partem em seguida para
a bri§a, mas a tu,rma do "deixa 
disso' entra em ação e os dois se 
separam. Mais alguns minutos, e 
voltam a discutir de novo. Desta 
vez, um deles quebra uma garrafa 
e, de posse do.gargalo, golpeia seu 
oPQnente no pescoço. Este, san
grando muito, tomba sem vida, 
enquanto, o çrimirioso foge no 
e:x:ato momento em que chega ao 
local uma viatura do 6° BPM -
Patamo 54/0828 - sob o comando 
do soldado Albuquerque. A 19ª 

DP é acionada logo em seguida e 
a vi_j;ima (que aó ser golpeada 
correu para a rua1 onde morreu) 
f9i identificada como Edson Pe
reira Ourgel (32 anos), residência 
ignorada. 

tem, na Rua Bananal, em frente 308 conduzindo várias bolsas com 
ao prédio 787, Bairro Jardim Leal. caixas de bananadas, pirulitos, 
Duque de Caxias. As autoridades balas e chiclestes, mais a quanµa 
policiais da 59" DP comparece- de 12 mil cruzados novos. Alega
ram ao local e não conseguiram ram, na 18ª DP, que pretendiam 
levantar nenhuma pista para es- distribuir os doces com as crtan
clarecer a ocorrência, que está ças, festejando o dia de Cosme e 
envolta em mistério. Damião. 
• N�ém viu _.: Clá�dto� Fuzilad;s � Luiz Antô:oMart!Júl 'Miranda (31 anos) passa- ' de Oliveira (33 anos) encontrava-va pela Rua Domingos Lopes, e!Jl se na residência, localizada na Campinhos, (uma rua d3:5 mais Rua José Alves da Costa (uma movimentadas) quando foi assas- cabeça-de-porco) Vila Rosaly, sinado com dois tiros na cabe_ça. São João de Meriti, em compa-
0 detetive Alexandre, da 28ª 1:JP nhia da mulher _ creuzinha de �ntrou eµi ação, interrogou várias Moreira Santos (31 anos). Por volpessoas mas nenhuma delas for- ta da meia-noite vários tiros fo�eceu qualquer _9etalhe para faci- ram ouvidos pelÓs vizinhos que, litar a eluc1daçao do crime. entretanto, não abriram portas 
• Vá · s .; .. 08 ou janelas. Quando o dia amanhe-. . no � - 9 come�- ceu, Luiz e Creuzinha foram en-e1ante Sebastiao Camana Rodtj- contrados sem vida na área exter-gues (40 anos) chegou .à sua �es1- na' do prédio. dêncla, na Travessa Generos1da-�de, 213, Vila da Penha, dirigindo o No �· tal A ç · • Puma de sua propriedade, placa . . - 1axmell'a
RJ-YQ 5840. Mas, nem conseguiu Maria elena de Carvalho (50
desligar o motor. Dois homens anos) saia de casa para trabalhar 
armados o dominaram entraram em Botafogo quando notou que 
no veiculo mantendo-o entre havia um cadáver no quintal. Ela 
eles. Quando o bandido que co- reside na Travessa Nélson Alv�s 
mandava as ações deu a partida, Machado, 8, centro de São Joao 
o comerciante avisou-o que O vei- de Meriti e, prontamente comun_l
culo estava com pouca gasolina. cou o !ªto às autoridades pbliciim; 
o criminoso entrou na Avenida da 64 DP, que comparece_ram ao
Brasil e no primeiro posto parou local e identificaram a vitima co
para abastecer. No instante em mo Ronaldo Dias (26 �os), re�i
que o homem do volante desceu d_ente na R:ua Santa_ ij1ta de.Cas
paia dar as ordens ao funcionário s1a, �o, ?airro Jar�un Bo�ànico. 
ao posto, Sebástião tentou fugir e Seu umao - Joseb1as Perell'a, de 
foi morto com vários tiros. o co- 30 anos - declarou que Ronald!) 
merciante tombou já sem vida e estava desempregado e fora vis1-
os ladrões mais que depressa, tar a mãe, na �ua Santana, de 
trataram de fugir a pé mesmo, quem consegmu a quantia de 
sem se interessarem mais pelo NCZ$ 20,00, p_ara al�as despe-
veiculo sas. Em seguida, foi visitar a ex-. companheira Marilena da Silva 

Dias, par.a ver a filha de 3 anos. De 
acQrdo com os policiais, Ronaldo 
teria sido morto em outro lugar e 
desovado no quintal da faxineira_ 



• 

X. Cadáver - Populares en
contraram o eadáver de Róbson 
de Oliveira Tributtno (24 aos) que 
Jazia com vârios tiros na Rua 
Caµipos

., 
Bairro Cavaleiro, Ca-

as. A D9- DP. registrou. 
Estranho -, Pllnio Nelson 
reira de Azevedo passava pela 

Avenida Almeida Garreta, Bairro 
Capivari, Camros EUseos, Ca
�as, quando fo tnorto com dois 
tiros - um na ·cabeça e outro na 
mão direita. Pllnio - que ttnha 50 
anos - tombou a poucos metros 
de uma gtiartta onde. dois guardas 
noturnos estavam de.Serviço. Es
tranhamente, ouvidos pelii's auto
ridades· policiais da· 60ª DP, eles 
disseram que· "estavam por fora" 
da ocorrência. Mesmo assim, os 
policiais arrolaram os dois como 
testemllllhas, certos de que men-

· t1am.

Facadas - Luiz Carlos de 
Almeida (38 anos) estava bebendo 
numa birosca da Rua da Mata, s/ 
nº, ·vna Maria Helena, Campos 
Ellseos, Caxias, em companhia de 
um homem conhecido na ârea co
mo Zé Paraiba. Em dado momen
to, os dois discutiram e ressenti
das um com o outro

i 
se separa

ram. Horas de{>Óis, .1c,uiz Carlos 
apareceu sem vida próximo à bi
rosca, em cpnseqüência de várias 
facadas. Zé Parafba está desapa
recido e, para � autoridades poli
ciais da 60ª DP, ele seria o crimi
noso. 

Mistério - Kléber Bragança 
(50 anos} foi crivado de tiros, on-

1 
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. • Flagrante - Cristiane 
Araújo C'arneiro (18 anos) cami
nhava pela Rua Ourique, na Pe-
nha, quando foi dominada por , 

l 
�1:i��YJ��e����u-fii1: 1�t• Execução - o motorista
o relógio e quando pretendia apo- Francisco �artins d� Sousa (�2
derar-se de outros pertences tra- anos) dirigia um ônibus da Viaçao
tou de fugir correndo com o com- Vera Cruz, placa RJ-FI 5433, pelo
parsa, ante à aproximação da RP centro de Noya Iguaçu quando 3 

. 54/0278, cuja guarnição entrou em homens sinalizaram para que pa
ação e conseguiu prender ps cri- rasse. Obedeceu. Um deles, entre
minosos em flagrante. Levados tanto, pediu que a porta da frente 
para a 22• DP, os dois foram iden- fesse aberta, dançlo a en�nder 
tificado_s como Itacy dos santos que q�erta uma il\formaç�o. O
(19 anos) residente na Rua Cham- motonsta (?bedeceu e os tres en
polion, quadra L, lote 7, Belford traram ra{?1d�ente no veiculo.� 
Roxo e Fábio Eugênio Elias (20 deram vários trros pum passage1-
anos) morador da Rua Nabucodo- ro de cor preta, magro, cabelos 
nosor 330 também em Belford encaracolados,. que vestia berml;l-
Roxo' ' da verde, canusa branca e têms · pretos. A vitima morreu instanta-
• Metalúrgico - o metalúr-<.1 neainente.
gico Aneão Bento Perez da Silva k.
{50 anos) morreu asfixiado ontem, • Carhomzada - um tncên
em consequência de um vasa- dio destruiu totalmente o quarto 
mento de gás garbônico �corrtgo onde dormia a menina Daniela 
na plataforma de centrifugaçao Marinho, de 3 anos, filha de José 
da Cia. Metalúrgica Barbará, em Luiz Marinho e Valda Lúcia San
Barra Mansa. De acordo com o tos. o fogo irrompeu - ninguém 
diretor do Sindicato dos Metalúr- sabe como -po Lote 12 da Quadra 
irtcos de V!)lta Redonda, Clãudio 2 da Rua At.lla, Bairro Jardim 
Cruz, a vituna tentava fazer uma Redentor em Nova Iguaçu atin
sangria na rede de gás para acen- gindo o quarto da criança, que 
der o maçarico que aquece o re- morreu carbonizada. 
servatórto para ferro-fundido. De 
acordo com as normas de segu
rança, frisou, o trabalho deve S!!r 
realizado por duas pessoas e nao 
apenas por uma, por se tratar de 
tarefa de risco. 
• Ladrões - Policiais do 6° 

BPM prenderam Geraldo Moisés
Casemiro (32 anos) e Gfison 011-
veira da Silva (41 anos) quando
eles saiam do depósito de Doce
Tijucano, na Rua Hadock Lobo,

• Assalto - Dois homens arma
dos de revólveres assaltaram o
apartamento 304, na Rua Lôpes
da Cruz 167, Méier, do contador
Ubirajara Galvão, de 40 anos.'
Eles roubaram um videocassete e
várias jóias de ·ouro no valor de
NCz$ 20 mil, pertencentes à espo
sa do contador, Sônia de Lima
Gatvão. Ubirajara registrou a
queixa na 25ª DP (Méier).
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, Torturado e mnrto a faca 
Um homem nu e amor daça do, santo), acusa dos de terem partici- acontecen do. Pela manhã, entre-

não i dentifica do pela Polícia, foi pa do do ritual. tanto, encontraram o corpo de 
encontra do morto num campo de " ,, José Carlos Pinheiro da Silva (35 
futebol da Rua Sã� Geral do,. sem � Isca - Lourival de Olivei- anos)

{ 
que havi� leva do vári�s ti

n�ero, B�o Pilar, Dt!q_ue de Ulra (38 anos) estava numa birosca ros, wém de fenmentos ocasiona
Caxias. A vit1ma levou vanas fa. na Rua Carolina Ferreira 78 dos por paula das e martela das. 
ca das e foi tortura da antes de Bairro Areia Branca Belforci Ro� As autori da des policiais da 56ª 

morrer. xo, ond'e bebia em cÓmpanhia de J:?P n:ão têm pistas para o esclare-
uma mulher. Lá pelas tantas, dois c1mento · d? massacre. 

• Assaltantes - Policiais do homens o _ chamaram da p�rta. • Suspeita - As autori da des 
18º BPM pren deram ontem, na Prontamente, levantou-�e e foi sa- policiais da 22• DP registraram, 
Ci da de de Deus, William Gomes �er o que os desconheçi dos que- como suspeita, a morle de um 
Francisco e Raimun do Mendes nam. Só que, . ao pôr os pés _ do homem pardo, de 35 anos presu-

dos Santos, apreen den do um re- la do de fora, foi morto com vários riúveis encontra do com a cabeça 
vólver de calibre 38, uma tevê tiros, enquanto s�a acompanhan- esfaceÍa da na Rua Honório Bica-
colori da, um rádio AM-FM, dois te tratava de fugJ.l'. lho em conseqüência de uma 
aparelhos de som e várias garra- As autori da des policiais da 54ª qué da da passarela existente so-
fas de bebi das importa das -pro- D� c�mp�ecer� ao_ local e as bre a via férrea, nas imediações 

duto do assalto pratica do, na úl- primeiras mve�tigaçoes revela- da Es4lção da Penha. A vitima 
tima terça-feira, na resi dência do ram logo que _a Jove� que acom- teria si do atira da por marginais. 
Coronel do Exército Gilmar Bre- fs�. ªav::iri�o�aª a

te
t
n
é ªo

se
l
rv
oc

i
al

do 
d
d

o
e • Condenado - Em julgano de Lima, na Rua Ministro Ga-

briel de Pisa, 155, Freguesia, Ja- crime. mento presidi do pelo Juiz José 
carepaguá F d 

· Luiz Nunes, do 4° Tribunal do · • aca a - Roberto José de Júri, José Carlos.Alves Fernan des 
e Ah l 'd Sousa (39 anos) era biscateiro e foi con dena do a 15 anos de reclu-so Vl os - N� dia 7 de morava na Rua Doutor Antônio, são, acusa do de ter assassina do a o�tubro de 1979, o meruno Antô- Lote 12

1 
Jardim da Fonte, Quei- -tiros o pedreiro José Xavier An-ruo Carlos Mansur, �e apen� 2 ma dos. Ontem, ele bebeu com dra de diante da.noiva Zirlene e de anos e 9 �eses, mais conheci do I' A dolfo Casteano Alves e, nin- seus familiares, exatamente co�� .Jl;llllnhO, d�saparec�u da ·, guém sabe os motivos, desenten- quan do festejava o noiva do. A . �resi dencia. Sete di� depo1S, en- deram-se. Horas depois, Roberto promotora Ana Mariá Gaitas Ba-tretanto, seu corpo foi encont?,'a do foi assassina do em casa com uma ra ressaltou que o crime foi prati-a porta da fazenda de propi:,ieda- facada no peito. Adolfo é suspei- cado por vingan�a pois José µre-e _ de �oacir Valente. A cnança to, de acor do com os policiais da ten dia matar o mnão da vitima tena_ si do morta num ritual de ::.. 55ª DP. . mas, como não o encontrou na magia negra naquela fa�nda, de festa, resolveu matar o pedreiro nome· Bom Vale, localiza da em {i Na trave - Antônio Luiz dos que chegou a implorar ajoelha do C9:I1ta, 9-alo. Resulta do: C! fazen- santos (29 anos) foi amarra do nu- pela vi da. 

deiro . e seu emprega do F1oti, �o- ma das balisas do campo de fute- • 20 ram lincha dos por uma �ulti dao ol do Erco, na Rua Leonel dos . anos -
0 

Su�meti do a 
de mora dores_ da área, que des- santos, Bairro da Mangueira co- J�lgamento no 4 Tnbunal do 

truiram tambem quatro can:os da men dãdor Soares, e executa do Júri, Mauro Jorge de _sousa, o 

Delegacia local. Ontem, em Julga- com vários tiros no peito e na B�inho, chefe da batena do Sal-
mento que começou às 13 horas e cabeça. De manhã, 0 corpo foi gueiro, foi con dena do a_20 anos de 
termln�u às. 4 hqras, o_ �bunal encontra do e ostentava um car- prisão P(?r ter �sassma do, em 
do Júri de N1teró1, pres1 d1 do pelo taz com ós seguintes dizeres: _ companhia de mais três compar-
Ju� Luiz Noro�a Dqarte, con- "Este não rouba mais." sas, Cosme da Costa Santqs, o 

clum que o meruno nao morreu M d 
Cosminho, porque a vitima deixa-

em nenhum ritual de magia ne- • assacra o - Mora dores ra a quadrilha éle. traflcan�s co-
gra, ten do o júri absolvi do tam- da Rua Caparaó, Comen da dor man da da po,r Pedro Marreco, es-
bém Alfre do Ferreira Oliveira e Soares, despertaram com muitos te morto posteriormente por poli-
Ronal do ·Nascimento, auxiliares gritos: Só que ninguém abriu por- ciai� com.an da dos pelo delega do 

do fazen deiro_ (que era pai-de- ta ou Janela para ver o q_ue estava Hélio Vigio. 
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Morto a bala e incendiado 
· Integrantes de um grupo de
extemúnio que vem agtndo em
Magalhães Bastos dominaram
um homem branco, com idade
variando entre 18 e 22 anos. De
pois de amordaçá�lo e amarrá-lo,
conduziram-no numa Brasflia
branca até próximo a um terreno
baldio na Rua Engenheiro Traia
no de Medeiros, onde o executa
ram com vários tiros. Para qqe os
policiais tivessem dificuldade e�
identiflcar o corpo, os assassinos
embeberam as vestes do homezp
com gasolina e atearam fogo. Os.
matadores deixaram o local utili
zando a Brasilla e um Opala es
curo, de acordo com testemu
nhas.

.. C:-� Carro roubado - Foi 
�oubado ontem, na Rua Mare

chal Floriano, em frente ao Clube 
dos 500, em Duque de Caxias, o 
Volks vermelho de placa RJ-RN 
8310 de propriedade de Aw:tber
to da Silva. I!úormações pata 
771-9849.

l 

• Atropelamento - Ao ten
tar atravessar a Praia do Fla
mengo· próximo ao Hotel Novo
MundÓ, José Maria Batista Perei. ra (57 anos) foi atropelado e mor
to por um carro não identificado. 
A 9l DP tomou conhecimento. 
e Suicídio - Desgostoso, Val
decy dos Santos (41 anos) enfor
cou-se numa mangueira no Cemi
tério de Santa Cruz (Rua da Ver
dade, Santa Cruz) utilizando um 
flo de cobre. Funcipnários da ad
ministração encontraram o cadá
ver e comunicaram o fato aos 
policiais da 36ª DP. 
• Cadáver - Populares en

ontraram o cadáver de Rinail d�
ascimento (19 anos), com 4 ti-

ros, no Viaduto de Itatiaia

• Segtl!ança - Dllson de
. Oliveira (35 anos) era guarda de
segurança. Ontem, ele se encon
trava na esquina das Ruas Oscar
Bueno e Barros Peixoto, quando
foi assassinado com 10 tiros nas
costas. A Policia não tem pistas.

• Aniversário - Cosme Do
mingos Ferreira estava comemo
rando aniversário (41 anos) ,em 
sua residência, na Travess� 7,
Vila PinheJros, Manguinhç,s,
quando foi executado com Vár/-OS 
tiros. De acordo com o detetive
César da 21ª DP (Bonsuc.essç)ha
vitimá fazia parte da quadl'il. a
de traficantes de dro�as da área,
chefiada p·or Gilbertmho.
• No peito - Eduardo· de
Souza Sifva (18 anos) foi visto em
companhia tle dois homens na
Rua São Benedito, em frente à
casa número 253, Bairro do Rola, 
Santa Cruz. Horas depois, popu
lares o encontravam morto com 3
tiros no peito,

e Ambulância - Abel Antu
nes Bastos dirigia.uma ambulân
cia da Prefeitura de Cabo Frio 
pela Rodovia Cabo Frio/ Rio Bo
nito quando o veículo derrapou e 
capotou. �bel morreu no local e 
os quatro funcionários que ele, 
conduzia receberam ferimentos 
diversos, sendo medicados no 
Hospital Darcy Vargas, em Rio 
Bonito. 

• Assalto - Três homens 
armados invadiram o aparta
mento 102 do prédio nº 165 da.
Rua Fonte da Saudade, ·na La
goa, residência do Capitão - de
Fragata Jüllo César Ferreira da
Silva (47 anos), ,que foi amarrado
pelos criminosos. Minutos de-

. pois, os assaltantes fugiram le
vando dois videocassetes, uma tv
a cores um aparelho de som e
jóias, ãiém. do carro Flat, placa
RJ UW-1314, de propriedade da
vitima. Os ladrões deixaram no
local o Chevette RJ IU-8989, cer�

· tamente roubado.

ção do Patamo 52/0179. sa.b o co
mando do cabo Joel suspeitlµ'am 
de um grupo de rap�s que se 
encontravam numa esquina de
serta de Vigário Geral· e resolve
ram se aproximar. Eles correram 
e ao mesmo tempo, atiraram, 
mas foram perseguidos e presos. 
Eram eles: Roque Santana dos 
Santos �2 anos); Moa�ir Silves
ter Júniot(23 !lJlOS); José Teixei
ra da Fonseca (24 anost Oswaldi
no de Oliveira· Silva (;,,.3 anos) e 
Carlos Alberto Ribeiro da Fonse
ca (23 anos). 

• Roubaram carro - Dôis
homens que roubaram o "Fuscâ"
vermelho, placa XH-4732, no.Cen
tro de Campo Grande, foram per
seguidos pela RP-54-0718, coman
dada pelo cal;>o Creilson, do RP
Mont. Na estrada do Viegas, eles
foram alcançados pelos patrulhet
ros mas um deles escapou. O
outro foi presp e.levado para a 34ª 

DP.,Bangu. E Paulo Roberto Pe
reira de souza (solteiro, 25 anos,
Av. Antares, travessa 61, bloco 79,
Conjunto Antares).

• Matou-se - Uma mUlher
branca, de cabelos compridos (55 • Esquadrão ...l o co�o deanos presumíveis) matou-se on- uma jovem, aparentando 20 anos, tem Jogando-se do apartámento u que vestia uma camisa vermelha 402 áo prédio 515 da Rua Bulhões 1" e calça preta e tinha uma tatua--Marcial, em Parada de Lucas: A gem ae uma 'caveira atravessado39l DP registrou. por duas espadas (o slmbolo do 

esquadrão da morte) na perna di-• 2 baleadc:>.s - Paulo Marcos reita foi localizado ontem pela Gonçalves, de 18 anos, e Cidio miüihã por moradores em.um ter-B'atista de Oliveira, 28, estão no reno baldio na Avenida Benja-Hospital Getúlio Vargas, na Pe- mim Pinto, 1.148 no Centro de nha, baleados na cabeça Segun- Belford Roxo. Policiais da 54ª DP do os policiais da �7ª DP;(Vicente (Belford Roxo) estiveram no lo-de Carvalho), ambos são olheiros . cal. , 
da boca-de-fumo situada na Rua 
1, no Conlunto R�sidencial da • Na cisterna,.. Uin homemPraça de Vicente de Carvalho. Os .J.mulato aparentando 30 anos, que dois baleados foram levados para V't;rajava' calça jeans sem camisa, o pronto-socorro do HGV por foi encontrado morlo á:tiros den-dois homens, não identificados, tro da cisterna de um Ciep em armados com uma pistola cali� construção na Rua dos-Estudan-45 e uma metralhadora. Ao tes no Bairro Xavantes' em Bel-mar conhecimento do.fato, o se- ford Roxo O corpo foi içado.por tetive Airosa vasculhou as e- Bombeiros de Nova lgl:iaçu e re-pendências do hospital, mas não colhido ao IML do Município. Po-alcançou a dupla, qtJe fu

1 
giu n_µ- licials da 54• DP registraram. ma moto -vermelha de p aca nao 

anotada 

• Traficantes - A guarniçlo
do Patamo 52/0037, comandada
pelo cabo Flávio realizava uma
blltz na Favela de Acari, quando
foi atacada a·tiros por w;i grupo 
de homens. Houve reaçao e os 
marginais trataram de fugir. Só 
que dois .deles não foram sufi
cientemente rápidos e acabaram
sendo capturados durante a per
seguição. Conduziam um pacote 
com lOQ gramas de cocaina e
foram levados para a 39ª DP. Tra
tava-se de Adriano Gomes Da
masceno (18 anos) e Ro!Jlero Bar
bosa de Sousa (21 anos).

• Desordeiros - Policiais do
g,, BPM que integravam a guarril-

• Desaparecido - Marcelo
Roberto l'érreira do Amaral, · 9
ános, está desaparecido desde às
10 horas de doIIiingo, quando s.aiu
da casa de sua avó na Rua José
da Mota em Ricardo de Albu
quérque 1e resolveu acompanhar
um caminhão de propaganda do 
candidato Leonel Brizola, que 
saia da Praça de Ricardo de Albu
querque. Marcelo estava usando 
um short verde e camiseta listra
da branca e amarela. Quem tiver 
informações sobre o paradeiro de 
Marcelo pode entrar em contato 
com a familia através do. telefone 
242-2363, do Arquivo Naci,onal,
onde sua avó, Dulcinéa, trabalha,
ou ainda em seu endereço, na Rua
José da Mota, 382, em Ricardo de
tubuq\lerque.



-

Acusados em 
. corrupção vão 
a depoimento,.!' 

NOVA IGUAÇ.U (Sucl,lrsàl) -
Presos pelo delegado-titu1ar·tla De
legacia de Vigllâilcia e Capturas da 
Baixada Fluminense, Elson Cam
pello, o papiloscopista e presidente 
do diretório do PTB de Belford ·Ro
xo, Joel Gomes Leal, 54 anos -ele 
idade, e 18 de Policia, e o traficante 
de t6xicos Jorge Luis Soares da Sil
va, 32 anos, o Tenório, foram inter
rogados ontem pelo juiz da 2ª Vara 
Criminal deste Municlpio, Marcos 
Antôruo de Backer. Os dois foram 
flagrados pelo·delegado, quando Te
nório colocou no bolso do policial 
NCz$ 50,00, no dia 13 deste mês, n.a 
porta da delegacia ao ser liJ:>ertado 
por força de um alvará de soltura 

[ 
expedido pela 39ª Vara Criminal. 

Perante o juiz, o policial e Tenó
' rio confinnaram a versão que conta

ram quando foram presosr de qu� o 
dinheiro era o pagamenw dê- um 

. empréstimo feito por Joel, chefe do 
Serviço de Informações Policiais da 
DVC-Baixada, ao preso que lhe pe
diu para fazer um lanche. No entan
to, durante ·a conversa, Joel que 
fu.mbém émembro da Igreja Univer
sal do Reino de Deus, disse ao trafi
cante "que se ele tivesse fé em Deus 
não ficaria preso por muito tempo", 
fila.se ouvida pelo delegado quando 
deu voz de prtsào aos dois, na hora 
em que Tenório sala em companhia 
do seu advogado e do · otfüial de 
Justiça. 

Preso desde o dia, do flagrante 
no Ponto Zero, em Benfica, o papi
loscopista Joel Gomes Leal acusa e;> 

delegado de persegui-lo, devido dias 
antes ter encaminhado ao Secretá
rio de Policia Civil, Hélio Saboya, 
um abaixo-assinado com 400 ade
sões, pedindo a destituição do dele
gado titular da 54ª DP (Belford Ro
xo) Oeraldó 'Marques, por conside
rá-lo· inoperante e bairro estar 
"àbandonado pela segurança pú
blica". Segundo Joel, ç, titular da 
DVC-Baixada estaria agindo em so
lidariedade ao colega e por isso o 
prendeu. 

Tanto o policial quanto o trafi
cante estão enquacfraêios nos arti
gos 333 e 317 do Código Penal (cor

. rupçáo ativa e passiva) que prevê 
pena de 1 a 8 anos de pnsão caaa 
um. 
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Assassinato 
r de crianças 
aumentou 

O dossiê elaborado pelo Movi
mento Nacional de Meninos e Meni
nas de Rua

.t 
que constatou o assassi

nato de 8.: crianças de janeiro a 
junho, em 15 Estados braslleiros

1,na 
avaliação do secretãrto-executJvo 
do Ceap. (Centro de Articulação de 
Populações Marginalizadas), lvanir 
dos Santos, embora represente mais 
uma contribulção ao problema, su
bestimou os m.lmeros. De acordo 
com Ivanir, a quantidade de crian
ças mortas no Brasil pode alcançar 
números muito mais elevados. 

lvanirdisse que somente no pe-
rfodo de janeiro de 1987 a julho de 

'1988, em três municfpios do Rio, 
uma comissão especial coordena.da 
por ele e designada pela "Defense 
For Children Intemational", órgão 
da ONU para a Infância e Adoles
cência, constat.ou a morte de 342 
crianças em CaxJas, Nova Iguaçu e 
Volta Redonda, em sua maior parte 
por grupos de extemúnJo. Segundo 
Ivanir, o número pode se multiplicar 
ate por três, se fossem incluJdos 
todos os Municfplos do Estado. 

Encontro 
Será realizado a pattir de ama

nhã, em Brasllia, o II Encontro Na
cional de Menores de Rua0 que con
tará com a presença de 75 crianças 
de t.odo o Brasil e de alguns pafses 
sul-americanos. Um dos objetivos 
do evento é denunciar o extemúnio 
de crianças, como explica Helena 
Jansen, da coordenação nacional do 
encontro. "Denunciar e apresentar à 
sociedade a questão", afirmou. 

,-J 
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REGISTRO POLICIAL· 

O ô'nibu da linha Rodoviária-Engenho de Dentro trafegava em excesso de'velocidade em Vila Isabel 

A 

Onihus bate em 2 post�s na Vüa 
Um ônibus da Empresa Ma

tias, que faz a linha Rodoviãria
Engenho de Dentro, placa RJ
KN 3797, colidiu ontem com 
dois postes e derrubou parte de 
um muro na Rua Barão do Bom 
Retiro, em Vila 1sabel. O veí
culo era dirigido em alta veloci
dade pelo motorista José Antô
nio Alves de Mendonça. Além 
do motorista, receberam esco
riações os passagei.J:'os Nelson 
Rebelo de Carvalho e Maura 
Martins da Silva, medicados no 
Hospital Salgado Filho. 

• "Arrastão" _ um ônibus dos a tiros na Rua Eliseu Vis
que faz a linha Rio comprido/ cont, na subida do Morro do 
São Salvador, placa RJ-XN Fallet, Santa Teresa. Eram seis 
5345, deixou a central dirifs

. do bandidos, todos integrantes de 
uma quadrilha de traficantes pelo motorista Francisco C sar. chefiada pelo bandido conheci-O cobrador era Ricardo Antô, do como Cai-Cai. Foi pedido nio Ribeiro. Quando trafegava reforço. um helicóptero auxipelo Viaduto dos Matinheiros, liou nas buscas, mas apena, s vãrios homens iniciaram o ar- tid rastão: começaram a levar to- três SUSJ?eitost foram de dos e 

dos os pertences dos passagei- em segwda liberados. 
ros. Um deles estava armado e As · d prometia "matar um": Foi • sassma o - Marinaldo
quando um dos _passageiros ati- i<I de Souza Castro, de 38 anos, foi 
rou contra os criminosos. o que V-- executado na madrugada de 
estavá armado (preto, de 35 ontem, em frente a sua residên
anos presumlveis) receoeu um eia na Rua Santos Dumont, lote 
tiro no peito e cambaleando 20, quadra 23, no Bairro São 
�onsegulu descér do ónibus pa: S�bastião, em

An
Duque de Ca

ra logo em seguida morrer. Um xias. Segundo gelo. da Silv� 
dos assaltantes não foi ·suflcfen- C�stro, pai da vitima, seu filho 
temente rápido para fugir e . fo] morto por um homem qu� 
também foi ferido no peito, en- nao soube descrever devido a 
quanto a passageira Leila Cam- �scuri�ão, A !>9ª DP registr�u e
pista Gomes (23 anos) recebia investiga mais um homicidio. 
um ferimento na perna esquer-
da. O ferido foi levado para o 
Ho�'Pital Souza Aguiar. Trata-
va-se de M.8.S. (16 anos), resi-. ) 
dente em Padre Miguel. A pas- 'tJ 
sageira foi medicada no mesmo 
hospital. 

;8� 
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• Médicas ....:. Fim de plantão 
na Clínica Jacarepaguá, Rua 
Iriquitiá, 322, Jacarepaguá, aí 
por volta das 22 horas, e as 
médicas Sebastiana Ribeiro e 
Helenice Almeida Capeda, am
bas de 28 anos de idade, deixa
ram o local. Quando entravam 
no Voyage de Sebastiana - cor 
cinza, ano 89, placa R.J-WG 9777 
- foram dominadas por dois ho
mens de cor branca, de 25 anos 
preswrúveis, armados de revól
veres.

As médicas ficaram à mercê 
dos criminosos durante algum 
tempo, mas, na Avenida Brasil, 
próximo a Bonsucesso, eles per. 
mitiram que elas desembarcas
sem e fugiram levando o veí
culo. Policiais da -32ª-DP estão 
investigando. 
• PM ladrão - o cabo do

- Exército Ruarley Egito Martins
(21 anos) estava ao volante do 
Chevette placa RJ-XM 2355, de
sua propriedade, estacionado 
na Rua Mário Mota, e·m Bento
Ribeiro, quando foi atacado por 
dois homens armados. Os crimi
nosos o seqüestraram e no mes
mo bairro, na Rua Américo da
Rocha, mandaram que desces
se. Ruarley, ao ver-se livre, acio
nou o Patamo 52-0038, que sop 
o comando do sargento Santos, 
iniciou a perseguição aos la
drões com o apoio da RP 54-
1118, do go BPM, chefiada pelo 
cabo Tibiriçá. A perseguição es
tendeu-se até a Avenida Mare
chal Alencastro Guimarães, eJn 
Ricardo de Albuquerque, quan
do o Chevette foi, afinal, inter
ceptado. Os seus ocupantes 
abriram fogo. Os policiais res
ponderam e um deles foi atingi
do de raspão, na cabeça e o 
outro, na coluna vertebral. Le
vados para o Hospital Carlos 
Chagas, os criminosos foram 
identificados como o PM Sérgio 
Baltazar de Oliveira (25 anos) e 
Carlos Alberto Barros (23 anos) 
- este em estado.grave,, corren
do risco de ficar parantico. O
PM foi autuado em flagante na 
30ª DP (Marechal Hermes). 
• Execução - Três homens

� armados de revólveres e escope
lf'i tas invadiram na madrugada de 

ontem o barraco de Eraldo Se-
verino, de 45 ahos, na Favela do 
Xangô, na Vila São Luís, em� 
Caxias, e o mataram com vários 
tiros, seqüestrando ainda seu 
filho Antônio Carlos Bastos Se-.
verino, 20 anos. Na madrugada 
policiais da 59" DP (Duque de 
Caxias) junto com um perito do
ICE do Município estiveram no 
local e 56 acharam o ·corpo de 
Severino. Mais tarde, pela ma
nhã o cadáver de Antônio Car
los também foi localizado criva
do de tiros a cerca de 10 metros 
d0 barraco onde morava. 

• Na Ilha - Seis homens
armados assaltaram três :11:
tamentos de um prédio loc 
do na Estrada da Bica, Ilha do 
Governador. O primeiro, 101, de 
Luiz Carlos Azevedo Lima; o
segup.do, 201, de Wilson Martins 
Esteves e o 301, de Simone Dru
mond Albuquerque .. os bandi
dos roubaram um total de 3 
videocassetes, 4 aparelhos de 
Tv a cores, 4 relógios, jóias em ' 
quantidade, um carro Monza e 
um Escort, que abandonaram 
�utos depois na Rua l:'rojeta
da, 2, Conlunto dos Bancários, 
na Praía da Bandeira. 
• Homicida - Policia.is eia ·7'.
Companhia Independente da 
PM prenderam o traficante e 
homicida Gilson Araújo de Car
valho, acusado de ter assassina
do o cabo Bianor, do f7° BPM 
(Ilha do Governador), há cerca
de 1 mês. O matador foi preso 
em sua- casa, na Praia de Mauá, 
onde foram apreendidos vasos 
de barro com plantações de ma
conha. 
• Cadáver - Morad0res da
Favela Risca Faca, Distrito de 
Inoã, Mancá, encontraram o ca
dáver de Ubiratan Correia da 
Silva-(26 anos) com vários tiros 
no _peito. Policiais ,da 82ª DP 
estao investigando.
• Padaria - Dois homens
armados assaltaram uma pada
ria situada na Rua Ana\Nery, 
2104, próximo à Estaçãó do Ria
chuelo, de onde roubaram NCz$ 
4 mil e um revólver Taurus de 
calibre 32. Os marginais domi
naram o. proprietário da casa, 
Antero Dlriiz Paes, e 5 fregue
ses. 
• Traficante - Policiais da
Divisão de Policia Federal de 
Niterói prenderam o traficante 
e homicida Nllton Guido, que se 
encontrav-a em frente à Prefei
tura e conduzia 4 quilos de ma
conha. 

• Tiroteio - Policiais do 6º 

DP (Cidade Nova) foram recebi-
' 
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• No ônibus - Um ônibus da
Viação Mangaratiba, placa RJ
SY' 0523

.t.. 
trafegava pela Aveni-

� da Nilo t'eçanha, centro de Du
que de Caxias, dirigido por Fer
nando Rodrigues do Nascimen
to. A viagem transcorria nor
malmente quandQ um passagei
ro que estava no último banco 
pagou a passagem,. passou pela
roleta e, em seguida, Já de revól· 
ver na mãb, deu quatro tiros em 
outro passageiro, mais tarde 
identificado como Paulo Sérgio 
Alves Vidal (38 anos), gue teve 
morte-imediata. O crimlnoso fu
giu e o motorista conduziu o 
coletivo até a 59ª DP, onde as 
autoridades policiais tomaram 
as providências cab1veis. 
• '

Seqµestro - Wanderléa
Coelho Almeida Cardoso, 24 
anos, registrou queixa ·ontem 
de manhã na 36ª DP (Santa 
Cruz) pelo roubo da Paraty 
branca QI-8420, de Duque de 
Caxias e seqüestro de seu mari
do, Jorge Tadeu Almeida Car
doso

J 
26 anos, e seu primo Ale

xanare Brum Farta, 21 anos, na 
noite do dia 26. Segundo a mu
lher, os dois foram levados com 
o automóvel da porta de sua
casa, na Rµa Felipe Cardoso 
2.777, bloco 2B, apartamento 
705, em Santa Cruz, por três 
homens que se diziam policiais 
e chegaram num Opala preto. A 
Policia suspeita da versão de 
Wanderléa

1
dona de uma loca

dora de auromóveis junto com o
marido e ainda não tem nenhu
ma pista dos seqüestradores. 

.• Tóxico - Componentes do
Patamo 52-0190, comandados 
pelo sargento Diniz, do 15° 

BPM, Caxias
.,.em ronda normal

,pelo Bairro vila Operária, ná
quele município, notaram que 
no bar e mercearia situado na 
Rua Joaquim Tenório, 28, dois 
homens entregavam um embru
lho ao comerciante. Ao abrir o
embrulho, o sargento encon� 
trou 31 papelotes de cocaína e 
50 trouxinhas de maconha. Os 
três foram levados �ara a 59" 
DP, Duque de Caxias

1 
�endo 

identificados como Anare Bar
bosa da Silva (24 anos), o co
merciantej e Antônio Pessoa 
Fraga (2'! anos) e Eduardo 
Brandão Santos (20 anos), que
'foram autuados e recolhidos ao
xadrez.· 
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-¾Macaé apelà contra
vWlência na cidade 
Com faixas, cartazes - e até 

um trio elétrico - centenas de 
moradores de Macaé (municlpio 
localizado no norte flu.r,i.inénse) 
foram às ruas protestru- contra a 
crescente violência d.a cidade. Os 
manifestantes interromperam o 
trevo da Avenida Amaral Peixoto 
por volta das 14h, causando um 
congestionamento no trânsito 
por mais de 2 horas. 

A manifestação foi organiza
da pelas 36 ·associações de mora
dores do municlpio, assustadas 
com os dados de violência.regis
trados pela 130ª DP: só nos últi
mos 9Q, dias, a cidade teve.150 
residências arrombadas e assalta
das, 70 carros furtados-e -·o mais 
grave. - 20 pessoas assassinadas. 
Hoje haverá um ato de protesto 
en;i frente à Câmara Municipal e 
para sábado, dia 7 de outt:1bro, 
es.tá sehdo organizada uma gran
de passeata peta paz. 

o ato reàlizpu-se no trevo da
Petrobrás da Praia Campistá e 
contou com a.presença, de muitos 
funcionários (1a ·empresa. Segun
do os organizadores, o .problema 
mais grava é a falta de.i.vontade 
política das autoridades para 
com o problema. A Policia Civil 
não tem sequer um carro e, quan
do há necessidade de . desleca
ment(;I, chega sempre com _alg1,1-
mas horas de atraso. A.pós ª apre
sentação.do Trio Elétrico em um 
palanque improvisado, discursa-· 
ram o presidente da Federação 
das Associações de Moradores de 
Macaé, Léo Zinnermman e o pre
sidente da Associação êie ·Enge- _ 
nheiros da Petr.obrás Rafael_ 
Brandão, além de algl,lmas viti
nul$ de �salto e. violências. "A 

. Cicíade de Macaé e-xige providên
cias urgentes", reivindicavam fàl
xas e cartazes espalhados no local 
da concentração. 
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Quatro bancos 
assaltados 
na Cidade 

Cinco homens armados de revól
veres invadiram a agên6ia do Banco 
Real, na Rua Cardoso de Morais, 
221; Bonsucesso, e fugiram cinco 
minutos depois, levando NCz$ 
36.815,00. Policiais da 21• DP e do 16° 
BPM foram acionados, mas -os la
drões conseguiram escapar. 

Minutos depois, cinco homens 
armados (seriam os mesmos) ataca
ram a agência do Bamerindus, na 
Rua Silva Rabelo, 14, -Méier, e de
pois de dominarem os guardas de 
segurança, tomando-lhes; inclusiv� 
as armas, obrigaram o gerente a 
abrir o cofre, de onde roubaram 
NCz$ 34.039,42. 

À tarde, s�is homens armados 
invadiram a agência do Unibanco, 
na Rua dos Romeiros, 173, Penha, e 
dominaram não só ós guardas como 
o gerente administrativo ciaudio
Dl.riiz Herculano e o tesoureiro Cé
sar Borba. Eles fugiram com NCZ$
51.264,48.
. Também a agência do Banco do
Estado do Piaui, na Av. Graça Ara
nha. Os quatro assaltantes· trànca
ram os funcionários no banheiro e
levaram NCZ$ 17.160,39 dos caixas,
além de dois revólvei:es Taurus cali
bre 38 dos seguranças.
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� Polícia diz que cresce no 
Brasü consumo de drogas 

BRA$íLIA - O consumo e trá
fico de drogas aumentou milito no 
Brasil nos últimos 2 anos. Até julho 
deste ano foram indiciados 1.469 tra
ficantes e 474 viciados. Essas infor
mações foram dadas per Paulo Mar
ra, da Coor,denàção Central Policial, 
em palestra proferida ontem, aos 
alunos e professores das escolinhas 
de esporte do Distrito Federal sobre 
o combate às drogas que vem sendo
travado em todo o território nacio
nal pela Policia Federal.

Em 1987 foram apreendidas 
21.597.189 gramas de maconha con
tra 27.021.030 gramas em 1988. O 
quadro em relação à cocaína tam
bém é desalentador: 1.021.137 gra-

mas em 1987 contra 1.964.039 gra
mas apreendidas no ano passado. 
De pais de trãnsito o Brasil, infeliz
mente, está se tornando também 
um pais de consumo, disse Paulo 
Marra a uma platéia composta, em 
sua maioria, de crianças a partir dos 
10 anos de idàde. . 

Aeroportos 
Um dos maiores perigos para 

envolvimento de inocentes no trans
porte de drogas está nos aeroportos, 
quando pessoas dirigem-se aos que 
estão embarcando cem reduzida ba
gagem na máo e lhes pedem para 
levarem consigo envelopes ou paco
tes. Nesse casost ao-cóncordar com o
que teoricameme é. um ato de genti· 

leza, ·o viajante acaba arriscando-se 
a transportar drogas, o que lhe pode 
valer uma prisão· fla�ante e muito 
constrangimento, p01s dificilmente 
a autoridade acreâltará que ele é 
apenas um inocente util. Este foi um 
dos alertas lançados por Paulo Mar-
ra. ,-

Durante a palestra foram exibi· 
dos os documentários "Operação 
Exod9" e "M.arabu", respectivamen· · 
te sobre a desativação de um labora
tório de coca em porto nacional e a 
extinção de plantações de epadu na 
fronteira do Brasil com a ColM1bia. 
Nos dois casós foram documentadas 
também as prisões dos responsá
veis. 
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Traficante morre em tirotew no Muq_uiço 
A guarnição do Patamo 52/ Luiz Carlos Tenório, · o Mandari- contram o corpo de um mulato de 

0037 realizava uma blitz na Fave- no, (20 anos>.z__foi, afinal, capturado 25 anos prestimiveis na Estrada 
la do Muquiço, em Deodoro ontem, na l'·avela do Dique, no José Luiz da Silva, Bairro Jardim 
quando, na Rua Tupaciguara, foi Jardim América

., 
com dois com- Primavera. A vitima ·vestia ber

recebida à tiros de metralhadora. parsas - Everalao Ribeiro e Wal- muda estampada, e, além de ter 
o sargento Jairo, que estava no demar. Santana Pinho. Os três recebido vários tiros, estava sem
comando, entrou em ação com os conduziam 51 trouxinhas de ma- a mão esquerda, amputada a faca 
seus auxiliares e, durante alguns ·conha e 71 papelotes de cocaína, pelos criminosos. 
minutos, houve troca de tiros, até além de um revólver de calibre 38. E Q ·. d que dois ·bandidos foram balea- Foram autuados na 39ª DP. ar• · m ueuna os - Outro, 
dos: Walcir Costa Loureiro (37 e C a} que foi encontrado morto: Adal-, 
anos), que atirava com um 38 e riJ as - Janice da Silva mir de Sousa (25 anos). Ele residia 
morreu logo em seguida no local, � Gonzaga U 7 anos) estava namo- na Avenida Tinguá, 412, quarto 1, 
e Luiz Carlos da Silva Maciel (28 rando O jovem_ Glauco Siviano Queimados e também foi morto a 
anos) annado cóm uma garru- Colimoide Varjao (20 anos) num tfros na esquina das Ruas Padre 
cha. Este, gravemente ferido, foi trecho escuro da Rua das Man- Marques e Maria Nogueira Brito. 
levado para O Hospital Carlos guelras, esquina com a Rua do 
Chagas, onde se encontra interna- Ip�. em Belford Roxo, quando 
do com poucas chances de sobre- doIS homens chegaram atirando 
vi E d alé da no casal. Resultado: Janice, baver. m se� po er, m ar- leada no peito morreu no Hospima, o� policiais encontraram 18 tal da Posse e Glauco atingido no trouxtnhas de maconha. ' tam os demais criminosos que fa- braço e perna esquerdos e -
ziam parte do grupo inclusive O 

bém no tórax, encontra-se inter
que portava a metrãThadora, con- nado naquele hospit�. 
seguiram fugir. A 30ª DP registrou • Por telefone - Bandidosa ocorrência, e o delegado Anto- .i IJ1ataram a tiros Carlos Albertonio Soares, pouco depois, solicita- lCãndido (37 anos) e desovaram o va reforços do 9º BPM, Já que os cadáver na Rua Minas Geràis, em boatos que circulavam_ n_a área frente ao prédio nº 1295, na Posse. davam conta de que mumeros Logo em seguida telefonaram pamoradores da favela pretendiam ra a 52ª DP dando todas ·as dicas fazer uma manifestação de pro- sobre como o corpo poderia ser testo na porta da delegacia .. O encontrado depois do trabalho reforço çhegou logo, mas nm- feito por eles. guém qws se manifestar. E d • xecuta o - José Sobral • Atropelamento - O meni- .(66 anos) encontrava-se na resi
no Maxwell Ferreira Messias (6 dência, na Rua Juracy, 86, Banco 
anos) era filho de J oáo Messias e de Areia, quando dois homens 
residia na Travessa João de Bar- invadiram a casa e o levaram na 
ro, 4, Favela Marcllio Dias, Ra- base da violência para a Rua Bar
mos. Ontem, como de hábito, saiu ros Peixoto, onde o executaram 
de casa para brincar com os ami- com vários tiros. O genro da vi
guinhos da vizinhànça e foi atro- tima - Márcio Rodrigues de Sou
pelado pelo caminhão de placa sa (25 anos) - testemunhou o se
RJ-OK 2355, que trafegava pela qüestro e comunicou o fatoaos 
Rua do Trigo, na Penha. O garoto policiais da 53ª DP. 
morreu no local e a 22ª DP regis-
trou. . .:t\ • Cadáver - Moradores do 

e d "'l'Balrro Retiro Feliz, em Belford • ªP.tura o - Suspeito da Roxo ,  encontraram, na Ruamorte àe um agente penitenciá- Águia, em frente à casa nº 25, o rio, ao resgatar âe um camburão cadáver de um homem pardo de do Desipe o bandi�o da Falange 20 anos presumíveis. A vitima conhecido como Chiquinho Ram- vestia calça jeans e camisa verbo - fato ocorrido na Rua Bulhões melha e foi morto a tiros. Marcial, na entrada· de Duque de • Caxias - o tratlcante de drogas • Sem mao --: Populares en-

• No lpir�a - Ainda em
Queimados, no 'Báirro Ipiranga, ·

J num trecho dos mals desertos da 
}Estrada do Saco, um homem de 

cor ne�a, com 22 anos presumf-
veis, foi morto com vários tiros no 
petto·e na barriga. A vitima vestia 
bermuda jeans, camisa verde e 
tênis preto. 
•·Suicídios - Uma mulher de
25 anos pres1,llnivei$, grávida pro
vavelmente de 4 meses, morreu 
ontem ao cair de utn dos 21 anda
res do Ediffcio Santos Wallls, na 
Rua Senador Dantas, 117, Centro. 
A vitima, que não foi identi.ticada, 
vestia miriiblusa azul, bermuda 
amarela e botas vermelhas. Teria 
pulado ou �do jogada por volta 
das 23 horas, calndo sobre a laje 
da lixeira geral do prédio. Tanto o 
porteiro Luiz Cavalcanti da Silva, 
quanto o vigia Matirflio Flor e 
Silva acorreram para socorrer a 
vitima, mas nada puderam fazer. 
A 3°DP tomou conhecimento e 
está investigando. 

