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Nome da Pasta 20. Pastoral Operária

Autor/Instituição 
Juventude Operária Católica Brasileira (JOCB); Juventude Operária 

Católica de Nova Iguaçu; Juventud Obrera Cristiana Internacional 

(JOCI); ACO (Portugal/França). 

Número de 
Documentos 1709 

Quantidade e tipo 
de documentação 

Panfletos; cartazes; revistas, boletins informativos, relatórios; 

inventário; escrituras; cartas; memorandos; ofícios; pautas de reunião, 

notas fiscais; recibos de pagamentos; materiais de apoio; etc. 

Dia/ Mês/Ano 1978-2002 

Formato A3; A4; A5; Ofício, entre outros. 

Resumo 

O arquivo reúne documentos referentes à JOC Nacional, à Pastoral da 

Juventude, aos Congressos Nacionais de Jovens Trabalhadores e às 

finanças da JOC de Nova Iguaçu, organizados em pastas. Reúne 

também grande quantidade de exemplares de periódicos produzidos pela 

JOC Brasileira, em sua maior parte nas décadas de 1980 e 1990, além 

de alguns outros produzidos por outras entidades internacionais 

similares.  

Palavras-Chave JOCB; JOCI; CNJT; Pastoral da Juventude; trabalhadores. 

Notas explicativas 

Um documento referente à JOCB encontra-se bastante danificado, 

sendo possível apenas a leitura da assinatura e de uma autorização. 

Existem também algumas páginas que se encontravam soltas e 

desordenadas na pasta referente ao 5º CNJT. A documentação, 

originalmente situada na Cúria Diocesana de Nova Iguaçu, foi doada 

para digitalização pelo CEDIM.  
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Açso "'"\E .r-.:l1,,.,., 'J:'1. J.J .. � \)...J •• L V.U,. 
- -- ... - ---. ---

São in.t1.1Strius -->r�nc1es o ,.Jo;,uen.:::.s, e::.rtre ol·s ·1v.l-�inacio.n-:1is, 0;1C.e a 
·-,aioria dos ·l;i"'ab.:ilh�:'..ores são jove11s com u.ua média 0.c 15 a 25 anos. São In
dustrias com pésoi�;us cox,diçõos do tra1Js\lb.o.

* J?RI:�:CI?.,·�rs -�'::10TILEri1AS D03 LOCAI3 Dü! TTIATIALHO:

rressão dos chefes; salário buiJ::.o; 
i:1salub1"idade e :_>ericu.losidade; normlfilen 
te as ind:ustrias e::i,:;em um rit··.uo do tra--
'"alh '°' 1 � · J "' JJ·· o .;.Ce erac..o e isco :i:s.z coru (lUe ;irov_g 
CJ.Ue mui tos acicloiltes de traball10; sonos 
obrigados a fazer J.loras e:;:tras, sa:nc1.o 1 

que estas LIUi tas vezes n.ão são 1r,gas. Era 
nui tas industrias ;e:..-alr�ente as de ·,er.i.'u.� 
no :;>0:cte 11ão re� ist:i.--an carteiro, ou mui
tas vezes é re�istmuo com um sal6rio e 
se ganha outro; co;2.trolà; 15 minu.-'Gos por 
dia para ir ao baru.1eiro; falta de co�di
ção de hic;iêne; c:J.rtazes incentivando a. 
:9rodução; dif'erêngo. do salário do Homem 

-

:_:>ara a i:t.üher; � :l�:.er 0:rávida 1150 ter.1 'ussistenciu 
adequo.da e :o.ui tc.s vezes yor causa c1isao deixa ele tm1:m.lhar; · na carteira a 
?rofissão não é esyecificada; ilt�1il�zção �recária; vouca vantilação e não 1

tem ventilador; as )rÓJrias fm1cion.á:1--·üls fazera a limpeza da fábrica; falta 
ref'ci torio; t0.1� JG1.1.r11.o de tra bnlho, e to •••. 

�l- t·. :fVEL .i)� co�·sc r:�=· CIA )OS J OV.ENS TRADALI-I:tDORES: 
_ _, ____ __ _ 

As reclama0ões são raui"l:io a 11ívol iJ1clivifü,1.al, os jovens são deoacredi
·i;ados, ach3m çtv.e a si tuagão não vai sudar. Por outro lado, as�ume uma ideo
logia q_ue nos é :L:·.;iosto, sorüia.u es esJG1.uiar, serem al[,uém, 11.a �rida.

i�o geral, oz jovens tra�rl.b.ac1ores recl.:lLKln 1:-:.uito das condições de vi
da e ti"'abalho, Jorém o .::1ea.o ele Jerder o e.mprec;o :faz coa que não haja uma 
maior discussão. Ilea,.:,e:o. procurand.o outro er.1.:.)re:.;o. 

-;� 19".�� O POETO DE PARTIDA DA. A QÃO: 

• Parti 11t10 C .. os ·oro 1::>lera.as da f':Íbrica.
• Aumento ele salário e mBlJ.101" definição do çr_ue devemos fazer e acer

tar a função na carteira •
• :�ealidade elos jovens traoo.lJ.1aC:ores como sal::Írio. baixo •
• As ações J.J�:r-cea ·da vida. dos jovens tr-a.1xllJ.1;J.dores, da realidade em

que vivefil, su..�s jreocuJ1ções •
• .Al_;;u.ns n.ilit:1.n-ces coloca1.--a:::.1 r_;_uc 'j_)'.;:lrte da m2izade.
• Outros. dizer.2 q_ue :;'.)arte do ev ... u13e1J.10· •

• 
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• c�,d...; i·Li.litanto coorclen;} su-:1 .:10ão .:1través c1e um. ::üano im:l.iviC.unl se
ja eGcrito OU nffo oA ,..,, ,.., , . ,V • s.çao n:::io e revisud.:, .i1e!� 110 setor e :1.::mi. na coore.enacao ela cidade,� • f 

c�11do -�uo o Llili t�ute a-cu.a q_v .. Jse c.1ue cozinhoº 
Q- Cop.eQ::t-se :t te:r· Ii1J.is preocupação ec l"evisi:\r a .::i.ç5o º
º A a ç5o :não cntásenclo e o oro.ena da, plane jnc1a ou revisada.

-�- 0-)J.:TIVOS 1\. CUilTO ?RA.ZO:

• Ter 'l)Il ·7.e io direto "_)C\ra
• '}u.e o::i .:_):rt;rões I,>ercelx:u:,1

e:q:üora gã o ,,

.. uestionar e discv±ir com os com�:>m.1J1eiros, 
gu.e como o.)ernrio estamos se.ntindo o peso da 

º Co11st:1·i;J.r nossa fo:i."'çc1 co.:·,:o jovem 
r.l ' ' .. r"I ...J:!, ,., • � i:ern;ar ... ;ar.:urG:.i.r .._)ei::isoas .1.nr.::t .�orm .. ,.r 1.;i.n1 ,_;ru:.?O na IE>. 1Jrica .,

º 1'::t�C:i.'"' co.G -:-�ue os co-s.._):mhei::cos i.)erceb:lIJ. os )roblenas º 
• l'e11ta.r 2tiri-Gir rn:iis jcvrms Cftle Sofu?eD. ct .-_es.wa si tuzição de e::rplora.,...

ção •
.. I:\1ze:c 1co • .: q_uo os com-10.nhoiros luteu )elos seus D.il"ai tos. 
º Si.;.1dicalizar �s meuims d.:1 fJbrica ó

• Fazer CO!!l os jovens descub:cam u su1 :::·ei..,liél::iQe e assumam. o COTii..._Jrot1is
so de trons form.á-1��

• Conb.0ce:c :1 rcalidode no locc:::l ele ti'D�)ali10 •
• Ver os :_:irincil)D.is .:.Jro�ücnas do locZtl de tr�balho.
º ConcJ.,1.ist�r os COLllX:tl'lheiros º 
º· Levnr os jovens a s0r0121 comp::mh2iroo de.:.i-�ro e fora da fá�)I'ica • 
• Fa�er os cooJanheirqs )c�ceberem �ue os )roblerr�s não são só na fá

brica O.i..lL�G tra:J.1lha, l:.hlS em couuri: .,

3/t O:JJ _;TIVOS A MÉDIO :-..:>rnizo:

. ... '· 

- -

• i:'1 rjcr Ui.'11 .:_-:n1:.;,o dentro da fáb:i:';i.
Ci:l •

• 1\:i.:,Cl" com q_ue sm"'gisse 1.-m:a co1�
ciência .).J.ra cri tico.r e analisa:;_"
)ois JSSÍlil os companheiros te
ria. i. lilois coi"ac;em discutir e ç!.e
::�.unciar o

.. Co.L.1 o tem�o revelar a JOC e· i'�
zer con que assumam o·setor. 

º razer com que os compa1u1eiros 1 

descubram. ·sv� realidade e se 1 

co,-·()ro,:,,etam }?:lra jv.n·l;os buscarmos 
, said0s • 

., :.ressionar � fá�Jricn �Xlra r1ue pr2 
vic1.encie nossos docun8.ntos .. 

., I.:obilizar os ti-u0nlhadores j_)ara 
• LevQr os jovens tra.b�L½....1dores reivindicar nossos diroitos o

acJ.esco1Ji"ircm as causas e as conseq_uênci":rn dos jroblemas º 
º Levar os jovens a descobrirem que outros vivem :t mesma si t-u.ação º

• Levar os jovens a descobrirem que outro.a o.iscutem os ·yroblelil3s e
buscam saÍd;::i.s para esses )ro0lemas o

2 

•
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* OBJETIVOS A LONGO PRAZO:

• Sindicalização como meio de denunciar, reivindicação e mudança •
• Ajudar os companheiros a se descobrire19- como classe e se engajar.
º Ajudar a q_1ie descubram o seu valor e os valores cristãos. 
º Depois de estarmos organizados chegar e dialogar com os chefes e 

exigirmos "'

• Levar os jovens n descobrirem a dimensão dos problemas numa visão
mais global da realidade.

º Levar os jov-ens a descobrir e participar do sindicato de maneira 
:conscienteº 

* MÉTO]X) UTILIZADO NA AÇÃO:

º Conversar com o� companheiros sobre os problemas do dia a dia. 
,. Primeiram.enta sentir a realidade da fábrica e depois ir discutindo 

com os colegas
9 como :fazer alguma coisa para mudar • 

• Através de panfletos que denunciam a situação. 
º Conversas apartir do que os jovens gostam, sentem e·pensam apartir 

das soluções g_ue oada uma tinha como ponto de vistaº 
• Compartilhar a vida e coisas concretas como merenda, troca de livros

e fazer atj_vidad.es em comum.
º Fazer proosta em conjunto com os companherios ao patrão, chefe. 
º Revisar os passos que v�i se dando com os companheiros • 
• Conversar o que os joven$ gostam: novelas f futebol, namoro ••• � e 

apartir daí ir tocando e discutindo a vida e os problemas que mais 
sentem. 

º Levar os jovens a 8.ear;obrj.1.· sem impor :nossas idéias e ir avançando 
nas discw::.sõcs a.0 acon;.o com as e:ügências dos próprios jovens tr?
balhadores .. 

º Colocar-se sempre ao mesmo nível, nunca deixar-se transparecer como 
lÍder ou como quem sabe maisº 

* 11:IBIOS UTJLIZADOS NA AÇÃO:
___ ..,.. -· -----

• Visitas; confcccão e distri
buição dos panfletos; bole
tim JT; pesq_u:L::as; j 0rncd.s;
passeios; agena.as; semana da
JT; passar·livros, documentos
da :família:dos jovens; disc�
são sobr� o papeJ. do sindica
t·o e 01>osição sindical; bate
ps,po dentro dí:l fr

f

brica .,

* nmDANÇAS QUE ESTÃO ACONTECENDO:

NO AMBIENTE: 

Reclamações conjuntas ao chefe frente�as condições· de trabalho. 

1':0S JOVENS TRABALHA:!)�: 

- · { -



� Despertando os jovens para a realidade da fábrica e compromisso com 
outros jovens • 

• Um despertar da realidade em geralº 
º Apar�ir de conversas e reivindicações, os companheiros começam a 

perceber a força que têmº 
º Passaram a ser ma.is companheirosº 
º Apartir d.e conversas panfJ_etos surge uma consciência maior e mais 

corajosa ( coragem) paro denuncia:.c os prob:Lemas. 
º Surgiu a necessidade ê3 um. grupo e já foram conquistados vários com

panheiros. 
-

• Um despertar de alguns p�ra atingir outros jovens trabalhadoresº
• Mudanças nas atitudes dos companheiros, mais solidariedadeº
• Mudança na atitude em c�sa e com o namorado (a) o

º Interesse em conhecer o sindicato.
" Maior compromisso na t:.;:-ansf orma ç5'.o d:i. rei-tlidnde"
º Mnior interesse em esclarecer as dúvidasº

* QUE TIPO DE ORGANJ;�AÇÃO ESTÁ GERANDO?

; Contatos em vistas a form::lr um grupoº 
.Articulação foro da fábrica para denunciar os problemas e comprometer 

o sindicato o

º Se tem contatos na fábrica� porém ainda n5o se encontrar como grupo • 
• Constatamos outros que se encontram pnra bater papos informais, p� 

seiam. juntos, vão p�ru a lanchonete, conversam sobre os seus prob1e 
mas de fábricas 9 

ver saidas e como grupo tem objetivos e plano de ' 
trabalhoo 

º Alguns m.ili tant0s por estarem desempregados buscam contatos com jo-
vens trabalhadores nos bairros ., ,,, .. 

* DIFICULDADES DA A.Ç!_Q:

• Medo de perder o·emprego
t

dificulta n uç:oº 
º Medo do sindicato entre

gar ao invés de defender o 
empregado. 

º Competição para promoção de t 
trabalhos mais leves. 

º A proibição de conversar na 
fábriCDo 

. º A distância· que mpro um cole 
ga do outro. 

º Safristas se dispersam no fi 
, -

nal do periodo de safra� 
º Relacionamentos entre trnba-

í� "'\. . 
\ l "-
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lhadores e chefes, pois estes se fazem "amigos11
• 

3 Se encontrar fora da fábricas 
Obs: Alguns railitantes colocmu que as dificuldades se tem quanto a 
ação e qu.:tnto a realidadeº 
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REALIDl\.DE: 

• Desemprego: t:i.ui-bos t mili tantas quando estão d0senvolv-endo ação é 
despedido e isso impede a continu:Ldade do ação • 

• F:11 to dinheiro pnrn orticu.lnr, viBi tar os companheiros • 
• Pressão dos chefes 0 trubnli10 ace:Leradk, não permite conversas� 
º Tdeologio imposta pelo sistema im)[:Jede os jovens de vcr0m u realida

de e isso faz com g_ue os jovens na sua mnioria sejam alienados e e�
tejam mais liga.dos ao futebol, novelas ••• 0 isto dificulta o proces 
so de descoberta da realidadeº 

• Muii:!as familiµs por não entender 1ilo aceitam o · engajamentp dos
jovens e isso vamos perceber IIDis com as jovens.

* QUANTO A A QÃO:

• Falta olarezn do g_ue se g_uer na a.,çõo •
• Falta de plnnejamen�o na ação •
• Falta de revisÜo da ação e is$o f::1z com g_ueim.:imos etapas e perd�mos

jovens g_ue estão acompnnhnndo •
• Falta clareza da metodologi� da nçno, muitas vezes ficamos empo�ga

dos e não respeitamos os pªssos que devemos d�r •
• Medo dos compunh0ir.os de perder eim.prego g_unndo começa o descobrir a

realidade •
• Falto. de olnrezn de como trnbalha:r com outros grupos (tendências)

g_ue nõo tem os mesmos objetivos.

* .AVANÇOS QUE SE PERCEBE:

• os jovens começam a perceber
seus problernns º

• Alguns jÚ começam reclo.mar,
ir fal�r con o chefeº

º Desperto-se p�ro um.trabalho 
com categoria • 

• Os companheiros sõo m.Àis so
lidários - dividir luncheo 

• Responsabilidade de nmndure
cimento do alguns jovens e 1

militantes
• Mais jovens descobrindo a

sua realida.de º
º Participo.ção no sindica to e· 

oposição sindica.To 
1 

- ',º Com relação a ligação do o.ção 
com o conjunto do movimento 
operário, ·nlguns milito.ntes colocam g_ue isto está avançando. 

provocados para encontrarem-se por cote • Alguns jovens começam n ser 
,,, gorio.. 

hl . 
ns nt;nu'dos começn= n crescer no seu nível de consciên-• .a guns J ove u. �-'Oi <.,Uil u. 

eia. 

- � -



* ORIENTAÇÃO QUE D.AMOS NA AÇÃO

� Se tenta apar±ir dos níveil dos jovens trabalhadores ir discutindo 
· sua vida, seus problemasº
• Faze� com os jovens aparti:r· da. descoberta, de sua realidade ir dando

opiniões, ir refletindoº
º Ir provocando os jovens a descobrir que os problemas não é so de uma 

fábrica� ma:Ls comüm e q,,.eoutros jovens sentem os mesmos probélàs e � 
....

rem se encontrando por c�tegoria º 

º Fazendo com os jovens lutem pplos seus problemas,., 
e Fazendo com que apartir do processo de militância os jovens vãõ avan 

Çl3.lldo e se. comprometendo com outros jovens. Porém neste sentido-'os
militantes sentem dificuldades de ter o que propor na hora certa • 

• Apartir das pequenas coisas il:! avuliando, ·valorizei.,ndo as pequenas 
coisas para que os contatos vão crescendoº· 

* CONTRA.O QUE ESXAll/iOS LUTANDO?

* ANALISE DA AÇÃO DE FÁBRICA

* EXPERI'E:NOIA DE FÁBRICA CONFECÇÃO

Onde desenvolvo a minha ação é uma malharia do confecções ,em geral, co 
mo tôdos os lugares não falta as injustiças, está localizada no centro da c_! 
qade. Somos 17 moças e maioria são jovens�são tr5s sócios e a produção tqr 
que ser o máximo possível·� a média de produção por dia é de 10 peças e tudo 
iondido no varejo. 

Um dos maiores problemas é que não podemos conversar dentro da fábri
ca e fora é dificil poiqque moramos longe uma da outra. Medo de perder·o em
prego, falta de consciência das compo.nheiras, não assumem compromissos9 fal
ta de conhecimento dos direitos que tem, atrazo no salário, alário bau:q, 
:pouca vent,ilaçfioo 

- 6 -
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º Pouca espaço entre as máQu:iJ.1as. 
Algumas dispertarUm e deram Ellguns passos, outras ainda não toraaraml 

consciência da situação� Pensam em reunir-se para mudar as condições de tra 
balho. 

Como reagem: un:as reagem passivamente e outras já buscam saídas con
cretas como conhecer os direi tos que ·bem (Sindica to j encontros, reuniões e

inte�cambios ccn out�as fibricas). 
O ponto da partida da ação, foi dialogo com as companheiras sobre a 

situação da fábri0a, levantada a realidade da f0brica. 
Percebemos como aramos exploradas o sàlário que constava na carteira 

era irreal e não pagavam o decÍdio coletivo. 
Começamos nos organizar fora da fábrica para reivindicar esses dire�-

Numa das reuniões combinamos que ninguém assinaria a folha de pagame_!! 
to, sem au:::i.entu dó dec{dio coletivo, para isso tinhamas que es�ar todas sin 
dicalizadas, fomos a·�é o sindicate para buscarmos informações e lá nós sen� 
timos que o sind:icato era uma força aí fomos :·. adiante trouxemos propos
tas de sindicnlização para as deID.Elis colegas, agora quase todas estão · , 

sindicalizo.da.a :,

A nü.:-:tha alegrj_a foi que todas f'J.laram u mesma coisa, nãm aceitamos 
sem aumento po�que é um direito que temos. 

Isso foi no sábndo 9 aí ela disse que iria estudar a proposta do aum�B
to, na 2º feira de man}lu ela pediu para uma das colegas mais velha no servi 
ço 7 

se nós -�jnbamos rasolvido de aceitar sem aumento, aí ela disse que nE.ó-; 
não assinamos i'oli1r'J. de pagamento sem aumento. 

Ela mandou parar 3S máquLri.as e nos ofereceu 3.000,00 de aumento, e 
nós dissemos que irimnos resolver e dariamas a respostn a tarde, oí de meio 
dia fizemos u.ms. reumno mpidu no praça, porque não ti.J."'1.bamos outro lugar. 

Dessidimos q1:.(; :i.cei tariamos os três mil cruzeiros, embora que aumento 
era bem maic, m:i.s aceitamos os 3.000,00 na condição que a carteira fossé a� 
sina do no vo.lor real -- aceitou n proposta. 

Essa pequena con�uistn nos dá �orço para continuar.mos a l�fu.. 
Agora teremos a continuidade do tmbalho desenvolvido e nos unirmos 

paro qualquer coi .. sa. Dnxa mel..hores condições de tmbalho, como ventilação e 
o atrazo de salÚrio etcº -, � ift � : te: 

0be;itivos d'l. CLç_5'o u curto prazo: ':.'�, 1• �. ·,. � \�. <·- ·. ,_.·· 
Revisar n nçnõ .t-L ,,'W .�--.. )�-: '·(' �., -�;
Continuidnde d,7 oça0 (l'.Il[lior participação das �_gas) ., ·'-

A médio praz9_: ·�;�,,._ i·1 {rrF - . � �-� -.· 1' 
� . Maoir participa.ção do sindicato• 1:-i -:,r ,.t.: ," ,/ \ /_;, 

, 'I., • \o.:.,' 'íl ' 

Annlizax n realidade da fabriéa. fé' - ·' � · -, , 
r· 'l--Conhacer as leis trabalhistas. , � 1 . f u · \ tl �

A longo prazo: 
r ,--1 

. 
?i\-" "r) \ �: � 
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Troca d9 experiôncias com outras __ , �_...,,..,.

, 
cidades ( encontro periódico) for 1'?/ ',..._ ,Y.,,,i.....___ 

� . \� ·, ·, --r" - ) r-1--,_, " 1 · -
mar grupo de fábrica.. 
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Passos: -G;.,..,. 

Levantamento da realidade 
Análise da realidade 9 foi feita juntamente com o setor fábrica e� 

revisado na coordenação da J0C. 
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Partioos para ação concreta: 
Meios que utiliznnos: 

reuniões 
- jO(sOS

- visitas às colegas

- boletins
diálogo

- esclarecinênto de outrns pessoas

Mudanços que .estão acontecendo:·

anizades e passeios 
conversas indiduais 

Assunen a luta -con esperonça de tranfomnção, anizade creceu nuito e 
nesno u conf'innçu de que estCTI+os ·na n0s00 fnr-..Ília. 

Pessoalne:r;te cresci nuito sinto-ne· reniizada, porque as co3..egas ac�2, 
tan en nir:l.. 

Atrovés de outra colegn de outro fábrica, descobr:inos que as condiç�es 
de trabnlllo são ben piores que as nossas, aí resolvenos ajudálas através da 
nossa experiência; dar força .a elas e t'oclns C\S ninhas colegas acei taran. 

O · - as�� d _rgun1zu9ao· que va. geran o: '· 

- Reuniões, encontros e grupos de jovens, 

,.,, Dificuldade encontrada: na açao: 

.-

intercaabio con 
outras fábrioas. 

' 

Falta de s�ber trnb1lhur en 5rupo
f 

indivi�unlisno, nedo de perder o 
enprego. ·, 

Tenos que levar en conta o nível de consciência de cada una. Levar en 
conta a V?tlori�ação da nçffo �eseµvolvida por elas. 

Estanos l�to.ndo contra. o.sistenn onpitnlista, con�a todos aqueles que 
fazen O jogo Jeles, contra O fsOV0rriO 8 Dultinacionn.is

1 
UI.ln. participação na

divisijo dos lucros, .con�ro os patrões, contra n explora.ção ão trabalho, con 
tru u não valorização do trabàlho, lu�nr por ::::i.�ieres condições • 

. ,,
�\ 111· '/ ,., 

1
11: ,,/ · F Exigencias:
J't J'1: '. il 

_,/ . -�r Con�inuitlàde do tra�ul.ho 
, .. · 

,:;,,'J. ,,;.·- Estudo sobr� as leis tr.:i.bal.histas. 
� �f-"' - Enco1:tr�s especifi�os de jovens de outras fábricas

'-?'. - .tlvul1.açao na r�unitio do setor
- Revisar a ação e prÓxin9s pa.ssos·u dár
- Aprofundar a uçfio e fortalecer q setor e encontro n nível de setor.

, . 
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EXPERI�NCI.l\. DE EMPRESA METALÚRGICA

Um f'ábrica de apo.re;J.hos o.e nediç:ão ele Úbrua e luz. Qwnclo cooecei a 
tra.balh:lr lá emn 800 f'uncionnrios sendo q_ue 500 eron nulheres. O prmei�o 
ano eu procurei conhecer os conpanheiros dn Jin.ha ce��ºr ir na casa delãg, 
sair c0n eles e aos, 1?.0"IJ.CQ� i:r-_.g.iscutindo os problenas que enf'rent"ávanos do
no jovens trnbn_lhaclor.es" Foi f'ase�Üit°o ... dif{c'íl, pois éu que· senpre havia
trobalhudo eo escritório ? enboro senpre en contato con o pessoal da produção, 
estava nuna seçEi'.o con o n.inino d·e condição de trabr.üho d e faze;ndo un servi 
ço braçn.lo 

Bon
9 

est& ano foi nuito ricó'pra o.in no sentido que pude ne �dapt�r 
mis e fazer anizade con o pessoal º AÍ coue .ça.rsn as clenissões constantes pois ,. a f'abricn nuna parte estava cudando po.ra. unn cidade do interior. A ninha se-
çãõ o.cabou� Dois conpanheiros f'oran denitidoa e eu continuo en contató·con 
un deles, o outro f'oi transferido de seção� Eu to.nbén f'ui trens ferido. 

rJ ,.. 
--

Qunndo ne t:ro.nsfériron pronetera.D. g_ue i::u:i nelhorar o· ·sa'.l::ar±o e que ai 

seção era UID beleza º Aí é q_ue eu cone ço a ter una preocupo.çtio :na.is opje-
tiva no sentido de ievar os conpo.nheiros n fazeren nlguno. coisa frente aos 
proble::.ãs: calor, rítnos de produção, hc,rorio e principalnent'e o problema c1o 
salário º O ser.vi.ço g_ue a gente fez é mi.s especializado e le'V':l-se un tenpo 
para �prender º .No ento.nt'o, o.s pronessas fica:ron só nas palavras • Na seção 
tro.baJ.haD dez �essoas e todas são jovens1 entre 17 a 24 anose O proble:oâ na 
is sério é que enbora .o serviço seja o nesno para todos· o salário não é., -

- Quer dizer; dos lO que trobo.lhan na seçâto apenas dois ten o registro certo 
nn carteira e recebeq. a nincharia devidct� enquanto q_ue o restante ten 13. 
carteira registrada co::o o.júd-:uite ou outra. rfl:u:nção qualc1uer e �cebe un salá 
rio ben inferior aos outros º Foi ai que percebi� naior :i.:t'l.satisfa�ão dos cof!. 
panheiros e neste ponto proou,-i:-ei intenstfica.r a dwcussão º 

DificuJ_dndes que encontrei: 

l) O setor fábrica na cidade aincl8l não revisa a ação,. do nilitante
na·fábrica e eu ia resolvendo os problenas sen unn ref'lesão· de g�
po ., Isso f'oi :c.uito neg�tivo pois eu ne perdia· nui�o e as vezes an

_dava nun circuJ.o. não avançava.,
2) A chef'ia tratou de colocar 3s pessoas que tinJian o nesno problena

en horários diferentes� desta foma o "P" entrova. as 6 e saia as 4Hs
e eu entrava �eio-deio. e saia às 2150hs. Quer dizer, q_ue cano P

11P" !J.lnoçavn das 12 as 12:30 hB. eu só tinha una hora para encontrar
·c"Ol.:i- B·l:e durante .o .se::eviç.dl. se.D. .�(a]#r que -�e_ste tenpo t:i.nh[.b quase se�
pre senpre un contr3 tenpoo . ·

3) O nível de consciêncÍLl:,:.do-pe-sS<)IJ.� ainda é baix� e. , .. .O.J.gins alén de te
ren neao·ae fazer alguna coisa preferen nesno e nao falar sobre o 
probleclto i� - _:�� '-- ''\ f}I . -- -.., '\.� '-, , •. 

i"� I 1 ' ' ,-. ' \', ·� 1 • 
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_ Cono não tinha un grupo tent�i fu.!êier un peq,ueno plano sozinho nesno <> 

Deteminej_ · un tenpo e as pessoas co:Õ-q_w3n deveria convensar DEI.is neste péri.9. 
do e procurei pensar cano iria fazer pa:ra resolve�. o proqlero do sal��ioo 
Foi ni que surgiu una coisa nova pois q:;a.ando eu. e. o "P11 procuravan6s una f'or_ 
nà ele pressionar. eu percebi q_ue a anença do desenpreg� tinha.un �eso nuito 
grande no sentido de não perni ti+ una g:reve º O "P'� �en tnn to, o pro bleDEll e
ràn OS outros g_ue IDO tinhan UD notiVO :forte paro �nzer UDa: greveo 

.\ 11 
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Mesno porqüe teria una série de inplicaçpes que sentia que não ti!m teriauos 

condições de,assunir pela nossa desorganização. 

' 
UMA PROPOSTA NO NÍVEL DO PESSOAL E DE ACORDO COM A REALIDADE. 

Foi pensando nisso que resolvi propor: "Porque a gente não larga o 
�· na produção e procura fazer o nelhor que podenos e eo seguida partiops 
pra c:i.i:J.e. da chefia. AÍ.eles nc�o vfio ter noral pra dizer que este.nos parad-0s. 

O 11P 11 gostou da proposta e apartir dnÍ se desenvolveu todo un processo qu 
q1;-e àesenbocou nun confronto direto crori o �ncarregado e o Engenheiro resp·on-
savel. . :I� � "' \ ,i,t,\ 11.-7\ 

O DIÁLOGO 

Engenheiro (E) 
"P" . 

G (Eu.) 
L .(:mncarregado) 

,� " \ :,:; \ '1·'- :�.i \ 1 , • \ l� j} 1 

\� � \"' • - • .f � \; � j' k:,.,y .. � · 1/ i \�•'\·' '\.· ,� 1\. 1 �-� v�.. J,,. ,,.. . . 
\'.:\ ���� , " 1 ' í,' 
i\1�� "I 'l ' f \ , � ' 

') ;�t"iii 'i 1 ,\ - 11 ,_ _ FS,ti,,i --J· ·. '1 i' 1 
_ i - •\ -

• i 
-..... 1 \, "' - ('o-. ;, .. ,, 

,, 
(Parru:;io; do trabcJhar e �onos exigir o aUI!lento) 

� 

0

L: O G você jn tá indo longe dco.ais o •• Se você não está satisfeito vo
cê já.sabe O Ca.DÍI140o

"P" ::-.... .:.. Sn.tão são doiso 
L: Cama pessoal vao.os falar con o en&onheiro. 
E: Aqui cada qual teo un problona, mo quero esse negócio de conpa;nhei 

�P aqui dentro po�que os dois? 
> Alén disso voces estão sabotando a produção.

(Foi aí �ue o encarregado ficou scn graça pois sabia que não era ver
dade. Ele nnndou ch::mar o líder da seção para dizer as coisas erradas que a 
gonte fazia e o líder disse na frente dele que ore.nos os nolhfilres profissio
nais da Seção. 

Depois disso elo ficou sen o que d,izer e eu e o 1
1P11 coloco.o.os o nosso 

problerio. e cono já babi':'..Dos que oles 11.c:�o podian ficar se� a gente naquele no 
nento pedinos que �e não fosse possível dar o que era de direito que ele� des 
pedissen a gentee 

Ele conoçou a enrrolar a ecnte pedindo desculpas e passando nelado na 
nossa boCao Cono a gente não tinha discutido a nossa reivindicação acabao.os 
entrnndo un pouco nn ·jo&J,da dele. 

O :o.ais :inportc.nte é que ele se conproneteu de não nandar eubora e de 
dar o aunento un nês depois enbora não dissesse quanto irianos gr-..nhar. 

Foi aí que descobrir u.na coisa nuito interessante. 
A firoa ten una poJIÍtica interna de salá�ios que é ú.on foroa de d�vie 

a-ir e nanter o pessoal isolado sen poder lutar en conjunto. Porque? Porque 
quando a gente saiu da sala a:o "Hone" O pessoal dizia se deu para voces vai 
ter que dar para nós tno.béno 

Foi dianiie disso que convexsei o 11 P11 e vinos que o problena não era 
só nosso e que a gente precisava nostrar pro pessoal que-� era possível a
pertar os "Hone" se fizéssenos una coisa conjunta(> 

Apesar disso a coisa esfriou un pouco depois que conseguinos a nossa r 
reivindicação po:ttque eu sai de férias e 11P 11 foi operado. Continuar:ios disout� 
�o o problena do resto do pessoal na seqão cono andava esta questãoº · 

Cono nornalnente no final do ano a produção cai e eles fican lJais foE 
tes pra denmu a eonte resolveu ir conversn.ndo o a proposta Ó de no inicio 

,. 

. ,. 



e.cano , partir pra cina rnis organizo.do. 
As perspectivas g_ue eu vejo são ele una ação envolvendo mis pessoas 

só que :perna isso precisarei .-1coc.pa:nhar :cAis o 11 P11 pâ.ra que ele passe a qon:t;i 
tribuir con os outras colocando o que ele descobriuº 

A dificuldade que ainda sinto é que no setor ainda n�o esta revisando 
pois cono vou garantir a fon:.1ação e o aco�,panhanento do pessóal que vai �a 
destaéando nn ação se nõ.o for con, o grupo de fábrica da JOCe 



APROJ�UNDt\ ME�T�O 
--.. ·- .. __ __,,,,__ ___ ,_ 
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-i:, .... � Ap'.1.rt_ir do m.i.cL..L:LGG ü.nse:;:-.90.:c:!..onci,lS
? constata-se g_uc, aindu nao conhec3

nos .'.J. f\m.dÔ n .ccaJj d::.1( e flo loo'.L1- o:rd.e n �gfío é desenvolvida., Para que nossc1 
::rç5o sej:t o.:'i.cie:i.:te :JG :i:'�f� nec9.ssni·io que conhoçnraos n ren3::idodc do locnl 
de t:!'.'ab'.llho, cono f1,-._-,,.;0't1.n .... -m.JT'es, (su.'1 est:rutu .. r'.'.':t) 9 q_u�i é o scto::cn:ljs 
inportnnte � mÍ:..ri.Gro t.l.13 1iJ..:"1.·o:1J.ho.d0ron, 00:c.diçÕes de trabo.lho s- qut:11 a inportan 
oi� da. co:pr�::n en :i."Jlaçno no conj11:1to do'J outros, n. c1uer..1 pértense u empresa, 
preço do produto fabricado, pa�'.'Cl o�de se destine."\ o produto 0 etc ••• , 

� n{vel de ccnscd.êl.L� c·1.a elos ;:iovcw:3 trabalhadores é bnixo, portanto ha 
dois nive:ts de pe·Pu 1 1,10i:o d.os :"'rcbJ.e:oass os que sfío percebidos pelos nilita_!! 
tes e os percebidos 1Jolos jovens., Mu1.t:1s vezes o D.ih.li tante :parte dos proble 
ms que ele percebe, if !lo i.upoCI"\ Q•·.s on jove:::1.s v-ilo descobrindo o. sun reali� 
de '.lpnrtir J'ls :pe\.11· _:. ....... --:.s cois.:-..:.s _, 

Nossa o.çno eleve so:r. :tp .. 1i � .. ir elos proàJ.er11s n-:-tis suntidos e vividos pe-,..
los joven.'3 p8r� 1150 oo::remo_ o ,:is:::o ê.e queimr etnpas nffo possibilit'1ndo 
n :for.onçúo e conprc.,..:".G ·b7.::-'<n"lt•) ��C' jovcnG � 

Os objetivoµ '::t cv .. rto PJ"'i�o élr.ts 'lgo,33 s5o. cong_uist:1r �Dizade 0 con:fi
anç�a dos conp�nh.o:i.:cos; cc-nhoce:r n :··onliclaõ.e do locnl de trabalho, levar os 
jovens n deGcobr-ircin os sou.s pr-bl. "'1:!:1'1f etc ., �º 

Objot.ivos n n/aio p:r·u.;c sio:., lo·w:1::.· oA jovens a descobrirem. n. causas e 
coneequências dos }.'lrô1.:üer.ns � 7.e·v':l::r Oh JYOcn,:i n descobriren que outros vivcn 
a DG EDQ Si ·Gv.'.1 çff O e ""ú :, " r .. 

Objet.�.vos o. lor-(;'0 �"'7'1'30 P5o J ..3·v7r os :jovGns :1 descobr-:Lr Et diD.ensão 
dos p!'obl'2ms � urur v1.�-i�10 U'lJ.B glo·,y:tJ u.l. rc:llid'.:lJ.c, J.evor os jovens n p'lrt_i 
cip'.l:::-en do sü1dic'.lto, í ;br:h:r.1. e dentro de un processo ir ; 
revol:indo o novirlen·�o de orG'll1_i.znçfi'o dos jovens trab:tlhad_Q 
res :i 

Cons J;ntn-se g_u0 cl:i:co os objetivos e '.'.1 dinens5o da 
nossa ação, isso J.cvn e!_-·.:.• L� · t:i .... --:çóos liquen isoln.dns do conjunto do Movi-
r.:s�:�o 0::_J"'r'1rio. -o,-,:- : ;.; ,... -..,.,.-'!'.' .... fo.!3 nocessd'rlo que tenhn:raos os objet_! 

b L , . .. 'f,. . ··-<. l v.os en e '.l.1. ... 0 
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nas 17"?.�. r�s e i..-lp:ti:i, c\,!..r·1..o, neaJ.o e ongo prazoº 
hra n. tingi:c os objot i .. vos ,_;e fn�, n0c:ocsr1rio que- tcm.hnnos ol::iro os 

,J.eios o. s·er-en util:.z:.ido.:.. e oo pctssos :-,i.uc vm:J.os dar 9 l.)!:1.ret mo oorreló' o ris-· 
oo de g_ue:i.Du.- · de et;1:.ças ou que os neior mo :-:-espondu os objetivos que tenos º 

Outra necessidade é que nosso. açffo seja. planejada, t�nto o. nível i11di 
vidu.ul o�de lev0 on co�tn n �oo.lidn.dc loc�l.� nivol do consciência, objeti
vos, neios e·!;c<,(,o E t1ubér.J. a.1\ru se::- pL'l..n.ojo.clet n nível de conjunto parn. que 
::l oçfi'o g::mhe una d:i.nens5o 0 r.3o �':i(l..tí:l isoltt.d.u º ·• · · ... ·

Qunnto c10 nó todo q_1;..e ll:' ��-tzrtDou, COJ1.3tnt::mos que tenos Liui tns fo.lhas 
n'.:l sua aplic::i.ção� n1.ti tnA Yezes doc0:.:."0.nos as paln.vr:::is ver j'Whgar ngir, r:ins 
ten difioulades de clesen(mL,i3-ln n..'l p:ri:1tica s Tenos nuitA facilidade de ve:r 
e C011Stntnr OS :p_,;·obler.ns

? 
OOS CSb'1rr.nnos g_unndo Vi'\IlOS !"ln.D.lisar COD profu.nd_! 

do.de as caus2s desses vrobloIJ.80? Mu.ito.s vezes :ficCTnos soraente dizendo que o 
q:1u.sa é o II sj_stem crtpi t:1listuh , nns n-:10 an!"\lisnnos os necnnisraos que est�
�iste:mn u.tili:::;a, surt cstrt.,.ti.;:r.::.� s�G -�6tica� 0 cono isso se DD.ni:festa no 
nosso loc::il dG tr-:oci.1110 e :r..ri n�1�:::;a v.'.du. PD.r:i. g_ue u nossa nçno e o nosso nJ: 
vel de i'irOnsciênoin. nvunca � necossfí"rio quB vnnos · nprofu...-:idf\ndo as c2.t!.sas dos 
problenns 

1 
e contr8 o c1ue e quen est::inos lut::-mdo º 

t • 

,. 

• 

,. 
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É cl'lro que unrn vo:.."' 
,:")8 C'"\US'1S ) tonos q_uo 1)'"\rtir dos f'lto� que venos e as 

d'"\s pequon:1s coiso.s q_uo· os jovens p0ro,obct1 .., Porón, se fnz nccessnrio q_ue 
nós :::iilit'lntes fnç�ncs Uw esforço parn ir '1vunçando n� nosSQ Ànnlise por� 
o nosso agir 11c'10 fique on f'lmçno de co:isas :inedia·�o.s, so.J. toc::1r Il;'"\S estru:

tu.r:ls que nos opri._TJ.c n 

_ Quanto "'\ org"'\niz.:tç:io que nossa 'lqÜo está gcr:mdo, const'J tru:;ios n doif:) 
nivoiG º Al.gunas nçõer:: es·1./10 ll':1.is n nÍv<:ü de contatos, vinitas 

9 
passar de na 

tcrio.l ate.,º. 0-;.t.:-ci.s ja es·bão .en processo mie av.1nçaa.o do fon:iaçfio do 
grupos na er:rpresu 1 001:r'ti::1toz con jov-ens do outro.e enpresn:: 9 discuti:l1o os 
problena.s da fibrion o dó categoria sindicato� Porón, consto.tnnos que nosso.

,.,, , .:1ç:io o pouco coordenuL.d:::t11
O foto de n-1 su"'\ rYüo1ia nFfo serem. -� p:.nne jnd'ls e rcvisndns dific:ul

tn que no descnvolv:i.D.onto da açã.o jÚ vnnos d'"\ndo pnssos prevendo[\ continui 
d'.:lde dn açB:o. Mui tas vezes prtru.1os U.'"\S reivindic"lçÕos son gnr::mtir un nin:ino 
de org�nizf'lçno on·bro oc-1 tr1b::tlh.'"\üorcs ,. Qu.'1..'tl.do nossn -:ç::,:o não é coodennda COE 

renas o risco de cai.r no '"\tivisi;..10 o :ine:1dintis:m s011 loV'lr nuito a nada. 
Pois tenos que ter conscicnciQ q_ue n'lo haverá' nud7nça scn organizn.ç-,ão, 

ost-:-. orgnniznç:to n.'lo ,,o,ro ser 'lpen'1S on ftmç�o dG U!1..'1 roivindic'1Ç'lo, quer 
dize:b;chegrir '1 W:::..'1 rcivindic'l.çÕo n.7'.o ó o fir dn cnllinh'1nd;1 0 sin un neio pn 
r:::t fortnlecer :t c:::uirtlmd::.c i\TOGS'1 '1Çfio vni ea funç�o d(; c.uda.r -::.s estruturas: 
Desde 'l. estruturQ àu f1bric�� estru.t"'Ur� do sindic'1to �tó chega.mos 2 nudf"\.11-
ç:1 r:idic'l.l de tor°k'.,�, '.13 e..:trutu.T:tr. do siston� C'1p�:l;'l.lis·to n

Outro dificulclndo q_uo foi constn,�nd'l _, :_ -ip'1rtir do conjunt� 
d.as ações foi '1 :fül t:l do revie.5o d'l -i ç'lo e vifül. Isso ·i;r::-tz consoqu&ncias sé 
rias prtrQ o. for-.L.l'.lç5o dos :iili·[;'."\11 l;es 0 dos novos e. u� 1 dos pr:incip::ds fundunen 
tos do novinento é '1 _fo�'1Ç'1Q_ -:ipartJ.!:,Jl�_J_Ç:10 � e ur: dos .,...._eios · "' nais efi-: 
caz e direto quG se t,,,1 p'1r'1 n fd:rll'lç;,o, '1 roviRão clovidn o '1Çfíoº 

Uo.n rei VVtdir'1ç'Í'.o que �'1zcno� pcfü, ser rccup�er:tda pelo c sistem. c'1pi 
-li'l.list"l o qurü nfio podcnos coJ..TOi::' o ri.:ioo co;1 '1 nossa consciência ij A revis.!io 
possibilita '1,Ue V".r :JS '.'.\V�.nç2.ndo cr·, J.'1 ni:::- uoss'1 consciência ào classe o nos 
so conpro:nissõ cc-::1 '.l lutn, t1., __ .i3 q_ue ter consciência que nunc:i osta
:o.os prontos o g_ue nosso conproniss deV(3 ser re'lssu.cic1o n cada c1ia. 9 e ..,_ re-
vis;:o de vida e ., ç�o .. ' J '"'.;_bJ.li t1. q·. �e v-uJ.os descobrindo JS nossns f'llhns, ::rn 
cnusas destns, que v-:i 'OS :;; upcro:ado �s cl:Lficuld'l.des que vrmos encontr::lndo tl:'.l

e :u:ri.nh:1 de.º 
;.., l'ol:�c.,( civ .1..., v .L;;:.�u 1,.1. .u, .1;�1dc..gu_c'1nça. !l.O Dili t'lntc e não njudn nn foma 

çã.o dos jovens c;_·qD e::tfío sendo n t:L1.1gidoe1 m aç:i'.o � isso inpede g_uo '1 ação s� 
ja clescnvolvtd-:1 cc� p .ssos f'irn0s o sogu.ros sen quoi..'l.tl de eta_p'lS º 

A ::tç5o devo 00r :�':Jj_".dn '1 dois nJveis: :'1_ ní�el dos jovens quo estão 
.�nvolvidos_ n.:\ açêío ? .._;'1:r''1 que 0s·i;es vR'o oresconc1o o nssnnindo o conpronisso 
o.partir dos pequenoo coisas que v5'.o descobrindo e sondo valorizado os pequ� 
nos p'.lssos e ns tarefo.a çue estes vffo ri.sisUD.indo º 

A nívoJ. do nig_!t}.n_i� !' poru que pos,sn nvnnçar a '1çno e n fornnç5o n to 
dos os niveis ... E i::rporti'U.1.to que n'l rovisãó possnnms 3V'"'.liar o nosso con::;,ro� 
nisso o os p-:-issos que os jovens v::ío c.l.'U1doº A revísô'.o possibili·ta que vnnos 
'lprofuncbndo o n9�so sonso critico e nosso conpronisso con a classeº 

P.:tra possibilitor que noa�u ação sejn ben -:-tV'llin..cln., é necessário (iD.� 
portante) que tonbnnos pl '1:n.o indivifü;ull 1 o plano c1o setor e du cidnde. É =i!:l
port'lnte quE nós nilit,'ln.tes uss"lfili::1os , respons'1bilidnde de quando nocess4'rio. 
esta:rnos cobrando os nossos co:::ip;mhóiros, pois tonos CJ.Ue nos sentir respon
sáveis uns poln i'o.ri-..JO.ç�o dos outrosº Con,olui-se que UD'l boci revisão nfio f::;t
ze::10s cr.i du'ls horos ou en u.rn no;i to" ó nocessúrio que nos pl::rnos de setores 
reserv0nos a.nt�s pnm � roviéão pórióclic:1 - tanto só nnívol de nilit"l!lte co 
co só� nível n0 rrovos nilit�ntese 



A outm questijo discutida foi: Cone é nossn particiJnç�o no sindic1to e cowo 
deve ser� O sindic�to Ó o org�o do lut1 dos trubnl.hndores 0 ton hoje una 
fu.nç5o nssistoncialisntu porque ost.1 ntrolndo ao governo e con pelegos n� 
SU..t direç�o. A nossa participQç�o 0 i::.portqnte o noss1 lutn dov0 estar cn 
função dn nudnnçn d:1 ostrutum vertical do sindic:ito. R.l.r1. isso é preciso 
sindicnlizn!D-se e levar,., os nossos coupnnhéiros n sindicr\liznr o discutir con 
eles o porque, u inport�ncin do sindica.too Dcvonos forç3r e quostion1r u di 
retori1 pclega, exigi11do posiç�o o �ssenblÓia onde os trnbaTh�dores possan� 
pnrticipar e

En nuitns c'ltceorias existe : oposição sindic�l. É necessário que co� 
nhecaoos sun propostn, co�par6-lus con � do pelego 0 con oquilo que quere
nos, pois nuitas oposições só é oposiç5o ao pelego o touos que ir questio
n'Uldo, poi_s n:ío quoreuos só "\ nudunç"\ do pelego 11"'\S da.. 0strutur11. 

�0sso trabalho sindical deve con0çar poln b"\se, na fom'1ç5o do grupo 
de fábrica, nu convcrs"\ co1:1 os conp"\nh0iros,oss� é"\ nineira 0t1is concrotn 
de question3r o sincicito. Pois se VêJ:.:OS org�nizndos 10 sindic�to teuos nui 
to n:-lis :forçn p:tro e=iGir e se tenos Ul.. t:rn.b"\lho nos lugn.res onde nno te:o. a
oposiç5o 1s ostrutur"\s, 1través do nosso trobnlho podenos ir construindo 
nós cono novinento de jovens trob�lho.doros t�uos que est'.lr �tento, 
no sentido de os jovens ili.scutiren e reivindic�re:w. os sous direitos ospecí� 
ficos n�s pautns d0 rcivindicri.ção poir '1. juventude é urr:i gronde p:oirte da cl 
olnsse trobalbndora 1 e to-os que possibilit�r que uln psrticipe de for.wu cons 
ciente, ppo.ro. isso é nocessnrio que part8nos o discutinos os sous probleL1a -
específico, par.a que os jovens se notivon e sint'.lI:l.-sc vilorizudos. 

A 
A dincnsão de ::mssa e categoria tanbén foi u: asJecto avaliado nas 03

porioncias e na ação iJ.o so tor duran to üois anos. PaL1c::--.os constatar que o 
trabalho de fábrica está centralizado nos Estados do centro do paÍs,·porén, 
isto é explicavel Jor sor onde estão a ...iaior concentração industrial. Pode� 
nos constataE q_uv houve passos no trabalho, G que hoje vanos tondo a·S pers�· 
l)ectivas nais claras, o -�boro se faz necossáric quo continuonos aprof-tmdando., 

Constata::ios 1ue o trabalho de f'nbrica c��-.inha dentro do una perspecti 
va âe organização por categoria duntro do u.wa dinensão do mssa. Isso é in-=:
port�nt� porque possibilita una visão nnis anpla du c"\tegoria, possibilita 
que vaoos oprofundrindo c'.ldn vez . nis a c1 ·.,. nsão de nossa ação por enpresa, 
e possibilita que VUDos atnc�ndo o sistena por onde ele busca so fortalecerº 
Pois a divisão dos t:;:--,• ,7nnd0yn 9 per c'1.togoria é un..'1. foma que o sisteoa u� 
tiliza p'1ro dividir � classs tro.b�lh.:ldorn. �osto sentido é inportunte que

nos org�nizonos poraí para tocar no fundo du chagu. Poréo a orgQniznção por 
categoria deve estar c�ordonndu te uu.., for:::ia que não desfnlece e divide o 
tmbo.lho. Pois a orgo..niz::1ção por c··tcgori:i. deve fort::llec.er -o trobn.lho por 
enpresn. Portanto, deve,10s csto.r coordennndo u nível de oo.teg.ória. AÍ ve:o.os 
u illportnncin. ce ostnmos' org�niz"\dos por setor onde engloba todn.s �s cnte
gorias e se faz nec�ssário que o setor �nbrica pl"\noj� fornns do qtingir 0u

�

trns co.. tcgorio.s onde ní5:o ten tro bolho.
Apartir do nprofv.ndnnen-bo foron levantados a.s scguinites questões: 
A nível dos nilit�ntes 
FQzer un esquern do pln.no individUrtl e do setor 
Revisão dn �ç�o e vida. periodicm:1ante 
Ter pluno de fon::inção de nilitante cono prioridade 
Possnr pQm ns cidndes o 9onteúdo do Con. Nocionql 
Orgqniznr ur.1 plqno que leveJ on conta '1 pnrticip�ç�o no sindicúto 

ou oposição sindioul, lovnndo en conta. os interesses específicos dn JJ.TT. 
As exigênci�o oonsolho dove�:;:: , 
Discutidás e coloc�dus no pJ.nno de cidnde p�m seron cobMdos en pen._2 

elo deternin!\do º 

.
. 



'. 
·- .

Gar1ntir UTh"1 coordSnn
.
çno do setor, àin.Ônica e re.sponsávol 

Ter objetivos alaras nos pl::inos a. toà6s os .. ní-v-eis 
Garantir o l?etor fÚl:?rico..:.nns- cidac10s, soja. con ajuda. do. equipe do tri 

ângulo ou nnciçmaJ.. -ti-std en relnÇÕo ::10 Rio de Jnneiro J;>rinci:palnente) 
::::-:- =--Pr'lnê-jÜr :pura. a.til'lgJ.r outros fnbrico.s e outros -co:tegorio.s. 

Fornnx grupo de fabrica .. 
Gurantir o 0nprego até g_ue nno tenha :pessoas fi.rnes para. dar continui 

dade no trabalho ( ter :prudências) 
,Se des.en:prega.do continuar coo. os c1:mtntns fom da ff'Í.brica. 

···-·· . -

.,. 

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

:l;. 



AÇÃO DO SETOR COMÉRCIO 

* 

*· INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O LOCAL ONDE DESENVOLVE AS AÇOES
DO SETOR COMÉRCIO 

l. Roo.lidnde do locnl de trubc..lho:

Loj�s- de ntncado o vo.rojo do redes ,com várias filiais a nível de estâ 
do ou nacional, um.a g:rc.nde pn.rt� dessas lojas tem mais de 1000 funcionárioi 
destes 70 u 80% sno jovens. 

2o Principais problemas 9,uc cnf'rontam: 

Salnrio baixo, fnzcm muitas ho-
ras extras e esses n.5.o são p�gas, fnl 
tu refeitório e quanto tem são prccá= 
rios, bo.nhoiros insuí'icientes e precá 
rios, vários tipos do comissões ncs -
vendas, nfio n.ceitn.m mulheres casadas, 
de cor e idade avo.nçnda, descon:fia.nça 
entre os colegas, vigil6.ncia e pressão 
dos chefes, pago.mos quebro. de caixn, 
carteira sem registro e sem ser no. 
profissão, obrigam assinar contrato 
para fazer hora extra. 9 muitas horus 
noturnas cm épocas de festas no ano 
chego..ndo de madrugada cm ccsa., comida ostra@l-da que são vendidas aos funcio-
nários, . obrig.-'...m a trabalh� em feriados o nfio pn.grun., cnntada do patrão 
fregueses o colegas, puxa-sacoº. 

3. Nível de consciência e reações dos jovens:

A mo.iorin não tem nenhum::. nível do consci6ncia ficando indiferentes 
diante dos problcm.ns que ncôntccc, outros sentem os problemas mas não conse
guem ver sá[das do resolver. 

A mn.ioria busca fugir dos problemas o as reações são: Pedir conta o bu� 
cnr outro tr2.ba.lho, ostudar%paru mclhornr no trabalho ou subir de cargo, ca
sar (a. jovem), f�ltar �o trabalho, brigo.r por concorrência de venda. 

A ideologia no comé�cio é muito forte levando os éomórciários a vesti
�om o assumirem mentnlida.dos dos patrões, dos fregueses. 

4. Ponto de partida dn ação:

Partem dos próblomas que os compo.nb.eiros estão sentindo e os probl� 
mas que Ill[l.is reclamam.. 

Aumento do salério, registro na profiss�o, registro na co..rtcira, com.is 
são da venda, horas extras o nõ.o pagn.m� 

Alguns dissera.m que o primeiro passo á fazer D.ID.izadeo 
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� Método Utilizado na ação : 

• Conversam. o qu& os.jovens gostan: Novela, futebol,nanoro . . .

• Convers&1 cou os coupanheiros para ir descobrindo os problemas. -

• Reflete cora os conpanheiros os probleI!l.as que acon·Gece no trabalho

º Aproveitar:i das discussões �ar.a fazere� juntos proposta de reivindi�

cação frente as condições de trabaL½.o: Quebra de vaixa, transp�·rte .i

• Ir questionando e fazend9 os coupanl�eiros refletirem os problemas •

• Discutti.ren as causas dos problenas •

• Respeitaren o nível dos companheiros •

• Ir ajudando os conpanheiros a assurair e rarticiparen dos trabalhos •

• Senpre revisando os passos dados.

* Meios que ��ilizan:

• AcoI:lpanhao.ento individual, _passeios, fesjms, cozidos, visitas, bol.2_

tirl JT., pesquisas, conversas, destacar pessoas para acompanhar, sa

ir juntos, pªr�icipar ·no sindicato, passar nosquitinhos, semana da

juventude, colantes, pelada, carta a diretoria :pelc5a,. comenorar a

niversário dos coupanheiros, pic-nic, sesc 9 aliloços •••

* Mudanças que estão acontecendo:

--:- NO Ml.iBIENTE: 

• Reivindicação conjunta

• Reunião co� o cnafo

NOS JOVENS: 
• AI1izade o apoio que se firmoü entre'

os coopanheiros o

G Outros conpanheiros cpmeçao. a procu

IDar�m o grupo para partivipar •

• Despertar dos jovens frente os rroblcuas, coneça.o. a.se p�eocupar na 

organização de outros conerciários de outras lojas • 

• Coloc8I'.]. os fatos que acontece e discuten esses fatos • 

• Busca.no nilitante para esclarecer as dúvidas que teu • 

• Coneçao. a trocar exi�eriencia con outros jovens conerciários • 

•. O nilitantc está atento aos problemas que estão acontecendo no trab. 

* Tipo de o�6anização está gerando:

� Surgimento de grupo no local de trabaJ.ho ? contatos para fon1ar grupo 

, ConproDetiDcnto do sindicato, Darticipação organizada para atuar no 

sindicato, suriitlento de oposição sindical, coneçan a ver a ir1port8.!! 

eia do orr:::.c:.niz-:,r a catet;ori2.. a l'D..rtir d0 erupos nos bairros .,



• 

.. 
. 

. .

• Transferenciu do pessoal de uoa loja para outra.filial

• Vigilancia e pressão do chefe que controla. 1� _. e, ti ---.,

Des1. ntcr"'sse dos · , r ..,.....1 --) ..f • ""' Jovens. -1" ·-
1 .(��\!::. 

__ \
'
__ 

• IndiviàualiCL!O e LlUito puxa-saco. N �; �ç,�'• Dcsinf'o=;,ê:o tote.l '1.-:a leis o tanbÓLl do sindicato. �i ._·J t n�·. �11 
• Contrato do expe::,:-_;_,·mcir-:.. '

r-1
-r·, '{-

�! // �,-, 

• Falta eleuentos para fazer avonço.r a ação e não ter �l � , _ _/ -
claro· os f' ... a:,...,3 a. dar na ação.

• Não ter UJ.J. s0tor para revisar a ção: , • 
• Os conerciá.rios não se assUDir cor.:.o classe operária. ,. ""_):f/:"'� ... �i-���� . \).,''' - ·. �-, 
• Situação hoje do desanprc6o.

· · ·
�)-:/''i , ?PJ:n'l:1·1� ,1,_:,. � ; }W • Medo de pGrrl.or 'o en�rec;o. 'f5� f' f�L'J 

• CErn.petiç5.o no. conissÊio.
_ _S::_�--- ) 

• Distancia que ur::i. cole5a nora cn rolaçco no outro.

• Se disperàru:J. quando é I!mndado cD.bora, o ni".l.i ta.nte não conse5ue dar

aconpanhe�ento uais •

• Ideol9gi� iD?ostn �elo sistcna iL1pcdeü dos jovens a ver a realidade
1 • 

• Muitos p�oblonas cou a fc:u:J.ilia ��pedindo as �ovcns de sais de casa

para ir as reuniões e encontros •

• O �ilitante não tcn claro a netodoloeia e queina etapas não raspei�

t�.nio o nível dos jovens •

• Não ter cl�.ro e não ter um plano individual e setor, fican soltos.

-

* Avanços_q:u,c perccb_onos nn o.çao:

• Os jovens c01.1cçaJ.2 a porcebcr os problcuas e coneçon a agir •

• Alguns cor'.cçar..i. a f8.zcir roclawações •

• Os jovens co0oçao. a sentir necessidade de revisar o que estão fazen

do para podvr clo:recr e ter elencntos para agir •

• Mais jovens se int0ressando de rarticipar do grupo •

• Participação.no sindicato e na oposição sindicoJ. •

• ComeçD..n a �ercobcr q- e os problcnas são coBuns no conércio e se co

neçE.·1 a buscar os jov�ns paro. conversar •

• Estão crescendo no nível de consciencia •

• 



* O que levar on conta para avançar a 4ção:

• Conversar con os jovens en todos os asrcctos de sua vida�

• Sair uais juntos para se conhocor01.1 i..1elhor e fin:.iaren éltlizade •

• Conhecer nclhor a foma que ostá orGa.nizada a loja ( estrutura) •

• Levar cu cont� o nível do conscicnci� dos jovensº

• Fornar un �ru�o no lounl do trabalho 0 Garantir a continuidade •

• Revisão const2.nte da ação,

• A nível do conjunto levar os jovens a desenvolver ação e confrontar

essas ações con as dos outros cow�rcilÍrios p8.ra sentiren que preci

san estar ligadas con o conjunto.

* Contra que� estaL10s lutando:

gil8..ncia, horas extras 

• Contra os patrões e os Jalecos •

• Contrc a estrutura da loja.

• Contra a estrutura sindical

* Exigencias:

• A NíyEL DE JOV:ENS ATINGIDOS:

• Levar nais jovens a ireu poicebendo os proolenas •

• Ir desafiando os jovens a desenvolver.ação co� seus conpanheiros •

• Ajudar os jovens a ter una di.Llonsão uaior dos probleuas que afetam

a JJ.TT. para que couocow a atunr do foma organizada •

• Ir revelando a JOC cono ort.,anizaçõ.o •

• Levar os jovens a ir assur1índo tarefas e conpronissos dentro do seu

nível de conscioncia.

A NÍVEL DE MILIT�'i.NTE:

• Conhecer uelhor n forua que é organizado o setor conércio.

• Fazer una análise da estrutura da loja.

• Ter I.lc'lis claro a d:L.1ensij.o da ação que dcsonvol ve •

• Escrever a cxpcriencia e intcrcao.biar •

• Ter claro os �assos a dar na ação para não queiuar etapes e pessoas

• Reforçar nossa nilitancia.

- 20 -
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-A NÍVEL DE SETOR:

• Revisão constante das ações, encontros de foro.ação do novos e nili-

tantes •

• Se inf'orwnr uais a nível sindical e conquistar a direção do sindipato

• Fazer analise do pcrno ccononico do conórcio no país •

• Escrever o intcrcao.biar as exporicncias para possibilitar o cresci

mento e fortalccLento do setor a nível nacional •

• Cobrar dos nilitantcs que particir>o. do setor e que não ten ação pa

ra que co�eçe a desenvolver ação.

AN�LISE DA AÇÃO DO COl.VlÉRCIO: 

Para nnoJ.isar a ação 11ilit�nte foi Gscolhid3 una experiencia, foi 

ouvida en grupc e d�pois analisadc. 

OBS: A experiência não foi escrita, osso ó o resultado que a secreta 

ria pegou na colocação da experiência no plenário. 