- Manoel Lopes de Sousa Jú
nior, de 22 anos, suicidou-se por 
volta das 5 horas 30m da manhã 
de ontem, atirando-se do aparta
mento 1001 do �rédio 51 da Rua 
Senador Vergueiro, no Flamengo, 
onde morava com a mãe Maria 
Santos Lima Verde Lopes. O cor
po ·caiu na área da garagem 2 do 
prédio. Segundo o pai, Manoel 
Lopes de Sousa Júnior estava em 
tratam�nto psiquiátrico e vivia 
sob forte depressão. 



;:Merwres guardavam 
L- Policiais militares do 2° BPM (Bo
( �ogo) voltaram, ontem, a vasculhar o 

armas rw Dª Marta 
Morro Dona Marta, em Botafogo, na 

• tentativa de caP.turar os integrantes
•. das duas quadrilhas de traficantes -
:··uma, comandada por Zacarias Oon
e; çalves Rosa Neto, o Zaca, e outra, 

chefl.ada por Jarbas da Rocinha - que
disputam o controle da venda de tóxi
cos na favela. 

r • • E.A.R., de 17 anos, e sua Irmã
M:C.A.R., de 16, foram presos em um 

, . barraco no Beco do Jagunço, na parte 
alta do morro. Com eles, a PM encon
trou duas armas antigas·- um mosque-. tão·callbre 7 mm e um fuzil calibre 22. 
Houve troca de tiros com um bandido,
que conseguiu escapar. No combate,
um policial caiu em um barranco, mQ.
chucou-se e foi removido para o Hospi
tal da Policia Militar (HPM) com sus
peita de fratura na costela. 

O comando do 2
° BEM mudou a

tãtica das incursões ao morro. Na se
gunda-feira, empregou grandes contin
gentes de policiais, 100 na parte da 
manhã e 200 à tarde, que-vàsculhavam 
a favela. Ontem, usou um efetivo· bem 
menor: dois grupos dé 12 homens, que 
subiram por caminhos diferentes, no 
inicio da manhã. Segundo o coman
dant.e do �· BPM, Tenente-Coronel 
Waldlr Ferreira Lopes, a nova orienta-

ção operacional visa a pontos especffl.
cos do Dona Marta, indicados pelos
serviço de informaçôe� da PM, a P2. 

Segundo o comàndante, as lricur
sôes à favela vão continuar, com o 
objetivo de capturar os trafi.cantes "e 
levar a p� aos-moradores do morro". 
O tenente.>eoronel acredita que os dois
grupos rivais ainda permanecem no 
Dona Marta, escondidos em barracos.
Ele reconheceu a inferlorledade do ar
mamento da PM em relação aos mar
ginais, mas afl.rmo'u que os policiais,
mesmo assim, estão preparados para
enfFentã-los. 

As incursões da PM ao morro lnl
ciaram às 9 horas, sob forte chuva. Por 
dols poritos que o comandante não 
revelou os policiais chegaram �o alto 
da faveía, invadindo barracos ihdica
dc;>s por olheiro,s da Pollcia. Num <:feles, 
estavam E.A.R. e M.C.A.R., sua mnã. 
Ambos negaram qualquer envolvi
mento com os traficantes. Não explica
ram, no entanto, o que estavam fazen
do na, parte mais alta do Dona Marta,
em um barraco de própriedade de uma
pessoa identifl.cada apenas como Beth

- que não estava em casa - e armados. 
O mosquetão tinha ·uma bala na agu
lha e duas °'utras de reserva. Para o 
fuzil não foi encontrada munição. 

Achada a mulher de J arbas 
Cerca de 30 homens da Coorde

nação de Apoio Operacional (CAO), 
da 10- DP e do 2° BPM - ambos de
Bótaf9go - com o apoio do helicór,· 
tero Aguia Zero, da Policia Civil, 
ftzeram uma nova incursão no Mor
ro Dona Marta, na tarde de ontem, e 
coriseguiram localizar a ex-mulher
do traficant.e Jarbas da Rocinha

. Trata-se da copeira Nilza Fátima de 
· Souza, de 34 anos, que está. separa
da do bandido há 5 anos, perfodo 

,gue- segundo ela- Jarbas começou
* envolver no cometcio de drogas
·e f'ot.expulso da favela. 

Levada à ·10- DP para prestar 

esclarecimentos, em companhia do
filho do casal, Júlio César de 17 
anos, a copeira informou a identida
de do ex-marido: Jarbas Vieira Fi
lho, com 36 anos, atualment.e. 

Outro rádio 
Na incursão feita à tarde, vascu

lhando bar.racos ,que, possivelmen
t.e, estari� abrigando quadrilhei
ros de Jarbas.;,Pollciais encontraram 
mais um rawotransmissor adapta
do para captar mensagens da PM e 
Policia Civil, e que era usado pela 
quadrilha de Zaca. Este é o segundo 
�dio apreendido·no morro, nos Qlti
mos 2 dias. Nílza Fátima, ex-mulher de Jarbas, e o filho Júlio Casar foram à 10- DP

Energia volta a 
parte da favela 

Depois de mais de 48 horas sem
energia elétrica, em conseqüência
dos tiros dados no transformador
central do morro pelo grupo do trafi.
cant.e Jarbas da Rocinha, na.madru
_gada de domingo, o fornecimento foi
parcialmente normalizado ont.em. O
serviço de emergência da Light
compareceu à favela na part.e da
manhã e rellgou os disjuntores de 
um dos .dQis ramais que abast.ecem 

. a comunidade. Part.e da favela, con
tudo, ainda vai permanecer às escu
ras, no minlmo até o ftm da greve da 
Ligbt o que pode ocorrer amanhã, 
com o julgamento das reiv.indica
ções da cat.egorla ho Trlbunàl Re
gional do Trabalho (TRT). 

O Transformador precisa ser
substituído e este serviço a equipe
de emergência não está. capacitada
a fa2.e-lo. 

Os tiros que atingiram o trans
formador provocaram um curto
circuito no eq_uipamento, afetando 
os dois ra,mais que abaste

.
cem o 

morro, Os funcionários da Light fize. 
ram os reparos mais simples e reli
garam os disjuntores da Rua Mare
chal Francisco de Moura, na entra:
da da favela, que haviam desarma
do automaticament.e, com os tiros. 

A normalização J?arcial do abas
t.eclmento de energia foi festtjada 

,nos barracos beneficiados. Os radlos 
voltaram-a-tocar, comerciantes pu
deram reabàst.ecer suas geladeiras 
com cervejas e ref'rlgerantes, mas
mesmo assim, a rotina continuava
t.ensa no morro. O t.enente-coronel
Waldir Lopes, comandant.e do 2-
BPM. também comemorou, esclare

, cendo que a iluminação �uda na 
caça aos traficantes, evitando ope
rações ás escura& 
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Trafica�tes presos com espingardas_
931, Bonsucessó, quando uma
Brasilia verde, de placa ignorada, 
parou d� repente e o seu único 
ocupante fez vários disparos.
Aloisio morreu e o ,criminoso· fu
giu. 

A guarnição do Patamo 52/ 
0015 prendeu

..i. 
de madrugada, na 

Favel� Vil
_ 
a .:>apê, em Jacarepa

guá, os trancantes de drogas Rob
s-on Gomes dos Santos (20 anos), 
residente na Rua Jaú, s/n, e João 
Carlos Ferreira (18 anos), mora
dor na Rua Maria Norato, 1 - e Latrocínio - Arizio de Sou
ambos os endereços naquela co- sa Dias (45 anos)·chegou em casa, 
munidade. Os criminosos condu- na Rua Vicente Del Vigio, 103, 
ziam uma carabina Urco, de cali- Santa Cruz, e, de pranto, estra
bre 22; duas espingardas Rossi, nlíou que a .porta estivesse aber
canp duplo, calibre 22; úm walk- ta. Entrou e âéparou com o cadá, 
tallt e farto material para embalar ver da esposa, Marly da Silva 
maconha e cocafna. Forain leva- Dias (42 anos), com sinais de en
dos para a 32ª DP e autuados em forcamento e a cabeça esfacelada. 
flagrante. Notou logo que. os criminosos ha· 
• "G ,, viam assassinado .sua mulher pa-

uerra - Dois grupos ra roubarem um rádio-relógio e 
rivais de traficantes de drogas um gravador. Ele mesmo compa
que agem em Saracuruna se ·en- receu à 36ª DP para comunicar a 
contraram, ontem, mais de uma ocorrência. · 
vez, na Avenida·Presidente Roo- e Aci·dente _ Em cons·eseve1t· e trocaram tiros durante 
quase 1 hora. Cessado o tiroteio, qüência do choque entre o táxi 
estava morto Marco Antonio,Del- placa RJ-TN &482, dirigido por 

·flm (18 anos)
1 

atingido no peito. Luiz P.ereira de Oliveira, um ôpi
As autoridaaes policiais da 60ª bus da .Empresa Pégaso, placa 
DP compareceram ao local e acre- RJ-XN 2472, e um outro ônibus 
ditam que outros traficantes te- da Turismo Transmil, placa RJ
nham sido feridos também duran- � FI 5082, dirigido por Cícero José 
te o confronto e, por isso, alerta- do N�cimento, sofreram ferim.en
ram todos os hospitals. tos Sônia Regina Rodrigues (33

anos) e Antorito Carlos ,da Silva
• Execução - Populares en- .(22 anos), que eram 1>assageiros 
contraram O corpo de wanace do coletivo da empresa Pégaso. O 
Germano Pequeno (21 anos) num acidente ocorreu no Km 5 da pis-

rreno baldio próximo à casa on- ta de subida da Avenida Brasil, 
de morava na Travessa Estrada próximo a Mangwnhos. As víti
de Ferro, 47, Nova Iguaçu. A vi- mas foram medfoadas no Hospi
tima apresentava várias perfura- tal de Bonsucesso. 
ções produzi� p�r tiros, .e. as • Bebê·- Populares·encóntraautoridades policiais da 52 DP J raro O corpo de um·bebê do sexo não têm pista Pll!:ª chegar aos V'"'feminino, dentro de uma bolsa de autores da execuçao. supermercado na calçada da Rua 

N , Tales· Barbosa, no. Fonseca, Nite-
• o rosto - Leonardo da rói bem em frente ao prédio nú
Vinci Mendes foi assassinado com mero 61. As autoridades policiais
3 tiros I)O rosto, tombando na Rua da '78ª DP acreditam que a crian
Malor A vila, 335, em frente à Com- ça seria filha de uma·doente men
lurb da Ti.iuca. A vitima tinha 41 tal de nome Merlene Viriato da 
anos de idade e trabalhava como -Silva (35 anos) que horas antes 
frentista num posto de gasolina. comparecera à 6ª DP (Cidade No

• Se�ança - o segur!lllça 
Aloisio da Sil:va Zanon �27 anos) 
encontrava-se erri seu posto de 
serviço no depósito da Casas da 
Banha, na Rua da Proclamação, 

va) para dizer que havia esqueci-
do · a filha num ônibus que se 
destinava a Niterói. 
• Incêndio - Um incêndio 
provocado pela explosão de· um 

!�pião tifo "liquinho'! (d� buti
Jao de gás destruiu, parcialmen
te, o apartamento 602 do Ediflcio 
Esmeralda, na Rua .Barão do 
Bom Retiro, 2563, Grajaú, resi
dência de José Rego Soares, que 
nada sofreu. Os bombeiros do 
Grajaú e Vila Isabel agiram com
presteza e evitaram que as cha
mas se propagassem aos demais 
apartamentos. 
• Do trem - M�cos Flávio
dos Santos (19 anos) viajava como
pingente num trem e, na Estação
âe Maria da Grãça, sofreu uma
queda. Gravemente ferido, encon
tra-se internado no Hospital Sal
gado Filho. 

· • Cadáver ...:. Um homem de 
cor branca, com 20 anos presumí
veis, foi encontrado na Rodovia 
Presidente Dutra, na altura do 
Km 6, em frente' a uma lanchone
te. A vitima vestia calça jeans,
camisa vermelha e tênis brancos.
No rosto, uma perfuração produ
zida por tiro. 

• Na vala - Populares encon
traram Gilberto Soares Mendes 
(18 anos), baleado nas costas e 
jogado numa ,vala da Rua 11 de 
Dezembro. Foi levado para o Hos
pital Getúlio Vargas e segundo
os médicos, ficará paralltico. A 52ª 

DP está investigando. 
• "B ,, oca - A guarnI1cão do
Patamo 52-0186 tirou de crrcula
ção os traficantes de drogas Car
los Alberto Gonçalves Filho (21 

· anos), Jorge Luiz Juvenal (22
anos) e Antônio Carlos Gomes
Santos (27 anos). Eles estavam na 
boca que mantinham na Estrada 
Ã
Paul9 Medeiros, no Morro da 

gua Santa, onde foi apreendida
uma pistola Beretta de calibre
7 ,65, com 8 cartuchos intactos; 11 
papelotes de cocaina; 31 trouxi
nhas de maconha prensada; 95
sacolés; 100 gramas de chumbi
nho para. espingarda; uma lata 
com 1 quilo depólvora; seis cartu
chos de calibre 28 e cerca de mil
metros de pavio (estopim). 
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Ao encontrar o portão de casa aberto, o religioso pegou um pedaço de pau, para enfre'?tar o ladrão 
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Bi-spo da Igreja Brasüeira 
� assassinado a pauladas 

SÃO JOÃO DE MERIT1 (Su
cursal).!.. O Bispo da Igreja Apos
tólica -Brasileira José Arruda Fi
lho, 50 anos, foi assassinado a pau
ladas, na tarde de sábado, ao sur
preender assaltantes em sua resi
dência, na Travessa Afta Alves, 78, 
em São Matheus. Policiais da 64ª 
DP (Vilar dos Teles) desconfiam 
que os assassinos seriam conheci
dos da vitima, ]á que eles tinham 
a chave da casa, que foi encontra
da na fechadura da porta. Da ca
sa, que· estava sendo transforma
da em um orfanato. para 80 crian
ças, eles levaram apenàs um apa
relho de som e não mexeram no 
corpo do. Bispo, deixando para 
trás cordões e anel de ouro, reló
gio e NCZ$ 3 mil 600. 

· 
Para os detetives, o bispo, ao 

chegar no portão de casa, perce
beu movimentação e, usando um 
pedaço de madeira, que escorava 
o portão, tentou surpreender os
assaltantes. Ele teria sido domi
nado e levado um violento golpe
no rosto, com o pau. Assustados,
os moradores das imediações só
falaram que ele era uma boa pes
soa que lá estava residindo há seis
meses. Segundo o sobrinho Ricar
do Negreiros, 26 anos, José, que
também era advogado, foi sagra
do bispo recentemente. Juto com
familiares .e amigos, ele tinha
constituiào a Missão Assistencial
Nossa Senhora de Fátima, que
mánteria o orfanato. Para tanto,
além das obras, ele já havia adqui
rido 50 beliches.
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Crianças eram 
vendidas por 
US$ 3 mü t>( 

BRASíLIA - Uma briga de casal. 
permitiu à Policia Civil da Ceilân
dill

1
, cidade satélite de Brasilia, de

sarticular no sãbado uma quadrilha 
. especializada em vender crianças, 
brasileiras para o exterior ao preço 
médio de OS$ 3 mil. Pelo que foi 
apurado até. agora, essas cnanças 
vinham do interior de Ooiâs e de 
Ooiânià e tlcavam numa casa na 
Ceilândia até que fossem expedidos 
passaportes para retirá-las do Pais. 
A policia suspeita do envolvimento 
de djplomatas que trabalham na 
embaixada da Itâlia. 

Depois de ser espancada por seu 
companheiro e feri-lo com uma faca, 

,, Ercilene Félix dos Santos, 23 anos, 
resolveu denunciã-lo na 15ª Delega-· 
eia de Policia como chefe da quadri
lha. Levou os policiais até a sua 
casa. Lã, foram encontradas três. 
crianças, Adríane, 12 anos,. Diego, 3 
anos, e um bebê de 3 meses sem 
nome. A Policia prendeu o compa-

. nheiro de Ercilene, Jefferson Pereira 
da Rocha, quando ele procurou se 
medicar no pronto-socorro da Cêi
lândia. Ele levou vârios pontos na 
mão esquerda. 

- Ele é o "�ixe" menor, tem
muita gente grauda enyolvida neste 
caso, diz o delegado Angelo Neto. 
Sua suspeita nasceu com os depoi
mentos âe Jefferson e Ercilene, que 
jã foram entregues ao departamento 
de Policia Federal. Jefferson confes
sou que, hã cinco meses, vem trapa
lhando para o advogado Avenir An
gelo e dois sócios, Manoel Pinheiro 
Filho e outro que conhece pelo so
prenome Souza. Sua função era reti
rar passaportes e documentação de 
viagem para as crianças. 

Itália 
Segundo ele, quem adquiria os 

menores era o advogado Avenir Âll
gelo. Recentemente -contou - duas 
meninas, Rosália· e Roberta, de cin
co anos presumíveis, foram vendi
das a um casal de italianos e jã se 
encontram fora do Pais. A ttália 
seria também o destino das três 
crianças encontradas na residência. 
Ercilene era encarregada de cuidar 
dos menores até a entrega dos docu
mentos. 

Mas, até a mãe de Jefferson Eva 
Pereira Rocha, uma técnica de iabo.
raU>rio da UNB, acabou envolvida 
no caso. Sua empregada, Maria de 
Lourdes, também cuidava dos me
nores. 
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DIREITO. DO POVC>, 

.Ainda ·o 
estatuto 

Alyrio CaYalHeri 

O 
Projeto de Lei nº 1506 está na
Câmara dos Deputaods em 
BrasWa e propõe substituir o 

atual Código de Menores por um 
Estatuto da Criança e do Adolescen
te. Formaram-se dois grupos em tor
no do assunto: o do Estatuto e o diD 
Código. Este é liderado pela Assd
ciação Brasileira de Juizes e Cura
dores de Menores e tem defendido a 
idéia de um consenso, a fim de que 
tenhamos as duas leis, pois que nãp 
haverá conflitos. Tudo é uma ques
tão de boa vontade, pois as pessoas 
envolvidas são cidadãos competeni tes, inteligentes e o ideal de todos e 
cumprir a Constituição, fornecendo 
ao Pais uma lei protetora das criaria 
ças, dos adolescentes, dos menores e 
das familias. 

É poss1vel que o Estatuto tenha 
que ser repensado, no ponto em que 
cria um conselho tutelar .para cada 
300 mil habitantes. Assim

1• o Rio de 
Janeiro teria uns 30 consewos, cada 
um com cinco conselheiros e cinco 
suplentes além dos serviços auxilia
res

t. _datilógrafos, funcionários, Ei,
emoora o projeto não mencione, as
sistentes sociais, J?Sicólogos. A idéia 
é substituir a maior parte das attj
buições dos Juizados pelos conse
lhos. Mas os Juizados continuariam, 
com outro nome, Juizados da Criatj
ça e do Adolescente. 1 

Você estã cocapdo a cabeça, lef
tor-contribuinte1 E por isto que te
mos advogado a discussão ampla do
projeto, que um grupo pretend�
aprovar às carreiras, no mês de ou-
tubro. , 

Vamos devagar com o andor que
o santo etc. ,

Em todo o caso, pelo menos 13-Associaçâo Brasileira de Juízes e
CUradores de Menores está contra o
açodamento. Pretende uma amplji
discussão. Bem afobação.
ALYRIO CAVALUERJ ê Juiz do Tribunal de Alçada 
���-

Direito do Povo está à dlsposlção dos leltores para 
esclarecer dúvidas e questões ern lodos os campos do 
Direito. As cartas só serao respondidas quando tlvere!'1 
nome e endereço c:omplelos do remetente • 

• 
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REQ,ISTRO POLICIAU 
. k, 

}- Soldad<>, dssassinou advogado 
O soldado do Exército Marcos mon:e:u no ·�ospi� Oetülfo Var- contra ele. O sargento era irmão 

Antôniçi Guarn1er1, de.l,9 �QS, aso gas. Ficaram ainda feridos José -�9 Coronel. Jorge da 8Uva, Co
sassinou a pauladas e por estran- Carlos Custódio, de 27 anos, Eze- mandante da Escola �upertor de 
g:ulamento o advogado Jorge Mar- quiel Dias Machado, 37. e Manoel Policia Militar de Niteról o caso 
tins de Souza, de 41 anos, morador Ferraz, 25. foi re�trado na 59" DP (Duque de 
no· Recrei0- aos Bandeirantes. o . Caxias)'. 
soldado foi preso por u,ma patru= • Segurança - Antônio Mâ-lha da PMt na Estrada de Madu- ximo ãe Oliveira de 34 anos foi !I. • Soldado - o soldado PM reira, e conwu o se�te: estava a 

morto no fim da noite de anteon- J' Darcy Pereira Divino, do 200 BPM camjnho do quartel� quando Jorge tem .por dois desconhecidos na "-,(Mesquita), foi baleado, no tlnal da Martins parou seu l!iSCOrt, RJ-UZ- Travessa Ferreira Borges no Cen- noite de anteontem na Rua Bou-2782, oferecendo carona. Aceitou tro de Campo Grande onde traba- levard s/nº Belford Roxo· em fren
mas, -no ·' Parque Michel, em Itac lhava como segurança noturno te à casa de sua noiva. Dácy receguaf, o cai:ro parou e os dois se para.moradores e comerciantesda beu-um tiro na coxa e outro no desentenderam. Sentindo�se ofen- região. A vitima morava na Rua joelho, após reagir a dois homens dido, Marcos pegou um Pe,daço de Itublrdes Esteves 84, também em que tentavam assaltã-lo. Ferido, o pau e passou a agredir o advoga- Campo Grande. Pouco antes de soldado foi conduzido pára o Hosdo. Como ele estava custando a ser morto foi visto conversanao pital da Policia Militar, onde estã 
morrer\ �strangulou-o com uma com dois homens, que seriam os internado. Além de seu revólver corda ae · náilon. · assassinos: Mâximo levou um tiro Taurus calibre 38, o soldado per-
• Bal d . na testa e' outro na barriga e teve deu seu relógio e a carteira com . ea. 0 -i João Batista da morte instantãnea. o caso foi re- documentos. o caso foi registrado Silva Graciano (27 anos, Rua Ar�- gi.strado na 35ª DP (Campo Gran- na 54ª DP (Belford Roxo). ri, bloco 39, aptº 201, Padre M;.- de) · · · guel) foi encontrado i:µorto a _tiros · • Casal - Sérgio Vantull Perei-na esquina da Rya Porto Nacional e Maconheiro _ Rick Nel.s ra Aguiar e sua mun:ier, Marcéllav,.
com a estrada Agua Branca em 2 

· on Franco Alves !dram assassinado�Padre Miguel. A 34ª DP registrou Rodrigues Pires, de 5 anos, e. sua com vârios tiros no fim da noite . · · amante Maria Lídia Alves, de 29 . • 
• MecamA ·co o . . forairipresosr"mumrevólver e l2 de anteontem;� residência do 

- mecaruco tr .. �,.... d�y nh R casal na Rua Antônio Guerra, 
JoãQ Pereira Filho (casado 51 Ou,uuuas e maco a. na ua 153 em NUópolis. O crime foi co-

. anos) também foi assassinado a Tocan�'--em f!ent,e ao n<.uperp 5, 
metido por quatro homens que 

tiros, na madrugada de ontem. -O · no Bajrro .11·ortifiho, em Cabo Frio, t'Ugipam-num Gol branco eujà pla·corpo'foi recolhido pela Polícia na por PMs da Companhia In�epen-
ca não foi anotada o' caso fo1' esqu1na.das ruas Sargento de Milí- âente de Policia Militar da cidade, registrado na 57• DP (Nllópolis) cias e Cícero na 'Pavuna chefiados pelo sargento Moreira · 

' · Ao ser autuado na 133ª DP (Cabo 
• Em casa -. Ao chegar ém Frio), Rick confessou que com
casa, Andre Luiz Alves da Silva pr�u ?, �ac_onh� no _Morro do 
(18 anos, Rua Bangüense, 108,. Tu.iuti; em Sao Cnstóvao, no Rio. 
Bangu) foi baleado na- cabeça e 

S teve morte imediata. Agentes da l • , �gento - Após reagir a um 
34ª DP nada conseguiram apurar \- assálto, o sargento-PM Aristóteles 
sobre o crime. · da Silva, de 40 anos, do 15° BPM, 

·foi morto, ontem, com oito tiros, 
• Desastre -·O caminhão-baú na Rua Artur Neves, próximo à
BY 4527 atropelou e matou um Rodoviâria Mascarenhas de Mo
cavalo na Estrada Rio-:Teresópo- raes, em Duque de Crud.as. Artstó
lis, altura de Imbariê. O motoris- tele& conversava com sua namora
ta, Jadiel Seabra, de 30 anos, per- da, Angela dos Santos, quando foi 
deu o controle da direção e o vei- rendido por duas pesst>as, que lhe 
culo, desgovernado, fenu � pe- t,omaram sua capanga. Dentro, 
destre, de 27 anos presumive1S, e a encontraram um revólver e a iden
seguir invadiu uma casa. Jadiel tificação de policial. Dispararam 
teve o braço djreito esmagado e então oito .tiros à queima roupa 

• Dois mortos - André Luiz 
Alves Martins e Carlos Albertó 
Martins morreram no inicio da 
madrugada de ontem, em conse
qüência de colisão entre a motoci
cleta em que viajavam - Honda 
Turuna 125 cc placa WC-672 - e ó 
ônibus placa CN-2338

..z.. 
linha Cam

po Grande-Largo de i:;ão Francis
co, conduzido por Vicente de Sou
za Lima de 42 anos. O · caso foi 
registrado na 17ª DP (São Cristó
vão), onde o motorista de ônibus, 
chorando muito, não soube e�ll
car 'as razões do acidente. DJ.SSe 
apenas· que estava se difigindo, 
sem passageiros, para a giµ-agem 

da empresa, a Pég!i5So. · 

/ ig_g 
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PM mata dois ,�

h did 
_.,.,, 

an. os em ·,.-';; 

carro roubado'�.
Dois rapazes morreram e outró�

foi preso ap(>s troca de tiros com 1.J
soldados da Policia Militar na Rua 
Frei Sampaio, em Marechal Her
mes. Tudo começou quando mora,
dores avisaram à Rádio Patrulha
que três jovens, q�e ocupavam o_
voyageTU-6317, davam tiros para e .. ,
alto. . ") 

Deslocaram-se para o local o ca--�· 
bo Tibirtçá e o soldado Walter, dá;
patrulbinha 54-0118, e foram réceb·V1 

aos a bala. Houve reação e dois dOS'."
rapazes, Amilcar da Costa Silva, de'::.
19 anos e um branco de 21 anos 
preswíi{veis, ftcaram feridos mor- ,

1 

rendo quando eram atendidos no::
Hospital Carlos Cha�. O terceiro· ..
comPQnente do grupo, Cláudio Oou-�
lart de 18 anos, morador na Rut ·
Projetada, lote 3, nº ·33, foi pr:eso tf

., 

autuado por porte de anna, aesac�i
to e resistência à prisão. .. 

Por ele; a Policia ficou sabendo:'
que o automóvel que ocupavam ha-.,.
via sido roubado de Orlando de Oli-"
velra Filho, na noite de sexta-feira,;..,
na Rua Goiás. Além do carro, os três� 
ladrões tomaram de Orlando um l
revólver e 120 cruzados novos. 1

-, 

� .
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SaqueéJ.da. 
a ·carreta 
incendiada_ 

NOVA IGUAÇU (Sucursal) -
Moradores da altura do quilômetro 
193 da Rodovia Presidente Outra, 
Queimados, levaram cerca de 30 cai
xas de cerveja Kaiser da carreta Fk 
5455, que pegou fogo. Eram 4 horas 
15m, quando o mot.orista Francisco. 
Alves 'de Oliveira

1 
43 anos, que se 

dirigia da fábrica aa Kaisér de Quei
mados para a de Bangu, sentiu um 
cheiro de queimado. Segundo ele, só 
deu tempo de parar no acostament.o 
da rodovia, e, Junt.o com o a1udante 
Paulo Robet.o, pular da cablne. Em 
<1uestão de segundos, t.odo o cavalo
da: carreta foi consumido pelas cha
mas. Sozinhos, Qs dois não puderam 
conter a multidão que rapidamente 
chegou ao local. Õ saque só não foi 
maior porque logo chegou uma pa
tamo do 24º BPM (Queimados), que 
também avisou a9s bombeiros. 

1 O DIA 
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C"BTU inaugtira
lavador para 
trem em J apetj 

O presidente da CBTU, Emilio 
Ibrahim, inaugurou ontem, próximo 
à estação de Japeri, o primeiro lava
dor automático de trens com capa
cidade para lavar até cinco compo
sições diariamente, cujas obras, que 
incluem a instalação de rede aérea, 
construções civis, aquisição e mon
tagem dos equipamentos, foram or
çadas em NCz$ 1.200 mil. 

O lavador, totalmente automá
tico, é de fácil manuseio e o processo 
de lavagem está di'vidido em duas 

· fases: na primeira, o trem passa por
uma plataforma, onde recebe jatos
de detergente, e na segunda, a com
posição recebe jatos de água e é
enxaguado pelos escovões. Por en
quanto, a lavagem atingirá apenas
as partes laterais e externas. Para o
ano que vem, o lavador estará equi
pado para lavar também as partes
internas e o teto do trem. Na oportu
nidade, Emilio Ibrahim foi homena
geado por um grupo representante
dos 147 ex-ahuios aprendizes do
Centro de Formação Profissional da
CBTU no Rio de Janeiro - Escola
Silva Freire - recém admitidos para
trabalhar na empresa.
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Comissão lança 
guia de saúde 

• 

para o canoca

Facilitar o acesso aos serviços 
de saúde e fornecer aos profissionais 
de saúde informações sobre a diver
sidade de serviços prestados nas 
instituições. Esse é o objetivo do 
Guia de Saúde da Cidade do.Rio de 
Janeiro, lançado ontem, com 10 mil 
exemplare�� pela Comissão Interins
titucionàl. oe Saúde. Reunindo em 
233 páginas os principaíi; dados so
bre atendimento público em 59 I:.ios
pitais da Cidade o guia será distri
buido em hospitais, universidades 
públicru;, postos de saúde e- assi:>cia
ções de moradores. 

Nas primeiras páginas do guia o 
usuário vaí encontrar explicações 
sobre os diferentes tipos de sel'Vl�os 
- consultas, ex.ames, vacinaçao,
emergência, internamento - e as
unidades médicas que podem pres
tá-lo. Ao localizar a instituiçao, o
leitor terá a seu dispor diversas in
formações, que vão desde as espe
cialidades médicas daquela unida
de, até seu número de leitos e ambu
lat.órios. "O guia é um passo impor
tante para que os serviços públicos
melhorem o atendimento, num es
forço de integração entre as institui
ções na área de saúde", afirmou o
Subsecretário Estadual de Saúde,
Antônio Ivo.
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De barco as crianças puderam observar a vegetação e examinar os animais que vivem no manguezaf · 

� Aluno do Ciep faz pa$.�eio · 
para receber a Primavera 

A chegada da Primavera foi co
memorada por seis alunos do Ciep 
Mário Vaz, do Bairro Jardim Prima
vera, em Pedra de Guaratiba, com 
um privilegiado passeio ecológico 
promovido pela Secretaria Munici
pal de Cultura

,.
à reserva Biológica e 

Arqueólógica cfo Exército, em 
Guaratiba. A.• proposta do passeio 
foi mostrar às ctjanças que o man
gue não é uma "coisa suja" mas sim 
um ativo e importante sistema eco
lógico, 

Participaram também do pas
seio representates da XXVI Região 
Administrativa - Pedra de Guarati
ba -. da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente e do Instituto Esta- A Fundação Rio-Zõo comemo
dual de Florestas (IEF). As crianç;as rou a chegada da Primavera com a 
se mostraram encantadas com a vi- exposição de três animais nascidos 
sita ao manguezal. Jessé Teixeira da recent.emente: um babuíno verde, 
Silva, 12 anos, ficou admirado com a uma onça pintada e um macaco 
variedade de garças e caranguejos. - mão-pelada. Eles estavam isolados 
Luis Fernando de Oliveira, 13 anos, . e somente· ontem tiveram contato; 
ãisse que a (lévastação da· natureza· ·'Com o públíco1 que .era, principal: 
'ê ��rqa crueld'àde. "Não ex��ní ._,plente, de..i;.Jji.n;i.Ças de��s,c;o.1.� leva-•. 
ma:is pássaros, garças e ;águas· liID-' · das �or suas, profe�pras:. t,. iàiretora .. 
pas· nos riós", reclamou o garoto.i <1 técruca e v-eterínáiia da Fllndação 

Maria Au�ta, da Secretar!� qe Rio-Zõo, Sônia Prado Rodrigues, in
Cultura, explicou aos garotos qtie é formou q1,1e é bom o estado de saúde 
preciso mudar a mentalidade da so- dos 160 animais apreendidos pelo 
ciedade, que vê o mangue como um Instituto Brasileiro de Meio Am
terreno impróprio·para a construção biente e Recursos Renováveis (lba
e que precisa ser aterrado. ma), na Operação Liberdade. � 
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. Mo�ei�a anuncia "invasão .1
"'social rw Morro do Borel 

O Governador Moreira Franco 
disse ontem que pretende intensifi
car a presença do Estado no Morro 
do Borel, na Tijuca� e anunci� a 
instalação de 1500 novas ligações de 
água na favela, um projeto que a 
Cedae já começou a dese�volver e 
que será acelerado. O Governador 
prometeu ainda aumentar de dois 
para quatro os médicos do posto de 
saúde que funciona no morro. 

Durante a coletiva Moreira não 
falou em prazos nem na verba que 
será destinada à "invasão social" do 
Borel, mas revelou que o projeto de 
reflorestamento de encostas não po
derá ser realizado antes que o Banco 
Mundial libere recursos. Segundo 
Moreira, a atuação do Governo se 
divide em duas etapas: Assistência 
Social, que segundo ele é um traba
lho constante e-regular, e o combate 
ao tráfico, desenvolvido pelas Poli
cias Civil e Militar. Moreira disse 
gue nesse campo a ação tem sido 
bem sucedida, com a prisão dos 

traficantes, e avisou que. o Governo 
"não irá permitir que o Borel seja 
uma nova Medellln". 

Encontro 

A13 lideranças comunitárias dos 
Morros do Borel e Casa Branca na 
Tijuca, vão cobrar dos Secretários 
de Estado, ligados à área social, o 
cumprimento da Constituição, que 
impede a invasão de domicilio sem 
ordem judicial e a prisão de pessoas 
somente em flagrante ou com ordem 
judicial. 

O encontro com os Secretários, 
organizado por Nelson ·Moreira 
Franco, Coordenador de Desenvol
vimento Social do Governo, aconte
ce hoJe, às 18 horas, na sede da 
Associação dos Moradores do Borel, 
Rua São Miguel. O debate com os 
Secretários âe Estado foi ampla-

. mente divul�ado ontem pela direto
ra da associação, Maria da Glória 
Dias, através do serviço de alto
falante. 

- Não somos contra a presença
da Policia na comunidade - esclare
éeu Maria da Glória. Somos contra a 
maneira com que a Policia chega à 
comunidade. Eles batem nas pes
soas, invadem casas, atiram a esmo 
e humilham os moradores através 
de palavrqes. Isso é um completo 
desrespeito à Constituição e aos Di
reitos Humanos. 

O Coronel António Carlos Ll
b ano Garcia,· comandante do 
6°BPM, na Tijuca, informou que pro.
vavelmente na ·segunda-feira rece
berá o sinal verde do Secretário de 
Policia Militar para instalar um 
DPO (Destacamento de Policiamen
to O�tensivo) no Morro do Borel. 
Isso, porém, alertou o coronel, deve 
vir acompanhado de uma forte in
tervenção social do Governo esta
dual no Morro. Noventa e nove por 
cento dos moradores do Borel, reco
nheceu o coronel, são pessoas ho 
nestas. 
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t._Mulher chora morte do.filho 
• Pedidos de justiça e Reprodução ihado,a nele. Foi uma covardia, pois 
· ·muitas crises nervo- Alexandre era um bom menino, tra-

sas marcaram o en- balhador, e não merecia isso. Depois 
terro do ajudante de que eles matam, sempre dizem que 
vidraceiro Alexan- a vitima era . um traficante. 
d r e  Tavar�s dos Segundo Carmem Lúcia, "os 
Santos, 17 anos, PMs sobem o morro, matam, rou-
morto a tiros por bam objetos de valor dos morado-
l)Ollcials do 6° BPM res, tomam o tóxi<lo dos traficantes, 
(Tijuca) · no Morro cheiram cocaina, fumam maconha, 
do Boref. Tijuca, na e ainda revendem o material quan-
tarde de anteontem. Alexandre . do fazem grande apreensão", denun-
Cerca de 100 pes- ciou. Sobre o episódio que culminou 
soas1 entre parentes e amigos, esti- com a morte do rapaz

..t .hã pelo me
veram no enterro do rapaz, ontem, nos uma testemunha: Manoel Fran
no Cemitério do Ca.lu, onde protes- cisco Alves, carpinteiro autônomo. 
taram contra a violência dos PMs e O enterro foi cercado por. emo
os acusaram de corruptos, viciados ção. Lâgrimas, gritos de tnconfor
e traficantes de tóxicos e homicidas. mismo, e faixas denunciando a ação 

. - Meu filho saiu de casa para da PM como a estendida na cabe-
comprar um refrigerante. Ele estava ceira do caixão, minutos antes do 
com outro menino, e no meio do enterro: "Queremos providências 
caminho foi rendido por um PM, que contra os PMs do Patamo 11.1 e·a do 
atirou nele sem dó e piedade, embo- sargento Rússo". A uma foi-coberta 

.ra meu filho pedisse para o policial por uma bandeira· do Grêmio Re
.. não matá-lo. Depois �ue meu filho creativo Escola de Samba Unidos 

caiu no chão com um tiro no peito, o da Tijuca, do Borel, e desceu à se
PM ainda deu uma rajada de metra- pultura rasa 74.530, da quadra 73.
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Mulher comeu a orellia do marido 
Vera Lúcia da Silva (29 anos) é 

casada com João Severino da Sil
va (34 anos) com o qual reside naRua Conselheiro Jobim, 404, En
genho Novo. Ciumenta ao extre
mo, criava sempre um caso quan
do ele, eventualmente, chegava 
em casa alguns minutos mais tar
de que a hora normal. Acreditava 
sempre que era por outros moti
vos completamente diferentes 
dos que João alegava. 

Ontem, mais uma vez, os dois 
brigaram. A mulher partiu para a 
agressão. João tentou se defender 
e ela não fez por menos: arrancou
lhe a orelha esquerda a dentada e 
comeu. Sangrando abundante
mente, João Severino foi levado 
para o Hospital Salgado Filho, 
onde está internado. O detetive 
de plantão ouviu a sua história e 
comunicou a ocorrência à 26ª DP. 
• Abortou - A menor L.B.S.
(17 anos) empregou-se há 7 dias 
como doméstica na residência do 
engenheiro Fernando Melo Bar
bierl, na Rua Senador Vergueiro, 
55, apt° 203, Flamengo, mas pas
sava a malor parte do tempo deitada, �em fazer praticamente na
da. Motivo: estava grávida. On
tem, o patrão chamou a sua aten
ção e os dois acabaram discutin
do. Resultado: a menor abortou e, 
colocando o feto numa sacola de 
supermercado, atirou pela janela. 
A 9ª PP tomou conhecimento. 

anos);_ Everaldo Ribeiro (18 anos)
e Wa.idemir Santana Pinto (23 
an�s). No local foram apreendidos 
76 sacolés de cocalna e 51 trouxinhas de maconha. 
• Desconhecido - Marco 
Aurélio Roque Cândido (18 anos) 
foi baleado no peito na Estação 
de Mesquita. Ao ser mediçado no 
Hospital Carlos Chagas, contou 
que discutira com um desconhe
cido e ele, de repente, sacou de 
um revólver, atirou e fugiu. A 53ª 

DP registrou. 
• Assaltantes - Marco Antô
nio Viana Moreira, de 25 anos, e 
Antônio Carlos Pedreira dos San
tos, de 29 anos, foram presos em 
flagrante na noite de anteontem 
quando assaltavam a residência 
do suboficial da Aeronáutica Joa
quim Olímpio de Oliveira, de 51 
anos, morador da Rua Frecera 
170, na Cacuia, Ilha do Governa
dor. Dois outros assaltantes con
seguiram escapar levando NCZ$ 
400,00, um relógio, um anel de 
ouro e dois talões de cheques. 

Os quatro assaltantes foramflagrados por policiais militares
do 7° BPM (Ilha do Governador), 
chamados pela filha de Olimpio, 
que percebeu a invasão da casa e 
se escondeu em um quarto, pedin
do ajuda por telefone. Apesar do 
cerdo da PM, dois assaltantes 
conseguiram fugir pulando o mu
ro dos fundos da casa. Os outros 
dois foram capturados ainda den
tro da residência. 

camisa, na Rua 31 de Março, no 
Parque Paulista, próximo à Ro
dovia Rio-Magé. A vitima vestia 
calça jeans e estava descalça. Policiàis da 62ª DP (Imbarlê) reltis�
traram e ainda não têm pistas aos 
assassinos. 
• Facadas - Policiais da 27• DP (Vicente de Carvalho) suspeitam que o homem branco, de 30 anos· presumlveis, encontrado morto a facadas, no final da noite de anteontem, em frente a uma birosca de três portas de madeira, na Estrada José Rucas, 1307, Vila Cruzeiro, na Penha, tenha sido assassinado no interior do estabelecimento e jogado na rua. 

Quando os policiais chegaram 
ao local, a birosca já estava fecha
da. A vitima, que vestia calça 
jeans, camisa vermelha e tênis 
preto, não era conhecida na área: 
• Paulada - Um telefonema

�ônimo dado ao 15° BPM (Ca
xias) na manhã de ontem, avisou 
que na Rua Beira Rio, próximo ao 
Rio Saracaruna no Paulista, em 
Imbariê, havia dois corpos de ho
mens com ferimentos causados 
por paulada. Era um preto, apa
rentando 25 anos, que vestia cal
ça caqui e camisa da mesma cor, e 
outro mulato com 22 anos presu
mlveis, descalço e sem camisa. 
Tinha as calças arriadas até a 
altura dos joelhos. 
• Baleada - Rosiel de Souza
Severo, de 51 an��1 morreu ontem
no 'Hospital GetWJo Vargas, para 
onde foi conduzida após receber 
três tiros, na Praça José de Almei
da, na Penha. Moradora da Estra
da Velha da Pavuna 480, em 
Inhaúma, ela foi baleada ao reagira um assalto, sendo 'atingida no 
tórax, no antebraço esquerdo e na 
v1rilha. O caso foi regtstrado na 
22' DP (Penha). 



• 

• 

• Deposito - Seis homens 
armados invadiram o depósito da
Tele-Rio, na Rua Engenheiro Ar
thur Moura, 268, Bonsucesso. De
pois de dominarem os vigias, rou
baram vários aparelhos ae video
cassete e teve a cores, que trans
portaram em duas pick-ups Che
vrolet de placas RJ-JV 1892 e RJ •
JV 1881. Posteriormente, os veí
culos foram recuperados na Rua
Zâmbia, em frente ao prédio nº 

115 da Vila Kennedy .
:• Explosão - Landri Gomes 
,de Morais (48 anos) e sua mulher 
Ivanise dos Anjos Morais (38 
anos) acordaram por volta das 6 
horas da manhã na residência, na 
Rua Maia Lacerda, Estácio. Na 
cozinha, empenharam-se na troca 
do bujão de gás para que o café 
pudesse ser feito. Durante a ope
ração, houve escapamento e ocor
reú violenta explosão, que des
truiu tudo. Landri e Ivaruse rece
beram graves queimaduras e fo
ram levados para o Hospital do 
Andarai. 
• Assaltante - Jorge Luiz de 
Brás (24 anos), residente na Rua
Cinco Rios, Bloco 1, apto. 507, 
Barra da Tijuca, chegou ao P AM 
da Penha e disse ao PM Andrade 
que havia sido baleado por assal·tantes. Estava muito nervoso e,
assim que foi medicado, pediu 
para ir embora. O policial descon
fiou e conduziu-o à 22ª DP, e fim 
de que ele registrasse a ocorrên
cia. Lá, ele se enrolou por comJ?le
to e não dizia coisa com c01sa. 
Para azar seu, chegou Flávio Go· 
mes de Melo para registrar o rou
bo do carro Gol de sua prOP,rieda
de, placa de São Paulo JV 6337, 
detalhando- que os dois homens 
que o atacaram ainda o coloca
ram na mala do veiculo para 
abandoná-lo na Praça 11. Quando 
Jorge Luiz lhe foi apresentado, ele 
não vacilou: - "Esse era um de
les .. .'' Jorge foi autuado e tranca
fiado no xadrez e disse ter sido 
beleado em outro assalto. 
• "Boca" - Seguindo um�
denúncia, integrantes da guarru
ção da RP 5410112, sob o comando 
do sargento Amaral, do 9° BPM, 
estouraram uma boca-de-fumo na 
Rua do Sossego, 162, Favela do 
Dique, Jardim América, onde 
prenderam Maria Alves Viegas 
(37 anos); Luiz Paulo da Silva (20 
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• Menino morto - o menor
,1Máximo Laurentino da Silva (16 

anos), filho de José Laurentinp da 
Silva e Maria José da Silva, resi· 
dentes em Piabetá, morreu às 6 
horas da manhã de ontem no Hos
pital Souza Aguiar, depois de ter 
sido medicado na Casa de Saúde 

• Dois homens - Jérson 
Orlando de Souza, de 20 anos, foi
encontrado morto na manhã de 
ontem, com vários tiros no·rosto,
na Estrada da Viração, no Morro
da Viração, em Pendotiba, Nite-.
rói. Junto a ele foi encontrado o 
corpo de outro homem, este não
identificado, branco e com 20 
anos presumiveis, também balea-

. do no rosto. Jérson morava na 
Rua Nossa Senhora do Amparo; 
1256, �m Friburgo. · · · .

de Piabetá e Hospital Getúlio 
Vargas, em conseqüência de um 
violento golpe que recebera na 
cabeça. Ele tentou evitar que um 
colega do Colégio Alda Tavares, 
na Rua Brasil, no bairro onde 
morava, continuasse a ser espan
cado pelos bàderneiros que costu
mam ficar na porta do educandá
rio armados de canivetes, estile
tes e nunchaku (arma fe}ta .com 
dois pedaços de pau envernizados 
presos por uma corrente giratória 
super-resistente). A suposição po

·ucial é a de que o menor teria sido 
agredido mesmo com um goipe de

S G ai nuncbaku, sofrendo fratura de • ão onç o - Um jovem
crânio. mulato, de 18 anos, aproximada-

A direção da escola havia en- mente, foi encontrado morto, no 
viado oflcios às autoridades poli- inicio da madrugada de ontem, 
ciais da 70ª DP e da Policia Mili- na Rua Nair Baio, em frente à 
tar, solicitando segurança para os agência de veiculas Casal, no 
alunos que eram freqüentemente Bairro Almerinda, em São Gonça-
espancados pelos grupos de d�· lo. 
sordeiros mas nenhuma provi-
dência foi tomada. '4 • CaXIas - o corpo de um 

e h · d . 'homem preto, aparentando· 25 • ar oDIZa os - Os corpos anos com vários tires, no final dados três homens nus - todos apa- noite de anteontem, em frente ao rarentando ser jovens foram en- nº 478 da Rua General Mitre, em contrados por populares, parcial- Caxias. A vitima vestia calça mente carbonizados, em um _ter- jeans, e camisa azul. A 59ª DP reno baldio na Estrada do Pilar, (Caxias) está investigando. no bairro Capivari, em Campos . • EHseos. Segundo testemunhas, • Tiroteio - Vários marginaisque a Polícia não revelou a identi- de grupos diferentes se encontradade para protegê-las, uma Kom- raro na Rua Pedro Torres, pró�o bi passou no local, _por volta. de 1 ao Brizolão da Baixa do Sapateiro, hora e 30m e seus ocupantes Joga- e passaram a trocar tiros. Dalva raro os corpos. O perito qo ICE de suely (33 anos), residente na área, Caxias, Ivo Aleixo, constatou que passava tranqüilamente pelo local os homens foram mortos por astl- quando uma cala "perdida" a atinxia e depois tiveram os corpos giu, matando-a. embebidos em gasolina e queima-
dos. Policiais da 60ª DP (Campos • Carro roubado - FoiEliseos) apuraram que uma da_s roubado ontem, às 12 horas 35m, vitimas era homossexual, pois t1- na esquina das ruas Pernambuco nha as unhas pintadas. Não há e Gustavo Riedel, Eng. Dentro, o .nenhuma pista dos autores da Volks azul _placa XX-8117, de Vic-matança. tor de Oliveira Antunes Filho. 

d Dentro do veiculo estava uma 
• Amarra o - Um homem bolsa a tiracolo com documentos.branco, aparentando 30 anos foi Quem tiver alguma informação encontrado morto a tiros, c9m � · pode telefonar para 59.3-2890 ou mãos amarradas por sua própna 292-2020, ramiµ 226. 

\ l
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tMenor· grava-_ 
relato sobre 
as torturas 

Confirmando todas as denún
cias que tem feito sobre violência 
policial contra meninos de rua, a 
assistente social Marta do Ampa
ro Cunha, responsável pelos pro
gramas de atendimento à crtnça 
de rua da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, prestou 
ontem depoimento na Divisão de 
Segurança e Proteção ao Menor. 
No inquérito presidido pelo dele
gado Jorge Fructuoso, Marta do 
Amparo apresentou uma fita gra
vada pelo juiz de menores Libór
nio Siqueira em que ele confirma 
ter ouvido diretàinente · de meni
nos de rua denúncias sobre tortu
ras e violências policiais. 

Em seu depoimento, Amparo 
negou as declarações do Secretá
rio de Policia Civil Hélio Saboya 
de que tivesse agido com omissão 
no caso, provando que já denun
ciara diversas vezes tanto a Poli
cia Militar quanto à Policia Cjvil -
inclusive ao próprio Secretário de 
Policia, que recebeu um dossiê 
sobre o assunto - os maus-tratos 
às crianças de rua. Vera Fernan
dez, assistente social da SMDS na 
região do Largo do Machado, dis
se que estão sendo gravado depoi
mentos de crianças sobre as tortu
ras cometidas no casarão 1,tbando
nado do Parque Guinle, em La
ranjeiras. Estes depoimentos se
rão apresentados em 30 dias. 
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kQu�tro jovens nwrtos com 
muitos tiros em Mangueirg,., 
Alessandro Pero, de 18 anos, 

· ·

Nllton César de Medeiros, de 23. 
anos e um hoinem moreno,· apa
rentando 20. anos, vestindo calça 
jeans, jaqueta de nylon azi.:tl escu
ro e tênis azul claro, não identifi
cado, foram executados com vá
rios tiros, principalmente na cabe
ça, na madrugada de ontem, na 
Rua Santos Melo, pró,cimo ao Via
duto da Mangueira. 

Antônio Carlos Guedes dos 
Santos, de 25 anos, sobreviveu à 
chacina até a manhã de ontem no 
CTI do Hospital Souza Aguiar, 
onde veio_ a falecer. Os quatro não 
eram conhecidos no local e foram 
encontados com as calças arria
das. "Para não correrem", segun
do os policiais. 

Populares disseram ter visto 
um Chevette e uma motocicleta 
se afastando do lócal após os tiros. 
Alessandro estava caido sobre o Alessandro Pero e Nilton César, dois dos rapazes assassinados.

moreno não identificado, enquan
to o corpo de NiltQn foi encontra
do a uma distância de 20 metros. 
Provavelmente, ele tentou fugir, 
mas foi baleado nas nádegas e nas 
pernas, sendo executado com vá
rios tiros na cabeça, assim como 
os outros três. Os agentes da 17" 
DP (São Cristóvão) estão tentan
do le.vantar os endereços das víti
mas, bem como a identidade de· 
uma delas. 
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Dois nwrtos no automóvel roubado 
A guarnição da RP 54/0880,

�ob o comando do soldado Spino
la, suspeitou do carro Gol pratea
do, placa RJ-ZL 7677, que estava
estacionado na Rua Lwz Mendes
de Morais, próximo à Rodoviárta
Novo Rio. As portas do veiculo
não haviam sido travadas e a luz
interna estava acesa. 

Os policiais fizeram urna visto
ria e encontraram, na mala, dois
cadáveres sob urna colcha estam
pada e dois tapetes de borracha.
Os corpos eram de um mulato, de
bermuda cinza e canúsa branca, e
de um branco, vestindo apenas
bermuda verde. Este tinha alge
mas nos pulsos. Ambos estavam
completamente sujos de lama. Os
primeiros exames não revelaram
ferimentos por tiros. 

· O Gol - segundo apuraram
policiais da 17ª DP - fora roubado 

Foto Francisco T eixelra 

segunda-feira últiina, no Catete, O Gol com os dois corpos foi abandona o, com uzes acesas,por três homens armados de revól-
veres. • Gráfico- Outro que foi encon- DP. São elés, Daniel Fernandes de·
• Travesti - Populares encon- trado morto e com vártos tiros: o Oliveira (21 anos} e Marcelo Ma
traram o cadáver de um travesti gráfico Getúlio Ferreira da Silva rins de Oliveira (18 anos). Interro
de cor branca, cabelos louros, de (31 anos}. O corpo foi encontrado gados, negaram a autoria do cri-
25 anos presumiveis, na Avenida na Rua 22 de Novembro, bairro me. Testemunhas, porém, os reco-
Edson Passos, na subida do Alto Cubango, Niterói. nheceram. 
da Boa Vista. A vitima foi execu- p l d tada a pauladas e tinha o rosto • au a as - O bisc�teiro Car- • Cadáver - Populares encon
deformado. Policiais da 19• DP 

�
-los Alberto Ribeiro de Oliveira (21 traram ·o cadáver de Luiz Carlos

acreditam que outro tra1<esti seria anos) foi assassinado a pauladas Soares da Silva (38 anos) com vã
o assassino jã que morava com a a porta da residência, na Estrada rios tiros, na Rua dos Anjos

i 
Bair

vitima, sob o viaduto local, pró- do �ucongo S/n, Bairro Cabuçu, ro Alecrim, Engenheiro Peareira. 
ximo à Curva do Bandolim e é Queunados. Os criminosos foram 
acusado de ter esfaqueado 'uma presos e levados para a 55• DP: 

{
• Tortur�do - Oito homens,

outra pessoa naquela área tràficante Edson Ferreira Vitorino que não se importaram em escon-
. 

· (18 anos) e Elizeu Garcia Cadena der os rostos - seqüestraram, tor-
• Memno - o menino Afrânio (27 anos) - este conhecido assal- turaram e mataram com vários
Gouveia, de 8 anos, que havia sido tante da região. Interrogados, eles tiros Armando Raimundo, de 22
baleado pelo menor J. o., de 16 disseram que executaram o bisca- anos, o Armandinho, na porta de 
anos, na Estrada do Mendanba teiro porque ele usava os seus um barraco, no flnal da Rua Boa
próximo à residência, morreu on� nomes para intimidar os morado- Vi�gem, no Mo�o do Sapo, no
tem no Hospital Getúlio Var�as. res do bairro. Bairro Centenário, em Caxias. 
Afrânio era filho de Arlindo Peixo- . No bolso da vitima, os policiais
to Gouveia. • Facadas - Washington ·Rosa da 59* DP (Duque de Caxias) en-

de Sousa Negreiros (30 anos) esta- contraram um oficio da.21° Vara
• Assalto - o jovem Rodri�o va ao volante de urna Kombi (pia- Criminal, com data de 11 de se
Henning de Azevedo (18 arlos) saiu. ca ignorada) que estacionara· na tembro, pedindo o seu comparecf-

, da residência, na Rua Santo Ama- Estrada Rio do Pau, Anchieta, mento para interrogatório')> 

ro, 200, Glória, para dar um pas- quando chegaram dois homens ar-
seio com a moto de sua proprieda- mados que exigiram ás chaves do v! Quatro tuos - Encontrado
de, Hotida Turuna, vermelha, ano v�iculo. WashiJ?.gtQn reafP.u e foi v,gonizando na manhã de ontem,
83, QG-171. Só que não voltou morto com várias facadas. com quatro tiros de grosso calibre
mais· e seu corpo fot encontrado S t 

no peito, Daniel dos Santos Mar-
com vários tiros na Avenida Pro- • _argen ° - O _sargento da tins, de 33 anos, foi socorrido por
fessor Manoel de Abreu no Mara- Mannha Paulo da Silva Cruz (34 uma ambulância do quartel ·de 
canã. Policiais dá 20• ÓP acredi- anos) encontrava-se na Rua Ma- Bombeiros desta cidade e levado
tam que Rodrigo teria reagido a n�l Machado, Bairro Ponte dos para o Hospital da Posse. Mas
assaltantes. Leites, Araruama, conversando nem chegou a ser atendido pois

• Mendigo - Populares encon
traram o corpo de um homem de
cor preta, vestindo farrapos, na
Ru_a Maria Freitas, em Madureira.
Foi morto a tiros. 

com dois homens que utiliz3:vam morreu quando entrava na emer
uma moto. De. repente, ouviu-se gência. Daniel havia sido baleado 
um tir� e o sargento estava morto. na Rua Dona Perpétua, no bairro , ·
Os dolS hom1:ns deixaram o focal Santo Elias, em Mesquita um dos 
mas, persegwdos pela RP 54/0082, lugares mais despoliciadÓs de No-
foram presos e levados para a 124ª va_ Iguaçu. 
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Preso· em Meritl 
4estuprador de 
menor na Pavuna 

NOVA IGUAÇU (Sucursal) - , 
Amarildo Soares da Silva, de-24 
anos, que na tarde de domingo' 
seqüestrou e estuprou a menor 
E·.A.c. de 12" áhos, n _a Rodoviária 
de Pavuna, Joi preso · ontem à

tarde por policiais,da Delega.eia 
de-vigllãticia âa 'Baixada, na 
casa de sua irmã, identificada 
apenas como Maria, em São 
João de Meriti. Amarildo, de
poi$ de seviciar a menina em 
uma oficina perto da Rodoviária 
de Pavuna, levou-a para a casa 
da irmã, . onde durante toda a 
noite, voltou a estuprâ-la. Além 
de todo o constrangimento ti
sico por que passou, a menina 
ainda foi conduzida num carro 

, da Policia, sentada ao lado do 
estuprador, de Belford_Roxo até 
a 39ª DP, na Pavuna, onde o 
caso foi registrado. Segundo o 
detetive Ferreira, não havia-õu
tra viat�a à .disposição na DV. 



' Mais 12 nwrtos no RW, Baixada e Sã.� GonçaW 
Um homem mulato, ,aparentando 25 anos, vestindo bermudapreta, camisa azul e tênis cinza,foi encontrado morto, com um tiro no ouvido direito e·uma facada

rido por seu irmão, Claúaio deOliveira, de 21 anos, que tentoulevá-lo ao Hospital Souza Aguiar,mas ele morreu na escadarlá que. dá acesso ao Morro, na Rua Itápiru. Alexandre morava na Rua VanErven, 132, fundos, Morro da Mineira. 
- no rosto, num campo de futeboldo Bairro de Oiticica, em CampoGrande, no final da noite de anteontem. Os pollcials da 35ªDPestão investigando. • Serralheiro - o serralheiro

N · 't" · J ô-liberto da Silva, de 29 anos, foi• o Sl 10 - Pedro Teixeira, de "encontrado morto, no final da noi�43 anos, foi encontrado morto te de anteontem, na Rua Bacom vârios tiros, num sitio locali- raúna, em frente ao número 239,zado na Estrada da Matriz, 6331, no Baiiro Areia Branca, em Belem Campo Grande, no flnal da ford Roxo.· noite de anteontem. Segundo agentes da 35ªDP (Campo Gran- • São Gonçalo - Um homemde), ele teria arrombado a casa do pardo, com 25 anos presumlveis ecaseiro conhecido como Ademir sem documentos de identificação,para roubar. O caseir� surp_reep- foi assassinado a tiros, 'nó inlçiodeú-o e matou-o, fuginao a,segwr. da madrugada de ontem, na RuaSão João Madeira, no Bairro Vista• Tiroteio - Alexandre de Oli- Alegre, em São Gonçalo. A vltlJ::naveira, de 15 anos, morreu na ma- vestia bermuda creme e sandáliasdrogada de ontem, após ser balea- pretas. do durante um tiroteio entre asquadrilhas dos traficante Nai e • Na bnha do trem - um· Adilson Balbino/no Morro.da Mi- 'Nhomem mulato, não identificado,neira, Cat_tunfü. O rapaz, qqe seria om cerca de 30 anos, foi encon
olbeiro de Nai, chegou a ser socqr- 'trado morto, ontem de madruga-

da, na Estràda do Jaceruba, noBairro do mesmo nome, próximoà linha férrea,. em Queimados. Ocorpo, em aruantado estado dedecomposição, apresentava várias perfurações a bala na cabeça.O desconhecido usava um shortazul, camisa de malha J:>ranca euma capa de plástico azul. 
� Mais dois - Márcio de Araújo\�ispo, de 16 anos, e António Ferreira Silva, de 20, foram mortos atiros, no final da noite de domingo à salda de um bar, na Ruacóelho Neto, 177, no Bairro,Doutor Laureano, em Caxias. Segundo policiais do 15º Batalhão, as vitimas er� integrantes de uma quadrilha de .traficllD:�.Ji.de drogas e foram mortos por w,.�grupo rival, comandado pelo individuo conhecido como Paulinho 

Dedo Nervoso. 
• Casal -· Gilson Gonçalves da Silva, 26 anos, e uma mulher de cor negra foram encontrados mortos com vários tiros em toda ocorpo .num barraco que fica na Rua Guandu, Bairro Itatiaia, Sãq.A Gonçalo. . � 

• Menor - o corpo do menorReinaldo Gomes, 17 anos, foi encontrado ontem pela manhã naaltura ·do número 5 da quadra 20da Rua Coronel Ferreira JuvêncioCabral, no Bairro Laguna e Dourados; em Caxias. Com 4 tiros na. cabeça, R,einaldo foi abandonado "'làs margens do Cànal Mertti, que separa'as Favelas de Vila Ideal e :;,Lixão do Laguna e Dourados. O rapaz, que morava na Rua Euclides Chagas 70, em Vila Ideal,chegara há i mês de Govei:nadorValadares para morar no Rio com a irmã. Sem ter conseguido em- •prego ainda, Reinaldo saiu na noite de anteontem logo após o jantar, e foi encontrado morto. 
• 3 tiros - Et.equiel Silva de · ,
Souza, de 33 anos, ·rol morto du- • ,rante a madrugada de 09tem com ,·um tiro na cabeça, e dois no peito, :,na Rua Nllza Gurgel, em frente ap 

l nº 269, em Mesquita. Segundo tes- �ttemunhas, que não quiseram se •i�entUlcar, vários tiros foram o
�
u- . ;vidos. · •. 

1 
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Mataram os 
colegas � ' 
.marr,etadas 

NOVA IGUAÇU - Policiais da 
52ª DP (Centro) esclareéeram ontem 
o assalto ao posto de gasolina Vip's,
ocorrido na semana passada, na
Rua Santos·Dumont, no Centro des
te Município, quando foram mortos,
a marretadas, o frentista Nélson 
Vieira Machado, 30 anos, e o vigia de
um prédio vizinho, Paulo Oliveira, 
de 48 anos. o latrocinio foi arquite
tado J?elo· próprio vi�a do posto, 
Joaqwm Alves de Freitas Junior, 44
anos - que havia simulado uma ruisa 
dos marginais - e o frentista Joao 
Batista Guedes, de 32 anos. 

O caso foi esclarecido a partir da 
confissão de Maria Angélica de 
Araújo, de 19 anos, mulher de João, 
assassinado pelos próprios compar
sas _um dia depois do assalto. Te
mendo também ser morta, ela pro
curou a Policia e revelou toda a 
trama. Com base nas informações, 
os detetives prenderam ontem de 
manhã o assaltante Carlos Alberto 
Ribeiro dos Santos, o Beto. O vigia 
Joaquim Alves de Freitas está fora
gido, assim como o quarto integran
te do grupo, cujo nome Maria Angé
lica não soube informar. 

. Segundo ela, o ássalto foi combi
qado urna semana antes em sua 
casa, na Avenida Marechãi Floriano 
Peixoto, 2.246, onde também foram 
feitas as máscaras utilizadas pelo 
grupo. No dia do assalto, segunda
feira passada, João, que trabalhava 
das 14 horas às 22 horas, não apare
ceu

1 
sendo substituído por Nélson 

Vierra. 
Por volta das 2 horas 30m, con

forme combinado, João, Beto e o 
outro homem chegaram ao posto e 
renderam o frentista Nélson e o vi
gia do prédio vizinho, que conversa
vam. Apesar de mascarado, João foi 
reconhecido por Nélson, o que aca
bou lhe.custando a vida e a do vigia, 
mortos a marretadas dentro doba
nheiro do posto. 
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Mulher foi embora e o PM tocou fogo na casa 
O soldado Paulo Robert.o 

Ribeiro, lotado no 9° BPM (R<r 
cha Miranda) estava transtor
nado em sua residência, na 
Travessa Maria José, Carnpi
nho. Motivo: sua mulher resol
vera deixá-lo e, horas antes, 
efetivamente, arrumara suas 
coisas e deixara o lar "para 
sempre". 

Ninguém mais desatinado 
do que ele, a ponto de chamar a 
atenção dos vizinhos - que 
acreditaram mesmo que esti
vesse em crise de loucura. Não 
demorou muito e o policial não 
fez por menos: ateou fogo à 
casa e sofreu queimaduras,· sendo medicado inicialmente 
no Hospital Carlos Chagas e, 
em seguida, removido para o 
hospital da corporação. 

Muito embora os bombeiros 
de CamP.inho trabalhassem 
com rapidez não conseguiram 
evitar a destruição de todos os 
móveis. 

• Assalto - Havia uma reu
nião de parentes no aparta
mento .303 da Rua Dias da 
Cruz, 484, Méier, residência de 
Luiz José Melo. Por volta das 
22 horas, chegaram ao prédio 
três homens armados: um 
branco, de cabelos encaracola
dos, com 25 anos presunúveis e 
dois 1>resos, de 30 anos mais ou 
menos - um deles com uma 
cicatriz no rosto. Casualmente, 
o genro de Luiz encontrava-se
na portaria e ali foi dominado e 
obrigado a conduzir os crimi
nosos ao apartamento, onde to
das as pessoas reunidas foram 
presas no banheiro. Caminho 
livre, os ladrões levaram eletro
domésticos, um revólver Tau
rus de calibre 38, três relógios, 
uma calculâdora, vários cor
dões, brincos e alianças de ou
ro

.1. 
além da quantia de NCz$ 

1.�00,00.

• Queda - David Lima Gon·
çalves (42 anos) viajava em ci-

ma de um dos vagões de um 
trem da Rede Ferroviária Na 
Estação de Triagem perdeu o 
equilibrio e caiu. Resultado: 
sofreu afundamento do crânio 
e morreu. 

• Esfaqueada - Teresa 
Cristina Ifarbosa (23 anos) en
contrava-se na Praça Seca, Ja
carepaguá, quando foi esfa
queada na mão e braço direi
tos, tendo que ser medicada no 
P AM. Policiais da 28ª DP regis
traram e estão à procura do
agressor. · 

• Bebê - Uma denúncia anô
..vnima levou policiais da 9ª DP à 
"'Rua das Laranjeiras, em frente 

ao prédio nº 144; onde encon
traram, num saco plástico, o 
corpo de um bebê recém
nascido, do sexo feminino. 

• Assaltante - um homem
ne�o. alto

1
• de 30 anos presunú

veis invaaiu um apartamento 
na Cidade Nova, residência de 
Elza Ferreira Victor. Ela foi 
amarrada e trancada no ba
nheiro. O assaltante, antes de 
fugir levando dois aparelhos de 
rádio, duas máquinas fotográfi
cas e uma calculadora, tentou 
atacar a filha da dona da casa, 
de 16 anos, mas, ante a reação e 
os gritos da menina, resolveu 
deixar o local para não ser pre
so pelos vizinhos. 

• Baleados - Ao ténnino de 
wn baile realizado na antiga sede 
do Botafogo, na Rua General Se
veriano, estourou wn conflito en
tre adolescentes. Em conse
qüência, dois menores (que nada 
tinham a ver com a conftisão) 
foram atingidos a tiros: Renata 
Pinheiro (15 anos) e José Ricardo 
Paranhos (13 anos). Ela na perna 
esquerda e ele na virilha. Foram 
socorridos no Hospital Souza 
A�ar. O autor dos disparos não 
foi identificado. 

• Seqüestro _: Policiais do
Batalhao do Méier resgataram 
o bancário aposentado Teófilo
Machado Neto, de 49 anos, no 
Jacaré, e prenderam um dos 
bandidos que tentavam se
qüestrá-lo, na madrugada de 
ontem. Antes da tentativa de 
seqüestro, os bandidos assalta
ram a casa de Teófilo, na Tiju
ca. 

o cabo Sobral e o soldado
Au�to suspeitaram do Mon
za verde, ZG-8458, roubado da 
casa do aposentado, que esta
va sendo usado por dois margi
nais e decidiram abordá-fo, 
quando passava em alta veloci
dade pela Rua 24 de Maio, no 
Méier. A perseguição durou até 
a esquina das Ruas Viúva 
Cláudio com José Maria Belo, 
no Jacaré. Um dos bandidos 
fugiu para a Favela do Jacaré, 
mas Ronaldo de Paula Cassia
no, de 27 anos, foi. preso sem 
esboçar reação. 

• Táxi roubado - o solda
do da Aeronáutica, que serve
n a  c o m p a n h i a  d e...p á r a 
quedismo da Vila Militar, Fer
nando J. A. O. Filho, 19 anos, 
foi preso ontem, junto com An
dré Marcelo da Silva, 18 anos, e 
Silvio Félix Luércio, 25 anos, 
no quilômetro 17 da Rodovia 
Presidente nutra, Comenda
dor Soares. dentro.do táxi TN-
0765, que roubara em Nüópolis 
do motorista Filvar Teixeira 
Reck. �mbora armados. os ra
pazes não esboçaram qualquer 
reação ao serem interceptados 
pela Patamo da Policia Militar, 
númeró 541186 •. comandada pe
lo cabo.Rabelo: que fazia ronda 
pelo local, e por detetives da 531 

DP (Mesquita). Depois de au
tuados naquela delegacia, o 
soldado foi levado por uma es
colta da Aeronáutica para a 
Vila Militar. 
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Recebem-alta crianças� 
. intoxicadas por mingau 

Apesar de liberadas pelo Hospi
tal Getúlio Vargas, duas das crian
ças que ingeriram a mistura para 
mingau distribuida pela Legião Bra
sileira de Assistência (LBA), que 
matou o menino Marco Batista do 
Espiritq Santo, de � meses, conti
nuam apresentando sintomas de in· 
toxlcaçao, segundo seus país. Uni.a 
das crianças é Monique, de 3 anos, 
irmã de Marco. A garota ontem pela 
manhã continuava com o intestino 
desarranjado e com febre. A outra é 
o primo Rafael, de 6 meses, que
também continua com diarréia. Ubi· 
ratan e Dulcinéa, pais da única vi
tima fatal, reafirmaram que um mo
rador da.rua, que não qlllS dar quei
xa, está com os filhos apresentando

os mesmos sintomas. 
Ontem pela manhã, um dia após 

enterrar o filho, na casa de Ubiratàn, 
na �ua Lambari, em Madureira, era 
só revolta. Tanto ele quanto a espo
sa se queixavam revoltados contra o 

· ealxâo
1 

segundo os dois de .caixote 
de alho, encomendado pela LBA.

Upiratan tentou inutilmente tra
zer até a reportagem um morador da 
rua de nome .Renato que segundo 
ele tem dois filhos apresentando os 
mesmos sintomas, mas a única coi
sa que conseguiu do vizinho foi a 
receita de um dos garotos de nome 
Rodrigo Reis, datada do dia· 15 de 
setembro do P AM de J acarepaguá, 
recomendando remédios e 'dieta pa· 
ra. diarréia. 

Pág.__0__ i



tônío,de líveíra, 17 anos, ficou 15 minutos preso nás -ferragens e foi.internado em estado grave 
1 • 

. Menor.· com ·o.· t.áxi .do tio 

bate em ônibus no-Méler 
O. táxi Gol placa RJ-TN 2291,

dirigido por Carlos António Targi
no de Oliveira, de 17 anos, bateu, 
ontem pela manhã, de frente com 
o ônibus da Viaçã9 Rodoviária
�atlas, linha 249 (Agua ·Santa -
Tiradentes), placa XM 8815, diri
gido por Adernar António Silva,
após tentar uma ultrapassagem
na contraI,llão, no cruzamento. das
Ruas ·Dias da Cruz e Borja Reis,
no Méier. A Wlica vitima foi Car
los Ant.ônio , que ftcou preso às
ferragens do táxi. Foi socorrido
pelo Corpo de Bompeirôs e levado
para o Hospital Souza Agúiar, on-

de ftcou internado em estado grave. 
O acidente, que aconteceu por 

volta das 11 horas, causou um 
pequeno engarrafamento no local. 
Segundo testemunhas, o táxi vi
nha em alta velocidade pela mas 
da Cruz e tentou cortar o ônibus 
da linha 607, Cascadura, da Via
ção Acari, placa XM 9476. O ·moto
rista e .os passageiros do õnious 
nada sofreram. 

. 
.

Carlos Ant.ônlo, que ficou mais 
de 15 minutos preso nas ferragens 
até ser retiràdo por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros, apesar de 
muito 1IJ.achucado, prlncip�en-

te nas pernas, estava lúcido � con
tou, .Que pegou o carro escondido 
de seu tio para .dar uma volta. 

,Assim que o menor estava sen
do levado para o hospital, o tio, 
que se identificou apenas como 
Joaquim, chegou ao locàl acom
panhado por aJinigos. Muito ner� 
vosq, conwµ ·que cbegou em casa 
pela manhã e, poucos· minutos de
. pois, deu falta do carro, saindo á 
procura do sobrinho. Embora to
dos informassem que o rapaz fora 
socorrido com vida, ao ver o esta
do do carro, com a frente total
mente destniidà, Joaquim tév:e 
uma crise· e desmaiou. 
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Jovem é seqüestrada e estuprada 
Gllcinéa dos Santos, 22 anos, Clodoaldo dos Santos, de 17 anos, em Jardim 4UI1érica. Ele chegou a 

foi seqüestrada na madrugada de na Estrada da Matriz, Ilha de ser levado nut'n· tá)d parà o Hóspi
ontem, na esquina das Ruas Guaratiba. Clodoaldo ·está inter� tal Getúlio Vargas! onde morreu. 
Aquidabã e Maranhão, no Bairro .nado em estado grave no Hospital A 39ª op·(Pavunai registrou. 
do Lins, por um mulato forte e Rocha Farias, Ademir fugiu e está · 
aIJ,o, annado de revólver. O se- se!1do procurado, por, 1>9Iiciais d!i e Prisão · _ Policiais da R · questrador levou a moca em um 35 DP (Campo Gr.andé). 5410-73· · · · d d I ld d. P 
Passat amarelo, abandonando-a , • · ' �-1_,çom� a a pe <? se;> .a· o. · 
horas mais tarde em uma rua do • Acrdentes - Duas peSS'oas Gllbe�,qa.1!)*9,IPM,prenderam 
Méler depois de tê-la estuprado. morreram e 3 ftcaram feridas·em 2 

ontem . os 5 ��tantes que no 
Ghclnéa estava na compa- acidentes envolvendo 3 motos na sábado arrompw:am e roubaram 

nhia da amiga Maria Luiza Nunes área da 35ª DP (Campo Grande). a M�rcearia C.L. Cardoso da pos
de Oliveira, 22, ambas confeitei- O prime.iro foi na Estrada do ta, na Rua Silva Porto, loté 15, 
ras, quando o carro do seqüestra- Campl.J)ho, 2115. AnUmio· Bandei- quadra 5.�. Bairr? Oépara, em Ita
dor se aproximou. As duas foram ra de Melo, 37 anos, guiava a moto borai. Sao eles. _Valmir Gomes 
PW!:adas para dentro do Passat, placa ZG-095, levando.na garupa Alves, 26Jm�s�Hapillton dosRe� 
mas, como Maria Luiza houvesse Fábio· Lourenço Barros, quando Noroeira, 21., Jarbas .da SIJva, 2a, 
. caldo sobre o volante disparando colidiu de frente com outra-moto- Od on s,te �vedo Lei�, .22; e 
a buzina foi empurrada pàra fora. éicleta, de Alexandre Pessoa Du- L.A.O:,. .. .14. 
O caso foi .registrado na 25ª DP tra, pláca Z0-890. Antôruo mor- . e 

Os ��s ��lagrado's
(Engenho Novo). reu lllstantaneamente, e os outros � � C�!l 

d 
a � , no·mes-

• Cinelândia - �eonardo da �
r
� i���s para O Hos_pital teria! rotf6a8o :�a gfufcYet

m
J-; 

Silva, de 40 anos, levou dois tiros �o outro acidente na Estrada �. o�tra de passeio, balança, 
no rosto e três na barriga, no ftnal das Magárc;as a moto de Marcelo dois rá:d10s; uma máquina de cal
de ontem, quando discutia com Matias da Roéha de i9 anos des- cular, 20 pacotes de cigarro, 40 de 
Marcos César de Oliveira Outra, , governou-se indo de encontro a · café e quatro fardos de carne seca, 
de 24, na Rua Senador Dantas, um muro. Luciana da ·suva, de além de q�antidade pequena de 
�m frenteª<? �estaurante Amare- aproximadamente 23 ános que arroz .eie}Jao. O registro foi feito 
linho, na Cmelándia (Centro). o estava na garupa morreu,ría ho-

na 74 DP (Alcântara). 
agressor tentou fugir, mas foi pre- ra 

' 
A � soem flagrante pe1os policiais do · • ft.lOl];amento - o soldado 

Patamo 520106, do 5° BPM (Praça • Maconha - o -travesti NU- da. ?ollc1a ·!dfiltar, Marcos Moura 
da Harmonia). Ao chegar à 3ª DP ton Gomes da Silva P.ratis · de 24 FeJJó,�·36 ános, casado, morador 
(Castelo), Marcos César disse aos anos, füi preso p9r soldados<lo 13º de Bangu; lotado no 23° BPM (Le
policiais que brigava éom Leonar- BPM (Praça Tiradentes) quando blon),, t:oi ep_cóntrado ontem afo
do porque este lhe devia NCZ$ vendia maconha na esquina das gado1 e ó -eorpo em adiantado 
350,00. A vUima·está internada no Ruas do Lavradio com ·Senado, estaao de deçomposic;ão na Praia 
Hospital Souza Aguiar, em estado na madrugada de ontem. Em seu de Itacoatiara, em Itaipu, Niterói. 
grave; poder foram apreendidas 14 trou- MarcoJJ estava desa:parecldo des-

• G tih xinhas. Foi levado para a 5ª DP de o dia·8 óltimo, e foi reconheci-
uara a - Por motivos (Mem de· Sá). do poi:,parentes,pelas roupas. se-" 

ainda ignorados um homem iden- • S · <di . gundo polléiais da 81ª DP onde o 
tificado apenas por Ademir, co- me, o - Osmarino Carlos fato foi re�trado o cot_po foi 
nhecido também como Ruço do de Araújo, de 42 anos1 suicidou-se, encontrado $ém quàiquér sinal de 
Trator, baleou1 ontem de madru- �� madrugad�_de onoom, com'um violência, � não há suspeita de 
gada, nas coslias, o menor José tiro no peito, na Rua Arinos, s/nº, crime.-

. ,,
.. 

.� 
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.Dois qssaltam empresa em Vaz Lobo 
Dois homens assaltaram ná· ontem no Andarai após uma tro-

noite de ontem a firma Indústria ca de tiros com PMs, e autuados 
de Comércio Reple Ltda, na Rua por tráfico de tóxicos. Os policiais 
Carolina Amado, 507, em Vaz Lo- estavam fazendo a ronda em um 
bo. Um deles foi preso e identifica- Patam.<>

1 
perto do Morro do Anda- \ 

do como Josué·Maria Vieira, de 29 rat, e viram um grupo de cinco 
an�

L 
residente na Rua Engenho homens em atitude suspeita. 

do Mato. Ele identificou o o�tro Quando-se aproximaram, os PMs 
assaltante somente pelo apelido, foram recebidos a bala. Após tro-
Dati. ca• de tiros, conseguiram prender 

Armados de revolveres, os Luis Carlos Gomes, de 22 anos, .
dois chegaram à flrma e renderam Emllson Ferreira da Silva de 18 
seu dono, Ovtdio Gonçalves Ma· anos, e,Janalldo da Silva oliveira, 
chado, de 43 anos, e mais um de 18 an08. Ein poder deles, os 
empregado.Fuginpnlevandocor- �ala·aébarani 193 trouxinhas. 
dões de ourob� e NCI$ maconba e 24 papelotes de 
l.'150 no Flat no de ovtdlo •. que coeétne 
eatáva na � Na 20- De1eacla. veriflcou-se

Dado o � bam � � havia �tro IÍlandados de 
RUldos por pol!ciali dá ))elepda 'Ddiito contzã Lufa Carlos. Os três
ae Roubos e Furtos de Carjaa e cJetadol demmclaram os dois que 
acabaram batendo com ·o cano comerilram twdr como sendo 
numa Dedra à margem da estra- .Jeqe·"llàancae Bel6. 
da, perto da Estação do Engenho 
da Rainha. Tentaram continuar�• Assassinada A vi 'va do a , mas Josué !Qi preso . , - u 
-= detetes Paulo Rtt.ei' e Pél'i· uareth da Silva Queiroz, de 42 
eles. anos, foi assassinada a tiros na 

· noite de anteontem, na Rua Ber-
• Feridos --Um tiro dispara- nardino de Melo, próximo à pas
do por um cabeleireiro em uma sagem sob a via férrea, no Ce?tro 
lanchonete no Centro de Niterói de Comendador Soares. Ela �a 
feriu dois homens, na madrugada jóias e dlnheiro na. bolsa e por 1$SO 
de ontem. O cabeleireiro, conheci- agentes da 56ª DP (ComendaC!lor 
do no local como Dino, discutiu Soares) suspeitam que te�a sido 
com um desconhecido e acabou morta por pessoa .conhecida. A 
por sacar de um revólver e atirar viúva morava na Estrada Pllnio 
contra ele. A bala atravessou o Casado, 145, Centro çle Nova 
peito do homem e foi ainda atin- Iguaçu. 
gir José Francisco Alves, de 35 
anos, que estava serttado em ou
tra mesa da Lanchonete Galeto, 
na Rua José Clemente, 20. 

Os dois feridos foram levados 
para o Hospital Antônio Pedro. O 
cabeleireiro fugiu. 

• Traficantes - Três homens 
foram presos na madrugada de 

• Vingança -Cláudio Medeiros,
de 22 anos, foi morto anteontem à 
tarde, com vários tiros e facadas, 
nas proximidades do nº 267 da 
Rua Monsenhor Inácio da Silva, 
em Turiaçu. Os policiais da 29'
DP (Madureira) acreditam que o 
motivo do crime possa ter sido
vingança. 

• Soldado - o soldado do
Exército, Fernando José d 
Araújo Garcia Filho, de 19 anos, e 
seus comparsas André Machado 
da Silvá, 18, e Sil:vio Gomes, 25, 
foram presos por agentes da 53ª 

· DP. (Mesquita) após roubar o táxi 
TN-0765 e seq_üestrar o motorista.
Gilmàr Teixell'a Reck. 

O trio roubou o carro na Aveni-
da GetúUo de Moura, em Mesqw
ta. levando Oilmar, mas dec1di
ram'llberá-lo logo depois. Poré;m,
não perceberam (iue. soltaram o
mot.orista numa ru�. próxtnia· ã 
53ª DP. Gilmar fQi-até·ã DelégJ:lCia 
e comunicou o fato aQS detetives·

. de plantão. ·. · • 
Os pollc'iais iniciaram a, }½rse

iruicão aos · assaltat;ltes, Rrenãen
ao.ós em Morro.Agudo. ,, 

• Assalta;ntes -o segurànça 
da TV Globo Júlio Cé�ar Policar�, 
po. Silva, de 29 anos, e o bombeiro 
aa .J:Srigada de. Incêndio da einis- '
sora Nilton Rabelo de Brito, de · 
32, foram presos, na madrugada' 
de ontem, acusa.aos de assaltar as 
pessoas que pass.avam.pela Estra
da Intendente Magalhães, esqui
na com Rua Senador Câmara, em
Marechal Hermes. 

Depois de quatro pessoas re
gistrarem queixa .na 30° DP (Ma

•rechal Hermes) dos assaltos sofri
dos, a.Delegacia movimentou um
carro do 9° BPM (Rocha Miran
da), cujos soldados prenderam a
dupla. Cada um tinha um revól
ver calibre 38. 

Na Delegacia eles foram reco
nhecidos por Jorge Varela, 25, Li
liana Ribeiro Kzán Damasceno, 
21, Carlos Roberto Varela, 19, e
Maria Sueli Moreno, de 24 anos,
como sendo os homens que os
atacaram. 



O técnico do lbama. c9m um dos 14 Jacarés que foram apreendidos em Caxias e. levados para o Zoológico 

lbanw apre'eride 14 jacarés 
em 1 marcenaria de Ca�ias 

DUQUE DE CAXIAS (Sucursal) 
- Quatorze jacarés-de-papo-amare
lo, espécie em extinçao na fauna
brasileira, que eram mantidos em
cativeiro.no quintal da mercenaria
Florestal Madeiras, localizada na
Rua Nilo Peçanh� 2.033, Parque 
Lafayet;e, Caxias, 1ôram apreendi
dos ontem por técnicos do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Re
cursos Naturais Renováveis (Iba
ma). Os técnicos tiveram o apoio de 
policiais do Batalhão Florestal da 
PM,-em mais uma etapa da Opera
ção Liberdade, desencadeada nos 
últimos dias pelo Ibama. 

Além dos jacarés, de grande e 
pequeno portes, fiscais do Ibama 
também apreenderam no local cin
co maritacas e quatro jabutis, que 
eram tratados por Roberto Carva
lho Outra, de 28 anos, proprietário 
da marcenaria. O comerciante não 
foi preso, porgue estava provido de 
documentaçao, encaminhada ao 
Ibamij, solicitando permissão para 
tratamento dos animais. Ele, no en
tanto, vai ter que responder a pro
cesso criminal por descumprir a Lei 
5.197, que proibe a caça, exploração, 
confinamento e comercialização de 
R;Oimais silvestres ou selvage�. as
sim como a venda de produtos de 
origem animal. O comerciante, que 
1cria os J�carés há 16 anos, também
stava desrespeitando a Portaria250 
do Ibama, _que credencia ap�nas a 

criadores cientificos o trato de ani
mais silvestres ou selvagens em área 
rurais. 

Apaixonado 
Dizendo-se apaixoµado pelos ja

carés., que passeavam livremente 
pelo pequeno quintal, Roberto Car
valho Outra disse que a atitude dos 
técnicos do Ibama e da Fundação 
Rio �ôo era demagógica e agressiva 
e negou que comercialize os cerca de 
40 filhotes produzidos anualmente. 

· "Não sou clandestino. A.o pedir a
permissão· ao Ibam.a. para tratá-los, 
informei' quantos são e quãl é a sua 

'produção anual. ,Sou. ;ipaixonado 
por eles ·e·tenho o maior interesse 
em preservá-los. Ficando no Jardim 
Zoológico, eles não vão resistir, pois 
lá não há estrutura ade9.uada para 
abrigá-los. Não tenho sitio, mas te
nho vários amigos que tém, onde 
poderia deixar os animais", disse 
ele, informando afnda que os jaca
rés, trazidos por ele líá 16 anos da 
Lagoa Suruaca, em Li.óhares, Norte 
do Espirito Santo, consomem 20 
quilos de carne por semana. "Se 
ainda estivessem lá, já teriam sido 
devorados pela população", defen
deu-se. 

Ainda irritado com a apreensão 
de seus· animais de estimação, o 
comerciante garantiu que os jaca
rés, que chegam a médir·um metro e 
meio de comprilpepto nunca provo-

caram nenhum acidente. "O perigo 
está em toda parte: ao atravessar a 
rua, ao acender um.fogão ou segurar 
um periquito", disse Roberto. 

Em observação 
Os animais apreendidos foram 

levados _para o Jardim Zoológico do 
Rio na Quinta da Boa Vista. Segun
do o zootecnista Márcio Delgado, o 

_ órgão dispõe de boas condições de 
alojamento para os jacarés, que se-

. rão isolados dos demais e observa
dos por técnicos. Eles só serão de
volvidos ao seu dono se este apre
sentar um projeto ao Ibama e cum
prir váti�, determinações técnicas 
(lo órgão, como contratar um agrô

. nomo, biólogo, zootecnista ou vete-
rinário e criá-los em área rural e em 
boas condições. de alojamento e de 
higiene. Conforme detennina a Lei 
9.197, ele não poderá comercializã
los, pois trata-se de animais em ex
tinçao. 
· O jacaré-de-papo-amarelo, cl.tjo

nome cientifico é Caiman latiros
tris, é uma espécie em extinção,
com habitat do litoral do Rio Gran
de do Norte ao Rio Grande do sul, e
bacias dos Rios $ão Francisco, Do-

. ce, Paraiba, Paraná e Paraguai. Seu
comprimento pode chegar até
2,10m. Diferencia-se dos demais por
ter apenas três séries transversais
·de grandes escudos nucais e focinho
quase tão largo quantp,;omprido.
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iVítima <!,e intoxicàção com 
comida da LBA é sepultada 

Foi enterrado, ontem, às 16 ho
ras, no Cemitério São Francisco Xa
vier, no Caju, o menino Marco Batis
ta do Espirito Santo, de 8 meses de 
idade. Marco, que ha\'.fa sido inter
nado no Hospital Getúlio Vargas, na 
madrugaçla de sexta-feira, Junto 
com outras sete crianças e um adul
to da mesma familia, morreu intoxi
cado \)Or uma mistura para preparo 
de rmngau fornecida pela LBA e 
distribufda pela Igreja de São Brás, 
em Madureira. Os,parentes do meni
no receberam alta, à' exceção de 
MarceloJ de 9 meses, que continua 
internaao no HOV.·Segundo fúncio
nários do hospital, Marcelo já está 
melhor, mas a famfüa acredita que 
seu estado seja grave. 

Os produtos que teriam causado 
a intoxicação e morte de Marco, 
fornecidQs pela LBA, são duas mis
tura,-; para preparo de alimento: a 

LBS05 (sopa de feijão com macar
rão) e LBM12 (mingau sabor canela). 
Segundo Vilma Freitas Nepomuce
no, coordenadora da Pastoral da 
Saúde da Igreja de São Brás, seria 
impossível que os' alimentos tives
sem sido contaminado's no lugar on
de estavam depositados. Ela mos
trou a ,sala onde as 24 caixas do 
LBSO5 e outras nove do LBM12 
estão estocadas, em local arejado e 
empilhadas sobre uma tábua, livre 
da umidade do solo. 

Valdelino do Espirito Santo, tio 
de Marco, afirmou que, apesar de 
humildade das casas da vila onde 
mora a famflia, na Rua Lambari, em 
Madureira, os alimentos são guarda· 
dos sempre em recipientes seguros, 

. sem perigo de contaminação por 
ratos ou veneno. Ele disse que as 
diversas crianças intoxicadas inge
riram alimentos de sacos 'diferentes, 

que já teriam vindo contaminados: 
Valaelino assegurou que já houve 
casos iguais com pessoas vizinhas, 
que não se manifestam por medo de 
alguma represália. Disse, também, 
que alguns homens, que não quise
ram se. identificar, apareceram em 
sua casa, tentando encobrir a situa
ção. Só não informou quantos e co
mo eram. 

A familia de Marco vai esperar o 
fim das investigações para proces
sar os culpados. Até ontem não ha
viam sido localizados os diretores 
da Olvebra Indústria Alimentícia, 
de Porto Alegre, e Alisul - Alimen
tos do Sul, de Duque de Caxias, 
fabri<:antes dos produtos. A I:.BA 
pagou as despesas do velório de 
Marco, além 'de ter comprado e doa
qo aos membros da familia intoxica
dos os·remédios indicados pelo mé
dico do HOV que os assistiu. 



Assassino 
e preso 

� 
na Baixada 

tfOVA IGUAÇU {Sucursal)- Jo/ 
sé Jesus de Souza, de 22 anos, foi· 
preso ria noite de ontem por poli-: 
ciaiis da 53* DP (Mesquita), próximô, 
a sua residência na Estrada da Vaz. 
Alegre, s/n°, em Magé. Ele é acusadQ 
de ter assassinado, no dia 6 deste� 
mês, Flávio Domingues Candido, 34 · 
anos, na plataforma da estação fer
roviária em Mesquita, com dois tiros 
no peito. 

A vitima na ocasião, estava em 
companhia de Antônio Conceição 
Fraga, 19 anos. Antônio parou um 
carro que passava no momento � 
levou Flávio à Casa de Saúde Nossa 
Senhora de Fátima, em Nova Igua
çu, onde ele morreu. 

1 O DIA 1Data--k_; O� _/� 
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Comida estragada da 
LBA mcitll Umll criança 

o menino Marco Batista do Es- a se alimentar 2 dias seguidoscom
pfrito Santo, de ·8 meses, morreu e os preparos dados pela LBA. 
oito pessoas de sua família ficaram O alimento destinado a gestante 
internadas, na madrugada de on- e nutriz.es (mistura para o preparo 
tem no Hospítal Getúlip Vargas, de sopa: feijão com macarrão) -
Penha, após ingerirem uma mistura LBS05 e o alimento destinado a 
para preparo de. mingau fornecido crianças de 6 a 11 meses (mistura 
pela Legião Brasileira de Assistên- para o preparo de mingau sabor 
eia - LBA. De acordo com o chefe de canela) - LBM12, fabricados pela 
equipe do HGV, cirurgião Carlos Olvebra Indústria Alimentícia, de 
Machado, o alimento, que é distri- Porto Alegre, e Alisul - Alimentos 
buido por igrejas e associações de do Sul, de Duque de Caxias, foram moradores nas comunidades caren- distribuidos, na última terça-feira, 
tes, pode estar contaminado. pela Igreja São Brás, em,,Madureira. 