A firo.a onde eu trabalho é lli.J.a loja de atacado o varejo en geral, 

conercializa cletro donésticos, aparelhos do sdm, uatoriais àe cons� 

trução, uóveis, roupas e utilidades eu geral. 

É una rede de 47 lojas csralhadas no Rio Grande do Sul, Santa C�

tarina e Paraná, conta cou :la.is de 1600 funcionários sendo estes uns 

80 % são jovens. Esta rede de loja de 1981 prá cá passou para o do�í 

nio nultinacion�l UL.a eupres� Canadense (Braskan), é UIJ. grupo econôoi 

co dos Dais 'fortes do Estado, analisnndo por cilla é una enpresa que 

aplica o wffi:i.LO n0cessária das leis para parecer legal. 

Quando entrei na loja já era nilitante da JOC e conecei a perce� 

ber que a naioria dos jovens não sentia os problenas e ficava.B indi

ferentes quando acontecia al8UIJ.a coisa, couecei a conversar con os 1 

colegas e a nedida que ia conversando �ercebi que tinha un que sent�a 

e reclar::.ava dos problenas 9 reclanava do salário baixo que não dava f�

ra ajudar a fanÍlia 9 tinha probleDa eD casa, fazian nuitas horas �! 

tras e não era.o �agas 9 rmitos puxa-sacos entretsa,va;:_1 os conpanhoiros , 

controle e pressão do chefe, foi a partir desses problenas que couecei 

a conversar con eles
9 depois de un te�po coneçanos a se encontrar p�ra 

ver o que poderiru:,os fazer j1,mtos, cou isso se firuou a auizade e os 

goupanheiros cOJ.J.eçar�j a se abrir frente os probleuas. 



Vi que coL al0UL tenpo os c0�panheiros uc procuravau nuito para 

esclarecer todas as dÚvid�s quo tinha:� frente as oois�s na loja,leis 

etc. 

Fonos fazendo u:...� e,rupo na loja sonos eu nais 4. novos L.lilitantes, 

cada UIJ. tc:.1 'IX. :pleno individual de trabalho frente os jovens que aco!1

p2..nha-1-;- 9 rcvisauos pcriÓdico.uGntc a ação co:..i o t,rt..1:;_10 9 coJ.2.eçu::i.os a ar.1-

�li.:::.r o eru�o rcsronsabilizando outros jovens a assm�ir, nessa cai1i-

nhada já enfrenta os várias �ificuldades, o pcssocl ó nuito individu� 

listas busuando saídas individu�is, são bast2.nto incentivados pelos 1 

chefes para co�petire2 para subir do cargo, a firLla pronove festa pa

ra desviar o �ossoal dos problenas o ter una i:::.ia0ow de bonzinho 

outra dificuld2.dc ó o sindicato que proJ1ove futebol rara dar una ina

gcJ de bon desvian&o do seu verdadeiro pa�el, cs jovens não conhec0n 

n�,n de leis aosinfor2cção total o dos direitos o

�o:?:J.eça:2os n converso..r sobre e verdadiro pa�el do sindicato e foi 

Lui to bc:w aci to pelos co:1panhoiros, co;.1 isso fize:ios un bolotin inf'or 

Jando os proble�as da cateeoria, busc&.10s saber da situação da con

clat 0 fiz.euos lli!a carta exit.,indo do sindicato UI,_ :;_)osiciona...i.cnto fren 

te os pro·!:üeoe..s d"l cutegoria e ta:ibé:w. que cGnvocasse u......a asscubléia t 

pa:ca di3cutir esses problenas co� nais coterciários e tac.béu da situa 

ção de tirara os delegados. 

Jt conscLui.::ios que nais coilpanl�oiros entrasse na luta e coneça.o. a 

s� preocup�r buscando outros, aliuns teu nodo de perder o enprogo nas 

r:�3 a·�:,c·u....,:;Õcr:; r.�ue :fazenoe está ajudo.ndo os coLJ.panheiros a perceber 

g_u.J nir ... gu.éu h0 ja Leu estabilidade no trabalho 9 hoje coloca.o. que é rre 

lhor j_r para rua luiiando do g_ue ficar parado sofrendo todos esses pr.<2_ 

bleuas. 

Fizeuos vários encontros e nos ult:i.Llos levar..1os Lru.itos jovens, cs

tEU:aOS tentando fazer con QU0 os jovens tenha:.... llli.a dinensão dos probl�

nas nos encontros para sentireo a necessidade de se encontrar para co

locarm:: os :proble::::ias eL cooun.
. . 
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ANALISE DJ,S EID?IfültN°CL.S : 

. A partir da n.nális0 das CKpcriências que o setor 0stá des0nvolven 
-

do ho jo, constatao.os que 11rocisanos conhecer 1.1.clhor a ro.:..lidcdo do l'o 

cal onde esta.o.os atuando, conhecer os vários rar:ios do conércio, cc�� 

cor uelhor couo osté estruturada a e�presa seu funcionaiii.onto, dcsco-' 

brir o setor que tcn �ais peso, quD..L�tos jovens trabalhadores tem a ca 

tegoria, as condições qu� viven, 8Studar e analisar o peso da loja 

dentro co couércio local e nacional. li.nalisar o peso econôuico do co:

nércio na econoLia do país, vi:.los que o conércio está presente en to� 

do lugar por nenor que seja o lugar, existe conércio e seus rao.os dê 

serviço. 

O nível do conscioncin dos jovEms on e,eral ó . .J.ui to baixo e se ten 

dois níveis de porcopção dos problenas, teu os jovens que sentea os 

probleuas e não cons,guew ver saídas para os wes4os, cten os jovens ! 

que percebo1- os problc:....es e co,.1cça:.... a awir co1..to os 11ili tantos e conta 

tos, nas nuitas vozes o nilitante parte dos proble�as que ele sente 1 

seu levo.r en conta os problo�as que os conpanheiros estão sentindo 

isto as vezes iL�edc que a ação desenvolvida sej� assUDída por todos' 

o não levando os jovens a ir descobrindo a realidade a partir das

coiscs que estão fazendo.

Vil.los que a nossa ação dcsd.e .:i.s pri...teirc.s convorséis deve ser se!:à 

pro a partir dos proble:i.ac.s que estão vive:1do, conen.tando para não quó� 

nar etapas e par-:.. possibilitar c.os -jovens uua for--.LJ.ação assunindo e se 

:gonpronetendo cm: a aç�o. 

Os objetivos da ação a curto �razo são: ajudQ.r os jovens a se vol

taren_para sua realidade, lutar contra a estrutura da Ocipresa, coneçar 

a conhecer o sindicato, fazer éliJ.izadc, conhecer a realidade do rocal ' 

de trabalho t lov'2,J_ cs jovens a discutir os })roblm:.ias ••• a nédio prazo 

são: Levar os jovens a se con�roraeter frente os proble�as que viven , 

fornar e:ru.pos nos locais J0 trabalho, ajudar os conpanheiros a se des

cobrir cono Classe Operária • • • a longo prezo são: ajuda,r os jovens a 

descobrir quo todos viveu a nesmu situaçã:i e cooeçar a se organizar, 

participar ativD.L1ento no sindicato, or5anizar a categoria, lutar contra 

esse sistcna de exploração ••• 

Constata.o.os que alguns nilitantcs não tou plano individual de tra

balho fronta a Qção que está desenvolvendo, isso lava a quoiw.ar etapas 

e :inpossibilitando de dar passos seguros na ação. 

r, -
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"' t?4J.b}ig os 12ili tantos na :.iaiorin. do..s veze·s não ten claro os ob je-··· ,, 
t_ivos ,e .a �linons.co dn eçüo, correndo o risco des açoes ficarou isola 

das do conju..ritc do novi::Jonto º�"'erário. Nno ·tendo olar.o os objetivos' 

dn ação a curto , n&dio e longo :,1r_s.zo a ação nç.o 2,vs.nço. e corrcaos o 

�isco dos jovens desanwc.reJ nesta co..winhcda por não vor o resultado 

do trabalho que estão fazendo. 

Para. atingirr1os os objetivos que pro;o:uos ó necessário l0var on' 
.

' . 

conta os woios que estn.r.::os utilizando frente a ca.da objetivo que pr� 

_:,)ODos, revis2.r esses ueios construr�m:iente paro. ver se estão respog ' 

dendo aos objutivos :;:>ro:·osto. Frente todo o dcscnvolviuento d·a ação 1 

dGsdc os prkoircs passos que é de converscr co� os con�anheiros 9 ve 

LtOS que é ne ccssé.rio u.u _r1lanc j&�cnto dc-.s o tapas o levar er.1 conta a 

realidade do local, o nível dos jovens, objetivos, weios, ... levar en 

conta a ligação da ação con o conjunto das ações do setor para que 

se avan�e a ação e não se torna Ul.la �ção isolada. 

Vew.os qvo quanto ao nétodo tcnos falhes na sue aplicação, conse

guinos ver os :;_Jroble;_as 11as não consce,uL"los ir a fundo no julgar pa 

ra v..nalisar as causas e conscquencias, sckprc chegnuos ne causa que 

é o sistena ca�italista nas nunc� pc.x8.Llos per� an�lisarnos os mecanis 

nos de sistena e de couo funciona esso sistena fr�nte a essas dificul 

dades não avançanos, não consceui�os ir além disso, a �aioria das ve 

zes contrú queD esta.:...:os lutcndo. 
Quanto a orgnnizuç�o vinos que está eu fase de contctos, passeios, 

juntos, visitas, vcssar de �ctcrial, conversas, ten alguns que já teu 

grupos no local de trabalho, �ru�os nos bcirros, está havendo partici 

pação nais oreanizada no sindiccto , nas que nuitas vezes isso n�o ó 

coordenado. 

Constat�os que há nuitas f2J.has e falta do ele.reza nos passos a 

dar na ação que csta�os deseBvolvendo, ficando Luitcs Vle'Zos só na rei 

vindicação, onde se queir.:.a as pessoas acaban sendo uandados er.ibora. seB 

sarantir � continuidade e acaba não ficundo nada do organização na lo 

ja. 
- , 

Constatru::os que as fificuldadcs frente os passos a dar na açao e 

de não prever a continuidade da ação isso por não ter clareza do nóto 

do 9 falta do plano de trabalho e individual, falta de revisão, ser ' 

uuito de cois�s inediatas ativisLc, não respeitar o nível dos jovens 

de ir fornando, não ter clareza da dil...iensão da a9n.o, UIJa boa parte dos 

Dilitantes não ser fon1ado a �artir da ação ••• 

.. 
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Ve:t:!.os que deve:w.os levo.r cs jovems n po.rticirr..r de 1XJ.a forma orga

niz.:.da e 8. partir do nível. do cuçle U1J :.-12.ra ir dando U:J.a fomaçãà 9 frEJ_g 

te a isso constatonos g_uo nos ul ti:..tos_2a.nos 9.uo n :o.aioria dos nili taniies

que estão no setor n5.o vaio a partir da ação uilitunte esses veio a 11

partir dos grupos de jovens-. 

Venos que a revisão é funda:.:.cntal e q_uc deve ser feita a dois n:Í

veis-9 · dos jovens que esta.nos envolvendo na ação 1�ar2. quo olos vão pa_!: 

ticipa.ndodo processo e se fomn.ndc n partir do sou conhecinento 9 e a 

nível de milita.ntes para avançar a ação e nossa fDmação 9 a revisão de 

ve �ossibilitar que vauos o.vanço..ndo nos questionando 9 
revendo os �assos 

a dar enfrenta, isso para ton�os �ais soBurança na ação 9 revendo os 

aeios e passos e ir adaptando para que o sistena não recupera o que es 

tOJ.J.os fazendo. 

Para uua boa revisão da ação procis� que cada nilitante tenha o 

seu plano individual frente os jovens que acoupa.nha 9 que o setor tenha 

un plano conjunto do trabalho para que possihilito que as experiênci�s 

sejan conf'rontadas e que vão dcscob�indo a diuansão dos problcuas e da 

qção que estão desenvolvendo. 

Una·boa revisão desa ser feito. cn 

un espaço de tuLJO de un dia isso 

po.ra possibilitar que todos os ni 

1.1Os a ex_periencia é nova e que precisal.los de crir,r espaço 1 condições . ' 

nas cidades para que os n_ili tantes que estão desenvolvendo essa exper1:_ 

ência avan�e 9 criando condições para ser YevisBda e planejadas para ser 

ajudado isso até sér condições de setorizar por ranos de serviço, vi.nos 

t&1bén que é iIJ.portante que os oilitantes desses rDr1os se profissional_1 
ze no rano e incentive ta.o.bén os conpanheiros isso para possihilitar 

que a ex�eriência não acabe, no ceso de sair do rano antes de sir e de

::.._iois garantir u:-_a orc.,nnização . das possoas quo ost�:vr. onvcl vida ne açc.o, 

---..-



Tanb0n vinos que é i::J.portanto conhecer experiências desses ranos 

con pessoas da ACO, antigos jocistas. 

Foi discutido tao.bÓJ de co�o nos or0an.izar a a nível nacional pa 

ra avançar o trabalho do setDID. Frente a isso tirél.i.J.os altuns pontos' 

para discutir: Vir.ias que não tcuos UD.a analiàe do �eso do conércio na 

sociedade, que não conhcceuos as 9X}_)Criencias desenvolvidas de orguni 

zação a nível nacional de co8erciários, que nas cidndos não está haven 

do incentivo nesse tipo de experiências, tanto que a Dartir de 79 dep� 

is de encontro de concrciários o setor de conércio GJ algu, ... as cidades 

caiu . 

Tanbén fpi discutido a dinensão de Dassa da ação uilitante e cate 

goria, venos que os problowas não ó individual nas que todos viven os 

nesnos proble��s, que essa situação não� de 1E1a loja nas de todas as 

lojas, nossa ação n2.o é só organizar o local àndc trabalhao.os e sio. ' 

organizar a categoria, participar no sindicato en conjunto levando os 

conerciários a assunir a organização, venos que a nedida que vamos li 

gando una ação co� outras vã.o.os descobrindo que é i.:�portante atuar' 

na categoria u2s dando foruação para que todos assu:..._ar,a a organização. 

EXIGETWI.i..S : 

A NÍVEL DE i•FILITANTE: 

Dar pricrido.c1.e na ação dn.ndo acoL.: -:• . .nha1ento aos jovens 

• Fomar grupo nos lmcais de tr�balho

• Ter �lano individual e setor

• Revisão periÓdic� da ação

• Escrever e i.ntercanbiar as experiências a nível nacional at�·outubro

• Fazer analise do �aso aconcuico do coflércio desde a nível local até

nacional.

Escrever as cidades �ar� se ajudaren 

Conhecer as �xperiêncías de sindic5�O· do co�ércio a nível nacional 

e interca::.biar e.x:periehc.ias con esses. (oposição) 

Ter proposta clar� de couo atuar no sindicato. 

- NILIT..;.NTES QU:E DESENVOLVE AÇÃO NOS RUYIOS DO COMÉRCIO:

.Buscar conhecer e trocar expericncias cpu nilitantes ue outras cida 

des que estão no nesuo ra.uo • 

• Conhecer e&peri&ncias crn� antigos jocistas, ACO que estão desenvol

vendo ou dosenvolvcrar.1 ação nesse rai:1O. 

. �xi2ir espaço n':'..s cid2,,'l cs parn ::,l -..ne jnr e revisar E', .:-,ção até t\Jr cc 11.
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AÇÃO MILITANTE DO SETOR GRUPO DE JOVENS 

INFORl\1AÇÔES GERAIS DO LOCAL D�DE DESENVOLVE A AÇ!q 

são bairros de pcri:fcria, favelas onde a DC.ioria da populãção é trab� 
lhadores. A população dos bairros vivem ofil péssimas condições de vid$, pois 
fc..ltrun. so.neo.monto básico esgoto, c�lçamento, ilumin.o.çco •••• Falta na naiorin. 
dos ba±.r'.t'os: água luz, telefoneº ••••••• Em alguns bairros existem enchentes, 
poluiçã0. 

PROBLEMAS MAIS SENTIDOS PELOS JOVENS: 

Transporte deficiente; falta de lnzer; colégio dista.nte9 desemprego; 
marginc.li00.çfio; uso do sexo sem cor.ipromisso; as meninas sno onis presas pe
las fDL1Ílias; me.chisno; desconfinnço. no n..a.m.oro e ontli?e ru::iigos; as nás con 
diçõos'de vidn e trabalho; sru.ário baixo; vícios; falta do liberdade de op
ção; menores jogo.ndo no b2..r; L1enoros cheir,ndo colan�•· 

NÍVEL DOS JOVENS TRABALHADORES 

.os jovens reagem do acordo com sou nível de consciência, porón não tcn 
do claro o porque do. situo.çno ficc.n o..ngusticdos, sen perspectiva concretas • 

• Polo fato de n.5.o teroE consciência. da situ�ção, acabo.rã frustro.JJ.do-se e 
caindo no. droga, pr0stituiç5.o, L1.t.'l.rgin".lizaçfioo Outros casam-se muito cedo c.9. 
DO UDú. fuga • 

• Outros com algumn consciência procuran so or�nizar o discutir'scus 
probléI!lGs sun nu.n..� foroc. do apoinrou-so o pusccrcu soluções conjuntas. 

• A grande nniorcia reage do 'UIJP. forLJ.a cspontnnen e individualistaº As
sum.cm.'aspiraçõcs fnlsns que lho são iopostn polo sistcna� 

• No 6crnl c.cha.n n_ situ:�çc.o c:rr""'.d";., nnis o sistena coloca meios que os
fazon acom.odnr. 

zera. 

Ponto de pc.rtid� da 

• A vide. dos jovens tr�b-.lh�dores 9 su�s preo cup�çõese••
, Fnr:ttiu du necessiàcdo de estender QDOviDento a outros grupos,
·; A e..çno pnrte dos problcms vividos por todos os jovense
• Alguns nilitantes coloccn que parte do.s ntividndes que os gru.vqs fn-

• Alguns colocuo. que n nção po.rtiu de. nnizo.de � ª.<?Pois_ con��-ou a __ di�
tir c·on os jovens sua vida. 

f) AH 4 0 /{ 1 f .'V rA l� - \
coMo sE cooRDENA A AÇÃO= _ .. - .. --. _.. ;J ._, ·,I \fiá \ ·K�C2V1-t-CTr���).( r· 

- --
- ,_ 

• ---- ·- - '"J.i 
�! Ol'. J:.._ -- /: ..J, i � -se coor�ent�. atro:v'és de .Uz:. p]_i�no individucl. . , ---�\ ' �!" ... ·:..· r ·" / 

• Nno se co�_cgue coordenar e :,:evlsa.r a-· · \N11/; !_:; - /' - - ,;J,t/,( .I ) c.ço.o de UDD, nano ira. que respondo.o Jl�Jt·, 1� :i. 
· , 7 .. -7c-· · ... r, . 0 ·- 1 :í ! 1·�\t1(/I (j$..t 1• , / / 

.. . . . ·., ·-;-llt// <._ 1
� ., .. i :"-- .. __ .p;,_j' -!.. 
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º Os militantes que não tem formar um grupo º

º Fazer com que os jovens se firme nos grupos. 

º Fazer o grupo descobrir a realidade apartir do que estão fazendo • 

• Fazer o jovem assumir o seu papelº 

º Fcrmar núcleos de militantes nos bairros e garantir uma coordenação 

entre os gru.poso

º Nas atividades desenvolvidas pelos grupos de jovens ajudá-los a :pr� 

preparar utili?.ando o método da JOD; e ir . : · 

fazendon 

revisando o que forem 

º Maior relacionamento de elemento no grupo, uma naior segurança, con-

fiança e daí juntos partir para uma setorização. 

,, Conscient.izar 03 jovensº 

MÉDIO PRAZO: 

• Fazer com que os jovens trabalhadores discutam os seus problemas, e

juntos vejam saídas; tentando resolver os :problemas.

• Discutir e assumir seus problemas e inclusive os do bairroº

• Refletir com o grupo de jovens todo o aspecto de sua vida e ajudá

los a assumir consciente as saídas para seU'S, problemas.

º Procurar apoiar todas as atividades desenvolvidas nos grupos. 

º Refletir a realidade que os jovens traball�adores vivem aprofundado 

as causas e consequências e vendo saídas para os problemas. 

º Levar os jovens a comprometerem-se com seus companheiros no local de 

trabalho. 

LONGO PRAZO: 

• Que os jovens trabalhadores reazizem uma ação organizada, que leve

a uma formação°'

º Assumir o trabalho e formar outros grupos. 

º Que os jovens trabalhadores descubram sua realidade e a de outros 
29 
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.. jovens apartir de sua ação diária desenvo·lvendo o seu ·senso crÍ.tico e

assumindo o papel na libertação da classe operária • 

• Que o jovem trabaJ11ador encontre na JOC uma ··al terna tiva ·pãrã"·se or

ganizar e lutar peJ.os seus direitosº 

• Fazer os jovens descobrirem a importância de serem jovens trabalha

dores e à imporaância de nos organlzarmos o

• Apresentar a JOC como al�ernattva de organização dos jovens traba

Thadoreso

MÉTODO UTILIZADO� 

oDiscutir a vida dos jovens, seus problemas e faze:r com que comecem 

despertar para sua realidadeº -···· __ --·-. · · · ··- ·· ··· - · 

� Levar o jovem a descobrir, dando elementos para que isso aconteça e 

nunca descohtir por elas-o 

..... Levar os jovens a analisar seus problemas, suas causas, suas conse

quências e finalmen�e ver saídas concretas e conjuntas �ara ��:us. prQ 

blem.as,, 

º Desafiar os jovens a buscar saídas concretas para os problemas vivi

dos e revisar com êles as.pequenas ações desenvolvidasº 

MEIOS UTILIZADOS: 

.·Boletim JJr�; pesquisas; semana da Juventude; festas; acompanhar os 

jovens de perto; encontros; reuniões; discussões nos grupos por se

tores; encontros com todos o� gru�os; oxpo�i9ão de �balhos manu

ais feito pelos jovens; nniversários dos componentesº 

º Acompanhamento individualº 

º Encontros com os grupos de jovens para discutir seus problemas comç 

jovenso 

• Pesquisar os .jovens trabalhadores e apartir daí se discutir o resul

tado da pesquisaº

• Ilí' cada vez mais tendo claro os objetivos, ·o- qu·e- se quer ·atiligir· e

sempre ir avaliandoº

º Propocionar meios. onde· cada elemento se conheçá primeiro e sejam aJIJ,! 

.goso 
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• As reuniões são preparadas e nela se tenta fazer com que todos enten
dn.m. a pauta e :participem para que o processo se dê p.e uma maneira e:
ducativa, não mpondo.

ORIENTAÇÃO QUE SE DÁ: 

• Leva..ndo. os joyens n questionar a sun vida, locc..1. de trabalho. Aos
poucos os jovens v5.o ficando oonscicnt.e e vão assumindo a ação ,-J 

com outros jovens
• Levo.r os jovens a descobrir o seu vo.lor e sua capacidade de fazer a

coisas que The interesse. Também os jovens v5.o descobrindo suà vida,
sue realidade, nfio só constatando, mais descobrindo suas causas e

· consequências e se percebe que tem um compromisso com outros jovens •
• Levnr os jovens·a confrontar os valores cristãos com os valores que

o sistema impõe. TentDJD.os leVÓ.-los a·descobrir que tem que se orgar1á,�
zar paro. defendermos nossos direi:ftos.

QUE TIPO DE lYIODANÇA ESTÁ. OCORRENDO: 

• O pessoal começa a se relacionf'u' meThor •
• Se consegue contatar mais jovens pc..ra o grupo e levá�los a assumir

em termos de preparação e coordemção de reunião •
.• 

• 9 grupo começa a perceber IIDis os problemas e já estão discutindo
mais concretrun.ont.e o congresso •

• Os milito.ntes tem mais claro o que sa quer com a ação •
•. Os jovens con:Eirun :o:cis entre sí, assum0m mais, as tc.refas, coordena-

ção de rcun�fio e sempre estão em ação. 
• Em nlguns lugares o grupo caiu devidó a metodolo-

gia que n5.o foi correta e ngorc. começa a se rcorgc..nizar. 
; Cresce o nível de consciência dos jovens trubalhndores.· 
• Os jovens comçnm a perceber sun realidade o a querer assumir uma a�

çno •
• Alguns jovens começCJD. a se dcspcrtur pc.ro. sue reelida.de no. categoria.

TTI'O'DE ORGANIZAÇÃO QUE ESTÁ GERANDQ: 

• Os militantes que não tinham umn açno começo.m.n sentir necessidade
de ter contctos, embora àindc n5.o seja um grupo,

• Acção c�eçu a gerar a necessidn.de e n import5.ncia de uma coordene
ção.

• Num gru.�p do jovens. em BH começc a nnscer um grupo de con,fecção • 

DIFICULDADES·ENCONTRADAS: 

• Em. colocar n raetodologir'.. do m:> vimen-tó na
•. Não conseguir na ação po.rtir dn vida dos
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· primeiro o. estrutu.r.a,.,
� De ter cl2.ro o·s- critérios s ob�e mili tantos, novos nili tuntes •• ·•
f) De go.rnntir um processo que leve num.e fom.açõ.o dbs jovens o.comp.Q:

nho.dos e u.m.r, fo:nnnçfio no meio o.m.bi0nteo
º De �er cloro onde se quer chegar con o trubaTho d0 grupo do jovens 
º De ter vnrios níveis do no g.L-upo de jovens. 
º Existência etc outra metodolog:i.n dentro do grupoº 
• Tempo paro. os·f.nr com o pcssonl no grv.po •
., De · · · · �- -� . ::· enca.m:L.lb.ur cercas reuniões em tenios de tempo.
º Dis�ônciu entre o loc2.l do. nçno e onde raoro. 9 isso dificulta oucomp�

nhc.m.ento individuuJ." . 
º De ter clero n o�lo�tnçfio do nov..J.J1l.onto dentro do grupo de jovens • 
• FD.l.tu de elo.reza de onde chogo.r com o trubc.Tho e de cómo fazer o.v3E 

çm.:Jj' o trnb-:-,Tho 9 dn orientação e dn netodologiu dr-. JOC o

• A metodologia do trubQlho con grupo do jovens que nfio foi bom feita,
por isso se que:.!..mo-u otnrus en r'..lguns J.ugo.ros o

º Foltu de revisão do. nçuo, yj_cnvr-.-so muito cm funçõ.o de tarefas e o.ti¼ 
vid�dcs, sem gnr�..nt:i.r um pxocesm:, educutivo p

• Nem todos pnssnrUJ!l ou forr'JD. form�dos dontro de un ncompnnh.o.mento que
desse condição p-.--..ra umn bon nilit['...11.cin�

º A tingo--sc gru:po:.J r.:.tcr:.. '-' ':.rri.:i··'--_1.· ro-... -o.:. (J':r-,J.. te. do plnno) 
º Eril va.ri�s ctda.cles do B:i.·.:i.si�f se t5.ril10. un plano Il1'.lis pelq ativismo não 

gnrnntio.-se a rovisêí.o o o.pJ_:..co.ção dosto ·planoº -
• ., E.;l!l_.Llui to.s--c-ida.dôtf· só .. à.igu.tJ..'3 nssuracn c.s tc.refo.s pa.ro. o bom encaminho.--- ------�ento do tmbn .. U10 ,, , .

., �Mui t�s vezes f�l tn pedo.gogio., ou onyinoi i:.o.çõ.o dos militantes que o.ca 
baI!l impondo suD- vo!lip.da scn lcvc-.r er:1 conto. o que o pessoal est� qu� 

.. ro�dO o

-D F�.J.-t;e1. de UI!k'l. v ::i:·ov\sÔ.o p:roiundo.. po:..· pnrto dn coorden2.çõ.o da cidnd.e 
e pµ isso sós ton o. cl:i.D.onsô:o do..s perspectivas concrcto.s do -troba
lho v

•. Fo.l tu de usç,.:t con eficiônc�-ª os neios que o movi.:crnnto possibili fu 
paro.. di:nn.m:i.zo.r o -'GX:r'..b2.L11 I) � 

9 Cont.ra as m.6.s condi.çco s do· vida e t.rabaTho .,

º Contra a �lienação dos jovens� 
� Contra o paternalismo do. faníl.iu e igreja. 
º Contra as estn�t"�tro.s �ue nos op3:_inen (Sisiema capitalista)º 
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AÇÃO DO SETOR GRUPO DE ' 
·'. : :._

JOVEiiíS 

RELATÓRIO COM AS CONSIDERAÇÕES FEITAS

Constatanos q_uc hÓ. dois níveis do exporiônoias neste setor.
Un que é desenvolvido �orn dos grupo8 

de jovens dns pc..rÓquias, g_uo º grupo �--::::--::-7 q �- . 
parte a:o. a.q:ão aili tante no be.:i.rro º e ,(('( y � � 

-::;, �-"� 
·Outro que é des0nvolvido on gr_l.! \ ---..: v'-r'Q�O( tr7 \\':, /

1
11-16' �\)! 

pos -de p::1róquio.s onde o nili to.nte po.r \\ Q '-) \_ '_ �\-"\ç1�0-'\\ �t) .1 ; , V.'l/�r w ,,, 
ticipa, e dentro de un processo vni .-: -�- · '- ·:·"·jt,yr·1,u Í ._ s-�tS'11vô �Í//1�f· 1

1 introduzindo UD conteúdo opororio l_� 
1)\ 

.in,�t\\'I\ i;) /,,-..1\\// li., �� /!;1 I

- \ i',f' v1:. t. ,,,\ 1-'-..1
"' .1 r , 'i'/ I V2.ndo os jovens e, discutiren os pro-· \ ' ('\. p._,J\� �\ \..- .._\Jt-.' 1, I;

�
.- '.�Ji,· ;...__ 

b·1· -1·1: - 1 c-1\VI.. , f,,\·11\ 1,,, j1/'.',,." erJas que vivon no bairro o trabalhoº 
\ r: µ,,_qQ_t;:)0 "' i\:1�':"0/i))

q
i,,�/,1fv! 

O o.profundonentcb foi o.partir dú 
1 1.: D \DE. \J \\: if. '\l , /, 11 

colocnção o c.nclizo dns experiênciasn \I vis�\ /.. �\'\\ ).�f�\i
1

/ lf�/ / i 

\\ \ tlf -�..! !�'.'.:., N J// 
\ � l �1-,v,1í .,. ·.z,.---"""·· _ "'!/ ./1/1 ,tff !')., 

{ Í f' ,, ' 1 ;_ -
t'i-f--

Experiência do up���-do jo_
vens: 
-

1) Inf'orn.ações sobrG cano G o local onde_ s�n ação é d�senvolvida.

Co.nn.çari fica situado :no.. região nordestc f no Estado da Bahia, vizinho
� cidade de Sn.lvndor .. - Até n dêc.::.da de 70 orn. una cidada n.g:rj_coJ:n o de va
rc..neio. e tinha. UIJ.c.'l. nÓdin do 30-:000 h--:.bi tnntes o En extensão ó o nniór muni
cÍpio da região Motropo�itannr con 926 kn2 e 45·kn do costa mxít:i..nae Suas
p::raias 11 era.o11 do.s Lcí.is bonitas do litoral bc.iruio, n.ntes de" poluição. Na déc_ê:
da de 70 tornou-se vi timn do. inplan·bnç5o do Polo :Potroqu:ínicó ? 

aglomeração 
ná.x:i.D.n de industrias potroqu:Í.oicas nlt�onte poluintos o oxplosivn.s. 

Una das consequências dn construç�o do Polo foi inigra.çfio intensa do 
todo o nordeste o até do sui do Pn.ís, dun.n população sen preparação pani. e�
frontar o novo nodo de vidaº 

Con esses inigrc.ntes coueçou n surgir o so consolidnr invasões: nos d2:
versos lugares da cidada, �or eles nfio torcn condições de png�ron nluguÓis 
non conprar terrenos devido n cxploro.çõ.o de torrasº Essas invasões, com nó
vns leis nunicip�is 9 coneçn.r:-TI aso tornar os bairros populo.res da cidade. 
Foi criado un projeto por nono do (PMOC) "Projeto Hnbitncionn.l do O:rgo.nizeção
de Canaçarí11 

9 
desti.n..'7.do h pnpulação que ganha nonas que três ·scJ.árips I!lÍlli-

DOSe 

Eu uoro nUD.destes b�irros
7 

cujo nono 0 Novn Aliança. A n.�iori� dos no
rndoros trabn.lhnn na. Const:rv.çno Civil e hoje, cón n dininuição uns ativido.i 
dos de construção ho Pólo, ten. nuito dosonprcgoº 

A populnçfio do rru.:nicÍpio do Cnaçori cresceu n 100 0 000 h�bitnntes (cida
de ten !18.is ou nenos 500 000) e o Polo ofer0c0 uns lOcOOO'onpregos diretos, 
dos qunis V.D.O, bon µparte dn nno-de- obra von do Salvndono 

Nesse grupinho se encontra na casa du:o.n pessoo. anign que ten un pequ� 
nosalfio parn rGun.iõos. Esta ccsn fica localizada. no PMOC IIe Con o pnsscr do
tonpo, a gente viu que nõ.o era nais possívol·se reunir no nonciono.do snlão, 
por ser i:l.Uito pequeno o por outros problennso 

Continunnos nos reunindo n.n uinha co.sC'. no PMOC I.. A tu.r·.J.1.10nto cstc.nos 
tD.I!lbén coo dificuldades do fazer ns reuniões on co.sn por ser un no.biente en
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que nfio podonos ficnr h vonto.de, pois nau pni ó uno. pessoa doente o a. gente 
sanprc inconodo.e Vc.nos nos onconti-2.r de c.gor<'- Cil di '"'..Iltc e e.tá oncontrP-r o.c
Thor soluçco, nuo. br:'.rro.cno g_uc é dn pr-.róg_uin, loco.liza.do a.g_ui no b2.irro, 

' ' 

2) Principc.is problenns quo percebe no loca.l onde desenvolvo a nçEo

As ruas do bnirro se.o horríveis de lnr.10., 
Nno tcn rodo do ·esgoto. 

buro.coso

Os ÔniQus nõ.o teu condição de der e.cesso 
Too.dores. 

' o.s runs pare. dcixo..r os trabo. 

Nos fins de soD.r.no. n..�o tones ncnhW.J,':', divorsr:o ., Os r.:-.pa.zes c.ind2, sc.en p�. 
po.ro. tonnr 11UD,..'1.11 • As nenmnc.s n5.o snoú. por fel to. do corull:iançn dos pais o taa
bén pelo f�to de o possoo.l fc.lnr nr.l o A situnçfio do pcssonl g_uc trabalh0 Il.2,0 
é fÚcil por fo.lto. do trnnsportc. Os que tcn que se deslocar do bairro po.rn o� 
de� tcn que po.lotnr todos os dio.s o quu.ndo chpg�n no éolégio j� n..�o ten uc.is 
coro.gen par':. estudar en n.� n�iorin cns vozes dosistenº 

A televisfio o.trnpnlha. por a.trnir o pGssoc..l po.r�. c.ssistir os jogos, cs 
novelas. etc ••••••••••• 

6) Probloms no.is conuns que os colegas sentGn:

t o rolo.cion.'"'.I1cnto coa os p�is, à dosconf'i' .nço. nos conpnnhoiros, do 
trn.bc..lho, o dosctipr�go, o b�ixo s".l�rio. É t I_h�n a dificuld6dc do po.rticipcr 
das reuniões e dos oncontros polo fnto dos p�is dcsconf'iarcn. Nno ter segurD.E; 
ÇO. ÇO. e lléD P-Crotit':.r en Si J0SDOS 1 isso- pülO fo.to de 'n,�o teren UIJ. tro.bo.J.ho 
gnrn.ntido. Os ro.pc..zes qu�ndo o.rrur.�2..n UDP- n."'.noro.do., se.o prossio:nndos pc�os p�is 
da. ncninL'. pc.ro. c".sc.r. As nonina.s pens :n qúo o c .s['.J-:icnto & e Único. foma po.rn. 
se libertaron dos pais, dos estudo, ôtco�• Tor1 tonbéra a dosconf'iançn no nap.oro, 
pois fo.ltc. noizndc antro os dois o

outro problCLl,.'l. é� dificuldo.dc·quo nuitos tên do oprondor mtenó.ticn o 
rio fin do e.no s5.o rGprov�dos por isso. 

Outro ponto ó nco pod�r ost�r·ostudc:ndo por cousn do tr�bo.Tho; nuitos 
jovens connçon os estudos G c1csiston .,

4) Nível de consciencic dos jovens tr�bc.lhodoros:

O joven tro.b�Thcdor tc11 nuito pouco consçiência de su� rGnlidado, 
riu é nuito crtificiP-1, o.lguns sfio ill'.is nbcrtos, pcrcebon ns coisas no.is rupi 
do, porén mo ostco engr-,j�dos ºD: nenhun novinonto de luta, frente n problema 
no tro.bo.Tho, bot.:-.ndô a firr:lo. no po.u 9 pedindo conta Ilc.'l. firr:J.D. 9 cntj.so.ndo brigas 
ncs·fc.nÍlin.s, etc ••• Dizon que é difícil nudr.r, dofondcn con pclcvrns a cor no 

-

gr'l,. 

5)PONTO DE pa.rtido. d� oçco:

Conversas, visi:ttas,peço de teatro, estudo sobre sindieo.J.israo que o.judeu 
.,. 

a nossa consciencia crescer, leitura do bolctin du'JOC. Depois convidn.oos pu-
m. reuniões e pP-rtinos scnprc dos nossos problono.so 

·' 6) Objetivos u curto, nécio e lõngo prazo:

A curto prazo:- -F�zcr un.". pesquiso. sobro n rc�lido.dc dos trc.bnlhc.doros 
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ele Cano.ço.rí. As perguntas ficmi po,ro. e. gente prop�.rr.r juntos e po.sscr cs no� 
nas pura. os jovens tmb:'.lhndor0s quo cudn UI.l conhocc o Depois desto. pesquiso. 
foitn se convido. os n�is nativo.dos pnrn·pa.rticipar de UIJ. encontro, onde se 
faz un ostuclo 02..is profundo dr, pesquiso.. O encontro durará. clois dias, sondo 
que no princiro di� fo.rcuos o estudo e no segundo sorn u.n dic do lazer na 
pro.�§.. Con este encontro queronos ver so clg uén nssULJ.e une cno.inhada con a 
JOC. 

A nédio prezo: Form pr9grnnadns ctividndcs puro. os jovens se entrosn
rcD. neThor. No lº de nnio os jovens nssun.irC'Il pc.rn der o ruw.o a festa a nível 
dn-po.róquia e descubrir o s�ntido deste acontec��ento. 

A longo prnzo: Levnr os jqvcns n �ssur.lir a sun'vido. en todos os aspec
tos e reuliznr ações poro.nto cs diferentes si""t,;\.uçõos. 

7) MÓ to elo uso.elo no. nxfio:
I ,. " • • • t, � .. 

Levo.r on contu·o nível do consciênci� de cedo. u.n, as situo.ç�s diferon 
tes, suas nspi.ruçõoso Surgiu r..nizado, e nccessido.do de nos encontrar senpre 
pare discutir sobro nossos proulono.s� 

O pessoal o.ssuninclo c·s pequeTh.'1.s to.rcfo.s e isto nostru o interesse de 
uno. cérto. fori-1:i.. se consciontizo.ndo elos probl_onas o o.vclio.nc1o senprc o que fo. 
zcnos. 

., 

8) Cono você. percebo guo e o.çno está tra.nsfomo.ndo os sous conpo.nhoi.F
ros� •••• o ru:ibiente? ••• você mesno? ••• Conte un fo.to. 

Está hnvando unn tr�n�fo:r.DD.çno lontn entro o pessoal do grupo, se PªE

cebo isto atra.vós do interesso de querer-se inforuo.r
7 

da cn.izade que está 
surgindo entre nós, e. proocupnçr.o polos problcnc-.s e o.s dificuldo.q.o·s, uns dos 
outros, .existe o.. proocupuçEo de conoço.r o. :.1udo.r o..s coisos . de .cns_o., de diru.o
go.r, etc •••• 

Eu ne sinto u.n tonto rosponsó.vcl pelo _cnconinho.ncnto deste grupo e, nui 
nuito no.is, preocupada assunindo �s coisas e procurendo que outros nssunru:.i 
conigo tnubfu;i.o Pnrf'.. L'.in Ó uuito inportc-.nto po.rticipô.r de u.n gi-upo onde se rc,ê_ 
ponde ns ninhns questões, ['..Os Deus probleo.ns tcnbéo.. 

,. 

9) Tipo de orga,nizo..çco que está gerando:

Minhn o.çuo est� fazendo surgir UD grv.po do jovens que se preocupa 0 se 
conscientiza. con o. -reo.lidp,do c1ura. qué. estt.nos vivendo pnrn se o.coitar plellQ: 
o.ente a vida e se c.ssu.na:, ·;r-oivindique, etcº.·:. 

10) Principais dificuldades Oncontrndas paro. desonvolvor o. ação:

As principr,is di:fic1-1.ldo.des são a :falta do tônpo disponívclphra conve·r
snr con os colegasº Isto nuis por causa do estudo. Outro. ro..zco é neu pni que 
nõ.o te!J. saúde é senpre tonb,.o que ::re preocupar con .si�- , po'is 6�o. não· tro..b� 
Thn cn fábrica. 

Outrn. difículdo.dc é n fcltn de interesse dos jovens que não leve.o E!I1

contn O que SG coloca, qUO n8nOr8D. dentro dentro do grupo O SCftpr0 surgOD. 
problenns quanto ao relacio11.c..9.Den;to. --··�- ___ .. 

11) O que tenos que lovo.r on conta pnrn fazer a nçno:
3 5 

•



Tenos que levo.r eu conta n situnçfo do onda un, ns suas aspirações, o 
nível de consciência pc.ra que o grupo respondo. r, toi;Ios e a cada un, pa.ra g_ue 
h�ja notivaçfio 0 interesse. 

l2) Eo nossa. nç5.o 0 no conjunto das a.gõ}�.s .do s,�tor, contra. 9,uen e 
e contra. o que ostnr.J.os lutroi'°do 

Contra o sistono., os patrões, a pessillo. situação de tro.balhd, o ·deson

l3) Que exigências o desafios a ação nos faz para o futuro? 

• A nível dos jovens ntingidos: que se a.t�ngen outros jovens.
U:ra enprego, onde possa atingir nais jovens •

• A nível do nilitante: que outros do grupo n.ssunen na.is •
• A nível de setor: ter no.ia, troca de experiências com os nilitantes d

dos outros setores.

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

Apo.rtir de aoo.J.izo.r o.s oxporioncio.s foro.ra lev[',ntado.s o.lgunas questões. 
Observação: No aprof'undo.nento foi tanbéu leva.do en conta ns rei+exões 

feitas no encontro do grupo do jovens nos dw.s: 9�lO 12 n·

de abril. de 82, que já foi una preparação para o Conselb.o 
Nacional. 

QUAL O OBJETIVO DO TRABALHO. COM GRUPOS DE JOVb"'NS? 
r , '"' • .._._ 1 

t • - ..a. ..... .  

Una grnnc1e pnrte dos g..cupos ele jovens cxist-entes nas pnrÓquias, sfio 
grupos que too una linha, onde não levr'JJ. ou conta e nen discuten os proble
nas que nnis a.feto.o. a vida dn Juv0ntude Trabalhadora • .Alguns chego.o. a discu
tir os proble:a.c:.s gera.is do bairr.o, d� sociedade, nas dific:i.lµ.ente· âj�9�tpn 
os problenas espec3=ficos_ d� juvcn.�.---- · · · ·-·· -·-·· -

Os grupos nor.or-.lnento ust�o n serviço do. paróquia, cono: preparar litur 
gia, cantos ou outros serviços. 

As discussões so dãonuna linha espiritualista desl�go..do da vida e dos 
problenas. No entc.nto, são grupos dG perifGrio. onde gronde_parte dos sous� 
tegrántes sã.o tro.b2,l.ho.doros. . T ·, 

Constate..uos que os jovens gostCl.1.1 do estaron �u grupo�, porén os grupos 
sco nuito inconstante e ton·1.iI:J.8, rotatividadG riu±.to gr2..n4�. Esta rotatividade 
se dá oxatanonte por o grupo nõ.o responder ns aspirações p�oí'undas da juven't.!:! 
de e por não po.tir da vido. e dos problonas por eles vividam o apGrtir daí 
ir buscando saídas concretas para ir soliciono.ndo. 

O trabo.lb.o do. JOC, nos grupos do jovens too o objetivo de do.ruo outro 
conteúdo ao grupo, levando os jovens a se orgc.nizaren apartir da descoberta 
que viven, os �xobler.ms que Llnis aieto.o., sua co.pecidadc e força enquanto jo-
vens trabalho.dores e quG fo.zen parte S {)

1 

\. t r,.I (-IA ';:, E 1 1 V L � _1\ 1 'l l)CS1-0
ele uno. �lasse, e o.ssunir o �onpromie /-\ T ,2 A � ,, L 1-1 A /J L �' 1� \( tl e()so nn luto. pela tro.nsfo:r:mçao a.a so- � 1 .,, • _ 1 \ ,1 

. - d ,. , > H 
( /.,,_, ciean G. 

..,,_"
..;

� , , ,., 1 ( rÍ'• .... ,. _ Por outro lado, consto.to.nos ·" -T1 �- ('' ----;" .• b . -. · r. �t· · �-J��.:.. 
que ostaIJ.os nuito presos nos gru- ,, .. '( . 1 

; -.J:-- -1- _ .t)/.1---\ <.' ... · ,,-pos ligados h paróquia, e que e. jul , _ _;, ---:=:-_:-"'\\--r_ -·-/\ f J........ \. 
vontucle tro.bal.hudora 1 na sua naio-= \½/�

1 
-- • :, 1 � (� 1, ,.�.... ,,, 11· 

ria n...�o se encontra aí" ,....,.... ) / ' < ,' / \; ;J '�- -�.. \i Í :-:, 
' ' 

""· / "' ;--

·6
.,..P'-·�� """::__r -- ---
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, ,· , Se ccnpnranos o nu.nero do jovens que teu nos nossos bairros, o. o nune-
ro de jovens que estno nos grupos é insignific�.nto. Tenos que 
ter ponsciência que nen todos os jovens se uotivo.o. a estaren po.rticipc..ndo 
de grupos. ligados diret./iIDente h igre.ja, o se buscamos onde estn.o os jovens 
trabalhadores VBDOS encontro-los cn rodas do snnba, clubes, grupo de anigos 
etc •.•• 

A JOC não so dirige sonente à juventuda cctólica, nns a ·todos os jovens 
trn.bo.lhndorei::r;-ifoss-0 .. -tro.qnlho ton cono ob jotivo de trans fornc.'l.r a sociedade 
portanto tenos que contar .. coí:i · o··m1íor-11.úraero de jovens, pois pa:ço. esta tro.ns 
forru1ção nossn contribuiçno·cstá fomaçfio dos jovens t�Aba.lh.GdoTes son dis
tinçco de crença e rn.ça etco••• 

Porto.nto, se faz necessário que busquenos outras forD.as de contatos con 
os jovens tro.baThn.dores. 

Para nós é un desafio forriàr grupos n.pcrtir de nossn nilitância.no ba� 
ro, pois nui tas vezes nos aconodo.rn.os o. t:rubr.J.ho.r. sonente·· con os jovens o.gru
pados, e nestes ngrup�..o.cntas· encqntrnpos_vérios tipos de jovens, cono estuda� 
tcs, c.dolcsccntes, e nõ.o podenos pordé·r U1JO. dcs. noss4S característions que é

11 joven operário". · 
· ·� , 

Isso nõ.o significo. que n..�o dovenos estar contribuindo.nós grupos de pa
róquia, nas O que Chatk"'llOS a atenção é que 000 podeDOS ficar presos.sonante 
nestes grupos. Tcnos que ir nos desnfin.n.Jo e plo.ne jnndo par� ntingir DD.ior nú 
Bero de jovens possível. t:/ .:-·�'�e;- '/J r. C' f. , , 1/ V� . 

1 ·) / \
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QUAL É A ORIENTAÇÃO QUE DLMOS AOS GRUPOS DE JOVENS .' __ 

A orientação que dnj_J_os qos grupos de jovens Ó do partir dn vid� e dos 
problenas dos jovens trc.baL½.ae.oros. A f orr!lO.çno deve se c1ar n.partir da ação, 
dentro do nótodo ver, julgar, a.gir. 

A orientaçco lev::-. o grupo a setorizcçr.o. Pois no grupo há jovens dos 
vários setores; fábrica, couérêio, prestação de serviço, construção civil, do 
nésticc.s, desenpregaa.os

7 subenpregados étc ••• apesar q.c �o.r9Q. p.;r-oblenns cornms 
onde setor ton SOU problGTh.'l.S especÍfico. 

' · \\ \\ r� - . . . -- -.:--· -1 \i 1 :; 1� 

Nos grupos provocanos que os jovens ;: .... ..- .- 1,.J / �, 
1 ,,/• /{,,;,;.. , ,. 

discutru::1. os pro"J?lenas que viven no local de tr.n 
l . 1'i..J·;r-- ·r %< -1�1m rbulho e no bcirro paro. que dentro de un 1 , ;-

t

.5( '\ -�, b t-,. IP 
.
• 

processo vão assunindo o conpronisso con 1) ', ·""-;,; -��'( 111q
(f/(} 

,1¾1
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1,·Í7;t; 1 
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Ubs :. Para conpletnr esta rcfle- 1 ' �
--

-�. /, ,;Jt �--.1� ,, :-m, ·
�ão, COri:Q:lenentnnos COD O. reflexno f�! 

'1 ·,:- ,�,J Í.�\
f'

, :,-/; "'w te no encontro· de grupos ele j ovcns jo. ··,. · �;
'$; 

.., / 7 "lt:i��;; .. -�,..,, e , ,,_o- N . l 
í !i;.',, ' , /( . '. •. i'f 

.;,,, 11,if - �en pre-nr:_.r_ o.çao :pa.JZ.a_ o onso.uJ. aciona • ,._ -� 11 

.: ,.,- .. � ,,·· ,;- !/' (" ': l �. •h- -\����;) ._, �} \
.• ri, } 1• '---r�: .J /1ifJJ\ ·. 

r 1/� r�Y _ \� '--=-. -_ __ l� 
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PASSOS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PARA SETORIZAR SEM QUEIM'A.R ETAPAS 

Oricntn._2ª-9 para s_etorizar: 

O nili tant.e que está. oconpa.nhando un grupo deve, aos poucos ir tntrodu
zindo un conteúdo do vidn nais pFofu.ndo nns reuniões isto levando eB �onta � 
níyol de· consciênciia quo os jovens ton da roclidade. 

/ � �, Este conteúdo pode ser introduzido da várias fomas: 
�;

(
/z� P,9r excnplot - - Pode ser atravós do lev8.ntao.ento de fatos e o aprofun

,, ,--;, 4
,,,, 

.�::\ nen-t-o de suas causas, ou ontõ.o ntruv&s do questionao.ento da
'-L.: _ _, \ \! , _ 'i J- ,,. .. - ._.:._ si tuaç_õ.o c1e trabn.1?0 �e ?O.da participante do grupo, .e aí o

, , /
�
- .,. .. n�li tanto �ovo colocar o.. sua si tuc.çõ.o ele vida .. e traba:b.o 

· / . :-·. ,PSrg_ue esta fazendo ou pretende fazer, para· d_ar uma ·,d::anen-
"(·.

1
., Jsl:'.o no.is: profunda desta situo.ção. 

· · "Este prOQ.CftSÓ d-ove ·continuax, onde o nili tante deve ir ajudando os jovens
a aprofundnr esta realidade, inclusivo fnzendo dics do estudo sobre cono está 
organizada o. sociedade, sindicato •..••• isto, dovc ir acontecendo sen deixar 
totalnento de lado, a progranação nomcl do grupo� 

Para os jovens dcscobriron a inportância da organização por setores, 
deve nos encontros Llélis ru::i.plo quando vão discutir questões en grupo, dividi
los de acordo con a categoria ou setor 
que pe�tonce qu então quen trabc..lho. 9 

quen. não _trabaTha o estuda. Esta nosn..� 
U.'Uleira deverá ser introduzido.. nns réu 
niões do próprio grupo, porén levando-on 
conta � qo..ninho.c1o. po.ra. mo queirlo.r o-
tapaso 

A Tiedida g_ue o te::ipo VP-i pnssnn 
do, e intensificar este processo no 
sentido de levar os jovens e se deso.
fiaren di�.nte de seu local uo vida e 

·"'� �, 
i!I . ( /'' 
·�� 1 __ .''\,�1 6.l'\) -�· �;\ fii1i r --�\..\: J.. ,..1 • �-( , " r . (l ,. ,_ h r 1 "t , D Eu 0 11 i_, 1·

; {�: _\Ql.(_t_ \,\t\t f; r f\'_;'E�f 
171{f

1
1 � 1\\'fF.,/(l11f"iW\tt)�lt11� r l �} l' ,. \ � l(e, /. ' ili.� 

t· w,�.:-'1\f:i 1• �t""�if't'�-,� 11f:1·\,
\ -.l_,..:·\:iJ:'�.�\\\\\"\ .', .:.,t\ \� \\', .,, 

------,\ . • � ' 1 {.Y 
\ -- i_\" l'\i_\ \�\� \. . \ \-r., h f 

,, ' ---�� '--i_, � \ .,,--trubo..Tho, 0.SSUDinc1o OL1 COllUD pg_UCllUS , 1/ --r,...---�-<-- •'>.--__;_� 
tarefas cano: · � - � 1 L' \)\'\�. \:,i ' -�-- \_ . • "i\ . ,.

• conhecer nclhor o bairro. "'· ,!.í: �, - 1 J•: , , ;;:-. 
# � .. ,., .... '\, 

• " \: � -
-----� - . ''\'' -. . -- ' .\ • o.s enpresns g_ue tra.balhcn, ;_.... >- J-;::,.,.�,.��\ ,\ � "?�, 

• seus colegas;
. \"_ �� � -.;,.. :��-'¾'1\ �... � - 'f' "' ' ,� '' ,,,.. o que penso.n,

, _ ,·�.� -/ / ,,/\ \\�\ \' r..::>
! 

• os che::fes. as no:rrm.s . cono \1\ � � \ , .,. '.· r1 •.:,. 1 ;:; I l 1l ._ -
f 

. a , A· 1 1 , • .,. �-e' 1 
1 
uncion.ai;i. ... º • .  pn.:rn:,. seren re- . � "--....!-.- � ,I.)� , 

v.isado.s nas seguintes reuniões e ver a continuidade. Neste ponto e inportan
te g_ue o nili tan-t;e coloque-se pe.ra a.judnr os jovens o. desenvolvox experiônci 
as neste sentidoº 

Seguindo este processo, a setorieuçno virá quase autonuticSDente, se� 
do g_ue é necessário os jovens,. sp pão' todos, ou nenos un.a part.e, ter clareza 
do que significa e a inportância;.: a.'à organi·zcçfio do trabalho por setores espe 
cÍfic,os, e só nos te caso, que devc:1=1-os d_cl's1J:fi�-los pnra s.asunir o setor. bai;E 

A setorização poderá acontecer nun processo conun entre vário_s grupos 
da cidade e aparmir daí se for-.w.ar o (s) setor (s) onàe aindn não existe, ou
então fornar o setor eo algun bairro ou região que posteriornonte devérá i:r
se ligr-..ndo ao setor já existente n� cidade. 

Constatru::ios que neste processo, o grupo do jovens posssibilitará o ini 
cio do engajenento e una fo:r.o.nçfio partindo do sou nívol do consciêncià e das 
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suas preocupações. Do .acor�o coo...n f0mução que vai rccebcn�o, ir& d� 
fia.ndo-sq_Q..J;U.:1. .. engaj-e.nent·cf"no.Ís"'espccÍfico, levando CD conta Q. SUG reelida

.. :tl'c' e.ô-vida e trnbnTho. 
Nosi.c caso u grc..ndc proocup2.çno o c1osafi·o ·po.ra a JOÓ ó realizar cn to 

do esse processo do sotoriz�ç�o son queinnr otnpas o nantor o grupo do jovens 
fu.ncionc.ndo nornnJ.J.:iontc con suas cnrnctcrísticas próprias, IJ.c�ntondo ussin n 
fonte de iniciaçno o renovação no onge.jm1cnto de jovens, nE', busca, se reoli 
zar suas aspiraçõesr· vo.loros e capncidudos cono jovens,tcono trnbaThudores
e cono cristãos. 

Para que isso seja garD..ntido é necessário destacar nilitnntcs que acon 
pnnhoo do porto todo o trnbnlilo con Ós grupos de jovens o t2nbón ir criandÕ 
une infra-estrutura capuz do dinenizur o responder �s exigências que surg 

ré:!D. na Cüninhaduo 

\'. \ ,, .· �- � -:- -'l• 1 

COMO FORM.,.'\.R UM MAIOR NÚMERO DE JOVENS 

• Lovnndo-o a desenvolver un.� nção,' " \

. !\ ) � � \ 1 ' _, 

- · -. , • Lcvrmcl.o on conto. o �ssunir do novinento,
- , - i.. Gri.rc.ntindoun conteúdo operário, ' , -� - - ,, • Desenvolver uc. tro..b[',}ho de base que le 

' . 

}'tL_ __ _
vc os jovons n fo:rD..ár ou entrar en- .... . 

1
. 

' 

.· '. �: sou grupo oxistonte3 ----- :\-.- ' 
' . 

'>' ,.- 1 ' I • \ ')"� i e- ; - r ,
1 '

··\(r ·:- t'.,' 
• r 7'! ':J.-.:- t ' / 11l 'r ' r :J/ ' ' ) 
·,\ -- 1 ..., 1

•
11 '·()A. ) h\ 1 ;' . . � , 11 I i ,1_'� r

f f' '' '-.. ).1 .\'. I '', 

\ ,)h, ;p· //;/\ /') /7} I •t,.5\ t · ),/( 

• õs nilitnntes deva� nssunir a· coordena
çno do trnbnTho, u equipe �e represen
tantes p�rn gc.rantir un conteúdo vol 

t�1o p�xa n viàn opor�ria • 

: ; ., ; .,. r -./..'..i.t� J i1 '" i i (-" ... 

/í )" . . .,, r ' - l 1 ; , / • , ... ir1 :l.'\ _,,, , . _ . j . lv 1 ,-,_qW. .� J 11-J J1 1 ,1 ,!.1' l 

: Investir n..�is nos clenontos chaves do 
gru.110 no sentido elo garnntí-los nun 
espaço tlo tonpo nenor. 

,,_/.ç:;,..J�jjj.; '//'/ },•l "","' 
_,,, - � - '• . • !, 1 • • ti -\1'·

�-,; ___ -- ��'-·" ,.:_ t• 

• Desenvolver o processo nn linha dn se
torizaçno, respeitando a cru::iinhada do 
gru,po • 

• Propor e buscar condições ic realizar atividades 
sos níveis paro. fazer nvunçar o trnbnlilo. Neste 
te oncontr.os po..rn o.profunJar a proppsta da JOC o 
trc .. bal.ho. 

concretas a diver
sontido é inportun 
as perspectivas do 

A nedida que a co.uinha{�e nv'Ulça., :ovenos buscar fornas para que os� 
pos realizen ações concretas frente h realidade do baiJ:To para que o.. forna
ção dos jovens seja tno.bén npnrtir do una experiência concreta, isto porque 
entendonos a educaçõó atravós aa ação consciente e 0rganizada polos próprios 
jovens trabaliladorcs. 

outro aspecto fundcnental é o que dcvcnos go.rn.ntir a fom.a.ção de jovens 
coo .·u.rn- -·consciência de classe profunda, e não sinplesncnte una consciência 
de oprinido, isto para evitar a possibilidade de nanipuJ.açno por grupos ou 
pessoas, os jovens trabulilado:re.s dev:cn ser agentes de transfomnçõ.o, ·e prota 
gonistas ativos de sua próprio. libertnçfio o a do todos os jovens trabalhado 
nes. 

{ji�f 1.�½ iGJ) i -- .'fa ··� ,'(\ (_ --;:;-r� ·J . /. \ )1'' �1/ 1-:::-
. f ""-;- #,,' fft! _.-&ff '., ., ' .:.:� ,�- J"' --- .. :
( ·-; �/ • "J"fi �, �::·., •.. "' �"7; ... , r-/J'-..•., 73·1,. /.,(.Í, ·' I ,� 

#.; /,-· A� ( r ,, .. 
'•-.. F �y '�')/ • / ,/ --. ,,. .. � 

I 
.._ /:-z r---l�-
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PROPOSTA PARA SUPERAR AS DIFICULDADES ------=---,n, --· ' -·' -�--..-�-----

• Pa.rC'.r :pGriocl�.cn.ó.cnte pCl.rn revisar a aç5.o o ní touos QUE COBrar•-nos
mutua.mente a militâ?:cia o Esta revisão de vida e ação operária: deve ser apr� 
fundada no sentido de que haja um. confronto e nos leve a percebe� se há muda 
ças reais na manej_ra d8 ser : pensar nos diversos aspectos de nossa vida. 
No final de cada dia, é importante parar um. pouco e rever como foi este dia 
nos seus de ta.lhes e inclusive colocar--se diante de Deus, refletindo, dialo 
gando sobre a f� 9 v·ida e co1.u.promisso o

º Aprofundar o pape}. das coordenações a todos os níveis. 
º Ti:car um plano de trabaJJ10 levando em cont8 a diferença de ntveis, 

destacando prioridades e prevendo que meios e como vamos utiliza-los para 
atimgir nossos objetivos. 

º Revisax es·Ge plano tempo em tempo1 ·no sentido de ver se éstá corres
pondendo à realidade e ir adaptando de acordo com as e:xj_gências. 

º Buscar.meios próprios nas cidades, além dos encontros a nível regio
naJ.,.naciona.l e as visitas dos liberados, assim como troca de experiências 
e , . 1: • :, . i ,.. _:e encontros 9 visitas •••• 

º Os militantes das cidades devem cobrar mais dos seus represen�antes 
as reflexões e encami:nho.mentos tirados nos encont�os regionais e nacionais. 

Os miJ i tantes devem ter um._pJ_ano ind.ivtiduoJ. tendo claro as prioridades, 
onde quer cheBC.r� como che�.r e assumir isto com mais garra. 

-·--- ... ... .. 

EXIGENCIAS QUE A AÇÃO NOS FAZ: 

.. , 

Q Ü.:'1nto a.õo jovens n-bingidos ;-

º Ajudar' os jovens e desenvolver n c�pncidnde de pesnsnr e orgc.nizar 
discutindo o.partir de sua vida, 

� Fazer com que eles se responsabilizem é se sinto.m ca.pazes. distribuir 
e ccbrer taref�s e comprometendo-os.· 

Militantes: 
--

• Revisar nossc ntuaçfio e ver como podemos avançar •
• Acompanhar os jovens nos bairros discutindô e o.nalizando n realidade

� descfio.ndo os jovens a assumirem o grupoº
� Fazer revisfio do plano individualº 
º Atingir os jovens trabalhadores e ir introduzindo umn orientação que 

possibilite ir descobrindo sua renlido.de, as causas e �onsequêneias 
destn r-enlidade o

Setor: 

Fo:r.mnr militcntes npurtir de nções·concretas; tira.rum pln.no conjunto 
revisnr os passos que vfio se d8.IldOo 

/ ( -

I 
• 

1 � -1 · 

( ; \í'' )' \ I /-;j /
� 
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-
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APROFUNDAMENTO GERAL 

Qunl o objetivo dn JOC? 