C Ô ·to d' éi Ed d Muitas famílias carentes dos Bair-
EspJl:; 'fu�o. 

s 
Je tf' an�s. t:e� ro's de Madureira e Rocha Miranda 

crianças - Luis Fernando, 3 anos, receberam os produtos, entre as 
Moni 3 Sim 2 M Cela 2 iuais as das vitimas, que nioram na que, , one, , ar 1 :i L b . d Felipe, 1 ano e 11 meses, Rafae1, o ua am an,. 158, em Ma ureira. 
meses, e Marcelo, 9 meses, todos da ., Durante todª a madruga?ª o 
familia Espírito Santo - tiveram T. detetiye �e p_lantao no HGV,,Nelson 
gastroenterite · com inicio· de desi• · Rodrigues, �gou para as rádios, a 
dratação, ficando internados. Marco fim de _que fosse daqo um alerta às 
Batista que apresentou os mesmos co_murudades da•penfer!a de Madu-, . rell'a para não consumrr os prepa-sinto�, morreu. Segund? os pais ros. Amostràs dos produtos foram do garoto,. o arrumador Ubll'atan do recolhidas e enviadas para o Institu
Espfrito Santo, 32 anos, e Dulcinéa to Nacional de Controle de Qualida
Batista dos Anjos, 32, ele foi o único de e para a 29ª DP (Madureira). 
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Vítimas deixaram hospital 
Todos os membros da fartúlia Santo foi recolhido por policiais da 

Esplrlto Santo internados, na ma- 29ªDP (Madureira) e encaminhados 
drügad� de ontem, no �ospital Ge- para pericia no ICE. o delegado 
túllo Vargas, com võrmtos e diar- titular Paulo Jorge aguarda um pro
réia, estã9 fora de perigo e passam nunciamento do órgão para a pró
bem. Apos ficarem internados por xima segunda-feira. 
algumas horas no soro, eles recebe-
ram altsl e voltaram para casa. So- Distribuição 
mente Edna, que também ingeriu o Na Igreja de São Braz em Madu-
alimento, alnda reclama de dore_s na reira, !esponsável pela distribuição 
barriga. dos alimentos doados pela LBA nes-

Dulcinéia Batista dos Anjos, ta região, a encarregada Vanda Frei
mãe da única vítima fatal, disse que tas Pinheiro afirmou que, até on
seus três filhos (Marcos, Marcela e tem, nenhuma das 190 familias ca
Monique) vinham apresentando rentes que recebem mensalrriente 2 
problemas de diarréia há 6 meses, quilos do produto fez qualquer tipo 
mesmo tempo em que começaram a de reclamação. Segundo ela, o ali
consumir os alimentos doados pela mento tem data de fabricação de 
LBA. Ela sempre levava seus filhos maio deste ano, com validade de 6 
ao PAM de Irajá, onde os médicos meses; portanto, até novembro pró
medicavam e mandavam que vol- ximo. A Sallde Pública esteve no 
tassem para casa. Segundo Dulci- local e levou algumas amostras para 
néia, seu filho passou mal na última exame, enquanto a LBA suspendeu 
quarta-feira, com võmitos e diarréia, a distribuição da igreja. No local 
assim que, comeu o produto. estão· armazenados 25 quilos do ali-

mento destinados a gestante e nu
O restante do alimento encon- trizes e 9 quilos para crianças de 6 a 

trado na casa da familia Espirito 11 meses. 

f:BA garçinte quaüdade diiproduto 
A Superintendente Regional da A distribuição de alimentos a 

LBA no Rio, Solange Amaral, expli- familias .carentes faz parte do Pro
cou qúe não existe nenhuma possi- grama de Complementação Alimen
bilidade de envenenamento mesmo tar do Governo Federal que, só no 
que o produto seja consumido com a Rid de Janeiro, atende 170 mil pes
validade vencida. A distribuição do soas através 121 postos. São cerca 
alimento foi suspensa na igreJa, até de 400 toneladas distribufdas na ci
que o presidente nacional _do órgão, dade, sendo que a Igreja São Braz 
Irapuan Cavalcanti, receba na se- recebe mensalmente 2200 quilos do 
gunda-feira o resultado da êomissão alimento. Segundo Solange Amaral, 
de inquépto, fortllada por ele, que em 11 anos de pr.ogr,lµlla_nunca hou
neste � de semana irá apurar pos- ve qualquer problema ·relacionado 
síveis responsabilidades. aos produ�s. fabricados pela Olve-

Lo�o que recebeu a noticia da bra ;ndús�a S.A., de Porto Alegre, 
internação da familia que havia con- . e Ali&ul-Al1mei:itos do Sul Ltda, de
sumido um dos produtos doadós Duque de Caxias, entre outros. 
pela instituição, 'a LBA detel'?}linou Os prod1:1tos, nos saboi:es de eh�-_uma equipe formada por ;niédfcos c9late baunilha e canela sao_acondi
pediatras e nutricionistas para a c1onados em sacos de 1 quilo. Sua 
Igreja São Braz, onde foi constatado fórmula é a �ase de �eite e� pó 
que a condição de armazenamento é desnatado, amido de milho, aç'Çlcar, 

: extrato e proteína de soja, gorêilura boa. A sup,enntendente da LBA diz vegetal e cacau em pó, e rico \em que 170 mil o�tras familias recebem zinco, cálcio, Cetro, vítaminas C e.A. 
mensalmente o mesmo produto em o alimento deve ser preparado com
todo o Rio de Janeiro e não apresen- água bem fervida, como consta em 
tavam os sintomas. explicações nos próprios produtos. 
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( Somem diretores da Alisul 
' DUQUE DE CAXIAS (Sucursal) Destinado a Crianças de 6 a 11 me
- Nenhum dos diretores da Allsul ses - LBM12. Dentro da empresa 
(Alimentos do Sul Ltda), responsá- foram encontradas vârias caixas do 
veis pela fabricação do Alimento preparo para a sopa, com suas res
Destinado a Gestantes e Nutrizes pectivas datas de fabricação. Os em
(mistura para o preparo de sopa:. pregados no entanto, não souberam 
feijão com macarrão) - LBS05 - foi especificar a sua fónnula, alegando 
encontrado ontem, na fábrica, loca- que o engenheiro responsável esta
lizada na Rua dos Andradas, em ria em São Paulo. 
Jardim Gramacho, neste Município. No escritório do Rio de Janeiro 

Surpreendidos com a no�cia de da Aiisul, na Rua do Ouvidor, 60, 
que a mistura para � sopa tena sido centro, o diretor (Nelson) não foi 
uma das responsáVE;tS pela-morte do encontrado. Um informante, que 
menino Marco Batista do. Esplrtto não quis se identificar disse que ele 
Santo, de 8 meses, e a intoxicação está em Belo Horizonte e todos da 
de o!to pessoas de sua familia, dois empresa desconhecem a noticia dé 
fune1onãrtos da empresa estranha- que o menino Marcos teria sido en
ram o fato. Segundo eles, a Aiisul venenado por um dos produtos da 
não distribuiu o alimento para o Rio fábrica De acordo com o informan-de Janeiro e sim para outros Esta- ai dos, como São Paulo, Distrito Fede- te, que não quis dar m ores lnfor
ral Minas Gerais e Rio Grande do mações, o contrato etitre a Allsul e a 
sül. · LBA já tenninou há cerca de 6 me-

Os funcionários porém, nada ses. A LBA, entretanto, Informa que 
souberam di7.er sobre o Alimento o contratç> continua em vigor.



• 

� M�r vendia jóias q�
senam ro.,,badas da Caixa 

A Policia Federal apresentou 
ontem quase um qUilo de jóias usa
das, que suspeita serem do assalto à 
agência de Ramos da Caixa Econô
mica Federal. Estavam em poder do 
comerciante de ouro Roberto Au
gusto Coelho, 35 anos, em sua resi
dência e oficina, na Rua Cir1lo da 
Silveira, Campinho. Com Roberto, 
foi presa Sônia Maria dos Santos, 28
anos, que venderia a ele as jóias, por 
quantia não revelada. Os dois foram 
enquadrados provisoriamente no 
Artigo 180 do Código Penal, por 
receptação, por não apresentarem 
notas fiscais das jóias. 

A dupla foi presa na quarta-feira 
passada, mas não confessou a parti
cipação no assalto à CEF de Ramos, 
ocorrido no final de agosto. De acor
do com a relações públicas da PF, o 

. ag�nte Giovani Azevedo, um tercei-

ro envolvido, Ivan Rodrigues Mes
quita, companheiro de Sônia e que 
teria entregue a ela as jóias para a 
venda, ainda está sendo procurado. 
No pacote apreendido estão dezenas 
de anéis, cordões, pendantifes, pul
seiras, broches, relógios, brincos, 
prata derrétida e uma balança. 

A apreensão será comunicada à 
CEF. e anexada ao inquérito que 
apura o assalto. De acordo com Gio
vani

1 
.Roberto disse não saber como 

as joias foram parar em sua casa e 
Sônia garantiu que não sabia o que 
continha o pacote que entregou a 
Roberto. ·sõnia foi presa no momen
to em q-qe volt�va à oficina çie Ro
berto para receber o dinheiro pelas 
jóias. As investigações sobre o assal
to prosseguem por parte da Polícia 
Federal . 
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A esquerda, o tóxico e a arma apreendidos. Ao lado, operários impedidos de trabalhar dormem em sacos

� Menor ferido em tiroteW 
com tropa da PM no Borel 

O menor ASP, 15 anos, foi balea
do de ras

. 
pão na cabeça, braço e 

coxl!, esquerdos, durante troca de 
tiros entre policiais do 6° BPM (An
darai) e trancantes da quadrilha de 
Isafas da Costa Rodrigues, o Isaías 
do Borel. O tiroteio, que começou 
por volta das 8 horas, só terminou 
depois do meio-dia, tendo sido tra
vado no local conhecido por Terrei
rão, no Morro do Borel, na Tijuca. 
Os PMs apreenderam 418 trouxi
nhas de maconha e um revólver 
Taurus calibre 38, que estavam com 
ASP. 

Comandados pelo Capitão Fi
gueiredo, 15 homens do 6° BPM fize
ram wna incursão de rotina no mor
ro. Num·detenninado trecho, foram 
recebidos a tiros de fuzil, metralha
doras e pistolas, por integrantes do 
bando de Isaías do Borel. Os poli-

ciais militares revidaram, faundo 
os marginais recuar, com exceção 
do menor A, que carregava um saco 
plástico contendo a maconha. Os 
policiais, que haviam entrado pelo 
Morro do Cruz, atrás do Borel, para 
não chamar a atenção dos margi
nais, avançaram.: 

Reforço 
Os traficantes receberam reforço 

de outros bandidos, más, ante a 
pressão dos policiais

_/ 
acabaram fu

gindo e abandonanao o comparsa 
menor ferido, depois de sustentarem 
a troca de tiros por mais de 4 horas. 
A.S.P. foi levado para o Hospital do 
Andarai, onde ficou internado na 
emergência do pronto-socorro, sob 
custódia. Tal era o temor de que o 
menor pudesse ser resgatado

J 
que 

dois recrutas da PM, na swa de 

Policia, revistaram minuciosamente. 
a bolsa do repórter-fotográfico Alcyr 
Cavalcanti, de O DIA, temendo a 
entrada de arma no local. Nem mes
mo a tampa de plástico das lentes 
escaparam à vistoria. 

Profundamente irritado, o presi
dente da Associação de Moradores 
do Morro do Borel, José Ivan, mani
festou seu protesto. Segundo ele, 
trabalhadores da Light, Telerj e 
Oeotécnica, que faziam obras de 
contenção de encostas, e da Co
l'nlurb, que retiraria toneladas de 
lixo, não puderam trabalhar. Alguns 
operários aproveitaram para dormir 
sobre sacos de cimento e areia e 
montes de saibro, enquanto poli
ciais e bandidos lutavam entre si. O 
responsãvel pelo recolhimento de 
lixo pela Coinlurb avisou a José 
Ivan que "não vamos voltar". 
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Mulher a�usada1

de matar a neta 
de seis meses 

NOVA IGUACU (Sucursal) - A 
viúva Maria Cecilla Cosme de Assis, 
de 46 anos, avó da menina Renata 
Cristina Chuluquebias, de 6 meses, 
encontrada esta semana estrangula� 
da e morta, dentro de uma sa:col'a 
plástica no fundo do poço de uma 
casa desocupada, no Bairro Vila'. 
Central, em Engenheiro Pedreira, 
ainda não foi ouvida pela Policia de 
Queimados (55ª DP). Cecilia é acusa
da pela nora Isabel Cristina Chulu
quebias, de 19 anos, de. ter assassi
nado a neta e atirado o corpo no 
poço. Cecilia não se apresentou on
tem, como estava previsto para 
prestar depoimento, mas disse à re
porta�em de O DIA, que está com a 
consciência limpa, e que ''não iria 
matar o séu próprio sangue". 

Renatinha desapareceu no dia 6 
passado, uma quarta-feira. Nesse 
fila1, por volta do meio-dia,. Isabel 
pewu para a sogra tomar conta de 
seus três lllhos, os gêmeos Renata e 
Renato, de 6 meses, e Alan, de 2 
anos, pois precisava ir à casa de sua 
mãe, em Edson Passos, para pegar 
um berço. Cecllia contou que,.pouco 
depois, saiu também da casa, e foi 
até onde mora sua filha, Marià de 
Fátima, de 29 anos, na Rua Plutão, 
95, distante cerca de 500 metros. Ali 
fiçou até PQr volta das 16 horas. 
Quando voltou, já não encontrou 
Renata. Renato e Alan estavam em 
casa, e nada haviam sofrido. 

1 O DIA 1
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Casal assassinado a tiros na Baixada 
O servente Paulo Henrique 

Vargas (19 anos) vivia com Rosa
ne Pereira da Silva (16 anos) na 
Rua Cinco, 734, Favela do Mão 
Branca, Calundu, Belford Roxo. 
Na madrugada de terça-feira última estavam-no barraco quando 
foram assassinados a tiros. So
mente na quarta-feira, entretan
to, vizinhos notaram que a porta 
da moradia estava aberta - o que 
não era hábito - e resolveram 
conferir. Como nenhum dos dois 
atendesse aos chamados, um de
les entrou e deparou com os cadá
veres. Aos policiais da 54ª DP que 
compareceram ao local, os mora
dores disseram que nada ouviram 
de anormal durante a madrugada 
em que ocorreu o c�e. 
• Motoqueiros .:_ o motoris
ta Paulo César. Lázaro de Carva
lho dirigia o táxi de sua proprie
dade pela Avenida Epitácio Pes
soa e notou, próximo ao prédio nº 

2.040, na Lagoa, que estava sendo
seguido por dois homens que uti
lizavam uma moto Honda CB 400,
vermelha, cuja placa não anotou.
Não demorou muito e os moto
queiros emparelharam eum deles
ordenou que parasse, ao mesmo
tempo em que apontava um re
vólver. Paulo não obedeceu e recebeu um tiro no ombro esquer
do. Mesmo ferid2l__conduziu o vei
culo (placa RJ ·u-i-5208) até uma 
cabine da PM, localizada na es
quina com a Avenida Borges 'de 
Medeiros, sendo seguido à distân
cia pelos criminosos. Quando os 
policiais se moviinentaram, eles 
trataram de fugir, tomando o ru
mo do Túnel Rebouças. Paulo foi 

medicado no Hospital Miguel residência de Américo Paes cíe 
Couto e, em seguidaJ. apresentou Loureiro, que foi trancado no ba
queixa às autoridaoes policiais nheiro .. Os ·ladrões fugiram num 
da 14ª DP. Monza de placa RJ-VF 6478, le-

Q drilh vando uma tevê a cores, um apa-• ua a - tsis Terezlnha relho de som, diversas peças de 
Duarte, residente na Avenida Ed- roupas e NCz$ 1.800,00. A 40ª DP 
gare Romero, 326, Madureira, te- registrou. 
fefonou para o 9° BJ;>M, ao notar ld tifi d que quatro homens estranhos que • en ca os - Familiares 
ocupavam um Opala branco ron- .1 dos quatro homens encontrados 
davam a- sua casa. Os policiais ""tmortos a tiros anteontem pela 
que formavam a guarnição do Pa- manhã no contorno da Estrada 
tamo 52/0070 foram para o local do Codin, em Xerém, reconhece
sob o comando do cabo Jeremix e ram os corpos. Eram os irmãos 
conseguiram interceptar o vei- Ricardo, 24, Alexandre 20, Adria
culo, prendendo os seus ocupan- no, 19, e Robson de Oliveira, 21, 
tes, um deles armado de revólver. seqüestrados da casa 23, quadra 
Levados para a 29ª DP, tratava-se 88 da Rua Qoutor Thouzeth', no 
de. Marco Antônio da Silva (28 �airro Quitandinha, em Petrópo
anos); Walter Cassiano da Silva lis. 
(2'6 anos); José Luiz Araújo (29 Se�ndo o µai das vitimas, 
anos) e Carlos Santos Nascimento Agrtpmo de Oliveira, a casa foi 
(27 anos) e foram autuados por invadida às 3 horas da manhã de 
porte de arma e formação de qua- anteontem por cinco homens que, 
drilha. Segundo o delegado de dizendo-se policiais e empunhan
plantão, eles estariam à procura do metralhadoras, levaram os 
do filho da dona da casa e vão ter· quatro rapazes, sem molestar 
que dar melhores explicações. Agrtpino e sua mulher. 

_ Policiais da 67ª DP (Petrópolis) 
• Execuçao - Jandir Félix da continuam as investigações, e tu
Silva (23 anos) foi assassinado na do o que se sabe até agora é que 
Barreira do Vasco com um tiro na Ricardo e Robson trabalhavam 
cabeça. Os policiais da 17ª DP não em uma empresa de segurança é 
conseguiram apurar quase nada limpeza de lojas comerciais, a 
em torno da ocorrência, sabendo Servig, mas não se descobriu ain
apenas que a vititna atendia pelo da se os dois eram vigilantes ou 
apelido de Paulista e teria envol- serventes. Alexandre e Adriano 
vimento com traficantes de dro- eram garçons de um restaurante 
gas. · do Centro de Petrópolis; e os as-sassinos eram brancos e usavam
• Assalto - Três homens ar- coletes. Os cornos já foram libera
mados de revólveres assaltaram, dos do Instituto Médico-Legal de 
ontem, de manhã, a casa nº 183 da Duque de Caxias, e serão enterra
Rua Crisólia, em Honório Gurgel, dos em Petrópolis. 



t'Hospital entrega bebê
er�ado para o enterro 
O bebê Josué Pereira da Silva, 

d.e 3 meses, que morreu no último 
sábado no Hospital Cardoso Fontes. 
em Jacarepaguá, e deveria ter sido 
enterrado ontem. às 9 horas, não foi 
encontrado· ontem no H-0spital i:>or 
seus pais. Ele peide ter sido enterra
do nó lugar de Wallace Oliveira da 
Silva. 6 meses. na última segunda
feira,' às .16 hóras. A confusão foi 
causada pelo reconhecimento erra
do do corpo da criança pelo pai de 
Wallace, Valdeci Ferreira da Silva. 
de 19 arios. e pelo fato de um funciO:. 
nário do hospital não ter· conferido 
os documentos dos pais com os no
mes escritos na gáveta com o-cqrpo. 

O erro só foi percebido ontem, 
quando os pais de Josué, Gelson 
Rodrigues Pereira e Maria Apareci
da da Silva, chegaram ao hospital 
para levar o corpo do menino para 
ser enterrado. Eles constataram que 
a criança não era Josué·e os médicos 
descobriram que se tratava de Wal
lac� que morrera no dia,6. A família 
de wallace foi procurada para ten
tar esclarecer o equivoco. O pai, 
Valdeci, explicou que o funcionário 
do hospital perguntou al)Elnas se o 
nome da mãe era Mária Aparecida e 
puxou a gaveta com o corpo do 
bebê. A mãe de W.allace também se 
chama Maria Aparecida, só que de 
Oliveira.e o empregado do hospital 
não çonferiu os sobrenomes. 
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Vendedor de 

perucas morto 
no ônibus 

�SÃO JÕAO DE MERm (Sucur• 
�) - Com três tiros, disparados em 
meio a muitos xingamentos, o ven
dedor de perucas Renato Souza 
Monteiro, de 24 anos, foi assassina· 
do na manhã de ontem por três 
homens e duas mulheres, dentro de 
um ônibus da linha Santa Maria
Pavuna, no antigo Km 10 da Rodo· 
via fresidente Outra. Os estampi
dos levaram ao pâriico outros passa
geiros. O ônibus seguia para a Pavu
na, e muitos nem esperavam que ele 
parasse em frente à firma Mont-Mor 
Velculos, na pista sentido Rio, para 
saltar e preferiram pular pelas Jane· 
las. 

Renato, que embarcara no pon· 
to ftnal, no balrro de Santa Maria, 
em Belford Roxo viajando até o 
Conjunto ·Grande.Rio sentado num 
dos bancos da parte de trás, foi 
assassinado logo ãssim que passou 
a roleta. O cobrador Elizandro Buri· 
ty Fonseca, de-18 anos, bastante 
ner:voso, disse aos policiais da 64ª 

DP (Vilar dos Teles) que nãQ..havia 
vtsto nada e só ouvira os estampi· 
dos. O mãximo que os policiais con· 
se� foi ouvir os comentários 
de alguns passageiros, de que os 
cinco crimlnosos, na verdade, são 
assaltantes de ônibus que costu
mam agir naquela região. 
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trupo "Máscaras Negras'' 
,nata 2 homens na Baixada 

NOVA IGUAÇU (Sucursal)-Severino Francisco do Nascimento, de 30 anos, foi assassinado na madrugaçla de ontem com muitos tiros na Rua Taquaral, no Bairro Vila de Cava. Ele· fora seqüestrado pouco antes .em sua casa, na Rua José Maia, 50, no mesmo bairro, por um grupo de quatro homens encapuzados, que o arrastaram para uma Brasllia preta, e sem placas, que arrancou em seguida em meio à escuridão. Seus familiares sairam à procura, mas só muito tempo depois encontraram o cadáver. 
Alguém telefonou para a 52ª DP reivindicando a autoria do crime em nome de um grupo de extermínio denominado Máscaras Negras.Através dos familiares de Severino, os policiais ficaram sabendo que, no domingo passado, o rapaz havia sido baleado de raspão no peito; por um bandido conhecido como Xan

xão, lá mesmo em Vila de Cava. Socorrido no Hospital da Posse, Severino foi logo liberado. 
O autor do telefonema anônimo esclareceu que Severino era assaltante e por isso fora morto, além de aproveitar a oportunidade para avisar também aos policiais que o próximo a morrer será Xanxão. 

Um homem branco, com 40 anos 

presumíveis, vestido apenas com uma sunga branca, já que tanto a calça como a camisa azul estavam servindo para amordaçá-lo e amarrá-lo com as mãos às costas, foi encontrado morto na manhã de ontem, num caminho que passa nos fundos do Depósito Valente, no Conjunto Residencial Grande Rio, em São João de Meriti. O desconhecido, segundo o perito que esteve no local, foi morto com uma série de machadadas na cabeça, naquele mesmo local. Tal como ocorrera pouco antes na 52ª DP, em Nova Iguaçu, alguém que se dizia do grupo Máscaras Negras, num telefonema anônimo dado para a 64ª DP (Vilar dos Teles), avisava da existência do cadáver, indicava o local exato e reivindicava a autoria do crime. 
Segurança 

O vigilante José Abelardo Machado, áe 30 anos, foi assassinado no interior do Depósito da Minasgás, na Estrada de Iguaçu, 51, no bairro Rancho Novo. Ele levou um tiro de calibre 22 no peito, na manhã de ontem, e foi encontrado morto pelo gerente do depósito, Vicente da Silva, que chegara pouco depois para dar início à distribuição do dia. Os criminosos levaram o revólver calibre 38 de José Abelardo,·além de 

uma carabina, todos os documentose ainda a camisa do uniforme davítima. 
Gritando 

Perseg1:11do durante a madrugada por u,m grupo de desconhecidos, Verneck Pereira de Souza, de 33 anos, gri�u algum tempo por socorro, mas runguém o atendeu e ele foi encontrado morto na manhã de ontem, com dois tiros na cabeça, num trecho da Avenida Nossa Senhora d� Graças, no bairro Parque Flu: �f!ense, numa das margens de um valao. Verneck morava no mesmo bairro, na Rua São Miguel, lote 11 quadra B. 
Ladrão 

Exp�dito �ilva Santos, de 30 anos, foi morto na madrugada de ontem com quatro tiros na cabeça, dois no tórax, e pauladas, na Rua �oberto Santos, Bairro .Parque da Liberdade, Favela do Digue Dois em Campos Elíseos. Stia trmã, Ed: néia Santos ·Nabuco, de 29 anos residente- ha Rua Quarenta e Três' , lo� 12, quadra' 12, em Brás de Pina: disse que se-encontrava em casa quando chegou ·uma mulher desconhecida batendo em sua porta e dizendo que ExP,edito estava morto. 
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Doi.s feri4,os na briga de torcidas 
As chamadas torcidas jo- estava carregado com 650 cai- porque o biscateiro costumava 

vens do Botafogo, Flamengo e xas de cigarros avaliadas em "comentar os seus crimes". 
Vasco tomaram parte, ontem, NCz$ 5 mil. O fato ocorreu na 
no programa "Galeria Capital", altura do Km 269 da BR-101, • J omaleiro _ 0 menorda Râdio Capital (Rua do. Bis- em Rio Bonito, e os criminosos, FAdriano Pinto (13 anos), filho depo), sob o co!llando do rad1alis- que utiliz�vam um CJ:ievette Augusta Maria César Pinto, reta Garcia Júnior. (? pro,�ama não identificado, do�maram sidia na Rua Barão de São Fétr�correu num cllx_na quen- c9m facllid�de o motons� Dor- lix, 139, casa 2, central do Brate , mas fói levado até o fim sem g1val Pereira de Morais (43 sil e trabalhava como jornalei-qualquer problema. Na rua, en- anos). ro. Ontem em plena faixa de tretanto, as torcidas trocaram • J ó· h d segurança' d A ·d p i .socos, pontapés e paµIadas. ias r�u a as -:-- dente Var 

a vem a res. 
Dois torcedores receberam feri- Policiais da 132 DP consegw- gas, próximo à Rodo
mentos e tiveram que ser medi- ram recuperar, ontem, no es- viária, o garoto foi atropelado e 

d H · t 1 s conderljo da quadrilha compos- morto por um Passat de cor c a  o s  no  osp1 a ousa  ta d b did Ru N i branca cuja placa ninguém Aguiar· Gennando (26 anos) e os an os ço, egu - t • Leo.nardo A guarnição da RP nho, Mineiro e Dola, o produto ano ou, sendo arrastado por 
54/0503 prendeu vários brigões,. de alguns assal�os ocorridos mais de 50 metros. 
levando-os para a 18ªDP. nos ültimos 15 dias a casas de • No Jardim Botânico- O_ veraneio da Região dos Lagos. . • Execuçao - Populares en- Era uma casa abandonada loca- funcionário público federal Car-

1 contraram os cadâveres de Ro- lizada no Bairro Campo Redon- los Robe� Varga�. de 47 anos, 
terchilo Velasco (19 anos) e um do, em São Pedro D'Aldeia e, à que dirigia um tâxi Gol de pla
homem preto e outro branco, na chegada da tunna de policiais, e.a não anotada, foi m9rto com 6
esquina das ruas Comandante os criminosos conseguiram fu. tiros, no final da no1� de an
Souto e Meringuabo, nas proxi- gir num Monza cor de vinho, teontem, ao tentar res1Stir a um 
midades da Estrada do Mato veiculo também roubado de assalto, na Rua. J. J. Seabra, no 
Alto, em Jacarepaguá uma das residências atacadas. Jardim Botâmco. De acordo 

'B · d . No local, foram encontrados com testemunhas, o.motoris�a 
• 01� o - PollciaIS do 18° 2 quilos de jóias (entre brincos; estava parado próximo ao nu
BPM vu:am o corpo de um ho- pulseiras e anéis de ouro e pra- mero 50 daquela rua, onde tra
mem boiando nas â�as de um ta); um aparelho de TV a cores; b�ava no Colégio de Aplica
rio que passava próximo à Es- um de som 3xl. muitos eletro- çao da UFRJ, quando três ho
trada do Pacut, e� Vargem domésticos; dois revólveres de mens morenos se aproximaram 
�rande, Jacarepaguá A vitima calibre 32; um de calibre 38 e e o dominaram, exigindo o di
Jâ �stava em decomposição e uma espingarda de calibre 16, nheiro que ele possuia e as cha-
tena sido morta há uns 3 dias. tipo Beretta. ves do veiculo. 
• No canteiro - Marcos . • o motorista reagiu, mas foi 
Antônio Paixão Góis (30 anos} • BIScaterro - O biscateiro baleado e arrastado para fora
foi encontrado morto no cantei-

�
erneck Pereira de Sousa (23 do carro, que em seguida partiu 

ro de obras do Metrô, localizado anos) safa ontem de casa, na em disparada, com os três la
na Avenida Automóvel Clube, ua Nossa Senhora das Graças, drões. Socorrido por populares, 
Pavuna. A vitima apresentava lote 17, Quadra 3, Parque o motorista foi levado para o
afundamento do crànio. Muisa, Caxias, quando foi exe- Hospital da Lagoa, onde mor-

. _ cutado com 4 tiros. Um telefo- reu. A Policia não afasta a hipó-
• Caminhao - Dois homens nema anônimo para os policiais tese de vingança, dada as cir
armados de revólveres rouba- da 601 DP informou, logo em cunstâncias em que foi pratica
ram o caminhão Mercedes seguida, que o criminoso - um do o crime, com requintes de 
Benz, placa RJ-ZK 0724, que tai de Sá- cometera a violência perversidade. 



Sesi compra:� 
dekuacw M 

o ?ó� 
Santa Luzia,0

.,J 

O Sési é o novo proprietáriá;áo 
terreno onde estão construídos � 
prédios que compõem o ultrapassà
do conJunto arquitetónico da 3ª P.e
legacia Policíal

0 
rtà Rua Santa �1-

zia, no Centro. ntem de manhã�.na 
Secreta:rta de Policia Civil, diretores 
regionais do Sesi (Serviço Sociall'êia 
Indústria), assinaram o termo de 
compra do terreno e depositaramoo 
Bllnerj apro.ximadamente NCZ$ (930 
mil correspondente a 2% do valbr 
dô.ftnóvel. A delegacia tem prazo de 
1 ano para desocupar os imóveis. 
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PM diz que houve reação 
� ria rrwrte do estudante 

O manobreiro Jorge Bezerra da 
Cruz e sua mulher, Fátima Paulina, 
pais do estudante Marco António 
� da Cruz (16 anos), morto por 
soldados do Patmno 52/0038� lota
dos no S° BPM (Rocha Miranaa), de 
acordo com testemunhas, foram re-
cebldos ontem pelo subcomandante 
daquele batalhão, Major Ney Rob
son Dias, na ausência do Coman
dante Emir Laranjeiras. Além de 
Marco, que morreu, recebeu feri
mentos tmnbém o seu irmão Márcio 
Lücio (17 anos) que, como ele, joga
va cartas com vários amigos na cal
cada da Rua Junqueira em Rocha 
Miranda por volta das 20 horas de 
sexta-feira ültima, no momento em
que os policiais chegaram atirando, 
confonne as acusações. 

Inconformada, a mãe de Marco e 
Márcio disse que não havia motivo 

para tanta violência e que em hipó
tese alguma, houve troca de tiros -
segundo a versão policial - entre os 
soldados e marginais. Ela garante 
que os policiais chegaram atirando. 

Os pais dos rapazes informaram 
à rep01;tagem, que vão pedir garan- · 
tias de vida ao Secretário de Pollcia 
Civil, Hélio Saboya, pois querem·ver 
punidos os crlmmosos. 

Dona Fátima Paulina garante 
também que entrará em . contato 
com outras mães que, igualmente, 
tiveram seus filhos mortos pela PM, 
além de solicitar toda cooperação 
da Vereadora Regina Oordllho. 

Prevalece versão 

Ao regressar de uma incursão à 
Favela Pára-Pedro, o CoJP.andante 
do 9° BPM, Emir Laranjeiras, affr. 

mou, ao tomar conhecimento da vi
sita dos pais da vitima que, por 
enquanto prevalece, para ele, a ver
são de que houve troca de tiros no 
local. - 'Assim sendo, tudo aconte
ceu dentro da Lei. Marco foi encon
trado com um revólver de calibre 38 
a seu lado e contou com o socorro da 
guarnição. Por outro lado, a arma 
do soldado que admitiu ter atirado 
foi apreendida." 

O co·mandante declarou que 
nunca se recusou a receber as pes
so� da comunidade e que ncou 
ressentido com a manifestação de 
protesto realizada anteontem, na 
frente do S° BPM. "Antes de qual
quer acusação deveriam ter me pro
curado". Depois de ligeira pausa, 
acrescentou: "Eu já perdi nove sol
dados em 5 meses e devo acusar 
quem?" 
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PàssageirQ mata e fere assaltantes 
Três homens tentaram assal- • Mototj.sta - o motorista lhas e Patamos. Nos referidos ba-

tar um ônibus que trafegava pela Manoel Cardo·so Sobrinho' (53 talhões, foram mantidas duas ra-
Avenida Brasil, próxhne a Bonsu- anos) dirigia um ônibus da Viaéão diopatrulhas no pátio interno, 
cesso e um dos passageiros reagiu Transportes Campo (lraride, R.J- · operando em conexão com á cen-
a tiros atingindo os três margi- XN 5557, que faz a linha Parada tial Maré Zero. Sempre que havia 
nais. Um de1es, Jairo Ribeiro de de Lucas-Bangu, e, quando pas- solicitação de socorro, as unida-
Jesus (18 anos), morreu. Os seus sava próximo ao Hotel Gham- des móveis deslocavam-se até o 
comparsas -'menor M. I. S. (16 pionhna A�e�da Brasil, em_Irajá, ponto base da área de ocorrência 
anos) e Pica-Pau -estão hospitali- um ornem fez dois disparos de e comunicavam o fato aos cole-
zados e as autoridades policiais um carro em sua direção, atingin- gas, sendo então atendida a ocor-
da 21• DP tomaram conbecimen- do-o no rosto. O crimmoso seguiu rência. Ontem o serviço já estava 
to. em frente e a vitima com fertmen- normalizado, com .os rádios dos 

tos no nariz e no ·oüío esquerdo, veiculos funcionando normal-
• Incêndio - um incêndio foi levada para o Hospital Getúlio mente. 

destruiu, ontem à tarde, a casa de Vargas. · • MaJ· or_ assaltado - Doiscinco quarto_s da Rua Bela, 52 A, J'-em São Cristóvão. Bombeiros de ,-... Executado - Josê Armando homens arma�os de revólveres 
Benfica e Vila Isabel foram mobi- Almeida Santana (28 anos) foi vi- . renderam o m8,)or PM reformado
lizados, mas não cons�· · am im- ·sitar amigos em Belford Roxo e Alfredo Ari �eveS, quando ele pa-
pedir . . . rou em um sinal na Rua Carolina que o fogo des e toda a acabou �end� execut�do a t�os. Machado em Madureira ao vo-casa. na A veruda Sao Franc1Sco, Batrro lante de ieu carro O santana pla-A casa é de propriedade de do Vasco. A vitima residia na Rua za ZH-8630. o militar foi levado Alice Nicolau de Sousa, que per- M?Jloel Duarte, 1759, Parque La� pelos dois assaltantes que O aban-deu tudo, inclusive a televisão a faiete, Caxias. donaraµi em Jacarepaguá, dei-cores comprada na última sexta-

A .d 
xando-:0 a pé e levando seu vei-feira. Seus inquilinos, que ocupa- • . CI ente - o agente Fede- culo. o fato foi re�"trado pela 29ª 

vam dois dos cinco quartos da ral F l 26 DP M d · 6'&"' 

casa de habitação coletiva, tam- Alvaro Luiz Martins o Y t , a urerra. 
bém tiveram prejuízo total. Alice anos) dirigia o Escort placa RJ 

• M di teve uma crise nervosa e foi leva- ED-4062, pela Avenida Emil Cleff, e camentos - Vai ser
d l B b iro H 'tal Bairro Ipu, Nova Friburgo. Per- apurado na 27ª DP (Vicente de a pe QS om e s ao ospi deu a direção e não pôde evitar Carvalho)'o furto de medicamen-Sousa Aguiar. que o, veículo batesse violenta- tos e aparelho

_ 
s de pressão do .Segundo os moradores vizi- mente num barranco. A bancária HGV - Hospital Getúlio Vargas, nhos, a instalação é velha, e cons- · Patricia Quevedo Vassalo (23 . -rato na madrugada de ontem. Otantemente vem caindo a energia anos) sofreu graves ferimentos, que causou mais estranheza à da casa, por �ausa d� um motor igu.almente o agente e seus ir- própria Policia é que, apesar de possante utilizado pela fábrica mãos, Juvenal (25 anos) e Jorge haver grande. movimento no hos-Anonimato, no número 66, quase· Luiz (23 anos), que foram levados pital pela madrugada, com poli-ao lado. para o Hospital Antonio Pedro. A ciais e seguranças de uma firma 

O trânsito na Rua Bela foi, fe- bancázria morreu ao receber os que presta servlços naquele hos-
chado ao tráfego e uma equipe da pliJneiros socorros. pital, ninguém viu nada de anor-
Light esteve no local para desli- , mal. Somente pela,manhã é que 
gar a energia âos prédios vizinhos • Cad_�ver _ . Populares e�- foi constatado o arrombamento e 
por medida de precaução. A 17ª � a falta de materiais. 
DP (São Cristóvão) registrou e contraram O cadáver de · um ho- Sabe-sé apenas que três apare-
solicitou pericia para apurar as mem negro, de 30 anos presumi- lhos de pressão arterial, que são 

d 1n • di veis, na Rua Marui Grande Bar- · tal d d ..., causas o cen o. reto, Niterói. A 80• DP registrou e ms a os na pare �. ,uesaparece-
ram junta,mente com grande �• Baleado - Maximino Ferrei- eStá investigando. quantidadé de medicamentos, en-

ra da Silva (23 anos, Rua Barbosa · tre estes remédios controlados, 
e Araúlo, 119, Caxias) é seguran- • Radiopatrulha - Na ma- que provocam dependência ffsica

ça do Colégio Fluminense, na drogada de domin�o os seguintes e que são procurados por toxicõ-
Rua Barbosa de Araújo 265, Par- batalhões da Policia Militar lacra- manos. A ação dos ladrões esten-
que Felicidade

1 
Duque de Caxias. ram os rádios das viaturas que deu-se também ao setor de pron-

Ontem, ele estava no seu posto atuavam no pollciamentp osten- to-atendimento, ao setor ambula-
quando passou um carro, que nin- sivo: lº Centro), 2° (BotafogoJ1 5º torta! e da farmácia do hospital. 
guém identiffcou, e um de seus (Centro) e 13º (Centro). A mewda Paralelamente ao inquérito _po-
ocupantes fez disparos de revól- foi determinada pelos comandan- licial, a direção do hospital ins-
ver. Máximino ferido na coxa di- tes para evitar as queixas sobre taurará um inquérito administra-
reita, foi levado para o Hospital salários feitas por cabos e solda- tivo, a fim de apurar re_sponsablli· 
de Duque de Caxias. dos através dos rádios das patru- dapes. 
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Encapuiàdos matam dni.s 
� em posto de gasolina 
NOVA IGUAÇU (Sucursal) -

Três homens encapuzados assalta
ram na madrugada de ontem o pos- , 
to de gasolina Vip, na Rua Santos 
Dumont,,435, no Centro deste Muni
cipio

1 
e mataram a' marretadas o 

frentista Nélson Vieira Machado, de 
30 anos,. e um vicia de um 1;>rédio 
vizinho ao posto, Paulo de Oliveria, 
48 anos. Outro frentista que estava 
de plantão, Joaquim Alves de Frei
tas Júnior, coI),Seguiu escapar do 
banheiro, onde os marginais tranca
ram os reféns, e foi pedir socorro à 
Policia que, quando-chegou, já era 
tarde; os dois homens esta�am mor
tos, e os ladrões fugiram levando 
cerca de NCz$ 5 mil, dois toca-fitas e 
uma tv portátil. · 

Por volta das 2 horas 30m os 
assaltantes chegaram ao posto e 
renderam o frentista Nélson e o Vi
gia, que conversavam, ·obrigando 
sob mira de um revólver, o outro 
empregado a também obedecer às 
ordens. Levados para o banheiro, os 
mar�ais começaram a revirar o 
escntório à procura de dinheiro, 
achando um cofre·do tipo boca de 
lobo, onde estava guardada a féria
de sabado e domingo. Neste interva
lo de tempo, Joaquim Alves fugiu 

em disparãda para a rua em busca 
de ajuda, enquanto os marginais 
gritavam para que voltasse. 

Assassinados 

Em represália, os três encapuza
dos amarraram o fréntista e o vlgia e 
os abateram com vários golpes de 
marreta na cabeça. 

O dono do põsto e também te
soureiro do Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo 
no Estado do Rio, Dewett Catambry 
Filho, disse qu�-este-é-o-sexto-asw,
to neste ano, nos seus três postos na 
baixada, e em repúdio contra as 
tnortes que classificou de uma "cha
cina", mandou confeccronar uma 
-faixa com os dizeres "parabéns aos 
Direitos Humanos. pelas duas viti
mas massacradas". Dewett criticou 
ainda a Policia que, segundo ele, dá 
toda a segurança a bancos e super
mercados duránte a semana, e nos 
feriados e finais de semana

! 
quando 

estes estabelecimentos estao fecha
dos, o efetivo de policiais diminui à 
metade e a população fica à m�rcê 
de crirn:es bárbaros como ao que 
aconteceu no posto. A 52ª DP (Nova 
Iguaçu) registrou. 

t 
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Ciúmes provocam homicídio 
Maria das Graças Soares de Nova Iguaçú e ontem, foi morto 

Melo (25 anos) tinha muito ciúme com um tiro no olho esquerdo. As 
do marido Marcelo Alexandre autoridades policiais da 54ª DP 
Wagner FéÍix e, por isso mesme, não conseguiram apurar nada 
por qualquer motivo, criava caso em torno da ocorrência. 
com ele. Há dias, entendeu que a 
vizinha Edméia do Prado - que e De sapatilhas - um ht>-� t1:sidia em frente à sua residê�- mem branco, de 28 anos presumi� eia, n!l Rua Félix, .5, Bairro. Tr.i- veis, foi morto com um tiro no campeao,.Engenhell'o Pédrell'a - pescoço quando se encontrava estava se msinuando para o e:om- nas proximidades da estação fex:.panheiro. Resolveu tirar satisfa- , roviária de Gramacho. A ·vitimações e, ontem, as duas mulheres vestia bermuda marrom camisa começaram a discutir acalorada- estampada e sapatilhas 'pretas. mente. No auge da troca de insul- · 
tos, o pai de Edméia Rangel Ro- F drigues do Prado (�4 anos) acor- • eirante - o feirante Do-'1 ·
reu em defesa da filha e acabou mingos Dias (31 anos) foi assassi- 'J'I 
matando Maria das Graças com nado .na porta da residência, na 
um tiro na cabeça, fugindo em Rua Nossa Senhora de.Fátima, 
seguida. Lote 7, Quadra 148, Parque São 

Francisco de Paula, Queimados . .  • Decapit�do - Anteontem, Segu11do uma testemunha um
r volta das 23 horas, quatro homem conhecido como Edinho 
mens encapuzados invaâiram mandou que wrta vizinha cha

a casa nº 107, da Rua Vitalina em masse o feirante e, quahdo ele 
Nova Iguaçu, residência de Maria atendeu, recebeu vários tiros. · 
Lopes da Silva, onde dominaram 
e seq�estraram seu filho José Lo- • Segurança - Popularespes da Silva (18 anos) que leva- encontraram, ontem, o cadáver r� �a o Bairro Vila Carmary, do gua,rda de segurança Gilberto 
���ec�� ���1:i��!· f�:i�� dos Santps (26 anos) que jazia na 
Ao lado de uma, arvore - onde Rdi

uoª
n?lular9 anB

i
airr
, emo Rfran

en
c�oª�op�oé· 

havia sido afi>tado um cartaz Nova Iguaçu. Até o momento' com os dizeres "Viva Collor" - os tudo é mistério. 
' 

criminosos torturaram barbara- � 
mente a Vitima e em segwda, 

/
.,. E ., 

com um facão deceparam-lhe a • xecuçao - Josias Gonç -
cabeça, que colocaram depois no

/ 
ves da Silva (18 anos)

. 
e Sebastião 

centro do campo, a 100 metros de Vieira (38 anos) subiam a Rua 
distância. . Barão de QuissamA, no Morro da 

_ Chatuba, quando fóram cercados • Proteçao - Gilberto dos por vários homens. Josias tom-
antos (27 anos) foi assassinado bou com 5 tiros-na cabeça, mas 

com vários tiro�1 tombándo na Sebastião - apesar de ter sido 
Rua Guararu,, Bairro Rancho No- atingido também com vários tl
vo, Nova Iguaçu. Os moradores, ros na cabeça e no peito.:... ainda 
penalizados, trataram de prote- conseguiu abrir carilinho entrar 
ger o cadáver dos· animais e im- nos fundos da casa n• 87, onde 
provisaram uma cobertura utlli- acabou perdendo as forças e caiu 
zando dois cavaletes e uma lona. para, em questão de mais algtms 

segundos, morrer. Moradores • No. olho - Sebastião José apenas ouviram os disparos e
Ribeiro (26 anos) residia na Rua não souberam informar nada às 
Adamastor, .46, Bairro Xavante, autoridades policiais da 53" DP: 
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Moradores acusan1 PMs 
�da lllOrte do estudante 

Alunos do Colégio Independên
cia e moradores da Vila Santa Tere
sa em Recha Miranda, fizeram ma
nifestação ontem na porta do 9° 

l3PM, para pedir a punição dos ocu
pantés de um Patamo que, acusam 
sexta-feira última, mataram a tiros, 
o estudante Marco Antonio Bezerra
da Cruz (16 anos) e feriram seu ir
mão MárciO' Lúcio Bezerra da Cruz
(17 anos). A manifestaçao durou
quase 2 horas e uma comissão de
moradores será ·recebida hoje, às 10
horas, pelo Coronel Emir Laranjei-

. ras, Comandante do Batalhão. 
Embora os militares aleguem 

que-a morte do estudante foi aciden
tal, em -conseqüência de uma troca 
de tiros com bandidos na Rua J a
queira, em Vila Santa Teresa, os 
companheiros de Marcos Antonio 
estão dispostos a depor -para, segun
do eles, provar que "houve assassi
nato". Entre as testemunhas desta
ca-se Lutza Paulino da Silva, 56, que 
diz ter visto os i>Ms atirarem em 
Marco Antonio e )mpediram que fos
se socorrido. 

- Eles ameaçaram de morte até
quem chegava perto de Marqutnho 
para s9corrê-lo. Pegaram ele pelos 
braços e pelas pernas e jogaram 
dentro do Patamo. Foi assassinato..:. 
garantiu, Lulza Paulino, que é tia de 

Marco Antonio. 
o rapaz e alguns amigos esta

vam jogando baralho numa calçada 
da Rua Jaqueira, por volta das 20 
horas de sexta. O Patamo nº 52.0038, 
com um sargento um cabo e dois 
saldados se aproximou da rua. 
Quando os policiais petceberam o 
grupo de jovens jogando, segundo 
Lutza, deram uma volta e reaparece
ram atrás deles. 

Segundo alguns estudantes que 
estavam com Marco Antonio, os po
liciais deram umá rajada de metra
lhadora e feriram mortalmente o 
rapaz. Um dos PMs - percebendo o 
engano - chegou a comentar oara 
� colega: "Vm o que você fez�" O 
pai de Marco Antoroo, o manobreiro 
Jorge Bezerra da Cruz, 39, afirmou 
que os militares chegaram a chutar 
a cara de Marco Antonio após ele ter, 
sido baleado. 

- Não ,será a última vez que eles
vão matar inocentes em morros e 
faveías - declarou por sua vez o 
mecânico de helicóptero Adauto Jo
sé Torres (39 anos), que participava 
da manifestação na porta do 9° 
BPM. Para o pai do rapaz, Jorge 
Bezerra, os ocupantes do Patanio 
estavam ''doidões" e por isso se des
controlaram. Ele diz que não vai 
sossegar enquanto não ver os "as
sassinos de meu filho presos e julga
dos". No trli}lSporte do corpo a!;é o 
Hospital Carlos Chagas, em Mare
chal Hermes, os parentes de -Marco 
Antonio constatã:càm que um cor
dão de prata, os tênis e NCZ$ 80,00 
haviam sumido. 

De luto 
Hoje, às 8 horas, uma faixa negr,a 

será colocada na frente ,_do Goléipo 
Independência, na Av. dos Italia
nos, onde Marco Antonio estudav�. 
em sinal de protesto dos seus cole
gas pelo desaparecimento prematu
ro do estudante. Mais tarde, às 10
horas, es estudantes -preteridertl 
acompanhar a comisSão ae morado
res que irá ao· Batalhão, para o en
contro com o Comandante, Coronel 
Emir Laranjeiras. 



-

'4-
Caxias ganha 
reforço na .} 
área de saúde 

Os primeiros 93 médicos, enfer
meiros e técnicos de enfermagem, 
de laboratório e de rediologia do 
grupo de 1.037 candidatos aprova
dos no recente concurso para a área 
de sa11de de Caxias já c_oineçaram a 
ser aproveitados nas vagas existen
tes. Esta semana a Secretaria Muni
cipal de Saúde divulgou edital de 
convocação dos aprovados, que ain
da este mês vão começar a ser lota
dos nos HosP.itais Geral de Duque 
de Caxias Infantil Ismélia Silveira, 
de Emergências de Itatiaia, do Sase 
de Xerém-que está em reformas ..., e 
nos nove postos e . subpostos de 
saüde espalhados pelos quatro dis
tritos. Os outros 944 aprovados vão 
ter que aguardar. a criação de novas 

· vagas, já que até o final deste ano
novos postos e subpostos de saúde
vão ser construídos. O .concurso tem
a .validade de 2 anos.

Segundo o presidente da Comis
são do C'oncurso, médico Danilo Go
mes, a chamada dos primeiros esco
lhidos começa ainda nos próximos
dias: São 64 médicos, 3 enfermeiros,
2 bioquúnicos, 1!2 técnicos de enfer
magem, 5 técnicos de laboratório e

. outros 5 técnicos de radiologia. Na 
área médica, esses 64 médicos vão 
ser distribuídos pelas unidades de 
saúde nas seguintes especialidades: 
10 ginecoogistas-obstetras; 5 anes-

- tesiologistas; 10 pediatras; 10 médi
cos clinicos; 2 cirurgiões infantis; 2
sanitaristas; 2 tisiopneumologistas;
3 cardiologistas; 10 para cirurw.a
geral; 5 trumato-ortopedia; 3-radio
Iol?istas e 2 para henioterapià. Nessa
ültima especialidade, a Secretaria
de •Saúde não conseguiu preencher
as vagas, pois só um candidato foi
aprovado.

Do contingente que foi aprova-
. do, segundo a Secretaria de Saúde

local, o maior número de profissio
nais é da clinica médica, com 194,
seguindo-se a pediatria com 189; a
âe técnicos de enfermagem, com 181
profissionais; os técnicos de radiolo
gia, com 121; enfermeiros com 89; 72 

- ae cirurgia-geral; 35 de-ginecologia
obstetricia; 27 de sarutàristas; 42
técnicos de laboratório; 20 da área
de ratliologia; 12 de-trauroato-

·@r'tõped;ia e 12 de tisiopneumologia;
- 10 cardiologistas; 17 anestesi0logis

tas; 8 bioquimicos; 7 cirurgiões in
fantis e um especialista em hemote
tapia.
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.jazenda remove painéis da Dutra 
Preocupada em melhorar a 

imagem da entrada da Cidade, a 
Prefeitura Mµnicipal de São
João de Meritl Iniciou, esta se
mana, a retirada de todos os 22 
outdoors (foto) - ,alguns com 
mais de 80 metros quadrados -
que enfeitavam o acesso feito 
por Vilar dos Teles, junto à Via 
Dutra. A operação foi iniciada 
tão logo expirou o prazo dado 
pelo Secretário Municipal de Fa
zenda, Altair Soares, · para que 
as empresas proprietárias dos 

painéis cuidassem elas próprias, 
da remoção. Segundo o secretá
rio, a retirada foi decidida, Já que 
não houve a renovação de licen
ça para a manutenção dos pai
n�is, todos afi�ados em solo pú
blico, Com caminhões e um tra
tor, funcionários da Secretaria 
começaram a remoção e chega
ram a arrancar seis outdoors,
mas logo receberam ordens de 
interromper a operação, Já que 
as quatro firmas proprietária� 
dos painéis - todas do Rio de 
Janeiro, se comprometeram a 
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dar continuidade à retírada. O

Secretário Altair Soares explicou 
que vai acompanhar de pértó o 
cumprjmento da promessa, e es
clareceu que existe a necessida
de de se fazer uma licitação 
pública, paia que novos painéis 
sejam coloéados em áreas muni-
cipais. Ainda segundo Soares, 
tão logo a retirada se/a con
cluída pelas firmas, a p;e'feitura 
realizará estudos parà determi
nar IQcais onde os pa1r,éis serão_ 
permitidos. 
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� Seria anuncia o início de

obras contra as enchentes 
Depois de mais de 1 ano de espe

ra, os moradores da Baixada firial
mente vão ver iniciadas as obras de 
prevenção e recuperação dos locais 
atingidos pela enchente de fevereiro 
do ano passado. ·Pelo menos é o que 
garante o presidente da Seria (Supe
rintendência Estadual de Rios e La
goas), Délio Leal. Segundo ele�jã na
próxima semana serão iniciaaas as 
obras de micro e meso drenagem de 
56 bairros, além da drenagem e pavi
mentação de cinco estradas que cor
qun a re�ão, num total de US$ 21 
milhões 2,03 mU 348. 

Os recursos são parte dos 156 
milhões de dólares concedidos pelo 
Banco Mundial (Bird) ao Governo 
do Estado, para o Plano de Recons
trução e Defesa Contra Inundações 
no Rio de Janeiro. O programa de 
emergência eng�oba toda a região 
metropolitana. Ao todo, segundo 
Délio Leal, serão limpos mais de 200 
quilômetros de rios e valões e pavi
mentados 112 quilômetros de estra
das, onde serão colocados 2 mil me
tros qua�ados de pontes e 3 mil 480 
metros quadrados de contenção de 
encostas. 

O maior trecho a ser limpo ·serã a 
bacia do Rio Botas (70 quilômetros), 
que corta grande parte de Nova 
Iguaçu, beneficiando 700 mil fami
lias. O restante da op,eração serã 
feita nos Rios Pavuna-Meriti, Inho
mirim, Estrela e Saracuruna, de on
de serão retirados 3 milhões e 200 
mil metros cúbicos de entulho. 

Para este trabalho, a Seria vai 
contar com 10 milhões .de dólares 
destinados pelo Bird. "Serã um ba
nho de limpeza", anunciou com cer
to exagero o presidente da Seria,_ ao 

comentar que serão utilizados para 
a limpeza dos rios e valóes nada 
menos que 200 caminhõe$, 80 .trató
resLalém de dragas convencionais e 
numantes. 

Paralelo a isto. o DER, com uma 
verba também do Bird(24 milhões e 
957 mil dólares) irá pavimentar e 
drenar 26 estradas na Região Metro
I?_olltana. Entre elas estão a Estrada 
l"ederal, que liga Vila de Cava a 
't'inguá (13 quilômetros); a Avenida 
Presidente Kennedy, ·em Caxias (17 
quilómetros); a Avenida' Automóvel 
Clube, do trecho da Pa"lUlla a Nova 
Iguaçu (12 quilômetros);_ a Avenida 
Guandu, que liga a Roaovia Presi
dente Outra a Engenheiro Pedreira; 
(8,6 quilômetros) e a Avenida Abllio 
Augusto Tãvora (3,75 quilômetros). 

t>e acordo com Délio Leal: toqas 
as obras t.êm previsão para·terminar 
no máximo dentro de·um anó, prazo 
detenrunado pelo próprio Bane.o 
Mundial, como condição para llbe-· 
rar o empréstimo. Coincidência ou 
nâ,o, neste mesmo período estará 
terminando o mandató do Governo 
Moreira Franco. 

!=Segundo a relação ·da Serla, os 
l�als listados para receberem as
obras de recuperação são os seguin
tes: Nova Igu_�!l - Parque São Ber
nardo Lot.e 4V Centro, Bairro da
Luz, Jardim GÍáucia, Jardim Re
dentor, Jasmin Alvorada, Miguel
Couto, Heliópoils, Babi, São .Fran
cisco, ,Vilar Novó

J 
Mesquita, Prata e

Areia Branca; Sao João de Meriti
P.arque Araruama e Analândia,
Bairro dos 300, Jardim Sumaré,
Eden, Agostinho Porto e São Ma
theus; Nilópolts- ManuefReis, Ca
buis, Paiol, Nova Olinda e Novo
Horizonte; Caxias - Vila. Rosãrio,
Gramacho, Barro Branco, Parq_ues
raullsta

1 
Estela e Jurema, Jar<;tins

Anhanga e Primavera, Vila Angé
lica, Barreiro, Bragança, Marta He
lena, Pilar e Cidade qos Meninos._

Morador. afirma que só acredita vendo 
"86 vendo para crer. Eles disse- 'Esquecida no tempo e no espa- · Nos dias de chuva, ai mesmo é 

ram que iam começar no dia 1° e ço, a estrada
1.

que em 82 chegou a que a·estrada fica impraticãvel.Nes
nfüguém apareceu por aqui. Agora receber uma nna borra de asfalto � sas oc,asióes: o "salvador da Pãtria" 
vamos ver o que vai acontecer.'' O hoje um tormento para quem tenha é Severino, que, com um pequeno e 
comentãrio incrédulo do agricultor de atravessã-la. São mais de 8 q�ô- veÍho trator, é chamado, até mesmo 
Severino Ramos Pereira, 45 anos, metros de sofrimento, em me10 a de madrugada, para ajudar a desaum dos raros moradores da esbura- buracos, poeira e lama, onde os car- tolar os automóveis presos no barro cada e deserta Avenida Guandu - ·ros não conseguem passar da segun-
principal acesso a Engenheiro Pe- da marcha, e o melhor transporte ''Eu jã cheguei a tirar um cami-
dreira1 em Nova Iguaçu-, reflete o . são,.as carroças e.bicicletas. . nhão de 14 toneladas. do atoleiro'': 
espiriw dos moradores da região Acho que Deus quando cnou o diz ele com orgulho ecrescehtando 
com relação às obras anunciadas mundo, esqueceu desse lu�ar", co- que por causa dess; ato foi presen-pelo Governo do Estado. Escalda· mentou com ironia Severino, ao se • ' . 
âos pelas promessas não cumpridas referir às d.iftculdades enii'entadas teado com um cabo de aço. O agn
e pelas ol)ras eleitoreiras, eles prefe- pelos moradores do local, distante cultor, porém, lamenta o abandono 
rem, desta vez, segµir a lei de São 2& quilômetros do Centro de Nova da região, que o levou a se transfor-
Tomé. Igu�çu. · . mar em herói da etitrada. · 



Albeniza Garcia 

Só este ano, nove policiais mill
tares que servem n_p go BPM (Rocha 
Miranda) foram mortos em confron
to com bandidos- a média é de uma 
morte por mês. O caso mais recente 
foi o do soldado Jair Gonçalves, 
morto quinta-feira por um ladrão 
com um tiro Qª cabeça quando ten
tava evitar que uma senhora fosse 
assaltada na esquina das Ruas 
Francisco Batista e Carolina Ma
chado, em Madureira. pepois do 9° 

BPM, o batalhão com maior número 
de mortos por bandidos este ano é o 
18º (Jacarepaguá), com quatro. 
Além disso, 7 PMs de outros bata
lhões foram mortos na área do 9° 

BPM. 

o comandante do 9° Batalhão

O DIA 
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da Policia Militar, Coronel Emir La- $egundo .Q Qoronél Emir.Laranrangeiras, tem .uma explicação para � geiras, os pontos críticos para seu o trágico recorde: na área de sua batalhãó1sãó as favelas dos morros·jurisdição· fica um grande número do Fubá, Juramento, Faz Quem de favelas em que se refugiam al- Qu.er, Serrinha, São José1 Mundial,
guns dos traficantes de tóxicos e Lagartixa, Acari, Amarelinho, Pe
assaltantes mais perigosos do Rio, dreira, Joana D'Arc, Muquiço, parte 
destacando-se entre elas a de Acari, da Favela de Parada de Lucas, Vigá
onde o tráfico de drogas é controla- . rio Geral, Congonhas, Quiriri, Ca-

• do por Darcy da Silva Filho, o Cy de jueiro e Primavera, além do Conjun
Acari. Segundo a Policia, o trafican- to Oswaldo Cruz. 
te é um dos financiadores dos bandi- · Nessas favelas, com grande nú
dos do Comando Vermelh!> qué es- mero de traficantes de tóxicos em 
tão no Bangu I, presidio de seguran- atividade, as maiores vít�as são as 
ça máxima do Estado. crianças d.e familias mwto pobres 

Policiais militares informaram que sao atra1das_para.o consumo e o 
que a principal quadrilha de- assal- tráfico de drogas m1;uto cedo. 
tantes e traficantes da Favela de -l Menores viciados 
Acari costuma ml\tar seus inimigos I' - É preciso acudir nossas crian
e jogar os corpos no rio que passas ças o mais rápido possível, para que 
junto ao morro. Foi lá qué a Policia- elas não se tomem os marginais de 
prendeu assaltantes que tinham amanhã - alerta o coronel Bmir La
participado do recente assalto ao ranjeiras. - Elas são �traídas peloi; 
setor de penhores da agência. de traficantes, que depois de viciá-las 
Ramos da Caixa Econômica Fede- passam a usá-las em suas bocas-de-
al fumo. A maioria delas é de familias r · 

2 mi·lh,:.es que não têm dinheiro nem para 
u comprar um pão por dia. Elas são

Oficiais do go BPM, informaram usadas pelos bandidos também pa
gue é de 2 milhões a população da ra arrancar cordões dos pescoços 
área de atuação do batalhão de Ro- das pessoas ou para arrombar casas 
cha Miranda. Além de Madureira, o comerciais. Para os bandidos, eSl!as 
maior bairro da área, o 9° BPM exer- crianças têm a vantagem da impu- . 
ce atividades também em Cascadu- nidade,já que são menores de idade. 
ra, Quintino, Pavuna, Coelho Neto, ' O comandante do 9° BPM reve
Acari !rajá, Vaz Lobo, Deodoro, Ma- lou que, em algumas batidas, seu 
rechâi Hermes, Vila Valcjueire, Colé- batalhão chega a deter 40 menores 
gio e parte. de Jac�epaguá. viciados: . · 

Em alguns bairros, existem pro- - Chamamos seus pais, mas pou-
blemas especificos que fazem cres- co adianta, porque são tantos os 
cer as preocupações do comando do delitos já cometidos que as crianças 
9° BPM

1,como as manifestações que· já não têm recuperação. 
os banwdos obrigam os moradores O coronel Emir Laranjeiras ex
de Acari a fazer contra a Policia e os plicou que a criminalidade na área 
pegas de motoristas nos fins de se-- âe atuação do 9° BPM é audaciosa e 
mana, em Vila Valqueire. Mas o pro- atuante, com muitos assaltos que 
blema principal é o da violência dos, terminam em morte, devido à liga
bandidos, muitos deles ligados à ção direta dos assaltantes com: o 
facção Comando Vermelho, coman- tráfico de drogas. 
dada pelos que·estão presos no Ban- Oficiais do 9° BPM reconJ).ecem 
gu I. Na Favela do Pára Pedro, a que o batalhão não dispõe de infra
única da área do 9° BPM que não estrutura para uma vigilância efi
tem bocas-de-fumo, seis pessoas fo- caz, 24 horas por dia, em toda sua 

' ram chacinadas na semana passa- área. o importante para um comba-
da. te tnelhor ao crime organizado, di

zem eles, é a denúncia feita por 
moradores. 

- Basta ligar para 190 e informar
onde estão os traficantes de tóxicos 
e os assaltantes. Não é preciso ficar 
com )Iledo deles, porque; o sigilo é 
mantido por nós - disse um oncial. 
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Irmãs agartam ládrões 
O óniJ:ms que faz a linha Cas- . · trola o tràflco na área. Os crimi-

cadura/Praça Mauá trafegava nosos ocupavam um Opala bran-
normalmente pela Avenidl! Er- �0._cµja placa ninguém anot.ou. ' 
nâni Cardoso quando quatro la- "C' ai " drões - um déles armado de-re- · · • av o - Era conhecido
vólver - anunciaram o assalt.o e apenas como Cavalo e aparenta
começaram a "limpar'' os passa: : :.va ter ,30 anos de 1dade. 0?}.tem, 
geiros, entre eles, as irmãs Glória foi assassinado com vários tirõs 

. Fátima e Sônia Regina Feliciapo -- nâ Travessa Jacopemba,. nã ,Pe
Magalhães, respecl.ivamen� de . , rihá. A 27ª DP ltomoti conheci; 
20 e 23 anos de Jçli;i,de.. , ,, ;·· ' ment.o e está apurando. 

' • �olitário - um ônibus da 
Viação Auto-Diesel chegava ao 
ppnto final da linha Pavuna/ 
Castelo ,lluando um homem com 
o antebraço direit.o gessado e ar
mâdo com um revólver assalt.ou 

., a ·cobrAdota do· coletivo, Rosa 
soares ·veras·. <le· que levou a 

. quiw.tj.� de N,Cz$ .f(0,00. O ladrão 
tugiu.na <Ureção d� Praça XV. 

Tranqüilamente, entregaram , " . 
seus pertences�e perman�etam. N �- Executados - Edmo de .• Sargento· - o sargent.oem seus lugares observando o �ousa Frei� (24 angs) e Luciano Paulo Carvalho d� Sant.os, lota-
movimen to dos· criminosos. Oliveira Lima (20 anos) foram en- po no :r CIPM, Magé, RO 1/11826, Quando estes desembarcaram: cohtJ:ados. i,ein vida na Ruà do . · co�ijàva uma RP na localida-
elas fizeram· o mesmo. Fo11a.m . Rtacho, emJrente ao prédio nº 52, · de de· Nova Marllia, em Magé e atrás deles e trataram de domi- em Comendadór Soares. Os dois ,pretendia capturar 08 marginais 
ná-los. O que .estava am1a:tlo, :,.,àpresentav.am inúmer� perfura- ·connecidos como WaldecyLBeti-
apavorado, saiu correndo com·-ar- . :. ,ções· prôduzidas por tiros e ves- J:ího,' Cid e .Bozo, que esutvam 
ma e tudo, mas os comparsas não tiam bermudas e jaquetas jeans. · ésoondidos num barraco. Ao che-
tiveram a mesma sorte e for.rut!. -.A.:5.6ª· D� compareceu ao local gar ao,local, o pollciál invadiu, --:!levados por elas para a, 28� DP mas nãq...,corw�gµiu apurar nada s�o..o casebre e recebeu um 

. (Çampinho). _Tratava-se de 1Mar- • :... em1-tô�C! d�·.2.córrência. · · golpe, na cabeça desferido com' � ,...lo Leite Viana (18 anos) e os � ·· · · · ...... - cabo de "'oice Ficou· ton+� e menores P.R.S. (17 anos) e J.S.M. , e Acidente - Um ônibus da. ltltou:cair a··-. que o�-; (16 anos). Em poder deles, os poli- -Expresso Brasileiro Viação · �al1Bozo .i�.panhou e deu-lhe um
ciais encontraram jóias e dinhei- Ltda. placa de S. Paulo HU-. titi), 'irt.iíigüldo-o, J)orém,·de rllS" 
ro que haviam roubado dos pas� 363fk trafegava vazio, pela Aveni- · pão, no pesco

_
ç o. Os criminosos 

sageiros. da · �ibeiro Dantas, na Vila Pi- .. fugtrà:m. e o.sarnento foi medica-. nheiro; dirigido pelo mot.orista · '. d.o pnmeframente no Hospital
• Boiando -o cadáver de't.íft) , Paulo Vicente da Silva, quando 'Mubicipal de . .Magé e removido
homem negro, de 50 anos presu:. choco�-se �om Q Chevete P.laca posteriormente para o Hospital 
miveis, apareceµ, boiando .pró- RJ ZI 3207, dirigido por Josunar.. Sousa.j\guiar. · 
ximo ao Cajs.dos.Aerobarcos, na ,},felp Rodrigues {19 anos) que, eni-, . . .. ,· .. -;, 
Praça �V e;rec�lhido, f.Qi.rem0-: conseqüência, sofreu fratura __ d� �-· 

� T
.,,· . . , . 

vino por uma lailc.ha para O IML,. perna �J.ta, além de muitas es- . .. .oc�a r' .:-ManOel Jorge
'B�o as aütóridades policiais · coriaçues. A vitima ficou presa Ahtônio"'dós -Sanros·ts2 anos) ca-
d lOªDP a vitim!lteria caido de ·.;e.ntre a:;·ferragens do veiculo e ·minhava�a RuaTriagem.136,
. 

ª 
d b · é:l' · · te ·tr�i t.o •. - tevei-que.:ser retirada pelos bom- . fundos;· em···:.Venda veuia, onde . uma
_l 

as arcas uran ° ""e ·: beiros sendo levada para o Hos- residia na casa nº 136 qbJndo -�_Ç>-Niterói. pital do Fundão; onde se encon-. vérJ.P.5,.homens que estavam de 
• Nas costas ....,. trm homem;· tira�.º tocàia'�tetceptaram-lhe os pas-
negto, de 25 ano� presumiveis, foi e Moto_ 0 estudante Marcelo soe e o. executaram com vários 
mo� com um trro 1},as costas em Orgal Raposo (23 anos) que resi- �=:i�ar���

i
� fren à casa. d� n ·�5 da Ru� ·dia na Rua Garcia Redondo 100 .branco estacionado n� proximi-B

gu

e
���

G
P�

b
tr!!i�p�

ª
pJ�: ·B.loco A, apt.o. ,501, Cacháinbi: d(ldes·e tugiram. 

· · • · n .. pilotava a moto, Honda de sua � . res encontraram o ca'l'áv_er e. . 'propriedade CB-400 placa RJ- . ·acionaram uma equipe· <!� 3�'- VF 630, pelá Rua dás Manguei- -·• Carr.o· roubado - O"DP, que t.omou as provi<,i,encias . ras próximo à Avenida Suburba- "."' · tuncionãrl0 eia Cehab-RJ Bene-.neeessárias. ... na1' em Pilares, quando foi abal- dit.o Vieii'á, �ve o seu Voyage 
e ·Reagiu _ Quatro-h�men's . .roado pelo a:uto-çarga R�-VR branco, xt. 4482, roubado no es-

. assaltaram a Confeitarià Bar e 03�0, conduzido pelo it�an�,. tacionamep� da Secretaria Es· 
· Lanchonete Estado, de -proprie- SJmt.o de Luca. Jiesultado. o es=- · µidu!ll da_ Tt�balho e da Habita-

dade de Francisco Moreira da _ ... , túdante mon:e�I e sua acompa• . çã.o, sob o Viadut.o Pedro Alvares 
·Slivº ,39 anos) localizada na ·Rua nhante que VI!:!Java na garupa - Cabral, na Praia de Botafogo_. Be-

... " • ,. · . _,_ Nivia Orgal Tixinine (19 anos) - . nedito registrou o fat.o na 108 DP· -Pett;r Lu
d

ng, Pl!iu,, � 0
,.
;0tq_�rc1

1lµl� • • receli>eu'ferimentos diversos,e � · Botafog0 e pede. que qualquerte, e!Jl ado _.momen....,,. rcso yeu . tá internada no Hospital Souza J,nfomíaçào seja dada pelo telefo-
�'Wt�:a 

d
c
o
:b�t!i�fe5 i:b�Ü · . -A�iar. ·o motp:1sta do c_amt: ·'· ne 286-4522. .:,; , 

sem vida. o empregado José Me- nhao apr��ent.ou s1; às aut.ortda 
lo Barbosa (28 anos) testemu- des 1>.olicirus da 24 DP. .e Ameayado - o detetizador 
nhou a violência e descreveu o . Sérgio Gomes de Almeida, de 32 
lacfrão quê atirou com um mula- • Atroneladas-..:. As meninas a.nos, esteve na Redação de O · 
t.o, de 1m80 de altura. Lucilene�ende& da Silva e ·crts- DIA para denunciar as ameaças 

. ttane Cesário Frederico, respecti- de morte que vem sofrendo. Se- , 
• Trafica�te· - Conliecido vamenf.e, de 10 e 12 anos de ida- gundo ele, no domingo p!l,SSado, 
como· Galégo1 a trancante de dro- . de, foram att:opeladas na Rua sua casa, em Realengo, foi inva-
gas Onaldo Acrescio de Lima (22 Engenheiro Franc�o Passos, na dida por 5 homens - entre eles 
anos) foi executado com oit.o ti- Penhà, pelo Volks placa RJ-WS Floriano Jordão, 1nnã0 da pro-
ros QtJ.,an.do .l2a$sava_pela ,Rua Fi- 2935 .e foram 1soco!-"11das pelo mo- prietária do imóvel - que surra-

-- gueiredo Camar�o. Favela Vila t.orista do veiculo '.t<\rthur Fran- ram e balearam. sua esposa, Sô-
Vintém, Padre Miguel. Galego fa- cisco.da Costa1Fillro, que as con- nia de Assis·Barbosa, obrigando-
zia parte, segundo as aut.oridades duziu para o Hospital Getúlio os a deixar a casa. Sônia, segun-
policiais dà 34ª DP, da quadrilha . Vargas, ónde se enéontram em do Sérgio; continua internada no 
chefiada Por Celsinho, que con- observação. · Hospital Carlos · 

/� 
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Assaltou.,dois casais \t
' 

1 • 

. e "estuprou. __ qina nien-?� ....
' ·SÃO JOÃO DE MERITI (Su- -·'.s·Ão João Batista. Dizendo-se -ar
- cursai) ..: ·o: mecânico Selmo Np- mado, e mantendo a ·mão direita· 

gueira Coutinho, 27 anos, foi preso por baixo da camisa, o mecânico, 
na maarugada de ontem em fl'a- J que reside no nº 287 daqqel'a rua, 
grante, por policiais do 21° BPM .exigiu que os rapazes lhe en� 
(Vilar dos Teles), depois de assal- gassem todo o diriheiro, e os P�!I ..... 
tar 2 casais de namorados, e estu- de tênis. 
prar a menor A.N.F,O., de 17 anos. Em seguida, aos berros, Selmo 
Selmo Nogu�ira fof deti<!o num Nogµeir� levou a namorada dé 
terreno baldio da Rua Sao João Sidiilaldo para um beco escuro e 
Batista, Centro de São João de mandou que os outros três sa1s
'Meriti, quando tentava escapar .sem dali. Ao fugirem, 08 amigos 
da f.erseguição da patrulha 54- encontraram o carro do 21° BPM e 

· 120 . Atlngido na perna direita avisaram ao cabo Paulo Sé'tgio
Sel'mo foi medicado no Hospttãl · Gasj;ro .Nunes que A. tinhá s�do_ 
São Francisco de Paula, e depois seqüestrada. A poucos metros da;. 
levado para 64ª DP (Vila· dos Te- ll, 0 grupo reencontrou a gar,ota,. 
les). que disse ter sido estuprada pelo': 

Segundo o menor Sidinaldo M. l'aJ)az e, abalada, confessou que 
O., 17 anos, namorado de. A.Nt.' ri'ao tinha sentido nada, porquejá 

· .Jr.0,,-os __ q.ois voltavam às 4 horas , · fora vitima de estupro aos 12 anos.
da manhã de ontem de uma festa Os policiais militares saíram 
em Duque de Caxias, em compa- · em perseguição ao estuprador, e o 
nhiá de outro casa). amigo. Quan- encontraram num terreno baldio 
do se dirigiam para a Rua Antônio da mesma rua. Em seu poder, os 
Alves da Costa, em São Mateus, PMs .. apreenderam NCz$ 100,00 e 

··onde.mora: AN., foram surpreen- os ,pares de tênis; roubados pouco
didos por Se�o Nogueira, na Rua an�s. 



Bêbado atacou 
companlieira. � 
a dentadas·_. 

-NOVA IÇlUAÇU (Sucursál) -
· Quando Cléa Maria da Silva, 36
·· anos, viu o seu companheiro chegar
na casa, na Rua .Juriti, em Aldeia 
Felicidade, Belford Roxo, já sabia 
que ele estava bêbado, e pronto pa
ra iniciar uma discussão. Más Cléa 
_Map.a não esperava que, no. meio aa 
briga, sem motivo aparente, Darcy 

· começasse a agredir-lhe a dentadas
por tóq.o o .co�o. Ajµdada por vizi
nhos, Cléaloi fuedicada no Hospital 
da Poss�. em Nova I�açu, levando 
I>_ontos no rosto. Registro na 54ª DP '
(Belford Roxo). 
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1 Espancou a sogra
com barra de ferro 

o despachante Ubiracy Go
mes Barroso (47 anos) agrediu a 
socos, pontapés e golpe� de b�a 
de ferro sua companhell'a Anilza 
Modesto (35 anos) e a sogra Leoi
des Monteiro da Silva (64 anos) -
que foram medicadas no Hospital 
Cardoso Fontes e acusaram o 
agressor de ser falsificador de do
cumentos. Policiais do 18° BPM 
(Jacarepaguâ) foram à residência,
na Avenida Alagoas, 1705, Gard�
nia Azul, e efetuaram a sua pn
são, apreendendo no local, segun
do o cabo Sã, placas "frias" de 
carro, certidões neg_ativas em 
branco e fichas de inscrições de 
diversas casas comerciais, além 
de uma cópia de intimação para 
depor na Policia Federàl. 

Ubiracy foi levado para a 32.,
DP é; pet'ánte o delegado cattera·,.· 
negou a acusação de falsãrio. 
Uma verificação foi feita sobre. a 
sua situação nos órgãos policiais, 
ficando constatado apenas que 
ele responde a sindicância na .Po
licia Federal por agressão .. Diante 
disso foi autuádo no Artigo 129
(lesõés corporais). Pagou fiança e 
obteve a liberdade. 

• Tragédia - A menina Ra
quel Mary Honório (4 anos) estava
com os irmãos Vinicius (7 anos) e,
Shirley (9 anos) no barraco onde. 
residia, na Rua Arthur Macedo,
· Realengo, e. começou a acender
todas as :velas de um pacote que
encontrou no quarto. Resultado:
o fogo atingiu um dos móveis e,
em poucos instantes, o barraco 
estava em chamas. Vizinhos acor
reram e salvaram Shirley e Vin1-
cius, mas nada puderam fazer p�
la gar_ otinha, que morreu carbom
zada. O pai das crianças - bisca
teiro Severino Venâncio Honó.rio 
- não se encontrava na residên
cia, pois saira para procurar tra- .
balho.

O DIA 
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• Traficantes - Policiais da
Cidade de Deus prenderam, on
tem, em flagrante, quando ven- ,
diam maconha, os jovens Gracia- ·
no·Rodrigo Santavila e Paulo Ce
sar Marques da Silva, ambos com
18 anos de idade. Ele, conduziam
19 trouxinhas e mais um R}l�te
com 100 gramas de ml!PPMJ:\'r

,JJ; �i"1n'-

• Cadáver _;4>óp-ulares en
contraram o cadáver de Juvenil
Veloso cfa Silva (19 anos) em fren
te ao Moter:Arsenal, na Rua Anto
nio·Bento, Rio Douro, São Gonça
l<r. As autoridades policiais da 75ª 

DP registraram. 

• Executado - Roberto Bar-
osa Barcelos (21 anos) saia on

tem, de madrugada, de um baile
que se realizava na Rua H, Par
que Muísa, Duque de Caxias, e foi
cercado por seis homens, que es
tavam à sua espera. Houve um!:1
rápida discussão e os desconheci
dos o executaram com vãrios ti-,
ros, fugindo em seguida.

• Receptação - Policiais da
10ª DP (Botafogo) encontraram,
num barraco situado na Rua
Mundo Novo, 1200, o produto do·
roubo ocorrido na residência do
comerciante Heitor Aureliano Pe
dro de Farias, que havia apresen
tado queixa. Tratava-se de um
fogão de duas bocas; um botijão.
de gás de 3 quilos; uma japona de 
couro; uma bolsa de nylon e ai
guris gêneros alimentícios. No lo-• 
cal, foram presos Antonio Borges 
(34 anos) e seu irmão Eduardo 
Borges (30 anos) - este recém
chegado de Teófilo Otoni, Minas 
Gerais, em busca de emprego. Na 
Dele�acia, disseram que desco
nheciam o roubo e que apenas 
estavam guardando os objetos 
para três homens que l}ã0 conh�
ciam em troca dos generos ali
mentícios e que eles haviam fica� 
do de voltar para reavê-los. Os 
dois foram autuados por recepta
ção culposa. 

/� 
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t_ Honras militares para 
PM mori0 em Madureira 

Cerca de 1.500 pessoas acompa
nharam ontem, no Cemitério de Ira
já, o enterro do soldado Jair Gonçal
ves, do 9° BPM (Rocha Miranda), 
morto anteontem por um ladrão, 
com um tiro na cabeça, quando ten
tava impedir quê uma senhora fosse 
assaltada na esquina das ruas Fran
cisco Batista e Carolina ·Machado. 
Jair enterrado com honras militares 
na catacumba 4.258, da Seção M, foi 
o nono policial militar daquele bata-'
lhão assassinado por bandidos.

O pal de Jalr, Manoel Gonçal
ves, sofreu um derrame cer�bral, por 
ocasião do enterro, e teve de ser 
atendido no Posto 'de Assistência 
Médica do Inamps de Irajá. Sua 
mãe, Verónica de Azevedo Gonçal
ves, teve uma crise nervosa e foi 
levada do cemitério por patentes, 

. antes do corpo do filho ser sépulta
do. Jalr, que deixa viúva Vânia da 
Silva Gonçalves e os filhos menores 
Aline, Vanessa, Cyntia e Felipe, ti
nha sete irmão, dos quais dois são 
soldados PM; um serve no 14º BPM 
(Bangu) e o outro no 1 ° BPM (Salva
dor dé Sá). 

Mais uma vitima 
No fim da tarde de ontem o 

sargento PM Paulo Carvalho dos 
Santos, da 7ª C�mpanhia Indepen
dent;e da Policia Militar (Magé), füi 
recebido a tiros por assaltantes no 
Bairro Noya Maril.1a, em Magé, e um 
dos disparos o atingiu ria cabeça. 
Paulo está no Hospital Souza 
Aguiar, no Rio, em estado gravts� 
simo. 
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( Estudante assassinado a 
tiros próxirrw ao rrwtel 

NOVA IGUAÇU (Sucursal) - o separado hã pouco tempo do mariestudante Marcus César Morier, de , do. O fato de Marcus ter sido encon-26 anos, foi morto a tiros, no inicio trado próximo ao hotel levou a famtda madrugada de ontem, em frente lia a reforçar as suas suspeitas, masao nwnero 161 da Avenida Bernar- até o momento nada foi confirmado,dtno de Melo, em Juscelino, Nova e nem mesmo a mulher fol localizaIguaçu. Com quatro tiros, dados na da. altura do peito e da cabeça, o corpo outra hipótese que passou a serde Marcus foi encontrado próximo investigada no final da tarde peloao Hotel Ouros,'numa área reconbe- inspetor Egídio, da 52ª DP, diz rescidamente perigofª· ·os criminosos peito a uma possiv�l ligação do asnão foram vistos, mas, segundo os sasslnato de Marcus com o do exmoradores o crime teria ocorrido PM R n1 J é R'b iro d 38 Por Volta ªa meia-noite�uando fo- ose os 1 e , e anos,também encontrado morto ontem,ram ouvidos vários gri e dispa- em frente ao nwnero 1009 da Ruaros. Sobre o corpo de Marcus esta- Manuel Duarte, em Mesquita. 
vam o se-e caderno e uma carteira de Segundo informações, Rosenidocumentos sem dinheiro. O fato, a teria sido seqüestrado em sua casa,principio, levou a Policia a acreditar na Rua da Fa7.enda, 168. Com ele,na hipótese de assalto. Entretanto, estariam Marcus e outras quatroa própria familia, que reside no cen- pessoas, cujos corpos, porém, nãotro de Nova Iguaçu, não afasta a aparecera:m. O inspetorrJiE dio, conhipótese de o crime ter sido passio- tudo, não havia conse do conflrnal. mar a versão até o fin da noite deSegundo o jornalista Max Mo- ontem. A ünlca coisa que se sabe érier, pai de Marcus, o filho estava que-Roseni esteve lotado no 20° Banamorando uma japonesa conheci- talhão e era atualmente funcionárioda apenas como Liléia, que tinha se da Prefeitura de Nova Iguaçu. 
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Menino seqüestra avião 
�ara fugir da família 

UBERABA (MO) - Após se en
tregar pacificamente, o menor 
P.B.D., de apenas 13 anos que se
qüestrou um avião navajo de pro
priedade do aerotãxi Pampulha e 
que estava a serviço da construtora 
Andrade Gutiérrez, quarta-feira, na 
cidade mineira de Nova Ponte, pres
tou depoimento na Policia Federal 
de Uberaba durante quase 4 horas. 
Em seguida, foi recolhido à Delega
cia de Menores, onde ficará detido 
até que seja submetido a exames 
psiquiátricos, por determinação da 
Juiza de Menores Heloisa Helena de 
Ruiz Combat. Também prestaram 
depoimentos à Policia Federal o pi
loto do avião, Julio Caporali�e o co
piloto, Guilherme Mascarennas. 

Depoimento 
O depoimento do menor-seqües

trador não foi liberado à imprensa, 
por determinação da Juiza, que, 
atràvés do Promotor da Vara de 
Menores de Uberaba, Almir Moreira, 

. alertou que nenhuma informação 
deste sequestro poderia ser divulga
da por envolver um menor; mesmo 
assun, através de uma janela semi
aberta da Delegacia de Policia Fe
deral, foi possfvel ouvir parte do 
depoimento do garoto. Ele revelou 
que a arma foi retirada da casa de 
um vizinho. Apesar de a Juiza dizer 
que ele queria apenas voltar às suas 
origens - pretendia ir para Pelotas 
ou Porto Alegre - o menor mostrou
se bastante revoltado com a farnflia, 
deixando claro que este foi o motivo 
de sua atitude. Esta não é a primeira 
vez que o rapaz tenta fugir. Há pou
cos meses, ele pegou uma carona e 
foi para Belo Horizonte. PerRlJlbu-

lando pelas ruas e sem dinheiro, 
P.B.D. foi detido pela Policia Militar 
e encaminhado à unidade da Febem 
daquele município, onde permane
ceu por alguns dias, sendo c!lepois 
devolvido aos pais. 

Entregou-se 

A revolta com -a família também 
foi percebida pelo comandante da 
aeronave. Segundo ele, durante os 
15 minutos de vôo, entre as cidades 
de Nova Ponte e Uberaba, o garoto 
repetiu várias vezes 9ue não poderia 
voltar para casa, pois seria castigfl
do. O comandante disse que ele é 
um adolescente em estado de dese
quilibrio. Durante o seqüestro, o 
menino não citou o nome da mãe, 
porém disse ao comandante que seu 
pai já o havia levado a um psicólogo, 
e posteriormente a um psiquiatra. ·o 
piloto o considerou como desequili
brado, mas não débil mental, citail
'do o inicio da aventura, quando, 
com a pistola 635 apontada para-..a 
cabeça do co-piloto, o menino diS&e: 
"Eu não vou fazer nada se vocês ine 
obedecerem. Eu sei que vocês têm 
família e tudo vai acabar.bem." -

O piloto Julio contou que ªJ?rO
veitou a inexperiência do menmo, · 
reduziu a velocidade do avião e élis
se que estava sem combustível, ape
sar de ainda ter 2 horas e meia de 
autonomia. O menino autorizou o 
pouso em Uberaba. Através de um 
código de emergência, Julio infor
mou à torre de comanao·tudo o que 
se passava. Na pista, o piloto descar
regou a bateria do avião, o que im
pedia uma nova de.colagem. Logo :a 
seguir P. B. D. entregou-se à Polic!á. 



·Anciã passa 3
dias presa em
�parlamento

Alertados por vizinhos, policiais 
do 13° Batalhão (Praça Tiradentes), 
soltaram ontem Estela Macias de 
Lopes, uma mexicana de 74 anos, 
que estava trancada no apartamen
to 301 da Rua da Glória 122. Levada 
para a 9ª DP (Catet.e), D. Estela disse 
que estava presa há 3 dias sem co
mer. Na delegacia, os policiais de
ram trutas e queijo para ela se ali
mentar. 
, A mexicana morava com ·Fran
ças Mede_iros de Melo, 52 anos, a 
quem conheceu.numa agência ban-
câria. Franças;proprietária do íiPar
tamento, esteve na Delegacia acom
panhada do noivo Joacir Pereira da 
Silva, de 18 anos, nas não quis falar 
com a imprensa. De acordo com o 
porteiro do edificio, Mário José da 
Silva, essa foi a segunda vez que D. 
Estela ficou presa no apartamento. 
Ele disse ainda que não acredita que 
ela t.enha ficado tanto tempo tran
cada. O porteiro acrescentou que 
Franças já havia levado outras se
nhoras para morar com ela. 

O DIA 
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nao Aluno 
paga 
faz 

mas 
' 

prova 
Numa decisão inéditai o Juiz fe

deral André Koslowski concedeu li
minar aos alunos da Fundação Ro
semar Pimentel, de Volta Redonda, 
garantindo a eles participarem das 
provas das faculdades geridas pela 
instituição, embora estejam em 
atraso com as mensalidades. Ao to-. 
mar tal decisão, o juiz contraria a 
delegação 101 do Conselho Estadual 
de Educação, que permite aos esta-· 
belecimentos escolares impedir a 
partiewaçáo nas provas, de alunos 
que nao comprovem pagamento de 
mensalidades. A liminar foi requeri
da pelo diretório acadêmico da Fun
dação, através do advogado João 
Silveira. 
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. Travesti mata mulher e filho 
Elza Barbosa da Silva, de 49 tomo da ocorrência. Na·Ruá Bai- trafegava pela Avenida Brasil e; 

anos e seu filho Nelson Pacheco curo, nas proximidades, morado- na altura do Km 19, em !rajá, 
da Silva, 28 anos, foram mortos a res encontraram o cadáver de Jo- chocou-se com o Volks dirigido 
tiros na madrugada de ontem sé Henrique Silva Acyoly, um al- por Wilson Barbosa de Araújo (34 
dentro da casa onde moravam, na bergado do Presídio Esmeraldino anos). Receberam ferimentos as 
Rua Beira Rio, sem número, ein Bandeira, que apresentava várias seguintes pessoas, todas medica-
Santa Cruz da Serra Segunao os perfurações produzidas por tiros. das no Hospital Carlos Chagas: 
policiais da 60ª DP (Campos Elí-

R 
. Emma Luiza Peçanha (41 anos)· 

seos), o crtme foi cometido por um • eagm - Eduardo Alves Rosemira Machado da Silva (41 
travesti que tinha rixa com Elza, Rodrigues (19 anos), residente, na anos); Regina Gomes da Silva (24 
dona de cinco quartos e uma bi- Rua Iguaçaba, 4� Cordovil ca- anos) e Sandra Machado da Silva 
rosca. minhava pela Rua .ll'açu, próximo (21 anos). A 39ª DP tomou as 

O assassino ainda revirou a · à sua casa, quando foi atacado providências cablveis. 
casa à procura de dinheiro. O por dois homens. Reagiu para não 
peri� do ICE de Duque de Ca- ficar sem os se_us �eitences ; foi • Soldado - uma mulher xias, Carlos Senna1,constatou que morto com vários tiros. A 22 DP passava tranqüilamente pela Rua Nelson levou um uro nas costas. está investigando. Francisco Batista quando, na es-correu e morreu vinte m�t�os • F d quina da Rua Carolina Machado adiante. O assassino era inquilino aca as - Antônio Feman-

em Madureira foi atacada por uni de Elza do da Silva (30 anos) desenten- assaltante o soldado PM Jair deu-se com um homem de nome o al · (33 ) 1 tad 9º 
• Atropelado - o menino Regin�do, mais conhecido como Bi� (Iii�ha �:da), viuº 0

n
fan-Renan Rodrigues de Souza

h
de 1 Motorzinho, na e�trada do Con- ce e entrou em ação. o ladrão 

ano e 8 meses, morreu às 7 oras domüo das Mansoes, localizado deu-lhe um tiro na capeça e fugiu. de ontem ao ser atropelado pelo na Avenida das Américas
1 
_km 11. o policial foi levado para O Hospi-

ônibus da Viação Flores placa No auge da troca de insulws, Mo- tal sousa Aguiar sendo·transferiFM 5759, linha Parque Ãiiança- totzinho sacou de uma faca e deu- do para O cTI do Hospital Getúlio Central do Brasil, dírlgido por lhe 1 �olpes, fugindo em seguida. Varga:s onde faleceu. Herval Larrubia Granato, de 52 Ant.ôruo morreu. 

�°flui
m

uri:� to� 
re

:J��� • Execução . - Waldecy An- • Queimada - A menina 
Parque Alian; em São João de drade da Silva (27 anos) registra- rlAiexandra Vieira da Silva, de 1 
Meriti. Os moradores inocenta- va entradas na 20• DP. Ontem, na vf?!l_o, morreu, ontem de manhã, no 
ram o motorista que prestou de- Rua Senador Nabúco, foi execu- mcêndio do casebre 300 da Rua 
poimento na 64ª DP (Vilar dos· tado com vários qros. V� Caminha, n? pacfü�mbi. Sua 
Teles). • V:Wo

' mae, Da:yse Luc1<µ da Silva, de 17 
. ante - Os vigilantes da anos, foi encaminhada pela 23ª 

• Na cozinha - Raphael de · firma onfederal Cláudio José Ri- DP-Méier ao Juizado de Menores, 
Oliveira F1aria Filh

. 
o, de 46 anos, beiro (28 anos) e Wagner Brandão já qu� de acordo com informações 

.. foi assassinado com dois'tirOS na encontravam-se trabalhando no de vizinhos, tinha o hábito de 

,-. madrugada: de ontem, na cozinha pátio do Parque Hotel, na Aveni- deixar a menina sozinha em casa. 
da residência onde morava, na da Semambetiba, 6000, quando 
Rua Florfpedes Rocha, 375, no se desentenderam. Wagner sacou • DoIS mortos - o aposenta-
Bairro Belford Roxo, em Nova do revólver e matou o colega a do Amaro Francisco da Rocha 63 
Iguaçu. O registro foi feito pela tiros. O dele_gado Renato paravi· anos, e o sargento do Exército, 
54ª DP (Belford Roxo). ta, da 16ª DJ::>, está investigando. LauroBanh(?sAmorim,47, morre-
• Enforcado - Populares • Pauladas - Um mendigo de ��R��

e

�������tW�g 
encontraram, ontem, o corpo de 50 anos presumlveis foi assassina- craniano, 'ontem à tarde. Os três 
um mulato de 25 anos presumi- do a pauladas na Rua M�a Lacer- viajavam no Bugre ZQ-6305, diri-
veis, na Estrada do Guandu, pró- da, em frente ao prédio nº 36. gido poi: l.auro B8!1:11!)_s

1 
gue bateu 

ximo ao prédio nº 900 em Campo S�gundo as autoridades .po1'ciais ae frente com o çaminnao Merce-
Grande. o homem éstàva com as da· 6ª DP outro mendigo. por des-Benz, QH-4258, conduzido 
mãos e os pés·amarrados e apre- quest.ôes d.e bebida, teria sido o por José Cláudio Mariano de 
sentava sinais de enforcamento. autor do crime. Aguiar, 31 anos. O acidente ocor- · 
Não era conhecido na área, e as 

. C li _ 
reu na Estrada São JoãO-Caxias, 

autoridades policiais da 35ª DP· • o sao - Um ônibus que faz próximo ao nº 2.570, em São João 
não conseguiram apuràr nada em a linha Praça XV/Honório Gurgel de Meriti. 
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Mãe abando,w crianças por 
cinco dias em apartamento 

Foto AI Cavalcanli 

Alertado por um telefonema 
anônimo, o soldado Marchesan, 
do 22° BPM (Benfica), libertou on
tem duas crianças que estavam 
em cárcere privado: Alexandre e 
Roberta Mendonça, de 5 e 3 anos, 
respectivamente, que foram tran
cados em casa, na Rua Lagoa no
na Çlara, 204, bloco 16, aparta
mento 404 em Del Castilho, pela 
mãe Cláudia Maria Mendonça, de 
24 anos, desaparecida desde a úl
tima sexta-feira. 