, 

E que todos os jovens trn.bnlhadores descubram o sentido mais profundo 
de sua vida, e que npnrtir dessn descoberta vivn. de ncordo com sun dignida

de spessoal e coletivo.. 
-· Apnr�� da vida G nçfio formur e organizar u juventude trabalhadora pa

ra assumir o compromisso com a luta pela transformação da sociedadee

Levar as jovens a descobrirem seu valor e sua força enqunm.to classe e. 
o seu ·papel na t:re�tormação dda sociedade.
... Queremôs uma sociedade que garante· as aos homens sua realização como 
pessoa, isto é uma sociedade sem classes. 

(ver declaração de princípios - Objetivos funda.mentais da JOC). 

CONTRA QUE E QUEM ESTAMOS LUTANDO 

Esta.mos lutando contra as ESTRUTURAS desse sistema que nos oprime. 
Lutamos por uma mudança radical da sociedade, para construir uma soei� 

dade justa, igualitária, onde não tem exploradores e explorados, uma soei� 
dade sem classes e fraterna. 

Lutam.os contra a estrutura da empresa, contra a estrutura do sindicato, 
contra a falta de infra-estrutura nos bairros. 

Luta.mos contra tudo o que iD:pede os trabalhadores de se orBá,nizar, par 
participar e se realizar enquanto pessoa, enquaato filhos de Deus. 

Para chegar a isso, partimos da vida e dos problenas sentidos pelos j.2_ 
vens trabalhadores

1 no bairro, .trabalho, lutando contra as más condiç·ões de 
-r.ivida e trabalho e pelo direi to ao empreBº• 

Se faz necessário que cada vêz na.is vamos aprofundando como está or@ 
nizada a sociedade, o que significa, cada setor no sistema capitalista como 
bairro, fábrica, comércio, oonstrução civil, doméstica etc •••• qual o papel 
que exerce, etc •.• 

Se faz necessário que aconpanhao.os e analizaraos a situação·po+Ítica , 
·eoonônic�, social tanto a nível local, nacional e internacional.

Pois o sisteoa capita�ista é astudo e mudam as táticas de acordo con
os seus inte�esses e de acordo com as reações-dos trabalha�ores. E i:! nossa
ação �em que estar atacando nos pontos mais chaves.

� ·Portanto, é importante que faça.mos a nossa análise coB profundídade�
para não ficarmos atuando só por
enpolgação ou com :illediatismo sem atacar as causas fund�en�ais.
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QUAL É A IMPORTÂNCIA DA REVISÃO DE VIDA E AÇÃO. 

A revisão de vída e ação é o instrumento direto �a�n_a f�:rmação kios 
jovens trabalhadores º 

. - .

. O sistema ·capitnlisia, através de sun ideologia, busca cada vez mais
aliennr·as pessoas po.ra que não descubrnm a realidade que viveu e suas cau
sas f'undam.entais o· Essa·_ ideologia é I'.luito forte, que nos é imposto. o.tro.vé·s dos I'.leios ·. 
comunmcação. Se observD.:rmos vamos constatar que grande parte destn 
se dirige· a juventude 9 por u juventude ser o momento de for:o.ação,.de rebel-
�ia. de generosidade e 

Portanto, temos que ter c muita fir.ri.l.eza e ir-aprofundanqo nossa cons
ciên0ia crítica para não ser recuperado pelo sistel!l.8.. Neste sentido a revi 
são p é  UD. ins--tru.oento eficaz, pois através da revisão, podemos ir perceben 
do as mudanças que vão acontecendo no local da ação, nos jovens tr.abaihado; 
res envolvidos na ação e em nós militantes. 

Vamos vendo as falhas, as dificuldades e saídas. 
Vamos confrontando o que esta.mos fazendo com os objetivos que temos. 
Vamos aprofundando nosso compromisso, nossas limitações, nosso teste-

munho de vidao

. 
r 

A revisão nos permite que vamos clareando cada vêz mais onde qu�remos 
chegar. com nossa ação e os passos que devemos dar. 

vi:. 
\/ i P_l-l f 

/--. U'.\ O 
--, i 

Impede que cai.mos no ativismo ou.imedi§· 
tismo sem atacar as causas fundamentais.
Portanto, como movimento que se propõe
a formação e organização dos jovens tr§
baJl�adores como contribuição concreta 
na mudança desta sociedade • 
Se faz necessário que nossa ação é nos 
sa vida seja revisad, periodicame�te -
Essa Pevisão deve se dar a dois níveis� 
A nível dos militantes, e a nível dos 
jovens envolvidos na ação º 

; 

QUAL A IMPORTÂNCIA DE UM PLANO DE AÇÃO? 

Uma ação deve àstar comtempla&a âentro 
de um· �N� conjunto. O.militante não d� 
senvolve uma ação solta. Esta deve es
tar em função de alguma-coisa, portanto 
esta deve estar planejada. 

·uma ação nao :planejada dificiJ.m.ente caminha e pode virar apenas em at4
vismo. Quando vamos desenvolver uma ação temos que ter claro 9 em função de 
que, com quem e comoo Isso implica que em um plano de ação,�devemos levar em 
conta:· 

;_Realidade do local onde se a ação será desenvolvida • 
• Principais problemas percebidos pelos: companheiros 

• Nível de consciên��a dos companheiros
pelos militantes 

• Realidade do movimento na cidade G setor •
• Realidade do Movimento Operário na cidade e ru:i.cio:nal •
• Objetivos
º Meios utilizadosº 
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•. Revisão periódica: - de vida 
..... -de ação 

.J. .. •h 

... -··--,.-- ...... ··-
1 1 

... ..., ... _ 

:·:.. ..... .. 

,'V 

1-L.1, 
. --- ...

. . . l .. . 1 ., 

.Temos que está analizando constantemente co� o conja.nto a-realidade 
política� econômica ? social.e a realidadô da juventude trabaliládora� O pla
no de ação deve se dar aos vários niveisc 

A nível dos militantes que é o plano indi v:i.duo.l ondJ o m:Lli tante pos
sa orientar--se po.ra não se perder no processo., 

A �ível do setor e o. nivol. de cidade, e es·te devo ser .o conjuni,o dos
·-planos i:h�ividunl dos rail"itantesº

o plano nacional deve contemplar este co�ju..�to destacando o que é co
·� m'Uln para todo.s as cidadesº

E a revisão deve se dar a todos os niveis desde o individual até o nni 
cionalo 

COMO EST.AMOS DESENVOLVENDO A CABACTERIST�CA CRISTÃ NO NOSSO TRA-
-----·-------

BALHO 

- Nossa caracter istica c�istã estrun.os desenvo�Lve:1do no. medida que o.ss::2;
m:í.mos o compromiss·o na.luta pela libertação integ-1.�aJ. do homem especialmente 
com os jovens traba.J.hadoreso 

}. p� .. L"rti.J.h.a elo l;:::,nche 9 roupa� 
dinhe��o, dos problemas �ue 
v:Lve:n0,1 ,.

o oo::npronu sso de possibili ta:c
9.ue os joviens sG descubram oo

' � i 

m0 pcssca ter valor e capacid�
de tanto como jovem e como
traballlado:c, e que n5.o seja i
inst-.r:v.mente.lizados são o.titu-

' -

des concre·:,c.!.a· do cristãoº
L noc::-1a ação não parte ·da fé 
que tem no 1�1

ovem t�alilador,
e nem escolhemos para traba
lhador só aqueles que tem féo 

Partimos duvida respeitando 
é ·dstanao abertÕ�parn outros 
munifestngões religiosas, e 
sem proocupaçüo de imp9ru 
Um dos nossos objetivos é que 
o jovem descubra·o sentido
mairt'" prb:fundo -a.à. vida·.; a partir
dns pequenas e i_ � descoberta
e das experiências que vfio vi

' venao vão descobrindo• p prof® 
do de sua vida, sem que o militante deter.mine o que é o proftmdo do· jovemº 

A proposta de Jesus Cristo é n libertação de todos os povos, é [\filar 
todo o povo independente de religião, cor e raçaº Bevemos vivor' isso na prá 
tico..; é apartir de nossa vida 9 nosso testemuri.ho concrcto p que podemos provar 
que a proposta de Jesus Cristo que ó Uinn sociedade justa, onde todos sejam r

irmãos de fato, não é teórico e sim possivel podendo começar a se roo.liznr 
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, q.:partil::i:- de nos..,

COMO ESTA SE DANDO A FORMAÇÃO APART.IR DA AQÃO 
, _ ___._, ___ _.._ __ -·-· --- ..,_...._.._.... ----------

A fom2,çfio do mili tnntc f'o:.i. v.mn dao questões mais '".iscutidas no Conse 
lho; trazendo inclu.cj.v0 sér·i.os questionamentos� jÓ. que svmbs um movimento 
que se propõe o. formar e ore;aniz::i.r os jovGns traoo.lhador, 1s.i

Podemos oonsto.·'Tir o.r:.:z:t-.i..� c1-ao CJ1..'1)0riência.:; que estamos mui to falilo na 
:fo:.."Ill.açã.o, e que é -ili!:� cx:.r gãnc:,.o. 1.:mn o:tençn.o ospecü:11 neste o.specto. 

Consto.temos qu-J r. ioJ"lL. ,ç_ i0 dc.J militnnte::3 e dos je,-ens atingido13 tem 
�e do.do muito pouco n;j�.r..:."t";.r G.2-. o.ç..:í.J mi.litcntoº Muitas v0zes cooptrnnos os j2_ 
vens, isto é nos grupos de Jtii.·ens ou no local de ·brabalilo 9 escolhemos jovens 
que ját tem uma. certa o.bcrt1u·nr e o convidar.aos di:rctamento para reuniões, en 
centros sem desenvo::i.ve.c um proccrso e sem ·tJ.1.'l'l acom.po.11ho.m.ento de pertoº Temos
dificulc.ades de a:tine;:.r joYcru:: cr;,.1.e 115.o tcri nenb.1.1.!""rra consc:1.ência o.partir de n 
nosso. ai_lj -tâncj_a. ou c_(LH: .. �_:t0 a·U.:n�ii_os,, tcuou di.. :J.culda.des de garantir o. conti 
mb.dnde; :mu.itn.s veznr, cri .. iJJlos rm :tJ.1.JS:to cr10 V�.Iil.O,3 fOI'D1-'J.r jovens só pas!30.ndo 
rnn.teriai..3 cono rGcortoc.<. on··_e ti..�, co::rr,r:�<..:"'ndo •0s pr . .-r'7. o sin.dica·l;o ou discu-
tindo a.osuntoo que 0.stê-0 :fo�co. do f.:lGll. nível d3 ent0ndimento,,

A fom.açao dove so� cr��i�::.1., u0s p�0bl0Ilk�S concretos que vivem os t:i::e� 
balho.dorosc Nn medj_da que Vé'i se des0ob:r.i:..ido denkro à.es·l;a roo..lidade e. vai s 
sentindo desafie.dr:.� im:.n.3 .fo�.:il. · � apa::-·::·i:- a.e n:·ões concretas ,,

Os materio.is 9 cncontcos etc, sEo �T"lpOriiante�::5 porér:1
:1 

sfio meios comple 
menta.res na forno.ção ) e devam zc"t' o:f�:rocidcs o:ocr':b.:-:- do..s exigências que os 
próprios joven:::; vco r..,cntü::::.o 8.:f�-'t..:.r rL .... G doe-- :ib0 �t�'..3 e dn.s e::r:pe::ciências que 
vão sondo realizadasº üs jovens doven :h C.SL,J':l.iiltTo ao descobertas que vã.o fa 

·• zendo .. portanto o. fo::.íi.D.çEí.o ::.;e a.t. -:li:ir.t:co C.0 ·,rn _ rocos::·o; cnso contrár::-.o i es,..:
ta.reI!l.os :formc.ndo :o.ili i.,on-bes tcõricos que v-ão ,-epctindo n:peno.s as coisas que 
puvem ou g_ue ú • .:..i S(.!�_1 1.-:..2 C')Fl}1 .. ':,_1i .... �v e co.nvic9õ.o do que está assumindo .,

Neste seni.;:ic'i.o 9 Õ . mr,�:�·�:1nf-e Çfl�G n p::'ocesso de nili tô.ncia, além do 
_possibilitar a.os jovens a c1cF: �C�)O:i::ri;a .:os sC'!.\S problen.as é de fundamental in
poriância. que estes vii') �nr.1 i•:cndo "is coisas o C:. ::ntro do um processo vá 8.D.lpli 
ando su.c. visão dcadc t. ·. -'�vtL :locaJ, ;r-....ncioor.i.0J e i11-ternacional º Para isso a ... 
ação deve ser plo.�ej-i�o. e c")or.:"!. �- 1d.:i.� -::;n:nto a n:Í.ueJ. j_ndj_vidua.l como anível 
de conjuntoº Cada r.11.1.rcani;c 0 _,_•osp J:ri..súvol por sua o.ção, :raas assa não pode es 
tar desligada do coni1u1to porqu0 o conjunto é responsável por cada militan
te 
Portanto 9 se faz :ncccssó.r.J.ü ç_�o os planos de cidade tonhOJ:1 em co·�ta os VÓ.Fi 

Tios níveis ; n:i.lj_t1.ntes 
novos njlito.ntes 
conto.tos 

Os planoz, devem to::- pro6rGJ:1.2.s e ntivido.des de formcção que responda 
as exigências de cada nível.. "?ois iID e:ncontro de formação de militantes � 
turalm.en::te nnô [ responde ao& �ovos ? pojs as preocupações exigências são di

· Ierentesc Outro inst:rw:n.ento 
revisão de vida e n.ç5.op auo dos:.-e ·..---:·---r� . �' .1 ., / 

, ......
g_ue dcvc:J.oe lavar em contC':. no. for.m.ação e a 

,: . 
niveiso 
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\1rr>f3;_-� O QUE ENTEN�EMOS POR 1:,9."1-O DE MASSA?
-0�1.,1 ·l '- -

Â,..... 
\ r -

1
.\� �C•· r'�. -

( .\ 
_,.,, 

r ·' ' ·1 ---r,. [l ') Apnrtir da. roflexõ.o do CN. l98O, rcuniao 
f (J. >, 1 � ·_l.� ;· .J· lrf'

( 
/ , 8 , , u :\. r \ extra.ordin:.'1-ria de janeiro de l9 l 1 o d6 

·:�'?--..,. ) � lt.:..l ::-\ V 6()�- i-i · 1" �- cumentos de a.lgUID11s cidadas, u defini-(, ,.1 ! 4-"v,''j 
I 11.,,. //" , 

y (V
.
' /�'\v,., \ f'> lt / 1 , L<1'J-'\. çõ.o g_uo se chegou da ::i.çã.o de mo.ssa. e a

\\. ( / /·/ ·,.,, ).-� ., � '-
1 

, seguinte:: 

,., -·, "))� r ,"'/ /-'%
71 

�� 

Entendemos por ação de massa um proces 
-� I; -�) \ lf- \ \ ( J�,1 . L -u, 1 � so continuo de açõ.o� envolvendo muitos 
n • ""·

) 
� \' '� j f ) 1 · 1 ) C• .. ./ � "' 1.,.�,1/r jovens trnba.Thadorcs. com moucntos · fo_r 

'>:· . �, L . .J ,� ' . , 
t{.\,r'---._ · ,., . ....._ .. 1'·'âc? tes g_uo sã.o ns atividades massivas; De 

-i-1'-
• ' ' ;,\!'--{/'-:-... <t � vo-se dar atrvós dn nção nili-tante. Pa :�; A-�,·� r'ij

1
' ! .. !, Ç 1 ""� :;01' ...._ 

rn isso é rmeessário gc.ro.ntix a parti:: 
1/i � rq 1 - J \.J cipc.çõ.o dG todos os jovens trabalho.dores 

\ 1---� \._,.,--::::___....- na responsnbilidc.de do.s a.tividades e 
programar todos os passos juntog com os 

jovens� Pr0ver n prepo.rnçno, renlizaçãor tcnpo, condições, continuidade e 
acompanhamento. 

Imo poderaos ver o. massa do longo, tcuos g_uc ter on conta que a mass·a 
sfio pessoas& Se cremos na JOC cono orgo.niza.çõ.o nltern.o.tivn. da Juventude Tra.
balhadora 11 enquant.o a. JOC nõ.o atingir o ÚltirJ.o jovem trabalhador nfio pode -
f'icar desco.nsaàa 11

• Mes:ó.o g_ue estamos en pequenos grupos nõ.o podemos perder 
.a perspectiva de massa.o 

Nossa concepção de mnssa é diferente dn concepção que tera as organiza
ções de vanguardaº Os w..n.gu.ardistas acho.m o.chnm quo oles ton a estratégia; 
a tática e o povo mo tom nri.da 9 e que sê:.o elos que vã.o cond.uzir o povo., P� 
ro. eles o iDporto.nte é r.1obiliza-los seus objctivos c 

� .• A JOC trun.bén se propõe a una Dudnngn, só quo con outras c[U'flcterísti� 
A " n...'l. - t . cas. JOC Ve essas pessoas, esse povo para � ser o.rro.s ado para realizar

seus objetivos. Não a.croditumos em nn.ssa norta� poj_s :çara nós essa massa são 
pGl!Jft<:>affl. � questão nõ.o ó só nobilizar a na.ssn� nas possibilj_tar que essn nas ... .· � - , ,_ 
sa � �� --�� va �con��nndo o �rocessoº 

Nossa co.:racterísticc. de Lmssa não é pura atender objetivos imediatos.
Isto mo significa que ruí.o tenos que nobiliznr o maior núraero de jovens 
trabalhadores, possível, raais tenos que nobilizar e possibilitar que neste
processo os jovens vc.o se realiz�do, se for.raando 1 ist.oé 1 •· "flssumindo res-
ponsabilidade e consciênciaº 

COMO GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E A COORDENAÇÃO DA AÇÃO. 

Pnra garantir a organização e n coor àc!k'l.Ção do. o.çã.o Ó necessário g_ue
co.da nili tante tenha o seu .:_ __ "- J _ :; J;>lo.no individual. Cada. raili tante ó o 
coordenador de sua o.çã.o, e para coordenar a si nção tenns que ter claro o 
que queremos, objetivos do. ação os meios que vo.nos utilizar, cofil quen a ação
é desenvolvida, en f'unção de quo 1 onde vo.i ser realizada etc� •• Temos que 
ter nuito claro o que coordeno.nos, nuito.s vôzos ficélfilos coordenando os mili 
tantes e não a ação dcsonvolvido.º A ação coord0ru:i.do. e organizado. necessaria
mente é revisadaº Esta revisão ifilplica estarmos revisando todos os passos 
que são dados, as dificuldades, os meios utilizo.dos 1 so os noios estão possi 
bilitando a chegar nos objetivos confrontando o que quéronos o onde chegn.mos,
que tipo de organização nossa ação está ge�o.ndo, etcººº 
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ELEMENTOS ]?ABA FAZER OPLANO INVIDUAL E APARTIR DA.I REV•ISÁ
LO 

.. 1.. ' 

O prineiro passo ó leVf'.ntar a renlido.do onde vivo os jovens e n'rGali
dc..dc do grupoº Então tendo claro estos pontos o plano servirá para c.:jµdar a 
a orientar n nossa nilitô.ncia o para j_sso é preciso detornino.rg o que quere
mos1 porque 1 que neios vo.m.os usar, como VD.mos o.plicar na prática estes meios, 
de�inir otapn.s da nosso. açãoº 

Objetj_vos � Tor claro o que os jovens queren e o que ·riós querem.013 como -
·7·J. J.. 

• 

· Illlll. 1.1.é.\n o.1.8C e,

Meios: QL:ihis os neios que vmios u.sar e como é que vunos aplioÓ- los. 

EtapasgDefinir o que queremos conseguir a curto, médio e longo prazo 
e qucl é o tempo necessário cm cada etapaº 

Revisão: É fundo.o.ental para garf'..ntir a continuidade, pois sempr� é ne 
cessÚrio ir reforriulando clgu.ns pontos do plano� 

Prioridade: O milito.nte o.o fazer seu plano deve dofiirir priorida�e de 
ação po.rn não onvol vcr---sc com nui te coiso. e acabar enrola 
do, perdido diante do conjuntoº 

§�-� Diante dos planos individuais dos nilitantes, deve planejar na
linho. de responder as necessidades do conjunto levando ep con
to. os n:i ve :isº 

O plano do setor deve ser o. sono. do conjunt,o do plc..no individu� de ' 
cc.do. nilitante..,

Os coordenadores do setor tcn 
o papel de cstaren coordenando o con
junto das ações o não coordcnc.ndo os
milituntes p pois cada nilitante é �
responsável pela ação que desenvolve
e o setor engloba �- conjunto"

PortantJ, o se�or dov� ter o 
seu plano 9 levando en conta a reali
dade do movinentó r1'.1 cidnde� o novi
r:íon�o operÓ.rio na c:::.J.::.dc � í!,s�1f:'j.::i� to-
dos os elementos necessfu-ios pc.ra o -
planoº 

O pnnto de referência para a 
reunião d.os setores devo ser o plano 
para que as reuniões fiquon dinô.ni
cas_, e ;pa.ra que. :possaDos possibili
t& um naior ·ii?-vanço n...,,_ nossa açã.o·o · 

' 

EXIG�NCIAS LEVANTADAS APARTIR DA AVALIAÇÃO DA A.ÇÃO MILITANTE E
FRENTE A EEALIDADE DA JUVENTUDE TRABALHA.DOBA , ' 

EXIGtNCIA FRENTE·A REALIDADE: 

º Conhecer melhor a real_;tdade en todos :9s seus aspectos, que se dê priE_ 
rido.de nn cidade para conhecer a realidade da juventude trabalhadorar 
mma linha do ir levantando apartir das cidades problenas conuns da 
juvertude trabalhadora a nível :nacional e internacional t8.1:ilbÓm. 
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• Discutir nas cidades u quGstGo JOCx partidos políticos •
• . Analisar todos os aspectos· da roalidó.dG: infÍuência dos meios a.e co

nunicaçüo � consumisoo, partidos, o te ., " .,
• Ter un natcrio.l que ajude a anulisnr a realidade�
• No.s reuniões dar cono tarefa o.os'militnn.tes UI::18. síntesa das notici

as de jornais que nos interossrun.o 

COM RELAÇÃO l\. AÇÃO 

� i Es.fundor mais o. atividade de raasso., visando o congresso • 
• Que os planos a nível de nilitantes, setor o cidade sejam encaoinha 

dos • 

. 
•

• É preoiso conhecer melhor a 
JOC e a ÍIJ.];'')rtância da suo. " 

, t·f) 
proposta parn u juvonfude t. ,, l·, f, · 
trabo.lhadoro.. ( or'\ \ � (jf �-!,, 

• Que os nili tantos e o movime� .J I r · �-.:- . ". !,. .. "',,I'°\
,";;. f "!_ ,,L;,,,4. ... 

·:""'· \. , ' 
J' ' t\ 

. \ 
1 to estejao preocupados en ser 

nnis abertos po.ro. os problo
c.as 

1 \'"\ \ - · • -,. ,. ,r · : ... -! ! / ' \ ·- � \ ' I • ., I ,I I�- '... c.Jl

,, . 1
"!5, 

, , . I.. Enco.ni.nhar a ação para g_ue 
responda a todos os aspectos 
da vida do jovon trabalhador 9 

levando en·conta o nétodo e a 
orientação e 

• Que o nilitan.te se pr0ocupe 
nais con a fornação na açãoº 

; , ... ,., l (.e. • >- /' ·\ ,C\ " í<';.. .• ; · · ,,,,,, -I 
I 

, ,. r-� l \ . ./ 
/' \ 

. r f �-f, '' \7 _ i Í,j!,' / / \ \:.:
,,;�···,,. ···-' '.. \ ,. ---

1 // Jf' ' �r . � , ,:,;,,,--- ' , ' ' 
I 

• I • /•-li.J .- � ;' .'-�·f-· ..._ ... , ' //' - • t /l ,,\ ' ... , ,, ""4-''- ' 
/-.. \ ,' ! '" �-- ..... 

• Ter neios que ajudem a passar a discussão do Oonsolho Nacional pm:ra
as cidades o vor como fazê-lo •

• Análise dos setores onde vamos desonvólver a ação percebendo o poso
da ação na transfomação da sociedada •

• Levar avante a ação conun a nível geralº
• Levar ao ongajar.ionto no sindicato •
• Ter un csg_ueua g_ue ajude a fazor..a revisão da �ção •
• Que a equipe ampliada recebe os-·informes, passando para outras cida

des •
• Fazer revisão após cada etapa cumprindo do Congresso •
• Ler discutir a ação declaração de princípios e confrontá-la eom a

nossa ação •
• Fazer avançar·o setor comércio nas cidades e ajudá-lo a começàr em

novas cidadesº
• Utilizar os meios que já temos, tm:ná-los Égeis, criar um instru�

mento para levar os militantes a ter perspectiva a ni;veJ.,nacional.
- ··-·---... -

• Dar o máximo ã.o que vi vemos. � . apréndemos pa�a P, juve�.1q c::...-3 trabalha-
dor 

• Ter maior intercambio para troca de experiência e levar a uma aqão
em comumn

• Os li�eracos ter·um tempo maior para favorecer o contato nas com a
base nas cidades •

• Simpli:fic�r os b9le�ins, colocando-os mais a nível dá base {por exe!!!
plo o JT) 9 só assim u pessoal podPrá participar.mo.is. No JT ter hu
mor crítico= a respeito .da realidade.
Fazer uma dinô.mica ler JT em conjunto

• Ter a preocupação de conhecer a história do Movilnentm JOCo 

" Avaliação periódica do plane 11.aciono.J.c
47 

Encontros de formação para militcntes e novos� 
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ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO 

ÜI!lovimonto se faz presente n..�s seguintes cidades: 

Estado do Rio Grande do Su.lg - Porto·Alegr.e 
Caxias do Sul 

- Polotas
- Po.-sso Fundo
- Erexim

Estado de So Paulo: - São P�ulõ 
- .ABCM

Osasco
- Santos
- Jundio.Í
- Americana
- Pedreiro.
- Soroco.bo.

Estado do Rio de Jo.neiro: - Rio de J-meiro 
- Nova Iguaçú

, - Volta Redonda
- Niterói
·- So Joã.o de Meri ti

Minas Gen1�s -: = Belo Ho:rdzonirn e 6.rea industrial

Es:piri t.o Santo: 

Bnhia: 
Salvador 

- Camaço.ri
- Pojuca

Grande 

Pernambuco: 
, - Recife
- Pontezinha

: - Paulista 

Pará: 
- Belém

piauí: 

Te:i:.ezina-

Movimento em con-tat:o� Fortaleza 
S5.o Luis 
Goiás 

·. Plano de extensão : - Curitiba
são Paulo - (ex:pnnsão). 

Estnmos orgnnioo.dos por seto�es: 
. 

, 

. 

- Fabrica 
- Comércio
- Grupo de Jovens
- Domésticas (BH)

-- .. .. . -

48 



O setor fábrica busca novas fornns de organização que ó por categoria 

Covrdenação_por cidade 

Estes setores so interlignm 
em Ul!la coordenação de �idado 1 que ó 
representada por: militnnto de onda 
setor, elemento da Equipo Nac�onnl 
Ampliada, tesoureiro, assistente, 
ropresen-ttu.nte da equipe do triô.ngulo 

eado. cidade tem UEJ.a. equipe de 
finanças 

Coorden�çõ.o do Esta.do 

Em �lguns Estados como: Sfio Pa.ulo 1 Rio do Jo.nctio, Rio Grande do Sul,
temos as coordenações Estadu�is, formadas por.representnntes da coo�donação
de cidades w mo.is o lU!lpliadoº 

EQUIPE DO TRIÂNGULO (Cocrdonaçõ.o do fnbrica nos centros in 
dustriais) 

A nível dos quatro Estados: São Paulo, Minas Gorais, Rio a.ê Janeiro, 
Espirito Santo, o trnba.lho de fábrica é coordenado por umn equipe composta 
de representantes de cada Estado. 

Ten e. função de articular, planejar e revis:a:r: todo o trabaTho de fá
brica da regina. Se reunefl a ca.da. dois meses e pronovon todos os anos um 
encontro de militantes de fábrica 

tes, 
lho). 

A nível Nacional o trebc.lho ó coordenado por uno. equipe de 14 militan 
'.J·lc· sendo que desses sete s�o libera.dos (decididu 7 neste conse=

Ten a função de coordenar e impulsionar o tra.ba::µio a nível ��cional. 
Essa. equipe se encontra -w:1a vêz- por a.no pa:zza revisar: e plane'jar o t 

trabalho. E quando so faz necessário ten reunião extxaordinária., 
Os liberados se oncontréll:l. o.p6s cada. visi -tia. nas c·idades, para revisar 

o andamento do plano nacional e desenvolver tarefas no Conselho Naciona]..
Os encontros Nacionais se dão UL1a vêz por ano, sondo que -µmano é 

Seminário de Estudos é un encontro de formação onde se una.liza todos os 
aspectos da realidade, o óutro é o Conselho onde revisa, decide, e planeja 
o trabalho para dois anos.

Quando necessário se faz encontros extraordinários. Além dó� encontros 
nacionais se pro�ove encontros regionais, como encontro do Nordeste, Sul é 
encontros de setores espe�Íficos, como grupo de jovens, fÓ.brical comércio. 

DIFICULDADES 

• Fal:ba lôcal para se encontrar.e.quando. se tem,. as vezes não é
central.

• Poucos militantes teo elo.reza da importância'da organizaçãp •
• Dificuldades de organizar-se fina.ncci.Jí:ame�te •
• Se tem dificuldad�s de fazer un plano quo ·responda. •
• Não se tem plano de da.tas o aí os r:iilitantes se sobrecarregam.

• 1 
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º Una pessoa. do u.u setor se rQunir con outro dificuJ. tn ,.· pois signifi-. ·: 
ca nssu.o.ir dois setores.. . _ .. 

• Pnssos de outras categorias o.c,01.1:pnnha.r UD setor 'que ru:í.'ó é o sou •

Il\lIPORTANCIA DA ORGANIZAÇÃO 
... . 

9 Possibilita UD.a nnior orguniz0ção no. nosso. ação, fazendo-o avo.nçar
e fncilito.ndo n sun revisão º 

º Possibilita descobrir novas formas de din...�ica, novos neios para. 
fortalecer acção . · · ·

• No co.so dos setores, possibilita. que os nilitantos es,tejam mais 
nais dentro dos problenas espocÍf'icos de sua categoria e :participem 
de encontros específicos tanto a nível d� categoria cono a nível dde
encontros anplos o con isso pÓdonos contribuir na.is c.om 8. cliasse o
perária ? na foro.ução dos jovens trabalhadoràs,° 

• Possibilita uno. orientação conun a todos os nivois • 
• Possibilita una ligação do trabalho o. todos os níveis c-.UIJ.a maior 

dinensão da realidade a desta foro.o. fazer com que o trabaJ:J:ro ava».ce 
º A nosso orgenização por setores, cidadas até o Nncionul pos�ibilita 

temos a. d:i.nensão do qtte significa a esses· diversos níveis- a e.xplor�
ção __ do sistema ca.:pi talista ., 

Sonos novinento de forwação o orgmi::.za.ção dos jovens traba.lhacioros. 
Nossa organiz�ção deve estar on função da ação e nossa ação em funçã

da nudo.nça das estruturas desta sociedade, Não acreditao.os em müdanças ver
dadeiras so não houver ação organizo.d� dos trubalhndores, e a orgo.n4zação ne-
ve ser on :função .:a.e o.tacar as cc.usa.s funcla.o.entais da oxplornç�o . 

·. 

En 1904, no Conselho Nacional o Mov:i.nento decidia a organização por 
setores, isto porque constatava-se apurtir das experiências, que apesar dos 
problénas seren. conlli!l existon os :problema� específicos por cada setor de tra
balho . 

Outra fundru.J.entação ,Ó'a própria foma de organiz�ção da sociedade, 
pois esta está dividida por setores. Cono produção e conércio e bairro é o

local da moradia 
Hoje este tipo do orgc.nizaçãe tem perspetiva de avançar, pois consta

ta-se que estes setores são divididos por rru!l.os ou categorias, tanto no se
tor comerciário como o de produçãoº E neste sentido coneça a nescer esperi-
ências de organização por categorias, P�. 
que vai possibilitando um fortaleci-

;--:--(1-:i\ (� :� nento no , . trabalho. } :--; J �
"'
�) {\ li(\ 
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setorizaçao, sendo que no :processo 1'�.t'<rf: :/izt( ,,/3
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)

\I_ ..l i� ],
- -- _ 

iDJ?ortancia d; e�tarnos atuando no . r {,-,..1 n 1 ---LI- Í ')�1 
bairr o " pois � ai que nora o� trabf}, 

(_ 0 M t 1, e, ,) li:,. .-
LJ
\) ' 

lb.adores, e viveu o.� éonsequencias do 'U / sisteDO. de exploraçao. r:·-- 1
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Todos os setbr�s sno inporto.ntes ostar organizados desde os bairros até 
o local de trabalho pois para ucontocer á nu�ançn real ó necossári� qne to
dos os trabalhadores estcjan organizados • .

É :i.Dportante estar.t::1os aténtos para cada rea�idado e dentro dcstn so 
setor determinante na cconoma. Tcnos que ter clo.ro o papel que joga cada so� 
tor dentro do conjunto da sociedade capi ta1istao ... --· ... e_ ----� . __ _ 

Anal��OE 9 pape�. da produção, do conércio, porque interess� ao gover
no oa.nte:r un contingente de mão-de--obra dosenpr0g0ida no nordeste, que ·papel 
jogá, ús ei:iprcsas tras.snacionais dentro da Economia Nacionc.'i.l, e Internacional 
etc ••• 0 os roflexos�quo ten tudo isso no nosso día a ria •.

São aspectos que dcveo.os ir aprofundando para quo nossa ação ataque as 
causas fundao.ontaise· 

Nosso tipo de organização deve ser constantenente revisado; o estar! 
visão deve ser apartir da ação I:lilitante, pois esta deve estar on função da 
nu.dança. das estruturas. 

•• ,1.. 
EXIGbCI.l\.S 

Nas ,.cidades se ctar prioridade ao aprofundamento da organização do ao
" vinento · a nível local e nacional ãpa:zttir da revisão da ação (respeitando os 

ntveis ). 
Refletir o que significa ser organização alternativa.da juventude tr� 

_ balhadora • 
• Avaliar nas cidades se nossa ação está. respondendo a realidade e as 

aspirações da juventude traboJ.b.adora • 
• Aváli�-se a organização está respondendo as exigênc:Lss da ação • 
• Aprofundar·a iDportnncia de estamqs organizados por setor e o que 

sign.i:fica e 

• Avaliar os setores onde vo.nos desonvolver á nossa ação percebendo o
peso da ação na fro.nsfor.nn.ção da sociedadeº

• Analisar nas cidades a fo:rr:i.e. de organizaçãoo

: 
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Ir:J.porttlncia.: 

A coordcnaç:;.o o.judo. n onc8l.linhn.r o trr.bnlho,ns decisões o oxiBêhcias. 
Ajuda n assoe;urnr a oricnta.çno do noviDcnto e unn troco. de infomaçõcs a ní
vel No.ciono.J.o 

Possibilitn quü. npssn ação mo fique isola.da do cónjunto. 
DÓ. UJ:IB dinonsõ.o nn nçõ.o que ostnnos dosonvolvonclo. 
O trabnlho que dcscnvol-vuuos·, o furido.nonto devo ser coordenado; essa 

coordcnn.çfio deve dnr n todos os níveis desde a 'l.Çfio nilitnntc ntó n nível N� 
cionul e Internacional, pois nossa ação tcn os ucsnos objetivos, .quq é a nu
do.nçn do. sociedade, o para iiudar esta socicdndo, tcnos n nos:on or.iontação, ' 
nótoco porto.nto' p necessário que seja coordonn.da pc.ra. possibilitar que cón
frontànos se noésa ação ostá. indo de encontro con os objetivos propostos. 

... . . 

PAPEL DAS COOBDEN.üQOES: 

* Garantin n linha do oriontnçno do Movinento,
*Fazer a lisr-.ção :o Movinonto, Qo tr::ibclho do
* Fczor a.çfio roprcsontctivo. do Movbonto junto, . . . opora.rias o 1BrCJD.9

UDD,· cio.de con outra, 
' • rJ • • as orBO,nizaçocs ;ruvcnis, 

* Preparar os encontros, lev�do on conto. as necessidades ·dos nilito.n
tes, tsc1ra.ntinê!.o n for:iaçfio o info:i:nB4ão 9

� Infomur o que se passn a nível nacionnl e inter.nacional no.Mpvinento, 
*.Garantir-os proero,no..s n nível n�cional0

* Acoupanhar os�nilitantcs ��is chaves, o os :i:lD.is carentes do aaonpo..
� nh8.:.lcnto e n:poioo

* P.roparar outros .1ilit"'.Iltus,. p�ra que assUDEl.D postoriornento a coor
den..'l.ç5.o,

* T0r o controle c�·distribuição tos docunentos, inforoativos e jor-
naisc.

CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS P.1\RA � COORDENhÇÃO: 

* To�UDa-CX"�oriênci� do �ç�o,
* Ter feito 112..:0. opção clara pelo Movinento,
* Ter segurança da orientnção o nqtodologia do 'Movincnto�
* ·Ter uri DÍn:ino do v�são dn realidade on todos os aspectos, o da rca-

lidcde da Juventude Trabclhadora,
* Ter dispqnibil_idadeparo. c..ssunir con _prioridada.

copRDENAÇXO POR SETORES: 

Dificuldades: 
·" 

* As coordcn .... ,ções ooo estrí.o gur"..ntindo n revisão da o.çã.o ::;,eriod;l.cDJ.:10!! 
te, 

* A coordenação Th..�O tcn claro sou papel e nn.o articula o trabalho,
* Dificuldado cn plOJJ.cja.r a eçã.o,
* Dificuldade de lieo.r a açfio con o conjunto do trabaTho,
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* Falta naterial que nos ajudo nos diversos níveis dG �ção,
* Não so sabe vnlor:i.zfür.- os oateriais; que tcoos,
* Dificuldade do priorizar nos planos a ação nilitnnte en temos de

visitas 9 prograr�s 9
* Não está. havendo revisão no setor;.
* Falta clareza da dioensão e inportância do sGtors
* A coordenação não consegue traçam perspectivas para o setor avançar9
* O trabalho esp&J.ha 0 não se organiza,
* Quanto o.o setor e;rupo de ;iovons falta analiso do bairro,·
* Falta plano do sotor en função dos novos e contatos,
* Quanto ao setor donéstica o desenprego.dos; ton dificuldade eo firo.ar

o setor, falta .nilitanto quo dê prioridadeo

Exigências a 

* Garanttr elenentos coo clareza para contribuir na coordenação,
* Que a coordenação aconpanhe a ação nilitante e o auxilia,
* Desenvolver un processo de fornaçno quG leve cn conta a realidade do

bairro, dentro do una notodo1ogia que responda 9

* 

COORDENAÇÃO DE CIDiillE� 

· LDif iculdade�-�

* Falta de un processo de foro açGo �p�r�ir da ação que se àesenvolveg
daí que alguns por n.5.o teren claro on�e so qúer chegar, aceita.o pro
IlOstas de outros grupos ou saen �o novinento�

* Falta un nnior assuni.r financeiro dos nilitantes, a nível do conjun
to; _cidade o n..'1.cj.ono.l e fc.l ta uua ore;c.nização financeira que róspon
da às exigências do trabaTho nus cidades e nos diversos níveis •

.. * Grande volune c1e trnbo.Tho levo. os Iiili tantes a :fo.zms coisas inec1io.
tas seu traçar pcrsp0ctivo.s paro. o trabaThoo

* Falta cap�cjtução 000 relação ao nótodo e orientação do Movi.Dento.

Exigências:

* Garantir no.is olcncntos côn elo.rezo. para contribuir na coordenação e
nos trabalhos c1as cidadesº

* Que a coordenn.ção acob;panhe"a ação nilitante e os auxilie,
* Desafia� un assistente·.?
* Buscar pessoas con experiõncia e clareza pra ajudar o traballlo,
* Conhecer a netodologia p.os outro� novinentos e tento.r tri:.tballlar jun-

tos quando necessá.rio, ·.
* Garantir os setores através de encontros e anino.<)ão,
* Ter un. plano para o Qonjunto da cidade,
* Pegar o naterial que existe na fom.à.ção novincnto e refletir o néto

do e orietação confrontand0 con nossa prática$
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COORDENAÇÃO DO ESTADO: 

Existe eu São Pu'.}.]_o 9 Rio do Janeiro o Rio Grnndo do Sul, é fornada pc-
.. 

J,.o a.npliado � un ropresento.nte do cadn cidade o o o.ssist0ntc rogionnl. ·· 

* Plc.nej�r o encOJ:J.inhar. o trabalho on conun no.s cidades,
* Procurar ajudar os que estão cn dificúldude,
*Apoiar as cidnces que ost�o iniciandoª

Meios:

* Reuniões de dois 0n dois nesos da equipo
* Encontro de nilitantes0 

* Encontrosdos setores; fábrica, conercio, erupo de jovens e visitas.

CONSTATAÇÕES:

As equipes de Estado teo garantido a preparação, reálização e coordena
çãó de encontros de nilitantes e . J  , ,. se];tinários de estudos reg ona� 
is. Os encontros regu.h.-u-es ten garantido av:i.liações conjunt�s do novinento, 
substituição ou eleições dos anpliados quando estes deixao de assunir. 

As .equipes ten articulado o trabalho incentivando reuniões e. encontros. 
entre cidades vizinhns6 

DIFICULDADES DA CÇ)ORDENA.Ç[O DE ESTA:po: 

* Cono conseg1llir aconpanbar os �idades que est5o con.:.o novinento nais
froco ou que queron iniciar devido as distân0ias entre as cidades e
o tenpo neRessário.

* Dificuldades de os representantes garantir nas cidades as decisões .
* De acertar unn dmncica que respondo n un núo.oro grende de cidade a

revisar o tr�bn}-0-o,
* Se consegue tirar netas para o trr.1b::llhô, n3is nõ.o se conseguiu ninda:

ti:r:'3.r un plano de n.ção pnrn :· o estadoº
* Equipes descobrir seu papel e snb0r a�tioular o trabalho. ·
*Fazer as equipes ben representativos do tr�balho nns cifuldesa

COORD:Ê:NAÇKO DE M:SRICA - (TlliNGULO) 

* Esta equipe encontra-se a cad� dois 00ses é coórd0na os trabalho do
setor fábrica·n. nivel da região SPo RJ. MG. ES. G nade dois dirigen�
tes Nncionnisº Ten visão de conjunto e se preocupun con o trabalho
fábrica no Rio$

* Ten conseguido gurontix un encontro por ano de nilitantes de fábrica
e estão óonseguindo avançar o nível de organização e dinar.µzação do
trabaljoo

* No encontro de 82 se estudou n · atuação D.D c3t0goriat .as d�ficuldades
a perspec�ivo.s para· o trabalho. Foi un oooento :inportante para se de
finir o enco�tro de confécção de s. Paulo e o encontro dos netalúrgi
cos que está se pensnndoo
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Dificuldades: 

Dificu.J..dad� fin�noeira puro articulação. 
os nilitantes n5o·desoobrir1t � inportôncin du articulação, dificul� 
de· para articular. 
Muitas cidades pnro visit�r f�lta represent�tividtde dns categorias. 
Tonpo linitodo poro se encontroren. 
Dificuldade na o.n.nlise da rculidode e dos infernes dos traualhos nas 
ciclo.das. 

Exigências: ��:y:an no encontro do triângulo): 

Representatividade: 
* 

Ter un elonento de confecção na equipe do triângulo. 
*� equipo do trin11ocrulo dévo encani.11.bnr o nnis breve possível e enoa

ninhar isso nas cidadesº
* Ter un oleD.ento do Rio'de Janeiro, fica pano Rio discutir e a equ_!

pe ver oono cnoru:i:i.nhar e

Quanto as fin-.:mça�: . 

* Discutir nas oid�des a org3nização finnnceira.
*·Ver a possibilid�de das cidades fazer u.oa. utividade financeira. en

função da articu.J...ação do triângulo.
* Que os gastos da nrticuloçffo do triângulo esteja no orçunento das

cidades:
* a equipe do triâ�o-ulo fnzor UDn·proposta concreta, inclusive de or

çanonto e enc!lI!inhar as cidades.

* Para gc1r1ntir u continuicb.dre du equipe:
O nilitqnte que é escolhido para coripor o equipo deve coneçar pnrtic_!

pnr seis neses untes dus reuniões da equipe junto con o atuF.ll, para garantir 
a continuidade. 

Intercanbios: 

* A' equipe do triungulo deve din...'U:ti.znr e coordenar os in�ercanbios.
• A • 

* Deve propor intercnnbios dG .::icordo con a c,itegoria, exper1.enc1.as e
necessidade dus cidades.

* Vex possibilidade de intercanbios p8.li'a o sul.

Outras exigências;

* Djnanjzar as visita$ da.equipe do triângulo.
* Cada elenento deve tBr un plano de qrticulução levando en conta o

trabalho de cada cidade
9 

o núnero de ciade de cnda·estado, e as prio
ridades de trabalhoº

* Que todas as cidades tenban seu pl.D.no e envien pum u equipe. do tri ..
-,

5ngulo.
*'Discutir o ·relatório do triângulo ruis cidades. 
* �ort.over reuniões de nilitnntes·de fábrica no estddo. Se possível

por categorias.
* Nos estados onde ten equipe de coordenaç,ão,discutir 7 necessidade

de a equipe ser representntivQ dn categoria.
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EXIGtNCIAS 

* N6s cidades deve-se provocar co� os nilitnntes·àiscussões sobre o
iD.poreônciu e o pn.pel dei coordenação. no.cional.

* Pronover int-ercnnb:i.os con os elenentoS o.npliados º
* Trnbnlhar nuis conjuntnnen·f;e coo n equipe libor.odn.o "� 
* É indispensável sua p�rticipnção no CN e reuniões du Equipe Anplin.da,
* Pa.ssrur. nnte:ti:1is u.e in.forruçõcs e forr:in.çuo cono� o.nnlise · do reali-

dade f'ei-b .... 1. pela. equipe nn.cio:n.nl l:i.beruda, rolutôrios •••••
* Nos estudos onde ten v�1rlas �idudes

7 
deve fa�er un prograna de. vis!

tts con a 0quipa ostn.dú21l.,

EQUil'E NLWI0Nl\.L LIBERL\:Q� 

� F@i apresentado o trabalho ela. Equipe No.cionn.l Libemcln dontro des 
ses clois o.nos .. 

Eo. 1980 tinha seis (6) libern.dos e o uov:inen�o estava an 18 cidades 
que entmvu no plo.no de visita., Hoje C1-!/82- o novbento ten 33 cidades q_ua · 
sã.o visitadas, alén elo Congresso que t0nos·pela frente e não pode:." voltar 
ntr::tz ·. ::. � nni.S pois ln.n.çunos ele w1 praça.o

O tr:tbalho Jobrou� tonto nus visj.tos quunto no secretariado que i;Eta-

su una nédin. de 4 pessoas por din • 
Toclns ns ciclados estsio 1xidindo paro. o liberado 'ficnr mis tenpo na vi 

sita nas frenta o volune de tr�bulho e o núne�o de liberados n5o astá poden
do responder ao poQido dQS cidndes� Nosso plQilo para ns visitas es�ava: sendo 
de duas (2) visitas curtas no lº ser.1estre o. um (1) longo. no segundo senes
tre, ms frent-a ao volune d<, trobnlho este nno resolvonos fazer una visita 
só no :prineiro saTJ.est::G e eliuin':lnc1..o '1. p:1r1do. él.e m.rço pura podemos f'icar 
no.is tenpo nas cidudes, só que isso n.c�inulou o trnbn.lho no secretari�do. 

No Conselho de 80, fo:i. decid:J.do qué fica.rio. dois liberados paro vis1; 
tnJTo Estudo de Suo Paulo 5 �� p�:ra visit� no 0stnào e outro no secretaria
do e cid�des en contaLJo (.µis novos)� só que con o acunulo de trabalho hoje 
xrente os espaços que �brbos e fronte·ao Congresso dois nõo rasponde a todo 
o trabalho no estado e no secreta.ria.doo

No nordeste, tm:.rbéw �s visitas não estão responuendo frente o tan.'Ulho 
da região con seis estados para visitar e a distância. geográfica. 

Ação re];?resentn.tivn;: Re_presentnn.os a JOC: 

* Na reunião Nnciono.l cb ACO; encontro N�cionaJ.. de PO; encontro nundial
da RC; reuniões estuduo.is de PO en São Paulo; encontro de VmtÓria paro arti
culação elo 11..Nl\.MPOS,; reuniões do C'NL; -íilu Assenbléia Geml do. CNBB repre.se·nt� 
elo o CNL na qual faz parte; encontro Internncioru:tJ. er.i Bog'otá c1o: JOC'; encón
tro Nacional ACR; e contatos con bispos, padres, educadores e con cr CNBB. 

* Contn�os con a· oposição sindical de São Pnulo; o.so de São Rer.nardo;
contntos con o novic.en�o unigo das crianças; MER; Assenbléia Regioml da 
CN'BB·, Congresso Nacional sobre Juvontuue e coounicação; contatos con o:pos�-. , , 

-. ção sinclical de Recife e S::tlva.r1..or; Ser.úru:Írio Qe estuclos sobre fe e :pol1.tica 
da AC0; encontro Nacional sobre os nuJ.tinn.cionais Se�ilmrio de estu.c.1o nacio
no.1

1
sobre. . BÍblin. e nov:mento o:pemrio 
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Primeras sesiones de estudios 

Para 1998 hemos previsto una 
serie de sesiones de estudio 
en Bruselas. Los objetivos prin
cipales de dichas sesiones 
son, por una parte, ver el 
estado actual de nuestros co
nocimientos sobre la historia 
de la JOC, y por otra, sacar 
algunas prioridades y planificar 
nuestro proyecto hasta el ano 
2000. 

Historia de la JOCI 

Nuestra primera sesión de 
estudios tuvo lugar el 17 de 
enero de 1998 y sirivó para 
tener una panorámica general 
de la JOCI. Bjorn Callewaert
de la Universidad Católica de 
Lovaina nos presentó un resu
men dei trabajo de investiga
ción que realiza en el marco de 
una tesina de historia. En su 
trabajo, titulado Una Juventud
Nueva para un Mundo Nuevo, 
divide la historia internacional 
de la JOC hasta 1965 en 4 
períodos: 

• La fase de cooperación y de
expansión espontáneas previa
a la segunda guerra mundial
• La fase de construcción
interna, de extensión y de
búsqueda de un reconoci
miento internacional y eclesial
después de 1945 ;
• La fase de
internacionalización y demo
cratización que culmtnó con el 
primer Consejo Mundial y la 
peregrinación de Roma en 
1957; 
• La fase en la que la JOCI
aparece como "organización de
jóvenes trabajadores que
alcanza una madurez y busca

respuestas a nuevos inte
rrogantes" a partir de 1961. 

Bjorn Callewaert se centra en 
el periodo 1945-1965 y 
establece una comparación 
entre la JOCI y otras organi
zaciones católicas de juven
tud, notando que la fase "se
mioficial" de la JOC habia du
rado mucho más tiempo, un 
hecho que se explica por el 
rechazo de la JOCl a "unirse a 
coordinaciones católicas 
unitarias". 

Historia de la JOC en Africa 

La primera de las 4 sesiones 
de estudios dedicadas a cada 
región de la JOC tuvo lugar el 
7 de marzo. 24 personas 
participaron en una sesion 
dinám1ca sobre la hisforia de 
la JOC en Africa. 

Karl Katteeuw, también de la 
Universidad de Lovaina, 
comenzó su ponencia con una 
presentación de su investiga
ción sobre la JOC en el 
antiguo Congo belga entre 
1930 y 1960. Charles
Tshimanga, un estudiante 
congolês que realiza una tesis 
de doctorado en Paris, com
plementó la ponencia anterior 
con un resumen de las fuen
tes archivísticas y documen
tales disponibles relativas a la 
historia de la JOC dei Congo. 
Después dei almuerzo, el 
Profesor Roger Pasquier de 
Paris presentó un estudio 
sobre la historia de la JOC en 
las antiguas colonias france
sas dei Africa y dei Océano 

Grupo de trabajo sobre el Africa 

EI primer resultado concreto 
de esta sesión de estudios fue 
el establecimiento de un grupo 
de trabajo encargado de llevar 
a cabo una investigacióh so
bre la JOC en Africa, y en par
ticular la dimensión inter
nacional. 

EI grupo de trabajo se reunió 
por vez primera el 21 de 
marzo de 1998. De esta reu
nión salió una propuesta de 
trabajo sobre un proyecto co
lectivo de cara a la elabora
ción de una publlcación de un 
tomo sobre la historia de la 
JOC en Africa, que deberla 
estar lista para el ano 2000. 

En junio se tomará una deci
sión definitiva sobre esta 
propuesta. Se contempla 

Indico. 
Tatien Musabyimana, 
antiguo presidente de la JOC 
dei Ruanda, presentó un 
resumen dei desarrollo de la 
JOC ruandesa basado en su 
investigación de post
graduado de educación por 
la Universidad de Louvain-la
Neuve. EI Padre Misheck
Kaunda, de lambia, con
cluyó la serie de ponencias 
con una síntesis sobre la 
historia de la JOC en su 

Madeleine Dessibourg 

pais. 

Otros protagonistas de la 
historia jocista intervinieron 
también, entre los cuales: 
Alex Erlcx, lris Staes, 
Andrée Stekke, Renée 
Christoffel y Basil Van de
Weken (sobre el Congo), y 
Jacques Babakissa, Henri 
Oetrez, Jean Bertrand, 
Madeleine Oessibourg, 
Mimi Bonduelle y Gilles
Boudin (sobre los antiguos 
territorios franceses dei 
Africa). 

igualmente la organización 
de un encuentro de anti
guos en Africa. 



Ha sido considerable la 
aceptación dei proyecto·de 
historia entre numerosas 
personas. A continuación 
presentamos las últimas no
ticias referentes a algunas 
de las muchas iniciativas 
que se están tomando. 

Américas 

En Brasíl, Bartolo Perez 
lanzó una encuesta de his
toria entre más de 200 an
tiguos dirigentes de la JOC. 
Se creó un grupo de trabajo 
para analizar los resultados 
de dicha encuesta. De paso 
por Bruselas, Angelina de 
Oliveira, también dei Brasil, 
nos ha facilitado numerosos 
contactos útiles sobre la 
historia de la extensión de 
laJOCI. 

La historiadora Ana Maria 
Bidegain, de Colombia, nos 
ha entregado una copia de 
una guia participativa elabo
rada para una congregación 
religiosa. Veremos cómo 
adaptar este documento a 
las necesidades dei pro
yecto de historia JOC. 

Asia-Pacífico 

Stefan Gigacz visitó Hong 
Kong en febrero, participan
do en la asamblea anual de 
la Christian Workers Asso
ciation, una organización de 
antiguos jocistas. Está ai 
salir un vldeo que evoca la 
historia de la JOC de Hong 
Kong. Stefan estuvo 
asimismo en Manila, en las 
Filipinas, donde se reunió 
con antiguos responsables 

internacionales como Betty 
Villa, Boy Pascual, Evelyn 
Victorino-Lumiwan y 
Juanito Penequito. Se 
están realizando esfuerzos 
con miras a formar un comité 
de historia en las Filipinas. 

Hubo encuentros con 
antiguos responsables regias 

nales de la JOCI como Mary 
Ho Fung Bing, S. Samy
dorai y otros, de cara a 
formar un grupo de historia 
para Asia y el Pacífico. Se 
formuló una propuesta de 
organización de una asam
blea de antiguos jocistas de 
la región para principias de 
1999. 

En el Japón el movimiento 
creó un comité de historia 
JOC. Jean Tijou estuvo dos 
semanas en Bruselas para 
investigar sobre la historia 
de la JOC japonesa y fami
liarizarse con los métodos 
archivísticos. 

Europa 

En fecha reciente, tuvimos la 
visita en los archivos de la 
JOCI de Francisco Mar
tinez Hoyos, que prepara 
una tesis doctoral sobre la 
historia de la JOC en Cata
luna. Su tesis se centra en 
particular en las relaciones 
de la JOC con el movimiento 
obrero catalán en los anos 
60. 

Centro de Historia y Archivos JOC/JOCF Bélgica 

No es de sorprender que 
Bélgica sea el movimiento 
con más experíencia en 
materia de investigación 
histórica sobre la JOC. 
Cabe serialar pues que los 
movimientos francófonos 
belgas (JOC y JOCF) crea
ron una entidad autónoma, 
el Centro de Historia y Ar
chivos JOC/JOCF, a fin de 
desarrollar su proyecto. 

Fabienne Vanneste, 
archivista en el Centro, 
comenta que los intereses 
de los investigadores son 
sumamente variados. "La 

reacción de la JOC belga a 
distintos problemas y as
pectos fascina a muchos 
investigadores. La posición 
de la JOC belga sobre la 
Guerra dei Vietnam, por 
ejemplo, fue el tema de un 
informe universitario publi
cado hace poco". 

"Otros aspectos que 
interesan a los investiga
dores en los archivos de la 
JOC/JOCF son la ense
fianza católica y la 
inmigración italiana. 
Suscitan también mucho 
interés el teatro obrero y "los 

coros hablados" organizados 
por la JOC para expresar la 
cultura obrera. • 

Fabienne agrega que "el 
hecho de que la JOC haya 
intercambiado correspon
dencia con tantas ONG ·y 
movimientos por la paz que 
no dieron la debida impor
tancia a la preservación de 
sus archivos provoca una 
gran demanda de consulta 
de los archivos de la JOC". 
Los distintos estudios reali
zados muestran también el 
impacto de la JOC en cada 
período. 



Red Internacional 

lnternational Cardijn 

Assoei ates 

Existen asociaciones de 
antiguos jocistas en 
muchos países. 
Ultimamente estamos 
presenciando la 
emergencia de las primeras 
redes internacionales de 
antiguos jocistas. 

Jocelyn Franklin, de 
Auckland (Nueva Zelanda) 
nos informa de una 
iniciativa de creación de un 
movimiento internacional de 
antiguos, los 'Cardijn 
Associates'. Están habien
do consultas con miras a 
organizar un encuentro 
internacional sobre finales 
dei alio 99. Si desean más 
información, sírvanse con
tactar a Jocelyn Franklin, 
Cardijn Associates, P.O. 
Box 47402, Auckland 1001, 
Nouvelle-Zélande. Fax: 62-
9-376-3196. Tél: 62-9-376-
1368.

PUBLICACIONES 

RECIENTES 

Georges Guérin 
EI historiador francês, 
Pierre Pierrard (quien no 

Calendario 1998 

debe confundirse con 
Pierre Perrard, colaborador 
de la JOCI) acaba de publi
car una biografía de Geor
ges Guérin, sacerdote fun
dador de la JOC de Fran
cia. 

Se trata de un estudio 
detallado de una perso
nalidad clave de la historia 
de la JOC en sus inicias. 
Cabe lamentar sin embar
go que esta biografia se 
haga poco eco de las rela
ciones entre Guérin 

Georges Guérin 1891-1972 

Cardijn, un elemento que 
podrla dar una luz nueva a 
las diferencias entre las 
JOC belga y francesa. 

• Pierre Pierrard, Georges
Guérin, Une vie pour la
JOC, Editions de !'Atelier,
Paris, 1997, 320 p.

JOC de Francia y JOC dei 
Quebec 

En un artículo recién 
publicado por un historia
dor canadiense, Oscar 
Cole-Amai, se hace un 
estudio comparativo de las 
JOC de Francia y dei Que
bec. En este trabajo se 
hace especial hincapié en 
las ambiguêdades de la 
"postura apolitica" de la 
JOC y de su estatuto ofi
cial como movimiento de 
acción católica. 

• Oscar Cole-Amai, Shap
ing Young Proletarians into
militant Christians: The
pioneer phase of the JOC
in France and Quebec, en
Journal of Contemporary
History, 1997, vol 32, p.
509.

(documento disponible en: 
www.nl.com, véase Doe nº 

2219971203020023537]. 

Jornadas de Estudios en Bruselas, abril - septiembre de 1998 

Lunes 6 de abril de 1998: Historia de la JOC en Asia y en el Pacífico 
Sábado 16 de mayo de 1998: Historia de la JOC en las Américas 
Viernes 11 - sábado 12 de septiembre de 1998: Historia de la JOC en Europa 

PUBLICACIONES 

;Ade/ante! Boletln dei Proyecto de Historia de la JOC, bimestral a partir de julio, 10$ (400 
FB) por ario. 
Los 40 anos de la JOCI, 1957-1997, folleto conmemorativo en calor, 3$ 6 100 FB. 
Estudios JOC Nº 1, Actas dei Minisimposio sobre la Historia, 5-6 septiembre 1997, 5$ 6 
200 FB. 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL CARDIJN 

La Fundación Internacional Cardijn, creada para preservar la herenoia de la JOC para las 
futuras generaciones es responsable dei Proyecto de Historia de la JOC. Vuestras 
contribuciones son bienvenidas. 
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Companheiros 

Neste número temos a preocuraçao de co1ocar algumas orientaçoes 

quanto a ação comum; tanto da avaliação deste período de análise da real! 

dade como projetando álguns aspéctos dentro do período de planejamneto, 

como o congresso. 

Queremos refletir um pouco sobre nossa característica juvenil: o 

que significa e alguns depoimentos de como a vivemos. 

Companheiros, como podem perceber, o Boletim Militante está mais re 

duzido. Queremos trazer 2 aspéctos frente esta situação: 

19 - Participação das cidades� nosso tempo : 

Estamos encontrando dificuldades quanto as cidades estarem partici

pando. Desde o final de 84 enviamos um projeto com a participação de vá-' 

rios militantes nas matérias. Alguns assumiram, mas na maiori? das maté-' 

rias, a equipe fez ou então buscou em cima da hora, alguns militantes 

mais próximos. 

Esses meios muitas vezes nos tomam pvr�e das visitas, mesmo assim,' 

queremos garantir de estar em visita a partir do dia 12 de setembro. 

Queremos ver uma Lorma onde ::iconteça urna maior pwrtjcipaçao. Mesmo' 

assim algumas mat�rias nao estar�o nesse boletim, como: a ar1filisc d� rea

lidade, pois temos o relatório do SPminãrio, <Jue ê a anãlise do conjunto' 

do movimento. 