O policial encontrou as crian
ças muito magras, com aparência 
de desnutrição e ferimentos pelo 
corpo, brincando na sala do apar
tamento. O local, segundo o PM, 
erá fétido e sujo. O pai de Alexan
dre e Roberta, Sérgio Mendonça. 
24 anos, separado da mulher há 
quase 2 anos, esteve na 21 • DP 
(Bonsucesso), onde o caso foi re
gistrado, e disse desconhecer que 
Cláudia desse aquele tratamento 
aos filhos. 

Nada fizeram 
O delegado Jàmil Bughi au

tuou a tia-avó de Cláudia, Maria 
José da Silva, 59 anos, que mora 
no ·apartamento ao lado, e uma 
vizinna, Elza Maria Novaes San
tos, 38 anos, por elas terem conhe
cimento do cárcere privado e não 
o denunciaram à Pollcia. Elza mo
ra com um · 1rmão de Cláudia e.
ficava com as chaves da casa da
cunhada para alimentar as crian-
ças, enquanto Cláudia ia passar
dias com o seu amante, identifica
do apenas como Marcelc5 e com o

qual ela tem outro filho ainda 
bebê. 

o PM Marchesan, que conver
sou com. Alexandre através da 
porta e fez com que ele encontras
se uma chave e .abrisse a feéhadu
ra, levou as crianças ao P AM de 
Del Castilho, onde elas tomaram 

banho, foram alimentadas e medi
cadas. Ontem mesmo Alexandre e · 
Roberta submeteram-se a exame 
de corpo de delito no IML. A dú
vida, agora, é se elas ficarão sob a 
guarda do pai, biscateiro desem
pregado, ou sé irão para a Funa
bem. 
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:!�J!:!!?.?o�em wo-�ú.prador Reginaldo Francisco num ônibus da Viaçao São José, lentar T. 
Marques, de 28 anos, o Reginaldo linha -Pavuna-Santa Amélia. Foram L dr" 
Tarado, foi salvo ontem por dois aborditdas pelo marginal, que lhes a ao preso 

Patamos, c,om 10 PMs do 20° BPM apontou o dedo por baixo da camisa Wandes Macário, de 19 anos, foi pre(Nova Iguaçu), de ser linchado por sunulando uma arma. Com medo, as · so na madrugada de ontem em um moradores da Avenida Joaquim da menores obedeceram à ordem de ponto de ônibus com vários eletro
Costa Lima, em Belford Roxo. Na Reginaldo par.a descerem.Jãna rua, domésticos, que acabara de furtar manhã de ontem, tentou violentar ele obrigou T., levada para um ma- da casa de José Garlos Teixeira da 
as menores T. M. F., de 15 anos, e S. tagal, a tirar a roupa, enquanto sua · Costa, de 23 anos, na Rua Conde de 
M. o., de 14 anos, num matagal nos colega observava. De repente S. cor- �esur, lote -10, quadra F, no Bairro 
fundos ge uma metalúrgica. Com reu e,· aos gritos, i:iediu ajuda aos Sao Francisco, em Queimados. · 
vários ferimentos, foi levado para a moradores da localidade, que ao to- Wandes entrou na residência pe-
54• DP (Belford Roxo) e autuado em marem conhecimento se �aram �0�9:c�;�t ��a��r::1i�i flagrante. de paus e pedras e chegaram a tem- miam. 
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Menino de 5 anos incendiou a casa 
� NOVA IGUAÇU (Sucursal)-O • Tiroteio - Cinco marginais batesse no canteiro do Posto Itai

menino José Luis_ Pere�. de 5 encontravam-se no final da Rua pava _e capotasse. Em conse
anos, o Z�lnho, pao imaginava o Quatro, Bairro Novo Horizonte, qüência, além de Jorçe Luiz, que 
que sua bnn�adeira com uma vela Piabetá, em atitude suspeita. Al· ficou gravem�nte fendo, rece�e
acesa podena ca�ar. Na man)lã guém telefonou para O posto poli- r� escoriaçoes <µversas seu Ir· 

de ontem! apro�e1tand� a ausen- cial, dizendo t.emer passar pelo mao Carlos H�nnque. (17 anos?; 
eia da mae Sôrua Mana P�reira, local tão certo estava de que seria su!l mãe, Georgina Batista de Olj.· 
empregada doméstica, ele mcen- assaÍtado veira (39 anos) e os amigos Lwz 
diou a quitinete na Rua Manoel Imediatamente, 0 Patamo 52/ Cláudio (18 anos) e Marvia Gomes 
Duarte, 126, fundos, Nov� Iguaçu. 0144 foi deslocado para à área sob �avid (14 anos).1!oram_ todos me
�le morava lá com a mae e dois O comando do sargento Sidney, . clicados no Hospital Miguel Cou
Irmãos: Tais, de 9 anos e F.abiano, auxiliado pelos soldados Durval to, onde Jorge Luiz está internado 
de 1 ano. Emilio, Marcos e Escarpine. Ante em estado de coma. 

Apesar do fogo ter destruído a a�roximaçã9 dos policiais, os • Segurança - Antônio Pedrocompletamente a casa, nenhuma criminosos ab_ru� fogo, eStabele-
�ousa vendeu o Bar Toca do 

das três crianças saiu ferida. Ao cendo-se, então, violenta troca de uaiamu localizado na Rua Ex-
perceber o que tinha feito, .Zezi- tiros. . . pedicionário José Amaro 1417nho corr�u Pa.r:a o portão, ond� Quatro deles consegwram fugir Vila São Luis, Duque de Caxias: 
seus irmaos bnncavam. Os vizi. abrindo çaminho ª bala, mas O há cerca de 3 meses para Raimun
nhos, ao verem as chamas, avisa- quinto nao teve ª _mesma sorte e 

do Nonato Cordeiro, e portanto, 
ram os Bombeiros de Nova Igua- foi gravemente fendo. Tratava-s_e 

nada tem a ver com o que aconte
çu, que em 10 minutos chegaram de Moysés Rangel D�vid, 0 Beti- ceu

. 
anteontem naquele estabeleao local, mas o fogo já consumia a nho (�. anos), que foi_ levdo �1!1 cimento quando dois rapazes -

casa. guarruçao � 0 Hospital Muruci- Edésio Ollvéira de Lima e Arilson 
O Tenente José Lufs coman- . pai d� Pia tá,onde faleceu. Nascimento Coelho - se apo de�a-

dante da guarnição do Corpo de • Acidente - Jorge Luiz Batis- ram de uma tulj.pa e um paliteir�
Bombeiros interditou o imóvel, ta de Oliveira (19 anos) dirigia O na hora de deixar: o estabeleci
pois há risco de desabamento. As Opala bege placa RJ-SO 2596 mento, sendo entao seguidos _e 
estruturas foram atingidas e vá- pela Avenida Epitácio Pessoa na mortos a tiros (segundo as auton
rias rachaduras na parede davam Lagoa, quando perdeu a direção e dades policiais) pelo segurança da 
o sinal de perigo. não conseguiu evitar que o veiculo casa. 

,--------� 
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Ônibus mata menina 
\.- em rua sem sinal 
. Os moradores das proximidades 
da esquina.das Ruas Francisco Real 
e Cônego qe Vasconcelos, em Ban
gu, estão revoltados com a morte da 
menina Ednéa do Nascimento Mo
reira, de 14 anos, atropelada na noi
te de domingo, no local. O sinal que 
fica nesta esquina, uma Idas mais 
movimentadas do bairro, estava 
queimado há mais de 1 semana e os 
moradores já haviam feito vários 
pedidos de conserto ao Detran: 

Ednéa estava atravessando a 
Rua Francisco Real quando foi atro
pelada pelo ônibus da linha 786, 
placa XM4171- RJ, da Viação San
ta Sofia. A menina morreu no local, 
com · esmagamento de crânio. Se
gundo testemunhas, o motorista 
Guilherme -Spacca Rodella não pa-' 
rou na esquina da Rua Cônego de 
Vasconcelos antes de entrar na 
Francisco Real. Ontem, nenhum 
dos responsáveis pela Viação Santa 
Sofia foi encontrado na empresa., 

O delegado Othon Alves, da 34ª 
DP; onde foi feito o-registro do aci
tdente, disse que vai instaurar ingué
frito para apurar as responsabilida-
des. 
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Fuga ·de _presos em Aguq Santa 
Cerca de 40 intel'J:'\OS do Presl- nário José Amora, Jardim Gra-

dio Ary Franco, em Agua Santa, macho, Duque de Caxias. Depois
tentaram a fuga depo1s de serra- de pagru-em a conta, eles reso,».1e-
rem as grades do solário e utill- raro levar um copo (tulipa) e um
zando uma corda improvisada paliteiro do estabelecimento. Não
com lençóis. Só que o al!ll'IIle foi sabiam• todavia, que estavam
acionado e a maioria dos presos - sendo observados pelo segurança. 
que já se encontrava no pátio - Quando os dois deixaram o·bar, o 
voltou à cela A-5. Apenas três segurança pediu que eles devol-
defes conseguiram a liberdade: vessem o que haviam levado. 
Elias Borges (23 anos) - condena� Houve discussão e o segurança 
do por tráfico de drogas; Walter não fez por menos: sacou do re:vól-
Machado de Oliveira (31 anos) - ver e matou os dois com vários
homicida e traficante e Júllo Vic- tiros. 
tor Aguiar, o Gringo (41 anos) - e E 

' 
3 traficante: Walter Machado de . spmgar a - Djalma Ri-

Oliveira não conseguiu ir muito beiro {30 anos) brigou a socos e 
longe e foi recapturado a uns 100 pontapés com um homem conhe-

trc d tdi cido no Bairro de Surui, Magé, · me os O pres o. . 1 como Fico. Ao levar a pior, Fico
• Festa - Festa na Praça Nova teria dito que se vingaria. Ontem, 
Cidaded em São Gonçalo, local Djalma Ribeiro foi morto com um 

d is ri · ã tirO de espingarda em frente à sua on e O grupos vais n ° se residência, na Rua d<>" Rosas, s/n,olham com bons olhos. Assim ....,. 
sendo, em meio_ à animação, ex•. Jardim Santa Dalila. 
plodia· um conflito na base dos • Acidente - o caminhão socos e pontapés. Tantas foram basculante da Limpeza Urbana os confrontos violentos que, num da Prefeitura de Niterói fazia a deles - que acaboµ com a festa - remo9ão de entulhos na A Veenida Theuogênio Gomes da Sil,va (18 Feliciano Sodré onde se encon-anos) .foi morto a tiros em plena travà estacionaao: Lélio dos San--Avenida Nilo Peçanha. tos Gurgel (30 anos) dirigia a Policiais da 72ª DP comparece- Kombi placa RJ-VL 5502 e, i;>er-ram ao local e ficaram sabendo da dendo a direção, não pôde evitar grande rivalidade dos dois grupos que O veiculo se chocasse violen-de rapazes, razão da preocupação tamente com a traseira do camt-constante de todos os moradores nhão. Lélio ficou preso entre as da área. ferragens e, ao ser retirado pelos 
• NO Ouitungo _ Ubirajara bombeiros, faleceu. 
Ferreira �os santõs (30 anos) resi- • Assalto a Expresso -
d� na Rua Pedro Rufino, 642

1 
Cor- Oito homens armados de revólve-

dovil. Pass·ava nas proximiaades res assaltaram, ontem, a empresa 
dó Campo· do Dourado Futebol Expresso Mangaratiba, na Rua 
Club, 'na Estra�a qo Quitungo, Almirante Barbosa, 218, Duque 
quando foi atingido com 2 tiros na de Caxias. Os criminosos domm.a-
oarriga. Ubirajáfã encontra-se in- ram com facilidade os emprega-
ternado em estado grave no Hos- dos José Antonio Mendes da su;
pital Getúllo Vargas. va, Carlos Henrique Vaz e Mário

Ricardo Gouvêa de Morais e, em • Menor - José Luiz Ferreira seguida, o caixa Adernar de Oli-
.J Ribeiro (17 anos) disse ao pai (que vefra Machado, de quem exigiram
�não quis se identificar) que ia as chaves do cofre. 1 

"dai: uma volta" e não voltotr \ As chaves, entretanto, não se 
mais. Foi encontràdo morto a ti- encontravam com nenhum dos 
rós na Rua Vânia, próximo às furicionários qa empresa e os la-
torres da Light, no Ba.trro Pi tores- drões, utilizando uma marre� 
co, Comendador Soares. arrebentaram o cofre, de onde re-
•. A d tiraram a importância de NCz$ posenta o - Deoclécio 33.760,00 e inúmeros vales trans-Alves de Sousa (80 anos), aposen- porte. Na ,hora da fuga levaram · do, foi encontrado morto na re- também uma máquina de escre-idência (Rua Estrela Dalva, Lote ver. os marginais deixaram o lo-6, Quadra 2, Quandu) pela esposa cal num carro que não foi identifl-Maria José'Violante de Sousa (39 cado. anos), que havia· passado o dia 

· fora. o corpo estava na sala e • Atropelado - Damião éla
apresentava um ferimento na ca- Conceição Veiga tentou atraves-beça . sar a estrada que liga Rio Bonito 

J inh 
a Araruama, no Km 124, e foi • No acarez' o - Evair atropelado pelo Volks placa RJ

Laurindo (30 anos) morreu a tiros RC 1374, dirigido por Gérson Ta: na esquina das Ruas do Rio com vares de Azeredo, que prestou so-Areal, local mais conhecido como corro à vtti�a
i 

transportando-aCampo do Abóbora, Favela do para o Hospimi Darcy Vargas. Jacarezinho. 
• Esturrador - A menor• Dois mortos - Edésio R.Q.S. (1 anos) passava ontem 

Oliveira de Lima e Arilson Nasci- pelo Centro de Riô Bonito, quan-
mento Coelho (ambos com 18 ao reconheceu um dos homens 
anos) foram beber no Bar Toca do que, há �as. a estuprara. Chamou 
Guaiamu, na Avenida Expedicio- os policiais Kurt Kant e Barros, 

do DPO de Rio Bonito, e apontou
o criminoso

.1. 
que foi preso e leva

do para a 1�5· DP. Tratava-se de 
Carlos Henrique Dias da Silva (27 
anos), que estava com prisão pre
ventiva decretada por furto. 
• Assaltantes - A guarnição 
do Patamo 52/0037, sob o coman
do do Tenente Vasconcelos, do 9° 

BPM, desconfiou dos ocupantes ,
do táxi placa RJ-TN 8787, dirigi
do por Carlos Rangel, que trafe
gava pela Rua do Encanamento, 
Favela do M�quiço. Os falsos pas
sageiros estavam armados com 
revólveres de calibre 38 e, na ·De,, ,,.
legacia, confe.ssaram que, efetiva1 
mente, pretendiam assaltar o mo
torj,sta. Tratava-se de Marcelo d!\ 
Silva Nascimento (22 anos) e 
Cláudio Luiz da Conceição (21
anos). 
• Desfalque- Acusado de ter
dado um aesfalque no Banco
Amazônia, encóntra-se preso, 
desde quinta-feira última, na Po
llnter, Augusto Barreira Pereira 
Júnior. Ele estava com prisão pre
ventiva decretada pela 13ª Vara 
Federal, tendo sido localizado e 
preso numâ cobertura do apart
hotel localizado na Rua Hu.maitá, 
em Botafogo. 
• Roubo de cargas -
Durante reunião no Bata1hão de
Policia Rodoviária (BPRV), · da 
PM, em Niterói, foi criado o Con
selho Estadual de Prevenção ao 
Furto e Roubo de Cargas. Do en
contro participaram -o delegado 
Álvaro Luiz de Souza, Diretor do 
D:fl�ento de Policia Espe
ci · da; o tenente-coronel-Jorge 
Atalla

., 
Comandante do BPRV; os 

Presiaentes dos Sindicatos das 
Empresas Transp�rtadoras de 
Cargas e dos C�oneiros, res
pectivamente Rogério da Mata 
Machado e· Nélio Botelho, e o de
legado Antônio Agra Lopes, titu
lar da Delegacia de Roubos e Fur
tos de Cargas. 
· · Apesar de a primeira reunião
do novo Conselho ter sido realiza
da num batalhão da Policia Mili
tar, o·órgão está funcionando nas 
dependências do DPE no 3° an
dar do prédio da Policia Civil, na 
Rua da Relação, 42, Centro do
Rio. 
, Detetives particulares -
Por determinação do Secretá
rio de Policia Civil, Hélio Saboya,
foi constituída comissão que pro
moverá estudos, visando à regula
mentação do registro de detetives
particulares. A medida se destina
a tim maior controle das ativida
des exercidas . por pessoas e fir
mas que se dedicam a esse tipo de 
serviço. A comissão será presidi
da pelo delegaC,.o Bernardino Al
ves da Fonseca, Chefe de Gabine
te 9a SEPC, tendo a participação 
dos delegados Bismarck Sant'An
na, assessor . jundico, e Antônio 
Nonato da Costa, Direto

6
r da Divi

são de Segurança de rgãos e 
Sistemas. 

------------ -------,-----------....... -----
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REGISTRO POLICIAL, 

Baterista da Império assassinado a tiros 
Hermes Edmilson de Souza 

Bessa, de 30 anos, baterista das 
Escolas de Samba Tradição e Im
�ério Serrano, foi assassinado. a 
tiros por cinco homens numa 'vila 
de quartos da Rua Carolina Ma
chado, 590, em Madureira. A Poli
cia apurou que ele passava pela 
calçada quando foi agarrado pe
los criminosos e levado para a vila, onde morreu com varios ti
ros. Ninguém no local sabe onde 
ele morava e. a identificação foi 
possível através de·duas carteiras 
encontradas etn seus bolsos, dan
do-o como baterista das duas es
colas. 
• Atropelados - Adilson dosSantos, ãe 31 anos, e Clovis Anto
nio Rodrigue�1 _de 34, foram atro
pelados e morws, na noite de an
teontem, quando atravessavam, 
abraçados e bêbados, a pista de 
descida da Avenida Brasil, altura 
do quilômetro 20, em Barros Fi
lho, pelo Voyage prata, VG 9320'. 
O motorista atropelador, Antonio 
Ca','.alcante Soares, de 42 anos, 
informou na 408 DP - Rocha Mi
randa, que nada pôde fazer para 
evitar o duplo atropelamento, 
pois chegou a pisar no freio, mas 
Já era tarde. 

• Facadas - Damião Luis 
Cipriano, de 35 anos, foi morto· a
facadas ontem de madrugada,
em frente à Escola Municipal Leo
poldo Machado, na Rua dos To
pógrafos, centro de Queimados. 
Policiais da 55ª DP - Queimados 
estiveram no local, mas não con
seguiram pistas para esclarecer o 
crime. 
• Ferido - o Major PM Edmar
Bonifácio da Silva, de 43 anos,
saiu gravemente ferido de um aci
dente ocorrido no fim da noite de 
anteontem na Avenida Automó
vel Clube, em frente ao número 
12.330, em !rajá. O carro por ele 
conduzido. chocou-se contra um 
poste. Edmar estava acompanha
âo de sua esposa, Maria da Glória
Silva, e de uma amiga, Magali da
Silva, que também sofreram feri
mentos e foram internadas no 
Hospital Carlos Chagas. o oficial 
foi levado para o Hospital da Polí
cia Militar com suspeita de fratu
ra no crânio. 
• Mendn!:os - Dois homens
morreranicfurante a madrugada 
na Praça Serzedelo Corrêa, em 
Copacabana. Eles dormiam ao re
lento nas imediações da praça, e 
durante o dia viviam de esmolas, 
que gastavam com J:>ebidas. Para 
os policiais da 12• DP,�os dois 
homens teriam morrido de frio, 
porém, somente com o resultado 

dos exames de necrópsia é que se 
poderá saber a verdadeira causa 
mortis. Ambos não possuiam do-, 
cumentos, sendo um branco e ou
tro pretô, com idades entre 60 a 65 
anos. 

pos, ontem em Inhaúma. Um deles, de homem preto, de 20 a 25 anos, inteiramente despido, estava em frente ao número 654 da Rua Além Paraíba. Tinha marcas de torturas e ferimentos a bala. 
Outro cadáver estava na Rua 
Amaro Ramatis. Era de homem 
branco, também joverri, e igual
mente estava despido e com mar
cas de torturas e ferimentos a bala. 

• Mistério - Manoel Fernando Mello Alves1 _ de 28 anos, foi 
ass�inado peno de sua casa, na 
Rua Manoel Cicero 78, em Brás de 
Pina, no início da madrugada de 
ontem. Ele saira de sua casa na 
noite anterior, sem avisar para • Fugitivo - A Polícia ainda 
onde ia. Seu pai, Manoel Alves, não conseguiu localizar nenhum 
que compareceu à 38ª DP (Brás de dos 14 presos que fugiram ontem 
Pina), disse que ele não tinha ini- da Delegacia de Entorpecentes. 
migos e que era trabalhador. A As investigações continuam, e os 
hipótese de assalto foi afastada oficiais apontam como o fugitivo 
pelos policiais, já que o relógio e a de maior periculosidade o trafi-
carteira da vitima não foram rou- cante Jorge Matraca. A expeca-
bados. titva é de gue, dentro de alguns 
e L drilh · 

dias, os fugitivos voltem aos seus a ell'O - O ladrilheiro lugares de ori�em, a maioria na Gelcio José Corrêa, de 26 anos.foi Baixada Flwrunense, onde serão morto com vários tiros, ontem de procurados. madrugada, em frente ao nº 35 da 
Rua A, na Favela Cavalo de Aço, J • Facão - Damião Luiz Sipriaem Santfssimo, onde residia. Poli- �o,. de 34 anos, foi assassinado ciais da 35ª DP-Campo Grande com várias facadas, por volta das estão investigando o crime. Gel- 22 horas de ontem, na Rua Topócio, que era trabalhador, che�ou grafos, no Bairro Riachão, em Nomorto no Hospital Rocha Fanas. va I�açu. Policiais da 55• DP 
• Menores - Policiais do 20º (Queunaâos) encontraram ao la-do do corpo uma bicicleta e um BPM desbarataram na madruga- facão com cabo de madeira, de da de sábado, em Belford Roxo, cerca de 50 centimetros, utilizadona localidade conhecida por Jar- no homicidio. 
dim Redentor, quadrilha de me- Segundo os moradores do lonores especializada em furtar veí-. cal, Damião foi morto por um culos. Foram presos A.C.R., de 16 grupo de homens desconhecidos, anôs, M.A.S., 17 anos, M.A.O., 16 que o abordou quándo ele regresanos, e ainda duas menores - sava à residência onde morava,A.C.F., de 14 anos e E.C.S., de 13 na Rua Jadete 13, pedalando a anos. bicicleta que seu amigo, Vantuir Em poder dos - ladrões foram Costa Magalhães lhe emprestara encontradas a Brasilia bege, 76, para que ele fossé à uma festa em placa WW 465_:71 e o Volks de cor companhia de um rapaz conhecibranca, NN �9lt'l. Os veículos est�- do apenas como Gilberto. varo escondidos na casa da mae 
de um d�s menorE:s, A.C.R., c!le_fe . � Na cabeça _ 'Um homemd� quadrill}a. Mana da Con�eiça� moreno de 25 anos presumiveis Rtpizzo, mae do rapaz tambem foi ç. • ' • d . ' 

. levada para a 54ª DP - Belford ,01 assassma o com um tiro na 
Roxo. Os menores estão na Dele- cabeça, �a madruga_da de ontem, 
gacia de Segurança e Proteção ao na Averuda Noya Olmd�, no Bair
Menor. , ro Nova Brasilla, em Nova Igua-

Segundo apuraram o-s poli- çu. Moradores do local_encontr_a-. · A c R afirm te · d- ram o corpo pela manha, mas nao c1ais, · . ., que a r 51 0 reconheceram o rapaz, que trajacriaqo _pelo b_anque�o ?º bicho, va camisa e calça pretas e estava An1s10 Abr�ao David, e suspeito sem doeumentos A 52ª DP (Nova · de ter assassmado a pedradas na 1 ) · t · 
quinta-feira passada'Flávia Isaac guaçu regis r?u.
da Silva, de 14 anos, encontrada ·!9 Es�anéado - Deodato AI· morta na R�a Nadir Vasconcel- Tves de Souza 79 anos, morava na los, �2, Jar� Rendentor. Rua Estrela balva, número 7, ca
• Cmco tiros - Hélio da Silva sa 2, no Bairro Parque Guandu, 
Moreira, de 20 anos, foi encontra- em Engenheiro Pedreira, Quei
do morto com dois tiros na cabe- mados. Foi encontrado morto na 
9a e três nas costas, no final da sala de casa com ferimentos na 
Rua Armando Sodré, subida do cabeç-a, provavelmente causados 
Morro do Alemão, em Olaria. por espancamento. Sua esposa, 

• Maria José Violante de Souza, de 
• Dois c·orpos - A 21ª DP 38 anos, retornava do serviço,
registrou o encontro de dois cor- quando deu com o cadáver. 
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Maria da Conceição 

Mulher queima· 
miio do fdho '< 
para castigá-lo 

SÃO JOÃO DE MERITI (SU· 
cursal) - Maria da Conceição Sou
za Soares, de 31 anos, moradora 
na Rua Gil de Queiroz, número 57, 
Parque Analãndia, em São João 
de Meriti, foi presa ontem por ter, 
na quarta-feira, queimado a mão 
de seu filho, Damião Souza Soa
res, de 8 anos, porque ele pegou 
um pedaço de galinha na panela, 
sem pedir. Desde então, a mulher, 
além de não ter feito curativo na 
mão da criança, o escondia dos 
vizinhos que, preocupados, ou
viam os gritos. 

Como até ontem a criança não 
parava de chorar, os vizinhos, re
voltados, procuraram o Comissá
rio do Juizado de Menores de Du
que de Caxias. Evanir Batista, 
morador da mesma rua, que ime
diatamente acionou os detetives 
da 64ª DP (São João de Meriti),Na 
delegacia, Maria da Conceição 
contou que tem mais seis filhos 
entre as idades de 8 meses e 16 
anos, e que nenhum deles estuda. 
Ela teria castigado Damião, "pot
que ele tem o costume de pagar 
coisas dos outros". Disse ainda 
que não fez curativo na mão de 
seu filho para que ele não repetis
se· mais o fato. 

Cicatrizes 
Ela tentou se defender, alegan

do ter problemas de nervos, já 
tendo feito tratamento em Ca
choeiro do Itapemirim, onde teria 
sido internada três vezes. A crian
ça foi encaminhada para o setor 
de queimados do Andara!, no Rio, 
onde permaneceu em observação. 
Assim que receber alta, será leva
do a exame de copro de delito

1 
já 

que tanto a Policia como os medi
cos constataram cicatrizes por to
do o seu corpo. 

Segunqo a criança, elas são 
conseqüência de colheres quen
tes, com que era queimado pela 
mãe. Apesar de.revoltados com o 
fato, os policiais tiveram que li
bertar Maria da Conceição, Já que 
não havia flagrante. Ela responde
rá em liberqade ao inquérito de 
lesão corporal de natureza grave. 

1 O DIA 1 
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'tadela que mordeu menino
já voltou para o armazém
A cadela Suzukl deixou finalmente o Instituto de Medicina Veterinária Jorge Waissman, onde ficouinternada desde o principio do mêspassado, em observação por suspeita de estar raivosa quando mordeu omenino Rafae�, 6 anos, na AvenidaItaoca. A meaida foi determinadap�la Juiza Kátia Maria Amaral Pe-

reira, na 14ª Vara Criminal. O habeas corpus a favor do animal foi
pedido por Nélson José Bordalo, ge
rente dos Armazéns Gerais Morun
du, onde vivia Suzuki. O Instituto
cte Vet.érinária informou serem nor-,mais as condições sanitárias da c'a
dela, 
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Escolas não aceitam ft.
o que juiz _deternrina
A decisão judicial de acabarcom o sistema de liberdade vigiada para as mensalidades de escolas particulares só é válida emBrasllia, segundo o presidente daFederação N.acíonal dos Estabelecimentos de Ensino, RobertoDomas. Ele garante que o JuizSebastião Fagundes de Deus, da3' Vara do Distrito Federal1• sótem poderes de primeira insumcia, não podendo, portanto, tomar decisões a nivel nacional. Anteontem, o Juiz concedeuuma liminar acabando com a liberdade vigiada, sistema peloqual as escolas praticavam osaumentos e depois apresentavam suas planillias de custos para a Sunab. O sistema vigoravabaseado na Portaria 140 do Ministério da Fazenda e, a partir deagora, os ganhos no primeiro semestre não Poderão ultrapassaros 144,06%. Não foi definida, contudo, a situação dos estabelecimentos que cobraram reajustemaiores que este limite. Roberto Domas acredita quea decisão do Juiz Sebastião Fa-

gundes de Deus terá que ser discutida no Supremo Tribunal Federal, por ser matéria constitucional. Ele acrescentou que, pelanova Constituição, o Governo sópode intervir nas escolas emquestões de educação para evitara formação de oligopólios e monopólios. 

Dorothéa 
o controle no aumento dasmensalidades escolares poderáretornar aos técnicos dos ministérios da Fazenda e da Educação,revelou ontem a Ministra do Trabalho, Dorothéa Werneck. Paraela, as passeatas dos estudantessão, de certa forma, uma buscade mudança. 

Dorothea concorda que houve aumentos abusivos pelas escolas e defende como solução idealum entendimento entre empresários donos de escolas e pais dealunos. "O controle das mensalidades tem a desvantagem da intervenção, da regulamentação doEstado", disse. 
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Escolas de B.'.Roxo 
em mau est<idi 

� 
Falta} de professores é problenia sério 

·" 

vatório também não seja conftájel. • 

Das 1.500 crianças matriculadas 
na Escola Estadual Bom Pastor

J
·no 

bairro do mesmo nome, ,em Beuord 
Ro�

�
-·- lo men(_)S 500 ftstào __ sen®

obffii as a permanecE&r em casa, 
por alta de professores. Segundo a 
vice-diretora Nádia Teixeira de Sou
zà, se nó iiúcio do ano a dfreção da 
escola emitiu um com-.ntcado ao 
Núcleo de Educação Oomunitàrio 
(NEC) de Nova Iguaçu, Informando 
que havia um déficit de dois profes-
sores, poucos meses depois a situa-
ção se agravou com =· do de 
transferência.de outros profissio-
nais, que não foram tituidos. 
Como conseqüência. todas 83 tur
mas de ia e a--séries acã:>aram. 

Tanto o NEC-Nova �açu, co
mo a direção do colégio culpam o 
diflcll acesso pelo 1.mp�; A escola 
fica num morro e os ftfl.cionários 
levam c�rca de 15 min.-,Os cami
nhando do centro do biUrro até o 
prédio da Rua Mariana l:gnáclo dos 
Passos. Mas, a Bom Past,oc é a esco
la pública mais próxlml, do loca! 
conhecido como Gogó da Ema, onde 
existem várias bocas-de-O.uno, em-

bora ninguém admita o fato como 
causa dos constantes remanejamen
tos e ausênci� de �ucadores. 

- Quando tem rucas entre eles, 
sempre vem um aqui avisar, e as 
aulas são suspensas. Nunca fomo& 
surpreendidos por eles - afirmou 
uma· funcionária, que oediu --para 
não ser ldentfflcada. Embora o colé
gio não tenha vigias, a vice-diretora 
fuformou que o prédio nunca foi 
assaltado. Há 1 niês era possível 
Oagrar crianças estudando sentadas 
no châ2z por falta de carteiras, mas 
Nédia ·.1·etxelra explicou que a úl� 
tima reforma na Bom Pastor acon
teceu em 1985, e, de lá para cá,. 
"muita coisa foi se estragando". Ho
je, novos móveis já foram enviados. 

Como sempre falta água e a cis
terna, de cerca de 5 mil, litros ·não 
passa por limpezas periódicas

i 
QS 

alunos têm que trazer o ltqui_do de 
casa. para matar à sede. As meren
deiras costumam usar a reserva de 
um poço artesiano, que fica nos fun. 
cios do colégio, p� cozinhar, embo
ra a qualidade da água desse reser-

- Além de prejudicar-a'eSCoia,w 1 • 
à 81 séri� a escassez de á�a ob�a 
Sonllda l!erquelra, diretora.da €asa 
da Criança Bom Pastor, que fl���o 
lado do estabelecimento de eu01f10 
estadual, a abrir a creche apenasliOa 

-Parte da manhã. Mais de 100 crijn
ças menores de· 7 anos tém que 
·voltar para suas casas na ho�r�almoço, embora seus pais te 
saido para trabalhar. � 

A vice-diretora da Escola Esta
dual Bom Pastor queixa-se ailiia 
dos vazamentos e das goteiras

�
e 

inundam salas de aula quando c o
ve, e do mato alto que cos a 

·tomaro terreno de terra b�tida, <ll!,e 
serve como quadra de esportes 1,to 
co�é��- Mas Nédia T<eixeira estâ 
co te na P.romessà da �
rla de Edu�açâo, Fátima CUnha,itie 
que o Estado resolveria a màior dsfl
culdade da Bom Pastor em· 10 dias. 
86 que, segundo funciori�os JiO 
NEC - Nova Iguaçu, ainda não c�e
gou ao órgão qualquer comunicà,c:io 
óftcial em relação ao preenchimento 
das 20 vagas em aberto na es� 



O DIA 

ata�/ 02 ;�: 

Cader;!O ô Pág._5_: 

Jq �. 



• 

Rose Maria. 

Cada professora da Escola Municipal Professor Paris tem emseu diário uma· média de 30 alunoslistados. Mas as cinco salas deaula em funcionamento no colégioda Rua Padre José Beste, em Belford Roxo, abrigam cerca de 45alunos, desque que a Defesa Clvilinterditou as seis classes do BlocoB - o Pavilhão Doutor ArrudaNegreiros - cujo teto ameaçavadesabar, por causa dos vazamen-
tos. · .

A diretora Leda Façaqha, que há 21 anos está à frente da escola,.afirmou que nenhuma turma foidispensada, mas para fazer comque oit.o grupos de alunos estudem, por turno, em apenas cincosalas, a carga horária foi reduzida. para 2 horas de aula por dia Ou-
tra medida foi a adoção de umsistema de rodízio de estudantespor classes de uma mesma série, o
que não permite, por exeI11plo,que a professora saiba quantosalunos tem ao certo, muito menosquem são eles. 
.
. - É um jogo diflcil,. mas estáfuncionando. Afinal, faltam apenas 3 meses para terminar o anoletivo - ·afirmou Leda Façanha A diretora informou ainda que um.eletricista da Prefeitura vem realizando consertos nas instalaçõeselétricas do prédio, o que viabilizou. que pelo menos as salas doprimeiro pavilhão pudessem continuar sendo ocupadas. Os 1.400alunos vem recebendo uma merenda especial - só sanduíches, biscoitos e sucos -já que o perigode um curto circuito impede o usode freezer e geladeira.

A espera do Bird. 
A Escola Muntcipal Professor

Paris é um dos 14 estabelecimen
tos de ensino que aguarda a libe
ração da verba do Banco Mundial
para ser reformada. Segundo o
Secretário MUnicipal de Desen
volvimento Urbano, João Carlo&
da Silveira Loureiro, a licitação
que escolheu a empresa Multipart
Engenharia para executar as
obras cbegpu.até a ser suspensa
há 3 meses, já que os recursos não
chegaram a Nova Iguaçu.

Ainda de acordo com José
Carlos da Silveira,das 118 escolas
muntcipais, 59 estão em estado
precário, o que fez o Prefeito Aluí
sio Gama autorizar reformas
emergenciais. Trinta e duas serão
reformadas pela Companhia de
Desenvolvimento de Nova Igyaçu _
(Codeni), outras· 14 por empreitei
ras e o restante por administração
direta 



• 

Construção de 1944 

O primeiro pavilhão da Profes
sor de Paris foi construido em 
1944., e curiosamente, apesar dos 
vazamentos e dos problemas nas 
instalações elétricas, é o que apre
senta melhor estado de conserva
ção. ·Quatro salas do Bloco B fo
ram construidas em 1960, e inter
ditadas pela Defesa Civil, jâ que, 
além de as goteiras criadas por 
telhas quebradas compromete
riam lâmpadas e interruptores, os 
tacos estavam mofados e os qua
dros-negros esburacados. 

As outras duas salas que tive
ram que ser desocupadas foram 
construidas em 1985 e desativa
das 2 ano& depois. O teto abaula
do ameaçava desabar sobre alu
nos de 1" e 7" série, e, quando 
partes do revestimento- começa
ram a cair na cabeça dos estudan
tes, a diretora resolveu, por conta 
própria, interditar as salas. 

- Um dos primeiros oficios que
enviamos solicitando reparos da
ta de 1983. Mais 320 crianças po
deriam ser matriculadas, pois não 
temos carência de professor, mas 
sou obrigada a recusar alunos no 
inicio de cada ano letivo, porque 
eles não vão ter onde estudar. � 
justo numa. escola tão grande -
assinalou Leda Façanha. 
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r-r orturava menina e a avó. 

atrás do centro espírita 
NOVA IGUACU·(Sucursal)-A 

menina Leandra Santana Nonato, 
de 4 anos, e sua avó Olívia Rodri
gues Santana, 53 anos, vinham 
sendo torturadas e mantidas em 
cárcere privado pelo companhéiro 
de Olívia, José da Silva, 36 anos, 
na casa onde moravam, na Rua 
Paissandu, lóte 8, quadra 10, em 
Cabuçu, neste Murucipio. Há cer
ca de 1 ano ·o homem vem prati
cando as violências contra a 
criança e sua companheira. s·o
ment.e ontem, depois de denuncia
do pelas filhas de Ollvia, Lindaci 
Santana Campos, 32, e Lúcia �o
drigues Santana, 27

t-.
é que José foi 

preso por PMs do Dt'O de Caouçu 
e encaminhado à 55ª DP (Queima
dos). 

As agressões contra a menina 
Leandra e sua avó começaram 
sem nenhum moti-vo, segundo 
contou Olívia à Policia. Jósé, que 
é encostado pelo INPS por proble
mas nervosos, não permitia que a 
companheira e a garota saíssem 
sem a sua compantiia. Dentro de 
casa promovia uma sessão de tor
tura. 

Leandra era pendurada de ca
beça para baixo e, com os pés 
amarrados, sofria desde arra
nhões no rosto até beliscões no 
órgão genital. Sua avó, espancada 
a socos e pontapés, não podia 
reagir com medo de ser morta, já 
que José da Silva a ameaçava 
com uma faca. 

Lindaci e Lúcia, conseguiram 
·libertar a menina sexta-feira da
:,emana passada, quando casual
mente chegaram à casa da mãe e
a encontraram com o rosto defor
mado e inchado de arranhões e
pancadas. José, no entanto, afu
mou que .as escoriações da meni
na eram de um tombo que havia
levado. Lirtdaci e Ltícia· levaram
Leandra, deixaram a mãe com o
companheiro temendo uma rea- ·
ção dele ao perceber a ausência
das duas, e foram à 55•·OP. Lá os
policiais encaminharam a menina
ao IML de Nova Iguaçu para fazer
exame de corpo de delito. Os le
gistas constataram as violências.

José da Silva, que na frente da 
casa onde mora mantém o Centro 
Espírita Zé Pilintrá, quando co
meçava a torturar a cnança dizia 
à companheira que a menina esta
va "num parque de diversões". 
Enquanto a menina chorava e gri
tava de dor., José se dizia domina
do-por uma entidade e há cerca de 
2 semanas tentou estrangular a 
enteada. 

A. família de Leandra já sofreu
outro trauma antes de conhecer 
José da Silva. Em 86, a mãe da 
menina, Leci Rodrigues de Santa
na, 25 ano� foi assassinada a tiros 
pelo mariuo Almir José Camelo 

· Nonato, por ciúmes, pois ele sus
peitava estar sendo traido. Desde
a .morte da mãe, Leandra foi mo
rar com a avó e com José, a quem
chamava de pai.

O delegado da 55ª DP, José
Menezes Santana, autuou José da
Silva por agressão, cárcere priva
do e maus tratos. Ele poderá pe
gar mais de 20 anos de prisão.
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'REGISTRO POLICIAL 

Ap s destruir a grade do viaduto, o onz;J irigido pelo médico Marco Aur 1o·ca1u Junto 

i Médico dorme é o carro cai do viaduto 
O médico Marco Aurélio ta do Sétimo Diâ, na Rua do militar estava acompanhado dos 

Azambuja Montes dirigia o Mon- Matoso, 97, Tijuca, dominando o jovens Mãrcio Gonçalves M9reno 
za de sua propriedade, placa RJ ' vigia Sérgj.o Mota· e o empregado e Júlio Cfsar Araújo Lima, ambos 
WE-3193, . pelo Viaduto de Tria- Carlos Martins, que foram amar- de 21 ao.os e foi levado com eles 
gem, em direção ao Méier. Eram 5 rados pelos crinunosos. Estes .fu. para a 39" DP

1 
sendo autuadb por 

horas 30m da manhã. De repente giram levando NCz$ 60,00, um co- receptação, ja que o proprietário 
- o médico teria cochilado ao vo- fre de um metro de comprimento não o reconheceu como um dos
lante - o carro de.sgovemou-se, e pesando 200 quilos e e um carro assaltantes, muito menos os dois 
bateu violentamente na grade de Gol A 18ª DP está investigando. rapazes que o acompanhavam. 
proteeão e mergulhou de uma al- • Posteriormente, sob escolta, Wil-
tura de 20 metros, caindo perto da • �edi,do - Edsori Nasci- son foi levadQ para a sua urudade
linha do t;rem. mentõ Ribeiro (23 anos) procurou e ós seus acompanhantes - que 

Moradores e populares retira- socorros no Hospital Getúlio Var- nada tinham a ver com o caso -
ram Marco Aurélio das ferragens gas, vitima de violenta agressão a acabaram sendo liberados. 
e os guardas ferroviãrios que esta- soéos e pontapés numa firma co-

T afi vam na ãrea o transportaram mercial em Bonsucesso. Ele disse • r, cantes - Soldados do
num trem - que vinha de Belford que o agressor é conhecido como Posto de Policiamento Comunitá-
Roxo - até D. Pedro II, de onde o Heitor. rio da Favela do Jacarezinho fo-
levaram para o Hospital Souza ram em cima de um grupo de 
Aguiar. Marco Aurélio sofreu fra- • Grave - Elton Soares Caeta- homens que se encontravam na
tura do crânio. no (24 anos) foi atacado a tiros por localidade conhecida como.Ponti-

Muito emb0ra 0 acidente não três homens próximo à residên- lhão e estes, ante a aproximação 
impedisse a circulação livre dos eia, na Rua Assunção, Lote 37, dos policiais, trat;iu'am de fugir. 
trens, nem por isso deixou de pro- Quadra 115, Vilar dos Teles. Os Deixaram, entretanto, no local, 
vocar uma retenção do trânsito motivos são ignorados até o mo- três quilos e meio de maconha em 
no viaduto, em face da curiosida

. 
• mento, jã que a v-itima se encon- tabletes.

de dos motoristas, que paravam tra internada em estado grave no 
os ve1culos para saber o que havia Hospital Getúlio Vargas e sem 
acontecido, como e por que... condições de; ser ouvida. 



• Baleado - Roberto Bezerra
Alves (25 anos) foi baleado quan
do passava em frente ao Cemité·
rio do Caju. Levado para o Hospi
tal Getúlio Vargas, lá se encontra
internado, enquanto a,17• DP in
vestiga.
• Atropelado - Francini
Massini Marçal (41 anos) dirigia 
um ônibu,s da Viação Madureira
Candelária Ltda pela Avenida 
Meriti, na Vila da Penha, quando 
um caminhão, de plam� ignorada, 
colidiu na traseira do coletivo. 
Imediatamente, Francini desceu 
do veiculo para verificar os danos 
e foi atropelado por outro cami
nhâo, que passava em alta veloci
dade. Morreu no local. 
• Protesto - Mais de 200
pessoas ocuparam a Estrada Rio
Bonito-Cabo Frio, na altura do
Km 137, São Vicente de Paula, em
sinal de protesto contra a falta de
segurança na área e para exigir o
asfaltamento da pista naquele
trecho. Uma força de choque da
PM e policiàis rodoviários foram
ao local a fim de evitarem inci
dentes.
• Doente - Frederico Silva
Albuquerque Lacerda (41 anos) 
sofre das faculdades ment.ais e 
ontem, ein crise, esfaqueou o pai, 
Luiz Cavalcanti de Albuquerque 
Lacrda '68 anos). Atingido na bar
riga, Luiz encontra-se internado 
no Hospital Miguel Couto e Fre
derico foi lévado para a Casa de 
Saúde Dr. Eiras. 
• Esmagada - David Lopes
dos Santos (30 anos) teve a perna
esquerda esmagada ao ser atrope
lado, na calçada, em fr�nte � resi
dência, na Rua Jurunu, 219, Gro
tão, Penha, por um ônibus que faz
a linha Penha-Tiradentes nú
mero de ordem 58136. Popuiares, ·
revoltados, tentaram queimar o
coletivo.
• Igreja - D�is homens arma
dos entraram na Igreja Adventis·

• Desovado - Um mulato de
25 anos presumiveis foi assassina
do ·com 12 tiros e desovado na
Rua Codajás, na subida da Chá·
cara do Céu, no Leblon. A vitima
vestia bermuda estampada, cami
sa de malha e tênis cinza.
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• Lamentável - "A missa em
si tudo bem, pois qualquer ser
humano tem direito; agora, en
deusar um assassino, responsável
por vários homicidios e tráfico de
drogas, revela uma distorção
ética muito .grande". Foram pala
vras do Secretário de Policia Ci
vil, Hélio Saboya, ao se referir à
missa de 2 anos da morte do trafi
cante Paulo Roberto Moura Li
ma, o Meio Quiloi que foi realiza

• No táxi - Três homens da na Favela do Jacarezinho. Sa
sinalizaram para o motorista Car- boya considerou "lamentável" o 
los Alberto Vidal Giacoia (36 fato de Meio Quil'o, um dos lideres 
anos), que dirigia o táxi RJ TN- da Falange Vermelha, ter-se tpr-
2561 pela Avenfda Paulo de Fron- nado um idolo naquela área ca
tin, esquina com Barão de Itapa- rente. 
gipe, no Rio Comprido. Obede- C!� al ceu, e os três desconhecidos apon- • uer - Dois homens arma
taram-lhe as armas e mandaram dos de revólveres assaltaram a 
que sumisse. Livre dos crimino- firma Ciferal, na Avenida Brasil, 
sos,·carlos procurou a 18ª DP e fez 819lt Ramos, de onde fulrtram 1� 
o registro. Horas depois, era cha- vanao um malote çontenao 10 mil 
maáo para identificar um homem cruzados novos. Os marginais do
que estava morto no seu táxi, minaram os dois segui:anças, dos 
abandonado na Avenida Epitácio quais arrebataram os revólveres e 
Pessoa, Lagoa. A vitima fora ex�- fugiram numa moto Honda. 
cutada no banco traseiro com seIS

)> 
b . tiros.O motorista não reconheceu • No reJO - Um homem de

o homem como um dos três que o cor branca, aparentando 25 anos
havlam assaltado. de idade, foi encontrado sem vida ' num brejo da Rua Dias Ribeiro, 
• Explosão - Na noite de Parque da Suécia, Belford Roxo.
quin�-teira, em dec.orrência da A vitim,a estava apenas de short explosão de botiJões de gás guar- branco. Minutos antes de morrer, dados nG depósito do Bar Gerê, o homem tentou desesperadana Rua Barão do Amazonas, 268, mente escapar e entrou na resiCentro de Niterói, o estabeleci- dência do gráfico �dson d� mento incendiou-se totalmente. Aguiar (20 anós), mas foi perseguiA partir de então, um jovem-de 16 do e dominado, sendo levado para anos, conhecido apenas como o local onde o executaram comMauro, não fora mais visto. On- vários tiros. tem quando os bombeiros proce
diam aos trabalhos de rescaldo, 
encontraram um cadáy�r

1 
que se

ria do rapaz. O proprietano, Anto
nio Gomes, e o freguês Ernani 
Augusto da Silva receberam feri
mentos e tiveram que ser medica
dos no Hospital Antonio Pedro. 