29 - Questão financeira 

Todas as cidades estão devendo quanto ao Boletim Militante. Aliás, 1 

a maioria dos meios. F.ntão, na verdade, o movimento tem urna dívida inter� 

na de mais de 20 milhões, o uue nos dá muita insegurança. 

Esta questão não é fácil para nenhuma cidade, por outro lado, pre-

cisamos refletir, pois colocamos os meios do movimento sempre em segundo' 

plano 

Acreditamos que vamos avançar ! 

Esperamos que esse boletim consiga trazer bem presente estas preocu 

pações, ao mesmo tempo que contribua em nossa ação. 

Avante companheiros ! 

2. 

p 



Por que a JOC tem esta caracteris 
tica jovem? Há a1guns anos atrás 
companheiros nossos anterior ao 
Conselho Internacional realizado/ 
em Lirrs, Austria em 1975, reco / 
lheram experiências vividas pe ::
los JOVENS TRABALHADORES nos qua 
tro continentes e concentram- se 
entre os nove pontos que a def i· .. 
nen Pa Declaração de Princípios. 

"Os Jovens TLJ.balhadores 
devem ser protagonistas/ 
ativon de sua própria li 
bertação e a de todos Jo 
vens Trabalhadores s�m 7
excessélo. 
A Jo� se dirige particá
larmente aos Jovens 1rn 
balhadores porqu� a ju ::
ventude ê um momento por 
excelência de formaç�o,/ 
de entusiamo, de r bel
dia, de generosidade 
sacrifício. E nessa ida-
de ê indispensável urnmt9 
q. responda a s. dinamis,
aspirações e nivel de /
compreensão de sua vida
e sociedade. São os pró
prios Jovens Trabalhad�
res que melhor conhecem
e compreendem a vida /
dos Jovens Trabalhado -
res."

o que pensa voce desta afirmação?

O Anacleto de Erexim, nos diz o se
guinte: 
"Vivemos no mundo capitalista. Os 
jovens, principalmente no 39 Mundo 
sofrem inúmeros e graves problemas 

3 

como: o baixo salário, o desemprego, 
a falta de habitaçâo, o 19 em prego, 
morar em bairros pobres, falta de es 
colas, subnutrição e fome. Se isto 7
não bastasse, ainda nos ê descarrega 
da uma intensa propaganda de con
sumo, rnod� individualismo e falsos / 
valores. 
C'omo jov0ns, temos muitas aspira -
ç6 se ncces�idades: d� omprPgo,ju� 
to ealãrio,, allmentarao, casa d1� 
na, n moro, lazer, parficiraçao,es= 
rola. Mas .,e:orno estudar se o salário 
ê o horá,.rio prolongado de-> trdbalho 
nao permitemr Como assumir o c�sa
mcnto se estamo-; d, sr>rnpr09ados ou 
nao temo� condiçocs financ0irasr 
·ntão, como podemos v 1 ver nossa j�

1/entude em sua integridadez r po� 
sivel viver nosaas aspiraçoes numa 
sociedade consumista, onde a gran
rlP maioria i explorada sot todas/ 
as formas por uma minoria mandante 
e privilegiada? E impossível. 

t preciso transformar a 
sociedade radicalmente." 

Em outro momento vemos que nem a 11 i 
dade e nem o casamento"são fatores 
"que limitam os jovens trabalhadores 
em seu compromisso de ação e! porta� 
to, tão pouco sua participaçao no 
movimento. Porém por "jovens entende 
mos todos aqueles rapazes e moças� 
que tem mais ou menos entre 14 a 25 
anos, segundo as circunstancias das 
distintas realidades". 

Sabemos que algo nos difere dos adul 
tos. Mas o que é esse período Juve = 
nil? 

Marizete de Mauã tem 15 �nos e cstu 



da. Ela afirma que"ser jovem e ser 
feliz, é participar junto com nossa 
familia, explorar cada minuto de 
nossa vida, fazer cada detalhe uma 
história para poder ser contada. f/ 
como se tudo dependesse de nós". 

A Geni de Santo André tem 20 anos i
comerciária e coloca" ... é estar / 
conquistando cada dia nossos direi 
tos e alcançando cada vez mais nos 
sos ideais neste mundo em que es=

tamos vivendo. Ser jovem é estar / 
participando de uma fase muito boa 
de nossa vida, pois é a fase que 
começamos a ver o certo e o errado 
e é a fase que sentimos toda ener 
gia para lutar e vencer. 11 • 

Porém há dificuldades nesta f as-2, 
geralmente encontramos conflitos. 
Gostamos do novo, queremos algo di 
ferente. A sociedade está arrumada 
a_começar por nossa familia que / 
nao aceita nossos questionamentos. 

Vejamos as dificuldades de Marize 
te e Geni. 

'' As dificuldades são muitas, por 
sermos jovens somos explorados e 
�arginalizudos por um processo de 
manipulação. No bajrro não temos/ 
lazer, �en e�paço. Tudo temos que 
conquistar. há também a falta de 
confiança que nessa familia tem. / 
Por sermos jovens não temos ca7ac1 
d ade de pensar". 

Fntão, temos clareza e compreen
s;o da prioridade �1e o movimento/ 
faz a esta faixa dq idade no movi
mento operário? 

"Nossa opção e etção e/ 
por, para, entrê e com os 
Jovens Trabalhador-es e / 
não pode confundir-se com 
uma opção ou ação juvenil 
generalizada e difusa,que 
não tenha conexão com o 
problema de ljbertação da 
classe operária oprimida". 

O Anacleto continua : "Por isso en
tendo que a JOC faz urna opçao cor 
reta no momento que se def'ne po� 
um movimento que busca a transforma 
ção radical da socieêa�e. Sabemos 7
queº a classe trahalhadori.1 constroi 
tudo que é feito no pais. A JOC faz 
s�a opção pelos jovens pon1ue eles/ 
sao 60% dessa classe trabalhadora e 
porque o joven é questionador,t.em 
urna vida inteira pela frente, n5o / 
aceita as coisas facilmente. Por / 
isso a juventude tem mais possibi 
dade de assumir um trabalho de mu= 

dança da sociedade. 

Mé.15 �st,1. opç�o/niÍo sic_1nific;;1 que 
a açao 1ue no� militantes desen
vol emas �cja s6 e entre os jovens. 
A nos�? ução se dá no seio da elas 
se operiria e visa n�o só a liber= 

tação do jovem mas a libertação / 
de toda a classe trabalhadora. 

Mas se nos perguntarem, como nós, 
militantes da JOC, estamos vivendo 
essa fase de nossa vida que é a 
juventude, fica djfjcjl responder, 
não é?Além de todos os problemas / 
que a sociedade capitalistn nos im 
põe, novas dificuldades surgem na7 
medida que assumimos um trabalho / 
de mudança da sociedade: falta de 
tempo para namorar e ficar com a 
familia, sobrecarga de tarefas, su 
cessivas reuniões ... E na medida/ 
que nós militantes assumimos um / 
trabalho amior de consciência e 
organização dos trabalhadores, es
sas dificuldades crescem ainda / 
mais. Por isso nos tem surgido ques 
toes que devem ser discutidas e
aprofundadas cada vez mais. 

1. Corno conciliar nossa afetivida
de na ação?

2. Corno formar novos mililantes que
além de fazer avancar a ação,
vão evitar o problérna de sobre -
carga de tarefas?»

(' 
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Nesta reflexão so1Jrc � " ac;.'ao comum, trazemos al qumas 01 inn L .. wó,- s (: in 

formãções dos três setorPs, e tar1bém sobre4"um meio muito fort"! c>n nossa'
ação: o Congresso. 

SETOR DESEMPREGO 

Atualménte, a ação desemprego e
'Xiste em 9 cidades: Petrópolis, Mau 
á, S.Bernardo, Campinas, Volta Re
donda, Pelotas, Teresina, Fortaleza 
e Nova Iguaçú. 

E m�smo nestas cidades, encontra 
mos muitas dificuldades, porque ain 
da não temos uma orientação clara e
definida deste setor. Em algumas 
dessas cidades, existe realmente u 
ma ação, já em outras, existe some� 
te desempregados preocupüdos cm de
finir a melhor forma de como desen
volver essa ação, sobretudo com 
quem trabalha. 

Esse período de anâlise da reali 
dade foi mais trabalhado cm algumas 

_regiões e em outras menos. Como r>or 
exemplo, 'J'eresi n& consc_;i:uj u JélSsdr-

1 

a pesquisa para 500 jovC'n<;, isso ' 
signif ic"i c1ue mesmo CJLIL' n .. 10 t01 lid. ' 
recolhido todas as p('S<•ulsas, um 
grande nümero foi atingido Teva ou 
tros lugares onde tamb01n foi dcscn=

volvida, em alguns em conjunto com• 
o bairro e trabalho. Agora, essa 1 

''pesquisa se faz necessária ser reto 
- mada a nível nacional e trab3lhar-T

� •nos encima dos dados que consegui-'
wos recolher. Nesse sentido é impor 
tante as cidades enviarem a tabula� 
Qão dessas pesquisas .. 

Já a Semana Internncional da Ju
ventude Trabalhadora tev� dificulda 
des de se realizar de forma especi= 
fica, isso quer dizer que nesse pe
ríodo avançamos na análise interna' 
do movimento quanto ao desemprego,' 
mas que ainda sentimos necessidade' 
é de que essa análise se abra para' 
o conjunto dos jovens desempregados
até os que estão trabalhando.

Outro meio forte deste período,' 
foi o seminário de estudos. No semi 
nário nacional estavam presentes Te 
resina, S,Bernardo, Petrópolis, Vol 

ta� Redonda e Pelotas. Para este se
toí foi um momento muito forte de a 
nálise de diversos aspéctos, como ' 
da realidade em si, da aç5o militan 
te, do congrc::. .. >so e do plancj amento-: 
Nest� processo, sentimos mais forte 
algumas nece�sidades como de apro-' 
fundar mais o próprio desemprego, 1 

suas causas, a reforma agrária em 
que pode contribuir na amenização 
do des,�rrPgo e mesmo dP como pode' 
se d-ti n ,rá t.ica uma ação de desem 
� -cgar..ku e • conjunto con; < uem está' 
tra'i.'l lhnnd,;. 

�sle sentido, ficou muito forte 
ne essidade de cc t1nu3r a análi

se a� realidade, procurando desta-' 
car oonto.3 chaves e uP rco1 lrnente rl

-

rarn pistas de r'or onrle vamos e·-,tar 1 

atu.::rnc1o já crue trqz ..,mo:, uma l1ist..óri 
a de aç&es que tenn1nam, se c�vaziai. 

Para definirmos melhor nossa ação 
e rnesr�o projeção, tem um aspécto que 
assumimos de estar garantindo que é' 
escreyer e recolher as experiãncias' 
de aç � isso seria feico o mais ra-



pido posslvel, pois a pé1rtir disso,' 
será confeccionado um caderno conten 
do o conjunto delas. Pois para avalI 
armos e aprofundarmos, t0mos que ter 
presen�e os passos que já damos até 
aqui. As exp(:'.riêncjas que já vivemos. 

É levando em conta isso, que vamos 
desenvolver essa etapa de planejamen 
to, pois na verdade já temos al�uns'
pontos definidos, quanto a orienta-' 
ção dessa ação e que na verdade se 
faz necessário acontecer na prática. 
Nossas ações ele desemprego necessi--' 
taro avançar mais em conjunto com ' 
quem está trabalhando e por ai sen·- r

tirmos e avalia.Ymos se realmente es� 
ta.mos confrontando com o sistema ca
pitalista. 

Esse momento de planejamento é n� 
cessário ser realmente refletido de 
forma_que vejamos plstas para a 9os
sa açao. 

Mesmo levando em conta os ' 
diversos momentos organizativos e 
reivindicativos, ou seja, o próprio' 
congresso. Sabemos que o congresso 
por setor, significa que vamos fazer
congressos de desemprego, mas que ' 
vão exigir muita reflexão nossa, ou' 
seja, um processo intensivo de orga� 
nização, desde agora. Corno estamos ·' 
projetando o lançamento em nossa ci
dade com o máximo de desempregados ? 
Onde pensamos em realizar congresso' 
de desempregados ? Como o desemprego 
vai estar presente nas Comissões Or
ganizadoras ? Como que os jovens que 
hoje estão desempregados vão parti
cipar dos congressos de desempregados 
se no processo estiverem trabalh;;mdc? 

t importante ter congressos de desem 
pregados a nível de estado ou região?, 
Então planejar significa isso, pen-' 
sar passo por passo de nossa ação, 1 

levando em conta esses rnom ntos e as 
péctos fundamentais ou vamos estar-, 
vivendo. 

Neste sen�ido, no Seminário defi
nimos a importância de intensificar' 
4 meios: 
* Escrever experiências - conforme o -
r 1.entação acima. Também estaremos re �
colhendo experiências a nível inter::
nacional através do encontro continen p 

tal e intercâmbio na Espanha. 
-

* Intercâmbios, tentar articular por
carta.
*· C�rresp9ndência - Colocando comoesta a açao, as reflexões sobre o
congresso. E também com Fanny do '
Paraguai. 

i 2if f Jt Pff l/t R-Ri 
1 

* Encontros de desemprego: � neces
sário realmente refletirmos essasT 

propostas:

- Encontro de estado ou região - a
té o final deste ano.

-

Encontro nacional no 19 semes -
tre do ano que vem.

Esses são mais alguns aspéctos' 
para entrar no nosso plano de ação. 
No entanto, sabemos o quanto é im- 1

• 

portante fazermos o possível para e 
vitar o isolamento e desenvolvermos 
e��a �ção em sintoni.:i, po.Ls a expe
riencia que cada um vive, pode con
tribuir, com a dificuldade de outros. 

... 



SETOR TRA.BALH 

�ão Ct?Htf1',fft tJ«J âetO!t t�Í� 

. .. a«aliat«la e ft� ... 
� AVALIANDO A ETAPA DE ANÁLISE DA REA 

LIDADE ... 

Para uma boa avaliação é preciso 
termos claro que a análise nâo para 
aqui. Este foi o momento forte de a 
análise definido em nosso Conselho 
Nacional de 1984. Por este motivo,' 
é preciso ser avaliado para que se
ja um passo neste sentidp, para que 
reresente um avanco em nossa forma' 
de desenvolver a �nálise da realida 
de. 

Se pensarmos no setor trabalho, 1 

veremos que foi um dos setores que' 
encontrou mais dificuldades de em 
desenvolver o primeiro passo desta' 
etapa de análise que foi a pesquisa. 
Na verdade a pesquisa deveria ter ' 
proporcionado um levantamento da re 
alidade dos setores e categorias, ' 
envolvendo outros jovens. Com exce
ção dos comerciários, as outras ca
tegorias não deram muitos passos 
nrste sentido. 

De uma maneira geral, nao 
guimos criar mui tos meios de at.1ro- 1 

fundar a análise da estrutura sindi 
cal brasileira e da conjuntura do T

movimento sindical do pais e a nivel 
internacional. 

Agora, se deixarmos de lado a vi 
são subjetiva de querer se per_gun--T

tar se foi boa ou se foi ruim esta' 
etapa, se não cairmos numa de que-' 
rer ver a coisa do lado otimista ou 
do la00 pessimista e formos apenas 1 

REALISTAS, veremos que esta etapa ' 
possibilitou algumas constatações 1 

que são muito importantes a nível ' 
da análise: DESCOBRIRMOS QUE A ANÁ
LISE PRECISA SER CONTÍNUA; isso quer 
dizer que precis�nos continuar os ' 
pontos de análise que refletimos em 
todo este processo. (VER RELATÓRIO' 
DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS).' 
Muitas categorias não se fizeram i 

presentes no seminário e isto vai e 
xigir mais em termos de discussão ' 
do relatório, pois precisamos gara� 
tir alguns pontos que são comuns a' 
todas as categorias e setores. (Ois 
cutam os pontos levantados no Semi= 
nário ... ver relatório). 
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A�ALIA'NDO E PROJETANDO NOSSA ORGA

NIZA Ã0 POR SETORES E CATEGORIAS .. 

Hoje encontramos muitas dificul 
dádcs em garantir que as categorias 
�e encontrem nas cidades e regiões 
para planejar sua ação. Salvo os 1 

comerciários,%as demais categorias 
estão praticamente dispersas ou ' 
simplesmente desatentas quanto a 1 

sua organização específica como ca 
te0oria. Num·momento como este em 
que nos desafiamos a realizar um ' 
Congresso por categorias é funda-! 
mental que os militantes do setor' 
trabalho avaliem sua organização 1 

desde as cidades e que possamos 
buscar um .maior dinamismo neste 1 

aspécto. 

Como também é de fundamenual im 
portância que cada militante tenha 
uma orientação clara na sua ação; 
tsto significa ir projetando a a-' 
ção comum (congresso) na ação indi 
vidual, na categoria ou setor. Não
devemos deixar acontecer o que acon 
teceu com muitos militantes no ou-
tro congresso; na hora de realizá
-lo, teve que ir para os bairros ' 
reunir jovens, porque não estava 1 

previsto uma forma de fazer ai um 
Congresso. 



O TEMA 

Este processo de açao comum tem 
um tema, definido a partj r da ..1ná-
lise da realidade da Juventude Tra 
balhadora: "CONTRA AS MÂS CONDICÕES 
DE 'l'RABALHO E PELO DIREITO AO EMPRE 
GO". 

Sabemos que o problema do desQm 
,i"Jrego afetu. de igu�ll form.:1 os cm= 
ptrgados e os desempregados, por-' 
tanto tem que ser assumido conjun-
1:arnente. Este assumir conjunto si_g_ 
nifica dar um caráter na ação, le..,. 
vando os jovens trabalhadores a te 
rffin uma análise e bandeiras de lu� 
tas (reivindicações) que busquem ' 
solucionar as causas deste proble
ma e ao mesmo tempo ir criando mei 
os dos desempregados das categori= 
as continuarem organizados com as' 
mesmas categorias e� reivindicar 
soluções. 

Tudo isso ·ao nec s 1 uctdcs para 
serem avaJ Ladas pel0. mil 1tantes,' 
e junto com os imrlicidos no açâo, 
is construindo uma alternativa de 
organização. 

Para isso, o congresso se apre-
senta como um meio 1rivile9lado. 

O LANÇAMENTO 

J§ num rltimo de congresso, uma 
primeira fase é seu lançamento; 
dentro do plano desde jã deveria 
ir sendo por setor ou categoria. 
Se o lançamento for sendo feito c/ 
este caráter, a continuidade até o 
congresso Nacional será bem mais ' 
tranquilo. 

de Experiências 

ada encontro, seja � nivel'' 
�at � orld, sindical, f leu a _xi 

gênci de .;e fazer urn cac.lerno d<:.! ' 
�xp -1ência 1or categoria. 

Para que isso se torne possível 
� necessário que os militantes nos 
envie suas experiências escritas e 
analisadas. 

Seria interessante que juntos 
com as experiências, viesse propo� 
tas de capa para as várias catego
rias (desenho, etc ... ). 

o prazo que pensamos para as ex
periências estarem aqui é até 20 

,... 

"' 

de novembro. 16 

l 

Informes do Setor 

7 e 8 de setembro - Encontro de 
comerciários do R.G.S. 

12 e 13 
de 

( 

de outubro - Encontro
Ação Sindical no R.G.S.
à confirmar). 
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SETOR BAIRRO 

''mitit4,ete4 de d.al1t1to a(,ja1tçam
oJ:i9a1tiJaçã0,'' 

o 

. Como Jovens Traballiadores c1ue mi 1 

litamos nos bairros, estamos busca� 
do melho::es formas formas para queT 
nossa açao responda à realidade em 
que vivemos. 

Para construirmos esta anál e);�'w����:
den10s algu�s passos a nível nacio-' 
nal. Desenvolvelllos uma pesquisa es-· 
pecífica do setor, levando em conta 
os seguintes aspéctos: a realidade' 
da juventude trabalhadora no bairro; 
a ação dos jovens trabalhadores e 
do movimento popular frente� e�ta' 

- realidade; e a organizacão erada a

··é 

partir destas ações. Com isto, fie-·'
mos tentando defini nossas bandei
ras de luta. Mas mesmo reunindo 0s'
militantes de bairro dentro do Semi 
nário Nacional de Fstudos, não con;
seguimos definir e �+-as bandeiras. •
Por isso ficou como desafio QS i.lil'.i
tantes de bairro, em cada cjdade �
regiijo, discutirem mais solre nos•'
sas bandeiras de luta especificas;'
de bairro. <.,_ � '-_ _,1 /

��f-�/.}' 
�./...J· 

-tf'-
. ílll-l�.<�"1-

, ..,,,::; -,t;/ . 

No Seminário Nacional de Estudos 
ficou clara a importância de coorde 
narmos melhor as ações de bairro a' 
nível nacional, levando em conta ' 
que existem diferenças nas ações. ·· 
Estamos presentes em diretorias de 
associacões de moradores e em gru-' 
pos de jovens trabalhadores que lu
tam por melhorias nos tairros. Mas' 
dificilmente fazemos os dois conju� 
tamente. 

No Seminário Nacional (te Estudos, 
revisamos nossas açóes, 1 < rcebe.mos' 
j\Vanços significativos, mus também' 
muitas dificuldades. Por ·sso, tira 
tilos alguns encaminhamentos para con 
tribuir com o avanço do setor. 

9,__ ______________________...;. ______ -________________, 



Continuamos com o desafio' 
oe aprofundar nossa análise ' 
sobre as condições de vida 
dos jovens trabalhadores a

partir da realidade do bairro 
e também, de consolidar nossa 
organização de militantes de 
bairro. Para responder a esteÊ 
desafios, definimos alguns 1 

passos a nivel nacional: 

19 PASSO: ESCREVER EXPERI�N

CIA DE AÇÃO (até 15 de setem-- -- _.__ 
bro ). 

Reuniremos estas experiên
cias num caderno que será de
volvido e..m seguida aos mili-' 
tantes. Isso possibilitará u
ma troca de experiências en-' 
tre o conjunto dos militantes 
e facilitará a coordenação das 
ações. Mas o mais j_mport.ante' 
é que ao escrevermos nossas 
experiências, exercitamos a ' 
revisão de nossa ação. Este ' 
caderno de experiências servi 
rá como subsidio para 0s pró= 
ximos passos, por isso é ne�· 
cessário todos escrevere..m su
as experiências. 

29 PASSO: ENCONTRO POR ESTADO 

OU REGIÃO ( até o final do 

É necessário, desde já, ca
da estado ou região, discutir' 
uma forma de preparação destes 
encontros. 

39 PASSO: ENCONTRO NACIONAL 

naval ou Semana Santa ) 

A realização e o contefido deste' 
encontro dependerão dos passos ante 
riores, por isso será fundamental T 

observá-los. � importante também, 1 

cada militante dar sugestões à coor 
denação nacional sobre este encon�' 
tro. 

O CONGRESSO TAMBtM ACONTECERÁ NO 

BAIRRO 

Vocês já imaginaram realizar um' 
Congresso específico dos jovens tra 
balhadores do bairro? o que achamT 
de refletir sobre isso, e definir' 
alguns passos e meios para isso a-' 
contecer ? 

ENQUANTO rsso ... va.mos tentar garan-

tir a correspondência e o intercâm 
bio entre os militantes de bairroT

de cidades e regiões diferentes. 

Que tal você também se esforçar 
para contribuir com a unidade de 1 

nossa ação de bairro a nível nacio 
nal? 



oco GRESS 

-

Congrt.sso ( um meio da açao comum. 
Isto significa que temos uma meta ' 
mais profunda e a mais longo prazo', 
mas que acreditamos que podemos cri 
ar algumas formas que contribuam pa 
ra chegar lá. Isso também significã 

, que a preocupação central deverá es 
.·tar presente antes, durante e apósT

o meio de tal forma que gere outros
meios.
• 

Definimos no CN/84, que até 88' 
estaríamos lutando pelo direito ao' 
emprego e por melhores condições de 
vida e trabalho. Mas que nesse pro� 
cesso, teríamos vários momentos com 
vários meios, tanto que viva�os um' 
momento de análise da realidade a-' 
través de pesqgisa, semana interna ... -
cional e seminário; um próximo mo�' 
mento de planejamento, outro de or� 
ganização. Em 87 viveremos um mome� 
to fundamental 1 fruto de todo es� 
se processo que também é de reivi� 
dicação, um momento de confronto, e 
para isso, definimos também um meio 
exigente e significativo que ê um ' 

congresso. Além disso, estamos dan
jo mais alguns passos que é como p� 
de ser esse meio e esse momento de 
tal .orma que abra um espaço para� 
valiar a ação da Juventude Trabalh� 
dora, além da própria análise da re

aliqade � encima disso, levantar 
oandeiras de luta e formas concreta 
de organização, mas uma organização 
que começa desde agora, por setor e 
categoria. 

Aqui p0demos retomar o próprio 
tema da ayão comum: o bairro apro-' 
!undando as condiç6es de vida. Os '
desempregados o direito ao emprego.
As,categorias o conjunto disto e '
nai-'S as condições de trabalho. Alérµ
disso, ter momentos onde os setores
sentem juntos para o conjunto ter 1 

essa dimensão.

E mais, ternos que organizar um 
congresso que realmente confronte ' 
com a forma como a sociedade está ' 
organizada, e que busque bandeiras' 
que partam de nossa ação, mas que ' 
const�uam a sociedade nova que que-
remos ,t que., o sistema capitalista ' 
nunca possa recuperar. 

É importante nós estarmos discu
tind0 o congresso, por outro lado,' ------L-,------'--r---''---r----'---,--'--,___.----,---=-- não pode ficar só entre a JOC , te- '
mos que pensar melhor nas outras en 
tidades. Lógico que o congresso é T 

da Juventude Trabalhadora, mas te-' 
mos que pensar bem, pois para dar ' 
os primeiros passos, é bom buscar-' 
mos quem mexe com a Juventude Traba 

-.--...1--m11rn--tt,1;.-,..,��-��J1rL-,-...._,•�n::f?ll::,t,-,---; lhadora. Na última reunião da Comis
_.1 __ --,-
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---. são de Encaminhamentos, levantamos' 
,.__-r.--_ _.__, __ ......._,---�a1gumas entidades, mas cada cidade 1 

deve refletir bem essa questão e co 
locar claramente o caráttPr da parti 
cipação das entidades, que é de: -

apoio, 
divulgação, 
respeito a autonomia da Juven 
tude Trabalhadora. 

Mesmo esse momento pode contribu 
ir muito no nosso relacionamento ' 
com outras entidades. As entidades' 
levantadas foram: 

* P.Juventude Nacional e específicas,
* A.C.R (Anirn�ção dos Cristãos no '

Meio Ru!iàl) sobretudo no NE;
* P.O ( Pastoral Operária ),
* A.e.o ( Ação Católica Operária
* C.P.T ( Comissão &a Pastoral da

Terra ) ,

ii 



* St·m Terra ,
* CEBs,
* CUT (as CUTs regionais, estaduais

e nacional),
* Sindicatos.

Caxias do Sul por exemplo, reuniu
as entidades para conversar sob�e a 
idéia do Congresso e a partir disso 
pensarem juntos o lançamento. 

Agora tem um aspécto fundamental, 
temos que pensar uma forma de plane 
jar todo esse processo, cada passo� 
e desde agora, prever a continuida
de, já que o congresso é um meio. 

Lançamento: 

Existe a proposta de o dia 22 de 
setembro ser um dia nacional para ' 
lançarmos o congresso. O que seria' 
esse lançamento? tum dia para cha
marmos entidades e jovens dos seto
res e categorias, onde desenvolvemos 
nossa ação e outros também. tum dia 
não só para çolocarmos que vai ter' 
congresso, mas de começar a discu-' 
tir. Construirmos essa proposta jun 
tos. S-ão diversas as formas que po 
demos fazer isso: assembléia, encon 
tro, debates. Isso conforme a real± 
dade de cada região. 

Por que o lançamento agora ? Bem, 
os congressos vão ser realizados em 
87. Pela experiência do 39, sabemos
o �1anto exige de n6s; para chega�'
lá, temos muitos·passos a dar. ror

-isso é importante uma ampla d.iJ.-,cus-
. são desde agora, que projete s�es 1

passos. Mesmo sabendo que 2ara rnud
tas cidades é difícil de garantir 
essa data, o que é 1ndamental é ter 
esse momento. 

Pesauisa: 

Nesse processo precisamos ir pro 
jetando onde garantirmos cotrgressos, 
em quais setores e categorias, le�' 
vando em conta onde será mais estra 
tégico. Tendo em mente que vamos a 
tingir categorias que hoje não temos 
ação, mas que é importante. 

Também temos que pensar em outras 
cidades e estados, e ir medindo nos 
sa capacidade, não esquecendo que o 
congresso é um meio onde o máximo 
da Juventude Trabalhadora pode dis
cutir sua realidade e tambérn pode ·1 

facilitar muito de o movimento es-' 
tar se espandindo, e mesmo de estar 
mos apresentando a JOC corno uma or::

ganização alternativa para a Juven
tude Trabalhadora. 

Comissão Provisõria: 

�este período, à curto prazo, es 
tara surgindo muitos encaminhamentos 
e mesmo at� a formação da Comissão' 
organizadora de cidade, se faz neces 
sãrio algumas pessoas coordénarem ,
e�se processo, por isso umu comis-• 
sac provisória. Essa comissão é bom 
ter o mln·mo de representatividade, 
a q�al pode ser escolhida no própri
o dia do lançamento.

-

COm.i.s-sao Organizadora de Cidade: 

A comissão provisóri<.1 dará os en 
�ami;2hamentos até a formaçao da co 
mis�ao orga�izadora de cidade que•
�era no periodo de rovernrro a jane 
iro. E para isso temos que ter o mã 
ximo de discussão Eõ já de r:!efinição 
dos setores e categorülS que vamos 
realizar o congresso para ela ser 
representativa. Então essa comissão 
não serc.."' representativa das entida 
dades, mas dos setores e categorias 

Neste processo todo poderemos a 
vançar ou não; isso depende <los pas 
sos que daremos neste período; tendo 
em mente os três aspectos: 

o lançamento
, a organização 
. o plano 

Então mãos a obra ... 

,. . 
•
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Quando foi confeccionado o livro do 39 Congresso, havia uma espectati 
va muito grande que criasse um impacto, sobretudo nas militantes e disso' 
resultasse uma ampla venda do mesmo. 

Porém na prática, isso não está acontecendo, e dos livros que confec
cionamos, poucos foram vend:Ldos. Sabemos o quanto essa experiência foi im 
portante e vai nos ajudar para o 49 Congresso, n0r isso, é importante in
tensificar a venda dele, mesmo porque temos ct possibilidade de fazer umaT 
29 edição. 

No Seminário de Estudos, redefinimos -0 preço que as cidades pagarão, 
ao Nacional. Até dia 19 de setembro Cr 12.�00, - até 19 de outubro Cr$ ' 
13.000, - até 19 de novembro Cr$ 14.000, - ��é 19 de dezembro Cr$ 15.000' 
cada um, sendo que cada cidade determi ará seu preço de revenda. 

Vamos Duscar nossos amigos, 
ação. 

Téunbém queremos comunic 
História da-Classe Operária 

entidades. É um meio para nossa 

e.o poblicou o 49 caderno sobre a 
"Amadurecimento 1945 a 1964".

Aconteceu nos dias 7 e 8 de setembro em Novo Hamburgo (RS), um e� 
contra de Jovens Trabalhador8s comerciários, das cidades de Passo Fundo,' 

Caxias do Sul, Grande Porto Alegre e Curitiba. 

Os pontos centrais de dj_scussão foram fazer uma avaliação da açao 

que estão desenvolvendo, aprofundar a análise da �ategoria, discutir co

mo articular o 49 C.N.J.T. e intensificar a articulação Regional. 

Diante desse processo de açao comum, o fortalecimento da organizE_ 

çao possibilita avançar com segurança. 

A3 



''Que o Brasil mudou, nos últi 
mos dno�, não hã dúvida.Qual 
o analista �olltico que, por
mais ousado que fosse, pode
ria prever hã dez anos, que,
em 1984 - sob a chuva e sob
o sol -, as multidões lota -
riarr as praças reivindicando
eleiçces diretas para presi
dente da República?

As diretas não vjeram, e ho
je, mais friamente, podemos 
ver que o que mudou mais foi 
a vontade dos brasileiros. -
Todos nós (quase todos ... ) -
queremos democracia e quere
mos mudanças concretas que, 
certamente, não se esgotam -
nas eleições diretas. 

P frustraçao que sentjmos 
quando fomos obrigados aguar 
dar as camisas amarelas e o 
deLate da sucessâ0 passou a 
ser travado nos gab1.neles pe 
los "profissionais" cJ� poli=
tica, está hoje sendo canali 
zada para uma nova palvrd =
de ordem: Constituinte-já. f 

_o termo-chave, palavra mági
ca, panacéia que resolve�- -
todas as mazelas imemor iai'.s 
do povo J�rasileiro. , · rfi? 

ra br�siliense 

teremos dG :cecuperar c.1 ci<1 ldani.-:1 pci:di-· 
', será ntc: a oportunidade de conquisr:c1crn<;s uma par-

ia conduçao do. nossos destinos. 

li.las •.. como poderemo. par · · · f ar? llf inal, o que é Const.i tuinte? Como funcio
na? Para a minha gera ·cio, E' rrrd as que vieram depois, estas não são as úni
cas dúvidas. O debate .foi tâo páreo, nos anos que já vivemos, que a maioria 
de nés, provavelmente, não sabe direito nem mesmo o gue é ConstJtuição. E 
surgem outras perguntas. !la várias formas de Constituinte? oual seria a me -
lhor para o Brr1sil, neste momento? Como funcionaram as outras Constituintes 
do Brasil? E nos outros países? Por que já tivemos tantas Constituint\::S em 
nossa h_istória? 

A lista de dúvidas não tem fim. Certam.ente, este livro nao poderá .resolver -
t.odas elas. Mas cumprirá o seu papel se puder ajudar aqueles que c1.indc1 nao 
tiveram oportunidade de se aprofundar no assunto, a acom�Janhar o debate e pa� 
ticipar, cada um à sua maneira e na sua medida., dc.1 crJnstrução d.:t dcJT1ocracia 
que tanto desejamos." (Texto extraido da introdução c;io livrl)) 

o,u• :i.. Faeu.lda-
1· . .1 -?."f?.l' e n.df r

., 
. 'o -

tit, u. ,: B t-idr. a ·a

.\:/1R1DTA GllRC.T11 rza,;ceu em 3ao Pau.lo., t!m lDSO. Fm 7.-.968_ f -i ·a 
de de J.'ilcsofia da USP. Sequndo e"la di:,., foi lá que aomPçou 
:ra dot· · iv1•os., que a l·iber,aade nüo cai d·o céu, ma:� deve ,;;•.r

da aia, na bu�ca inea•zsáue 7 do :;onli..., e no l' ,r·p. · Lo Pf- I , u tr• '' 

POI.F'T'J.J'l DF USO IN'rERNO DA �TOC - JUVENTUDF OPTT:fil,R [! CATÕL lCA l HA. r P. I {{A 
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Co1r. a lr:ur l atruzo, estamos ai' COT:'t O 

pr�meiro n�mero.do L.½� 6estG ano.� 

Com· a posse de Collor sentimos neces-
• I 

sidaée d.e aeu;:irda..r um ruuco rara termos alp1r,,a �oisa. mais

·concreta eT!i. termos t!e conj1,.ntu.ra. Outro fator é' a cb.-f1:..

cul�aóe que tjvemo� e� carantir uma anilisc �e conjuntura 

terido·em conta a carreira oue, al_guns com

,. ... 1 ;.-

., 

t. 

. . �

,.. ... - -. - ·- -� -�·-·-· 
p.élnheipos tem an<iar,'iq,- As niüc.idas economi-cas mexer<:.1� ___ ..:.�<?..�:_ .. _;"..�.'.: ..

. 
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t .. 

a rotina de todo munao e P 

que ton:ar medidas de. cor., 

., JC n,ão f�iiu a rerra te��6 ·· 
' )(' • 1: '! ., : 

,ao de despesas e etc. 

mos que 

tir uma 

. Cqrituc.o continuamos animados, e• es!pe-r�1 

. ) ': '· -� : ;, ' 
o conjunto do movimento esteja consee;uincto garan 

; ; 1 1 : • ' , • J ,-- • 

a.µál._ise rc.ricclica. Se assim fÔr é d..mportant.e qud 

nos envien pa�a �u�'�ussamos socialtzar estes elementos· 

para irmos: r·re_raranC:u par<'"' um.a 

ASSEMBLÉIA NACIONAL deste ano .. 

boa �nilise-em.nossa 
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O ano de 1990 começa com a 
�xpectàt,vã. ae grande parte do 
povo brasileiro de que este se 
ria um ano de mudanças na econo 
mia do PaTs, Já que terminamos-
89 com a eleição cle presidente, 
saTdo de uma campanha, onde to
dos os candioatos prometiam fa
zer alguma coisa para acabar 
com o risco de hiper-inflação. 
Ganhou quem conseguiu passar p� 
ra a massa a i magen, de "sa I va -
oor aa pátria e protetor dos 
descamisados". Os mesmos desca
misados que ao Longo de toda a 
hist�ria tem ficado a margem oa 
vida polTticá ao PaTs e por is
so nao conse�uem compreender to 
oo o jogo da luta pelo poder e 
não d·stinguem proposta nova de 
f achaaa renovaà.a. pois nao I hes 
e dado a oportuniaade oe conhe
cer sua proprta hist�ria. 

Para garantir a eleiç;o oe um 
representante oa ·burguesia va -
1 e1; tudo, i nc I us i ve chamar seus 

propr�os µatrocina�ores 0e el i
te incompetente e corrupta. En
quanto Co 1 1 o fazia. o maior 
"au� 11 atrav;s aos meios de comu 
nicação de massas para �araFlti� 
sua imagem oe caçaoor áe maraja 
e inimigo úos corruptos, esta -
mesma gente orgarlizava caixinha 
.. e cai x�es) para sustentar suJ 
campanha. 

)' .1

Num momento em que tanto se fa
lou em democracia e respeito; 
Canst�t��ç;o,valeu tudo para f� 
vorecer a candi0atura da direi
ta. A Globo, nunca cieixou "seu 
produto" jesamparado, e 1r,an i pu-
1 ou as informaç�es, favorecendo 
claramente a condidatura Col lor. 

Para a burguesia, os fins just� 
ficam os meios, ou seja: para -
n;o permitir que algu;m que não 
defencie seus interesses chegue 
ao governo eles se chingam se -
a�usam· e se mostram ·preocupados 
c�m os trabalhadores. Uma v�s -
�lcançado_seus objetivos, tudo
volta aos seus lugares. O plano 
bras i 1 �nov.o ter .. hoje como ,?J.JS_
tentaçao no congresso os mesmo� 
grupos �ue sempre estiveram ai 
oesce o per.Í,o,d.o ,,ú() regi n:e mi I i -

• • , 1 

tar. Os motivos que os leva a -
aoerirem � u�a p�oposta n;o são 
oesconhecico�. s;9 ,�ente com i�
teresses eleitoruiros regionais 
ou de olho em cargos nas esfe -
ras ao governo. 

A. prática ae col lor para conse
gu,i r a.p.o i o 0,ão f us i u � n.,9ra
oas e ngoc i ações e tr,ocas <.ie f a
vores tradicionais aos governos
anteriores. cm. a l_guns setores -
teve o cuioado de colocar rapo
sas para cuidar aas 8ª1 inhas. -
foi o caso oo, �jnist;rio do tra
balho e previ��n�ia social co;
Magri (conhecido inimigo das 1�
tas cios trabalhaoores e represe
sentantes do sindical ismo Norte
Americano.

Outro exemplo e o minist�rio aa ., . 
��ricultura entresue; um lati-
fundiário (Antônio Cabrera). 

Col lor se preocupou em gdrantir 
um aspecto que tem sido uma de$ 

marcas do seu governo: a maior 
parte ae sua equipe� composta 

" 

' 

... 



.. 

por,pessoas,Jovens, e/�� novas no 
senar � o po I i ti co, ç,ar·a a.ar. a i mpr 
pres�ao que este gove.rno rea.! n-,;n-
1te nao tem nada :ª, v·e·r 'com o ve I ho 
jogo aa po I Tt i ca bras i I e;.i ra. 

\ 

j 7� 

�l��PK��I 

Jc&) 1a 
1

�esta_mesma I inha e tamb�m por -
uma certa pressa o a n i ve I interna· 
cional, C�I lor escolheu para com� 
por s�u ... 90vernd, o - agr�,n.on;..(;) e e·co� 
1 og i sta. oe ren'onie i nternac i onll 

, I 

Jose Lutzemberger para sei'.' sêu·se 
C r e t d r' i Ü O e lv1 e i O f\ b . t L , m 1<:n e . .-,a 
�uem �nal ise, que tal mancato n;o 
dur�ra muito, pois existem contra 
e. i ç_eos entre êi'liiUOS: Co 1 1 or pr'on)e=
t!u abrir a �K-3b4 que I iga a Ama
z?ni� ao Pacifico, no Per� e tdm=
bem µremeteu toco apoio aos pecua
r i sta s, c-ont4ndo com apoio 0a LOR.
L�tzemberguer; contra a BR-3b4 e
ja disse q�e a �maz;nia dependi -
aa suspensao dos incentivos e do
apoio do governo ã pecuiria.

Como j� era de se esperar, este 
governo teria, assim como qudl 
quer outro que fosse eleito, que 
fazer élguma coisa para tentar 
freiar a escalacid inflacion�ria -
�ue crn boa parte estavd senoo res 
por.saoi I ioaae ea ciranúa financei 
ra, pois as api icaçoes ae curto -
prazo estavam senGo mais atrati 
vas uo GUe o investi�ento nd pro
cuç�o. Ê �reciso se ter clõro que 
em toGa esta nist�ria o sran�e 
µerc.e::or se1upre foi o traba I hot..or 
que nao poõe remdrc6r �eus sal;ri 
OS, 0,nquan-to que O Cinpresar i 8ú0 

remarca con,o quer os proouto_s. 

2-

tomo· para � bur9ues ia, o r:,r-i nc i pa 1
causacor oe infiaç;o � o ssl�rio,o 
,., 1 ano co 1 ! or, ass r m corno os outros 
i-> 1 anos, ar.r.ochou ai noa rr.a is, o sa 1 �

rio, co�fi�canoo a inflaç;o de ma� 
ço c;ue µ�ssa ae 80%. E e1,, abri I o 
sa I á� i o reÇ�oe· mais Ltr,, go 1 !Jc com 
o pre-fixa�ao ca inflaç;o em zero.

U�tros efeito ?este plano para os
tr�oalhaaores, a recessao que por
mais que o 9averno e sua equipe 
� t . 

, , 
�en em negar, Jd e uma real idade 
A inoCstria est; ��aticamente pa;a 
Ga. r11u i t-as e·mpresas deram I i cença -
aos traba I haoores, r:nas er.1 breve as 
_pemi�s�es era massa v�o acontecer. 
vutro pai iativo· que cst� senao ·usa 
uo � a rc6u2�� dos sal�rios junto
com a rcGuçao oa Jornaoa ae �raba
lho. 

Aos trabalhaaores n&o t�m alterna
tiva a nao ser üceitcir� Jª que e 
encostaoo na parede. üu a6eitam a 
reGuçao ou e demitiao. 

U governo ten, :tenta ao :c.e-f'.�f.'l'Oer1
' a 

ideia de que é:iS émpresa's' I cieve,n r!e-
0 1 . t d e rrer aos uc-ro-s, ql:ie ·,·veram no 

passaoo para eviterem as oemiss�es . 
�or;m sabemos que isso oi fiei !�en
te vai ac.or(tecç'r- J:� :mue não ex1

5
' -·, . /"1 . .· ;,--

tl!m J e--ís que os·· ,obr i1�,;í'� a.,.,-fjtzerem \ 
.-i-stô',. e nio far;o por -Í.Á'vr:t' e es - ' 
pontan<:.�a y.on�ade. •,-. .�:,-:-· 

I 

U plano ;/f�el ao neo-liGeral is�o 
/ __ .,. , 

qüe· ach·á que e '.i-i0ra ae \o csb-:ic.o R3. 
rar oe i nterfejAi. r na e�onom ia, ae ( 
XdllúO toC:O /Ó . S:eh:i�· ,proout.:i VO par a -

. . . .. .,• ! • 
. / 'I ':... 

a 1n1c1otiva pr1\lac.a. D'I::!' c-ãr-a-· •. o, 
sovern� at'ac,a,,.:e�.t i nsu i nao e µr'-i. va
t i vanp-Ó cn,prJsds' 

.
. i��tia'f-1\s..:f ey<\ me�

n-,o cm.Presas .9:ue. sen1pr_e deraji 1 ·'! cro 
foram, extinta por .,Q��r-et.o / 

1 • / 

: Estds �;o conoiçoes citéoas pelo -
'..fNI para continu&r oanciJ seu apoio 

\ 

�o urasi 1. 



outra coisa que e FMI nao abre 
ruao e que sejam mantidos os co· 
compróm·i s-sos com a ài vi da exter 
na, cujas t itu I os em l)o·oer · dt! 

bancos� empresas privadds, po
derão ser trocados por ·aç�es de' 
empresas estatais. 

ü governo est� criando u� fundo 
Nacional_de �esestatizaçao, _no 
qua-1· ser ao depos·i tados as açoe·s 
aas empresas pr i vat i z�ve is.·· 

Segundo o programa, sera faci li 
taao b acesso· aos trabalhadores 
das estatai·s ;s aç�es das empre 
sas; a quest�o ;, qual o perce� 
tual ae trabalhactores que terã�· 
acesso e por quanto t�mpb; 

As empresas de capital nacional 
estarao em breve, com dificul
aa�e de manter o patrim9nio 
atual e muito menos ter;o condi 
çoes pe comprar estatais que o 
governo esteja querendo privat� 
zar. Isto deixa o caminho I ivre 
para o invesii�ento de empresas 
multinacionais. Neste J Jogo te -
r;o prioridade as emp�esas (oe 
procução ou bancos.) -que tem em ..... 
mãos.os i1tulos oa di�ida exte� 
na brasi

.
leira. 'lst'�· sig

.
n.ifi

°

c�--'
- - , 

que a desestatizaçao·nao trara, 
necessariamente, dinh�iro novo

para a economia oras i l·e.i ra e 
ai naa. ,por e i ma estaremos pogan
�o a divida externa que, como -
s�bemos, J� foi paga. 

0 governo &-aba ae passar �elo 
primeiro t�ste· �6�t�rtsres�o'�nGo 
a p � s 011.:.i i ta n e' 9 o e i à t; � 6 ! 'e o n se 9 i u ' -
maior i à ·pára 'g<.!raí-ti: ir· que fói,;sé 
mantido ·o· cJ.1c, se·tur'Y.ç;o' ó sover'í,·o 
� a "vi t�; t,re-s·tra" 60; p·á·cote. ··fr•a - , -· 

ta-se ae meo i ca _.-pr�d\V i sor ia :í ,')e,
I ' , 

que trata ou r5:!for:1.ô r.,onetar ia. 
1,0 ent crnto n� · q'�f�IT. · à i ga que o so 

' -

verno perQêu a oportuhiaaae de 
ter o con�J�sso··como s�cio �o 
p I ano, �, mec 1 9a.. que se i:::>ceoeupa

/ . . µ·ou err�. Gar un,a C:tir.10ns·craçao CC 
\ • I. . 

FQrça ap�pv��oo a meo1aa sem m� 
• ' ·, • -;... 1 • 1 1 

t . ,, _ _c::a_nç-<?.s,_ "-'� e; -'�1 ��o aer <:,er.__o. __ _?_'-3:,. __ _ 
1 h 

. ,,1 • ' •. . ' ' . • 
1 ' . 

_ ..... 1era �,oz j r:iro "O_S·-Ci.:1,vr0enõ·OS, � :!} -·
-· t"i cõs, s·e .f.rac;ass·àr-_-;·=.am,argàrà- ff . ; . , : • • --. - 1

._des8astc / .j.c:i q,ue. os congre:s 1.;5 -,

tas cue l ,,c ��a,�.ant i ,La vitoria, 
c

.
úst �ma�-; · aba �00�1 ar ·.- 'c,··ba.-;.-c-� --- ; ;;nj 

• - • 
-.. 1 a rnesr,1a · r�,p 1-<..es' ·co;1, que o ocu .... 

(��� 
--..-: .. ' -! :  . ·1 ,  

:stc1 conjunt1..:ra-êçii<:i,.::a o _movimq.!:: 
. ,,. ') ' ... . . 

to operar10 nd uctuns1ya pois 
muita coisa q�e

1

�ra iQconstit� -
· � i ona I e rr.1.:s;:,o os !:;OV�rn�s -"'1 i I i -

tares n;o c;esrE-:spe i tavar,1, �õo a
bert�mente, asor�.tornou-se çois 
sa corriaueira. E o caso aa reau 
ç;o ae s�l =�io que.teM �e 0x�res 
saGo ue várias fo�mas: 

! • • .! 

j. O plano col f�r j; �heg;�·con-
• ,, • - 11 • 

fiscanao toca d inflaçao 
1 

�e
( • (I 

março.

2.. (,iu itas empresas !em ne:.:,OC'i·GG,, 
(com a participaçao Go s�no��� 

to ou ai retamente com ostra 
I - -

oa�haGor0s) a re�uçao Gc jér-
naGE'de traoa!-hm ·com reGui;o 
GOS ·Sd I ir Í OS . 

�- A ·�r;�f�x�ç;o:cº infla��� 
aor i t'!:I ,.:..,ro, (i UC Cé,USOU 

çao i n:: f uS i ve C.O l-tC(H; i �CS 

eµ 
rca 

',-, 

apareceu nos �rimeiros �ras 
oo 'pia�� atrav�s ca i�pre�s6

1 
• i • t ! ' 

como o sr� ai:-ice interloç;utor 
u6s traoalna0ores junto a . . . : . . � /, 

-te soverno eiue ele sempre 
i' 1 1 . 1 ' , 

apoiou. 
' 

es-

. ... 

t ,. 1 

1 

-·



·�

' 

'I 

h CUT por sua vez, sem falar oo b

ooicote que sofre eia granne rn101a 
como smeprc sofreu, enfrenta �rn 
proble�a- a mais que;� aificul�a
ae ae

0

mo�l I izaç;o �os trabalhaoor
res daoo a espectdtiva de boa par-

, ' 
' 

.... .  

te c..a ma�sa oe que o piano au cer-
to: por qut•, ãpesar c..e tuúo,, mais -
úma ves; quem est� cisposto a dar 
uma cota ae sacriffcio pelo bem -
üo pais esperanoo, oe cetta forma 
comportaaa, melhorias para mco10 0 

lcngo prazo. 

Corno se·nao bastasse tooa a Gificu 
·culdade que a conjuntur� impoc, d 

CUT convive com cificuloaoes inter
Bds �elas v�rias vis�es oe como en
frentar esta situaçao.

lem gente que nao so su3ere, como
�s�D aginuo no sentioo oe bu�
car ai iaaos no setor empresarial -
�ara énf�entar esta crise, chaman
ao' isto oe proposta inovaGor& parcl
entrent�r as ci�ficuloaoes que o
p I e:rno i mpoé.

A oi reçã.b: . .b.a...::tL T se .c.omp0� -e-€>11,o 
no perTooo �e votaç;o 0e mat;rias 
úe intere�se Jqs trabalhaoores na 
consti�ui�te; �b inv�s d� mobi I i
�ação oo�. �rabalhaqpres aposta-se 
n�s articulaç�es e negociaç�es �e 
cupu l·as. 

U 1 º úe l•1a, o se aµrox, n,a e este 
serie! um 11100.cnto er.1 eiue se aeve -
ri a ter cor·a9cn, para , r as ruas -
aenunc1dr, � farça, que est� sen--·- .... , 
co presacia. 

c.speran,os que a CJ-1 e a esqueraa. 
como um toe;�, n;o fiquem esperan
e;o que os traba I hacíores oescubrant 
na p�;ticd, �penas, que este pla
no nao veto para muciar nada e sim 

., - , 

para conservar tuoo como esta, -
IJO Í S ·caue-1 hc.•s O tarefa h Í st.Ór i Cd 

G� oesm6sca�6r a ensanaçao, caso 
contrario nao ter i an1 motivo oe 
existir. 

- -.-.-.-.-.-.� . . .  - . -.- . -.-. -.-. - - . - .-.- . - . - . - .- . - .-.-.- . .  -.-.-.-

&IIK@&[�& @@ & D IMlil©� 
Foi com grande surpresa que no dia 
2) ue fevereiro, todos os simpati
zantes ca revolução Sandinista, r�
ceberam a n�ticia de que a FSLN h�
via perdido as eleiç�es para uma -
candidatura apoiaoa pelas E.L.k. -
Com urn misto de surpresa e r�vo I ta 
todos nos pergumtamos: como isto -
foi possível? At; a9ora· poucas re� 
postas tivemos, o que nos desafia 
a estar sempre buscando alguns el� 
mentes para termos segurança de 
que isto n;o significa o fracasso 
da revoluç;o �anainista e muito -
menos �o 8ocial ismo. 

Foi com a intençao de nos dar ele
mentQs nest� sentloo que oois com
panheiros oa JOC �9 �io parti !h�m 
com totios os mi. 1 i ta.ntes o qu,e quv 1 
ram do proprio Dani�I Ortega em 
um debate no kio. 

Wue isto ajude a· ag�çar c�da �ez -
mais nossa �uriosi�ade em .co���ee� 
der ·o que s'e' pas.s'a' neste. m·ón\ento 
em �os�S p��uena Nicarag�� �' e� 
to<.los os pai ses soei a l"i stas. 

A equipe do G.M. agrad�ce aos com
panheiros a contribuiçao e espera 
que todos contribuam _ para aum
mentar noss�a informaçoes e forma
çc10-.' 



111ú:.TOfrlANúO A NJ sronJA .. .•. ·á 
-------------------------' ' 

11 'PéYWA úAS éléJÇQéS NÃO SJ[JNJFJ

E8U U FJ1,1 DA 'R.éVOLUÇÃU ... 

(,/uand.o a -/.Jle.n:t.e 
de11.4of:.Óu. 'ô ,1onw 5i..-1mo, e o i..mpe-
·11.i..a./..i..,1núf

. 
·· cll...i..av·a am. mode../..o novo

pall..a a Am;11.�c« la:ti..na {mode./..o 
econÔm.i..c0 ·e po ll:t.i..•c:.'o .i..n:t.ei..ll..arn,e:n
:t e. i..mpo -1t.o) a /levo -lução n.i..ca·11.a -
�uen,1e :t11.i..un/a num cont.i..nen:t.e 
-1ubme:tido a ·t 11.e�.üne4 · m..i.../...i..:ta11.e.-1: 
d11.a�i..l, Ch.i.../..e� � �ua:tema./..a etc. 

cou uma nova 
A 11.evo-lw;.ão·1 m.a11.c 

etapa na h�,1tÓ1i..i..a d

ao-1 · povo,1 .!.:a;ti..no,1 arne/li..c.ano-1. 
�>/lopoi--1e a de.

,1env0.f.ve11. na N.i..c.ali..agua um. novo -
mode../..o d•emocll..atti...c.o adap:tan.<.Lo-,1e 
a,1 ,1ua,1 pa11.:ti..cu./..a11..i..dade,1 e ,1ua 
hi..,1:tÓ11.i..a. Admi..11.ando e 11.e,1pei..:tan
do a-1 ou:tll..a4 /levo./..uç.Õe-1, en:ten -
dendo que. n�o ,1e :tll..a�ava de ll..e� 
p-e:ti..11. me.cani..came.nte, e-1/.la-d f.01una,1

de. ./..u;t.a,1. ' \ '
\ \ \ 

\ -·-
, I '. \ . , . ' : , . -:. .1' 
1 1 /; , .. , 1.1 lu:ta· to.e i/.Je. ,d 

I l • \ ' i '-: � . ' t \.: ·� .... . 
T .. 

' 

dan_(/,9_,,'; CO'fl- ,(_m/.Ju(l.vz.e,,.1,,. J;,r+"]_ ;n9._j_ · bai..ll..� 
ll..O/.J, na/.J ca,1a,1 po11. :toda a ni..c.a11.� 

. , g,ua.'.. IUenâe.ndo d ll..ea.f.i..dade ,10-· 
_:. ê.i.d'-l, 'e.con.Ômi..cd., c.u.t.:t:.úl'laL· t-n:ten 
.. dd.nd.o a f_d/1.ç.a da 11.ell..i..rJ,.i..ão e.m :t.0-.1

da a Am;ii..ca lati.ia: não e.Xi../.Jte··' 
con:t/1.ad�çÕe� entl'le·�11.l�:ti..�ni..�mo· 
e /1.evo.lução. 

•\ 

A �Ué Sl P'R.UPUNHA:A RéVULU�Âô 
=--4-�-======---, -, + --------7- , 1

11/od.e./..o p./..u11.a -
./..L,1:ta com econom.i..a m.i..,1.:ta no ca�p 
po i..n:te.1t.nac.i..ona./... Democ/1.ac.i...a com 
au.:tonomi..a, pá/.J., J4to lo.i.. o gu� 
,1erp.p/le pll..eocu.pou 04 lé·: U{). CfrUe 
poll. j_4;f:.o n m.i..nall..�m no,1,10,1- po4:to,1 
o 11.9-an.i_l,all..am m e/1.C ena1t.i..o ,1, i_rj. v 0;di_.,q_
11.am ou:t/l04 pal,1e,1, com acam�amen-

, 

:to,1 ••• e/la a �ue.11.na.

' . 
11.LtÓ 1t.i..b 1�à e · J 

I � .:te,1 <td.«7t'em 
'·-..!

1 (/m.·, pe1;ueno :te/1.
m�lhb e� de hab.i..:tan-. \ . 

vá�:i..a� 't11.ontei..ll..a4. 

5 

',, 
., 

611.a lnvadLdo iodo,1 o<l;1e�undq4, 
;lodo,,1 · e,1,.te,1 ano,1. p11.ocull.0:va!no,:;1 -
def_-ende/l. o no,1,10 mode./..o. _u,r,L po.vq 
<frl,le 40/.ll..end.o ma,1 ,c;,.ue ,n.e.11,io r,,G:•4/.JÚ�· 
iamo,1 ke4Ld:tLnd.o e defendendo a 

• •., I 

ban.dei../1.a do atw-. ·a./..i..nhamen:to, eco' ,. 
no�ia mL,1i:.�, p.lu.4aii-<Jmo. 

1 � 

A 'Rl5J5Té.NCJ/J.: 

Em meLo a �ue.11./1.a, 
t.h.e,;;..amo,1 a 1 2 ele:i..ção J.i..v11.e e,,1 
19�4, tom pa/l�lclpaçãb �e ·1·���
:(;i..do/.J � a f./lerti:.e, /Ja.i..u ·vencê.do/la. 

· Con.:ti..nuava a :,,iue.ht'ri e', de }Je.i..:to
abe11..to, co1,1. ll.úJpá./..do ,;zo1uit db' po 
vo, do g,ove11.no e .tam.bém /l.e,1pald-; 
ma�e11..i...a,l de pal,1e/.J ���Lh�h�. 

,,; e,11,w, com· a4 11.e40� 
.luçÕ e,1 cUi da vNU, d.«-• trm.d.e.·na.:çã.0c 
à poi.Lti..ca ao,1 EUA, •À,1 i..nve-<J-i:.l ,_ 
da,1 apo.i...a.nclo a. 'con-tmz-1Z:e:ve, ha;ãó ,·
0,1 boLco:te,1 economlco-<J do, me�mo, 
pe1ü11.anec.i...am. ;;amaLtJ .., 01J éUA i..nde.
'3-i..3ou a ni..cali.'O.:]-ua: 4aif mai_�-�de. . ·i ; ; 60 m.i-l,moll.i:.o•,1�·.·,, ,; i; ; 

! ; �L' ·1· ,• i . . • �, I l \ 
/ I 1 • 

' . 1 : o povo 11.Ç4.i..h:6.i.hdo 
J 

enl/1.en.t.ando a mo11.�e o de,1�a,1�e -
no campo ,1oci..'a./.. ·e econÔmi..�o. flti'
, 11.a da11. um càll.á-i:.e11. · éei.n:aa, mai..,1 ·de
·rno c:11.d.li.co 1·Zt /1.evo.ituçã<?' ,' f:i,;,., ,;mm:d"

umd ion4��ku�ç�o;�d/lcada pe�a d�
�dhomia e.-i�d�p�h.d�nc�aJ ���abi:
1-ece.ndo 11; .e.ieóeA.d&..ti.e no· 1 cârí1.piJJ'''po�
tl:tú!.o, etôh6mi1:.o 'e rt.a · C!J..,zf_e.);a···'do

... r.. -- ' , , 'pai..):;. '(;orno· :t'd.;iib �1ri e:.:,.tava. p11.'evl..J:J/f.
.to· iid·' 'é.on,1'.f.'i..J..ul..ç.cto, · -te11.iê::ún6/.J (r/lC!

, h.kati..J';l/l.. 'â/.J 'ê:-lei.,;.Õ e-<l eh t1.·o··.Yi'rt1.Ó/lo
: d e 1 9 9 D . • ' · n , · ' · · , ' · , . · • ,� ··, 

,,., 1 

1 1 

AS EléJt Üé'S':' ·- ---- --�- -- - -

' I • ., • � 

é11t acÓ/1.do c.01,1 ,1/.J 

. •p11.e./.J.i..aen:t.e,1. iJ.04,. p9:lt.J é./J ç.�1:1-ljWí, ;-

ame../1.j_cano,4, cfvat(tÇUfl04. g,1_ f!.�e.,j..ç.pe,1 
pa/1.a 25· ct.e:. f.e.v12.1t.e.i..11.o/ <lú ,, ,u.._q{i':- -
:t.<7-ndo-a de/.Jde '6·�.� .. /.o-(J/.JeJJt .. 4f!;_-f>,f1:1lltlE 
ao 4 o ,1 c..on:I.A.a..r1.. Çli '?,d-,[l.'�P � <1. •. /f,.e,f .i...
n.Lrt a.Lr;un/.J p/la,;.0,1.;:, avt,e · .1-ri,, . r!,íZ n.z

vem.b/l.o i.:;- llondu.11.a/.J /.Je comp1w1,te.-

f/ 



.. 

• 

�la a d�4ma�i:.ela1t. a4 ba4e/J mlli�a 
II.E4 de conA:.ll.a/J, fila4 04 ll. (jlj .dab-;_ 
.ta1t.a1,1 e4,te acÔ1t.do, po11.,;ue lttuel1t.-i..= 
am llquida11. a 1t.evoluç�o e e4ie 
p1t.oce440 democ1t.ai:.ico, e, che�ando 
a aai:.a, naaa havia 4ldo (e-i...�o e 
o p11.oce440 eleii:.011.a.l aava pa4404.

04 [t.UU havia -
pe1t.dido a p044lbllidada a� ven -
ce11. 04 Sana-i...nl4i:.a4 pelo4 coni11.a.d 
ai11.av;4 da �ue1t.11.a a11.mada. 

F .L3em.o 4 a/J e)_e..l
�P e/J c�n4clenie4 de que a4 condl 
çoed nao e11.am boa4. U µovo nao 
�inha llóe11.dade pana ele;e11. na -
'-ír1:_ele morn.en.to. //avia MLLi ... i:.a p/t,<Z.4-
4 ao; de w,1 lado a o pr,,.9-0 ame/l-i...ca
n.a �ue p11.opunha a pa3 com Vlol...e-
t..a __ Cha,,lO/l./W; ao -;;-:i�-;;--��=����1=�
:::.:!:�!:!!:·::!_ <tlle e//.atn rzpll.e.v.Je.nia<tçr pe.Lo,-: 
a.me11.-i...cc.n.04 co,n.o a con,tln.ul_aade. -

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

a ,rue.1uz.a. 
Conco.1uz.e/Lati1 9 

pa11.i:.ldo4 e a col...L�aç;o ae 14 pa11. 
,tldo4 apolado4 pela ,cada blanca� 

Como i:./l.abalha11. -
ne4ta4 tonalçJe4? U povo votou -
com wna p.L/.J�ol...a na caóeç.a. Fo,L o 
voi:.o do de4e4pe11.o pa11.a acola11. 
�om_�_�ue.11.11.a, uma Lni:.e1t.ven��o a 
-t11.ave4 do p11.oce.440 �le,L�o1t.al.

(J /Ui:.4uLtat"t.O. 
4�,d� voi:.a11.am na f�lN c0n4clen -
i:.e4 de da1t. o vo�o aa pa3 com ai..� 
nlaade. A coll�a�ão apoiada pe: 
lo/.J �t.UU l�vou j�,?� do4 voio4 
de ae4e4pe1t.o pa/1.a alcançan a P�I· 

Temo -d um f_u.f:.u11.o 
�ove1t.no com po4lçoe4 ani..a�onica/.J 
com a FSL/i/. Alnda 04 que voi:.a1t.am 
nele não vo�ou no pa11.�ldo, ma4 
na po44lóll...idaae de.�aJ. 

hAVJA UUT'i<.A 1U.TlY<.N1-ITJI/A??? 
------=-====-�=========--= 

U c,,.ue. neceb e;,104 
da comunldade eu/1.op�La tol uma 
decla1t.ação ... 5e�ula o bloqu�lo, 
pol/.J mu-i...-to/.J pa-i...4e4 4e�ulam a 
lln.ha no1t.�e-ame11.lca�a. Co11.1t.lamo4 
o 1t.i..dco de pende1t.mo4 1 pel� opção
gue .tomamo/.J. fflai..4 não �abla �
nea.l-i...dade da Nlca1t.agua necuan.

6 

_ T emo4 urii pa/1.i..ldo m.q.,;;o 
11.-i....:lC:uL-i...o; um exe1t.c.i..-to q.ue .tern 11.ai, 
jj-e./J faai../1.loi:.ad. Um ex�11.cl;to cg..ue C 
nunca val apon..ta11. 04 canhÕe; pa1t.a 
od campe4lno4, .tnabalhado/l.e4. Não 
da1t.; �olpe mlll.tan. Não; um exem 
plo pana 04 demai4 pal4e4 lai:.lno� 
ame.11.icano4f' 

A 1t.evol...ução nao e um 
tato concluldo, iem �ue /Je/l. def.en 
dúta 4 e;jun.co a 4 e!}undo, di..a r;z d.la. 
(" 

. 

... 

Je11.�a a mo11.ie aa-la pon conclulda. 

7; endeu a FSL/1 a bata
lha elelional, ma/.J 4e to1t.i:.alece o 
pnoce4/.J0 demoa11.�i:.-i...co �ue vlemo4 
d.ef.endenclo. é4i..amo4 pa44ando ,1 

malon pnova ae to�o ��ue pa44a a 
/1.evoluç.ão. t,ouv1,:; u111. clima c11.Lad..o 
onde dlvul;ava-4e �ue /.Je Janh�4-de 
mo4·,,_;enla l//.aude, e 4e pe/1.de44e: 
ITW4 nao l11.Lamo.,J en:t.,H!.?J·ª"' e. a-d/.JLm 
con. tlnua11.ia,n lni.__eJ,v.i.ndo. (.!4 téUU. 
de�u0d coni:.11.lbulndo /inan.cei11.amen 
:t.e com 04 con..t1t.a4, me4mo depo-i...4: 
da4 eúúçÕ, /.\. 

�e1t.emo4 o malon pa-i...4 
d� opo4lçao, pa44ando pon oui1t.a 
eiapa da 11.evoluç�o. 0 �ovenno p11.o 
me�eu VO ala4 pa11.a 11.e�olve/l. p�obl 
bl...ema/J economico-d da NLca11.a�ua,. 
e4:/...a1,w,,_; de o-lho.,J aó e1t..to4 •.. 

ff Sé!YJ'P<Ré ·.� N:JCAY?.A�UA êf:J lvUjSu CU-

1-:li's,ÃU, AtYJU<JCA LATJNA ·Pllll r<C

VuLUyÃú ''. 

' IV µ.o de4a.nime meu povo 
N�o de aco11.vade �eu povo 
A pa . .t1t.la p11.e.cl4a de 4ua co1t.a,;;.e11, 
e /Jeu valo1t. 11

• 



• -'/()V1111:: \IJ() 

1/ � • �,--; J i____::r ) I -'1 . 1 i ('\ "l ç;l . 5 
- �"4J·-j ... J. / ·-· ,_J__ :::J � � \ 

,:..J u 

1) 
t.o

= Í"f:... vl�];,;.;;C:h r, . .IPcl U >1.1-<1.:._ca-
�C' ,:tr--C::!lÚrf·�.JC(,'.:-> �, ..... ?;:u.Jl(, 

,,O li ti-· 
co 

t 01:i !!ll";: ::-: :: l ·�v;es r;,---;,H, t)" · :..; e o· 
maj :n· ,'::i.l :_C:icaLo C:.t.:\ /.r,.�1:·.'.ca La-ti
�a, com cerca de (00 �11 �raba -
lhador·es. 

E iJl te- c .. .-�.�"<..:,::,"Or·J�r . f>ti. �1 • .: tr.:. 
. . ' J 0 e e..,.. ri.,: ::: �: l.-:.... � ;1 , r: 1: ,.1 .:_4 e � .. e· "':) �-- � :-!. ,_j , 

tevt,; ir:�l..l!::, l\'t t1, __ i.h .. f'<..)-,:{.,,.:t, .... 0 e:·�-

, , .. � ·t··· d-� ,·,r-� J pe,. .. e. �.n a,ri!.O üi.l Cv i � 1 1 luca 
de comoa�e contr3 d c��lt�ura

;-;as. 

, . 
1.0 ,�c.aaa ce:; lxett._i .1 Var·-

Ls�i. e ;; •. r.. ,é c.:J.e .. <,,,\<� cuús1;;cu 
ti v;. Pri -._;.,e .1 ur .::-,s.:.çao r«rti.::ipu 
desde a reto��d& d3s lut�s dos 
tracal11aêores, c.HI 78. ·.�iv01'am 
dois momentos om �ue u �LnJirato 
quaB0 passou b m;o aa CUT. O pri 

. -,r, .. . ..... -

meir0 em ;o, quanco h 0:�n�ç&o -
ganhou, rr'as não l�,'OU; e c·tido 
fraudes (cr0ca <las �rnus) 
pelo· presiden�c na époc,.) ::> 
conhecido êt1'01.li.i::•elor-o Jo.-.. •.:..lluh;_,_ -.. 1'"' �., ... 

e a sei�uncia er. 81, qu. nc!o o v0to 
dos a.pose·,1.t.<1dos <.t.cf i :� i.: áf::: olei
çoes a Cavor do pclerb.

De 1� para ca ur--.c:. ie 
aconcec�mentos tem s0 ·ca�o e 

cfo 
C' 

real e �ue a oposição 1.:cn perdi
do terre:·1O na cateeo1·i:: � acumu
laao derrotas sucessivas, n�o so 
m.e'fi·te ao n.i ve 1 éa;:; eleiçÕd.s, r!las 
também em outro::: ·momentos �sseJ!!
bl�ias, congressos, etc.), rrom� 
vi dos pelo sincLi..ça't.9 ,, . ._ 

/ 1 . � ! 

Bstab 'e] e�çb�s er./;1r-ticu 
lar, acont.ecen .. e1,n l,lJhé:l.. c'onj untura 
de muitos desafibs �ara o �ovim-

1 .' ·- �. \ 

mento é.os t,rqb,a.lh;t,J.orcB. \ 
' . .. 

No momento es�ao ce�Go rca
lizacas diversas avaliaç�es so -

bre o �ltimo processo e da dei 
rota sofrida pela oposiç;o, de 
modo que ainda nio hi uma aval� 
ação acataàa ou ,nesmo conscnsua L 
a n{vel o.·o c·onJ·unto da e)� · � ;,osiçao. 

Para esta avaliação consi 
<!eramos as see-uintes q�e.stÕes. -
como referência:

- A conjuntura pol{tica;
A implantação da oposição 1,.:.·
catee:oria;

- O pe.lego;
- A CUT;

- A campanha ( for1itc'lção
t�tiias, etc.);·

- Outros aspectos ... 

char,,-

Chanamos a atençio rara 0 

fato de que, a avaliaçio a�ui 
apresentadn, tanb�m �e situa e�

. • - • '! mo ªt �emais, nao se consiaera2 
do nem completa,ne� conclusiva. . ··-· 
e, sobretudo, sujeiLa a equivo-· 
cos dada a carência ·d.e ur{t�- = r��: .. -
tomada hist�rica mais pre cisa, 
portanto, sujeita a ser rcconsi 
derada � rneclida que avançam as
discussões e avaliaçeos deste 
processo. 

Co�ent�rios <l� �ia .;..a ar_-
raçao: 

"que nos perder{a�os
1 

todos 
sabiámos. F1as que serin 
uma der rot.a n0s te .ni ve.l ... i! ' 

2. = A CON,JUNTURA POJ.,TTIC/\:

A eleição a,) conteárj o .::.o!.· 
anos ante'riores, F.Ct>nteceu er 
harço (quando nos �utros anos, 
ela� se •.:!.avam eHt jt�nn'o'}. · 

'Isto n·ão acon.tece 
1

à 
. ,' 1' 

toa .. 1-.1,·
. - - ' . . .... _)- \. 

e�eiçoes sao .antec�pa<las 1ropc 
sitalmente, para 'evit'ar''ciue' cí
junho co'incidissem. co;/ um (.fos ·'._ 
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contenta.mento-populac. frente o no 
vo governo, como consequência de 
medidas econ�micas impopulares 
que este t6maria. 

, 

A imagem do pelego esta lig� 
da a do novo presidente. 

flcste seJtido as ele}ç�es 
acontece_.ram·, cbinc:úlentemerite, a 
um quadr·o 'de expe'ctativa da po')':'ü
lação ao novo governo e ainda sob 
o impacto do resuitado· _ele'i't.oral
e, portanto, com a !)OpLll;:ú·id<'l.dP
dq presj dent,c Co l lor ;:\ j nda sem -
sdfr·e·r ai-,alns'.

A'o 6�ntrar:i o ··c·o qu·c· sd 'pre -
vi�; em c1.J:iu.'ns setores da Ôp'e,;sição 
dé que as e 1 e:i.çÕes para à ·.si nd'ica 
to dos u;etal'tirgicos ir·.i'am ré·r,r·e �
sentar o 32 turrio, ·que os meta -
lÚrgi cos votariam à esquecia, a 
reação �os trabalhadores ao plano 
não foi. n.ec;ati va nos primeiros 
dias e demostrou, pelo contrario 
uma expectativa e um voto de con
fiança ao plano. Vieslllo o não pag� 
mente do vale ou a rerspectjva de 
recessoa e desemprego na catego 
ria, nau reverteu o quadro. 

E portanto uma conjuntora 
desEavor�vel e que nos deixa, in
clusive, uma série de qucst�es -
para �erem �elhor refletidas. 

Um nutro elemento que teve -
um certo peso au n{vel da conjun
tura, foi o aumento das tarifas -
de Ônibus pela rrefe:i tu1'a <le são 
Paulo, Este fato foi bastante ex
plorad� p�lo sindicato,vinculando 
a chapa ao PT e como Lal, tamb�m 
responsivel pelo aumen�o, utili -
zando os dois parlamentares da 
chapa. 

Ao meu ver o elemento da con 
J untura,' �mbor;:i t·e11ha ti d.o um· pe
s� importànte para a derrota, ele 
não é determinante com'O fa·toi' da 
derrot·a em si. 1 ' 

J. = A IMPLANTAÇÃO DA OPOSIÇÃO
j ' - • •  , �·ti 

A chap� l J encabeçada pelo 
pelego hedeirus obteve'73,2% dos 

, 

votos enquantQ a chapa unjca da 
oposiçio teve �0,7% da �otaçio. 

Havia· uma aval�a�io �o con
junti da OFo�j�;� �e que seria -
djf{cil ganh�r �s eleiç�es. �o 1: 
r�m haviam �Jalia��e� �u� �1-evi
am 40'.Z dos votos e houveram O\l 
tras de 35% ) o desempenho �d 

' 

- ) -. 
upnR1çnn nPR+ns PlPiÇO�R . 

Esta l'o':i. a menor: voUiç'�·d o� 
tida pela oposiçio numa elei.çin. 
13 in-ipo r'ta�te que ao f'aze'rnids a 
avaliaçi6 de;tbdo este pfd�esso, 
tenhamos o cuitlado de nio.faze-lo 
apenas de r1odo 1 Ót;:i r.o on pJ· j orf 
zando um ou out.ro aspecto. É p1·!?_ -
ciso fazermos wn esforço para 
termos uma a visão de conjunto 
dos ultimus doze anos da expe -
ri;ncia'd� oposiçio, e, que con
si�amos !nt�rligar os diversos -
aspectos, para que possamos �er· 
uma· avalajção o mais global po� 
sivel. 

U trabalho da oposiçao·se 
forjou nos anos mais duros do -
regime militar, e o aprendizado 
que se teve dos ·ex'periências ne� 
tes anos foram fundamentais para 
as discussoes em Lorno <la funda 
ção d.a CUT 0 na luta ·contra a 1 es 
trutura sjndical vigente no Bra-· 
sil, atrelada ab estado. 

'DisCusseos 1 como comissoes t

de fiti�icas� o�ganização no local 
de trabalhb e outras, foram im -
�ortantes �esta retomada mais re 
cerrte do movirnen..to oper;_rio'. 

' 1 

Em 78/80 a: opos:i çã,o· jo{:él uo, 
rareI· üup'Ortanté n� conêução das 
lutas dos �etal�rRicos. No entan ,_ 

-

tb, nos �ltimos arias a oposiçio 
não vem m·a ·i·s· se de�tacand·o; en -
qw;,n·to uma oi reção nd conj"Lrito 
das lutas da 'ca�egoria. 

Sabem.os da investida dos p� 



trÕes no movimento operário, na 
tentativa de desmantelamento da 
oreanização dos trabalhadores e 
afastamento das lideranças

J
uti

lizando para isso diversos mec� 
nismos que vão desde as demis 
sões� eleição de CIPAS patrona
is, etc,; Até o recurso da cham� 
da lista negra, que impede mui
tos companheiros voltarem para 
as fábricas. 

Tudo isso·fêz com que mui
tas lideranças se afastassem -
dos locais de trabalho. 

Por outro lado, e importa� 
te fazermos uma avaliação, sobre 
qual foi a estrategia utilizada 
pela oposição, para contrapor e� 
ta realidade enfrentada pela ca 
tegoria. 

Se considerarmos a reaçao 
dos trabalhadores nas fábricas 
durante a campanha em relação a 
oposição, que foi de estranheza 
ou dist�ncia em muitas f�bricas, 
temos a medida das limitações 
que estão sendo encontradas pa
ra garantir o trabalho de base 
(inclusive esta expressão:tra
balho de base não está sendo 
mais usado ultimamente ..... ) . 

Nesta questão partj cular -
da impantação da oposição na c� 
tegoria .5e destacar para a di� 
cussão dois aspectos principais, 
entre outros: 
a) = "uma elite'' na categoria(?)
b) = O sindicalismo de resultado

Mais do que pelego. 

A)= "UMA ELITE" NA CATEGORIA: 
A cada eleição que acontece 

na categoria, no momento de dis
cussão do encabaçador de chapa, -
apenas um rodi_zio entre os cham� 
dos capas pretas (como se conve� 
cionou chamar as lideranças ��n
dicais). Isto por um lado, demo� 
t.ra a dificuldade no surgimen�o
de lideranças expressivas ao ni
vel da oposição, e, por outro -
mostra como foi se consolidando o� 

uma (chamarerr 0sassim) elitizaçio 
de um n:Lmero reduzido de milj-can
tes J que também por sua vez ja e� 
tão há aleum tempo fora d.a fabri
ca. 

Com o tempo tamb�m passou- tie 
a nio questionar mais isto. 

Confi�urou-se um quadro <le 1:.. 
deranças na, e para a oposiçao, ao 
mesmo tempo nm que se foi perden
do a referência de massa (lidera� 
ça da oposição). 

O trabalho ao n{vel da oposi= 
çao se estruturou de uma maneira 
que foi, aos poucos, perdendo a -
djnamicidade e quase beirando a 
burocratização, e criando uma �i� 
tincia entre as lideranças (capas) 
militantes e o conjunto da c�te
eoria. 

Se criou um quadro com capac! 
<lace de pensar, elaborar, sj stem� 
tizar, proje��r o trabalho, mas 
nao se cresceu na mesma proporçao 
na intervensão na categoria. 

A democracia, o exercicio da 
critica e autocritica vão ficando 
ausentes, criando-se na oposição 
focos de descontetamento corn a 
propria oposição, fortalecendo umc 
prática cupulista (que é contest� 
da, mas não� confrontada). 

A não articulaç;o das forças 
diversas que atuam na categoria e 
a f.ragmentaç�o de esforços; o se� 
tarismo e o mal trato da<los as d! 
vergencias� também são dificulC:.a
des que a oposição e1Jcontra no 
trabalho na implünta(:;:5o na ca teE,.2_ 
ria. 

Enfim, talvez seja o momento 
de nos perguntarmso pel.o trabalho 

real na categoria, talvez seja o 
momento de fazermos um s·,\lanço m� 
js con.creto éo que de -fato, t�m -
de trabalho e o que de fato� a 
oposição dos metalurgicos de são

Faulo, 



h) = O SINDICALISMO DE RESULTADO:
É necessário que façamos µma 

avaliaçio mais precisa da prática 
do felego Medeiros, como preside� 
te do sindicato dos metalurgicos. 

Sa{do do PCE; o Medeiros• nio 
� um pelego caracter{stico.Uestes 
cuja marca � Q imobilis�o, a pasb 
siv�dade. Ele posa de agitaGor.ve 
contestador,cte defensor dos dire� 
tos dos trabalhadores. 

JJe moderado que tem .. uma pre
ocupação antes de tudo .com o pa{s. 

Criou uma ��fer�nc�a,nacional 
como representante dos trabalhad� 
res, como liderança(� assim que a 
imprensa de ref,er,e a ele) . É .tamoém
um articulador. Toma inciati�as. 

Conhece as debilidades da es 
querda e a limitaçio política dos 
.trabalhadores. Fala aos trabalha
dores do imetiato, d.a ba,t'riga, das 
necessidadessept�da no momento e 
não de projetos não palpaveis de 
u�a sociedade justa, ieu,õ-lit;rj a
e distante ) uma sociedade sacia -
lista cuja .ri9tici/1 o povo ( t,raba
lhaêor metal�rgico também) es,.uta
'na GLOBO que j� 1'acabou 11 • 

N&o tem escrupulo em usar 
ba11'did.os para ar.1eaça r advers�rios, 
agredir' fisicamente e at� mnlar -
trabalhadores. 

. Consegue durante uma campanha 
para o sindicato .se II dj_vidir I en
tre a campanha e bater em c-eren.te 
de bancos, negociar migalhas na -
f�brica e aparecer na televis�o 
falando do plano econômico. 

Tudo isso �ob as bençÕes. e -

orientação da FIESP (fede;aç�o das 
Ind�stria$ do Estado de São Paulo) 
e do góverno ... cujos préstimos ded_! 
ca obedientemente. 

J.i é tempo de aprendermos que 
nem sempre é o discurso. mais ava� 
çado o que �ence as eleições. f

preciso que este discurso tenha 
resson�ncia junto aqueles a quem 
foi dir'igido e pana isso o terre
no tem que estar preparado. 

Não podemos d�sçon&iderar a 
intenção d9 novo, goverp9 e.dos p� 
trÕ�s, �m,

1

�nfrenguecer a Central 
Vni.pa do?. Tf P-,b?

1
lhp;c\Pres e fot1tnl� 

cef o st�dtyal��m9 d� resultados, 
pare �sso

1
nome9u o Magri para o 

�inist�rio do trabalho. 

Não� a toa que Mede�ros apa-
• 1 

• • .  ' 1 ! 1 N 

rece em des t.,, ne nas. rwgocia-::eos.
O t .  t· 

,. ' ' t 1 1 1·O03e :t vo e <é1'presen a- .... o con:o 1 
derançá, corno alternativa aos tra 

'balhad6'r'es. 

4. =·A QUEÉTÃO DOS PARLAMENTARES

A avaliaçio neste aspecto,nio
se liga a uma questio de princ{ -
�ios, mas, de btlstarmos a��liar -
qual influência {!�e teve neste 
processo par�icularmente. 

Todos sabemos que no Brasil -
há uma descrédito em parlementa 
res. Que h� um� llgaç;o entt'e pa� 
lamentares corn vld.:l mansa e Ma.raja. 

Na atual conjuntura pol{t�ca, 
n�o '+>oj muito t�t.ico o. fato da -
Ghann de. ,oposiç�o ;ter concorrido 
corrl dois P�.f.'1 anv�n:t,ares e111 cargos 
chaves. Pisicdmente n campanha óo 
pelego se. _concentrou no ataq.ue e 
dese;ate 9-a fit7..lr<1 clesses GOmp-a.nhej_ 
ros. A� �r,·, disso se torn;a ne.cess�
rio fazermos u.me avaLi.,p.ç;ãüi cte-, até 
que ponto estes companhe.irQSI er'am 
represcntatj ,os �o rec�ento ouevi
ve a categoria metalurgic�,d� Sio 
v�ulo, At� on<le h�via uma identi
ficnç�o no conjunto da ca€egoria, 
t,a 1 í.cle1'i.lnça. do.� cioi .s pa1�lal;'.1e.nt-a
res e se,�tiar,,-se, os traba 11:ias:ores 
rerrescntacio� por trQLalha�ores,m 
mE:téi l�rp:icos. ,. 

A) = A F(HJ�"Af.,ÃO I:A CL,A�-A
( a con,p09tção ), . ; : ,

t consenso 'a ·�valfnç�o �e que
ter tido L1111a chdpa 't.e: oposiçãc.:> 
foi e] em.er1to po�itfvo..... ,.', ' 

Naén a con t.e:-:;tar. Agora cor11 

u�a rcpresentativi�a�e·��& ampla
das forças �ue atU:Óm ria' categori;i.
por que-se perdeu eír 195 cl.as 2'00
zonas?

É preciso tamb�·m cttie reflita
mos s forilia cVpul�st� como se deu 
a <lJscussfio ·em torno· ·d.:i composi 
ção a forn1é1 ce ll<�f;-ociação po t' · ci_ 
Ula, ,a· costura, pr�ticamente se -
ileu por fo ré·. das 1 ihstâr1cias 0.e di� 
cussio. t ne��s�Jtio �p�bfunearfuos 
esta ques t3:o em- função d.os· prir:.cJ.:. 
pios da representntivjdaó.e que d�. ' \" fenaemos na central e pàra que nau 
se ·torne uma r·rt t.ica · cristalizhcia 
a.consulta ·a tategoría ap��as pa
r·a referendar as decisões tomadas



fora dos espaços destjnados a dis
cussão. Al�m do que este tipo de 
pr�tic,;, exclui sctorés ou mi litaE_ 
t�s que se situam enquanto· .. i.nct,ep-eE_ 
dentes na·categoria,mas que possam 
ter uma representatjvidade. 

J� est� provado que este tipo 
de representação,que busca a legi
timidade sem a participação, nio � 
duradoura e provoca descontetamen
to e acentua as dive�g�ncias Fost� 
riormente. 

A CENTRAL 
========-

Podemos nos deter em dois as
pectos centrais para discutir a 
part�cipação da CUT: A primeira e 
a tentativa de militantes da oposi 
ç�o ligados a art�culaç;o, de saf: 
rem com o pelego. ApGsa.r de f rust_r� 
da a tentativa e da qrticulação n� 
gar que estava. ele :ac.�rdo, pareçe 
muito estranho que a postura des ·
ses militantes tenha sido de forma 
jsolada. 

O outro aspecto� a particip� 
ção quase omissa da central duran
te o processo de eleiçio. 

f bastante preocupante para a 
central a questão apresentad�.,, so
bretudo considerando que no proxi
mo ano teremos um novo CONCUT e .  -
que se faz oportuno uma avaliaç;o 
mais profunda da participaçio da 
CUT na direç;o das lutas, sobretu
do no perfodo mais recente, assjm 
também como é nece�-;rio avaliar e 
que sienificou, para as oposiçoes. 
as mudanças nos estados üa CUT. 

6. = FARTICIPAÇÃO DO MOVIMENTO
A participação da JOC neste 

processo, se deu de forma mais or
ganizada e coordenada do que nos 
anos anteriores. 

O setor assumiu com mais cla
rez�, e o fato de ter uma militan
te na chapa ajudou. 

Assim como a vir.da de mil_ita_!! 
tes de outros estados, contribuiu 
para o movimento ter uma particip� 

.., 

0 d � d I yao mais esvaca �-
Ficando desse p;ocesso uma s� 

rie de �uest;es p�r� �·Joc refle -
tir sobre .!,i..la l a manei1�a de contri_ 
buir com a organízação na catego 
ria. 

í- = O RESULTADO l311S El.EIÇÔES 
O resultado àest� processo, 

nos aponta um elenco ·de ques�:es, 
para as quais se torna �ecess�rio 
voltarmos a nossa atençao. 

Como estamos levando à, prat.i -
ca o nosso discurso e os principj.
os defendidos ao nivel da central. 

Nio se entroQ (nem era a iu -
tens;o) �mo avaliaçio da CUT, no 
c�njunto, mas a partir das experi: 
�ncias que tem se vivido recente -
m·ente, precis<;1mos retomar se _.osso 
tr·abalho está apontando de fato p� 
ra � construç�b de uma alternativa 
d6 organizaçao para a classe o pr� 
jeto da burguesia. 

Uma õerrota para o sindicnli� 
mo de resnltado não pode ser ava -
linda soment� a partir da conjunt� 

, , . l . 1 ra, e n�cessario se ava.iar qua� a 
sua dimensio dentro da luta de 
classe e ·qual estr�tegia desenvol
ver a partir djsso. 

Nio podemos ainda deixar de -
considerar o nlvel politico da r 

grande maiór·a dos trabalhadoFes. 

8. = CONCLüSÕES · (? ! ) 
Como havia éituado no inicio 

do material n�o pretendia uma av� 
liação conclusiva, apenas contri
buir com a reflex;o de alguns,as� 
pectos que ao Neu ver "t,en1 um .. signi_ 
ficado neste processo e definir a 
realidade por �--de pa�sa a oposi 
r-�o atualmente e apresentar', algu
t�é!S questões para 0 debate éh. ni vel
do movjmento.

É claro que aleuns aspectos 
ficaram·'limitados e em outros se 
correu r�scos de cometer erros.� 

Vejamos se te:11 alguma reaçao 
Se houve�,- entio o·objetivo Boi -
atingldo, que� sobretudo o dele
var numa reflex;o sobre os traba
lhos das oposj.çoes. 

DU:AS COI'SAS JvfAIS.: 
= Não se eanha elelçÕe·s só no c-r-i

to e com a f a:ma. 
� N�o se ganh� wna eleiçio no ni

vel' dó embêrCe que se const_ -Ue o 
process·o do sindicato do.s me.ta -

l�rgicos de S. Pa-ulo, somente com
ªap'oios'' e de fora . par-a dentro.

É ..HORA DE CONFF.ON'I'AR 'ó DISCURSSO 
}. PRÍ.TICA; os tm1PdS SÃO o� JfLF;RT1,: 

• • • ' 
: • 1 

(Abril/90- Margarida) 



í'lu j uvc ntude e u cpoca que St> 

faz e pensa o futuro: � horü -
de começar a planejar a vida; 
de pensar em arrumar uma com -
panheira(d)Juntbr os trapos e 
a partir daf constituir uma fa 
mf lia, etc .. T�lvcz vo�� GU� 
cst� lenao esta ffiat�ria, aind0 
n�o tenha p�nsado nisto, m2s -
com certeza voe� cs·,.,� preocup� 
ao com ó sua profissionaliza -
ç�o,_se ainoa n;o tem uma pro
fissa'o. 

t.ss·a e p1·cocupaçao ae umc::1 
grande parte Ga JJ.Tl. que pre 
e.isa ingr0ssar no mercciJo ae 
��d�alho ou j� est; n� mercado 
ma.s que por f a I ta _de um.:.1 e.ué\ 1 i_. 
ficaç�o profissional ganha po� 
co .. 

) '" 
,, / .. 

�AS QUAIS SÃO·AS CONDl§ÕES PARA 

�UE �STtS JOVENS CONSIGA� FAZER 

U� CbRSO P�OFISSIONALIZANTE? 

As esco Ias t;cn i cas que ex i ste·m 
( Sena i ·,' Sena e, fsco Ia T �cn·i ca '!.. 

Feoerais e Estaduais) s�o pau -
cas para atender o grande n�me
ro oc Jovens Trabalhadores que 
prcc i sam se prof i ss i Qni;3·Li-�',gr'_,e 
estas escolas s;o de diffcll as 
cesso por GUC 3 formaç;o b����� 
oferecida pl:.lla� escolas p�bl,i' -
cas é insulficientc para o pro-. - . .., 
cesso de sel�çclo e as vagas ofe _, ·-
rcc1o�s $�O poucas� 

k maioria aos cursos destas esco 
1 as' s·;o oe per i oao, diurno e <::l

J�.TT �;o pode de;�ar �e traba-
• p • ' J.. ' • 

lhur pelu Stoorevivenciu para es
., • j -

tudar, t bom lembrar que estas 
esco I élS -também s,.;o 

1

apare I hos de 
+ 1 '  ! 



reproduç�o de ideologia dominan 
te, Estas escolas n�o est;o d� 
t .-i to, interessados na f orr11açio 
profissional da JJ.TT. s� que -
rem ter um ex;rcito cie m;o de -
obra baruta. üs cursos estao 
voltados para os int�rcsses dos 
granocs empresas locêi:s, não e 
dado oomfnjo total aa p�ofissio 
ou seja, se um� pessoa u tornei 
ro elas� sabe�� tornc�r peças 
e n�o saber�-por e�emplo dese -
nhar pcça·s\ ler o dcse11ho e 
saber aonde aquela peça vai ser 
u t i I i z a ct:a , d e ·,;ta forma o p r o f i !:>
sional n;o conseg�0 fazer e ne;
conhecer todo ó processo de pr�
du�Jo.

ESTh Eu� �o�co UA K�AL1·Uh0E 

UOS JOVENS T�AbALHAUOKES�\ 

t kS .JOVEl�S H<tüJALifJ.\üOl<tS? 

1 
1 . t toda essa rfa 1G�oc e um po�c 

comais. Para as Jovens Traba
lhadoras n;o existem quasu que 
nenhum curso p1�of i ss i ona I i z.un
te, por que para elas a socie
dade determinou que ouvem ser 
costureiras, secret�ri�s e ma
is algumas poucas profiss�es 
(tidas como para mulhures) que 
exige qual ificaç�o. Assim �6 -
mos que grande o·ferta ClG ernpr� 
gos para as Jovéns TrabalhadoP 
rase de funç�cs desquul ifica
das. 

E DAI, QUAIS SÃO ÃS PüS�IVEIS 

�,AÍ üAS? 

Nos sabemos que est�s quus� 
t�es s�o 6stbuturdis, portanto 
s� ustdr;o solu�ionaaas co� a 
transformõç;o üfi sociueicJa<..:,rnas 
não G por isso que n�s devemos 
fi�ar au braços cruzarjos espe
rando; cicvbmos sim, aprofijnaar 
esta questão com os. J J. TT. ai� 
cutindo d

1 iniportância dü pro -
- , 

fissionaljzaçao tecnic� c.tam-
b;m o µor que o sistema n;o 1n 

: :, 

centiva a formaç�o de profissio
nais tecnicos. É neccss�rio apr� 
funadr com a JJ.TT as causas des 
ta situaç;o buscando safdas ime
diatas e a lon�o prazo para esta 
roél I í dade. 

N�s �evcmos começar a _p�nsar e 
o i;sc;1t ir formas a I ternat i vas de
pr�·o'f:,iss.ional izar os JJ.TT, vendo

,: \... 1 A> 

i_ s't_o (9fl1º parte da __;,formaçao, i nte
·: ;r'i-! .n' 1 d a J j � i T . e- -n c1 o apenas 1) r o -• 1 '(p , ! .,/· , t 

cf.' i k.;·i oht1 1 
• ! "Y,,. ,, 1 • 

1! : 1 1 

.\ _\ 

Esta� é�foas que nos vamos vendo 
dcvum ser levadas para a discus-
- . 

suo junto 
� J J. f'1 C ao rnov i Oil!nto opc�rar I O 

puru que_seja possivel a sua con
cret i z·açao. 

, - "' 

t '·i mportc.ntc_ que. nos nao 'dei xé -
mos ou apoia,� (e de parti c i µar -
inuicando companheiros para os 
cursos) ex per i ê.n� i qs a I ternat i -
vns·que o �ovimonto· Upar��io 
apr,�s�n ta,· ·c'Çm� ,' �/ �sco � a l\f:�)va Pi_ 
r0t1n1nga, buscar conhece�·outras 
cxpcri�nci�s que o Movimento Op� 
r�rio ve�hd a desenvolver, 

JOSÉ Gütd:S 

JOC - Espfrito Santo. 

• 1,_ 1 '•• l. 

SEGU l l�Dú ti ld:.FU:.XÃO hNTDi.! OR 
I 

Í.Jll',A 

JOVt!-. l to.11.�I\Ul,ÂDOr.:A N·os· f<t:LATA lJ�;'t 
PUGCU U� SüA lXPE�lfNCIA 1 E� RELA 
ÇAU A PkOFiSSIO�ALIZ�ÇÃO;; .. 

"l 1986, flano ClluJado lleC244ao 
e de4emp1Le�o em �odo o b�a4il. 
érd.lle milhalle4 de de.4empJL_�g,ado4 
em bu4ca de tllabalho, levando 
hn �o n na calla, e4�ava nlu" lle
c;m demitida poll ju4ta cau4a,
ap;4 cinco ano4 de tllabalho na 
lunç�o de ajudante 9e1Lal.



-------
-·,fi'J..u)..he./1., ,jem pllo/..i.AJ,jÕ.

.
o, -1en-t.i...a, 

m.a.i...-1 f._0-ti:ée_a d.i...-1c1L.i...min.aç.Õ,,o de,1
/.Ja ,1oc.i...edade pÔd/1.e e /2.i...p;c/l.lk�.

Pa,j,1am um ano e -t.11.ê,1 me4e/.J de 
bu-1c a �nce4,jan-te, taiendo b.i...co 
de dome,1-t.i...ca a�u.i..., acolá! ll� 
gue, a cooJLden.aç�o do Movlmen
;to Ope/1.áJL.i...o 5.i...nd.i...cal Me�al�/1.-
�.i...co de S�o �aulo, /1.e�om am a,1 
a-t.i...v.i...dade4 da l-1cola Nova f.i.../1.a 
-t.i...n.i...n.ga (Fonmaç�o P/1.of._l,1,1.i...o
n.al palla m.i...l.i...-tan-te,1). 

Dl,1cuümo,1 na JOC a po,1-1.i...b.i...-l.i... 
dade de eu f.- a3en um CU/1.-10 de 
Con-tJLole de med.i...da,1 má,1 n�o 
-�-------------�--' 

f:..i...nhamo,1 con d.i...ç.p e,1 f-..i...n.ancei.Ji.a/.J 
pa/1.a a-1�uml/l . uma ajfda de_cu�
-to,1, po�,1 o CUJL-óo e�a pe/1. .i...odo 
.i...n -teg/1.a-l. 4 Coo/1.denaç�o do cu/1. 
/.JO p/1.opÔ,1 a ajudall.--m�, du/1.an,t-;_ 
0,1 -t/l.e4 me,1e� (du/1.aç� ao me-1-
mol; tol enf:.ao gue /l.e'l.i...3e.i... o 
CUIUJO, 

T.i...ve d.i...tlcu-ldade4 pa/1.a
la/1 . a p a�te de exa;ta,1 o.i...,1 ,10

, • ) 
$ I 

hav.i...a e/2-tudado ati a 6 2 é11..i...e
J.i...na,1.i...al, ma,1 bu,jcava ajuda
do,1 co�p�nhe.i.../1.0-ó com nlv

'
-l de

conhec�en;to,1 ma.i...o/l.e4. 

r ·  

• 

��nco me,1�,1 _depo.i...,1 1
apo,1 �r,t/l.e0

-tq,,:z.mo 4 .V a/1.�<:J.-!J e d.i.../_.i..cu.-ldg.d e/J

po/1. nJo tcll. expe/1..i...ênc.i..a �omp/1.o 
vada na ca/1.-te.i..ll.a de t/1.abjlho . 
con,1 e[J,u.i.. em.p/1.<?:.i}O nà á11.er./ ele � 
-t.11.Ô�lca, ln .,1pe�o/la t.i...na{ fope
/1.aç.o e,1 em telex, .i...npll.e.4,10/lCJ.4.: 
e micJLo compu-tado/le,1) \. 

' 1\ 
P'e/1.man--eci... um ano e melo n.c�.-1a -
emp/1.e/.Ja, f

':
,1,1e.i_ pe.la /YJ�n.ai.k. -· 

po1L um. pe/1..i..odo de um me-1, \e pe 
d.i... deml,1ão, pall.a :l/1.abaiha co: 
mo .i..n,1peto/la Mec�n.i..ca na J au
:tec. 

Fo.i... dlt.i...cl-l a ta-1e de adap� 
ç.ão _ C!'!_!!_-li._e-c:�'!Len{Q._s/._e t:tQYO/.J.' lA.-1.,..

- 1-

tll.umen.:to/.J de med.i..ç�o, med.i...cdo 
de peç.a-1 p/l.ecl,1a,1 1 -lei.tu�� e 
.i...nte/lr)ll.e.taç.p.o de de,1 c.n.ho .té.cli.J: 

CO, r/1.0CU/lei.. al.i..a/1.-me GO,ó pilo� 
f..i_-1,1.i...onal-<i do mea -1e ..to/l, da \ 

-·-- --

.... __ 

lellllamen:tania e me..t/1.oJ..o�.i...a, 04 
<7tua.i..,1 t.lll.au am mi..n.ha,1 dZi.v.i..da-1. 

·--·

Sou a un.i..ca Jn-1pet.oll. a f.Jecân.i..ca 
na J:taute.c. 5.i..nt.o di..4C/l.lmina 
ç;e/.J a nlvel econ;m..i..co, po/1 . /.Jell 
mulhe/1., _fme�-1t/luaç�o, loll.ça tld
. ,dic a) ha a:te h-llig.a,1 -<"frUando peç.o 
.pall.a a.juda/1.-me a pe9-all peç,a,1; · pe 
/.Jada,j, e, ,1 emp11.e me :f og,am na e� 
/La a l.ul:.a da,1 mulhe1t..e/.J povt.. i9-1.1.--;_J..
dade (�ue/.J-t.i...onando-me). 

-

,f].i..an.:t.e. de :la.da-, e,1,1a ./leal.i..d,ad,e, 
foi.. que me de,1af.i...ei.. a vol�a /1. pa 
/1.a a e,1co la. A:üLalmen:le e/.Jt:.ou -

\ 

3 o 
-

no r ano cole�la-l, pll.e:tendo 
e/le-ót0/1. ve-1:ti..bu-lall ne,1,1e ano.na 
a-1t..ea de adv,, co.c.i..a. de Lei.4 T /1.aba
lh.i..,1:la,1. ,a/1.t.i.. ndo da an�-l.i..-1e d;
�ue n�,1 joven,1 l/1.abalhadoll.a/.J ,10
mo,1 d.i..<lc/1..i..m.i...nada-ó em .todo,1 0,1
a/.Jpec.to/.J da vi..da.

Somo,1 mall�.i...nal.i..3ada,1 po/1. -1ell.mO/.J 
f-ove.11.-1, ,-Jell.mo-1 -1en-1lvei..,1 a /lea
J.i...dade gue, v.i...vemo,j. lm ll.aJão a
exce,1�.i..va ,-ien/.J,Lb.i..-li..dade que .tem
o iovern em ll.elação 'ao-1 ve.-lho-1,
�0no,1 po-1:lull.a/.J ll.ebe-lde-1 e ll.ad.i..
ca�-1, /.JOmo,1 :t axado/.J de ,1ubve/l.-1.i...
V0-1.

�uando -tentamod ll.eaJ.. .i...iaJL, no,1,1a,1 
�,1p.i..ll.aç.�o,1 a nlvel p/lof.-.i...,1,1.i_ona l 
pll.ed:ta/1. concU/1.40/.J pZi.b-l.i..co-1, con 
clu.i.../1 . o /.Je�undo �/1.au; e, a-té 
me-1mo laJe/1 . uma unLven�.i..dade,co 
mo jove.n./.J r�aba./..hado/1.e/.J 40m04 
eii..m.i..nado-1 no,1 exame-1, pall.gue 
n.ao �a./..amo.,J a me.,1ma -llng.uaç;.em. 
qlle a e-l.i...te., não e/.JC/Levemo,1 co/1. 
/1.e:tamen;te, não ,10;11.0,,; .i..n:tel.i..�en= 
:te4. A:tacam-no/.J, ,1em a:tacall. a 

cauda de,14a,1 con.,1e.1u;nc.i..a,1. 

44 Ê<lco-la,1 pno/L,1,1.i...on.a-l.i..3an-te,1 
e�i,1:tem�e/.J (Sena.i..., Senac, e:tcl 
/.J�o mant.i..da4 pelo-1 emp�e.-1�/I.Lo-1 
on.d.e_te.n:tam .i..mpo/1. u.ma f_.oll.lil.aç.ão
LlegJ.:t.1..rn.a� pO/l.CftUe. na-1ce. de umâ 
mLno/1 .La como pad�ão p/l.olL-1-1.i..o
na-l. A lé.m do tnal,1� ,1 e./1.vem. pall.a 
con./Je1Lva/l. um.a ÇJ,/1.ande ClJUan:t.i..da.i. 
de e �e/.Je.1t..va de pll.o/.i._44.i..ona.i..,1 
com mao-de.-obll.a ba1t..a:ta. 



ém nelaçio a e/.Jcola/.J pa�tlcula
�e/.J, n�o temo� co�dlç;e� de a4-
4um.i..�, po� mot.i..vo/.J do4·ba.i..�o/.J 
4alán.i..4o, �ue mal dá pa�a 4uÓe
exl4têncla. 

éu, pa�tlcula�mente, lalto com 
pa��e do/.J deve�e/.J tlnancel�ame� 
te, pa�a pode� pa�a� men4allda
de e/.Jco-lan. 

r�en�e �odo e/.J/.Je contex�o e �ue 

decldl µ�lo�l1an a á�ea·de Adv� 
�acla T�abalhl4ta na dete4a do 
empn e9ado. 

é a cada expenlenc.i..a, cada lnju� 
tlça e dl4c�lm.i..naç;o v.i..vlda, au
menta a �evolta e an4ledade de -

detenden no44a cla/.J/.Je. 

�ue�a delxa� claRo �ue e4ta ana
ll4� não e4tá acabada, e ponto -

pRa dl4CU4/.Jão, pol4 ca�eço multo 
de d.i../.Jcut.i..449-0. 

064.: édta é uma de.,:,c�lção do 
�ue vlvl, e, quanto à ana
Ll4e., é a p�.i..m.el�a ve.3 1ue 
laço, e; com multa dlllcul 
dade. 

�ª���-{yUC_Dé_���-����º� 
{ 29 • J.3 • 9 O. I

erramos·: 

·E DAÍ MOÇADA?

= O que pensa,nos sobre a profissionalizaçio? 

= Qual o sicrnificado dela pra vida e iuta dos jovens traba 

lhadores e da cla.sse cor,,o um todo? 

= forque nao há interes·-�- em profissionalizar a Juventude 

Trabalhadora? 

= Que desafios esta realitlade apresenta pra nos como orga-

nizaçao de Jovens Trabalhadores? 

n-a pag. 11

O B.M. ESTt APERTO PARA INTBRCAMBIAR 

AS EXFERitNCIAS DOS MILITANTES E APRO 

FUNIJ\RHOS ESTA E OUTROS ASPECTOS DE 

NOSSA REALIDADE. 

ESTAMOS ESPEl..h.NDO SUAS REFLEXÕES.

inhà l�-se:

ACJ· L-. 
, f 

EST ATLITüS Aú 11-IV ÊS D E ESTADOS 

.. ' \ 

• 1 •, 



(( o 

A nossa,aç;o
0

mi I it�nte ex
pr�ssa, ou deveria �xpr�ssar, 
uma s;rie de princfpios, �alo -
res e, concei��s que,' de certa 
forma, est�o e� �i�tonia com a 
concepç;o de sociedade que �ue-• 

t 
remos viver e expressar, ao mes 
mo tempo, a maneira como nos 
pensamos que deva ser a pratica 
no presente para que assim est� 
ja ela relacionada aos objeti 
vos que· 'p-r .e t,en,de mi):S ,,µ•{.9 ..l .o-A:9)10 

p,raz-o .. 

Na JO�, ao longo de uma cu 
minhacla, mais de cinquenta anos 
estes principios - valores -co� 
ceitas foram se definindo. Mas 
foi no conselho de Lins quu fei 
ta uma sistematização das exµe= 
r I ênc Ias, a •J10C el abur.ou pr i nci. 
pios com0ns a todo . o  movimento, 
al�m de defin�r O CONTEÚDO que 
as aç;es deveriam expressar. Em 
decorr��cia disto foi concebido 

, tamb�m, um determinado tipo de 
estrutura correspondente às ne
b::!�11 ;' dades da ação mi I i t dnte. 

• � 1 

' 

1

Passados quase 15 anos, nos 
·:quais mu i'tus ava I i aç�es foram -

., 
1 

··feitas, no 13ras i 1, mui s .. espe� i-
1'f i camente, temos uval iado, pí7i�

cipalme�te nos ancs mais r�c,n
tes ;· que1 1 o sa Ido das aç�es 'pa
ra· a I utt:i dos tr(}ba•I hadores e 

1 • ' -

int@rm.ameil�e. · Sem u pretensap -
�e detalh�r est� contribuiç;o, 
podemos' por enquanto, pe I o m,e -
nos '1·01ca I i zar um para Le I o: atra 

1 i ; 

., 

•, f � 

ves da i nterv�nção de seus· m I l''i·!.. 
tantes e da real i�ação de me�os 
(congressos, SIJ� ... j � 

1

�úC
. 

d��
uma contribuiç�o significativa -
para 0 avanço da organ .i za'ção dos 
traba I hadort:!S, c1trav;s da · i/1ser- 1 

,V 
\ ' i ,l ' çao de um conjµnto ameio de Jo � 

ye·ns Trabé1lhadores na luta,mes
mo mui tos dt:! 1 es n;o assumindo 'a 
JOO organicamente. Apesar das I i 
,11.i t aç�es, esta contribuição é
muito clara na �ltima d�cada. Em 
contrapartida constc1t�Mos que o' 
saldo quan·titutivo para o .-uovi' !. 

' • . , .. ' '1 1 1' 

mento, que deveria se dar atra � 
v;s das açÕe.s mi I i tantes <:.� dos , 

1 
meios, ant�riormente, citados, 

,..,, , ,. , I 

nao � satisfatorio. Tembs t��ba-
1 hado com ull) quadros 'àe

1

'm i I i tan
tes e contatos geralmente �eduzi 
do e, com muitas cidades, decres 
cente ou estagnado, muito emb8f� 
haja experi�ncias cujas perspêc-

• - • l ' ,,; r, , � 
t I vas. sao d J·f e rentes, a I ne,a · que ' • • 

J ,1 l . ' 
nao o seja e,m .t;qdo� os .�·speét·o·s.

Est,a situ9çao interna mais 
a• intervenção da .�oc na conjuntu 
ra do 1110V Í mentt9-_ d�s. traba I hádo -
res (p�rticipa��o; e� sindicéto , 
assooiaç;e&, ,partiàos, congres -

! 1 / • ' .. ' 

sos da CUT, confrontos com cor
rentes ;polfi.tli.eas-.... ) vai i ntro
dt:J z indo. d i sc.uss�es . i mp_ortantes, 

- ._,.; l'� : ' ' .... . 

em torno-:ÊJa i"d'ênti-dad�-cla J.O.C. A 
.d i s2'i.iss�à .fr ãmp l'a 'e vai desde 

,: uma def·i'H'i'ç�d 1pb 1 1 1 ·i ti ca I ate as 
1 1 • • ' J �-, ' 1 , • , •• ' 

1 
\�on�cpç6·é1s· 1 ·âe AÇ°Ã-0 e R E-/.\ LI DAD E. 

/ I �- • 1 -
' " 

1 

Em 'f'•u'nç'�o des:te d'ebate va,· 
· r 'i'a's' :reg'(�es v�m rea I i zando env· 

' f , 
contos e inesmo ·a n i V,e I nac i ona 1, 

., 



nos encontros rea I i zadolS -.•no,. a·n'o 
pa5sado (metodo I og ia, éJÇ;o popu-
1 ar e s i n_ d i e a I e L i n s ) estes 'p o.n 
tos foram discutidos, sem uma i� 
tenç;o conclusiva. Temos incentI 
vado o debate por compreender · -
que a JOC n;o trabalha numa per� 
pectiva de cristal i�ar dogmas, 
mas sim que� sistematizaç;o de 

. . . 

nossas expertenc!as que vai me -
lhor nos dizer onde estamos cor
retos e em que nTvel podemos,tam 
b1�'m·, estarmos equ i vocado's. · -

1,, 

· Neste do'cumento n;o pre -
te'htl"emos' �bordar a ·que'sl�o da 
IDENTIDAD�:DA JOC de fo�m�'mais 
- • -1 1 V . ' -t . , 1 f 1 ' amp a. amos nos d� era r� e -
X�O das concepçbes de a��O e ren

1 1 
i-i dade por compreende·r que' e Ia 
carrega �lcmentos b;sipo;� al;m 
d� estar relacionada a�'�e�� da 
i aent j dade, para tanto vamo's; i n i -
c ia I mente ver· COtviO FORAM DESENVO L 
VI DAS AS AÇÕES ·1v11 LI TANTES .' 

�uando colocamos, aht�rior 
m 'trn te , q ué o s a I d.o q u� l'l"t i ta t í v o--
das .. aç;os não ·� sàt i �fa't�r i () ( e 
observ�m que n�o �s.'tamos ava I i an 
do· a' qu·a I idade) fica ·evidente a 
necesJida�u �e �profunaar, em 
conSunto, d'ad� a co.:re I aç;o 
é�i�tJnte'�ntre elai

r

- as s�guin 
tés que'stz;ês': o que se enténdem
�or aç;o? A estr�tegia organi;� 
tiva - b�irro � trabalho - em 
que contribuiu ou dificultou? Es 
ta estrutura corresponoe .:ios pro 
b I enias ·� ásp i raçÕes da Juventud; 
Traba I Hadora? 'C�mó se 'cieu a ap I i 
caç�o �os meioi?-E iinál�en�e � 
que precisa ser repe�s�do? 

. Qesde Lins .principalfflente, 
a JO,Ç _veio ama.dureccndo uma. ,con . 
cepç�o de �ç;o 1 \conp�eenoiua a 
partir oe tr�s uimcnsÕes intcrli 
gada.s e i nsepar-�ve is.: FUl-<(�1.ATI V·A
ORGAN I ZAT IVA e REIVINOICAl IVA. -

Dentro de um pPocessa,cfcl ico, a 
aç;o teria que expnessar estas 
d i mens�es par.a .ser , Tk-ANSFOkr,1,ADO-. � 7-, 

,.:-_ ·./ 

' 1 / 
1 RA �e pessoa�-c estrut��as. O•-

µ�ntu de parti da, 9 1r
0
�e:1I i' da,�e .\ 

Nao a r1::a I idade mais �mp Ia_., \qa,
classe, mas dos setores cl�i�ic�s 
da economia (as �ategorias pro
fissionais) e a base geogr�fica 
(�s bairros) sendo a aç�o, nes -
tes setores, ÜlhECIONADA para os 
org;os de luia respectivos sindi 

-
-

catos e associaçoes de moradores. 

No l:;rasi/ esta orientaçào 
ganhou mui or c0.ns i st�nc ia depo,i s 
C:o conse I ho naç;i1 ona I de ,84. Quan 
to � estrutura oesde. as .. bases 
at� a n i ve I nac i ona I o, movimento 
foi setorizado ,( traba I ho e ba ir
ro) inclusive com coordcnaçoes -
cspec1r1cas. 

FAZENDO ü�A REFLEXÃO 

Ao nivel de definiç�o te� 
rica par� a orientaç;o o ideal'; 
que a açao expressasse tais dime� 
s�es. �as; correto a partir daT 
absolutizar esta oefiniç;o como 
a que expressa a aç;o da JOC? 
n;o � uma tentativa de enquadra
mento e ·perfeiç�o, s�m conside -
,�ar que' a 'aç�o se ciá numa re'a'l i_

t 
,. '

t 
. 

oade concre a e suJer a a avan -
ços, recuos e contradiç�es? 

A ÜP diz que: na açpb d6s 
1 • ,. 

Jovens Trabalhadores deve real 1-
zar-se a partir de suai ������b!

f r . , 1 • 
aes, seu n1vc de comprccnsao, 
qualquer que seja seu nivól do e 
consc i ;nc ia ou form·aç;o". i Jto' -
nno sup�e unif0rmidaae1

• 

., 
J •;A, i Alem disto a exper1enc1a 

tem nos revelado que nem sempre 
no processo de aç;o ó h1 i ri tantc 
atinge, por cxcmp I o um 'pü'tamar t!, 

• • • • • •' • ':,o. ' • 

re I v I nu ,·c..:it Ivo, 'dev Ido a propr ta
repressao ou situaçJes ·df�Jr�a�
que o impede de avan�ar�

/, 

Vcltandd ao �esul�ado - . 
'd.,,

.
, ... 'b'' l.i 1 cus açocs, rt!fcren·c I a·n o, 'tfo r� 

tucJo na Ú 1-t i ma c1<dca-da1 édn;t'a'ta· 
I -

lllOS 'que a 9rá'nde 'ma i·or1
1 'a âós'' mi 

1 it'antes 'da JüC nio fo�am· 'i 1� i : · 



ciados a partir de um processo de 
ação , d i r,ec i o nado, .{.cqnst.ata_ção do 
prob l.erna do bairro ou I oca 1 , , Qe 
traba I ho .;- tomada I de consc i �nc ia. 
reirivindicação) mais sim atra:v.�s. 
di,meios massivos, festas, ou , 
c�mp�nhamentos individuais de ce� 
to modo, at; desvinculados oa acio 
segundo a orientaç;o definida.· 

Então ,; aqui que se .s.i tua o 
conf I ito entre a ,QR I ENTAÇÃO .. <;.lada. 
sua aplicação e resuLtadqs, o qu� 
provoca, não raras vezes confus;� 
e ang�stica nos mi ljtantes. 

Com isto . não queremos�dà m� 
do a I gum, afirma,� que a JOC esteja 
completamente errada em sua teo -
ria e orientação, mas significa 
introduzir a discussão em torno -
da necessidade de se ter a sensi
bi I idade para perceber que elas -
encontPam. ·1 i mi taç;es concretas na 
;pi icaçio e não podem po�tanto ser 
menosprezadas, sob o risco de 
transfornaren-se em dogmas. 

Deste modo, podemos conclu
i� esta parte colocando que as in 
quietaç;es em relação ao CA�PO Df 
A TU AÇÃO D A. J O C e o Q Li E A .J CJ C Et-t -
TENDE POR AÇÃO, nas�e do reswltu
do entre o que queriamas. com aqui 
lo que de fato, conseguimos cons-
truir 

CüE PASSOS PODE�os DAR?

Antes; preciso considerar 
que n�o estamos partindo do nacia, 
mesmo se para algumas quest;es 
não temos ainda o ac�mulo ne<::.essá 
rio de discuss�es e nem,muitas ex 
periências que possam contl'ibuir, 
por outro lado os documentos ba
se •do mov�mento podem ser uma fon 
te · de· ref I ex�o par.a mui.tas de l a-s-:--
1-'or·, e.xe.mp l.o, no ·q�e diz respeito 
ao campo de atuaç�0 ca JOC, a DP.
assinala que a açao tem que s�� 
desenvolvida "frente as situaçoes 
que vivem (os 1joven�·trabalhado -

) . t 
. ,, 

res. onae quer que.as eJom ... 
( O P p ra-g • 6 e 7 ), e p r os se g·u e .., 

mesmo par;grafo, assinalaodo uma 
serie de esp�ços e problemas,que 

1 ' • ' 

inclui um leque amplo de catego-
• • ! ' 

rias profi�sionais, os bairros e' . ' ' 
as escolas, finalizando com· ama-
etecetera, dando-nos a entender 
que desde que traga situaç;es 
nas quais esteja� envolvidos os 
Jovens T raba 1·hadores, a JOC deve 
se fazer presente. 

Este par�graf� apenas ja -
nos remete a uma boa �eflex;6.' 

,,, 

AÇÃO! O QUE É?

Por�m, ·corno ja podemos ob-" 
servar, as discussoes sobre onde 
atuar e o que entendemos por aç�� 
est�o d� certa maaneira interl i
gadas. Seguindo este ,raciocfnio 
vcimO� introduzir méis-algumas re 
flex;es 1 

sobre concepç�o de aç;� 
sujeità, Inclusive a equivocas, 
mas ontendida por n�s� como um 

t 
1 • -

passo em .ermos oe conc(.!,1 t uaçao
mais te�rica, e visando, sobr.et�
do, contribuir com as discuss;e;
a todos os niveis no moviemnto.

-� ---
A palavra açao, no sentido 

iterai significa MANIFESTAÇÃO -
DE UMA FO�ÇA. ca�regaaa de um con 
te�do ideol�gico� como no mosso -
caso, ela n;o perde o -seu signi
ficado inicial, mantondo-se, po�
tar.itQ como s�nd0 � maA i festaç;o· -
ou uma força (pessoal, coletiva, 
de urna classe) 

A manifestaç;o de uma fo�ça 
no contexto de uma ,socieoade de·� 
classes pode ser: 

. de afirmaç;o da ordem estabele: 
e ida 

- 1 

'f t I 

A a�;o desenvolvida p�la �
JOC objetiva a NEGAÇÃO ( no sen't l -
do de ser contr;ria) ; or�em bur
guesa, a partir eia pP�t'i ca revo I u 
cron�ria de seus 'mi I itante'.s'. 1-

., , 
1 1 - - , • 1 , , , r • ; 



A,.açao d.a .JOC,. n,ao e por,tanto 
ai rec i-unada p,ara af i.rmqr tampour;u 
conci I iar com a ordem do �istema -
cap-i ta I i �ta., 

Por isso e uma aç0O TRA�SFOf 
MADORA de .pessoas e estr·utµras. 

li para conseguir uma mudclnÇó -
total, uma nova organizaç�; das 

estruturas da sociedade, a nivel 
cu I tu r a 1 , • s o c i a 1 , p o I i t i c o t� eco -
n�mico, que assegure ao Homem sua 
rea I i zaç�o como pessoa HUMANA, is
to�, uma sociedade sem ciassesn� 
DP "os objetivos fundamentais c,a 
JOC" -Pog.11 

Compre'endemos que a T>-ANSFOH 
MAÇÃO ie ex��essa 'em;duas dimen = 
s�es, pr i nc i pa I mente: a n i ve 1 1 D E
OLÓGICO (valores, �spíritual idao; 
comportamento ... ) e a nivel PRÃTI 
CO (no sneticlo produtivo, n;o ab; 
trato, conforme o � a n i ve 1 1 DE(;=
LÓGICO). 

COMO ISTO ACUNTECE NA AÇÃO DA JOC? 

Dois exemplos: 

Óuando o mi I itant� �companha 
por exemplo, um grupo be Jovens -
Traba�h�dores, 6u mesmo Joven; de 

1 
-

sarticulados entre si, cujo pro 
ce��º oe an�I ise da real idude, 
RV A.O v.a i provoca nJo f\ TI TUO ES NO 
VAS nestes jovens, capuc i ta nc:o-c, "

e ao, pr;prio mi I itantc, significcl 
q�e·�it; havendo tRANSFORMAÇÕES. 

1 

µodemos dizor que i�to e uma 
açao pelo fato de monifestar uma 
negaçao e superaçao da ordem iaco 
l;gica da classe oominantc. 
(considera��s ainda que a maioria 
dos mi I itantes da JüC vieram Gu 
proc�ssos :as:s i m) •. 

1 Na dimens;o ·PRÃllCA (sentido 
produtivo) a aç;o do mi I itante . � 
�rovoca confrontos mais uJrctame� 
te na base econ�mica, atrav�s de: 
concess�cs tiradas 00s capital is-.19·' 

t u
0 

s , v I a r e i n v' i d i · c a ç � e s d o t i p o : 
l•,e I ho

.
rcs' sq 1.;� i os� . rn� 1 hor'eJ' co'iíd

' -
� 1 j ' ' t' . . • • i • ,, 1 1 ( 1'; 

oi çc?s cJe tr_ab_a Ih_�. ·.,,·, que d i m !'� � ,

em o montante c,a ma i s-va I ia. t"a 
• I 1 _.. 

\ �. •, , •, f i I t --; 1 

inda, de carater pol 1t1co-1deolo 
gico: CIPAS, Jomlss�es de emp�e� 

• ' ; 1 1 • ,t • 
sas ..• . ' 

l\'i c\s, a PRÁTI.CA,
. 

no senti'd�
colocado aqui, depende de uma ide 

,- t.... f • 
ologia revolucionaria de 1:iodo 
q�e no processo de for��ç�o �i I i 

"'"1" 

tante, e de seu compromisso cóm 

u �-1 asse estas duas d i men·s;es i n• 
1 

-

teragem-se� um mesm��omento ou
i �o Ia damente, conforme... a·s· si tua-
çeos. \

Como na joc o prcce�é6 de 
formaç;o·passa por distintas fa
ses e e� situaç;es e �ontcxtos -
d í st i nto�· o i d�a r � não a-b'so.J.,u
t i zar uma. e Ou'tr·a apena-S-·CÓmO de 
finiç;o e �odeio de aç;o: 

�. 
1 ' 

". • • H cstanuart i· zaç� ou p.t.a·nos· 
uniformes ou rigidos de a�ao �ê
t;o em cont0adiç;o com os aife -
rentes nfveis de cons�i�ncia e 
Cdpac itação uos Jov.ens ·-TrabaJ ha
dores t' obrigam uns a. ag,Lr co.n
formc a capacicade ae outros." 
UP: "Aç;o e Planos díversbs" 
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A �ECESSIDADE DA ANÀLISE 
- - r 

� oiscussan_nao. par� por 
aqui. �uitos das questoes apre
sentaoas 'neste documento, exprc� 
sam, ta�b�m, uma clificuldade do 
movi mcnto em ana I í sar d rea I ida 
de mais geral e especifica cios 
Jovens Trabalhadores. Devido a 
isto talvez sej� bste Q momento 
oportuno par,:i, a 1 �m c,e con'tim.1!... 