• Receptação - Soldados do
9º BPM (Rocha Miranda) prende·
ram o soldado da Aeronáutica
Wilson de Jesus da Silva (20
anos), que dirigia o carro GC)l ano
84

1,�!aca RJ-UO 3661, roubado na
úlwna quarta-feira, na Penha. O 

• Interdição - o delegado
Antônio Carfos Soares de Azere
do e o inspetor Humberto Matos
interditaram, ontem, o Renascen
ça Clube, localizado na Rua Ba
rão de São Francisco, 54, Andarai,
por tempo indeterminad� _ até
que as obras de proteção acustica 
sejam reaUzadas. A in.terdição do 
famoso "clube das mulatas" de
veu-se como cumprimento de or
dem judicial da 15ª Vara Civel, no 
processo movido pela Curadoria 
do Meio Ambiente, por perturba
ção da Lei do Silêncio. 
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Menina é 
,morta a 
pedradas 

NOVA IGUAÇU (Sucursal) ..: 
Flávia Isaac da Silva, de 14 anos, fai 
morta com muitas pedradas na ca.:: 
beça, na Rua Nadir Vasconcelos, em 
frente ao número 12, no Jardim Re
dentor, em Belford Roxo. O crinie 
aconteceu na noite de quinta-feira, 
mas, somente ontem pela maµhã, 
uma vizinha encontrou o corpo da 
menor e comunicou o fat;.Q à sua mãe 
Marina Júlia da Silva, 29 anos. 
· O padrasto de Flávia, RonalqÓ,

'Coutinho, 33 anos,_ auxiliar de r�fri
geraç·ão·; diss� 'qu"e ·a mêliina sáiu dê,
casa por volta das 20 horas, não
sendo mais vista. Segundo Ronald�;
Flávia tinha uma vontade incontr9.�
lável de ir para a rua e ver o namora
do, que a Polícia desconfia ser o 
autor do crime. 

.. 

Marina Júlia, chorando e muitç, 
nervosa

1 
não quis falar nada sobre ,a 

morte aa filha. Apenas disse que 
não podia imaginai: quem cometeu 
as barbaridades com a menina. A 54ª 

DP (Belford Roxo) registrou e inves'
tiga o homicídio. 111 
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REGISTRO POLICIAL 

Menino vendia coca e maconha 
..._ O menor F.C. (14 anos) estav.a 

vendendo drogas n .a Rua Doutor 
Continentino, Fa-vela do Bola, 
Santa Cruz, e foi preso por solda
dos do RP-Mont, comandados pe-

,, lo sargento Torquato. Em ·poder 
do garoto foram encontrados 20 
papelotes de cocaína, 100 trouxi
nhas de maconha e a quantia de 
102 · cruzados novos. Depois de 
ouvido na 36ª DP, F.C. foi encami
nhado à Divisão Social de Prote
ção ao Menor. 
e Atropelamento - Alunos 
das,escofas técnicas PeFeira Soa
res e Atlas, de Jacarepaguá, esta
vam numa passeata de protesto 
contra o aumento das mensalida
des. Um Opala de chapa branca·
XY 8789 - ocupado por um casal, 
atropelou a estudante Célia Ma
ria dos Santos (24 anos), que rece
beu socorros no PAM de Jacare
paguá e retirou-se. Seus colegas 
foram em peso à 32ª DP e protes
taram contra o motorista, ao mes
mo tempo em que forneceram o 
número da placa do veiculo ao 
delegado Carrera - que prometeu 
investigar. 
• Esfaqueado - Ao reagir a 
um mulato forte, que queria rou
bar a sua bo�a. Raimundo Mar
ques de Sousá (28 anos) recebeu 
várias facadas e encontra-se in
ternado no Hospital Miguel Cou
to. O fato ocorreu na Praça Inhan
gá, Copacabana, e a 12ª DP regis-
trou. 
• ExecutadQ - Edson Morei
ra da Silva (25 anos) foi visitar
uma mulher de nome Maria Al
meida Ramos Pereira, na Rua 
Projetada B, localidade de Três 
Pontas quando, minutos depois 
de se encontrar no local, chegou 
um carro com três homens, que o 
chamaram ao portão "para um 
papo". Os quatro conversaram 
durante algum-tempo e tomaram 
até eafezinho, servido por uma 
vizinha. Só que, no momento em 
que a vizinha recolheu · as eane
cas, os três homens que haviam 
chegaao de carro executaram a 
tiros e figuram. 

7!_ Cadáver - Populares en
contraram o cadáver de Jorge da 
$ilva Marinho (18 anos) na Aveni-

da Joaquim da Costa Lima, Bair
ro Vona Belford Roxo. A vitima 
apresentava 10 perfurações .l)ro
duzidas por tiros e a 54ª DP (Bel
ford Roxo) iniciou diligências. 

• Assalto - Seis homens arma
dos assaltaram a agência de Tu
rismo Urbl et Orbi, na Rua João 
Torquato, 71, Bonsucesso, de on
de roubaram grande quantidade 
de peças de reposição de ônibus e 
Kombis, utilizadas em excursões, 
além de uma pick-up cinza, placa 
RJ-JV 4560, de propriedade da 
firma. Os criminosos - que esta
vam armados de revólveres e me
tralhadoras-chegaram à agência 
por volta das 2 horas da madruga
da e dominaram o vigia Clodoal
do da Silva Leão, de quem arreba
taram o revólver de calibre 38, e o 
motorista Jorge Cailleauq, que fi
cou sem a aliança. O produto do _ 
roubo foi colocado numa Kombi 
branca e num Gol cinza, cujas 
placas ninguém anotou. 

• Casal - Ruth da Costa (26 
anos), residente na Travessa 15,
casa 18, Favela Vila dos Pinhei
ros, Bonsucesso, e José Paulino 
da Silva (45 anos), morador na 
mesma favela, encontravam-se 
ontem de madrugada na esquina 
da Via 05 com Via 09, próximo às 
suas residências, quando foram 

/ executados a tiros. 

• Mendigo - PÕpulares en
contraram o cadáver de um men
digo, na Avenida Brasil, Penha. A 
vitima vestia bermuda e camiseta 
branca, sendo desconhecida a 
causa aa sua morte. 

• Engarrafamento - Dois
ônibus, de placas RJ-KJ 4859, da
Viação União, e RJ-XM 9778, da 
Empresa Paraense, colidiram na 
Avenida Brasil, próximo à Perµia, 
provocando, um engarrafamento 
de mais de 3 quilômetros. 

• Pagamento - Três homens 
e uma mulher dominaram o mo
torista e representante da firma 
Casa José Silva no depósito da 
Rua Ana Nery, 924, Benfica, e
fugiram com NCz$ 25.352,22, di-

nheiro destinado ao pagamento 
dos empregados. 

• Ladrão - Os patrulheiros 
Guimarães e Roberto, da RP 54/
0157, perseguiram e intercepta
ram o Volks azul, placa RJ-KY 
4271, que trafegava velozmente 
por uma das ruas de VassoUFas. 
Quem dirigia o veiculo - que ha
via sido roubado em Volta Redon
da, jurisdição da 94a. DP-era José 
Marcos Alves Pena (25 anos), fugi
tivo da Penitenciária de Vassou
ras, de alta peric1,1losidade e co
nhecido cabeça de quadrilhas de 
ladrões de automóveis. 
• Baleada - Vitima de agres
são a tiro, com ferimento no braço 
direfto, foi medicada no Hospital 
Duque de Caxias Viviane Fernan
des Dias, Av. Brasil, 912 Vila São 
Luiz, Caxias). Ela contou ao poli
cial de plantão que estava no in
terior da "Loja Toulon", na Av. 
Plinio Casado, 406, Centro de Ca
xias, quando foi atingida com 
uma bala da arma do segudança 
da flrina, que ela sabe apenas 
chamar-se Roberto. O fato foi re
gistrado pela 59ª DP, Duque de 
Caxiás, que vai intimar o acusado 
a fim de saber como ocorreu o 
disparo. 

• Bandidos fogem -
Agente. s do Serviço Reservado da
PM tinham informações de que 
um grupo de bandidos assaltaria 
o carro de transporte de valores
do Bob's, exatamente quando o 
veiculo parasse naquele estabele
cimento, na Avenida Brasil em 
Bonsucesso, para recolher a féria. 
Sabiam, inclusive, que os crimi
nosos utilizariam um Monza que 
havia sido roubado em DeL.Casti
lho (placa RJ-UW 7922). Estavam 
todos, pprtanto, em alerta nas 
imediações e quando o Monza 
com 4 homens chegou, foi logo 
perseguido, igualmente um Es
cort (placa UJ-2973 e um Opala) 
que davam cobertura. Na esquina 
da Rua Maria da Glória com Oer
son Ferreira, os ocupantes do 
Monza abandonaram o veículo e 
fugiram, deixando vários unifor
mes de soldado da PM e uma 
carabina "Urco". 

•
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Pânico, correria e tiros 
-no calçadã� de�

Assaltantes 

tentam invadir 

a Finivest 

Nilber Bittencourt 

Uma tentat.iva de assalto seguida 
de tiroteio, ontem, às l 4h, na finan
ceira Fininvest, localjzada no 
Calçadão da Avenida Amaral 
Peixoto, no Centro de Nova Iguaçu, 
causou correria, confundida pelo 
maioria das pessoas que faziam suas 
compras de natal, como de arrastão. 
Várias pessoas por pouco não foram 
pisoteadas e as lojas fecharam suas 
portas. Os assaltantes foram identi
ficados como três homens mulatos, 
fortemente armad'os, que fugiram'. a 
pé pek> Calçadão. A ação dos crimi
nosos foi frustrada pelo segurança 
Elione Baiense de Melo, 48 anos. 
que ao entrar na agência, acabou 
sendo baleado com um tiro. O segu
rança foi levado para o Hospital da 
Posse e está fora de perigo. 

A Fininvest fica próxima de um 
dos pontos que mais concentra 
gente no Calçadão: a esquina das 
avenidas Nilo Peçanha com Amaral 
Peixoto. No momento em que os 
homens sairam correndo da agência, 
um deles disparou vários tiros para 
o alto abrindo caminho na multidão
e iniciando a correria. As lojas
C&A, Sendas e Casas Chama
fecharam suas portas para evitar
saques. Mesmo assim a paralisação
durou pouco. Minu�os depois todas
as lojas estavam reabertas e funcio
nando normalmente.

A agência do Fininvest. que fun
ciona no prédio da Galeria dos 
Móveis. deve voltar a atender na 
próxi111a terça-feira. Policiais do 202 

8PM (Mesquita) chegaram dez 
minutos depois do da tentativa de 
assalto e nem viram os assaltantes, 
apesar dos 30 homens ,do esquema 
especial para.o.natal .. 

Noval uaçu 

Os assaltantes eromoveram a fuga a pé n9t calçadão abrindo fogo e criando pânic� entre transeuntes 
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·[Ladrões matam
· publicitário em Botaf o

• 

:a Em dia vio1enfo, Rio teve .oito mortos, 
i-0ubos a banco e tiros por causa de tênis 

, t
"'

, O publici� . 
ai , -� liciada. tário Ern�sto �:

""'� . ., . Ele tinha uma pequena agência l F r e d e r i c o  -�-- - a Hart Publicidade - e foi
ltartmann, .... �- diretor comercial da TV Manche-ilMde 46 anos, �� te durante dez anos onde come-�foj assassina- çou como contato . .''Ele era uma 

;49 pouco an- . pessoa muito competente. La-f �s das 13h de ontem na porta da mento essa violência na cidade" Escol� Dinamis, na Rua Marquês disse Carlos Marzagão, supervi� l �� .. Olinda, em Botafog?, .ªº lev�r sor comercial da TV Manchete e
�s d�as fil�as ao _coleg!º· Dois ex-colega do publicitário. p).lnd1dos atiraram a quenna-rou- Corpos _ Situação não me-J�ª para roubar seu carro. O caso d , · , · foi um dos mais chocantes de on- nos ramat1ca teve �mo v_1t1ma ?
ft\lTI, um dia violento no Rio.

estudante Carlos Jose d� S�va _F1-r Próximo ao lugar onde O pu- lho, de. I 8 anos. Ele f?1 at.1.ngid?illficitário foi morto, três corpos na barnga, em. frente a U�vers1-
1'Glm marcas de tortura estavam dade Gama �ilho, em Píedade, niím carro. Em Irajá, três trafí- por um dos tres hom;�s que ten: c1i,.htes também foram mortos. E taram roubar seu.s tems. Ele f �1 � Piedade, um rapaz foi baleado operado no Hospital Salgado F1-ao recusar-se a entregar os tênis lho_e _passa bem. De madrugad�·.ª,gile calçava. Ao longo do dia, três policia _ encontrou na P�aça Jota 
:ib,ancos foram assaltados e um Valans1, em Botafogo, tres corpos metralhado. no porta-11;alas de um Opala rou--� Como faziam habitualmente o bado. Apos abandonar o carro$jiblicitário e a mulher, a médi�a com os corpos, os quatro band!-:Maria Regina Benevuto, fora� d_os ro�baram o Santana de Eum-�var à escola as filhas Paula..,e cio Froes. :Patrícia, de 6 e 5 anõs.. Ernesto foi A violência, contudo, não se 

1 lfordaão por dÕlshomens quan- limitou à Zona Sul. Em Irajá, três 
do estava em, pé ao lado do seu homens - Francisco Oliveira, 32 1 ;Fíat Premium esperando a mu- anos,. Orlando Filho, 24, e Char-fher. Segundo testemunhas, Er- les Santos, 22 - foram mortos a 

t nesto se assustou, fez um gesto tiros na Rua José Medeiros, por brusco, que causou a reação dos quatro ocupantes de um Monza. mi:lrões. Já os três assaltos a banco elevam 1 .. ., Sem polícia - Atingido por para 64 os casos registrados ape-dois tiros, ele foi levado numa nas este ano. Ontem, os bandidos : 'à'fnbulância dos bombeiros ao roubaram de bancos um total de 1 Hospital Miguel Couto, no Le- R$ 61,5 mil. Foram roubados a 
1 blon, onde morreu durante cirur- Caixa Econômica Federal, na 
1 �- Segundo moradores, os crimi- Rua Jardim Botânico; o Uniban-1 aosos, que fugiram no Fiat do co, na Tijuca; o posto do Banco ' publicitário, têm entre 20 e 25 Rural do Mercado São Sebastião, �os. Ernesto morava em Copa- na Penha; e metralhado o Banerj 
i ?bana e foi assaltado a 600 me- dit da Rua Haddock hobo. No 1 w.os da �oa DP (Botafogo), numa Uaibanco, os PMs reagiram e um 1 M. movimentada, mas pouco po- bandido foi morto. 
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Mesmo baleado, Ernesto tenta fugir, mas recebe o segundo tiro e fica ferido no 
chão. Os ladrões fogem com o carro. O publicitário recebeu os primeiros 
socorros ainda na rua, mas não resistiu e morreu no Hospital Miguel Couto. 

Bairro é o campeão de violência
Botafo- 18,3% dos pacientes vítiml!,s Considerado pela polícia co-g o é o de tiros na Zona Sul foram mo o bairro que concentra ba i r r o  baleados em Botafogo. O se- um dos maiores índices de mais vio- �!.��� ... �,11,. 

gundo lugar em violência fi- roubo de carros do Rio, Bo-i e n  t o  d e cou para Copacabana - ta fogo, segundo o levanta-toda a Zo- bairro bem mais populoso-, mento do Miguel Couto, tor-na Sul do e por significativa diferença na-se ainda mais perigoso nos Rio, de acordo com pesquisa de três pontos percentuais. fins de semana e entre 18h feita pelo Serviço de Doeu- A mesma pesquisa indicou e 6h. A pesquisa indicou ain-mentação do Hospital Miguel ainda que as áreas mais visa- da que dos pacientes atingi-Couto. Pelo levantamento -elaborado com base no aten- das pelos assaltantes no bair- das por arma de fogo, 90% 
dimento do setor de emergên- ro são a Praia de Botafogo e são homens, e mais de 70% 
eia do hospital, no primeiro ruas da Matriz, Álvaro Ra- dos baleados têm idades que 
semestre do ano passado -, mos e Capitão Sa!omâo. variam entre 15 e 40 anos. 
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Hospital é t .s 

invadido por 
traficantes 

Dois homens vestidos de policiais 
militares invadiram ontem. às 13h, o 
Hospital Carlos Chagas. em Marechal 
Hermes, na Zona Norte do Rio. para 
resgatar o gerente do tráfico de dro
gas de Acari, Reginaldo Correia, o 
Popoca, 23 anos. ferido numa oper
ação do 92 BPM (Rocha Miranda) 
durante a madrugada. O resgate foi 
impedido por policiais da 301 DP 
(Marechal Hermes) _ localizado a 
menos de 300 metros do hospital _ 
que foram avisados por um enfer
meiro. Houve troca de tiros e o dele
gado Hércules Pires levou um tiro na 
perna. A tentativa de resgate acabou 
matando o tráficante. Cercado pelos 
policiais, os homens abandonaram 
Popocano corredor do hospital, 
matando o traficante, que acabara de 
sair da cirurgia. Os homens con
seguiram fugir. 

A ação dos falsos policiais durou 
15 minutos. Os homens chegaram na 
portaria. armados de fuzil AR- l 5 e 
pistolas, renderam o cabo PM Carlos 
Alberto. o detetive William Correia _ 
ambos do plantão policial _, e toda a 
equipe médica e os forçaram a levá
los à enfermaria onde Popoca estava 
se recuperando da cirurgia. Na enfer
maria, localizada no 22 andar do pré
dio, os homens arrancaram o soro e 
dreno do traficante e o carregaram no 
colo em direção a saída. De acordo 
com o diretor médico do Carlos 
Chagas. Aramis Costa Filho, o res
gate matou o traficante. "Eles 
mataram o colega. O homem tinha 
acabado de sair de uma cirurgia de 
três horas". analisou. Aramis acres
centou ainda que os homens estavam 
muito nervosos, mas não fizeram mal 
a ninguém. "Eles não agrediram 
ninguém do hospital, apenas gritavam 
exigindo que os levássemos à custó
dia", contou. Ao chegarem próximo 
a saída do hospital, o tiroteio 
começou e os homens fugiram, 
deixando o traficante no chão. 

De acordo com o delegado 
Hércules Pires, uma pessoa esteve na 
delegacia e disse que tinha um pm 
criando confusão no hospital. 
"Chamei alguns homens e fui 
averiguar, quando cheguei na entrada 
lateral dei de cara com os dois polici
ais militares. Nesse momento 
começou o tiroteio. Como eu ia adiv
inhar que os homens estavam apenas 
fantasiados?'', perguntou ainda sob 
efeito de sedativos na delegacia. No 
momento do tiroteio havia cerca de 
200 pessoas no interiqr do hospital. 
Na final da tarde, uma equipe, forma
da por homens do Centro de 
Inteligência de Apoio Polic:_: 
(Cinap) estiveram na 3Q!DP e se diri
giram para Acari. 

JORNAL HOJE 

t-ata j:f __ 1 __ '!.� .. ./ ... 9..L 
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1Seis passageiros _ niortos
e 30 .desa:Qatecidos · em 

naufrágio 
Seis passageiros morreram e 

cerca de 30 ainda estão desa
parecidos, em conseqüência do 
naufráiµo do barco "Comandan
te Rogerio", ocorrido às 23h de 
sexta-feira, no Rio Solimões, no 
Amazonas. Os bombeiros inter
romperam as buscas nas primei
ras horas de ontem - mais de 24 
horas depois da colisão do barco 
com três troncos que flutuavam 
no rio - e as retomaram ao 
amanhecer, mas não acreditam 
na possibilidade de ainda haver 
sobreviventes. O número de de
saparecidos foi calculado com 
base em declarações de pessoas 
que conseguiram se salvar, pois 
não havia lista de passageiros. A 
estimativa é de que o barco 
transportava cem passageiros . 

O comandante do barco, Cláu
dio Bailli, contou que o "Coman
dante Rogério" deixou o Porto 
de Manacapuru, a 180 quilôme
tros de Manaus, com destino ao 
lugarejo de Beruri. Transporta
va aproximadamente 30 tonela
das de carga, entre engradados 
de cerveja, cimento, areia, pedra 
e tijolos. Há suspeita de que a 
embarcação navegava com so
brecarga. Alguns sobreviventes 

o 
I 

-, 

Alguns dos corpos das vítimas do naufrágio do 'Comandante Rogério' 

comentaram que a maioria dos 
passageiros dormia na hora do 
choque, que aconteceu a cerca 
de 50 metros da margem do rio. 

Segundo Odilon Picanço, em 
menos de cinco minutos o barco 
afundou. Shirley, de 37 anos, 
mulher de Odilon, conseguiu 
chegar até a margem do rio, mas 

morreu de enfarte ao saber que 
a filha de 4 anog, havia sido ar

<rtistãda pela correríteza. 
Os bombeiros acham imprová

vel que haja mais sobreviventes, 
além de considerar difícil o res
gate de cadáveres que possivel
mente estejam no barco afunda
do. 
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Policial civil que estava de folga e tentou impedir fuga de 

ladrões foi assassinado. Um assaltante foi morto e outro pres 

Hilka Telles 

• O coração da cidade sofreu um
colapso ontem de manhã, quan
do um assalto seguido de tiroteio
deixou em pânico quem estava
no triângulo formado pela Rua
São José, Avenida Nilo Peçanha e
Avenida Rio Branco, no Centro.
Em meio a gritos e correria, pe
destres se jogaram ao chão para
fugir das balas, motoristas larga
ram seus carros no meio da rua e
comerciantes fecharam suas lo
jas às pressas. Um policial civil e
um ladrão morreram e um assal
tante foi preso.

O tumulto começou às 10h20m, 
quando Joelson Gomes dos San
tos, de 28 anos, funcionário da ca
sa de câmbio Stream Tour, na Rua 
São José, deixou a loja com R$ 
100 mil numa bolsa, acompanha
do de um policial civil que lhe da
va segurança e não quis se iden
tificar. Logo dois bandidos numa 
motocicleta Honda CB-450 ver
melha, placa Ll-310, o renderam 
pondo uma pistola em sua cabe
ça e roubaram a bolsa. 

Assaltantes tiveram a c,obertura 
de outros 2 bandidos em moto 

Mais dois crimino$0S em outra 
moto davam cobertura à dupla. 
Ao arrancarem, os assaltantes ati
raram na direção das vítimas, 
sem contudo acertá-las. 

Nesse momento, um outro po
licial civil, Ozires Matos Silva, da 
22� DP (Penha), que estava de fol
ga e passava pelo local, ao ver o 
que acontecia sacou sua arma. 
Ele, no entanto, nem apertou o 
gatilho: foi baleado no pescoço 
pelo ladrão identificado como 

Wagner de Souza, de 31 anos. O 
policial chegou com vida ao Hos
pital Souza Aguiar, mas não resis
tiu ao ferimento e morreu. 

O pânico foi grande. O seguran
ça do casa de câmbio começou a 
atirar na direção dos bandidos e 
PMs também entraram na perse
guição. Os ladrões revidavam e 
os pedestres se jogavam no chão, 
uns por cima dos outros, para 
evitar, balas perdidas. Normal
mente já bastante lento, o trânsi
to naquele trecho ficou caótico. 

Prédios da área ficaram 
com marcas do tiroteio 

O assaltante que pilotava a CB-
450, Carlos Augusto Rodrigues de 
Araújo, de 26 anos, chegou à Rio 
Branco, mas nesse, momento os 
PMs deram uma rajada de metra
lhadora e Wagner, que estava na 
garupa, foi baleado na cabeça e 
caiu no asfalto. Nervoso, Carlos 
deixou a moto morrer e foi preso. 
Wagner morreu mais tarde no 
Souza Aguiar. Os outros dois ban
didos conseguiram fugir . 

As marcas da violência ficaram 
pelas paredes e em pelo menos 
duas vidraças de prédios: o 90 da 
Rua São José e o Edifício Avenida 
Central, na Rio Branco. 

- Os bandidos estavam prepa
rados para qualquer coisa, da
vam tiros para todos os lados, 
procurando exatamente criar pâ
nico e evitar que os PMs chegas
sem até eles - contou o guarda 
municipal Hélio José. 

A polícia não disse quanto, mas 
apenas parte dos R$ 100 mil rou
bados foi recuperada, além de se
rem apreendidos dois telefones 
celulares e uma pistola. • 
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Mãe pede morte para o 

assassino de Co acabana 

"Minha neta não fala desde sexta-feira. Não pergunta pelos 
pais, não comenta sobre a praia. S. está chocada: viu a mãe mor
rer ao seu lado. E perdeu parte do intestino. Sabe o que eu acho? 
Os assassinos não deviam ir para a prisão, não! Devia ser: matou, 
morreu. Eles não vão ficar muito tempo na cadeia. E Kátia morreu 
bestamente. Foi à praia se divertir com a filha e perdeu a vida". 

O desabafo é de Marli Munhoz, 52 anos, mãe de Kátia, 32, que morreu 
na sexta-feira, vítima de bala perdida na praia de Copacabana, ao tentar 
proteger a filha de seis anos de um tiroteio. S. continua no hospital. 
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Na pista. da arma·-� 

·do c·rim
Polícia quer saber se tiro que matou Kátia em Copacabana partiu 

de revólver apreendido 
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Elaine Gaglianone 

D 
escobrir' a origem do re
vólver Magnum calibre 
357, localizado próximo 
ao Morro da Babilônia, 
no Leme. Saber se foi 

dele que pru::tiu o tiro que matou a 
dona.:.de-casa Kátia Munhoz Liar
do, 32 anos, e feriu sua filha S., 6, 
na t,çirde de sexta-feira, na praia de 
Copacabana. E ainda confirmar o 
dep'Oimentó prestado ontem por 
Moisés Alves, 25, que teve seus 
documentos encontrados junto da 
arma por pçliciais do 19° BPM 
(Copacabana). Estes são os próxi
mos passos da investigação sobre a 
morte de Kátia, desenvolvida pela 
12ª DP (Copacabana). 

Moisés negou ontem que 
tivesse participado da confusão na 
praia, mas pode ser submetido a 
reconhecimento pelo estudante 
G.M.J. , 17, pivô da briga de
gangues rivais. O estudante
afirmou, em depoimento, que
Gilberto Batista dos Santos, o
Chinês, estava acompanhado de
Cristiano da Conceição, o Kiki, e
dois rapazes - identificados
como Moisés e Cosme-, quando
houve a primeira discussão, antes
dos tiros. Segundo Moisés contou
ontem na delegacia, sua pochete
com os dôÇUmentos foi roubada

. naquele dia por um arrastão na 
praia do Leme. O resultado do 
exame cadavérico de Kátia ainda 
não ncou pronto. 

Na tarde de sexta, Kátiae S. par
ticipavam de churrasco com �po 
de amigos na praia de Copacàbana 
quando foram atingidas por tiros 
disp8,l'ados durante briga de duas 
gangties rivais - a de Chinês, do 
Morro Chapéu 'Mangueira,_ e a de 
G .. Klki e Gilberto Batista foram 
os únicos detidos como suspeitos. 
Chj�ês acabou sendo indiciado 
por -µm homicídio consumado e 
uma tentativa. 

Família vai pedir indenização 

A família de Kátia Munhoz 
Liardo vai entrar na Justiça con
tra o estado, pedindo indeniza
ção pela morte da dona-de-casa 
na praia de Copacabana. Hoje à 
noite, com velas e rosas brancas 
nas mãos, parentes e amigos de 
Kátia fazem manifestação pela 
paz no calçadão de Copacaba
na, altura da Rua Rep�blica dd 
Peru, onde houve o tiroteio. 

"Vamos entrar na Justiça o 

, mais rápido possível. Não pode
mos deixar essa violência pas� 
sar em branco", criticou Sandra 
Munhoz, de 35 anos, irmã de 
Kátia. Sexta-feira será celebra
da

1 
também nas areias de Copa

cabana; pelo padre da Igreja 
Nossa Senhora da Ressurreição, 
missa de sétimo -dia pela morte 
de Kátia. Ela freqüentava a 
igreja desde que morava em Co
pacabana. 

@ O DIA 

Data3Q_, df.__1.9b.. 
C· 11""1 Caderno\Qlt�P á".� 

'---· ----- .... 



,. 

-

-

® O DIA
Data&_, _o':f) / G!6
Caderno fuL,\iRPái! JQ 
---------··-·--

'DEVIA SER: MATOU, MORREU' 

Marli Munhoz* 

• Continuação da primeira página

"De sde 
sexta-fei
ra durmo 
no hospi
tal. Não 
tive cora
gem de 
v o l t a r

pra casa. Pra quê? Pra ver o 
quarto da Kátia, sem ela? Só 
me seguro por causà da mi
nha netinha. 

Minha neta será uma pes
soa problemática para o res
to da vida. Primeiro, fisica
mente, porque perdeu parte 
do intestino. Ela não está co
mendo e nem sabemos o que 
vai poder comer daqui prá 
frente. Segundo, porq'L{e a 
mãe morreu pertinho dela. 
Isso ela nunca vai esquecer. 
Não sei ainda o que vai ser 
de nós". 

(S. continuará internada no 
Hospital Miguel Couto, Le-

blon, até o próximo fim-de
semana, pelo menos. Balea
da na virilha, perdeu 30 cen
tímetros de intestino grosso 
e há quatro dias só se ali 
menta de soro. Hoje, come
çará a tomar chás e· sucos.) 

"Sabe o que eu acho? Eu 
acho que os assassinos não 
deviam ir para a prisão, 
não! Devia ser: matou, mor
reu. Mesmo porque eles não 
vão ficar muito tempo na ca
deia. Kátia m0rreu besta
mente. Foi à praia se diver
tir com a filha e perdeu a vi
da. Era uma diversão ino
cente. Nada a trará de vol
ta.'' 

* Marli Munhoz, mãe de Kátia, é
dona-de-casa e deu este depoi
mento em pé no corredor da
Enfermaria de Pediatria do hos
pital, para onde a neta foi trans
ferida ontem. O pai de S. já foi
localizado na Itália, onde Kátia
morou por 1 O anos. Mas a me
nina continuará vivendo com a
avó, em Sepetiba.

Briga de gangues provoca tragédia 

Tudo começou com uma tola 
discussão. No início da tarde de 
sexta-feira, Chinês, Kiki, e mais 
dois rapazes estavam correndo na 
praia de Copacabana e implica
ram com um grupo que jogava fu
tebol na altura da Rua República 
do Peru. O estudante G.M.J., 17, 
revidou a provocação e Chinês 
partiu para a briga. Acabou levan
do soco no tosto e· prometeu voltar 
para mandar G. "para o inferno». 

Cerca de meia hora depois, 
Chinês reaparecia acompanhado 
de 20 rapazes. Gritando, eles fize
ram pelo menos sete disparos. As
sustados, os jogadores correram 
na direção do grupo deKátia Mu
nhoz Liardo, que fazia churrasco a 
poucos metros. Kátia foi baleada 
na axila direita e morreu na hora. 
Ela· se abaixou para proteger com 
o corpo a filha S., atingida na v=ri
lha esquerda.
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.Tragédia na 

areia de Co 

•Um dos e11volvidos no tiroteio 11a praia abandonou uma �agnun 357 com todos os cartuchos disparados

M�e tenta proteger filha de uma briga de gangue na praia e acaba 

morta por um tiro. Menina ficou ferid� 
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Uma briga de 
gangues acabou 
em tragédia, no 
início da tarde de 
ontem, na Praia de 

opacabana. KátiaLiardo, 32 anos, 
morreu ao tentar proteger a filha S. , 
6, dos tiros disparados entre joga
dores dos times de futebol Embalo, 
,do morro Chapéu Mangueíra, e Ra
dar, do Leme. Elas estavam em 
frente à Rua República do P eru, 
quando começou a confusão envol
vendo Gilbérto Batista dos Santos 
Gomes, o Chinês, 24 anos, do Cha
péuMangueira, e G.M.J., 17, mora
dor de Ipanema, que jogava no Ra
dar. 

Segundo o bombeiro Frederico 
Carlos Cruz, 36, amigo de Kátia, 
Gilberto chegou à praia, pouco an
tes das 14h, implicando com o me
!lor que jogava bola no meio de 
uma twma de aproximadamente 40 
&arotos. Os dois brigaram e Chinês
teria garantido que voltaria para 
"mandá-lo ao inferno". Meia hora 
depois, 20 rapazes chegaram gri
tando e fizeram pelo menos sete 
disparos contra os jogadores. Kátia 
foi baleada na axila direita. S. rece
beu um tiro na virilha esguerda e a 

A briga de gangues que 
acabou em tragédia na 
praia de Copacabana 
começou com uma 
discussão entre G., 
17, do time do 
Leme, e Chinês, 
24, do Morro 
Chapéu 
Mangueira, 
por volta das 
14h de ontem 

bala acabou atingindo seu intestmo. 
Policiais do 19° BPM (Copaca

bana) chegaram logo em seguida, 
mas apenas capturaram Chinês,
que se jogou no mar, e Cristiano de 
Souza Conceição, o Kiki, 22 anos. 
Em depoimento ao delegado Henri
que Faro, da 12ª DP (Copacaba
na), eles negaram que qualquer aju
da tenha sido pedida no morro. Se
gundo Chinês, os amigos soube
ram da briga e foram à praia. 
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Num condomínio do Leme, pró
ximo ao Morro da Babilônia, vizi
nho ao Chapéu Mangueira, os poli
ciais apreenderam uma pistola 
Magnum 357, com todos os seis 
cartuchos deflagrados. "Um grupo 
veio correndo da praia, pulou o mu
ro, se livrou da arma e subiu a Babi
lônia", contou o sargento Giovani. 
Junto da pistola foram encontrados 
documentos de Moisés Alves Mes
quitaJ 25 anos1 suspeito de ter parti
cipado do tiroteio. 

Chinês e Cristiano foram deti
dos 11a 12ª D P para averiguações. 
"Como não houve flagrante, ainda 
precisamos de alguns depoimentos 
para prendê-los e abrir inquérito", 
disse o delegado Faro. 

Kátia Munhoz/iardo, 32 a11os, que 
participava de um churrasco com 
a.filha S., de 6 <mos.foi atingida
por uma bala perdida na axila e
mornm a caminho do hospital. Ela
tentava proteger a menina dos tiros
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Kátia morou 10 anos em Roma 
Kátia Munhoz Liardo era 

uma mulher bonita, de longos 
cabelos encaracolados casta
nhos, apaixonada por Copaca
bana. Ela nasceu e cresceu no 
bairro onde também trabalhou 
como'vendedora de uma loja 
de roupas femininas até co
nhecer um italiano e mudar-se 
para Roma, onde viveu duran-

1 te 10 anos. A filha S., de 6 
anos, nasceu na Itália. Há cin
co anos Kátia separou-se do 
marido'e voltou para o Rio, 
onde morava num condomínio 
no Recreio dos Bandeirantes. 

"Ela sempre trazia a filha 
para passear na praia de Copa
cabana porque adorava o lugar 
e tinha muitos amigos", con
tou a amiga Heloísa Rosa da 
Silva 40 anos, que participava ' 

' .  de churrasco com Kat1a e ou-

Morrer na praia �.f Jxou �e 
ser jargão do esporte1par� VI
rar preocupação deJl3inhista. 
O temor das balasi!Nrdidas 
sob o sol e o céu az}Jl come-. 
çou a partir de um fiomingo 
quente em noveml?ro de 
1989, quando a engenheira 
Ângela Lopes Mach;ado, 36 
anos levou um tiro ªº peito, 
disp;rado por um pjvete d¾ 14 anos. 1 · Ângela, que mofi·ava em 
Vila Isabel, levou à praia a fi
lha Ana Beatriz, então com 3 
anos. Eram 1 th, ea> Posto 
Nove, em Ipanema,.estava re
pleto. C., um garoto do Mor
ro dos Macacos, ao.m três 
mortes no currícul� e muita 
disposição para assà'ltar, an
dava pela areia à pr�cura de 
uma vítima. Mas ctliz,ou com 
um rival, e descarregou sobre 
ele as balas de seu nevólver 
calibre 32, qu� levava no 
short. 

tras colegas no trecho da praia 
em frente à Rua República do 
Peru quando houve o tiroteio. 
Kátia tentou proteger S. com o 
próprio corpo, das bálas perdi
das, e acabou levando o tiro fa
tal. Soco'rrida por PMs, mor
reu antes de chegar ao Hospi
tal Miguel Couto, no Leblon. 

S. foi submetida a uma ci
rurgia de três horas, em que 30 
centímetros do intestino foram 
retirados. Ela não corre risco 
de vida, segundo o. chefe de 
equipe, Fernando Matos. O 
atual namorado de Kátia, que 
se identificou apenas como 
Flávio esteve no hospital no 
início da noite de. ontem, mui
to nervoso, para saber sobre o 
estado da menina. 

O pâníco começou. Ba
nhistas corriam para a rua, se
guranças do Hotel Cae�ar 
Park corriam para a �areia, 
perseguindo o garotq, Angela 
ficou caída no chãó1 com um
tiro no peito. MoITeuJogo de
pois no'Hospital Miguel Cou
to, para onde foi levada. 

o·s seguranças nem esta
vam muito segur9s de que 
aq9ele menino franúno que 
conseguiram captw;ar causa
ra ramanho pânico, mas os 
banhistas não tiveram dúvi
da: reconheceram o,pivete e 
tentaram linchá-lõ. Foram 
impedjdos por wna dupla de 
PMs. 

Na 14ª DP, no Leblon, C.� . . disse que atirou no.Ju1m1go 
porque ele também estava ar
mado. Testemunha8' desmen
tiram o garoto, e accausa d_otumulto jamais foi esclareci
da. Ana Beatriz, que ficou or
fã, entendeu porém o que se 
passou: 
"Mamãe morreu. Um meruno 
atirou na mamãe." 
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rotei os 
nós morros da Tijuca 
áfingiram em cheio o 
dí�etor da Metropol III, 
Aluísio Russo. Insatis

feito com a atuação do delegado 
- "ele tertt'-se mostrado inope
rante"-, o chefe de Polícia Ci
vil, Hélio Luz, decidiu transferir
Russo para a Superintendência
de Polícia Judiciária (SPJ), diri
gida pelo <ie'legado Paulo Maia
to. Na Metfopol, ele será substi
tu í do peJ01delegado Antônio
Agra Lopes!

"Tenhotrecebido constantes 
reclamaçõ<fs dos moradores da 
Usina e dá1Tijuca", disse Hélio 
Luz, acrestrentando que Russo, 
nos quase três meses que esteve à 
frente da Metropol III, não con
seguiú mai:rter essas áreas "sob 
controle"ctEmbora reconheça 
que o polioi·amento ostensivo é 
atribuição da Polícia Militar, Luz 
argumentou1que a Polícia Civil é 
responsávellpelas investigações 
que antecedém as incursões. "No 
Borel está-.lia vendo problema há 
muito tempo. Sei que há carros 
da MetropaJ.111 subindo o morro. 
Por que issoJnão tem apresentado 
resultadosl?H, questionou Luz. 

As críticas feitas pelo chefe de 
Polícia Civjj ao delegado ao de
legado qu� -foi tirado da direção 
da MetroP.)JI não se resumem 
apenas aos tiroteios nos morros 
que estão infernizando a vida d�s 
moradores,nfa Tijuca. "Em todas 
as delegac4lJ que ele coordenava 
já ocorrer�m fugas de presos", 
afirmou H�!io Luz, referindo-se 
às.J 9ª 

20
ª 

25
ª e 26ª DPs ' � ' . 

(Tijuca, G��jaú, Engenho Novo e 
Todos os S;mtos). As transferên
cias de Aluí�io Russo para a Su
perintendência de Polícia Judi
ciária e a de Antônio Agra Lopes 
para-a direção da Metropol III 
serão publiçadas hoje no Bole
tim Tntemo da Polícia Civil. 
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sem-carro 

IA pesquisadora SlieüaArcanjo já ouviu cerca de 250 motoristas no posto do Detratt, 110 Aterro do Flamengo 
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\Pesquisa revela que metade dosi(onos de veículos do Rio já foi roubada 

-

Mirtes Guimarães· 

D
ados iniciais da pesqui
sa do Sindicato das Em
presas' de Seguro reve
lam que de cada 1 O pro
prietários de carros no 

Rio de Janeiro cinco já tiveram 
seus veículos furtados ou rouba
dos. Sheila Arcanjo, responsável 
pelas entrevistas com 250 moto
ristas no posto de reemplaca
mento do Detran no Aterro, ex
plicou que a pesquisa servirá pa
ra que as seguradoras tenham da
dos mais próximos da realidade 
so'bre o número de pessoas que 
tiveram seus carros roubados ou 
furtados. E os resultados dos cin
cd primeiros dias são animado
re� para as seguradoras. 

Afinal, se o número de furtos e 
rqµbos está na faixa de 50%, o de 
pessoas que têm o carro no segu
ro chega a 80%. Ou seja, as segu
radoras ainda lucram com os 
3.Q% restantes. Mas os responsá
veis pela segurança pública fi
cam mal na pesquisa. Todos que
declararam ter seguro disseram
que tomaram a decisão por medo
da violência. Em segundo plano,
fica o temor de barbeiros do
trânsito. Outro dado que depõe
eontta os órgãos de segurança:
quase todos os entrevistados dis
seram que nunca tiveram, dentro
do perímetro urbano do Rio, seus
carros e documentos vistoriados
em blitzes.

Ágora, o Detran quer corrigir 
estas falhas antes de reemplacar 
os veículos. Cada carro é minu-
ciosamente vistoriado. Do chas-

' sis aos faróis, passando pelos 
pneus, lanternagem e extintor de 
incêndio, o.veículo é checado 
por um funcionário que não per
doa aque1e amassadinho na late
tal nem aquela mancha denun
ciando reparos na pin�a. 

1- Procure a Delegacia de
Roubos e Furtos de Veícu

los Automotores Terrestres 
(DRFVAT), na Rua Célio Nas
cimento, em Benfica, para ve

rificar a placa e o chassis. Mas 
isso não basta. Como a docu
mentação pode ser falsificada 
por quadrilhas especializadas, 
torna-se necessária perícia 
completa na DRFVAT. O que 
não é fácil. Segundo policial 
da DRFVAT, os peritos estão 

sempre sobrecarregados e só 
com pagamento de propina -
entre A$ 1 00 e R$ 200 - se 
consegue o serviço. 

2- Peça o nada-consta no
posto do Detran da Avenida

Francisco Bicalho. O serviço, 
gratuito, só é feito na presença 
do dono do carro ou de quem 
tiver procuração dele nas 
mãos. Se o veículo for rouba
do, o Detran não poderá emitir 

qualquer documento porque o 
cadastro estará bloqueado. 

3- No mesmo posto do De
tran, é possível fazer visto-

ria parcial do carro, na qual o 
chassis é verificado. Para 
mais esclarecimentos, o can
didato à compra de um carro 
pode ligar para o Disque-De
tran (532-7272), de segunda a 
sexta-feira, entre 7h e 17h. 

J 
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Ainda falta muito para investigar 

AS lll\-1,;SU�açõ ,vO "' l má-
fia do Detran, que esquentou e 
vendeu 2.380 carros roubados 
nos últimos quatro anos, não ter
minaram. De acordo com a as
sessoria de Comunicação do ór
gão, existem, no Rio, 2,4 mi
lhões de veículos e apenas os 
postos de Nova Iguaçu e Rio das 
Ostras, fechado há dois meses, 
foram investigados. 

Os carros roubados foram le
galizados por uma quadrilha de 
policiais civis que tinha acesso 
ao sistema de cadastramento do 
Detran. Nos computadores, os 
registros de roubo eram apaga
dos e o reemplacamento feito em 
cidades do interior. 

No casos dos veículos segw·a
dos, os atuais donos terão que 
entrar em entendimento com as 
seguradoras. As empresas exi
gem a devolução dos carros, pe
los quais pagaram o prêmio após 
o registro de ocorrência do rou
bo.

• QUADRILHA - Ao mesmo
tempo em que o Detran chama
para prestar esclarecimentos
2.380 motoristas que há quatro

anos usam carros roubados, a 
Corregedoria Geral de Polícia 
Civil destacou três delegados 
para trabalhar nos dois inquéri
tos que apuram o possível en
volvimento de 88 policiais nos 
casos. Segundo o corregedor 
Manoel Vida! Leite Ribeiro, in
dependentemente dos depoi
mentos, a Polícia tem elemen
tos suficientes para indiciar cin
co policiais civis que participa
ram do esquema que esquenta
va documentos de carros rouba
dos acessando os computadores 
do Proderj . 

Vida! explicou que, ao con
trário do convite feito pelo De
tran, no caso da Corregedoria 
de Polícia Civil os motoristas 
terão que atender às intimações 
para depor, sob pena de proces
so por desobediência. Acres
centou que os 88 policiais civis 
apontados como suspeitos em 
investigação paralela feita pelo 
gabinete militar do Palácio 
Guanabara, com apoio do Dc
tran, também serão investigados 
pelos três delegados da Corre
gedoria. 

Medo da violência carioca 

Paulo César da Silva, 58 anos, 
morador em Laranjeiras, já teve 
dois carros roubados. Na segun
da vez, em Botafogo, os ladrões 
apontaram um revólver para sua 
cabeça e o retiraram do veículo. 
Na família de Paulo César houve 
vários casos de roubos e furtos. 
Por isso, ele não titubeou ao res
ponder à pesquisadora Shei\a so
bre a razão de ter feito seguro pa
ra o seu Monza e para o carro dos 
filhos: medo da violência no Rio. 

Mas esse temor atinge tam
bém aqueles que, sortudos, nun
ca passaram por essa experiên
cia. Marcus Vinicius Lopes de 
Mello, 34 anos, mora em Copa
cabana e fez um seguro para o 
seu Gol. Como a maioria, o te
mor de perder seu carro para os 
ladrões está em primeiro lugar. 
Depois, vem o medo de sofrer 
um acidente causado por bar
beiro de plantão. 
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A adolescente ,,_ ___ _ 
Dinys Alcântara 
dos Santos, de 14 
anos, foi eslW
prãcht e morta 
ontem em Pirati
ninga, Niterói. -:...A• 
Ela foi enforcada com seu pró
prio vestido, e seu corpo, nu, dei
xado numa vala próxima à ciclo
via do bairro. Acusado do cri
me, Vanderlei Antônio dos San
tos, de 32 anos, foi espancado 
por cerca de cem pessoas com 
pedras, socos e pontapés. Um 
morador intercedeu e Santos foi 
levado para a delegacia e, de lá, 
para o hospital, onde, por causa 
de uma hemorragia interna, foi 
operado no abdome. 

A jovem foi atacada juntamen
te com seu namorado. Wilbert 
Pacheco David, de 16 anos,gii�
d'o os dots voltavam de uma es
taãe an�s 4h30m-.-Se
gundo Ua;vfd, Sa,nfõ's esfavã ar
mmmcõm um revólver e os 
obrigou a tirar a roupa. Depois, 
mandou Dinys subir na Belina 
WR 2507, placa do Rio, e foi em
bora. David alertou então seu 
pai, João Batista Barbosa, que, 
com 15 vizinhos, começou a pro
curar a adolescente. Duas horas 
depois, o grupo encontrou San
tos, a 300 metros do lugar onde o 
casal foi atacado, jogando fora as 
roupas de David. Mesmo pres
sionado, o acusado negou o cri
me. A busca só terminou às 8h, 
quando corpo da adolescente foi 
achado. Ao lado, sua calcinha e 
uma camisinha usada. 