·k/� si stL\mut i zando 'suas expcr i -· 
une ias c:i JOC upf�of-JK'da'i�1 ;jhtcr i b'
orment� a �uolqJcr 8efi�iç;o u;a•
an� 1 i se mais \:! 1 aboraôa e.a' Juvcn;,
tude T r0ba I hac.,ora, ',tie'ntro 'ut f 1úm

• + •• j • 

1 j 1 ,, ,- ,. ' J contexto 1nter�ac1ona , mas en-
fatizando a espe�ificiaa8d·s�cib' 
-cconZim i co-c'u'.Ltu'ral ao brâ!Vi 11 \-i', I

1 

f 



do processo de lutas !�dqui Nes 
te sentido refletir:: 

. como e a parti� 0c qu�,s espa
ços e prob I emas s.e .-� poss i ve 1 ·e.e 
senvo I ve,� nos Jovens lraba I huüo: 
res a �onsciencia Ge classe, a 
formaçao e a organizaç�o? 

consioeran�o a rcal�daae brdsi 
leirâ, -pir;priê; Ue um ;.,dts i úc. 
3º mundo, com. uma f orrnaç�o so-
c'i_o.:.. econ·Ôm-i ·c�-cu I tura I t ._c:imbém:. 

. \ 
' ' 

pecu I i Gr em 111u i tos aspectos· -
, 

f 

alem e.e tr�tar dos problemas 
gerais da classe (sa�de-c.esem
pr.ego, ecucaçioO, dos qu,e ,: '·s�o 
especificas e bu M�ii ac�ntu�� 

,, aos ·nà Juventuc.e Traba 111 .. 'H.lora 
'(1º-emµrego, set·v·iço militar 

.r.-- : . - , 1;r_o ,- 1 s�, ona 1 1 zoçao, c..roga .... ) 
e tà'l,tb!J?..!!Y, i mpurt,antc trnta,�, 
�e forma especTficcl, problu�aF 
que s�o especificas �e alguns 
setores ap0ans (a prob:em0tic u 

da mulher, do negru)? como tra 
tá-los? 

., 
. . 

,�o, .quç o I z respe I to ao proces-:: 
so de lutas aos trabalhaciures; 
p�ra que canais oe ·partj c:i.pa 

1 ,  ç�o aeycm ser oriuntac..sas as 
aç;es mi I i tantes '?_ (comi ss;es -
de e�prusas, sinaicatos, asso
ei açoes, parti c.os, 9r�111 i os es
t u�a nt is?) com que oricntdç�o? 
No conjunto, estas qucst;cs po 
4er�o contribuir, no sentiuo -
da JOC ocf i n i r-su. me I rn,r -..; i an 
te das scsuintos questoes: 

ca.mpo do atuaçao 

contc�do � serapl icaao e como 

estrutura e organ,xaçao 

No que aiz respeito a ma-
:n,e i r9 oe eesenvn ! ver d F,0,1-<.MJ...�;,,., 
dentro dp n1ovin,�ntq,, ,<Jest.:ican-
�a � necessidade pitaua �cim<l 
quant,o � cief i n i ç�o ou reoc

0

f i n i 
ç;o do nconte�ao a ser cipl ica: ,! 
aoª 

vai ficando como caruntu 
cl i scussocs como: 20 

- k elabo�Jç;o uos programas de
f orm<1ção: a· responsab i I i c..sa<.!t' �
c..e quem?

A questao oa assessoria: re�o�
mar o quadro ou pessoas. 1 e\.:'�n,:_

detalhar o fun�ionamen�
to da equipe do assessoria

. - . _1/ 
s�a reloçan com o prmgrama
fa�maç�o nacional.

Ficamos por a�ui netta re-
, Fiex�o:_com a expectativa clc que
as reaçoes �os companheiros pos
sam cont,� i bu ir no seot ido úe am
µ! i ar e definir muit�s-d;s-que�
tues c0 1 ncodas, r10j a -v tstõ que 
este rn .. �ter ia I n�o se -pr.opÕe con-

-·. c 1-us i.vo 'em nenhuma <:la� CI.\:!est;es
aboreiauas,

Nosso abraço, 

A COOtWENAÇ·ÃO 

NAC I ONAL1 

' ' · 
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�ao e de hoje a discussao sobre 
publ icaç�es no movimento. 

Se faz �vai iaç�es. Se uufine -
orientaçoes. No entanto ain�a 
persistem algumas dificuldaucs 
que precisam serem supcr2das p� 
ra um ,ne I hor func i onarncnto no 
movimento oe uma pol Ttica úe p� 
b I i caçoes. 

V Al�10S D IV l l) 11< .'. REPLEXÂ'O . l�(J� 
SEGUINTES ASPECTOS: 

1. O que vem dds dificul�ades -
estruturais 0cfiniç�es, fun�
cionamento;

2. Co-responsab i I i dac.cs ao con
junto;

3. Responsáveis uma equipe?

21 

,, ' 

4. Publ icaç�es intennac.ionijl;

). ú que pr0duzir, ,para qu� pr� 
ouz1r .. , 

Se,:ipre nouve um esforço _por par 
te eia Coo_racnaç�o Nac i ona 1 . do 
movimento, nesta e noutras �po
CdS em proauzir materiais a par 

, - -
tir ca propria expcricncia do 
movimento numa perspectiva_ ac 
esta exper1enc1a se refletisse 
fora uo movimeAto. 

A publ icaç�o co MtTUOO DA JOC e 
o LIVRO OS JOVENS TkAbALhADORES

sao exemplo oeste esforço. 
• 

1 

Ppr�m, a procuç;o de materiais 
pc I o mov j i��mto ç,i nda. e mu: e.o p� 
quena e nao respo9oe as n�çess� 



dades nem de seus mi I itantes nem • r � 

do-� jo;"'_er;i:3 que atinge com sua
açao,

• 1 

Se fi�e�mos.urna aval iaç;o profun 
da,d, çp�o o-movimento sempre.: 
funcionou e ainda oe certa manei 
ra, p;����s,�ntender corno a estr� 
tura do r:nov i mentp I i mi t, uma : 
polftica mais clara neste senti
do. 

Sempre houve. na JOC uma v.1 sao , ,_ 
m"ito "Democr�tica" de funciona-, 
me-nto; ou seja, tudo tern que pas
sar por todos, tudo deve ser co
ordenado por todos. 

Ora
,. 

uma equipe nac i ona 1 .tem cê>,1,0 
tarefa garantir as or i entaç;.es -
do movimento, produzir subsidias, 
preparar encpntros, administrar 
as finança� e o juridico, acompa 
nhar a� cidades e.as aç�es, fa: 
zer açao r�presentativa, respon
der a comunicado, etc., etc.,ctc. 
ainda tem que ter tempo e cabeça 
para proouzir. materiais, sistema - , 
tizar esperiencias e ate teori 
zar. 

Al�m do ac�rnulo de tarefas e 
forma est�tica de funcionomento 
do traba I ho, ainda havia a n;o .· 
c I arez.a de' def ·i n i ç;es dô\ qu�: oe-

1,. • • 
ve se� produzido e como �eV� ser 

. / 

produzi do e isto provocav_ê:i . uma 
1 ista intermin�vel du exÍ�incia 
a cad·�·n -contro que aconb;'G i·J <li·.
;_Vi1da éxt�r.:np·, h_ i st�r ia ao mov 1 ·
rnento oper��· i'-6, · e·t-�-.). 

'':"'"' 

'/ _;, ..

DUAS PERGUNTAS AQUI:

1. Ê possTvel n�sta condiç;o se
garantir um es�u�ma de �ubl i
caç;es estave 1 ?' êt'1 ri g i d� :;-

todos os nTveis?

,- l \ j 

2. Cabe a Co;.rd·enal','.;,..., ,Niac:i pr\�.· 1 '1 ·•s\r 'f \ \ 1 \ • • , 1 1,, , 

este. pai'"e 1 ?- ou t'efe'Ci•.s iq?� -ter'
� • ' \ • 1 ''.lê, 

uma estrutura qu0 �iiponda ou
uma equipe. 

1 1 J t 

CO-RESPONSAulLIDAD� DO CONJUNTO 

�empr� foi uma difi�üldade na 
JOC (e� ruim q�ando se usai��
to � palavri dificuldade para -
.Js mesmas co i sa's) assumir a ven
aa e divulgaç�o dos materiais do 
movimento. �xemplos n�o faltam:
agenda, jornal Juventude Traba -
1 hudora 

1 
o I i vro, o método. 

Imagina-se que havia üma inibi 
ção· de ·confrontê:r o mater i a'I 'c'on'1· 

. . . ,-. '. mater1a1s Ge outras organ1zaçoes 
f a I tava também um comproin i s!so mi_ 
1 itante com· as coisas do movi�eh 

to, com sua divulgação; falta 
tambcnr uni certo censo qe oportu
n i c,adc pa1;a traba I har o me I hor -
momento para oferecer os materi
ais. 

t urna d i f i cu I dadc �ue cam i nhava1 

junto com estas,· que� a prcst�
ç;.o de contas de modo a garantir 

u aütofj na-n-o±an,ent;cP dos mat<!r i �
ais que fosse sendo produzido.

O �ooo que as cidades se organi_ 
:avclm para coordenar o trêbalho 
ref I etc a ci i mensão que os mi I i .i. 

tantcs teni dO pape 1 . das eub l j ca
çoes, sobretudo as que sao ext0� 
nas. 

O fato cie nc10 ter por exemplo 
uma cqu i pe que fosse r esponsáve'I ' 
tanto de coo��enar como de pen� 
sar, planejar executar a produ -
ção ou aquislção·ae·méteriais le 
vou sempre o movi�ento ao impro
viso ou simpl isment� nao se con� 
segue ga�antir o qa� for sendo -
projetcJào. 

Se resgatarmos todos os relat� 
ri os de, encontros;' semi nar i os;' .. ,...,' 

canse I hos ê"outros rndmêntos' .ia·' -

par a ter u Ili a· · i' o e i a d o que o movi_· 

mento vem ao I ongo· cíds tempos de-·' 
- -:-

f i n i-ndo para i;-,roduçao que va 1 
ccsde a sistcmatizaç;o das di�er 
sas cxperi�ncias, at; a hist;ri� 
GLJ classe oper�ria, o estado etc. 

2,Q. - ,,Ser i ám pub 11 caç;os para u'lna equ2._ 



pe nacional que nao preocuparia 
com mais nada a nao ser elab-0r� 
çao, edição de publ icaç�os, ist� 
para falar somente das necessi
dades a nivel interno, sem pe -
gar �inda o que; proposto para 
se·r ,feito para fora do movi men
to. · Wue nos transformaria quase 
numa ea i to1�a. 

Temos tanto a fazer em torno 
desta quest;o, ;, primeiro sol 
citar algumas pessoas fora · da 
equipe'para elaborar alguns m6� 
teriais, e estamos organizanao 
um� 1 ista de publ icaç;os por nl 
�eis e necessiaades, env�aremos 
em breve as cidades contendo as 
orientaçeos de onde encontra -
tal material 

Estamos aval ianoo melnor o fun
cionamento das venaas ae materi 
ais no secretariado e tent�nao 
th�gar a uma proposta mdis ela 
ra�de como Geve funciortar. 

Oefinimos um conjunto ntinimo de 
publ icaç�es at� o final do ano. 

Estaremos trabalhanoo a volta � 
ao jornal de massa do movimento 
com muita esperança qu� rstej� 
havendo aq·ue Ia mot i vaçé:Jo por 
parte dos mi I it.:intcs. AI�� ao 
que cons i aercn;us que tambem es
teja hõvend� muita seriedade 
nas discussoes ae como as c1oa
des vao assumir o jornal. 

�uer�mbs aproveitar para chamar 
uma reflex;o muito s;ria qu� e 
quanto â leitura� divulgaçao -
das publ icaç;os internacionais· 
do movimento, 

Ê claro que nao e f;ci I todo o 
tempo a gente·conseguir pe� 
s�r com �·cabeça no munao, ma�· 
1n�o podemos per·der· nunc.:i· a d i· -
men�;o d� �u� somos uma orga�i
'zaç;o i nternac i ona I e que Isso 
pressup�es tam��m compromissos· 
i'ntt:fr•n'ac i o riais. 

1 1 1 .  

Se faz· necessar i o neste senti ao 
cada cidade retomar amaneira co 

mo trabalhar com as publ icaç�es 
C:c:i JüC 1 • hss i rn corno cad·a rr,'1 1 i tan· 
te pense sobre sua contribúi�;o� 
pesson 1 , n�o somente com a jüC' � 
internacional mas com o interna
cional ismo op�rario, nossa in -
teraepend�ncia e� �oi iaariedade, 
Coisas que s;o·ffiuitd� as organi
zaç;os a nivel ac brasi I que �on 
seguem red I i zar fora·, âb e ·i x·ó d-os· 
comites oe sol iaar�edaae. 

Chegamos ao absurdo de que tais 
materiais tenham que ser I idoé �·
pelo� ��esso�I extefno ao movi�en 
to. 

i ' . 

ílLTIMA� CONSIDE�ACÕES: 

Numa recente circular introduzi
mos a discussao sobre o JT (jor
nal), queremos com mais estes 
elementos contribuir com a djs
cuss;o que o�vcm ser garantid� -
pelo movimento no seu·eonjunto e 
por ele dssumi�a e acumulamos re 
flcx�es s�ficientes para que po� 

sa,os dar pas�os concretos fren
te esta questao•e possamos aos-' 
poucos ir riscando· pelo menos di• 
mi nu i não do nosso vocabu I ár i o ·a 
exprcssa0 - OIFICULúAOE. 



. .  

A asess?ria ecldsial e vista como 
assossiada ao surgiemnto e desen
volvimento da JOC a partir dopa
dre C�rdjin. É tamb;m I igada � ca 
racteristica crist�: expressa na 
DP: "A JOC ajuda os jovens traba 
lhadores a ser parte oo Povo de 
Deus� profundamente arraigado na
historia da humanidade e na pro -
messa de Jesus Cristo. Ajuda tam
b;m a celebrar com alegria a aç;o 
1 ibertadora de Deus e ào seu povo 

na vida oper�ria e a participar 
nas comunidades ativos e criado -
ras de luta, de aç;o e reflex�o -
que pode,m comv,erter-se �rn comun i. 
dades de I ibertaç;o, de fé, de 
testemunho e de celebrdç�o. Por -
tanto os Jovens Trabalhadores tor 
nam presente o acontecimento de 
J:sus Cristo dentro da classe ope 
raria. Neste sentido, u JOC ofer� 
ce sua contribuiç�o na construçao 
da Igreja. (O.P.) 

Ao assumir o desnfio de co� 
tribuir na construç;o da Igreja = 

Comunidade-de-Libcrtaç;o, a JOC

o faz a partir de umn vis;o roa -
1 ista e não idealista óa Igreja. 
Uma Igreja que se assume como san 
ta por carregar o projeto de Je
sus Cristo, mas se assume corno pe 
cadora pela continua necessidade
qtle tem de converter-se e causa -
da �ustiça, muitas vezes traTda. 

Estamos tratando da assesso 
ria eclesial neste artigo, mas o 
movimento bo.j e compreçn_dt�, a asst·� 
sor ia de modo mais amp i O' jé qu0 -
aç;o do movimento ra formaç;o 
orga.n i zação da Juvc�tude Traba l .1-."l

d9ra. o da class� trab�lhaaora, 
t�a� exig;ncias nos �;rios campos 
especTficos como.economico, polf
tiç9, cult�ral, idéol�g.ico etc ... 
Sio desafiaaos principalrnente ux 
-jocistas com experi;ncia nestes
campos para uma assessoria. 

Voltando a assessoria ecle
sial. Hoje ela faz parte das preo 
cupaçoes quase que do conjunto d� 
movimento, uma vez que se passou 
a compreender que a formac;o e cc.� 

- 'S 

pacitaçao oe assessores; rcsulti 
do ao trabalho cios mi I itantes ne; 
ta perspectiva. A cecis;o de re = 
forçar os encontros regionais ae 
ussessores tem se mostrado efic�z 
como meio_no µlano de formaç.;o e
cap�citaç00 d! assessores. Aqui 
esta� expcriencin oa regi�o Su -
deste ( SP, !,,G, }d), que pod,e,· con
tribuir na reflcx:o sobre ;ssesso 
ri a ec l l?.S ia 1 • 

üc ci7 a 89 foram real izaoos 
/ encontros na regiao. As reflc -
xoes fcitds nestes 0ncontr6s basi 
Cci1nentc cabem u:n qui:c1tro pont.os;

<J) - Aná I i se aü !ma I i daoe 

b) - Papel aos assessores �clesi
�is centro da JOC 

e) - A tar�cteristica crista da
JOC ,,,. , 

d) A Revis�o de Vida e Açzo Gper;
r I c1 •

A. = Anál 1se da real idade
A real iJaoe brasileira e in

�ernacional na qual a JOC se 
1nsp1ra, nos seus aspectos -
do ucon�mia, polI�ica, vida 
ecl�sial, tem sido sistemati 
carnente analisada no encon = 
t,�o. 

�. = U p�pcl aos assessores eclt' 
siais. Cons�ata-su 

1
quc o n�

mcro oe assessores ainda � 
pe�ucno e a situaç;o de asse� 

�: 
·sor i c3 ai p�a, çp1pporta algumas
i nocf.í n-i ç-oes- cfontro cio ir,ov i -

j ... ,. l 

rn��1t,o. :·�rn � !.gpn? ·I �gar
1
f,!,S I h�

. e.xi sen,c 1 � oa m 1 1 .i tanc ia pes-
1 I j i"". 
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soa I do õSStfssor, su,��--; 1100 
as vozes, cqnfus;o de pa -
pe is entro 0s sossor' e m 1 1 i 
tante. 

Constato-se·tQmb;m � �xi&un 
eia cm a 19un,,, 1 usa1·us.- eh� 

'ex-jocistds que ·s;o c��m� -
dos a o;:,r u:na ass0s�or i .:i cs 
p e e i a 1 , p r i n t; l �J a i ti ..! n ·:: ú n e. ' 1 

área sinclical l� po,! ft'ic.::i, 
embora !alte �van��r n� 01 -

ganizaçaó oesta assussori0. 

r.� d�v i dcis .:iuanto ,: tH�scr i -
ç�o ao que fa= o ass�ssor -
eclesial dentro ou movimun
·to. Viu-se tamb�rn qt1e o ç,n
pe 1 -do asslc!ssor �oi Yê1r, an
do h i st;r i can,eni:e c.,�E, ôC o�
tempos de Carojin 0t� noJe.

A JüC como ;r.ov i mor,to !::c1i1 
. . 

ex_1gcnc1as quanto � sua �s-
s�ssor1a 1 a saber: OpçZiv 
p.r e.fere n e l u I p e I os J ovo r. s e
pelos oper�rios, exp�rien �
eia de ·treba I ho cie ;_)ase; qu�
SCJêl escolhiao ..iufos i;,i I i 
t<lntcs 1 acve ouvir, ruspu,
tar, i ncl..!nt i var os J0v�r.s -
TraodlhQctarus nas suas exµ� 
r1enc1as oe d��o, cao�ando 
d o I e s u;u a n dr r a ç; o e ser' i i: q 
e cooranao �e s1 ruus�o que 
escreva tambem, su� uxpur1 
;ncia de aç;o enquanto dSSu

sor; aeve ajuaar o joci�tr 
� fazer seu plano �- dÇclO e

elu pr�prio, dev� escrever 
seu plano de aç�o; ouv0 uj� 
dar o grupo de mi I ilbnt�s T 

rta an;I ise aa real i�Gde,pr� 
e i ::;e ndo ter pa.r,a 
vis;o mais global 
aaoe e ctn igreju. 

1 st.o uma 
1 • 

o�. soe 1 0-

Cabe ao assessor aJUOdr 
_a-r.:t i cu I aç�o au J UC com 

n e:, 
tlS 

pasto1�a is e co111 outros n,o-
- , 

vimentos cristqos u-óperari 
os. 

C. = � ca��c�erlsticQ çrist;. 
Na mi I itancia ou aç0O 00 �i

itante. h; �alares crist;os que
sao vivcnciaoos (amor Qo pr0x1rn0, 

jus�iça i vuraaoe, fr�ternio! 
oe �:te) nias qu0 riem .. sun1pre -
f i c,'.I:<:� �x�':i I i e i taoos ou ssum i 

1. 1 • -\ dos ú�mo tJl por falt� de - 1 

u111..., -ref I e:xâo e ; ;:)or )ta I ta c.u \ ·
1 - .• \ \ 

u18ue·m Qi..J<.!. a cohuu.zti junto ,-1' 
ao ni i I d:c:rnte. A crcnçu · ··. Jm] 
Oeus � dimens;o da F� Crist; 
o co·nprom1sso com a iHstitui
ç:o lgre.1a de Cristo, para 
...., 1 guns n: i I i t,:::ntcs s�o cl�v i 
das que Cievur'í ur/1 s�r 11lô r_·S a 
berta, .e.nte discuti da·s ,el'1rt:•ro 
da JOC. 1 • 

�Ucil e no prus�nte a 1 �9dÇ;O 
Ç\ i1 j (., e e o rr. f; s p a s t o-r <l i s ? . e o-�
mo � JüC se integr� na l9re
j ... 1 i n s t i tu e i o n ô 1 

· 
( b i s p o s ,

CEus, sa�r0mentos ••• )? Como· 
'; ! �.w e J �- i o e e: 1 V 0 ·- J o e ? . F C1 1 ' 
t-, crua i b i I i üC:<fo 0 JOC per 
parte da lgrcj�? Por que..!? G� 
mo se d� o recrutamento dos 
novos jocist�s n partir das 
ct�s. U ü�S pastore:is? Com0, 
se t ra!.),, 1 hêl Junto c:,c_?S se1111 n.& 
rist�� � irmas a idei du no 
vo� cs�essorus a JOC? 

f- oi i mportcinte par,:; suto.r-es.
aa lgruja o �Q e 42 coITg�es�
sos �acional de Jovens Traba
1 har.,orcs p�ra connecl:ir me I ho1· 
d pr0posta Gc J08. 

1 ns i st i u-se que' cabe a asS!..!S 
sori6 �judar os Jover - Traba 
lhaeiorus a descobrir o Cris 
to na I uta ao' ci ia ·<'.l G i .J·, f o,_c 
ncct·r e 1 ��mentas· teO' 1 dg i cGS, -

0e an;I isc da r�af ioads ecle 
sial u clarJcir a opç�o-da JOC 
p(;;! 1 o ccumcn i Sf!;O i e na· re I aç;o 
com n0O cristaos e ateus. 

Como ú!..!VC '!:icr• fu i_.td e-, k•V),ü? 
A par'ti

0

1� aas experiênc-i.as, -
aos assessores, foi destaca-
jo a import�nbia da I VAO pa
r� revitalizar a equipe de -
111 'i .1 i ·cc::,nte� e a c6htr i bu i ç�o 
ao assessor à' mus1nêJ. Foi 
C,'Jf1Stataoo 'que él I guns ê)SSCS-



.. 

so,�cs fazc·111 a· su'0 1 f<vAü aen 
tro dü equ i pê àe \r,í· I i t<Jnt-;;s, 
outrps fazem· junl-0 1 c01i1 seus 
i r111ôos ou i rm;s, r= e l l i 9 i osos 
(as) • De stcica-se· -> •puaaso
g ia que se deve tur nu kVkü 
pur? nDo, afusenta.r o mi I i -
tantc d� RVAO. ��o��� 
E v.::. n $ ll I h o ;_. e r i t é r· i o e.. e j u 1 
gamento nus çuv i s�es, 1.,.Js -
tamb�m há outros cuxi I ios -
a 1 �r.i da lJ i b J i o. 

En1 9ura I não t-o i p I uncjado 
l,'·'ª revi sao d,� vi OE\ entre 

r • • ' 

os proi:;,r;-,! 01:>. as�ussor{.)s nos 
e1t�dp�, 9 que s0 faz neces

�?r 1 9 · .. , 
1 

COl'�Clu i NDü 

·E� �ovembro da 198J rtai i -
zou L sc o encontro �acion�! de��
sessores que possibi I itou ampl i
a� a ref�exib em·torno do cerna. 
Em dg;sto deste ano reQ! izar-su
; mais um'bncontro nacional. Con 
tinuam dContucenoo os encontros 
re9 i ona i �. A .Ci-/oü .Jc;.;.,iJa Gu r<..!co
nh�c{.)� o a��essor uclesiel pQrd 
a J()(;: 

A .;J(j L l Yl CA 1)(; t�,O v'1 �\�-'�to. t),/ � tLA�
,
1 

ÇÃd À A�SEbSGKIA G8TA �� ANDAMEN 

10 E kt�Ütk CüNTINti1.óADE A PAk -
''.!': 

T l 1� IJ A h i: f L í:X ÃO uu Clm JUlHO UOS' 
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Queridqs amigos, querida$ .. 

ám i'ga·s1 aa J(iC ·1 • '
·, ·'

Oi a 3ü Ge março p,r,ox i mo, ·

estar� finJanoo meu trabcilho 
na Cooraenaç�o du JúC oê, Am�r i 

t: 

: • 1 J 

l ) 1 • ca. Faz onz6 anos� meio que sou
1 iberado ��ló �ovimento. 

Ser; uma �u6ança enorme em 



minha vida, porem vislymbro_o f�
tu�o com muita esp�rança, ja qu� 
a JOC me ensinou a aceitar desa
fio�, a conhecer meus I im[tes e 
minha capacidad�. 

Sou Assessor a nivel Conti
nental desae 1986. Esta experi�n 
eia na Coordenaç�o levou-me a 
descobrir as incontest�veis ri -
quezas da Juventude Trabalhado: 
ra. Em primeiro lugar, com a pr� 
pria equipe: a capacidade de an� 

1 ise desenvolvida no Movimento -
faz com que os Coordenadores se 
comprometam a serviço cla Juvent� 
de Trabalhadora ajudando a dese� 
volver uma vis;o internacional a 
partir da rea I i dadc vivi da. Esta 
real idade eu a pude comprovar, -
julgar e questionar a_partir da
viv;ncia de alguns paises conhe
cidos nas visitas realizadas que 
foram: Peru; Haiti, Equador,Co -
1 omb ia, kep�b I i ca Dominicana, -
�artinica, Costa Rica e Estados 
Uni dos .. 

NO PERiJ: A busca per� manter a 
aimens�o Crist; dentro 
do compromisso, ajudou 

·, . 

,,..., 
-me a conceoer a v1sao
ae umu Igreja comproni�·· 
tida com os pobres. 

NO HAITI: O problema db fomc,da 
identidade da Juvent� 
de Trabalhadora em 
seu anseio de I ibert� 
ção com o povo, �e 
brindou a ciimensao da 
1 uta co I e-tiva. 

NO EQUADOR: Faz 10 anos que ai -
guns jovens Trobalh� 
dores de Guaiaqui 1 -

tentaram organizar a 
JOC e hoje v;-se al
guns resultados: co� 
tatos com Cuenca, M! 
cheia, Lluito. A pcr
serverança e autode
terminaç�o deles em 
querér encontrar-se 
com outros jovens, a 

• I ··7 

partir �e sua propria or
ga h i zc1ç�o, i nterpc I ou-me 
a �star mais convicto em 
relaçao � extensin da 
JOCA, 

NA COLÕ�81A: Us mi I itantes so
frem muito·para pr� 
duzir uma estrutura 
propria capaz de a
poiar a luta nas 
f I ores apesa,, das -
ameaças. O re�utta: 
do da repressao e 
que a JOC é capaz -
de situar-se em rea 
1 idades simples com 

uma perspectiva de 
solidariedade inte� 
nac i ona 1 . '. • 
quentes contatos 
com a JOC Colombin
na me ajudaram a e� 
ptar a interdepen -
dência da Juventude 
Trabalhadora. 

NA R[PLbLICA DOMINICANA:

NA 

As pfaias se enchem de turis 
tas Canadenses e americanos. 
Ao I aao, estão os "Bateys" ( 
(acampamentos de imigrantes 
ha i ti an .. , as zonas francas, 
as plantaç;es de frutas; os 
Jovens Trabalhadores conhe-
cem o sub-émprego, o desem -
prego. Querem progre.· ·; r na -
JOC porque confiam em s�a -
capacidade organizativa, ca
paz de �udar curtas real ida
des de exploração, de margi
nal izaçao partindo de seu -
compram isso cristão re_l ac i o
nado com n .luta de Jovens de 
out r·os pai ses. 

1-11 A RT I N I C A : 
A opçao pela classe oper�ria 
leva- uma busca· d� lançar 
novamunte a JOC de vez qu� -
se requer autonomia para én
contrar-se como povo frente 
� metr;pole. 

• 

.. 
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NA COSTA 1\J CA: 
A busca da dignidade; a 
lembrança de ·um encon tro -
continental, as relaç�es -
com outros pafses, o apoio 
de mission �rios espanh�is, 
fazem com que o processo -
vivido me recorde a impor
tan cia de consolidar la -
ços de amizade e sol idarie 
dade. 

NOS ESTADOS UNIDOS: 

No interior de uma esc la 
de valores, de um que�tio
namen to sobre imigraçao,os 
jovens ana I i zam sua si tua
aç;o cheia de insegurançd, 
de_!.f1arg i n a,I ! zaç�o. Neccss .i_ 
tam da solidariedade inter 
naciondl para propor a JüC 
como organização. de e I asse 

, 
o.per ar 1. c;i.

Toddi estes poises ac�ntua
ram �m mim a �ivencia de um do� 
asp�ctos do Movimento: a rcill id� 
de do Pe��; da Col�mbia, do hai� 
ti ; de muita viol�ncia. �as,� 

' 

precisamente .dentro oeste con�\� 
to que percebi muita esperançu -
uma vez que a lutu é o p�o oe e� 
oa dia aos Jovens Trabalhaoores. 
éuscan do assegurar a sobreviv;n� 
eia. O problema do desemprego p� 
ruario; muito mais agudo ao quu 
o europeu, por;m dentro dos_am -
bientes, existe interdep�noen cia.

No meu pon to de vista, pos - -
so afirmar que as reunioes Od 

Equipe Intern acional foram um 
lugar privilegiado para aprofun1 

oar a so I i dar i enaàe i nternac·i o -· 
nal, afiançar a JüC em suas tara , , 
ctcrfsticas proprias e assegurar 

a an;I is� �lobal chegue; 
si sternat·j zaçao ae tooas estas 
rea I i daaes. 

Fie I a est!-:!s aspectQs . aü 
JOC 1, a J,vC rcia A

-
rn�r i ca __ co,nt i nua 

seu �r�balho de .formaç�o t�clMi� 
do perspect i.va� de cxt.en ça_o 1:.i 

i n i e i a.ç�o que s;o qs ,b�ses mes. ,...: 
mas ae nossa proocupaçao: a Cor-

2.8

responsabi I ioade deve gerar a co
participaç�o. Oxal�, que estaco� 
vicç;o permita assumir maior res
ponsabi I idcldc por �arte dos Movi
me ntos Nacionais frente; Coorde-

' nê1çao. 

Como a Ásia, u JOC da Ám;ri
ca tera seu primeiro Encontro Co� 
tinontal oe Colaboradores Adultos 
e como a �uropa e África teremos 
tamb�m n osso Encontro Continental 

Sinto-me f�I iz, j& que na -
J Ü (: 

1 
e X Í S t 0 U ITI"<• b U S C 6 � é r j o Ó C S O 

, 1,i dar i eaaúe 
· 
i nt�r-r.1.ac i ona I com os

n,o i os a noss� · l).,I cançe (visitas 
dos I i berados a n f v.u I i nternac i o
n� 1, reun i�es aa ��uipe lnternaci 
ona 1 ·, Conse I ho l1iund i a·I de l �.y 1). 

1 .1 , 

�\ aú.tonom i u /Jo iv.ov i me':\,to--:_:e-,- -
oss�ncidl para mJnter a inthiçao 
funciarnentu I da JOC. Cabe-n'os,.·-:- -::...'.�0---· -

t.rc)nsm i t.i -1 a na f�rmaç;o que par- 1 
., . , . 

1 '; • i te O<.l ·ana 1 1 se 9 I oba de cuusas-----···-··-
que permitam ·recon hecer a lnter� 
ocpenounc I él entre os Jovens- T rc1------· 
b.J I r,6aores. · 1• 

Ao regressar ao Quebec, vol
tarei a encontrar-me com ü JO� k.i_ 
vera Sul: a JüC de min ha regiaoT 
Tentarei ver clS possíveis �olaho-

- 1 
1. 1•açoes tendo em conta meu traua-

1 h� na Igreja de S�o Jo;o Lon g�e� 
i 1 , min ha diocese de or i �em. De'ii 
tro do marco �esta lgr�ja, pla�é
jo c�ntinuar i aprof��da� minha' 
opç�o um f�vor da Classe Trabalh� 
ciora na p0rspectiva de uma sol Íóõ

rieaade internacional. 

toncloJ agradecendo a JOC -
Am�r i ca porqUe contribuiu rnu i to· 

' . • 
'1 : . / para que amo ma Is me.u cornprom Isso 

l + ,·, 

sacurdot d 1 • 

Gra fdao a Coordenaç�o �� 
AmericD: a Ui I ia bl larves (Vc�6� 
zue la)', 'ao li i I be'rto f é��u ira dc:i 
Costa ( Gras i 1), 

1

a 'Norma nó 'Cóm'te 
((;Juebec), <'! Jorge Silva '(chitJ)' 1

1 •• -i,:: a Regi na I ao ,L\n Gr i etta Curas 'i11 )' 



futuro Assessor da JOC oo Am�ri 
ca, por seu compromisso em fa -
vor da Juventud� Trabalhaaora a 
fim de construir uma sociedada 
rova e uma Igreja sempre mais -

viva. 

% 

',"Te I ouvo, oh! Pai, Senhor do ceu 
e Cd terr�, porque mostraste aos 
pequenos as coisas que escondes
te aos s�bios e entendidos. Sim, 
rJ • ll 

til, porque �ss,m tu quiseste. 

ú I n Leonar'd 

Assessor JlJCA. 

------------------·----------------------==-,-============�==========;====

Realizou-se nos dias 1�,20 
u 21 de janeiro, em 6. Aires o
jQ Con�resso �acional oe Jovens
Trabalhadores oa Argentina. Pa�
ticiparam como convidados pelo
�rasi I o �e. keginaldo Andriet-

a e Alair Paludo - mi I itante -
od JüC de Curitiba. 1 , 

t.stc f.,i,ater ia I que ora apresentan,os ti u111...i si nt( se oo re l <1t;r i o fc i tá· pe'.:.' 
- il O· A,I d ir. Majores i nformaç.�es "SL' r_,u j :Zc�rem poaem nos ped Ir c;p i·as de'ste' '

relat;rio que nc';s env1a111os. ' ·, · " 1• 1 

Foi oecidiao suJ rc0I iza
çao ourante o 1º Conselho aa 
JGC Argent i'na �111 �,.:i rço oe· · 1 �8<). 
uurante a real izaç�o aa Semana 
1 nt�rnac i onJ I dci Juventucc, ·Tra 
�alhado�a em 1989 sé ·tomeçou � 
1 • 

etapa �aii mJsiiva. A partir:_, 
dai em algumai'feéi�és se cri
aram Comiss�es regionais e a 

,,. 1 ) • 
...., 

nivel nadional a Comissbo·�a 
í 1• , I 1 1 • • • • • 
e I o n é) 1 • LI ma a a s m ü I d t' e S · d 1 ·f r , -
cu Idades f6i d form�ç;o. desta 
comissão pois os Congressos' de 
uase j� estavam se real i�anco
e ela nZ"o' ti'nhc:i ais·c'utiao o 
'co�o ê. 'porque eio 'Congres-so .1 

Ti n�,u-se· c I âro que erc:· um esp� 
ço espec i f"i·co paru Jov�ns Tra-
'J 1 ; 1 ' • - • balhaeiores, mas nao haviam· -

·��rof�ndaGo'sua disluss�o.

., 

., 

O objetivo principal ·do 
Congresso era f az:er com qµe, . a 
J j'_ TT. tú1T1<:1s·se ·consc i-·�nc i�a .cia 
real ic0oc e sentisse a import;n 
eia ·aJ ��g�nizaQ;o.,hl;m·aisso- �

= 

dev·ia' d&r\únc'iar··a ·nossa .situaç�o 
e troccJr exper'i ;nc ias, ,l:lrna , das lo 

. 
- -

p�\ocupaçoes da açao,wro garan-
t\ �\ a cont i nu i doei e pr ·incri p.é) 1 m�.n 
t1:! f'çê'r\"tc· 6 õÇ;O de b,a i rro. 

-

\ 

O� C0NGkfS�OS ü� ·ciASE f �EGJO�AL 

tm Lluenos Aires s� recil iL 
zar�m :°5 C·ç)nsressos de Base com 
<'.i par 't i e i p·9 ç �o. ú e 3 '7 par t i e i p a n 
tcs .ao tod� .' Foi rea I i :zc:-;OO ·um -. ' ' 
Congrsso r�gional com 25 parti-
e i.pantt::\S. Em\lóutras tres rcg i -
;�s fur�m rc�! i�ados Congfrié��s 

•, . . (• 

!,•' ·\\ ·.· h·n ( n�. 
. ' 
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de. base e l<eo i o,n-<l r. Juntas:· Sõn · 
'1 \ , I , , 

Juan com 25 prlrt i e·� 1->un.t'es� 7 ha ia ·. i
1 .. , 'T '·11·'"� a n c a com J J · e u e um� n '. e o m / l . · 

' 1 1 ' ., • / j Em Fo�rnosa se: t�ntpu r�� 1 i
/
·zar.-;-' :

ma S nao. sCOn$egL! Í'u. · i \ 
/ 1 \ 

...... i ; __ \ '· 
IJu Congresso t-iaç i.ona I e� 

tavarn convioaoos todos os parti_ 
cipantes dos Congressos oe Uase· • 1 1: •.• ; l , 1 ) , •. • 
e.Regiona 1., 1-touver.am mu i·tas ci i -I if ; 1 J f,. , ., 
fi��laad�s q�ra p�rt\ci8ar dq,
Congreséo Nacional - 41 pcirtici 

, � • I 1 : J ; ' •  • ' ,1 1 -• 

pantes. Ent�e as principais -
,i , ,. ' . • 

Fina�ceira para passagens, farni 
, i 1: • , , ·-

1 i ares e ,de traba I ho,. de con1pre ,,.._ ; ôl 1 , • • • I • , ! ._
ensao u assumir o Congresso. 

• o f 1° •• ;, . 

1 

O Congresso teve como te 
mar to: 

a) Conaiç�es de v�pa
. 

- , 
recreaçao, satrd'(:, 
paç;o) 

oucc1çao 
part'i e i-� 

b) Condiç�es de trabalho (ex
p I oraç�o, ües i gua I aua'e d.e
oportunidade, $Ubiernpre·g9

\ e desemprego,.

e ) A f e t i v i d a cJ e ( a rn i g os � J a m i 
1ar \ f sexual idaae) 

-

ü proccss_o e.e ·oi scussclo 
s� oeu. em tres grupos c�m so
bre cada tema). ut'i 't i·z.ou-se , t •• l 

��ria� ain;�idas p�ra lev�nta. 
m�nto das reflex;�s e a�onta: 
rem safdas. A p�imcira foi 
uma simulaç�o oo julgamento -
da JJ. rr. A segunciü foi c1 uti, 
1 ização oe SI iaes com uma an! 

l,i�� _estrvturu 1. _qa �oc i çdaC:�.! 
THQO p�fa,p�Qvocdr·a�. re�.lc � 
xoes nos srypos g4q _dcpoi�.
erarn apresentadas etr, PI enár i o 
P,ara cone 1.us;o .. , , , .. 

·: i 

foram aprofu�c.ad�s 
���s fruote caoa .fSPeG�º 
tirou-se como ambientes 

solu-
e 

pard. 
-

' 

Gt;!�envq I v i,r7�11to dç1s ·:, : qçoes .. 
P.qr.éjl soJ,ução .dos proq I c1pas -
ri� ba�r�os, o m��o estuoqrti 1

. , 
e o trabalho, atrdves. 1 9a p�r-, 
ticipaç�o sindical t.� no n,ovi-

' 
' ' rüento po i f ti co · = 

• 
' ..... De

ciatram traba·lhar tambem a 1gr_e. . ' t \ja pr�gr<:.!s�i.s.t-;;.' 
: ' 
j 1 1 t , 1 f 

:Tirou-·se. a -cxi_gêric·:ia[ db, • 1 •. \ � , 1 
� j VU J..gar O'.J'.l\!.SU f t,a� a:traves: àe 
Boletins. Comprometeram-i�- a o� 
ganizarem-sc coletivamente para 
lut�r e conquistar os .aireitos, 
fortaleGendo as PSGpq�tas ti.ra-

. aa.s .<Je_sçlc c;1s reg j oe?. 

•• ' - 1 

Oec i.d iram óar c.or:it i nu i,da,� . 
de a est�s processos or9a9iz9ti, 
vo� _e convoçafq� 1 q �Q C�ng��sso 
de Jovens T�abalhadorés �a Ar 
gcntina para daqui a 2(dois) 
anos, 

; l •:i . ) 

COi�CUJSÃO: 
-----==--� 

i 1 1 

Para o Hlair a real izaç;o 
de 1 º ·Con!:_1resso ac Jovens l�rabà 

· lhdCorcs na Argehtina; de fun�
famcntu I' i mportânc i1a ·  ·porq1,.1e mo�

·tra que os· Jovcns·Trabalhadór�s
principulmsnte do 3º mundo ·t;m'
pr�óblemas comuns: Apesar oas ciJ.. 1 

f1cul�clocs, 6a ·f�lta·��·0xpert
��cie rcconh�cída pelo� pr�prf�
�s companhui·ros da 1 JOC�A�gent��
na, ocu �ra s�ntir qu� t� tam
bJm muitos jovens Tr�bdlhador

f
s

com sede de· mJdançag. 
.1 . , .• 

1 Avaliou, por;m,··qu� nos -
, . 

·.poder d1mos contr i'bu ir rriçi is, i· n:.. 
clusive no's' �ltimos·d·ias que·à_12_ 
tecederam. N�o pra ensinar tudo 
mas de contribuir com nossa e.x··· 
p;riência. O nivel das discus .
s�es e a participuç�o na v1sao 
ciele ·'foi Doa. 

,. 1 

1 ., 

' É i' sso �o�pan�;e irada. 'Dá' • I I O; j 1 1,1 1/,·; 1 ••: 

pra ver que' n�o -estamos · sÕz i nhos 

nesta. 1 uta. É c::qu i rio b.l?ras i 1, na 
: � ,- 1 1 ! ' 1 , , : " : j 

Artent i ha e- mu,i·to-s 1 outros·>·I oc.a�,s 

-·� Juv.ent'0cJe 's� · 
1 �va,jtR n�· /·ut�

1 f
) , l , • 1 1 • J • -· t , 

1::Ja d asse traba I haGlora p.ar.ai t:on..:.
.• . • • . '1; . 1 ' .:..\ •• '.; J .•. • , ! i ( j ' 1 l 

'qu i fVf·�· .m�.1anças, .son9r;ftª�' -,:3 .> º., 

Sonho de um mundo melhor. 
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O LESTE EüROPEG co�prcende hoju -
um vasto territ�rio composto pefà 
IJRSS (uni ão das· l<epbb I i cas Soei a -
1 istas Sovi�tic?s) e pelos �ai ses 

comunistas da Europa que fazem 
fronteiras com ela. �; a u�ss ocu 
pa uma ;rea terr�t�rial 
de L.L. mi· I. h;es ae Km2 

• 

' .

ae mais -

Comp;em a ü�SS 16 Kcp�bl rcas soei 
ai ista sendo a Kussia a pr1nc1 -
pai das lo �aç�es Feaeraaas numa 
unidade nacional. 

fssa rup�bt ica � H�ssia - existe 
como'Naç;o d�sdc os anos �üü O.C.

e foi-se expandinoo, aumentando -
territ;rios a ela anexados duran
te s;cJlos. ílussa expans�o, foi 
i nc.orpor ando -povos de raças, 1 i n
guas, rei i�iao e culturas diferen 
tes, atrav�s be guerras e inva 
s;es t�rritoriais. �o fim do s;au 
lo 1� a K�ssia j; era um dos mai-

. 
., 

. 
'ores 1mper1Os ao munao sovurnaoo 

pelo lmpcraaor ou Czar. Esse imp� 
ri o muoou o nome para QRh:�, apc";s -
1917, com a �ueoa do Czar ílicolau 
L.2 e a tomada ao poder pulos com� 
n�§tas r�ssos chefiados µor L�nin 
e 1rots'ky. 

(J que esta acontecendo. em quàse -
todos esses PaTses do Leste Euro
peu? f.�e�oade que há uma crise 
do comunismo aT que ameaça o "So
nho de �ociaf ismo" no ·munoo todo? 

A imprt--.J.1_;:;,a burguesa tem exp I orauo ·
e;;� tim� �firmando que o ea�ita-
1 ismo ,está v1o I tanoo a todos esses 
�arses acrrotando a rcvoluç�o so
e Í a I is-ta. f..; qL,Cdd 00 1',1uro 'úC '1.for
l im que, gividi� as duas Alemanhas 
a capi�al ista oa comunistã e 
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l1pos a :;.2 !:JUerra munC:ial (1939 a 
lS��),:a UkSS ocupou mil itarmen�q 
os �aises viz�nhos: �ulg�ria, �o� • � f l 

m�n ia, h�n9r ia, Tchecos I ováqu i 9 -., 
,;� ,,. ' , I I 

1Jo I on ia, 1 ugus I avia e metad� da -
Alumanhd (oriental) e Instalou cm 
todos eles governos comunjst�s su 
uord i na cios a t"oscou, capita I de 
��siia e oa LiKSS, Formam assim ho 
Je o Lloco Comunista de Pafses �� 
tuaoos no Leste Europeu. 

/. 
/U6U;,LA,V/A 

um simbolo �as mudanças um curso 
e da cxploPaç;o publicitária dos 
burgueses do Ocicuntu. 

úeixando oe lado os exage�os da 
imprensa burguesa, n;o �á aGvi -
0as qüe fatos novos estao acont� 
cenao nestes aias no Leste Euro-, ,. 

peu. 
�este artigo, .sao 
gumas informaç�es 
rrco, sem usgo�ar 
rnecemos por 1917 

,, 1 t 

forrecidas al
�e cunho h .. i st� 
o as�un1to. Co..-

o 

,.. .. 

t 



• 

J 

·,

4 

::�e�se. ano, uma revoluç;o popular 
.. 9,er;rub.o� pç; k.uS$ i.a un:a oas ma j s 
aµtoritar)as monarqui�s oa,turp� 
pij._ hproveitanoo a,queqdiHP:���r 
1'licolau í,:Q,, o_s,com4nistas.,r,�s�;;os 
organizaaos no partioo bolchevi� 
ta c-l��oçstiQ�, tomaram, �� o�tu 

-· bro CÍ!;!: 11J �} 'i·;, p pooer. ;)ep.o.i $ ele. ' 

-�-nia-t1í'o imos. oe guµr:-ra ç i v i_l .,i n -
t�rna cQptra a burgue$ia.� a no
breza russa.s i o.st_ a I aram, d.uf_ i n i -. . ' , 

, . ;t j Véim�.n.tc .. o. res i me comun i,svt,a que 
j_á dl.lri3 '/ .'.'; anos oc perti c<ilÍ'1;.,n,c ia -

, !')O P.9ª�r. \J maio�. 1 i ocr,, dos com� 
nistas, na o.cas I ao cr,awava-se 
Li:_;nin. 

' 
l�nin era um rus�o·q��·�ivcu'fo-

ra dé seu pais, exi·laó� ·p�r v�· -
, ; • t + -

rtos anbs, ate a re�oluçao oe 
1�17, GUan0O voltou; ��s�ia u
ioman0ou o exercito vermelho que 
0érrubou o i rn 1Jer i o russo Cio Czar 

��ic61a� 2º u instituiu, com a 
v í t�r i 'J•·" aa' · revo I uç;o, uma un 

1

i ;o 
l 1 ,  ,, 

1 · . 1 · t 
, < e· e.e re'puó I càs soe Ia Is· a a l,i,-:,,-.>.

tnqudnto viJia no exi I io, Lcrnin 
conheceu v;rias propostas Ge so
ei a I is 'mo entao �}Xi stentes. o 
ooj et i vo fina I oc toe.as e Ias ,ira 
o mesmo: a : .. u1....ônça soei a 1 , ecüno 
mica, pol ftica e iultural ae so� 
ciedaoe capital ist� ao s�culn ]� 
e a criaç;o de uma nova soci0aa
ce socialista. �s c.ifurenças un
�re elas resumiaamente erd as se 
suintes: 

1; A l-'t<úf-'OST A 1-,Áí'<X 1 �TA - Kar 1 
marx (1818-]�83) e F.tn9els, seu 
am i 90 e co I a!:,oraaor, proµunhar11 -
urn sócia! ismo cientffico µdra ai_ 
ferenciar SUQ propo;ta ao social 
1 ismo ingênuo ou utopico, que ja 
existia como aoutrina, na turopa 
c.esoe o s;culo 18�

�asr enqu&nto os socialistas uto 
picos nio t, i r:)ham argumentos ),.'� 1-I
aos para prever se o objetivo f.i_. 
na! �ra passivei nem corno real 1-
z�-lo, �arx passou a v:c.a anal 1-

32-
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zando cienfificame�tc � 
·O..· car-, i ta I i sn:o cone I ui noo que 

·a ac�ruul��;o c�pital ista aos me1-
1 os c,e pródvç;o 'nas in�os de poucos 

uursueses�l&varia à socieoaoc a 
contradiçoes cada vez maiores a a 
u'rila cri se I c'gtrutur·a 1 'a partir' das 
�uais ser�a passivei uma revolu -
ç�o socialista. A conduç�o dessa

.;evoluç�o Gcvia ficar nas m�os de 
ruvoluncion�rios profissionais 
r��riiuos num partido forte prole 
t�rio � conduzica com ri�or oita= 
torial p6rri �sma��r ds forças ro� 
e i ó n á,1� 'i õ s q U<, tentar i él m i r,--, µ 0 e. i r e 
nova rcµ�bt ica socialista. 

1.arx c·:-,dt:,ou sua proposta ú� comu
n í'smo' nrarx i sta par� C: i fercnc i á- ia
oo sócia! is�� i11q;nu6 ou ut;pico

' > 

de 6�tros e funcid�.�m parti00 so-
ei ai de1.1ocr�t i co p·dra rea I i z�-1 e.
o mars c�ao possfvc�, na tur9pa.

Lunin, no uxil io, aeierid é'.l essa -
proposta 0 entr6� no partiGd ��r
x i s�ta russo e;ue éx i st ia tar.,b�m 'no 
!JX i i i O C C l dnGcst i'namente na. ��S
s ia C4-aristc:. 

'.L. u �uC I t�L 1 :.:,,,,0 Dt.1 ,1JC1JT i Cú -
/--qJos a morte c;e 1 1,cir x t1 i::.nge Is, 'a 1 
c,uns parti cos marxistas chamados 
�artiGos s66ial-aemocr�tíco� fci -
ram aNacianüo e rccuancib qu�nto i;
integral icsGc �a propost6 fu�;�ii-

: . )_ ta oe tomaaa co poc..er e Gc �1cao� 
r a iô pro I e ta r i a e., ç, , p r e f<..• r i no o e� 

' 
1 . 1 . caminhar él I uta i:,c o soe Ia I sn,o -

oentro oo jogo burseu: e.e aen,ocrã 
eia µctrlaruentarista. � centro oo 
par, 1 amunto but'S;U�s que os soe i,c:;; 1 i 
i istqs corquistariam as refqrma� 
sociais que são 9xisioas pe!ã 
classe tra�Dlhaoora, sem necess1-
aaoe oe revoluç;o n�� citaaure. 
tssd propcsta õcabou .senoo connt:, 
c.i<..a corno soei-a 1 -aemocrac i e ou

,,reform i srno marxista. 

½�n ir combeteu-a o tempo tooo •-;-
ch&rnan00·-,:) 1'...i:t re,ac i onar i s1;;0 e 
imp��inoo d inst&laç;o deu� pa� 
lamento burgu�s pluriparticario 
na ul<'.:.,!:..>. 

•



3. O ANARQLIS�ü - Marx em vida con
viveu tambem com outra doutrina so= 
eia I i sta' C: i ferente da sua, chamada 
oe anarquismo, cujo maior divulBa -
oor, na �uropa, no s�culo 1�, foi 
um russo de nome bakunin. 

Uakunin queria uma iocieddde I ioer
tár ia, 'sem Governo Centra I ou fsta
óo, sem rei i gi ;o,· sem r;�rt i aos po-
1 it i cos, or9an1zaca em pequenas co� 
muniaades locais e de trabalho fe-

. . - , 
-O�rad?S espontaneamente. Llakunin 
nao aceitava portanto a iocia ae um 
partioo operário �nico e menos. ain� 
oa a ditaaura do partido num Estado 
forte socialista. 

L;n i n con1bateu tam�>�m os anarquistas 
embora, no rí1ornento da revo I uç;o ot' 
1 Y l 7 , na � � s s i a , te n h a se a I i a cl o a 
eles para oerrotar o Czar Nicolau -
2º. 

bás i camentti eram essas as tr;;s pro
postas socialistas que L�nín conhe
ceu no exil io. Aaotando o marxismo 
inpalntou-o na b��S, com sua vit� -" 
r�a sobre o Czar e as torças reacio 
narias que, oe l�l; at� ]�21, que= 
riam i 111peü i -1 o de ton1ar o poder na 
��ssia. L;nin e�i�ia que oentro ao 
partioo houvesse obedi;ncia cega as 
cecisoes tomadas pela maiorid, o 
que se chamou oe centra I i srno Gumo 
cr�tico e ceu ao partido comunist� 
russo o nome ae part,i oo bo I chev i stci 

(bo I ah o'rn russo quer dizer ma i (\'ia) 

ü STALl�IS�u NA LkSS 
-------============= 

L;nin morreu, em 1��4- Em 1��8, te
ve como sucessor no governo oa u�S� 
Stalin que era um marxista-leninista 
mas tambem um homem rude e violento 
que 1090 centralizou tooo o pocer -
nc1 sua pessoa. 

,Em nome üa revoluç;o socialista, 
Stalin instaurou, na uKSS, um regi
me Ditatorial e avançou na constru
çao de uMa grande infra-estrutura -
1J1 tt e r i a I que per rn i t i s se à L 1\ �� � p a s
s ar a 8ranoe pot�nc. ia i noustr i õ I ei<t ', 

poucos ai70S. !-'ara ·conscgu ir' 1 sso, - 33

J 

1..!Xj_:s,j a sacr i f r-c i ()S bruta i S -da popu 
laçao perseguiu os aissioentes aen 
tro <.J fora ao parti Cio. l::.xpu 1 �ou o-; 
governo seus antigos ai iaoos anar
eiu i stas, ílld n(JdrlüO matar, no f!X i I i O

d Trotski e a outros �ue cons1aera 
va i mpec_i I hos ao seu pocier pe�soa 1 • 

Ao irromper ?· :C,Q srancle guerra mun 
- ia 1 ( j 939-Lr.,J), Sta I i n tinha fe ( t--;
dl i_ança cOtii hitler para ficar .·com
meta�e Od Pol�nia, invadid.a pelos 
Alemaes um setembro ae 1939. Sta -
1 i n por�ru viu-se atacaoo pc I o seu 
ai iado alem;n. �uaou sua ai i�nça � 
uni u-Sl\ aos pu ises ·<.;apita I i stas: 1 n 
9lctterra e tstauos unioos para po
L.er üer rotar· os a I eroães. 

A;;,�s ü vi t�r ia e.os a I i aaos em "194-5 
�tal in dµroveitoü-se para ocupar'
mi I itarmcntc os paises frontuiri -
�os como Pol�nia, Litu;nia, �om; -
nia, n1etaae Ga P.lemanha(oricntal) 
<> dJUCJOL: os .P�t idos comunistas c,a 
11Ul1�-,r j d' 1 Cl1CCOS I OV�C\U ia, 1 ugus 1 �
Vi e1 a ton1arl�n. o pooer nos s<.:·us res 
�cctivos pafses , or&anizando en -
tre ul?s e a L��S um pacto mi I itar 
e :conomico cc ajuoa que os deixou 
dte noje aeperrcentes ae r,,oscou. 

/_��SfSTALl�ILA�Ãu_DA_yk�S l DG 
-------------------------======= 

Lt�·, l L tLr<uPtú 
------======== 

Mpos a morte oe �tc1I in, em 1�53, -
co� 6 s�bioa ao poacr ce seu suc.·es 
sor i,rutchcv, c:J Lr�SS tentou uma -
crTtico ao stal inismo e ao seu mo
ao violenta e arbitrário �e 9over-
no. 

�rutchev teve exito em denunciar -
em p�bl ico os erros ae Stalin mas 
encontrou f.orte oµos i ção ,. uMa 
abertura mais det11ocrát i ca O<:.!ntro 
aos proprios quadros tradicionais 
ao partido comunista russo que se 
burocratizou nesses anos de stal i
n í Sí110 . fracassou ti foi substitui c;o 
por trte.mbros burocrat i cos do parti -
ao �te os anos l�MO. 
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COMPANHEIROS: 

E D I T O R I A L 
===�============ 

==:.:====..:::======= 
============-== 

=-=-----'11!!":c
-·-=---_;; __

==-==== 
-----------

- . - - . r 

Vocês têm emmãos o segundo BOLETIM MILITANTE deste ano. Tem sido 

para nós um grande desáfio garantirlo. Porém sabemos à importancia 1 

que tem na nossa ação comum. A nível de coordenação estamos em um p� 
riodo de avaliação dos meios do movimento, durante a visita estare-' 

mos ampliando essa avaliação para o conjunto do movimento para então 

se ter elementos que nos possibilite faz�r uma projeção, pa�a que 

.. tais meios sejam uma resposta as necessidades nossas, enquanto mili-

tante e da ação do movimento junto a juventude trabalhadora e movi 

mente ope:çário. 

Começamos esse ano com a disposição de lutaque nos é caracterís

tico. Já sabemos das mobilizações em preparação à S.I.J.T • .  Há uma 

preocupação de torna-ra verdadeiramente da Juventude, sendo um esp� 

ço para a reflexão e denuncia de nossa realidade enquanto· jovens da 

classe operária. Essa S.I.J.T. também deve sgnificar mais um passo t 

na nossa organização e um dos meios de continuidade do 49 C.N.J�T-

E.ste ano também é um ano de festa, estamos comemorándo 40 anos ' 

de JOC no Brasilº t muita história para se contar. Deve ser um mome� 

:to para reafirmarmos nosso compromisso de luta junto à nossa classe• 

pela construção de urna sociedade de fato igualitária, justa, onde 

possamos viver toda dimensão de nossa existencia enquanto pessoa� 

Este boletim é um reflexo do que aconteceu e acontece no movi.me� 

to nos Últimos três meses como também daquilo que estamos projetando 

fazer este ano. 

Temos certeza de que ele está sendo um instrumento na nossa açao 

sendo lido e discutido por todos os militantes. 

A COORDENAÇÃO NACIONAL • 

;::::.::::-==========================;;::::;;;:::.==�t::==:::.:=====::.:::;:.::::.::·=::::::.:z======:;::==--.. -=------------.. 



A JOC E AS ISLElÇóES 

Como coordenação estamos dando :lnicio a \.i.rna d"iscussão interna ' 
quanto as eleições que à.everão acon1t::ecer esse ano. De certo não de 
vemos restringir a nossa reflexão apenas as eleições, mesmo sabendÕ 
o papel que joga no r11ovimento operãJ:-io as eleições, mas devemos �
compannar a conjuntura de maneira qv.e possamos desenvolver e cons-:-'
truir a nossa própria análi.se, proj{�tando nossa ação para que de fê._ .
to siqnifique uma contribuição efet�Lva a organização e luta dos tr�
balhadores a part.:i.r de nossa atuaçãc:� organizada enquanto jovens tr�
balhadores.

Falar neste rfiomento de eleições 1, numa conjuntura dinâmica como' 
é a co nosso país, se corre o risco de fazer palpites, por outro la 
do é importante se ter em conta alguns elementos dos últimos proces 
sos de eleições, para quepossamos définir o mínimo de orientação em
relação as eleições deste ano. 

Não podemos negar o papel que j<:igou o PT na organi.zação dos tr� 
balhadores, embora o quadro de lideranças naquele momento do seu ' 
surgime-to fez com que os mesmos militantes estivessem nas mesmas 1 

instâncias do movimento operário. Is:to representou um prejuízo para 
o movimento operâr�o, pois a forma ctoroo foi sendo assumido_a d:Lspu
ta pelo. espaço do parlamento faziam com que todas as atençoes est�
vessem voltados :cara as eleicões, em detrimento a um trabalho de ba

� 5 - 1 

· se que levasse ao amaõ.urecimento da caminhada do movimento operari,
Alauroas q,..iestões merecem ser a1::n.1-ofundadas na conjuntura que ori � - . 

vivemos para que possamos ter mais claro as perspectivas que apon-
tam, se por um lado a classê traba.Lhadora vive um momento de apare� 
te apatia, por outro algu.s.--nas 1.ledidàs 1 na política do governo 1 deve· 
rão de certa forma causar um desgas-e ainda maior nesse governo. 

A ida do Brasil. ao F � M . I., os As eleíções não devem . 1

cortes que deverão ocorrer para 1 constituir uma prioridade, ur.: 
i:eduzir a def ict público e o r� i.ira para o movimento operáriq
flexo social de tt> · s medidas. N� !lõleve .-ser um meio de fortale-!·
vamente se f�la em choque e pact� cer uma oposição, sem no en-'

Em relaçao ao movimento oper� tanto significar um d��aste

�
rio, o que podemos obsvar da CUT, de liê.erança, nem das expe- 1 

é que nos Últimos mes�s tem decí- riências de organização gu/ 
cado muito mais atençac ao cort estejam se desenvolvendo. --111gresso constituinte do que de fa Como movimento é muito l� 
to ser direção nas lutas dos e:ra portante destacar a oxientaf';T 
balhadores. Enquanto isso, �s eh� ção e a análise feita por nós 
mados sindicalistas de resultado neste processo. Desde 84 faz! 
(Medeiros, Magri, etc.) ªf!arecem' amos uma avaliação, que o pr� 
constantemente na televisao, pa� cesso de transição tinha como 
ticipando de debates, respaldando Objetivo recuperar os traba- 1

a proposta de pacto. lhadores. No encontro de mili 
t muito concreto que se prec� tantes sindical1stas da JOC,T 

sa fazer ressurgir no país um se� faziamos uma avaliação do que 
timento de oposição, 1..1m·sentimen- significava as candidaturas 1 

to popular d� oposição.. dos sindicalistas, principal-
A CUT precisa ussuni� o papel mente dos sindicalistas lig� 

gue o momento lhe exige junto aos ê!os a CU'l'. 
trabalhadores I deve também inpu1 Por tanto como movimento' 
sionar um trabalho de organização nossa orioridade deve ser de' 
a partir da base para que asslm 1 garantir o nosso trabalho de 
possamos construir a nossa respos organização a partir das re!{ 
ta a classe dominante ao mes�o � lidades que estamos inseridos --

'tempo desenvolver mobilizaçoes 
através de bandeiras gue traduzem 
as necessidades atuais dos traba
lhadores. 

-

eJ-.mento que temos que levar em cont. são ç.S várias realidades das 
regiões. Por tanto .;S r>a é uma discuss!ão que não se esgota aqui, p� 
lo contrário, ela es-cá iniciar.do no riiovime"1to, esperamos �e todos' 
estejam motivados a desenvolve- la, n�Lo para devender posiçoes pura 
e simples, mas para construir uma ana.l.ise. 

• 

J 

• 

.. 
•
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O que pensam os A,1i/Jtantes sobre as Eleicões 

No final do ano passado a cooxdenação nacional encaminhou ã al 
guns militantes do movimento uma proposta: que esses companheiros T
aprese�t�ssem para o sonjunto do movimento sua posição em relação 
as ele:coes que deverao acontecer esse ano. O objetivo era de ini 
ciar �o movimento uma discussão de conjunto quanto as eleições e ã
posiçao que deveriamos tomar ,:;omo movimento. Somente três éompanhei 
... os nos enviaram suas posições, que transcrevemos a seguir. estare 
mos tan�ém apresentando alguns elementos como ccordenação nacional� 
Temos tnna pe.r;:;pect ... va de que nas cidades possam se desenvolver uma 
análise em relação 2l. essa questão e que no próximo eonselho nacio-/ 
nal ppssamos aprofundar a discussão e tirar alguns elementos de 
orientação comum. 

e• IA j JJUJQl;i tit • 7$ 

�' <e�ç�..,� 
C.OH.vM J 

í 
I 

t-.."ELSA (RS) _: 11 Acredito que tera alguns çJ._ppectos históricos a levar 
em conta €: n�ss:e sertt;d.do venos que independente de quem se elege e2. 
sa máqllin,a. b_µrguesa que é o pa.r:.amento não permite que assumir esse' 
espaço retorne num.:. contribu�ãc ã classe operâria, mt1ito pelo co� 
trário L, é llm e5paço gue recupe-r..:t algum.:.:s 1.id.=ranças do movimento op� 
rário:· 

' &i::!-n'to a população em geral não h� uma expecta'Civa quanto as � 
ileiçõe�_, há si.n, ama profunda decepção .e o qqe vai aco_� ::ecer ;.: uma ' 
tenta�iva de xe�uperar a credibili�ade quanto a esse instrumento bur 
gUês. Acho que a- joc não devia en�ra, nessa, pois fazendo campanha 7
para quem quer que seJa, estaremos viabilizando essa via. Deveria ' 
sim aprove�tar esse descrédito dos trabalhadores para de fato dês 
mascarar de. vez o oarlamento e despertar sempre mais para os instru
mentós aue levam a"" 11'1l confron1:o com o Eistema que são os grupos nos 
locais de trabalho, as comissões de fábri-::as, as zonais, cipas ,- si� 
dicatcs e COT. Po_ :s�o �ue pessoalment� assumo o voto nulo como pr� 
testo, come dE'-:credito total nesse ir�strumento b'í.:zguês que é o pa;;l� 
mento. " 



ELEIÇÕES: A FAP.SA DAS URNAS 

LUIS(São José êos Catlpo) 
" Companheiros. =-988serã novw'Ttênte um ano duro para a classe 

tra�alhadora_ O desemprego está aurnent�ndo a cada dia,a inflação' 
esta corroendo voraztttente os nosso sillarios,a. miseria e a fome ca 
da vez r.1ais bate a porta ae milha.res ce brasileiros.t neste con=
texto que serão realizadas as eleic;ões municipais deste ano, a 
maior depois �a ditadura. 

A burguesi'; tenta joga:t:" et1 cima de nós qu.e só com eleições li 
vres e abertas e gne o Brasil vai encontrar o caminho da democrati 
zação.Pode ser· que e.rr�ese e�ta afirmação esteja correta,desde � 
que hajam eleiões .realmente democraticas,mas o que se ver é uma 
gigantesca farsa eleitoral em todas as eleições: 

0$ partidos que detêm o poder faze!!'. de· tudo para vencer as e
leições, cooptam os eleitores,corrompem as autoridades,distribuem ' 
cargos para todo lado ,assa.l tam os cofres públicos ,etc. Além disso' 
a máquina da impressa é levada toda elea a patrocinar os partidos' 
de cireitaralém de desmoralizar os partidos de esquerda. 

Este ano no entanto estamos diante de uma situação critica, O' 
descredíto da população nos· ooliticoàe toda especie é geral,o des 
gaste dos partidos e do governo (PMDB,PFL,PTB,ETC)é gigantesco-- ' 
nosso povo está desiludído de ter acreditado tantas veses nas premes� 
sas da burguesia e ter sico enganado. 

-

Por outro lado os partidos de esquerda se vêm de maõs atadasi, 
insegu.ros,divícidos e indefinidos,perdidos no emaranhado parlamen
tar que virou a constituinte. 

Com tudo isso nos restam poucas opções, o próprio PT em muitos 
lu�ares virou um partido de oportunistas e eleitote;ros que jamais' 
lutaram pelos interesses da classe trabalhadora. E e esse tipo de 
politico que vai prevalecer este ano em todos os lugares, aprovei
tando�se do descredito do povo nos partidos e a tendênçia do brasi 
leiro ê votar no candicato e não no partido. 

Cabe a nós militantes no entanto a t�refa de junto com a clas
se trabalhadora para que possamos eleger can�idatos realmente compri 
metid".":.com os nosso objetivos. Cabe nos tambem a incumbeçia de s�m
pre nos manterms bem informados para. estarmos levando a inf0:tmaçao ' 
orecisas as bases. • 

A luta há de ser dura,companheiros,mas acredita�os nwna -rou?�nça 
social neste país ,numa sociedade nova ,na revoluç.ão ,n,osocialismo ,temos 
que continuar lutando até o fim. Até a vitória,sempre. '' 

WILS!NHO{RIO DE JANEIRO): 
"Entendo que a nossa posi 
cão frente as eleições -, 
tem de está subordin.�. o. '1 

p�oposta de estratégia da 
classe trapalhadora(e nós 
da JOC orecisamos aprofun 
d�r est� questão). 

-

Nesse sentido,a grosso mo 
do ,eu vejo que a mudançã 
da sociedade vai se dar ' 
�cr força da coasciinçia 
e da organização dos trab� 
lhadores,quando esta cnegar 
ao ponto ô.e conseguir s)·�n 
frontar com esse siste111a ' 
q··.-c_ -;i está,com o poder de 
impor sua proposta. 

(continua) 
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(Cont.) 
Ai,eu entendo que o movimento operário avançou bastante no que

diz respeito à organização e amaduni1cimento politico de suas lideran 
ças a ponto de conseguir implatar a CUT e o Partido dos Trabalhadores 
logo_apos a r�tirada do� miliatares d� B�asilia,�mbora o poder polit! 
a:, ainda cont.:i.nue nas maos da burgu.e.s1a imperialista ,dos banqueiros , 
tipoia<;ios bem de perto pelos snilitarets • 

Porém,a impaltação da CUT e do PT não significou a avanço politi
oo da massa de trabalhadores pque mes:mo sendo maior ia elegeua · a burgue 
sia de norte a sul do país nas eleiç:Ões de 86, t1ern tão pouco estamos T
organizados ao ponto de confrontar c1om o si-sterna com condições de sair
nos vitoriosos desse confronto. Apes,ar do nível de reação dos trabalhã
dores está bastante elevado. 

-

E é neste contexto de inúmeras greves,quebra-quebra de onibus no
Bi.o de Janeiro e de violentos protestos populares contra a figura do
Pres�âênte Sarney e do PMDN que vão acontecer as eleições de 15 de no
vebro de 1988. A constituinte quase que totalmente burguesa e conserva
dora ainda não consegue identificar o que é aelhor para continuar nõ
poàer definindo os r,.;i.mos do país. Sei garante os cíncos ar.(e-:":: -::::?era o pre 
sidente Sarney,contrariando as aspirações populares ou se faz eleições
diretas em 88 quê atrai muita génte para a frente dos palanque�,mas pa 
ra eleger um boneco que num sistema de governo parlamentarista nada T

mais será que um mero expectador pre:vilegiado do comando exercido pelo
PMDB,atravês do promeíro ministro. 

Se por um lado a burguesia impeirialista quer continuar_ determina!.!
a direção política do pais ,por out.r;ro vemos o nível de reaçao dos tra
balhadores crescer bastante,pois é u.111-a·, reação frente ao caos em que ' 
se encontra o . :íl:casil ,nível de reaç,ão esse que preocupa bastante ,pois
é uma reação contra todo o sistema que no momento esfola atê as Última
consequênçias e nas epocas �leitorais faz algumas reformas para con
tinuar no poder,onde esse nível de �·eação não ê por força da consciên
çia politj,ca ,diminui baF.t,ante. :e im�;orta11te ressaltar que mesmo os' 
trabalhadores que hoje elegem oposiq;ão cutista para. os sindicatos e ra
dicalizam -se através dos movir.1.entosj grevis�as, foram os que elegerar:17
parlamentares de diereí ta que hoje:-� se organizam através do centrão 1 

na constitu
�

e os�ernadores dJ PV:DB�

tfA6 
--

1. 

(continua) 



Por isso a �onsciência de classe se faz urgente e necessária e a 
tarefa de educaçao que a JOC assume frente a juventude trabalhadora 1 

�entro da l�ta �o �ovímento Operário é hoje o que falta para o conjun 
to da organizaçao aos trabalhadores. 

-

Então frente as eleições de 88, sejam somente municipais ou para 
presidente da república a minha posição é de apoiar os candiõ.atos do 
P�, que se identifiquem e tenham compromisso com a classe trabalhado
ra$ Por ser o PT hoje no Brasil o partido que melhor expressa os inte 
resses dos trabalhadores. Embora �rn seu interior existam pessoas e
grupos que não têm propostas políticas que eu aoredito auê levará ã 
construção do sociaÍis�tO r por-isso ê �mportante ver que

4

tipo de candi 
dato n§s apoiare:ro.os. 

-

Nao acho que a JOC deve indicar milítantes seus como candidatos, 
?)is entendo que a contribuição da JOC para o Movimento Operário não 
está passando por ai, embora eu tarnbêm ache que não devemos impedir a
candidatura de militantes nossos. E se a candidatura acontecer, eu � 
acho que tem que ser a partir das necessidades da realidade da.região 
e aí eu penso que devemos dar todo apoio. 

Na questão das eleições presidenciais 1 acho que o PT tem que ter 
candidato próprio e não fazer qualquer tipo de aliança com qualquer ' 
que seja o setor da burguesia ,. pois entendo que não adianta lutarmos 1

para termos uma fatia .do poder a qualq1..1er c1Jsto, quando o movimento t 
operário não tem ainda organiza�ão para respaldar as mudanças necess� 

·rias para modificar esta situaçao { condições estas que só acontece-'
ram com os trabalhadores no poder) e caso haja aliança a tendencia é
predominar os interesses ô.o setor da burguesia que hoje quer se aliar
«!t>nosco e o PT acabará funcionando como base de sustentação oara mais
uma transicão burguesa.

t impÔrtante també..� participar des�e processo eleítoral, mas fa
-

zendo com que os trabalhadores entenaam que eleger pessoas que os r�
presentem não signiflça eleger: pessoas ,para lutar sozinhas com seus '
�1andatos em nosso lugar e nem·projetos d� lei apresentados por parla
rnentares substitui a nossa organização para conquistarmos nossas reen
Vindicações.

Par:a-.finalizar eu acho que a JOC tem cr.ue continuar sendo um mo
virnent0- 0<apartidario. E ai E-U entendo que· df�er que D ?T é o partido T 
que apes"ar de todos os problemas é o que mals se apr-oxHn.a dos intere.§_
ses dos trabalhadores nâ� signtfica partidarizar o movimento urna afir
mação deste típo significa antes de tudo expor nossa análise, nosso T

ponto de vista, é que um movimento que parte da realidade, analizando
a não pode deixar de :fazer, por outro lado sig-ni:f.ica nosso compromis
so com a verdade e com o avanço da luta pelo socialís�ô, mas é impor
tante frizar que a JOC nunca poderá ser um movimentono PT, porque no�
s::i compromisso é com a construção de uma soc�edace nova e enquanto o
PT for um partido que seja um espaço para que consigamos caminhar em
direção ao..nosso objetivo nós estaremos com ele, defendendo-o e até
ajudando· a· construi-lo, mesmo po;;;que,. n�o é nossa posição of.icial como
:r.ovimento que vai fazer com que a Juv.entuõe Trabalhadora tome ou faça
opção por ele, roas sim o seu compromisso enquanto partido da classe 1

· 

trabalhadora.
� isso compapheiros; é esse relato, fruto de discussões ainda

primitivas e inacabadas; -onde algumas coisas até tive receio, mas ac�
rei colocando, nas etapas de reflexão que virão a seguir espero que
n5s aaui, da cidçlde do Rio, possamos dar ma,is ele.rerentes, mas de qual
quer forma acho que esse tipÕ de disussão é fundamental para o movi
mento e fico muito contente de poder contribuir de al�ima forma.

Abraços fraternos.'' 
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A Dirnensão PoUüca 

Da Ação Mil1tante 

A Ação Militante é a base que dá vida e dinamismo ao movimento. 
Sem ação, não há mudanças profundas na vida dos h0mens e na socieda
de que nos oprime. Ela.permite dar uma resposta eficáz a realidade ' 
em que vivemos como jovens trabalhadores- A Ação Militante organiza' 
gr1.1pos de ação que são espaços de expressão e participaçã:o dos jo 
vens trabalhadores que assumindo a consciencka frente a situ�ção que 
vivem e que são pertencentes a uma classe: A Classe Operária. 

Nossa presença nos locais de trabalho (fábrica, comércio, hospi 
tais, etc.); nos bairros r desenvolvendo um trabalho de formação a
partir da base, organizando ou procurando organizar a Juventude Tra 
balhadora § o que demarc� urna das principais contribuições_ao MoV!
mento Operario. Com um metodo, uma pedagogia para a formaçao e edu 
cação dos jovens trabalhadores. Educação que nos leva:- a organ.:i.zar, T
partícipar t transformar, ser uma alternativa de organização para a 
�uventude Trabalhadora. 

Esta ação tem sua dimensão polf 
tica por que nos leva de um trabalho 
de base, organizado coletivainente em
urna dimensão internacional, a a.dqu . .i
rir urna identidade classista, autonc 
ma dentro do seio da classe operáriã 
Não há verdadei4a mudança, náo ha / 
ação revolucionaria ou libe�tadora ' 
se não há consciência cada vez 1'1.a;i or 
da ação que se realiza_ Jl. responsabi 
lidade da direção da açâo ��ve est�r 
nas mãos de g-i.1em a rea:t.iz,,a, 'e es�im 
se evi taráa instrumenta:.ü,ação dos 
jovens trabalhadore�,. 

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

A Ação Militante dev"e se dar a 
partir da l?'ealida.de Vivida em todos os aspectos: trabalho, escola, / 
bairro, afetivióade, etc. 

�ontinua 
- - -



Considerando o nível de consciência, 
a2pacidade e compromisso dos jovens• 
trabalhadores que realizam a ação. E 
preciso efitar a •:estahdartização" 
da açãot distinguindo bem os diver-' 
ros nlveis ou momentos dos jovens 1 

trabalhadores inclusive dentro de / 
uma mesma cidade ou pais� 

A revisão critica da ação reali 
zada nos revela a necessidade de uma 
formação complementar que torna mais 
eficaz nossa ação e m�is completa 
rossa vísão e nossa educação. t im-/ 
portante aproveitar as experiencias' 
cb conjunto do movimento operária 1 

tanto como passado como presente, o 
que nos obriga a co11hece:r a história 
das lutas da classe operária para 
sua libertação. 

A educação tal como entendemes 1 

não pode se dar somente atráves de 
reuniões, encontros, etc., ela telli 
oue criar outros meios complementa
res de avancarmos em rossas análises 
e compreensão do próprio movimento 
afinal a formação complementar faz 1 

parte da Ação Militante. 

COMO SE DÁ EST_A, ,FORMAÇÃq

A nível de análise o movimento ' 
vai nos proporcionando meios pa�a e� 
tendermos e aprofundarmos o que vai 
se passando hoje na sociedade, no e� 
tanto para chegarmos a este ponto de 
entendimento precisamos acumular uma 
série de elementos históricos e bá 
sicos anteriores. Ne�te sentido a a 
ção Militante por si só não nos p�� 
enche esta limitação, precisamos r� 
rorrer a determinadas leituras J expe 
riênc�as, fazendo com -111e nossa ação 
não fique desiocada nem fora de um 
contexto mais global de uma luta de 
classe. Com a formação cornplementar t 

como militantes _, progredimos ent nos 
sas ações e isto contribui para que 
tenhamos mais elementosjunto aos J� 
vens trabalhadores com os quais esté 
mos em contato para faze-los mais / 
conscientes, provocando e desenv�l-/ 
vendo mais o processo de iniciaçao 1 

da JCX", 

8 

Hoje percebemos que o movi- t

rrento tem mu�ta debilidade de.• 
trabalhar a formação. compleme� 
tar dado que seu quadro militan 
te não desenvolve muito a análI 
se, e com isto não vê a necessI 
dade de buscar a complementaçãõ 
da mesma. Também não vamos de 
senvolvendo muito o habito de T

leitura, debates é elaboração 1 

do que vamos observando na -�
tual conjuntura. Com a inserçao
cada vez maior no movimento ope 
rári�, estas debilidades vão -� 
tendo que ser superadas se qui
zermos ser um movimento com nos
sa própria análise, para não ir
a reboque de outros grupos ou 
organização. 

Fê'.z necessa.r io levantarmos ' 
uma pauta de análise do que pr� 
cisamos saber corno militantes,' 
e 8onsiderar os demais níveis t 

presente
º

s··no movimento f para I 

termos formação de acordo com
nossas ne�essidades. Por exem-'
plo, é díficil para um militan
te e tender a cimensão de sua 1 

ação be só a vê de fonna locali
zaa�? se não vê as formas de lu
M que teve o conjunto do mo
vimento operário no decorrer 7
dos anos, sem entender o minimo
do funcionamento da sociedade,
Neste sentido vamos sempre pem
sar que estamos iniciando e que
o que fazemos é uma açãó que
está deslocada da resposta que
teriamos que dar a situação.

(J.., .e\ e, p� t·Hi,.}:=t me,flo, 

� � . ,.,t:,,,,1{>/a,mzn/Q
,; 

(.o .... !i-o. .!o. :srvee .-te 

b�-·. Jl(; ,ô' ��-r-o/ 
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Já alg�m tel!lpo estamos discutindo no movimento os desafios fren 
te a Extensao e F0rtalecilnento da .:roe. Entendemos ser .fundamental a
JOC �uscar extender e se fortalecer a partir da a2ão de seus militan 
tes Junt� a outros jovens trabalhadores. A extensao e o fox·talecimén 
to, tambem, cumprem um papel r1este sentido. 

-

A JOS: ao longo de sua históri.a tem se extendido pelo mundo atra 
v�s da açao diret� dos jovens trabalhadores, padres e religiosos que 
tem claro seus obJetivos e propostas. Significa dizer que ela . não 
surge expontanea.mente, nem através de propagandas� 

No Brasil até 1964 a JOC estava presente em várias cidades com 
uma ação sign�fi�ativa com a massa da-juventude trabalhadora o que 
permitia uma intervensão importante nos movimentos sociais, �xemplo' 
disto, foi a a realização do primeiro congresso nacional de emnrega-· 
das domésticas, no início d� década de 60 1 onde se deu inicio; dis 
cussão �a formação da Associação das Empregadas Domésticas. 

Com o golpe militar a JOC acaba em várias cidades e em outras ' 
passa a atuar na clandestin�dade. Só no final da década de 70 é que 
começa a se articular, principalmente nas capitais, onde a ação é 
t talne�te Voltad� para a reconstrução do movimento a nível nacional 

• Ate 83 estavamos presentes em cidades importantes do país, p� 
.rem com um quadro restrito, se.>n termos conseguido até então supe
:,;ar os resquícios da ditadura militar. Continuava, assim, o desafio' 
de nos apresentar mais massív·amente e ser, ua prática, uma proposta'
para a juventude trabalhadora. 

Decide-se então retomar a experiência de organizar congressos 1 

específicos de jovens trabalhadores viv:i,...,a na década de 60,. O Ter 
ceiro Congresso Nacional de Jovens �rabalhadores foi um meio de ex 
tender a JOC em várias cidades ., porén; foi d±fÍcil garantir um proce� 
so coordenado 7 pois não contavamos com um quadro de militantes com 
clareza da proposta para garantir a cont�nuidade do trabalho de ma 
nE:ira a dar aos jovens atingidos uma 'formâção completa, e a própriaT 
extensão, nas cidades atingidas pel 3. G.N.J.T. não se deu de forma 
organizada e planeJada. 

Em 85, acontece um encontro de extencionistas (militantes indi
cados oara extensão e forta.lecimento do movimento), mas não se conse 
gQe da� muitos passos no sentido de concretizar as.projeções feitas' 
naquele momento. A maicr parte das extensões feitas, aconteceram com 
muita deficiência, pois o movimento não conseguia criar condições 
práticas e acabava ficando por conta do militante que não tinha como 
revizar a experiencia que astava vivendo. _ Com o objetivo de avalia.r o processo de extensao e fortalecinte!!_
to vivido Dela JOCB, nos dez Últimos anos, realizamos nos dias 23 e 
24 de Janeiro de 88 um encontro em São Paulo, dele participaram mil! 
tantes q�e estão vivendo uma experiencia de extensão e fortalecime� 
to, e outros gu� estam di.scutindo, para assumir este desafi:2· Fize 
mos urna avaliaçao da JOCB e com elementos de outras discuss�es vimos 
que é uma prioridade fortalecer o quadro de militantes e açoes da 
JOCB. Deviniu-se garantir para cada desafio uma equipe para ter con
dicões de ir planejando e revisando. 

� Entre as cidades que sentimos necessidade de fortalecer priori
zamos algumas; para inlciar o fortalecimento a curto prazo, já� que 
não temos militantes para assumir todos os desafios. O elemento que 
mais pesou foi a importancia destes grandes centros na economia na 
cional. 

Relacionamos abaixo as cidades e as �quipes para o fortalecimento 
SÃO PAULO: Isilda, Lurde� e Manoel 
RIO DE .JANEIRO: Nelson ( fica. e é:Kiqênci.a de estarmos dis,cutindo

com outros militantes, para garantir a formação completa desta sequ! 
pé atê o final de 88); 

RECIFE: Rioamar, Soiimar 1 Saboia e Eu�aliai 

g 



D�ntro dessa discussão, uma questao que está nos preocupando ê 
�-�estao financeira, tendo em vista as experiências negativas, que 1 

Ja �ivemos, neste aspecto, pois os extencionistas se projetavam den 
tro de uma categoria ou região e acabavam por ir para outra, levados 
pela urgência de começar a trabalhar para se garantirem �inanceira- 1

m�n�e, neste sen�ido estam?s �reocupcldos_em fazer urna projeçã? esp�
cifica da extensao e fortaJ.ec.1.m.ento tambe.m no aspecto financeiro� 

OBJETIVO DA EXTENSÃO E FORTALECIMENTO 
=---==-e=:===-=�=��==========�-==== 

Iniciar ou fortalecer a JOC em cidades prioritárias do ponto r

de vista político, econômico e do numero de jovens trabalhadores, vi'.
sande a formação da Juventude trabalhadora. 

Se extender e fortalecer o movimento a nível internacional, (• 
neste $entido, hâ algum tempo assumimos um compromisso cóm a JOCI de 
contribuir para o fortal.ecimento em alguns países da América do Sul 
e desde 86 temos uma companheira morando lá (Argentina). No Conselho 
Nacional fizemos üma discussão do processo que está contido no rela 
tório, desde aí os �lementos novos são: constituição de uma equipe ' 
Nacional e realizaçao do 19 Conselho Nacional da JOC Argentiná t em 
abril. Estamos enviando o relatório do Encontro de Extensão e Forta
lecimento.) 

----=-=----=-==-=========�=;�====�===-=========�-====--=-======= 

• • 

t �ompanheiros já estamos seis meses desde a 
raalizaçao da etap� nacional do 49 G.N.J T., e muito de nós por hora 
nos pe::guntamos como será que e�t.§: a co�.:i.nuidade nas outras cidades 
e.regioes, sabemos que a comi3sao de Continuidade se encontrou no Y

mês de janeiro em Belo Horizonte (M.G) onde sé avaliou o andamento 1 

das cidades em relação a cont:inuilade, e levantou-se pistas de como 
continuar motivando os jovens com a mesma� Diante disso se definiu 1 

trabalhar o espaço d2 Senana Ir;'ternacional da Juventude Trabalhadora 
como meio de envolver os jove s de congresso e outros que não pega-• 
rara o processo. Além d� cri.ar outros meios como: assembléias com t2_ 
dos os jovens comgressistas, grupos de jovens trabalhadores, exposi
ção com a realidade desta juventude e divulgação das teses e manife� 
to do óongresso nacional, etc. 

Dando urna passada pela,s cidades ào Brasil vamôs tendo noticias 
de por exemplo, uma exposição da realidade da JJ.TT realizada em Vo! 
ta Redonda nos dias 27/�8 de fevereiro, como forma de já ir envolven 
do os jovens com a S.I.J.T.; em são Paulo nos dias 26/27 de março te
remos o 19 Encontro Estadual de Continuidade do Congresso; no Rio 
Grande do Sul este mesmo tipo de encontro se realizou nos dias 12/13 
de dezembro contando co� a participação de 50 jovens trabalhadore�.' 
Estas experiências também estam vivendo Olltras cidades e seria impoE_ 
tante que se fosse multiplicando cada vez mais, porque como dize1nos'
semnre 11 o congresso não é um fim e sim um meio de nossa ação tt . O� 
tro·aspecto que também é bom considerar é a troca de in�ormações e� 
tre as cidades e mesmo a partici.pação nos evencos que vao se promo- 1

vendo , para assim uma ir con tr ib' ti ndo com a outra. Se por exemplo a_! 
guma cidade pode participar do encontro de são Paulo porque não en- 1

trar em contato e pedir para vir, ou mesmo a própr.ia comissão convi
dar outras cidades. Para o congresso não sé transformar num fim d� 
pende somente de nós jovens trabalhadores e principalmente miJ.itan-.' 
tes. A S.I.J.T. e�tá se aproximando e temos que ir já preparando-a 1 

dentro da vida do movimento na cidade. 

' 

_, 
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JOC 1 .. Seguir Cons 1:ruindo Um Movimento lntemactonal

Companheiros, queremos seguir refletindo sobre alguns elementos 
_discutidos no co�selho mundial,�de�tacando as causas que apontamos •
para esta situaçao que vivemos a n�vel internacional, bem como que 
tipo de movimento acreditamos e apostamos construir. Os elementos • 
aqui colocados, devem servir para ampliar a compreensão dos militan
tes, bem como �ar continuidade as questões a serem aprofundadas em 
mssa orientacao como um motrimento internacional t juvenil, cristão 1 

- . � . operario, autonomo e de massas.
Para não repetirmos alguns dados quanto a origell do conflito , 

sugerimos aos militantes que retomem o documento de conclusão do 
Conselho Nacional de 87 r onde discutimos este ponto, retomando um 
pouco a história da JOCI. Mas como falamos anteriormente, trataria-/ 
nos aqui de refletir sobre as causas destacadas no Conselho Mundial' 
sobre o conflito internacional. 

Já na preparação feita paka o 
Conselho Mundial, os diversos Con 
tinentes foram analisando e colo-7

cando suas reflexões e em nosso do 
cumento final no plenário do Consê 
lho Mundial, destacamoj como Pl:'in 
cipal interessado-nesta divisãô in
ternacion�l t o pr0prio sistema cã 
pitalistà, pois a ele não interes= 
sa nenhuma forma de organização de 
trabalhadores, neste sentido, tan�.
to menos de jovens e ainda menos 1 

de carater internacional. 
Outra causa que destacamos é 

a existência de projetos mu�to dis 
tintos de igreja e concepções de -. 
fé, onde a igreja como uma isnti�/ 
tuição que reune em seus espaços • 
ambas as classes se defronta com 

aso conflito de classes ai dentro. Neste sentido o Vaticano, com 
tendências conservadoras {em seu lnterior). se manifesta como uma
força fav�rável e impulsionadora deste conflito, pois está cada vez
mais distante da classe trabalhadora, de sua opção pelos pobres e de
sua 9rópria origem.

No interior do próprio movimento, as causas se sit�am em dois 
aspectos� primeiro nos movimentos da JOC de França e demais países 1 

que seg-uem esta linha (Italia, Mal ta, Portugal, •.• } que forarn cons- / 
ttuindo uma concepção diferente de movimento a partir do próprio sur 
gilnento da JOC nestes países e da dependência na igreja através de

seus assessores ( que pensam um movimento para os JJTT dentro de pua 
compreensão e da compreensão dopróprio Vaticano) • .Em segundo, temos' 
gue também serm9s críticos de nossa própria história, nossas limita
ções e debilidades. Retomando nossa história, vamos constatando as 
dificuldades que tivemos como movimento internacional a partir de 
tINZ, no processo de coordenaçãodo movimento, decorrente da dissolu
ção da equipe internacional em 79. Isto gerou também dificuldades em 
articular e expres�ar as diferentes caracteristicaê do mov!mentoi
principalmente a n�vel externo. Te�os presente porem que nao esta ai 
a principal causa da divisão, mas que isto abríu brechas para concr� 
tizar u'Ina divisão que não quiz nem a juventude nem a classe trabalh�
dora. 



flano Internacional-
- .... 

M.ovtm.ento Q11e �eguiremos Construindo 

Colllo conclusões er.'l nosso plano internacional, decidimos seguir 
aprofundando nossa orientação e caracteristicas, estudando e anali
sando as diversas esperiências vivdas a nível internacional, buscan 
do explicitá-las taml1ém ao exterior do movimento. 

Também temos como objetivo continuar o diálogo com os países 7
dissidentes e com a CIJOC, com a hierarquia da igreja e demais orga 
nizações cristãs que se aproximam de nós. Com este diálogo, preten=
demos seguir informando sobre nossa realidade quanto JJTT; nossa t 

resposta frente esta situação; clareando 11.ossas divergencias com a 
CIJOC e aprofundando a orientação da JOCI: 

Quanto ao movimento que seguiremos construindo a opção da Jocr 
é po� desenvolver u� processo de educação através da ação dos pró�/ 
prics JJTT, esta açao nasce de nossa própria realidade e da necessi 
dade de enfrentarmos esta sociedade que nos rouba o direito de ser 
mos jovensr de viver, de trabalhar, de nos formamos, enfim que nos 
corta as perspectivas àe realização acabando com nossas aspiraçõesi 
nos subtemos ( a grande maioria) a uma frustacâo e conformismo. / 
Pois1 acreditamos que é esse compromisso e consciência gerada entre 
os próprios JJTT que nos poderá lJ,bertar e construir um mundo novo. 

� 
. � 

Atuar Coletivamente 11.0 Presente Para Construir o Futuro
"" 

-- --

Com este terna definido para o plan9 internacional é fundamen-/ 
tal fortalecer nosso movimento- para responéier cada vez mais as ne- 1 

cessídades e aspirações da JJTT. Isto implica seguir construindo um 
movimento internacional onde a unidade seja uma unidade sólida, em
basada em orientações cornunsç definidas pelos próprios jovens que a 
desenvolvem. Esta unidade que parte àa ação para a mudança da soei� 
dade. 

Fortalecer o movimento, �mplica em desenvolver no�sa ação fre_g 
te aos principais problemas da JJTT r fortaiecendo a açao, organiza
ção e coordenação das ações nos 9iversos setores e categorias onde 
se encontra os JJTT. 

Quando de· inirnos no tema 3 expressão COLETIVAJl'lENTE, isto chama 
os militantes a intensificarem o g�������-àe=�B�����ª�-���2�, para
que mais jovens vivam esta 1?erspectivas de busca e construçao de um 
mundo novo� junto também aos demais trabalhadores. Além destas im 
plicações permanece também a exigência da análise permanente; tantõ 
da realidade da Juventude Trabalhadora quanto da conjuntura. 



ALGUNS INFORMES SOBRE O DIÁLOGO JOC X CIJOC 

No Conselho Mundial, definimos a ida de dois delegados da ' 
JOCI ao conselho da CIJOC,que aconteceu em outubro em Roma. Os 
delegados foram: nosso novo presidente Felix Ollarves e o compa
nheiro Bernard da JOC Alemanha. Chegando em Roma, Pelix não pode 
entrar no conselho deles e Bernard, apôs se apresentar como dele 
gado da JOCI e não da Alemanha como a CIJOC o havia apresentadoT 
:p1ra com isto aparesentar a Alemanha como mais um dos países ·em/ 
seu conselho) Bernard foi convidado a se retirar. 

Nosso companheiro Felix no entanto, manteve vários contatos 
com Bispos que estavam no sínodo, entre eles D. Marcelo, D.Celso 
e outros Bispos do Brasil. 

Outro dado que é importante os militantes estarem sabendo é 
en relação ao relatório de D. Eduardo Koaik (bispo de Piracicaba 
SP) .. D. Eduardo esteve em nosso Conselho Mundial representando o 
Vaticano. Após o conselho D. Eduardo elaborou um relatório onde 
.fala do "que Viu, ouviu e sentiu tr . Este relatório foi muito posi 
tivo em relação à JOCI. Por este motivo a CNBB até o presente m§:_ 
rrento não liberou este relatório, nem nos permitiu o direito de 
divulga-lo. Segundo à CNBE e D. Eduardo Koaik, este relatório ' 
não pertence mais a eles e sin1 ao Vaticano. Com isso conclui-se ' 
que não é de interesse do Vaticano publicar este relatório e de 
outro lado, não é interesse;da CNBB comprár nossa briga (JOCL) / 
com o Vaticano 

OUFiSTÕES 

Ficam algumas questões para serem aprofundadas pelos Movi 
mentes Nacion�is no sentido <le avançarmos cada vez mais na cons 
trução da. JOC INTElWiAC�l:)llAJ:, c��o un:.a resposte. de organização ã 
Juventude Trabalhadora, a nível internacional. Teremos, por ex·em 
plo, que discutir quais as perspectivas de diálogo com a CfJOC 
e como esse diálogo deve se dar, como entendemos nossa relaçao / 
com a hierarquia, e cada vez mais seguir aprovundando nossa -� 
ríentação e características, bem como vamos garantindo-na açao 
a orientação do Movimento. 

1) - Que tipo de continuidade de diálogo deve seguir à nível in
ternacional entre nosso movimento e a CIJOC?

2) - Como vamos entendendo desde à nível de base até a nível in
ternacional a relacão aue devemos ter com a estrutura (hierarquI
a da Igrej&) ? 

, #, 

3) - Como seguir aprofundando nossas características ?

4) - Quais os meios que eodemos utilizar para explicar nossas ca
racteristicas e orientaçao ?

13 



, 
de uma entrevista dada pelo Pe. Fetrnando Cardertal por ocasião de 

sua visita ao Brasil em janeiro deste a.n.o. Fernando Cardenal é Minis-' 
tro da Educação e da Juventude àa Nicarã.gua. 

PERGUNTA: Qual é a ótica com a qual 
o governo da Nicará·gua vê o tema da
juventude e a inter-relação entre a 
juventude latino-amer:Lcana e os 
ideais sandinistas? Como considera'
a Revolução que foi desenvolvida '
sua política em relação à juventude 
FERNANDO - A Nicarágua, neste mo•·/ 
menta, creio gue é, talvez, um dos 
países, senão o único, que está mo 
tivando que de todas as partes ão 
mundo chegue..9tt lâ voluntários para 1 

trabalhar, para contribuir, para a 
-íudar-nos, de for.ma muito dura, mu'I 
to sacrificada I a recolher colhei·-!" 
tas, a construir escolas, centro de 
saúde. 

.......-..== .. -===-==-.=====-===-====::::::.-
" A  Nicarágua é um lugar 

onde a juventude pode 
realizar-se, lev�r a 
cabo um ideal'' 

=;-=----------=--------

ao mesmo tempo temos que dizer que; 
�emos muito a ofer�cer na Nicarágua 
à juventuàe latino-americana. 
Nossa juventude ê um projeto que 
��i camínhando # não é um produto 
�abado. Nesta horq., a juventude 
tem muito mais interesse em servir 1

I,'; 

�e um d.u\ ,me fflAl·o.rtn\ 
por littr l'"f'oVê'f"I\

.s-�di�h,r� ; 
CoM .. .,ae&i .6""'.3\14? cic.reven<l:

-ti, 

J?ara nós é emocionante ver e� 
�ta juventude latino-americana' 
om.bro a orribro com os trabalha
ciores, estudantes, revolucioná 
rios/. na colheita de café, Ele
�ügodão ... 
�f certo que o gue se tem dito, 
��ue ºa juventude está feita pa 
:ii-a as grandes causas f para o 
heroismo", segue. sendo verdade 
�tNícarágua-é um lugar onde a 
juventude encontra que é pos�í 
vel realizar-se, levar a cabo' 
utm ideal. Nós nos sentimos ..:.1 or 
grulhosos de estar motivando a' 
juventude latino-americana. E 

-1-=-----------=----------�::=:c:::-.... --

'Nossa juventude�é u.� projeto' 
C'amínhando, não um produto ac� 

�.��==------:-:-------------=--

· os demais aue a seus próprios
" 

'

interesses, trabalha� pe�a
:fraternidade � pela �ustiça do
,�ue na díversao ou arazeres p�
l:nentes individuais.

.J 



eent. entrevista 

"A realizaçio mais 
importante dá revolucão 
é sua nova juventudê." 

Isto, a nível nacional, por todos 
os lados; estamos vendo. 
Bste tem sido o melhor produto e 
a maior realização da Revolução. 
A Revolução, afetada pelo proble
ma da guerra, alcan2ou metas� i�
portantes na educaçao, na saude,f 
porém o mais importante resultado 
é esta nova juventude, cheia de' 
espírito de sacrifício, de heroís 
mó, de capacidade de entreg� de 
amor ã independência, e a sobera
nia ão país. 
A Revolução sente-se realizada 
por esta entrega, que temos dian
te de nós, dada pela juventude. 
--===-------=-----==--------,...------

PERGUNTA: Qual tem sido a partici 
pação da Juventude Brasileira ne� 
se p�ocesso de solidariedade in 
ternacion.al com a Nicarágua? 
FERt�ANDO � Encontrei ?qui r qu€ a 
secretária de nossa embaixada, em 
Brasília, que é brasileira, com' 

�A secretária de nossa 
Embaixada viajou, por sua 
eonta, para cortar café 
1m.Nicarágua. 11 

===�==�================= 

Nós acreditamos que o projeto 
eh Nicarágua entusiasma a ju 
ventude, que é um projete no
quéü a juventude vê urr1 exemplo 
de como construir uma nova so 
ciedaâe, como fazer um novo' 
país, em uma forma humana, em 
uma forma sensata, em uma for 
ma inteligente. E ao mesmo ' 
tempo vê a Nicarágua sendo vi 
tim� de uma agressão tão des 
proporcionada, tão grossaira� 
tão criminal,que motiva-os t

(aos jovens de todas as par-• 
tes) para a colaboração de ma 
neíra tão sacrificada e heróI. 
ca. 

suas economias na poupançar pagou ==============-�w•==�=-=:==�= 
sua passagem para ir à Nicarágua/ 11 

� 
para cortar café, com um grande t f<_eO\GQ.� !

.J.. 
. 

grupo de brasileiros que já estão '.J l ta. àl"l�r.l'l i(;c... 
lá, de diversos partidos, organi- �O "'"1ft"' - 1Z--: ./ 

· 

zações de solidariedade etc { que to.. ?�� .bla J::; o..--nd.ino..,_formando brigadas de soliêaríeda- /2À &:, viajaram pela te.rce:bra vez .,/4 /C.
e com a mesma finalidade. � C"' 

. 

,6tL 

;z_ 
'-' 

==--====-====�=========-=-�-�----=-------=---==-�------------��-

.. 

transcrito do ,JORNAL "BARRICADA INTERNAC!ONAL 11

... 
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Durante o mês de fev�reiro receb��os da JOCI, um comunicado, on 
de se fazía um chamarnneto de apoio à luta desenvolvj_da pelos traba�T 
lhadores da Pilot na Coreia do Sul e contra a repressão que estão so 
frendo aqueles trabalhadorés, pedia também que fosse enviado ca;ctas' 
de protesto à direção da empres�. 

Como coorcenação nacional, entramos em contrato através de di 
versos sindicatos, Cuts, entidades nacionais, no sentido de reforçar 
o cha.'1"tamento da JOCI de solidariedade aos trabalhadores da Pilot àa.

quele país. Temos recebido telefones solicitando Ánforroações de comõ
pode ser manifestado essa solidariedade.

Em São Paulo, e sindicato dos químicos nos informou que a Pilot 
do Brasil I t.ern um tratamento semelhante aos seus empregados, sendo • 
uma das empresas onde as condições de trabalho são das mais absurdas 
o sindicato dos qu.ímicos r- também se proprõe a elaborar um dossiê s2,
bre a Pilot, no Brasil, para o .movimento, além disso está usando o 
boletim do sindicato para denunciar a repressão da Pilot na Coréia ' 
do Sul. 

Estamos aprofeitando 1 tan-.bém. para reforçar a orientação f�ente
a Semana Internacional da Juventude Trabalhadora, de manifestaçao de 
de apoio a Coréia do SuJ., como tambêrn a discussão c1a situação daque
le país. Consiee:rarnos que dessa maneira estaremos fortalecendo os 
laços de classe que une os tr.abal.hadores de todo o mundo, be-m como 
apresentan.do nosso posicionamento comq parte integrante da classe 
trabalhadora à nível internac.ional. 

As reenvidicações c;.os trabalhado�:�s da Pilot atualmente sãe>: 

ABOL!ÇÃO DAS MUDANÇAS OBTUGATÕFIAS 
DE TRABALF.ADORES E READM:ssAo DOS TR.Z\.B� 
LHADORES DEMITIDOS; 
. APLICAÇÃO DOS DIREXTOS OBTIDOS NA 
GREVE; 

SANÇÕES CONTRA AS HESSOAS QUE PRO
VOCARAM OU FAVORBCERAM A REPR.,-SSSÃO; 

DEMISSÃO DO RESPONSÁVEL s;nmICAL 
L"!'1POSTO PELA EMPRESA E AFOIO ;. Cl'v.iA AÇÃO 
DO SINDICATO DEMOCRÃTICO; 

•



Programa Da }CPC BrasUetra Para o Ano de 88 

A JOC vive hoje momentos significativos no seu processo histó 
rico. Durante o ano de 37; f:icamos abarrotados de trâbalho o anõ 
todo, o que por un 1a6.c serviu de capacitação aos militantes,e / 
coordenações, mas ao mesmo tempo levou-nos a um acumulo de tarefas 
muito grande. Em síntese foram mais �u menos estas atividades que 
ti-remos: Conselho Nacional estraordinârio, Intercâropio à Alemanha, 
Congresso Nacíonal de Jovens Trabalhadores r Conselho Mundial da / 
.roer., e .mais as diversas atividades normais do movimento como: vi 
sitas, encontros da coordenação do mo�imento em todos os níveis e 
a experiência recente dos c::profundamentos, que tem contribuido mui 
to para o avanço e capacitação dos militantes na perspect.i.va de ca 
da Yez IP.a.is descentralizar a coordenacão do movimento, e ir comprÕ 
metendo outros militantes neste proce�so. Por outro lado fomos dan
do passos significativos no sentido de ir· definindo mais claro em 
alguma$ instancias do movimento� as orientações fundamentais para/ 
nossa ação. 

Para o ano 88, queremos mais do que nunca dar passos na cons 
trução de um movimento onde cada vez maís seja uma resposta a rea
lidade especifica da juventude trabalb.adora, que possamos à.ar noÊ. 
sa contr"ibuíção concreta na const:ruçã.o do projeto da classe operá
ria e construir uma JOC que seja cada vez mais alternativa dos Jo 
vens Trabalhads,_res. 

,. 

�����!Y2_���!�-������: 

g dirigido a todos os mililantes, <:!,,pcrdenações da JOC Brasil-�� ..
r.a. Tem como objetivo principal 43!t1a os militantes ., do mínimo do 
programa possível para o ano de 88, para gúe possam acompalliharr � 
-valiar-e decidir juntos es�a caminhada que é muito rica para o con 
junto do movimento. Queremos, tambêmr que sirva como subsidio parã 
os planos regionais e as �is1tas dos liberados. 

PROGRA!v1ACAO 

�""�
'>' 

EN�QN!BO NACIONAL DE=�XTENÇÃO_E=FOR'.J;ALECI��N'l'Q f:t!"'<,.� 
... . . . 

t· o 

,i\tL
Durante o mes de Janeiro real1..zarnos o Jt;,(!. 

encontro de extensão e fortalecimento, com 

�. t:i. .. 
a participa�ão de ma�� ou me�os 3� milita� _'/l'tO
tes que estao envolv:i.d.os ou ctesafiados p� 

y.Fa assumir estes compromissos na JOCB. Os 
objetivos deste enco�tro foram.de avaliar' . a�\e 
e. projetar as extens<;>es �no_ movimento, le 

.,,..�� 
"e 

vandc em conta -os pr.i.nc1-�a.1_s centros e re� ..,.,u ·- -�-
lidades. do ponto de Vista de estratégia e 
importancia que se coloca corno desafio P� --.......... ....... � p,,.,...; ft

4 _f ..-.. 
ra � a JOC brasileira.. � ....-.--� f' Ow.. 

1· 

. 
• 

. 

. 
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Fo.L 1.n1. encontro de capacitação c;ie mili 
t.antes sue hoje têm o vapel de dar uma con 
tribuiçao ao conjunto do movimento, por is
to esÊe enccntro buscou aprofúndar algumas 
questoes qu�nto ao projeto políticoda JOCB 
uma avalidçao da JOCS, perspectiva e Proie 
ção de como trabalhar este projeto ék!atti 
do mo,:,.i.raento e do :moviinento operãrio. Par
ticiparam deste encontro. ex coordenadores 
nacionais e continentais. Estamos discutin 
do como desenvolver no movimento todo c-on 
teudo discutido, que foi de muita riqueza: 

. . 

Durante os mêses de janeiro a 
início de março� tivemos uma para 
da da executiva nacional, sendo 7 
que entre os d1as 18 à 27/02 rea 
lizou-se a reunião d� cooràenacão 

nacional. Foi um momento para:·/ 
disçutir a preparação do Conselho
Nacional I proj.etar -a Semana Inter 
nacional da Juventude Trabalhado=
ra, discussão quanto aos 40 anos' 
da JOCB, e a projeção da JOCB teg 
do em .. vista as exigências apresen 
tadas desde o Conselho Nacional ê')i.m�'!:��,;.::�� 
os Últimos acontecimentos. Como
Coordenação Nacional tere..-nos a.in
da este ano mais duas paradas; 
Uma a partir do mês de Junho 
outra no final do anp. 

�Ó. :e1§U?e§ 

I 

� � :., 

� i.Jr.lf"�� As Visitas cumprem um papel im:i;;...,I 

.1,. � ( � r tante na vida do movimento. lt o momen

� . \tt • ,. .. to em que se desenvolve para o conj!::� 
.� lY""' e �"' ")•' to .do movimento os resultados da açao 

� l, .; _// a.}tf&'t O, . com�a� realizadas pelos militantes e / 

;� 

� _, /l, . f �rO · • tamoem des_envolvem concretamente a /

l:t\ 
i C,a-� troca de expe�íencias e a �nterdepen 

' 
dencia das aço�s� como tambem aprofu� 

• � \,,. � � f dar a orientaçao do rnovil!:ento. . . 
_ o ·�. Este ano teremos entao, uma vi.si-

�- · � 
2- /2 • iJ; ft1 ta no peri.odo de 12/03 à :10/05 f esta--

'· ;:��. ;� - � 
, � �t L_r¼t!.. mos projetando duas outras no segundo 

_ 
1,oo. i' semestre. 

OBS: A primeira visita tem o objetivo de contribuir na preparação do 
Conselho Nacional. As outras vão nosentido de contribuir nos encami-/ 
nhamentos do C.N. e a concretização da avaliação da projeção feita do 
movimento� 

1& 
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�CONTBO_NACIONA�_DE_TESOUREIBOâ 
s---.. -----------------------s:::----=-

·· :.,... 

Como em todos os outros a<?,onteoim,ent.os, --est.e encontl!:O ,tení. como obje 
t!vo comprometer um quadro ma-ior de m;i..litantes. n-a projeg.ão e ·goordena-T 1
çao f ii:ianceira do. movimento, aprofundirr a discu.ssão da a1,1.tof inanciaxãº'!- .. - .do movimento e criar de u.Ina certa for1:na um elo mais direta e ... mais orga.;,; 
nizado entre as regiões e a corde-
nação nacional. Ele tarnbém tem o
papel de subsidiar o Conselho Na 
cio-nal com elementos mais refleti:: 
dos. Se .propÕe, também, a ser um 
eSpa�o de capacitação p�ra O§,··liE;j;
ponsaveis de finanças nivel,.Nacio 
nal, bem como ser um momento de 
troca de experiências d�senvolvi�' 
nas c:idades. 

Estaremo.s enviando, em breve, ' 
a pauta contendo os critérios d � ..... e.t participação e o conte.udo. ! At P 

� io,,o ·� ,_ 

��0-FtflA�
\:cu,�o' 

.......,,,... -
Desde o c.onselho nacional de 84, estamos desenvolvendo uma reflexao

na JOCB quando a necessidade e import�ncia da assessoria pa�a a ação do 
tqovimento. Nesta perspectiva, aconteceu o encontro do carn�val, discus

são com o conjuntô do.movimento e individual para ir clareando a melhor
:tnaneira disto se concretizar. :estamos, ·também, realizando de. ·assessores 
a n!vel de região centro, e no Rio Gra 1nde do Sul, porém, estes. eneon- _t / 

tros vão sendo àpenas com religiosos, :por outro lado, a discus.são0• é, de 
também ir capacítando militantes para ipumprir este papel se especiali-/ 
do em alguns aspectos. t5�-neste sentido-, .qqe estamos p�opondo para este 
19 semestre um encontro de assessores ;:i todos os níveis .. S importante·/ 

q;Lle as cidades ou re9;i.Ões também / 
vlã:o desenvolvendo esta discussão ' 
n<=> sentido de en:i:iquece ... 1a., e dar 
elementos tanto para o·- enc<vntro, • 
q,1anto para o Conselho Nacionai. 

Durante a visita est�remos en 

oaminhapdo urna discussão da asses::
s�ria em todos os níveis. Quanto a 
d·tta esperamos na próxima parada ' 
dE�fini,: urna proposta mais concreta 

-



Estamos :::-e·cebendo dos dias 10 a 21� �e março a vis:i,}:;;.a do· '·ººÊ
denador continental que ao mesmo temp t:, e cord,i;mador internacio-/ 
nal. Vamos aproveitar esta visita pare� recituar dos últimos acon 
teciroentos da JOCI, e refletir as pe:nspectivas "i[o mo_vim.entc:,1 a. .n! 
vel internacional, vendo pistas parq l.�m.a projeção' Il'i)\t.s concte-ta T
a longo prazo. 

Como sempre se dá na vísi ta da co<içrdenaçã6 Continental,· se 
p-rior�zar uma ou duas regiÕes, nessã Visitá;·· em função do tempo 1 

reduzido, o coordenador cc.'>ntínental f ·�ca.rá mais na ;região centro
(Rio/SP). 

// 
,, 

" 



Este é o segundo Boletim Militante aue editamos este ano. A nível 
de executiva estamos fazendo um� projeçãÔ para o conjunto dos meios '
que existem no movimento, no entanto precisamos saber como este instru 
mente é utilizado pelos militantes para que possamos projeta-lo de for 
ma que responda as reais necessidades do quadro de militantes·e(da '
ação do movimento. Por isso estamos dirigindo uma pesguisa-avaliaçâo 1 

para que a partir dela pos$amos dar continuidade a elaboração desses 1 

meios de maneira assumida pelo moyimento no seu 09�junt9. Pedimos, eg 
tão, aos militantes ou coordenadores de cidades que nos 'responda as se 
guintes questões! . _ 

-

- Qual a avaliação que os companheiros fazem do bo·1etirti�' !llilitç1,nte nos 
seguintes aspectos: formato, conteúdo, peri°ocidades e q'ué suges�tões os 
companheiros apresantam quanto aos aspectos citados?. 
Pedimos aos companheiros gue respondam as questões·até a: 19 quinzena ' 
de  maio, enviando as respostas direto para o secretar.iado nacional do 
m.ov. imen:to

Outra coisa é quanto ao assumir financeiro. Estafi\os pensando que 
durante esse ano, poderiamos garantir do boleti.m continuar sendo pro- 1 

duzido no próprio secretariado. No entanto para el� ser confeccionado' 
há gastos com papel, stencil, tintas F etc º , a proposta é que- os mili- 1

tantes assumam este meio; de maneira �ue ele possa se autofinanciar� ' 
Durante a visita essa discussão devera se dar jµntarr;ente e.oro as discu.2, 
sões referente a questão financeira. . 

· · · · ·
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" UM POEMA PARA TODAS NÕS" 

Pensei em·- várias de nós 
Em todas nós 
Meninas, 
Meninas já quase mulher 
Mulher, 
Mulher com jeito ainda de 

Càda uma com sua vida 
Mlitas quase sem vida 

rreninas largadas nas ruas 
M:ninas largadas na vida 
Meninas da FEBEM 
Sem direito algum. de sonhar 
O sonho de toda menina 
Inventam a fuga no fu,_�é 
E o amor nos corpos umas das ou��as 

Fensei nas meninas aile sonham 
Com príncipes e fadás 
Escrevem seus nomes(e o dele) 
No cúmpliçe banco da escola 
�senham corações juvenis 
Com a inocênçia de quei.� ainda 
Q,le fad.:J.::: nunea existiram 
E que aqueles qu.e ainda reina� 
11 Proibem n o amor e os sonhos 

�nsei naquelas mulheres(mu5.tas de.las nossa mães) 
Que servem com estranha calma os seus homens 
Na mesa e na cama 
E silençiam suas dores 
E desconhecem o orazer� 
Q.le nunca disserãm u.m não 
Por um medo herdado há muito teinpo atrás 

l:ênsei em várias de nós 
Em várias de nós,militantes 
Que sonham um sonhe· guerreiro 
Bn Dorisr a comandante 
Em weyne, co��ra o Apartheia 
Bn Margari�a, nos canaviais da Liberdade 
Em Zi,timar,Isilda e Lourdes ••• Quatro fem� is diferentes 
E o mesmo riso de quem acreôita no novo 
Na Graça, mana poetisa,carregando outra � .1a 
Na Margarida mãe e flor 
Q.le me emprestou o seu ventre 
E lá me gÚardou até o preciso momento 
De me largar nesse mundo 

Nas que estão lâ no Norte 
E nas que habitam no sul 

Pensei ainda na puta 
E na contradição de sua vida 
Sendo de tantos, lhe faltam alguém 
Para t:oubar um beijo na rua ou simplismentE· ca,. ·inhar de mãos. J.ad.c:.. 
Assim sendo, 
Não aaalenta sonhas 
:Nem conta sua solidão a ninguém5 
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Pensei em todas nós 
Cada uma com seu jeito 
Cada uma como dona de sua história 
Então, um pouco sem jeito 
Ensa,,..5 .. alguns ve·s.:- ('S 
Para afirmar que seguimos 
Cheias de graça e teimosia 
Brigando por uma causa nossa 
Na causa de nossa classe 
Certas que um dia 
Não E.ais haverá dominação 
De uns sobre os outros 
Na bonita espécie humanf. 

(Man ·a-) Mar 8 8 i ço. .

, --� 
�-

,, 
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Olá Pessoal! 

,, 

Depois de um· per.iodo sem apar·ec�i·, chega novamente até voçes 

o Boletim Militante. Por dificltldades internas devido ao ad�

mulo de trabalho na equipe
1
,"��r� ago$to e novembro eie 

foi publicado.

,.. nao

Muitos fiLos citorreram neste perÍodu o que nos coloca'e� d� 

bito com voces p'or ele não tel· sa f do. esperamo� que todos te 

nham buscado se informar, acomp.3nhando e discutindo a'' coriju_!l

tura para desenvolver a tarefn militante . 
. · .. 

1, f') 

Este e o �ltimo fH'>'let.in do. J\n< . Nes ,,a ocasiao mui tos sao 

os mot':lvos e os as-auntos a <l,11 estaque. 1989
• • lj 

foi um ano mui 
,( 1. , . .  • j ' 

'f'' J to mov'imentado·. t,i vemos desde::-; JS saques na Venezueia em 
• : ,1J· • 

Janeiro e na Argentina em MarçQ, A greve geral no B�isil. Na 

América tivemos a derrubada de St,rae$ner no Paraguai. e o au 

mento da guer+Uha nb Perµ, Colombia e El Salvador. Enquanto 

isto os Estados unidos reforça suas tropas na Am;rica Cen 

tral e envia tropa� à Colomb<lR, Peru, Bolívia com pretexto 

de combater o narcotr�feco mas querendo impedir o avanço da 

guerrilha.Na Áfr�ca, os populare� vio ao POder na Nam{bia e 

a luta avança nos paisês vizinhos. A luta Anti-Apertheid, na 

Afri.ca do Sul também consegue vitórias'. Na Ásia a luta acir'

rou-se na Cor�ia do Sul e Filipinas. Pôr outro lado na China 

ocorre o massacre da Praça da Paz Celestial, reprimindo um ' 

movimento de Massas. Muitos ouLros �ovimeotos de protestos a 

contecem em outros ppises socialistas, dejxando o mundo es 

pantado com o volumé e a rapidez com que sucederam os fatos. 

A �ltima etapa foi a derrubH<l. do Muro de Berlin.Tudo isto ' 

nos situa num momento impo1·tant,e e imprevisivel, que nos exi 

ge reflexão para compreedermos a seguir nossa luta como 

1 



.. 

, classe trabalhadora nQ Brasil. 1 ' 

Aqui estamos num momen�o decisivo das EleLçÕes presidenciai�, 

onde duas candidaturascompletamente opostas se defrontam · no

22 turno. Isto nos empurra ainda mais na nossa responsabili� 

dade enquanto movimento junto i classe e i Juventudo Traba ' 

lhadora. 
., 

Desejamos a todos muita garra nes·te momento. 

Bem junto a este momento, vem o Natal. Para nós Cristãos com 

prometidos com as trans fo1·maçÕes sociais, ele tem significa�

do importantissimo. É o reafirmar de nossa crença numa 

vida. 

nova 

Que junto a todos os Jovens Trabalhadores e toda a classe ' 

possamos viver intensamente este final ·de ano de Eleições _e 

Natal. Que reflitamos sobre este ano que passou e que 1.990' 

chegue e nós o comecetnos com toda a· força e entusiasmo. "-

Boa Leitura e Boas festas 

Coordenação Nacional.· 

2 
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O consumo ainda não 

·.ri@ <qJ@i f? f?
é uma di.scussão 2. vela,. q\:le trabalha e estu'da 

,. 
profundada no contexto da juventude,s� 

ja ela classe A,B,C, consciente ou não, 
� ! • � 1 ' 

porem ela vive diariamente consumindo. 
·fq\,[ , 

� .. f • 1 
, � 

No comercio da grande São P�ulo por e 
,,:"1• .,, .1:'{l1, .-. 

xemplo, a juventude está à.merce de mi 
,, . . •hnq ' ,  .. , 

lhares de propagan�as de consumo:Vis�o 
l ·.' \. . '- 1 1 1 � 1-1 .. J , • \ 1 J • ..j • 

�. f .• , .... ! ''' 'l ' J,.. 

que a sociedade estuda um �odelo para' 
'\ li (1 

càda j'ovem consumir, é claro�- de mãos'. 
: :1tn 

dadas com os Meios de Comunicação. 

Uma pesquisa feita pelo 
. l: 

la que 38% da população 
j ' 

Mundo Jovem,.f2_ 

b_rasi leira, i.§. 
f - • J • J. 

to e, 55 milhões de pe�soas sã? cr.ian� 

ças entre um a 14 anos. Cerca de 25� �, 

na ·maio
'ria das yezez �o trabalha; Mui�as 

delas trabalham no com�rcio de "Pi 

nheirosV1 Cen�ro da �egiib ou no

cent�ão, da cidade; ganha� o salá_• 

rio minimo, e es�ão disposto� a 

consumir tr;s �a fcas de tipis ou 

cal.ç1as que estão na·� móda e sã.o veri 

.didas n� pr�pria loj a �ue eles tra 

balham,.e se arriscam a fazer um· 

crediário. É importânte' 'destacar 1 

. que .h� ama··grande solida�iedade en... -

tre esses I j1QvenS', ·s·ão revol't1ados 

. com :o- Sra1s'i 1, 1'lâ'Ó sã;ó1 'in'f'oltnados e 

desse total, isto é 14 milhões perte�� ,. os seus maiores �oinpéi'ntiei'rlos sao 

cem a classe A�B,C. Dados do IBOPE 

.r ······-1tn:rst. naJJL .. q 1;1.e . _es-s-a s e ri a n ç às �ntre dai$ 
.... 

as discotecas··e· · 1ráéf±o com a:S suas 

mlisicas Ame�icanàs'. ,,.,d ' . 

1· a 

1

1 passam em média l ... ·, _J4 aµ,os , 
4 hOraS 

Ili'�\, , Outra peSC3-Cri:sa•·<fe1'tà: 'pelo···?fórna l o 

g.lobo destaca cinc·o·ip·ei'-'fi'l de· jo_' l 6 minutos diariamente na frente da te

' 
. 

-:."'\
,.