Santos éomeçou então a ser 
espancado. A Belina que usava 
teve todos os vidros quebrados. 
O acusado foi levado para a 81ª 
DP (Itaipu) e, mesmo lá, conti
nuou a apanhar dos moradores, 
até ser conduzido por policiais 
para o Hospital Antônio Pedro, 
no Centro de Niterói, onde che
gou inconsciente. Pensando que 
Santos estivesse no posto de saú
de de Piratininga, alguns mora
dores ameaçaram invadir o pré
dio. Ferido gravemente, o acusa-
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do foi operado e a previsão é de 
-que ficaria internado por pelo
menos 12 horas. 

A 81ª DP começará a investi
gar o caso hoje, quando os poli
ciais vão procurar a arma que 
Santos estaria usando, mas não
foi encontrada com ele. Também 
vão verificar os antecedentes
criminais do acusado. Segundo
um morador de pjratininga, San
tos estava com o carro estacio
nado em frente a uma casa do
bairro às 4h de ontem e tem sido 
visto na área há algum tempo.

Este é o sexto estupro seguido 
de assassinato na região desde 
dezembro de 93. Em todos os ca
sos, as vítimas apareceram nuas
e estranguladas com as próprias 
roupas.
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A Bellna usada pelo acusado do crime, quase linchado por moradores que também depredaram o seu carro 

Na Ilha, mais quatro 
reconhecem pedreiro 

Mais quatro mulheres reco
nheceram ontem na 37ª DP (Ilha 
do Governador) o ajudante de 
pedreiro Manoel Isidio da Silva, 
de 24 anos, como o estuprador 
que atacava universitárias e fun
cionárias no campus da UFRJ, 
no Fundão. Ele foi preso na sex
ta-feira à noite, acusado de mais 
de 30 estupros. O delegado Vil
mar Carneiro disse que hoje as 
vítimas prestarão depoimento 
oficialmente. Ele aguarda os lau
dos de corpo de delito das duas 
vítimas que registraram queixa 
para pedir ainda hoje a prisão 
preventiva de Manoel. 
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PM morre em· assalto 

no mercado Novo Mundo 
Seis homens assaltaram ontem 

pela manhã, o Supermercado 
Novo Mundo, na Rua Ministro 
Lafayete de Andrade, no Bairro 
do Marco II, em Nova Iguaçu. 
Segundo testemunhas, os assal
tantes armados de revólveres e 
pistolas já chegaram atirando. O 
cabo GiJson Velo.so Duarte, 38 
ànos, lotado · no_ 232 BPM 
(Leblon), que passava pelo local a 
paisana, foi ferido com vários 
tiros. Ele ainda chegou a ser leva
do para a Associação de Caridade 
Hospital Iguaçu, onde morreu. 

Na hora do assalto, ocorrido 
por volta das 9 horas, o supermer
cado encontrava-se lotado. 
Segundo testemunhas, o policial 
teria reagido ao ver os assaltantes, 
que chegaram em três carros, des
critos como um Monza branco, 
um Kadett cinza e um Verona 
vinho. Houve então uma troca de 
tiros. Já ferido, o cabo tentoà se 
esconder no banheiro da Pizzaria 

Fotos: Jorge H. Dias 

Gilson Veloso, atingido na cabeça 

Master em frente ao superme�ca
do. Um dos bandidos o perseguiu 
e o atingiu com vários tiros que 
atravessaram a porta do banheiro. 

A dona-de-casa M.J, contou 

que já havia feito suas compras e 
estava na calçada quando decidiu 
voltar para comprar alface. 
''Estava entrando no supermerca
do quando ouvi os tiros atrás de 
mim. Corri e me escondi atrás do 
freezer da kibon. Para mim o 
assalto era na padaria em frente", 
relatou. Ela disse que logo após 
entrou no local e comprou a ver
dura. "Quando cheguei no caixa 
para pagar, eu vi os seis homens, 
todos armados. Me escondi perto 
de uma das caixas e ouvi quando 
um deles disse que havia derruba
do um dentro do banheiro", con
tou. 

Os assaltantes fugiram em 
direção a Estrada da Palhada. Não 
foi informado o vâlor do montan
te roubado no mercado, que foi 
fechado. O caso foi registrado 
pela 52!! DP (Nova Iguaçu), onde 
policiais suspeitam que dois dos 
veículos usados no assalto, foram 
roubados recentemente. 

Após o assalto, o supermercado fechou as portas, mas a confusão permaneceu do lado de fora 
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lAssassino de J oca é 
polêmica em B. Roxo 

Nilber Bittencourt 
coluna dos desconfiados, é o 
vereador Valcler Vieira. Para 

O debate está aberto: ele, o prefeito foi assassina,. 

Ratinho é ou não é assassi- do por motivos políticos e 
no do prefeito de Belford estão tentando imputar a 
Roxo, Jorge Júlio Costa dos autoria a um "bandidinho'' 
Santos, morto em 20 de qualquer. "O assassino, og 
junho, do ano passado? Em melhor, os assassinos estão Belford Roxo, a palavra do 
suspeito valeu mais do que O aí andando pelas ruas. Esse 
reconhecimento do prefeito tal de Ratinho é um bandido 
de São João de Meriti, Adil- malandro, se fosse roubar, 
mar Arcênio, acompanhante ele teria levado cordão, pui:. 
de Joca, no dia de sua morte. seira de ouro, dinheiro e, 

Mica reconheceu anteon- principalmente, a pistola 
tem, Marcelo Bastos Feman:- 45mm do Joca", expôs Val
des, o Ratinho, 19 anos, en- cler. tre três outros traficantes na 
6ª DP (Cidade Nova). 0 Todo mundo fala e opina, 
marginal confessou sua par- menos a viúva candidata.à 
ticipação em outros três as- Prefeitura de Belford Rox0 
sassinatos e vários assaltos, nas próximas eleições _ 
mas negou seu envolvimen- Maria Lúcia dos Santos. De 
to na morte de Joca. acordo com seus assessores 

O anúncio da prisão de e coordenadores de campa
Ratinho e, principalmente, nha, a viúva não vai �e pro.
sua identificação trouxe de nunciar sobre o assunto. 
volta uma antiga suspeita à "Ela ainda esta muito ab.al�-

-população belforroxense: a da com isso tudo", descon
morte de Joca foi crime poli- versam. 
tico ou latrocínio? As dúvi- O também vereador Luís 
das existem e prometem Eduardo de Almeida, aliado 
demorar muito tempo para político de Maria Lúcia, 
cair no esquecimento da , 1 explica que 'não interessai população. 

O prefeito Mair Rosa foi o politicamente para a candi-
data, ficar achando nada". primeiro a questionar e 

ontem foi a vez de alguns Entretanto, um assessor pró-
parlamentares. o vereador ximo não conseguiu se segu
José Pereira, 0 Zé Padei- rar e admitiu que Ma1:ia 
rinho, não acredita, nem Lúcia também não acredita 
mesmo, que Ratinho tenha na ve rsão de latrocínio. 
puxado o gatilho 11 vezes "Logo após a morte do Joca 
contra Joca. "Aquele garoto ela foi a primeira a questio
admi ti u todos os crimes, nar o depoimento do Micà e 
porque negaria apenas o do até hoje a opinião dela não 
Joca?", desconfiou. mudou", confessou, pedindo 

Outro que engrossa as para não ser identificado. 
____ :..-. _____ ,..__ ____...; 
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Ratinho é gerente da boca-de-fumo do Morro do Zinco, Estácio, e foi identificado 
-----------�-

pelo prefeito Adilmar Arsênio, o Mica
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"Ele é o assassino", garan
tiu ontem, o prefeito de São 
João de Meriti, Adilmar 
Arsênio dos Santos, o Mica, 
ao ser colocado frente à 
frente com Marcelo Bastos 
Fernandes, o Ratinho. O 
traficante é o principal sus
peito do assassinato do 
prefeito de Belford Roxo, 
Jorge Júlio Costa dos San
tos, o J oca, no dia 20 de 
junho, de 1994. Foi auto
mático, bastou apresentá-lo, 
entre outros três traficantes, 
que Mica, responsável tam
bém pela confecção do 

JORNA1. HOJE 
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retrato falado do criminoso, 
o apontou. O re conheci
mento aconteceu na tarde
de ontem, na 6ª DP (Cidade
Nova) e durou menos de 10
segundos. Mica era o acom
panhante de J oca na noite
do assassinato, os dois se
dirigiam ao Palácio da
Guanabara onde teriam
uma audiência com o go
vernador Marcello Alencar.
Ratinho foi pr�so na ma
nhã de ontem, em uma ope
ração policial no Morro do
Zinco, Estácio, e negou o
crime. Página 3
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Prefeito reconhece 

matador de J oca 

Adriana Cruz 

"Ele é o assassino". Foi o 
que garantiu ontem o prefeito 
de São João de Meriti, Adilmar 
Arsênio dos Santos, o Mica, 
principal testemunha do assas
sinato, a.o apontar para Marcelo 
Bastos Fernandes, 19 anos, co
nhecido como o Ratinho, entre 
mais três traficantes, ontem a 
tarde na 6! DP (Cidade Nova). 
Mesmo reconhecido, o acusado 
negou ter assassinado o prefeito 
de Belford Roxo, Jorge Julio 
Costa dos Santos, o Joca, com 
onze tiros, na saída do túnel 
Santa Barbara, em Laranjeiras, 
no dia- 20 de junho do ano pas
sado. Marcelo de Souza Fon
tineli, o Jóquei , outro acusado 
de participar do crime também 
já foi preso pela polícia. 

De acordo com Mica, 
Ratinho _ gerente do movi
mento do tráfico de drogas do 
morro do Zinco no Estácio _ 
abordou o carro do prefeito de 
Belford Roxo anunciando o 
assalto. Ao abrir a porta, Joca 
teria sido atingido pelo primeiro 
disparo feito pelo bandido. "Saí 
correndo. Mas vi que ele o 
(Ratinho) deu vários tiros. Ele 
ainda deu a volta para continuar 
atirando e contava com a cober
tura de outro. Não tenho a 
menor dúvida de que ele é o 
assassino", acusou o prefeito de 
São João de Meriti. 

Na mira da quadrilha que age 
assaltando no Centro e respon
sável pela noite de terror na 
últi�a sexta-feira, na Avenida 
Paulo de Frontin, no Estácio, 
que., resultou na morte do en
genheíro da Light, Anizio José 
Pire� de Carvalho, a polícia 
acabS)u chegando a Ratinho.
Numa op eração que contou 
com trinta policiais entre civis e 
militares, ele foi preso no final 
da manhã de ontem, numa casa 
no morro do Zinco. Sem 
esboçar reação, Ratinho foi 
levado para a 6ª DP. 

A espera do reconhecimento 
do prefeito de São João de Me
ri ti, o acusado alegou qúe não 
conhecia a Baixada Fluminen
se. Ele negou que teria sido 
procurado para executar o 
prefeito de Belford Roxo, o que 
poderia caracterizar um e1'ime 
político. "Confesso que nãb' sou 
flor que se cheire. Mas 'êstou 
sendo usado como bucha. l§'so é 
isca. Não matei esse tal pr�feito 
que estão falando ai nio", 
defendeu-se Ratinho. .1• 

Ao sair do gabinete do.(j.ele
gado, José Mário da. 'Silva 
Peixoto, para o reconhecitÍien
to, Mica não perdeu um só 
segundo para acusar o .'trafi
cante. Tranqüilo, ele gar�ntiu 
sem titubear que "final�nte 
prenderam o assassino::. O 
prefeito também discorda da 
possibilidade de um assassíinato 
político. "Tenho certeza que se 
fosse político, teria si'do o 
primeiro a ser executado, �orno 
forma de queimar o arquivo", 
calculou o prefeito. 

O suspeito de assassinar o 
prefeito de Belford Roxo, tam
bém é acusado do assassinato 
do diretor do Banco Cé'ntral 
José Carlos Madeira Sertano, 
em julho de 94, em conjunto 
com Leandro Marques Feo:eira, 
o Meleca. Na última S€,xta
feira, o gerente do tráfico do
Zinc·o matou o comparsa; •Me
leca. Ratinho é identificado pe-
1 os policiais também como
braço direito de Elso do ])ode
do Comando Vermelho. Na.Jus
tiça da Infância e da Juve�h.ide,
o traficante tem oito proc�ssos.
"Ele chegou a ficar pres.o no
Batalhão de Choque, mas -quan
do foi transferido para á · Ins
tituição João Luís Alvés, na
Ilha do Governador, em "ãbril,
fugiu em 48 horas", completou
o promotor Márcio Mothé.,



JORNAt HOJE 

Data�-/ _Q5-/ qb

Caderno ________ Pâg. 3 



-

JORNttL HOJE 

Cata ... 01 .... Q.� _ _/ _ .. '16_
Caderno_�--:-·_Pág. 3

Prefeito foi assassinado com 

11 ·tiros dentro de seu carro 
Ana Cristina Rocha 

Jorge Júlio Costa dos Santos, 
o Joca, 48 anos, foi assassinado
com 11 tiros, no dia 20 de
junho, do ano passado, na  saída
do túnel Santa Bárbara, nas
Laranjeiras. Joca dirigia um
Tempra de sua propriedade e
estava acompanhado do prefeito
de São João de Meriti, Adilmar
Arcênio, o Mica. Os dois
estavam a caminho de uma
audiência, com o governador
Marcello Alencar, quàndo ten
tariam negociar o afastamento
do deputado federal, Nelson
Bornier da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento da
Baixada.

O assassinato do prefeito 
Joca, naquela época, serviu de 
especulação e chegou a ser con
siderado pela polícia, çpmo 

crime político. Mas seu com
panheiro, o prefeito de Meriti, 
principal testemunha do crime, 
foi o primeiro a descartar a pos
sibilidade de envolvimento 
político e chegou a afirmar que 
seria capaz de reconhecer o 
criminoso. 

Numa série de depoimentos, 
inclusive à Imprensa, Adilmar 
Arcênio, afirmou ter visto o 
rosto do assassino e cQntou que 
no primeiro disparo, deixou o 
carro de Joca correndo em 
direção do carro de seu segu- · 
rança, conhecido corno Aderbal, 
que seguia logo atrás do Tempra 
em que viajavam. 

Um tempo depois, através de 
investigações determinadas pelo 
governador, a polícia dava um 
novo perfil para o crime e apon
tava o traficante Ratinho do 
Morro do Estácio como assas
sino. 

Joca, foi o primeiro prefeito 
eleito em Belford Roxo. Ele 
venceu ainda no primeiro turno 
das eleições de 1992, conquis
tando quase todos os 350 mil 
habitantes daquela região. 

Apesar do temperamento vio
lento e de ter sido apontado 
como integrante de um grupo ele 
extermínio que agia na Baixada, 
Joca transformou Belford Roxo, 
considerada como uma das mais 
violentas da região, na "Cidade 
do Amor", lema de seu gover
no. 

Seu sonho, era o crescimento 
da cidade, que ele queria ver co
mo modelo na Baixada. Antes 
de chegar ao poder, Joca trabal
hou com9 carroceiro, engraxate, 
vendedor de balas em trens, tro
cador de ônibus e caminhoneiro. 
Vaidoso, não hesitou em colocar 
iis iniciais de seu nome, cra
vadas em ouro, nos dentes. 

Jorge Júlio Costa dos Santl-a, o Joca, foi assassinado no dia 20 de junho, na saída do túnel Santa Bárbara 
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Traficantes são preso$ 
de Frontin. Na tentativa�de 
roubar um Kadett e com o �a-

O novo comando do tr�co 
de drogas do morro do Zinco, 
no Estácio, sofre a primeira 
baixa. Na mira da quadrilha 
que aterrorizou a Avenida Pau
lo de Frontin, na última sexta
feira, a polícia prendeu Cris
tiano Vieira de Carvalho, o Mi
jão, José Raimundo, o Careca,
Luís Carlos Delgado, o Vareta
e acabou chegando a Marcelo 
Bastos Fernandes, o Ratinho,
acusado de ter assassinado o 
prefei to de Belford Roxo, 
Jorge Julio Costa dos Santos, o 
Joca, ontem pela manhã. 

De acordo com os policiais, 
os traficantes são da gangue do 
dono do movimento do morro 
do Zinco Elso do Bonde. Na 
guecra do pó, ele teria senten
ciado a morte Maria José Soa
res de Oliveira e Vany Pereira 
e mais oito do grupo do seu ri
val conhecido apenas como 
Mangueira. 

Na última sexta-feira, a 
quadrilha começou o ataque 
aterrorizando a Avenida Paulo 

dáver de Vany Pereira, eles:as-
sassinaram o engenheiro! da 
Light Anizio José Pires:de 
Carvalho, atingiram no bra9.0 e 

• 

no pescoço o comerciante �ér-
gio Guedes da Silva. A c�ça 
dos marginais, a policia p*n
deu na segunda-feira o Car�ca,• que levou· aos outros c9m-
parsas e a Ratinho. � 1 

Com apenas um metrt> e 
meio e quarenta quilos, o éfU·

sado de ter assassinado Jo� é 
bastante temido. Ao eonfeisar � 
a carreir<1, no mundo do cri*1e, 
.Ratinho só nega a acusaçãd, do 
assassinato do prefeito�de 

' 

Belford Roxo. Com as mãos• levadas ao rosto para contet as 
lágrimas Jorge Luís Per�ira 
Fernandes, pai do trafica�te, 
garante que o filho é inoceiite. 
"Vim na delegacia para darum 
beijo nele. Ele não é culpado", 

· amenizou Jorge Luis. � 

Belf ord Roxo fica agitad9 
. � 

Nilber Bittencourt 

Com a prisão de Ratinho, sus
peito do assassinato do prefeito 
Jorge Julio Costa dos Santos, o 
Joca, o município de Belford 
Roxo ficou movimentado no final 
da tarde de ontem. Ainda sem 
saber ao certo sobre a veracidade 
da informação, políticos, amigos e 
familiares colocaram as barbas de
molho. O único a se pronunciar 
foi o prefeito Mair Rosa. O suces
sor de Joca, que nos primeiros 
dias prestou depoimento e chegou
a ser considerado suspeito (como
ele mesmo revelou 0ntem), disse 
que acredita que Marcelo Bastos 
Fernandes seja o assassino, mas 
não "engole" a história de assalto. 

Mair Rosa deixou claro que a 
morte "de seu antigo desafeto", 
aconteceu em circunstância estra
nhas, mesmo assim felicita a ação 
da Polícia Civil. "Pelo menos 
agora sabemos que alguém 
responderá pelo crime", festejou 

Mair, que antes da morte de :seu 
antecessor, ent rou com .14ma 
acusação na 542 DP (Belfprd 
Roxo) de tentativa de homícipio. 
Mair, na época presidente-: da 
Câmara de Vereadores, afiI'qlou 
que seu carro fora alvo de vápos 
disparos e que o mandante sêrja o 
inimigo político, o prefeito Joca. 
As acusações não foram co'r(fir
madas e o processo ac�t)ou 
arquivado. ': 

A viúva, Maria Lucia Sanfos, 
candidata ao cargo de prefeit5? :nas 
próximas eleições "carregandd" o 
nome do falecido estrategicamênte 
para conseguir votos, não quis:dar 
declarações. "Estamos muttos
abalados e amanhã, talvez, dáre
mos um coletiva", desdenhÓu a 
candidata. A viúva de Joca é-lfder 
nas _pesquisas de opinião com -�J � 
das mtenções de votos no mu1'c1-
pio. • 

Os vereadores também es�(am 
a confirmação oficial da prisã� de 
Ratinho e não querem se proqun
ciar a respeito. 
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O território da diversão 
a um passo da violência 

Nas casas noturnas do Rio, um esbarrão na pista 
de dança ou um flerte podem acabar em briga 

Ronaldo Braga 

• O exemplo deveria vir de cima,
mas ... Na quarta-feira passada, 4
l h30m, do lado de fora da boate
Sweet Home, na Lagoa, o dono da
casa noturna, Carlinhos Docelar,
podia ser visto abrindo a bragui
lha e ameaçando mostrar a geni
tália para algumas pessoas na
portaria. Do lado de dentro, cerca
de. 50 pessoas, quase todas etl)
briagadas, dançavam ao som dos 
Rolling Stones. U� rapaz, acom- 1 

panhado de uma mulher, esbar
rou sem querer num outro que es
tava na pista com mais cinco ami
gos: Por pouco um simples esbar
rão não causou uma briga. Prova
velmente a vitima seria quem es
tava acompanhado da mulher. 
Um forte empurrão foi a resposta 
para o pedido de deSCL!lpas. A 
única solução foi uma salda estra
tégica em direção ao banheiro. 
Também não era para menos: se
riam seis contra um. 

- Se o dono da própria boate
não se Impõe, por que os freqüen
tadores devem manter a linha? 
São vários os motivos que cau
sam as brigas nas boates da cida
de - desabafou o estudante de 
engenharia Paulo Marcos, de 28 
anos, que, acompanhado de sua 
namorada, Valéria, viu quando o 
dono da boate fez o seu espetá
culo particular. 

Gerentes, seguranças e gar
çons de quatro conhecidas boa
tes da Zona Sul (Sweet Home, EI 
Turf, Ritmo e Resumo da Ópera) 
têm opiniões idênticas sobre o 
problema da violêf\Cia nas casas 
noturnas. Cerca de 80% das bri
gas nas boates acontecem quan
do um homem assedia uma mu
lher acompanhada. Outros causa
dores de confusões são os grupos 
de Jovens freqüentadores de aca-

demias e lutadores: parecem Ir às 
boates só para causar tumulto. , ,. 

- Detectamos logo na entrada,,,
quais são os grupos que de uma" 
hora para outra podem causar··,

confusão. A nossa equipe de se
guranças fica alerta e, qualquer,, 
problema, colocamos o baguncei-. 
ro para fora - explicou Jallson, 
chefe da segurança do EI Turf. ,, 

Uma das medidas adotadas pe-, 
la casa noturna para coibir a vio-. 
lência e evitar que pessoas en-: 
trem armadas dentro da boate foi l 
a revista, feita na entrada, com·. 
detectores de metais. No EI Turf, 
segundo patricinhas e maurlci- ·1 
nhos que freqüentam o local, algo r1
que pode causar briga é a locali- ,, 
zação dos banheiros. Caso um"j'cliente esteja sentado do lado dl-
reito da boate e queira ir ao ba-, 

l nhelro, terá que atravessar toda a 
pista (com dezenas de pessoas , 
dançando). Para não cruzar a pis
ta, a alternativa é dar uma volta 
inteira em torno do balcão prin
cipal e das mesas, mas poucos fa-

1 
zem Isso. 

- Um simples esbarrão no sa- 1
Ião pode significar uma briga. Foi 
o que aconteceu em março passa- 1
do quando o estudante Rafael·
Guimarães foi agredido por um · 
grupo de rapazes -disse o arqui
teto João Cláudio de Castro, de 32 
anos. •• 

Para a estudante Márcia de Pa!-, 

1 
va, de 23 anos, que estava na ma-
drugada de quarta-feira com dois . 
amigos no EI Turf, o maior proble-. 
ma são os jovens arruaceiros: 

- Parecem pessoas recalcadas.
- disse. - Mas também há mu-.
lheres que são responsáveis pe-..
los tumultos.

Por causa das paqueras, em'. 
menos de uma hora, cinco e.asais 
acabaram discutindo na boate
naquela noite. • · · 
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O 
corpo queimado de uma mulher não identificada e com várias muti
lações está abandonado desde o último sábado, no local conhecido 

como Morro do Solidão _ a poucos metros da Rodovia Presidente Outra 
_ na altura de Comendador Soares. Moradores garantem que já foram 
feitos comunicados as autoridades sobre o corpo, que se encontra erp 
adiantado estado de decomposição. O local conhecido como ponto de 
desova, é considerado perigoso até mesmo por patrulheiros rodoviários 
federais. 



� Casal assassinado em Belford Roxo 

Anderson da Silva Pinto, 
23 anos, e Mônica Correia da 
Silva, 22 anos, foram assassi
nados a tiros de revólver ca
libre 38 e 45 na cabeça, quan
do dormiam, ontem de ma
drugada, numa casa em Bel
ford Roxo. O crime ocorreu 
na Rua Chapolim. lote 27, 

quadra 30, no bairro Jardim 
Gláucia. Anderson trabalha
va como gráfico na Rio Lis
tas e sua mulher cuidava da 
casa e dos filhos, um de 3 me
ses, poupados pelos crimino
sos. As outras duas famílias 
da casa garantiram não ter 
ouvido os tiros. 
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Desenhista é assassinada por ladrões 
ao volante do carro. Ela foi a terceira pessoa morta 

num sinal fechado nos últimos 12 dias 
-���.....;:__:_:_ 

S 
inal vermelho é sinô- pital Salgado Filho. O tiro 
nimo de perigo. Em atingiu o coração e os pul
menos de 12 dias, três mões de Salicema e ela não 
pessoas foram assassi- resistiu. 
nadas, no Rio, em si- O corpo foi enterrado on

nais luminosos de cruzamen- tem à tatde no jazigo da famí
tos. Ontem, às 20h40, a dese- lia, no Cemitério de Inhaú
nhista da Globosat Salicema ma. O primo da desenhista, 
Maria Nagem (foto), 43 anos, Sinésio Neves de Souza, con
foi morta quando parou seu tou que ela era uma pessoa 
Voyage cinza, placa�--�--� tranqüila e dificil-
MS-4299, no sinal mente reagiria a 
vermelho na esquina um assalto. Ele 
das ruas Vinte e Qua- acredita que, 
tro de Maio e Souto quando um dos 
Carvalho, no Enge- bandidos quebrou 
nho Novo. Três assal- o vidro do carro,
tantes cercaram o ela se assustou e, 
carro e um deles que- sem querer, pisou 
brou o vidro -que es- no acelerador. 
tava fechado - com A família contou 
uma coronhada de que Sabrina passa-
revólver. Salicema ra na Globosat -
teria tentado arrancar com o onde Salicema trabalhava 
carro e levou um tiro no pei- desde 1991-, na Rua Itapiru, 
to. no Rio Comprido, para ir pa-

A testemunha do crime foi ra casa com a mãe, em Maria 
a única filha da desenhista, da Graça. As duas viviam so
Sabrina Nagem Jardim, 19 zinhas desde que Sabrina ti
anos, estudante de Informáti- nha 4 anos, quando Salicema 
ca. Sentada no carro, ao lado separou-se do marido. 
da mãe, a moça gritou por so- O delegado da 25ª DP (En
corro. Um bombeiro que pas- genho Novo), Jairo Campos 
sava pelo local colocou Sali- vai tentar fazer com a ajuda 
cerna no banco traseiro do de Sabrina, o retrato falado 
Voyage, assumiu o volante e dos bandidos. Ontem a moça 
levou mãe e filha para o Hos- estava muito abalada. 
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A morte à espera na esquina 

� 
'f)ía 5, a técnica em comunica-

"Ões 3a Embratel Heloísa Fer-
1andes, que completava 38 

anos, parou seu Santana Quan
tum no sinal da Rua do Bispo 
:om a Avenida Paulo de Fron
dm, no Rio Comprido, a 100 me
u·os do prédio onde morava. No 
carro estavam os dois filhos de 
Heloísa, uma moça de 15 anos e 
um menino de 3. A familia vol
tava de uma festa no Tijuca Tê
nis Clube, às 23h, quando dois 
assaltantes cercaram o carro. 
Heloísa teria tentado tirar o 
cinto de segurança e os crimi
nosos, achando que ela estives
se reagindo, a mataram com 
llm tiro na cabeça. 

O capitão da Policia Militar 
Francisco Alcides de Jesus Bar
os. de 28 anos, lotado no Palá-

cio Guanabara e qué fazia parte 
da segurança do governador 
Marcello Alencar, também foi 
assassinado quando parou seu 
carro em um sinal vermelho, 
no dia 14, às 19h15, na esquina 
das ruas Gaspar e Itamaraty, 
em Cascadura. O oficial estava 
acompanhado da mulher, Ma
ria Magali Rodrigues, 26 anos, 
grávida de seis meses, quando o 
Gol do casal foi cercado por ho
mens armados com fuzis AK-47. 
Francisco entregou o carro, 
mas os bandidos resolveram le
vantar sua camisa e viram que 
ele levava uma pistola na cintu
ra. Ele pediu para não ser mor
to e, quando deu as costas para 
os bandidos, foi baleado. 
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Mendigo era o alvo, mas bala perdida ·atinge homem que passava na hora, 

na Praça Genera I Osório 

Renato Homem 

• O paraibano José Elias Alves,
de 41 anos, abandonou sua terra
e veio para o Rio de Janeiro tra
zendo na bagagem muita disposi
ção para trabalhar e mais um pu
nhado de esperança de viver e
dar à sua família uma vida mais
digna. Ontem de manhã ele saiu
do edifício Marambaia, na Rua
Francisco Otaviano 185, onde tra
balhava há nove anos, a fim de
pôr no Correio correspondências
do condomínio e tirar a segunda
via de sua carteira de identidade,
um dos símbolos do exercício de
cidadania. José Elias sequer teve
tempo de exibir o seu novo docu
mento: ao passar pela Praça Ge
neral Osório, em Ipanema. de vol-

ta ao trabalho, foi morto com um 
tiro no peito por um policial, 
identificado apenas como Ubira
jara, que aproveitava o dia de fol
ga para fazer a segurança de uma 
loja de roupas infantis. 

Levado para o lnamps de Ipa
nema, o porteiro não resistiu, 
morrendo instantes depois, víti
ma de anemia profunda, com o 
pulmão esquerdo perfurado. O 
segurança fugiu sem prestar so
corro à vítima. 

José Elias era casado e tinha 
uma filha de 13 anos. Sobre o se
gurança, sabe-se apenas que tra
balha na loja A Bonita há dois 
anos e que costumava tirar servi
ço em dias alternados, revezando 
com um amigo, também policial. 

As primeiras investigações da 
polícia revelaram que o porteiro 
foi atingido por uma bala perdida 
durante uma briga entre o segu
rança e um mendigo, identificado 
apenas pelo apelido de Paulista. 

O mendigo teria se recusado a 
sair das imediações da loja, tradi
cional em Ipanema e fundada há 
43 anos. De acordo com uma tes
temunha, o segurança fez um úni
co disparo após o mendigo ter 
apanhado uma picareta para gol
peá-Jo. 

A funcionária Priscila Marques 
de Almeida, neta de um dos só
cios da loja, localizada na Rua 
dos Jangadeiros 6-A, confirmou 
ao GLOBO que Ubirajara - mais 
conhecido como Bira - de fato 
trabalhava na loja como seguran
ça há cerca de dois anos. 

Priscila alirmou que a IOJa so
frera vários assaltos e furtos, so
bretudo de madrugada, até a con
tratação dos seguranças, que ga
nham um salário de R$ 450. Pris
cila informou ainda desconher 
que o funcionário andasse arma
do. 

- Nós não sabíamos que ele
trabalhava armado. Ele é um óti
mo funcionário. Costuma brincar 
com as crianças que passam por 
aqui e sempre se mostrou muito 
gentil com as clientes. A função 
dele era abrir e fechar a porta pa
ra as clientes - contou ela. 

José Elias costumava freqüen
tar, quando estava de folga, um 
bar na Rua Gomes Carneiro, es
quina com a Rua Prudente de Mo
rais. Ontem pela manhã, um gru-

po de porteiros - ainda sem sa
ber que ele havia morrido - to
mava cerveja no bar e lamentava 
o azar do colega baleado.

Todos foram unânimes em elo
giar o porteiro, frisando que ele 
só podia ter sido atingido por 
uma bala perdida porque não ti
nha inimigos. Com medo de so
frer represálias, nenhum deles 
quis acusar o segurança da loja, 
que fica a menos de dez metrosl 
do bar. l

O caso foi registrado pelo dele-1 
gado de plantão na 13ª DP (Posto1 
Seis), Ernesto Iabrude. A poJícial 
deverá chamar os proprietários 1 
da loja, a fim de apurar o nome' 
completo do segurança, além de 
saber se ele pertence à Polícia Ci
vil ou à Militar. • 



Homem que denunciou polici�is é morto 
}Ih /d{J .� e, -=-� 'l" P. l� r.__, 

Crime aconteceu em ltaipu. Vítima registrara queixa por ser alvo de extorsão 

• O analista de sistemas Áfonso
Henrique Melo Frazão, de 42
anos, foi assassinado ontem ao
parar seu carro num sinal na Ave
nida Central, em ltaipu, Niterói.
Ele levou 11 tiros de um homem
que estava na garupa de uma mo
tocicleta a poucos metros do Es
cort JR 6714, em que Frazão esta
va com sua mulher, Míriam Cris
tina Freitas Ferreira. A mulher
não ficou ferida.

O crime aconteceu em frente a 
um centro comercial e a policia 
ainda não tem pistas sobre os as
sassinos, mas já descarta a pos
sibilidade d� assalto. 

Segundo uma comerciante, a 
vítima tinha uma loja no pequeno 
shopping em frente ao local do 
crime e acabara de deixar os fi
lhos na escola. A comerciante 
afirmou ainda que Frazão vinha 
sendo achacado por policiais e, 
apesar de ter sido ameaçado de 
morte, resolvera dar queixa con
tra eles. 

Um dos policiais da 81 ° DP (ltai
pu), onde o caso foi registrado, 
confirmou que o motivo mais pro
vável é vingança: 

- Foi coisa de profissional.
Com tanto tiro a moça nem ficou 
ferida. 

Vigilantes reagem e evitam 
assalto a carro-forte 

Quatro vigilantes da Transpev 
armados com revólveres e esco
petas frustraram, ontem pela ma
nhã, um assalto a um carro-forte 
da empresa, destacado para fazer 
a entrega de dinheiro na agência 
da Caixa Econômica Federal da 
Rua Conde de Bonfim 604, na Ti
juca. Os bandidos, com fuzis AR-
15, fugiram, sem levar nada, num 
Corsa vermelho. O ataque ocor
reu às 8h35m, quando o carro-for
te estacionava em frente à CEF. 
Os ladrões atiraram no veículo, 
mas os vigilantes reagiram. • 



A constante 
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os casos d e  -:� 
violência envolvendo galet,1s na 
saída de clubes no subúrbio são 
freqüentes há mais de cinco anos. 
Aié o i11ício de 1994, mais de 50 
jovens - a maioria menor de ida-
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de - foram assassinados em clu
bes ou quando saíam de bailes. 
Entre as vítimas. havia meninos 
de 11 e de 13 anos de idade, balea
dos por grnpos que que desapare
ceram em seguida. No mesmo pe
ríodo, centenas de adolescentes 
foram feridos ou ameaçados de 
morte. 

Como os assassinos não dei
xam pistas, a polícia nem sempre 
identifica os culpados. Na maio
ria dos casos, porém, a violên�ia é 
atribuída a brigas entre gangues 
rivais, motivadas por desavenças 

pessoais, ou pela reprodução dos 
conflitos entre grupos de trafican
tes. A razão pode ser simples. Em 

janeiro de 94, o funkeíro André 
dos Santos, de 23 anos, foi balea
do nas costas quando saía de um 
baile em Austin, Nova Iguaçu, 
onde outro .homem morreu. An
dré conseguiu sobreviver e afir
mou. na época, que linha sido 
vítima de uma galera rival. 

Na Pavuna. de onde vinham os 
dois ônibus de funkeiros atacados 
na madrugada de ontem. a briga 
entre gangues também já deixou 
dezenas de mortos. Em novembro 
de 94. dois homens annados com 
fuzis AR-15 atiraram contra 50 
funkeiros na saída d0 Clube Pa
vunense. matando o menino Wil
liam Souza, de 16 anos, com tiros 
na coluna e deixando três feridos. 

Um dos casos mais violento�' 
envolvendo funkeiros aconteceu. 
em janeiro do ano passado, na 
saída de um baile no Sindicato 
dos Trabalhados da Indústria do,
Fumo, na Tijuca. Integrantes de 
uma gangue do Morro do BoreL 
invadiram um ônibus da linha. 
415, onde estavam jovens do 
Morro da Formiga. No caminho, 
espancaram e fuzilaram dois ra.., 
pazes, de 19 e 20 anos. Menos de, 
15 dias depois, na saída do mesmo· 
baile, o vendedor de balas Carlos 
Garcia da Silva foi morto a tirot 
por dois homens que estavam em 
um kadctt, não identificado pela 
policia. 
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Briga de gangues acaba em ataque a dois ônibus que , V p�
causando a morte de três e ferimentos em 1 O l 

A vjolência dos bailes funk briga entre essas turmas já vem de 
produziu novas vítimas na ma- outros bailes", afirmou. 
·drugada de ontem. Três pessoas Onze pessoas foram levadas 

/
foram assa�sinadas e lO saíram para o hospital Souza Aguiar: 
'reridas de um ataque a dois ôni- Larry Gonçalves de Andrade, que 
bus que voltavam de um baile na morreu no fim da tarde: Ander-
Pavuna. Os veículos foram atingi- son Pires da Silva. 13, que levou 
dos por 14 tiros de pistola 9 mm um tiro na cabeça e está em esta-
quando saíam do Túnel Martim do grave; Hélio da Silva Almeida 
de Sá. no Centro. Segundo teste- Júnior. 20, internado com dois 
munbas, o autor dos tiros era wn tiros (um no pescoço e outro no 
homem branco. jovem e magro. tórax): um homem identificado 
com cerca de 20 anos, que estava apenas como André, 35 (um tiro 
na garupa de uma moto vermelha no maxilar): uma jovem identifi-
e branca pilotada por um negro. cada corno Adriana, 20. (um tiro 
Amigos e parentes·das vítimas de raspão no braço); Murilo Au-
acreditam que o crime tenha sido gusto da Silva, !4 (dois tiros nas 
moLivado por uma desavença en- pernas e doí:, tiros nos braços); 
tre as galeras rivais da Cruz Ver- Maximiliano Carvalho de Souz,a, 
mcllia (Centro) e da Ladeira do 17 (tiros no tórax e nas duas per-
Barroso (Zona Portuária). nas): RoseJi Marques Martins. 18

Os ônibus, que pertencem .i (tiro ?e raspão n? ombro): Carlos 
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assaltos 

a bancos 
SÃO PAULO - A Grande São 

Paulo teve ontem uma onda de 
assaltos a banco. Foram 14. O d� 
maior valor ocorreu numa agên
cia da Nossa Caixa Nosso Banco, 
na Zona Sul da capital, de ondê 
foram levados R$ 105 mil. Antes 
da abertura da agência, um la
drão convenceu o vigia a pennitir 
sua entrada. O guarda acabou do: 
minado e um grupo de sete assal
tantes· tomou a agência. 

De uma agência d.o Banco 
Mercantil de São Paulo, ladrões 
levaram R$ 50 mil. No bairro do 
Santo Amaro, foram roubados 
R$ 7 mil de uma agência do Bra� 
desco. Houve assaltos a agências 
do Unibanco, ltaú e Banespai: 
além do roubo de um carro- fortê 
no Centro da cidade. 

Nem todos os assaltos deram 
certo. Duas tentativas fracassa
ram. A polícia iniciou em feverei
ro, sem sucesso, uma ofensiva pa
ra deter os assaltos. 

1 JOft�Al, no URAS,L 1 
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MARIA DE OLIVEIRA e Antonio Careli: esperança de ter o filho de volta acabou quando seqüestradora revelou ter visto o rapaz ferido em uma das celas da DAS 

Careli, Raimundo, Ronaldo: mortos 
por engano na esteira da_violência 

� -� L, li /t Z.. "° J\ -9 S 'DJ{. �� 
Com a falta de segurança, crescem casos de gente que morre sem saber por quê 

Amelia Gonzalez 

• O cearense Raimundo Antônio
Moura da Silva tinha o hábito de
usdr uma jaqueta marrom escuro.
Usava bigode, ostentava um cor
dão de ouro no pescoço e adorava
pulseiras. Tinha um jeitão sisudo,
que gostava de cultivar por pura
vaidade. Sério e batalhador, aca
bou ganhando o cargo de caixa de
um restaurante na Zona Sul. Por
ser vaidoso, perdeu a vida tragica
men/e. Raimundo não sabia que
policiais civis também usam jaque
tas de cor escura. Confundido, foi
metralhado por traficantes ao che
gar em casa, no Conjunto Esperan-

resolvem exterminar também as 
testemunhas? 

Familias, com medo, somem 
sem deixar rastro 

Foi pensando assim que a mulher 
de Alexandre Barbosa, outro caso 
de morte por engano ( era irmão 
do traficante Alex, do Morro do 
Turano e foi morto por �andidos 
que não encontraram o compar
sa), Andréa Luiza de Souza Silva, 
ainda enxugando as lágrimas, pe
gou emprestado com o sogro R$ 
150 para pagar o frete do cami
nhão alugado para a sua mudan
ça tão logo amanheceu o primei
ro dia como viúva. Carregando 

que éramos trabalhadores e eles 
nos deixaram it. Depois, covarde
mente, metralharam nosso carro 
por trás. Raimundo fol atingido 
no peito e morreu. Eu levei três ti
ros e tive que ficar parado um 
ano- conta. 

O medo faz calar, fugir, esque
cer. A intenção é não deixar ras
tro, como animais numa caçada. 
Não foi possfvel, por isso, encon
trar a familia do gráfico Carlos Al
berto da Silva que, aos 42 anos, 
foi morto por policiais que o con
fundiram com um traficante. O 
crime aconteceu na Penha Circu
lar, em setembro de 1991. Carlos 
voltava do trabalho na compa-

- Não posso falar tudo o que
penso, não posso declarar aquilo 
que vejo. Ou fico quieto e analiso 
este problema apenas sob o ângu
lo social, ou abandono a presi
dência da Faferj e a luta. Você sa
be que preciso ter Hvre acesso às 
favelas e sabe também que são 
territórios minados - diz ele, 
confirmando o que já virou man
damento em locais onde a violên
cia impera: o silêncio é a única 
maneira de sobrevivência.· 

Ele dá o que considera a solu
ção ideal para acabar com a vio
lência no estado: 

- Todo mundo tinha que an
dar armado. Pode acreditar, isso 



• 

gar em casa, no Conjunto speran
ça, na Vila do João, na madrugada 
de sábado para domingo do dia 27 
de setembro de 1992. Raimundo 
morreu por engano. 

Ronaldo Mattos Ferreira, de 32 
anos, era um fanático torcedor do 
Corinthians. Foi convencido por 
dez amigos a assistir ao Jogo entre 
Santos e Botafogo, no Rio, dia 14 
de dezembro. Ele não queria, mas 
acabou aceitando. Os 11 amigos 
vieram para o Rio num Vectra e 
num Cherokee. Na volta, uma his-• 
tória dramática: tentaram pegar a 
linha Vermelha, erraram o cami
nho e se perderam. Foram parar 
no Complexo da Maré, em Mangui
nhos e, confundidos com policiais, 
tiveram seus carros metralhados 
pelos traficantes. Ronaldo foi o 
único que morreu. Por engano. 

Não são balas perdidas, não fo
ram aciden"3s fatais. Essas duas 
mortes, apenas exemplos que en
grossam uma estatística ainda 
inexistente, refletem uma modali
dade estarrecedora de violência 
na cidade: a morte por engano. 
Nos registros policiais ganham 
um tom hoje rotineiro, de homicí
dio. 

Mas, a reboque destas fatalida
des, ficam as mães, mulheres, ma
ridos, filhos, estupefatos e, mui
tas vezes, sem tempo até para 
sentir a dor da perda. É preciso, 
antes, fugir. Os tentáculos dos ini
migos não têm limites. E se eles 

ro 1a como v uva. arregan 
móveis, eletrodomésticos, e o fi
lho de um ano e meio, sumiu sem 
deixar rastro. Hoje, ninguém no 
Turano sabe dela. 

O mesmo fez a mulher de Rai
mundo. Com as três filhas, foi em
bora do condomínio onde mora
vam no dia seguinte ao assassina
to. Agora ela está no Ceará, rece
bendo por mês uma dose de so
lidariedade: os amigos de Rai
mundo, garçons que estavam 
com ele no dia do assassinato, se 
juntaram aos outros funcionários 
do restaurante e mandam uma 
parte da comissão que recebem 
para ajudá-la:· 

- Foi um jeito que encontra
mos para ajudá-la. Você já pensou 
o que é ficar inteiramente sozi
nha, sem familia por perto, cui
dando de três filhas pequenas?

Quem diz isso é de um dos 
companheiros de Raimundo. O 
medo, apesar de já terem se pas
sado três anos, faz com que ele 
peça o anonimato. 

- Era madrugada de sábado
para domingo. Voltávamos para 
casa, meu primo estava no volan
te, Raimundo no banco do caro
na Éramos quatro. Fomos deixar 
em casa um dos nossos colegas e, 
no .meio do caminho, quatro ho
mens pularam na frente do carro. 
Perguntaram onde a gente ia, nós 
respondemos. Meu primo mos
trou a carteira de trabalho, disse 

vo a o na c 
nhia de uma amiga, Neusa de Sou
za Mendes, que também foi atin
gida fatalmente pelos disparos. 
Os corpos foram achados no dia 
seguinte, mas as famílias se cala
ram. Na 27! DP ( Vicente de Car
valho), o registro: dois traficantes 
mortos. No depoimento de Tibúr
cio Manoel de Barros, dono da 
Reser Artes Gráficas, no Riachue
lo, onde Carlos trabalhava, po
rém, a história de uma crueldade: 
o rapaz era um trabalhador ho
nesto, assim como sua amiga. Na
da tinham a ver com o tráfico. Es
tavam, apenas, no lugar errado,
na hor:a errada.

Tibúrcio mandou publicar um 
registro de falecimento nos jor
nais e deu o apoio necessário à fa
mília de Carlos à época do crime. 
Hoje, porém, prefere se calar e 
não quer mais ouvir falar sobre o 
assunto. 

- Ele mandou dizer que já fez
o que pôde pela família, mas não
quer voltar ao assunto - disse
um funcionário ao repórter do
GLOBO que foi à gráfica tentar
um contato com a família.

A rotina de sumiço das famílias 
que passam por este tipo de si
tuação é velha conhecida do pre
sidente da Federação das Asso
ciações de Favelas do Estado do 
Rio (Faferj), João Passos. É a lei 
do silêncio deixando um rastro 
para a impunidade. 

ia acabar com a violência. 
A revolta parece já ter dado lu

gar à tristeza na família Careli. O 
rumoroso caso do trabalhador da 
Fiocruz Jorge Antonio Careli, que 
desapareceu na noite do dia 10 de 
agosto de 1993 da Favela de Var
ginha, em Manguinhos, deu uma 
reviravolta quando Lindalva dos 
Prazeres, presa como seqüestra
dora, declarou ter visto Careli fe
rido em dependências da DAS. A 
partir daí, a mineira Maria de Oli
veira, 68 anos, perdeu a esperan
ça de ver de novo o filho brinca
lhão que lhe trazia tanta alegria: 

- Foi por engano, sim - diz
ela, fechando os olhos para não 
encarar a própria tristeza. - Os 
policiais entraram na favela e ele 
foi confundido por seqüestrador. 

Hoje, além de ter ingressado na 
luta pela paz na cidade - parti
cipou, com a família, da caminha
da realizada pelo movimento Viva 
Rio - ela cultiva outro hábito. 
Gosta de acompanhar, passo a 
passo, pelos jornais, todas as his
tórias de seqüestros: 

- Fico feliz quando alguém
que sumiu aparece. Torço pelas 
familias e choro sempre. Acho às 
vezes que pode ser inveja. Não 
podia ter acontecido a mesma 
coisa com o meu filho? - diz, 
sem esconder a ponta de espe
rança de acordar um dia e desco
brir que o engano não foi fatal. • 
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