(.il,i -. - .... "' • • 

· ·' levisao. Como ponsequencia, as�crian_t ve�s consumidofe�n 'os' inginuo� 17%

� �as' cons'�mem 70 a 80% do's' iogurt�s, 
1 

,,. ·· ''J,l0% tlos '.'refrigerante'$ 

�xemplo). 25 a 30% ·· ãa' 

( coca- cola ,· por 
. ,; - .i 

pFodüçao q.e rou

N (pas qu.e. a, juventude ·c0nso,me�1 se. \�.thc lui 
• ; 1 nessa porcentagem. /. "''-'� .;,t!.Q·.-·; • 

1).1 � ,.., :, ' 

_T:a ç,a !:d�
,
. um. pouc? da fji:11.f��.de 9ue vi

..... \-''"( \ " . - ·. . . 

vemos no bairro do Joao XXIlI é Arpo2_ 
• \ • 

1 1, ... - :,{'J 1 ' t� ;,: 1) 1 • ;: 
' 

dor região Oeste de. São P.a_ul_o;. a Ju 
H ') :'\ , t ( '?'. 

ventude mais atingida pelos· meios de' 
,- \!!. "-,. �f. �t;t \.)\') 

..... f • 

tomunicaçao e as propagandas comer_ ·' 
e-.. , , , � � .. : , · _.:: ,,, ',("{ ··J f :l �J.:''. �- � � ·' 1 ·, 
éla·is e a classe "e" que mora na fa

.,_ 

são jovens de 15 a 19 artbs, prese� 

tes em todas as classes, mas com ' 

destaq,\!l:e nà '"e" gos'tam' de ir. ao c!_ 

nao 

t�m muito d±nheiro· e �dre�itam que 

i!S compr;as•;a1 prazo· sh8"a''�°g'fànde so 

lução� e .. ,o) caso,da r juv'ênhtde · do 

bai�ro, João XXIII ·�·Arpoàdor e ou' 

tros. Os11ref.lexi �os •('24%}, ieêm 

muito e são os que mai• se indent� 

·-, ficam com os jornais, não acham o
' 



�dio informativo, consideram a TV e 

as 0 ·revistas a '.f;o�te; �is important�. 'de 
'• .. . 1 ', 

informaçÕa, .são racionais e ·preferem ' 

}; fai�r 'iacrif{cios e deixar de comprar'

,equenas coisas para ãdquirir que real 

1,1ente deseje, gostam de esporte e são' 

os que mais investem em livros e cur 

sos 

Essa pe�quisa.nã-o.,se aprofundou 
., ' 

muito. n,a· classe "e1" que e a mais 

marginalizada.- .. ', 

', 

E n�s militantes que' ,e·stamos déntro 

deste contexto, tutando cont;-ra , o

sistema, que avalíaçã·o fazemos? Se 
, 1 - ' 

• 

ra que somos ou n�o �onsu�ista$? le 
• 'I • 

- # 
" v.ando em considera9�� que nos ·�?, ''iJ2,

. Os individualista 28% acred�tam no gs_ vens queremos uma. sociedade justa,' � 

�erno, mas nao na juventude e na igua! 

dade �ntre os sexos. Sua maior diver ! 

são ,é ver televisão e ir a lanchonetes, 

sonham com a' fama e o poder, e como ' 

onde possamos viver dig�am�nte. Es�· 

pero poder contri�uir para as disc.� 
- A r 

soes de voces e qu� apro�undâmo� 

juntos esta questão no mov.iment'o. ' 

consumidores são os mais abertos e vul Pois como militantes muitas.vezes ' 

deráveis �s campanhas publicitárias. consumi,mos coisas sem necessidade ' 
' 1 • 

Os inconformados 13% são os que, mais' se contradizend9 diante do sistemi. 

�ulbos, crit{cos e radicais, .tem curso 

•lperior. pertenceà classes A ,& B e são

cais encontrados em SP, entre mulheres 

de 20 a 24 anos é o grande consumidor, 

por ter mais dinhero não perde muito 

tempo na hora de comprar são radicais' 

e pensam:viver no Exterior acreditam ' 

. d 
I 

d
... 

1 . 
-

na 1n epen encia, .autova orizaçao e 

ambição. O jornal é sua maior fonte de 

__ Pormação. 

- Os consumidores 18%, 
"" 

sao disciplin2,' 

dos e confiantes rio futuro, não a 
- 1 

poiam a liberaçao sexual, sonha*1 com 
- t , 

� casamento e sao totalmente contra_' 

rios� infedelidade, com maior contin 

q;erite na· classe B. Destaca-se mai"s em 

�ão Pauio, entre as mulheres. 

' 

Aqui fica� minha contribuição e o 
, 

des�fio para todos nos. 



., 

Passaram-se d�i• anos da realização' 

do. CM da JOCI e 3 anos da criacão da 

CIJOC. 

Esta situação que abalou a ·organiza� 

ção da JJTT à nível Internacional, 

., 

1 1 

o menor sinal de di;logo n·ão foi m!,
'·

1ifestado pelo Vaticano. 
, .. ! 
' .  

Comissão de Orientação: internamen 1

te a JOCI, antigos militan_tes de · .' 

. <fon1frária aos principio$ da Jocr· continentes e décadas diferent�s, 

quando o que defendemos é a UNIDADE' 
l ' 1 

do Movimento Operário. Isto não trou 
. xe 

consequências'somente pa�a os movi 
l -

l.; 1 ' ,- ''' •• 

mentas nacionais mas principalmente' 
r•(lh , 

t 

para os JJTT do mundo inteiro. "Div_:!: 

djr papa enfraquecer": a quem inte 

ressa? 

FAZENDO UMA RETOMADA ..... 

contando também com subsid,ios envi� 

dos pelos movimentos nacionais, tr� 

balhariam uma retomada histórica 

das orientações e experi�ncias da 

JOC. 

Esta comissão teve uma primeira reu 

nião neste ano juntamente com"" · a 

'coord�nação internacional�·{J:t�é
>

- sen 

do trabalhado os resultados para en 

viar aos movimentos nacionais. 
•] !)f t' � 1 ' 

O PAI (P,la�o de Ação ·Internacional)' .... 
, ' 

- � 
contem •s decisoes basicas do CM/87,

1 

Comissão de Clárificação: Esta ·pos� 

Nele se situam os desatios colocados teriormente passou a chamar-se có 

para avançarmos enquanto movi�nto 

int�rnacional. Al�m das decisões ali 

contidas, tres outras foram tiradas' 

frente a situação interna. 

Aqui apresentamos de maneira g�obal' 
' ( . como foram desenvolvidas e um �inimo 

't - ,,·, 

de avaliação: 
•• 1· 

• 

• 

C�â°i."ta' ·ao· Vaticano: Elaborada, aprov� 

·, _da e enviada logo ap�s o CM, esta

traduzia a avaliação desenvolvida e

o desejo de diálogo. A 
, 

d· mesma ate 
-

presente momento nao foi respondida; 

missão de DIÁLOGO. Aconteceram tres 

reuniões: a 1 2 caracterizou-se pela 
1 

apresentação do resultado dos dois 

conselho (JOCI/SP e CIJOC/ROMA). Já 

a segunda reunião foi marcada por 

um clima de tensão (maio/89). À 4f! 

chamada para novembro deste ano, a 

CIJOC nio se fez presente. A eq�ipe 

internacional avalia que a CIJOC 

não apareceu para. evitar questiona� 

mentas e confronto, j� que meses ª!! 

tes o Vaticano desreconhece ofi 
·, '

'-�-O:!..�::::.:. � � JOCI' como ore. ( Organ!

�açio Intérnacional Cat;l�ca) 

5 
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TENSÓES NO DIÃlOGO ......... PORQUE? 

\ntes da reali.zaçio do CM/SP, varios 

nov imentos nacionais 1•eceberam, por 

diversas vezes, padres e dirigentes 

�acionais dos movimentos da JOC Fran 

'
1
ces�· e "Italiana.· Nestes u ltimos dois

' . / R�pkreceram por 9ausa da orienta '

çao da JOCI, aqui desehvolvida.s, e 

que hoje restam apenas alguris., grui_ 

pos "insigrd fic::intes". 

F.ste <lrtjgo, é mentiroso, porq·ue, 1 

Ainda que entre os movimentos .da 

JOC-Ain� rica, existam <li ferênças t.2_ 

anos, estas visitas se intensifica_' , doF; Regue·m na JOCI ' . por uma comJ?r�

ram. Nestas a CIJOC. al�m de desres� 

peitar o acordo firmado na comissio 1 

Je di�logo onde foi estabelecido que 

em qualquer visita a qualquer pais,' 

feita pela JOCI ou CIJOC. deveria 

.,rnt• contatado o movimento nacional '

local, a CIJOC tentou afetar nesta 

visitas a relaçio dos movimentos na

ens�0 de �nidade Internacional e ' 

por entenderem a JOCI; O Conselho' 

1nternac:i.onal e Q aprofundamento 

das orientações e exper:i.encia ,- dfl 

JOC, como o f�rum ·leg{timo �e d:i.s'

cussÕes e retomadas. Além disto e 
; 

no mínimo irresponsabilidade com a 

hist�ria dos JJTT; dos militantes' 

cionai.s com as igrejas locais, prin..'.._ da JOC e da luta dos trabalhadores, 

cipalmente no contato com bispos (ex, afirmar que a cnusa do de�apare�i..'.._ 

disto ocorreu no Brasil, Chile, Co 1 

lombia, India ..... ). 

Em extensões levadas a cabo pela 

JOCI atrav�a da equipe continental ' 

mcnto da JOC,é a efetivação das 

orientações da JOCI. f negar a vio 

l�ncia dos regimes militares e to

da repre_ssão que sofremos nas Úl

timas 3 décadàs, por levarmos a lu

Am�rica i pa{ses como Costa Rica e E ta de libertação da classe as �l 

quador. a CIJOC tentou interferir 

nas relações que manteve com leigos' 

e religiosos. 

Outra pr�tica desenvolvida relR CI_' 

timas consequencias. 

Por Últ:i.m0, caracterizar de " insi 

1'41" i ficantes li os movimentos nacio� I 

nais organizados como Brasil, Chi 

JOC foi quanto 'a publicações mentir-o 1e, Colombia, Argentina (que apÓs' 

sas e di f amatÓrias como a qu� d:i vul..'.._ 
, 1 

gou intitulada:"LA JOC NA AMERICA LA

·rrNA UNA EXPERIÊNCIA QUE RENASCE".

Neste artigo, Tomazo Panero (CIJOC)'

falou que muitos movimentos nacionais

'l' 

longos anos de ditadura, recomeça' 

em 1.983 , hoje j� tem di.mensão n� 

cLonal) e tantos outros movimentos 

n�c.ionaís que estão fazendo uma c� 

minhada de consolidação, 
; ( . e no mini 

da América seguem com a JOCI, porque mo um desrespeito aos JT que não ' 

"pensavam" que iria mudar. No mesmo' tem poupado esforços pessoais e co 

artigo fala q1;e a maioria destes de letivos, estando presente entre. a 

6 
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a JJTT, e sendo respeitados no inte 

rior do' movimento operário latino-áme' 

cano, e da Igreja. 

Falando ainda sobre a participação da 

CIJOC na comissio de diálogo, foi ma� 

cada por uma postura de contestação às 

propostpS apresentadas pela JOCI e 7

não .apresentaçio de proposta alguma. A 

participação dos movimentos Nacionais' 

(da JOCI e CIJOC); a participação de 

observadores e um moderador de confiou 

ça dos dois movimentos, foi negada ra� 

dicalmente pela CIJOC. Além disto a .C! 

JOC também não aceita que a JOCI mante 

nl)la informados sobre a caminhada 

diálogo, os antigos da JOC, amigos 

entidades. 

de 

e

, 
Outro f'ator que dificultou o dialogo ' 

foi um veto na CCFD (agência de ajuda' 

financeira) � JOCI. Entidade na 

a CIJOC exerce influência. 

PARA SEGÜIR·O DIÁLOGO ..... 

qual 

A JOCI entende que a com:i.ssao d� diálo 
, , 

go e hoje um forum para a unidade. A 

equipe internacional avalia também que 

o fato de a CIJOC não apresentar pr� 

postas e ficar apenas na contestação é

uma tentativa de fazer a JOCI, qetira� 
• 

se da comissão. A JOCI entende que de 

ve permanecer, mas que não d�ve abrir' 

mio das propostas referentes a partic! 

pação dos m�vimentos nacionais, de ob

servadores e moderador.Além disto a 

JOCI insiste para que a CIJOC cesse a 

prática difamat6ria. 

JOCI E CIJOC ND MUNDO: 

A JOCI tem presertça organizada em 

54 paises. Destes138 paise� estão

consolidados e outros estão em 

estágios diferentes. A ClJOC -diz 
( estar presente em 24 paises. Em

pelo menos 10 destes 24, tantp a 
,: 

JOCI como CIJOC estão presentes. 

, 
Sem entrar num jogo de numeros, e 

xemplificamos: 

Nas Filipinas A·JOCI est�. organi� 

zada em 8 regi;es. Apenas 1 des_! 

tas tem contato com a CIJOC. Para 

entender melhor, na Ásia como um 
,. 

todo, o catolicismo� minoritár�o, 

po'l'.·ém esta região que tem conta• 

to om a CIJOC é de maioria catÓ' 

lica. 

Na India,não há presença organiz� 

da da CIJOC. O que passa lá,� a 

exj stênc�a de pessoas 'ciescon�en_' . . 

tes com o moviemento nacional. E� 

ta situação, no entanto não abala 

a JOC como um todo. 

• , 1 

Em·�ápuã - Nova Guine: Neste 
Pais· não há JOC. Existe lá um' 

padre, que nunca fez JOC e que a 

poia a CIJOC . 

Concret�mente, somente oito movi' 

mentes nacionais saíram da JOCI a 

pÓs o conflito: FRANÇA, �TÁLIA, 

MALTA,PROTUGAL, INGLATERRA,(EURO� 

PA) MALI, CAMERUM, TOGO (africa). 

7 



CARACTERIZANDO A ClJOC! ...... . 

, existem muitas djferenças internas, 

entre os movimentos nacionaLs que' 

a compoe; 

para conseguir o apoio do Vatican, 

teve que fazet· consesAoc:-., abr·i ndo 

mão da autonomia e reduzindo a im' 

portancia e carater da luta ope��� 

. r.i a. 

Sua Ligaçio ao Vaticano lhe d� uma 

imagem de direi ta ( mov j mento opet·j 

rio na It�lia, condena a Ligaç�o � 

da JOC ao vaticano), tamb�m isolou 

especialmente na Ásia por sua ati' 

tude com os n;u cristãos. 

Não conta com muito apoio de 

gos joc·istas. 

RELAÇÃO COM O VATJCANO E OJCs ••••••• 

Após o clesreconhec i rnento d.:1 .roe ( 

la Vaticano ( 26/junho/89), acon f-'cP11 

de 16 a 20 de nuvembru a a�sembl;ia' 

geral da Con f:'erên(' ia das OIC� 1. Orga�

nizaç;es In�ernaci0nais CaL�l icn�}Es 

tavam presentes a JOCr a CIJOC e Va 

ticano. A{ foi decidido pela manute� 

çio de ambas enquanto observadoras. 1 

decidiu-se também p1>1· uma com'j ssâo 

de mediaç�o onde participario 2 ou 

tras organ i za<,:Õe.-::i das OJ CA ,w di .� lo 

go. Uma µrime ira r-eunião ocor·rerá 1 

em fev/90, Est,e f a t,o foi mui t,0 im 

portante pois vem de encontro ao que 

a JOC[ propunha no di�logo e CJJOC ' 

não esl.a Vil ace j tando, Des La reuni.no I

• 

o VaticHnu saiu muito insatis[eito

fü,ta posi.çâ<> das OICs � reflexo do 1 

peso e signi.Pi.cado que t em 

JUC 1. 

CONSEQU�NCIAS DESTA SITUAÇÃO; 
... -.. . :• 

TKAT�GlAS E DESAFIOS 
,. . '; 

a

Algumas consequências ja tem mani' • 

rcs Lado sob1·e mov i.mentos nacionais 

e o mo A u.s e r j a , Fi1ipjnas, Chile •... 

u11de as con f r• rêncLas episcopais 

l,t"'rn feito p1·essão para gue tais 

movimentos se desliguem da JOCI.Em

alguns paÍse� onde a repress�o 

mais forte, R retirada de apoio o 

f ic: i al d,, Ili P1·arquia poderá criar 
, 

� N 

�eribA problemas a açao dos mili 1 

t .. 1ntes (EX:. 'T'ogo na Afri.ca). Em 

outros paisc>:,:.; a pressão da hierar' 

quia poder� levar os movi.mentas a

r·ndj ca lizar, acirrando ainda mais' 

as ten$�es. Outro fator� a 
- ' 

pre� 

sao as entidades de ajuda fjnancei 

r-a, para que nao aprovem projetos'

da JOCJ ou de movimentos nacionais

l i gados ii e la .

FRENTE A ESTA CONJUNTURA ..... . 

• 

A coordenaç�o internacional avalia 
• que devemos segui.r aprofundando as 

01·ientaçÕes do movimento, fazendo 1 

avançar a JOCI atraves das exten ' 

s�e� e fortalecimentos e n�o pe2: 

mJtir que u trabalho da equipe se 

volte totalmente para as ques� 
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•' 

. .  ' 

, -' 

1 ) .. 

,,. ; .. ,, .. r1 1 

tÕ�s do conflito. 

Como estrat�gias; fazer avanç;, ns r� 

l -
"' 1 

açoes com as conferencias episcopais 

e Bispos nos continentes, nio entran' 

do em confronto direto com o Vaticano. 

Fortalecer a relaçio com 08 movimentos

de açio cat6lica e principalmente [0� 

talecer a unidade e açio dos �ontinen 

tes e a projeção da autonomi.a ,'inao ' 

<'€'ira. 

A COORDENAÇÃO NACIONAL ...... , temos 

buscado manter contato c0ma CNBB, Bi, 

pos., amigos e entidade_s atravé...-: d-a cai· 

tas e contatos pessoai.s nas visitas 

�s regi�es. A participaçio no CNL, 

tanto �e representantes da eqPipe co' 

mo nos CRLs (conselho regionais de 

leigos) onde temos marcado participa..'.._ 

?ão através dos coordenado1�es ,101pl;i.a..'.._ 

dos� tem sido muito importante na 

laç�o da JOCB com a Igreja. 

Por outro lado, avaliamos que 

tambem neste ano, debilidades que 

prec_i,,sam· ser superadas. Falta uma sin 

tonia maior entre a prática da �quipe 

no contato com a Igreja local e enti' 

dades, e a prá�ica das cidades, onde' 
-

muitaij vezes a açao representativa 

não� levada em conta. 

De nossa parte enquanto equipf ,: av.a

liamos como car�ncia a inexistência' 

de meio de 
-

ao•exterior um comunicaçao 

da JOC, tanto pa:ra manter outras enti 

dades da 
,., 

.da JOC ao par açao como 

frente 
' 

a esta situação. 

Quanto aos con:tatos q_ue a CIJOC vem . 
·! 

mantendo no Brasil, entendemos que te

mos que neut 1·c.: liza -la traba lhan 

do para que estes�contatos traba 

ihQm'dentro da- orientaçi� da 

JOCB. Exemplo disto, tem sido a 

experiência desenvolvida na cida 

de de são Paulo .. 

CONCLUINDO, cabe a n��- JOCB, se 

guir·mos �ava'·;�ndo, em nossa a.
;';, 

ção e expansão, no aprofundamen..'.._ 

to das orJentaçÕes como viemos ' 

desenvolvendo neste ano, e tra�s 

formando as debilidades e�· desa_ 

fj os. 

Manter as bases informadas e as 

!:-ases rnanter a equipe informada. 

J ' 

1 ' 

1 • • 1 . 

l ' 

• l 1· :•·', .

• , ; ,· r·, • ·, ,.., 

!' 

• •• f 



Outra vez voltamos a falar $Obre a

Semana da Juventude 'l'rabalhadora, ct ... �� 

ta vez queremos falar do tema. 

Durante os �ltimos anos a SlJT 

sido muitas vezes espaço pa·a trata� 

de importantes questões re lac:i o!"ad.:.s 

a nossa realidade�enquanto classe. 

bora,� bem verdad� ainda encl)ll

tramos dificulda�es para trabalhar 

de forma amp1a os Lemas propostos. 

O tema da próxima 

mente novo para a 

_mente, porque atualmente nio est; iQ 

corporado ao nosso trabalho, junt6 a 

JJTT. No entanto este tema oi, no

vo para a JOCB, mesmo que considere� 

mes a forma e a per·spec.tiva com que 

anteriormente era trabalhado, quando 

o movimento ainda era dividido

sexos.

Experi;n�ias importantes foram 1desen 

volvidas e poder{amos destacar com 

as domésticas e sua importância pe.1·a 

a organizaçao como categoria, junto' 

.as texteis, e com outras categor�as' 

fabris onde as mulheres eram maio 

rias. No momento nio ter{amos todos 

os elementos para uma avaliaçio que 

:': 

fos2e, "�s uH�umimos o compromisso 

de bu�ft;-lo para que tenhamos uma rua 

·i or compreensão de tais exper�ências
, 

, 

e sl tua- las c'e·.t:'o da historia 

movimento.

der com·tais experiências. 

do

iniciada em dois ou 

a Mulher, a medida que 

queremos discutir a semana �q pr6xi' 

mo ano. 

Só para releLurar: a semana tom como 
• 

objetivo central a discussão em tor 

no de temas relacionados 1 JJTT, sua1 
�A"�"�iA o�blica e o comprometimento 

cada vez maior dos jovens trabalhado 

dade. 

• 

Nesta perspectiva se coloca o tema:' 

A JOVEM TRABALHADORA. 

Vamos apres���ar alguns eiem�ntos 

históricos 

guirmo� refletindo a respeito. 
se 



··,

A medida que vamos acrescentando 

vos element�s o assunto vai ficµr 

mais apaixonante e compr�me�edor. 
' l • 

A MULHER NA HISTORIA - REBUSCANDO 
====== =:;:: 

---------------- ========-===-

.. '

no 

Quando começa a exploração e a dicri' 

minação da mulher? · · 
H , 

• 

H� uma condiçio divina que justifica' 

sua submissão n·a sociedade? 

Será que a natureza bi�logica da mu 

lher lhe limita a um papel. secundário 

na s9ciedade? A mulher nasceu mesmo � 

para o lar e para a educaç,ão dos f i 

lfios? 

O que entendemos por feminilidade, s� 

�os .. rea l,ment,e . t' rágei.s ?-,•E quanto à . oo� 

tras questões como corpo, prazer, vio 

lencia, o que pensamos e o que 

vemos? 

Diria um mineiro - 11 é coisa como o 

quS,sô. 11 

vi

é claro q4e as quest;es tais como Eo 

r�m colocadas acima não encontra a .12..es 
.. 

postas neste artigo. Elas tem o sen 

tido de acender a busca e o debate. E 

ainda há muitas outras perguntas ·em 
... ·, . ,, •' 

nossas cabecinhas ......• 

UM POUCO 

NINGUEM 

, 
Ha muito 

, 

DE HISTORIA 

• • •

tempo atras 
• 1 

NÃO FAZ MÂL
1

A 

quando ainda vi 

viamos em uma sociedade primitiva,sem
$ 1 ! . 1, ' 

d:i visão 
"1.\..{) l 

de classe,,homens e �ulheres 
1 l � ) ,: } 

Dividia tudo. _Todos t�abalhavam e en 
··4 •• 

tre todos era dividjdo o produto do . } 

traba 

lho. Assim se permanece por muito 

tempo. 

Se descobre ( a partir da neceasida' 

de) a agricultura e a pecuária ·e a> mu 
• � Jt ) ; 

lher ainda continua tendo um papel '
., •1'11 

destacado, princip�lmente porque p� 
1 f 1 .-. l ! � • 1 .,. I .... i.J • 

" 

lu desconhecimento (desnutrição e 
, . f1 1 

' '  - �  '. 

' • 

falta de remédio), _muita, gente �º.!: '
.. '\. .. 

, 
L 

ria e ai a maternidade era muito im 
,-t f 

. ' 
portante porque garantia que as tri 

1 jl .. 
' 

bos não desaparecessem. 

Com o desenvolvimento da agri�ultura, 

há também um maipr crescimento popu 
0 ,t 1 1 -

"' 
. 

lacional e ai mais gente para cuidar. 

Então alguns homens foram lutar com' 
. ' 

outras tribos, em lugar de matar º'' 
' . 

inimigos, os tomaram como escravos. 
t' ), jlf 

Então surge a exploração de um homem 

sobre o outro, 
' No que dizia respeito as �ulheres,e� 

tas ao que parece 1 tinham menos ri 
1 ' 

quezas por nao possuírem escravos e 
'\ ·H• 

segui.am livres �ara esc-olher seus ' 
,. 

parceiros, Por isso os donos dos es 

cravos nio tinham certeza de quem' 

eram seus filhos para deixarem .as ri 
;. f· 1 f J J _  � 1 t 1 • 

quezas como heranças.Tomaram as 
' : ! 

mu 

lhere� como prisioneiras obrigando-

as a trabalharem fechada� em c�sa ' 
1 ( ' 

e assim asseguravam a pate�nidad� de 

seus filhos. 
,, 

Para assegurar que a herança passa 
.·: J (._ , .. ·... ,:1 )t! -

ria par� seus filhos os homens exi_' 
- • --: l • 

giam das mulheres: VIRGINDADE E FID.§
\ J - .. • .. • . . 1 1 

LIDADE ( �as sÓ das mulheres). ASSIM 
J I r<,, •1. 

AS MULHERES SE TORNARAM PRISIONEIRAS 
• ) 1 \ t·1 1 1 

DE SEU CORPO E CASA;
\ t\} • ' ffl 1 • 1 ) 
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Portant9 desde o surgimento da propri� 

dade privada (como acumulação) 
J • 

e a ex 
,, 

rlora5:ão de um ser humano sobre !"utro, 

é-l mulher tem sido discriminada na so 

ciedade. Pela divisão do trabalho,exi� 

tente1 um grupo de homens teve escr& 

vos e riquezas, e as mulheres passaram 

a dep�nder deles. 

Engls afirma; "O prime.tro antagonismo' 

de classe a surgir na história coinci' 

de com o desenvolvimento do antagonis� 

mo entre homem e mulher em regime mon.2_ 

gamico e a primeira opressão de elas� 

se se manisfesta com a optessio do se 

xJ feminino por parte do masculino".

Até aqui rebuscamos um pouquinho de 

nossa história. Poderiamas seguir na 

mesma linha de interpretação histÓr! 

ca, mas no entanto o espaço nao nos 

permite. fica como parte do trabalho 

�ue devemos f�zer na discussio do te 

ma. seguiremos abordando outros aspec� 

tos. 

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

LUTAS MAIS REC'ENTES 

AS 

Vamos falar do Brasi1 prioritariamente 

e também de um processo mais recente. 

O 
' j 

" crescimento industrial e urbano, as 
1 

-

saciado:, desde 64 a uma politica de ar� 

rocho salarial modificou ds modos de 

vida de homens, mulheres e crianças,j-2_ 

gando todos no mercado de trabalho ou 

nas atividades economicas não regis_' , 

tradas, dttas "informais". Entre 70/85

a população economicamente ativa fe

minina triplicou. Passanda�e �,f% 

� 18, 4%." .. Não vamos no.s deter n�s�

tes dados uma vez que em qr�ígo an 

terior j� nos referimos a eles. 

Vamos te-los ·em conta para tratar' 

da participação da mulher nas lu 
, , , 

tas das ultimas decadas. 

A partir dos anos 70, resurge, · um 

movimento de mulheres em nosso 1 "  

r t pais com caracteristicas distintas 

dos anteriores. As mulhe�es passam 

a frente na luta por c,reches', con 

tra a carestia i por anistia ..•. 

Este resurgimento tr�z quest��s no 

vas tanto para o movimento de mu 

lhere$ quanto para o movimento op� 

rár10 que ainda via o Mov. 4as ntu

lheres como um elemento pe9ueno-

bugu�s estranho ao pensamento rev.2_ 

lucion�rio. Na base deste debate 1 

estavam as quest�e� da relaçio en 

tre exploração de classes e opre� 

sao de sexo. 

"O feminismo neste contexto tr�s 

ao'lado das questões "de exploração 

de e lasse novos ternas para -a discu 
- ' sao politica. Direito de ter �u 
-

nao filhos, punição aos assassinos 

qe mulheres,aborto, sexualidade; 

prazer,iesbia�is�o, como exerc:Ício 

da livre sexualidade, �idl;ncia.T� 

mas est.es considerados tabtÍs, con� 

finados aos espaços de quarto,·c� 

ma e cozinha. tudo aquilo que se ' 

constituía privado começa a estar' 

presente e a impregnan. a politica. 
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Como um movimento espec!fico e inseri 

do na luta dos trabalhadores a JOC· 

convjve com toda esta problem�tic�. 

Nio disc�tindo ainda de maneira muito 

aberta. '['a-lvez ern parte, porque adota� 

mos a mesma·�isio do conjunto do M.O. 

sobre a questio �a mulher, ou ainda ' 

por·nao rompermos com todos os concei 

tos moralistas com os quais a grande' 

maioria de n�s foi educRdo. 

O fato� que a coisa esta a{. E 

Las destas quest�es vem a tona a 

mui

pa�

tirdas �xperiências que como mjlita��

Les vamos vivendo ou das ,situações 

que vamos nos deparando com outras Jo 

vens. 

Que as meninas tem uma criaçio distin 

ta dos meninos todas j� sabemos. Que' 
A � 

isto apresenta consequencias para nos 

na nossa vida, tamb�m j� sabemos. Que 

h� uma dfvisio de papeis na socieda ' 

de, isto também sabemos todos. Resta' 

saber como enfrentamos estas que� 

t;es e q�al o grau de lmport;ncia lhe 

atribuimos na construção de um proje� 
_ .. 

to mais global de transformaçnu da

sociedade. 

POderiamos seguir enumerando situ::i

çÕes que fundament·am a necessidade de 
- , 

uma discussao especifjca, como a nos' 

sa insegurança para viver plenamente' 

nossa sexualidade, nossos medos e das 
• 

necessidades que se coloca de tomar 

mos depis;es que mudam toda nossa vi 

da quando não temps segurança se é is 

�o que queremos. Poder{amos ainda ra

�ar da viol�nica a q�e. e�tamos expos� 

t.as em todos os ni vej_s, e a partir

/da,_ de todos os abusos que se come� _ 

te justificado por um padrio machi� 

ta de sociedade. E �inda da humilha 
�--

çio que sofremos no trabalho. TUDO' 

PELJ\ SIMPLES CONDIÇÃO DE SERMOS MU 

LHERES. 

VOLTEMOS A SIJT: 
t� 

,

Prti·ece-nos que o momento e oportuno

p�rn a discussio de tais quest��s. 

Sobretudo por se 
. . . 't

colocar em�um mo 
, 

mento em que outras tantas quest�es 

novas e''antigas" se colocam para o 
,

movimento operaria e para a JOC. 

l'emos a chance de a partir de uma ' 
: . .  

?Iscussão esp�cifica, confrontarmos

us valores que queremo� estajam_pr� 

sentes na nova sociedade, confron ' 

tar nossas experiências e visão. 

POder _ser o ponto de partida para ' 

uma reflexão mais profunda sobre o 

novo homem e a nova mulher que q�� 

remos forjar. 

Ao desenvolvermos esta discussão 

que possamos faze-la de,spojados de 

preconceitos, de maneira aberta 
/'. 

comprometida. 

e 

Em breve estaremos enviando ás .cida 

des um projeto mais global de como 

pensamos deva ser trabalhado esta ' 
' , . 

Semana. POr enquanto ,adiant-ain:os que

queremos realizar um encontro esp� 

c{fico e um video como parte das a 

tividades. Aguardamos sugest3es. 

AO TRABALHO, então. 
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Já se passaram dois anos desde que 

realizamos o �ltimo congresso. Mui 

tos acontecimentos marcaram a vida 

do Pais e de certo modo a nossa vida. 

Um numero maior de joven� trabalhado 

�es passou a influir de forma mais 

organizada, pois o 49 Congresso cha 

m'ou a atenção para a necessidade de' 

uma intervenção mais consistente des 

te setor na sociedade, na luta dos

trabalhadores. Neste processo nÓs,os 

militantes da JOC, seguimos com nos 

sa tarefa, ora apresentando avanços, 

ora difiçuldades, .. enfim, caminhan' 

do, rompendo os limites. 

Em suma, podemos dizer que a mensa 
, 

gem da faixa colocada no ginasio, 

quando da etapa nacional do congres� 
,. 

so, nos a compreedemos:"QUEM COMEÇOU 

A CAMINHAR, CANSA S·E PARAR". 

bram-se? 

lem 

POis bem, estamos iniciando, as discus 

sões referentes ao Sº CNJT. Nas mui' 

tas ava�iaçÕes feitas em relação ao 

anterior, aprincipal dificuldade foi 

a de dar continuidade ao pro�esso ' 

de formação depois do congresso. Na 
verdade poucas cjdades deram este 

passo de forma mais orga�izada.Fa! 

tou uma orientação clara em,pelo 

meno�dois aspectos: a organ��ação 

do conteúdo e espaços para.manter' 

mobilizados os jovens envolvidos. 

Mas� uma coisa certa: NÓs tiramos 

lições � aprendemos muito neste· 
-

processo. De modo que nao podemos' 

repetir os mesmos erros. Temos uma 
,_ 

referência. 

Na reuniio da CNA, em novembro,di� 

cutimos alguns elementos do prÓ.xi..'._ 

mo congresso. Não avançamos muitú, 

porque faltou a contribuição das ' 
. .. c:i.dades: Adernas esta foi ,a primei..'._

ra reflexio a nível nacional. 

Os Pontos Abordados Foram: 

. Estrutura 

• Conteúdo

. Relação da JOC e de outras enti'

dades com o congress�. 

. Financiamento 

Calendário. 

A id�ia gera 1 é a d.e um congressó'

mais dinâmico: articulado e .organi 

zado a nivel nacional, um _prazo mi 

ximo de um ano. CONTEÚDO.�ais · con 
densado, ou seja não trabalhar com 
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um tem�rio mujto amplo, mas com um te 

mário �ue d� visio global e do esp�ci 

fico de forma mais conc�ntfada. O CON 

TEÚDO COMO ELEMENTO PRIORITÁRIO: Dar

menor prioridade às questões tecnica1, 

e maior impurtincja ao conte�do. 

COMO DESENVOLVER O CONTEÚDO? 

Fazer uma pesquisa nacjonal para ' 

levantamento da realidade. 

. Subs{dios para todas as etapas do 

congresso: tirar elementos dos 

vens, mas ter documentQs que contri 

'buam para uma visao mais ampla. 

A nivel nacional: priorizar o apro� 

fundamento das bandeiras de luta e 

formas de organizaç�es da JJTT, ao 

inv�s da discussio de um conjunto 

de teses, a exemplo dos congresso:;:; 

anteriores. 

QUANTO À ESTRUTURA: Duas etapas b�si' 

cas: 

Cidade: compreendendo dois �omentos, 

base e cidade. 

Nacional: A id�ia e nio incentivar' 

atividades estaduaj.s e regj ona.is PE. 

ra evitar uma super estrutura. 

1 

PRAZO EM ABER1'0: Nos congressos, ante 

riores seguimos um esquema�determin� 

do para a r�alizaçio das atividades,' 

ou seja_, de janeiro a março, congre� 

so de base, de março a junho congres� 

sos de cidade .... Pensamos em traba_' 

lhar da seguinte forma: apenas deter' 

minar um prizo limite para todas 

as atividades da primeira etapa. 

INFRA ESTRUTURA ( material .e humana) 

Destacamos como central a necessi' 

dade de liberados espec:Í. f1icos para 

a artjculaçio dr congr Jso. Seriam 
,, 
,, 

1 01-; membros da CON e trabalhariam ' 

em sintonia com os iiberados regi� 

na.i 1::, da JOC 

Em relaçio � infra-estrutura.�ate� 

rial: M�quinas, mimjogr�fos ...• as 

cidades deverão projetar com ante' 

cedência. DE igual modo, o conjun� 
to do financiamento do congresso; 

OBS: A nivel 11acional, a equipe de 

finanças, estará elaborando 'Já no' 

primeiro semestre de 90, um proje� 

to financeiro especifico. 

RELAÇÃÓ DA JOC E DE OUTRAS ENTIDA' 

DES COM O CONGRESSO 

Retomamos discussões anteriores' 

e vimos que do ponto d
1
e vista in 

terno, o congresso deve ser assu 

mido como um meio da ação da JOC, 

cuja responsabilidade pela orient� 

ção, articulação e contiQuidade, � 

dos militantes. Por outro lado vi' 

mos que, al�m do saldo pol{tico 

que a JOC quer tirar do congresso, 

queremos atingir a massa dos jo_' 

vens trabalhadore� muitos dos' 

quais em regi�es J cidad�s e bair ' 
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ros onde a JOC nao est,a p1•escnte. 

Neste sentido, outras entidades cum_' 

prirão um papel, se fortalecendo e 

t'orta lecendo o <'<.>ngr·esso, amplj ando a 

sua discussão polit.ica no conjunto da

sociedade. Orientamos, portanto, que' 

desde j� se inicie o contato com ou 

tras'entidades. 

Outra questio a ser aprofundada 

quanto a relação da CNA com o con_' 
, 

gresso. A reflexão desenvolvjda ate

o momento e:

Os ampliactos partic.iparem nas reu 

niÕes da CON 

. A CN ( executb, a) parti e i pai· 

,representaçao. 

CALENDÁRlO: 

com

O período apresentado como p�oposta 
- • "" ., t para a art.iculaçao e organJ :.r.,.t1;a,> úO 

congresso �: Do Zº Remestre e 91 ao 

final do 1º semestre de 92. 

É :isso companheiros. D-emo.s aqui o pri_ 

meiro chute 

Propomos ao movimerito a discussao do 
1 

conjunto desta proposta, amplia�do de 

acordo com os elementos abaixo: 

Objetivos. do congresso; 

. ,Temár,io/pesquisa; 

Estrutura; 

RegiÕ�s priorit;rias; 

• A questão dos liberados;

• Fi�anciamento;-

• Infra-, estrutura;

Papel da JOC e enti·dades;

Calendário.

O conjunto das orientações do c�n 

gresso serão definidas na'assem�' 

bl�ia nacional de 90. Portanto� ' 

precisamos ter em mãos as refle_' 

xÕes sobre todos os aspectos pr�' 

postos acima. Neste- sentido as 

reflexões deverão estar no secre� 

tariado nacional ·at� o final de a 

_bril para que na reunião da CNA ' 

em maio.possamos dar um passo 

mais. 

nosso abraço r, 
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T11t1·0Juzin·c.·· aqui 'l1gumas ref��xÕ,';:-:i' 

sobre o encontro �acional de Exten 

sao e Fortaleclme1to que 8e .oaliza_ 

rá nos dias 1 o/ 11 de Feverei.·o, 

se�retal jade, N.:1Cii.)nal' .sáo "o. l ) .

QUANTO AOS OB'3TJVUS: 

A 

A11aliar- as c1�t'erjenciat., desei1,01 i 

r ,,

t) o o 

RS : Cl�udio (PF) mais 1 militahte 
_, 

da equipe de extensao regjonal . 

'\,.:.h.RAÇÂO: 

Env.Lar ao !,ec reta!·i.3do nacional' 

2t; o dja 20 de Janeiro, umá av! 

li aç:ã,, co,1 p 1 et,a das exped_ênicas 

d•senvolvidas. Situar todos os 

d�s pelo movimen�o, nos �lt1m0R ano �spactps. 

retomar as priorJ dades nacj on�.i :s e 

projetar a longo prazo. Ao,<?. compr.ni-: .. d :·os que estão em 

A PARTICIP!\ÇÃO: 

. todos os militantes 

tes desafios nas cidades 

Recjfe, Rio de Janejro e 

• 1 Representante da coorden�ção das• 
respectivas· cidades, de ac·n rdo

com a necessidade.

Coordenação Nacional ampliada. 

\lILITANTES EM PROJEÇÃO: 

N0r'deste: Ana Kaufman e J�lia 

são Paulo: O militante que o estado 

definir •. ne�ta p�rspectiva. 

que envie ,.,mate..'._ 

reflexões tidas 

F'azer lej 'lura d'o re'latÓrio do en 

rontbo de �*tensio e fortàleci 

mern,'-' rea U'zado' em 87 - idem. ma

�eriais
1

cb���lhos 87/88 . 
I; 

. Não atrasâr 'no envio dos mate

riais pa�a nib �bmprõfueter a pr� 

paraçao do encontro. 

(.ualquer obs'ervação ou d�vid'a, co 

·t11rniqu·e-nos'. De preferéncia antes 1 

do dia 2_0/l 2/89.

Nosso abraço 
ti 
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PAÍS com �34 milhões de habitantes. U 

desemprego, subemprego e a mis�ria fa 

zem parte do cen�rio Nacional. 

PAÍS pouco industrilizado, sua econo' 
. b . . lt A . <.;<t,mo mia se aseia na agr1cu ura. ssimvo� 

tros países da Am�rica Latina, o mode 

lo econ�mico est� voltado para os jn' 

teresses de uma minoria. 

Dizem at� que a Colombia � um País De 
� , 

mocratico, teoricamente sim na pratj� 

1 ca, so em 1,987 foram mortas cerca dr 

27 mil pessoas, ou seja quase um m1l� 

simo da populaçio. Segundo fontes rl 

Direitos Humanos um cidadio e assabsi 

nado a cada meia hora. 

A violência faz parte da histÓrja Co 

lombiana. Por um lado o confronto do 

poder com o povo que busca diferentei 
" formas de se organi7.ar para contrdpo1· 

a miserj.a :imposta pela burp;ucsi a, poi· 

outro lado o confronto com a m;fia Lo 

da poderosa do Narcotráfeco que elimi 

na todos aqueles que se op�e a eles. 

A hist6ria da colombia � marcada por 

guerras. Primeiro_pelos espanh&is que 

destrufram a{ uma das civiliz�çÕes 
• 1 , 

mais sofisticada do periodo pne-colo� 

biano, a dos CHIBCHAS. De 1 .830 

o começo do s�culo XX, o pais passo11'

por nove guerras cjvis nacjonais e 14

locais. 

Depois já no período contêmporâneo re 

gistrou-se na Colombia uma das mais 

largas e secretas guerra civil, conhe 

cida como a viol;ncia. 

Bsta Guerra significou 200 mil 1 

mortos durando de J .946 a 1.966. 

Esta guerr .• foj marcada pela a 
:�· 

tua�:ão de dois partidos p0liti_ 
1 • 

cos, Conser·vAdor 0 1,íberal, ambos 

burgueset=.. 

BsseR se confruntavam entr� si 

� busca cto 1 ·0'1e1·, tinvolveHc.o nes 

ta disputa o conjunto da popula� 

çao em especial os camponeses,' 

Era uma disputa violenta, casas} 

P.lant;i.çÕes eram tnvadidas, fam:i.� 

lias i.ntei.r·,�:::: foram assasi:,i nadas. 

n�ricilmente tie encontra uma fa� 

milia de origem camponesa que 

n;0 foi atingida por esta viol�n 

e. ia. 

la partir das con�radiçÕes des� 

ta guerra que surge os grupos 

guerrilheiros, s� que nio para-' 

defendei· os interesses dos Parti 

dos Burgueses, mas para defender 

os interesses leg{timos do povo, 

que cada dia est� mais, empobrec! 

do. 

A organizaç�o guerrilheira, ape� 

sar de suas difet·entes facções e 

pensamentos, cada dia mais vaj 

se consolidando com a participa� 

çio e apoio do povo, em especial 

os camponeses. � voz corrente na 

Colombia que os movimentos de 

�terrilha têm alcançado mais le 
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gitimidade social na �rea rural,' 

emplementando alianças entre os ' 

vários movimentos. foi criada-em' 

março de 88 uma recente coligação 

das organizaç;es guerrilheiras na 

frente militar. 

COORDENAD�RA GUER'R1LHEtRA: SIMON' 

Boiivar,e tamb�m uma frente forte 

pela esquerda, incluindo, os gr� 

pos em arma, na asseciação demo_' 

crática-legal CONVERGÊNCIA. Ainda 

neste periodo foi consolidado a

CUT que reune diferentes organiz� 

ç;es sindicais e houve um reativ� 

mento do movimento estudantil. 

T�das essas forças e outras reuni 

das, coloca a esqúerda como a 3º'

força politica no Pais. Como res 

posta a esta força, a repressão 

na Colombia tem crescido a cada 

dia, o que se denomina hoje a

Guerra Suja. Operam em varias re' 

gi�es do p�is mais de 30 grupos ' 

de extermlnio, que tem como obj� 

ti.vo fundamental acabar· com as 

organizações populares. É uma re 

pressão que tem tomado formas de 

genocidio pelos massacres realiza 

dos. 
' 

são grupos paramilitares, e ·qu;e 
. 

' 
ta_nto a esquerda como a imprensa' 

colombiana reune provas de envol 

vimento destes com o ex�rcjto. 

Há também jnteresses do imperia_' 

lismo Norte Americano em minar as 

forças populares a desculpa com ' 

justtficatuvas de combater o narco 
tráfeco. O Gover 

no Norte Americano dispõe de uma ver 

')a de mais .de 5 milhÕes de dolares a 

,mais para fornecer· equipamentos de' 

comunicação, helicpteros, armamentos, 
.•: 

tamb�m para a manutenção de mil age� 

tes paramilitares que atuam na re 

gião. Na verdade os beneficlos econo 

mjcos do Narcotráfico par� a ecopo ' 
'· -

mia imperai.lista são claramente o

bRervada nas relações comerciais en 

tre a Colombia e os EUA. Os dolares' 

depositados em bancos e coorporaçÕes 

Norte Americana e Panamericapas 

investido em empresas texteis, 

sao 

cons 

trução, h9teis e outros, em parti.cu� 

lar nos EUA. 

H� uma tentativa de vincular os gr� 

J?O,c:i guerrilheiros com o narcotráfico, 
" 

esfera da distribuiçã� de drogas, 
'l ou seu envolvimento com tais grupos' 

para-militares.Esta versão� veemen' 

temente �ecusado pelos grupos guerr! 

]heiros, que frtzam serem eles os

p1•inicpais a 1 vos de tais chacinas.

É importante salientar que a máfia ' 

�oda poderosa é uma das ramificações 

da burguesia colombiana, e 1c�m estes 1 

estão envolvidos alguns setores do 

governo e do prÓpr.i.o exécito. S� p� 

ra dar um exemplo do antagonismo des 

tas forças� O Cartel de Medellin em 

1.986 colaborou com 10 milhões de do 
; . 

lares para os contras na Nicaragu:a. 

Apesar da revolta pelos assassiná 1 

tos, e das frustraç�es de acordos ª.!! 

teriores a Coordenadora Guerrilheira 

Simon Bolivar, vem solicitando diálo 
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go com 6 governo, frizando que 

principa� objetivo do diálogo� 
'"' i � ) 1 ' • I 

O ·

que se consiga uma Paz Democrática 

e mudanças profundas de ordem polf 

tica e social, com fortalecimento' 
• 1 � • , , : 

das organizaçÕes·de massa, utili_'

zando a via das soluções não 

guinárias.

Exigem medidas eficázes contra 

Guerra Suja.

san

a

De fato, enquanto o Par.ti.do Libe

ral (do governo) e o Parti.(lo Con_'

servador, já admitiram a necessida"

de deestabelecer um novo diálogo

com a guerrilha de várias tend;n•

cias , os comandantes militares

não são parti�ários de novas nego�
1 1 

ciaçÕes com a guerrilha, alegando' 

que no governo de ex-presidente B�

lisário Bitancur, a tr�gua de paz' 
'

. .  

teria sido aproveitada por alguns' 

movimentos guerrilheiros, para trl 
-

plicar suas forças. O que nao des 

taca os militares é que a trégua' 

do governo Bitancur foi reprovado' 
-, (' ) 1 ·• 

• 

pelo prÓprio governo, pressionado' 
� , • /1' 

pelos militares, pois enquant.o a � 

guerrilh� se empenhava para. c.0inse� O 

guir tal acordo, os militare� e 

seus grupos assassinavam as lide 
f .t -

ranÇ,as que colocay� a cabe�a fora. 

A inciativa da Coordenadoria Guer' 

rilheira propor.�m di�logo com 

o go�erno, apes�r das frustaçÕes '

anteri9res, demonstra que a viol�� 

eia na Colombia não � provoca.da, e 
,, 

. 
! 

tampouco da vontade do povo que 

busca diferentes formas de organiz��· 

se. 

Or·ganização legitima, que simplis_ 1 

mente busca contrap8r a situação de 

extr·ema miseria imposta pela ourgu� 

sia, 
,, 

Lourdes Estevão/SP ,7' 

�ll 

, '!\ 

�, ' i 

,d1· 
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PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL 

DAS CEBs. 

LOCAL: DUQUE DE CAXIAS - BAIXADA' 

FLUMINENSE RIO DE JANEIRO. 

DATA: 10 à 14 DE JULHO DE 1,989. 

PARTICIPANTES DA JOC: - MONICA, 

LEONARDO E IR� TEREZINHA (assess� 

ra · da ,TOC - RJ)

Este foi o 7Q encontro Interecle' 

sial de CEBs, com o tema:"POVO DE 
=-=.::;:=::;::� 

��=��AMÉRICA
=

LAT�NA
=

A
=

CAMINHO'

DA
:::

LIBERTAÇÃO"
.

Estiveram presentes neste encon_• 

tro mais ou menos 1.800 pessoas 

que vieram de comunidades crist�s 

de quase todo o Brasil, represe�' 

tantes de 19 paises da América L� 

tina, paises da Am�rica do N�rte; 

Europa, Bispos, entidades, repre� 

sentantes de outra� religiões ( � 

vang�ltca, anglicana .... ) padres' 

•reÓlogos ..•..... 

O encontro tinha como objetivo ' 

celebrar a caminhada das C_EBs, r� 

fletir exp'eriências, como também 1 

discutir a realidade do povo 

América Latina. 

na 

Os trabalhos foram realizados em 

ººº 

três sub-plenárias, onde a cada dia 

107 grupos formados de 15 a 20 �e� 

soas discutiram os syguintê·s t.emas: 

'',. 

1. A SITUAÇÃO DA AMÉRICA LATINA: O�

viu-se a realidade dos diferentes·'

peises percebeu-se a mesma politica

de exploração, constatou-se que o

principal problema é divida.externa

e a submissão dos governos a p9lit!

ca internacional, enriquecendo cada
' 

' 

vez mais uma minoria a custa 

pobres. 

.. 

dos· 

2. ENFRENTANDO A SITUAÇÃO - Ft p E 

P0LÍTICA:Neste tema a discussão gt 

roi• ·em te>"rno · da · participação 

dos Cri.stâos na pol:Í.ti.ca; v,i.,1:1_-se 

que as comunidades devem ·recoQhe_ 1 

cer a autonomia de cada organização 
1 • 

i:;ent q-qe haja controle por parte da 

i.greja.

Constatou-se que não há um projeto' 

politico claro e que precisa apro_' 

fund�-lo, a prática das CEBs, ajutla 

muito amadurecer e realiza� este 

projeto, pois ele � fruto da luta ' 

do povo .. Viu-se a importância da

formação polj�ica dos militantes.' 

Outros fatos importântes a ser res� 

saltados, que foi discutido é a pa� 



ticipação em partidoi �ol{tjcos 

compromeridos com as lutas popul� · 

res. A CEBs tem o papel de ·contri� 

buir para "melhorar e humanizar a 

iuta· partidár·i ,1

Forma�ão politica dos leigos
)

O Ecumenismo e os Minist�rios. 

ação pol{tica". PESSOALMENTE: o encontro foi �osit! 

3. COMUNIDADE ECLESIAL - SINAL DO

'aEINO DE DtUS: Colocou-se as expe� 

riências das comunidades.O espaço' 
. ,• . . ' 

qu� tem negros, índios, mulheres .. 

ô reencontro, redescobrimento 
• "\ • ! I J 

'sua identidade e missao ..

• 1 ,- '\ 

O que mais marcou este encontro 

de 

·foi o passo dado em busca do ecum�

nismo. . O crescimen�

�b e a �onstrução de um homem

novo o�de homens e mulheres cons_'

truam juntos a luta pela sociedade

nova.

Todas estas' discussões geraram
- i • 

questões 'e desafios para continuar

aprofund.ando;
\ . '

' ... 

As questoes: 
; . 1 • 

' 
. . . 

Qual� o modelo da nova socieda 

de? 
·'

;Divida externa� Como criar um
1 ,- • ) : 

,·• �as.to �ovimento popular pa�a 
l l 1!' 

• 1 ; '\ • ' , ...... l �- l ,. ..... f j • 
1 l 

q'ue ·. hão s'e 
1

pague esta d{ vide:\? 
0 ,· i \ , ... l, 1 

cóino trata·r os conflitos dentro 
1, . , , •. 1

da Igrej.a? 
• i·.•

• 1 1 ,:'. 

Os·desafios: 
,. 

Consci�ncia á� participaçio na 

vo pela troca de experiência, conta 
1 

tos com militantes antigos 'da JOC, 

conversas com representantes de ·�ºE. '

tros pa{ses ..... F�i bonito demais 

ver o povo, os mais explorados,part! 

cipando, discutindo na sua linguagem 
. 

i 1 •• querend� como todos transformar esta 

realidade, ·porque "sofrem na ·pele" ( 

indios, negros, canavieiros, .. ) 

das as iqjustiças deste sistema 

opressao •. 

to 

de 

Percebi a importância_ cque tem:-�;à JOC 

na contribuição e constr�çag das 

Cf-:Bs quando vive na pr�tica- as exp� 

r·iências ali discutidas quanto a in 
. ' 

ternacionalização da classe Ôp��ária 
: .,,.,,, ... J \tj' 

o ecumenismo, a.�onstru��o de uma n�
! t � l t11·, f 

va Igreja voltad'a àb Povo oprimido ..
! 1 ,., 

Sabemos dos conf.l'itos que há h�j�; na 
,..., " . ' ti, • igreja , uma questao importante hoJe 

colocada para as CEBa e que precis! 
, J -: 

mos -buscar mais dad61' e quanto a te�

tativa de tornar as CEBs um movim�n' 

to. 

"AS CEBs É A I'GR:EJA. 11 voltada para a 
' ' 

causa dq povo póbr� 'e deve �star ju� 

to d ela · e não forâ.": Enquanto movi'
menta de .J,ovens Cristãos temos tahtb;m 

que nos comprome.ter na- su.a contrução 

r· não permitir sua fragmeJ?.tação; se 
as CEBs 
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é :greja�é ·dentro dela que deve

estar e o nosso apoio� de ��ximi 

importância. 

, , 

O proximo encontro sera realizado 

em Santa Maria/RS. e o tema que 

· ptovalvelmente.ser� refletido

"-CULTURAS OPRIMIDAS E EVANGELIZA'

ÇÃO NA AMÉRICA LATINA".

OBS- para maiores informaç;es so 

bre o encontro é importante ler: 

Relat�rio e � carta do 72 encontro 

Intereclesial de CEBs • .

MONICA 

VISITA DA COORDENAÇÂO CONTINENTAL 

De 26 de outubro a 08 de novembro' 

recebemos a visita da compa�heira' 

Dilia da Coordenação Continental. 

Nestes dias além de reunir-se com

a coordenação nacional ela fez con 

tato. �.om al,guns bispos para discu..'._ 
,,r.--...; - , , .• l 

tir a perspectiva de eleição de Pe 

Reginaldo Ançlrieta. para a assess·o.:_ 

ria da coordenação Continental. 

VISITA DA COORDENAÇÃO �NTERNAGiq,,.
NAL. •

De. 20 a 30' de novembro esteve nos' 

visitando o companheiro Moises da 

eoordenação Internacional da JOCI.

Como e�te per{odo coincidiu

com a reuniio da.Coordenação. Ampl!a 

da ele teve a oportunidade de part! 

cipar e contribuir·com elem�ntos na 

Análise de conjuntura internacional 

e nos deu um quadro da JOCI. 

Além disto participou da Assembl�ia 

de militantes em Cutitiba e bateu' 

um papo com as militant�s
1 

da Jóç/s,p. 
:, . .

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL AM 

PLIADA 

DE 20 a 30 de novembro realizamos' 

a �ltima reunião da Coordenação Na 
. 

-

cional Ampliada de 89 onde conseg�i

mos fazer uma avaliação do ano e fa 

zer uma discussão frenti ao �nb de 

90 que pelo que j� d� para sentir 

ser� bastante exigente. A partir de 
':•

uma avaliação de noss·o pFo:gJ."1Jcma:1·,_,<:cde 
! ' 

formaçãq tiramos pistas para· t·r-aba� 

lharmos em.90. 

ASSEMBLÉIA DO CONSELHO NACIONAL. DE 

LEIGOS 

i ' ' 

Dest� issembl�ia, real�zad• de'07 

a 1 O de dezembro, em Goiâ·nia, part.! 

ciparam representando a JOC as ·cõ111..'._ 

panheiras: Lucimar, Margar·ida e Ro 

seli. Da assembl�ia entre outros,r� 

sultou a eleição da Coordenação Ex� 
· 

� ; , r:.,. t ... 

cutiva (na quRtl a ,JO.G.,,.e.sta.ta.,,,.,r,epr.e..'._ 

sentada pela companh�ira Luc�mar);' 

do conselho de represen�antes e co� 

se lho fiscal. Nesta assemb·l�ia,/ 
.S(;úr'O.� 
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rias moçoes � cartas. Destacamos a' 

qu·i 3 'delas·: uma frente à conjunt�. 

ta da Ig�eja ho Brasil (destinada�' 

ao Papa),· ·outra frente ;.s eleições 

(carta de apoio ao Lufa), 

• •1 1 11· • •  

CONSULTA NACIONAL SOBRE A JUVENTUDE 

CRISTÃ. 

Participamos do�- ��as 06 a 08/10/89!

d·e�·e-�enêônt·r·o·;·- �onvocado pelo CLAI 1 

(Conselho Latino Americanó das Igre� 

jas). O objet ivo do mesmo, foi de 

1 1 :"! 
e outra frente a situaçào da JOCI 

(destinada ao Papa e as OICs}. "'+�
dvc:\s Jfh�Al f,r-am 1>o.&�lo\re. impo.-104 
-te; � tt-te""U\it t.:t JlX.t, � v.wt ft&O t.n

er-'a\'\te. no Qroio clo9' _!ef�os �r4flil-e�os �-

. =t'Q<;,1.-•••••••••••••••••.••••••••••• 

� , t "'1 • .' � • • ' ' ' ' � ' 

o tema foi af•tividade. •e�tas 1-dis
:·:

cussÕes sio importante no sentido ' 0 

também de já ir l�xan�anrto ;conteúdo

para a SIJT de 1.990 .que .terá como'

tema a JOVEM TRABALHADORA •. i.,, : ,:r

colocar em co�um os projetos de tra' CALENDÁRIO DA JOCI. 
1 • 

balho com Juventuqe �ealizados 
:,, 

las diferentes ig�ejas.Ligados a I 
..Ô 

1 1 '!. • ( 1 

greja Cat�lica participaram a JOC 
• U 11, ' •' 

e PJ.
'\ 

. {, 

O secretariado Internacional da 

JOCI está confeccionando para 90 

' '

u

ma folha de ca;ter.p.áf!io1_1oomó méi6 l f i 
, • .,. ..y

. 
-�-.o ��� .... ., r . .._.c�·1'!11rl.-.e��u ,.11-wi·.:�""•'t..<t'".'vl.• .. ��· 

.

. �.,...,..,_ 

naceiro e seu valor será de um dÓlar. 
!-. 

ASSEMBLÉIA DE MILITANTES DO RIO GRAN A Goo�denação Na�ional·da J,0CB' fez'

DE DO SUL. o pedido q.� 50,0, calenriári·os que s�

rão distribuídos -p,:tra as cidades�-,

Nos dias 09/10 de dezembro os mj li , Façam seus pepi�o.s rpana �;ntr-ibu::i.r'

tantes ,dó RS. se reuniram em assem '
i 

' ! , 

, -�,t;,,{lr " 
f, ..-: ' ,. -

bleia para avaliação do ano e pr,2. 

jeção do próximo. O estado tem reali 

na auto fin�nciamento da"JOCI., 

·.. . � dl• i, r .  i 

REUNIÃO. DA COORDENM;Ã0 N-0,/-NEh 

' 1, 

zaclo. �::r;tE\1�.elo todos os anos como e5. -.. , ', · r '< ,., ! ;.P • 'l:· ,·,!

P,ª9� pa�:1, av,aliasão · da aç.âd do movj � Também nos 9,:Í,q� ,09/ 1 O/ l<l · aoonteceii 1. 

m�nto e deliberaçãó sobre, orientação a reunião da coordenação da região '

comum. 

',. 

1._',. •• 

ASSEMBLÉIA -DE JOVEN� T�AtlALHADORES 

pE MINAS GERAIS. 

f \ \ ! 

• t r,- • '! 

;i; ., p . 

Nos dias �.,e 05 de d.ezernbr-o a JOC

de Mina·s· ,·Gerias rea 1 izou uma assem 

Norte e ij,O:l?9Erst�1 �;)).ma ·,,di.sctissá,ô' l_gú� 
, _ •• �����· v1.;r:r�'l;t,<;tt,;."'..i."t"��-

... -·, .... �..--.a;�;-,-.:�ir: .. �•-'t' .... :·�1':t"...-"''• �e,;.. 

vem pegando é a sub divisão da�.?¾.�-

la região como forma de facilitar J 

articuJação já que como está hoje ' 

fica muito dificil p�las distâncias. 

Uma projeção é de se, t.er doi1s ··libe' 

rados na região. Nordeste fieal.!'á ' ' 

composta pela Bahia, Pernambuco? Cea 
rá,e Norte pelo Piau{, MA e Par�. -
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No Esc«1BO f ARA auE , OTR� ,
ME APRl�IONEN, Nltl fAKA ·ENCARNflA'OO� 
Af«ENJ>ICfS JE ÚR10, / 
.SINO fARA 5ENCILLOS H1'81TANfE� 

I I 

QUt t'IPEN AGUA Y LIJNA
1 

I / .

ELEMENID 11E OiVEN I�uriv9-; 
· E�tlJELA�, f AN Y VIN01 �

GUlTARtAS HE&RMIEHTAS ••. ,, . 

• 

• 1 
! 

• 1 

:.DEZEMBRO • 

1JE 

1989 



i1P1'tt
0 AOS lOVENS 

TRABALHADORES 
DA ARGENTINA/ 

A JOC DA ARGENTINA,ESTÁ CONVOCANDO PARA OS DIAS 19/20/21 DE 

JANEIRO DE 1990, O S-EU l1RIMEIRO CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS 

TRABALHADORES. 

CHAMAMOS TODOS OS MILITANTES E 1JOVENS TRABALHADORES,A MANIFES 

TAREM SOLIDARIEDADE,DOANDO O VALOR C0RR6S�ONDENTE À UMA CERVE 

JA,PARA ESTA ATIVIDADE. 

A CONTRIBUIÇÃO DEVERÁ SER DEPOSITADA NA 

CONTA Nº: Olt 2345-9 Afb: O.lt4(3 

f,RADE:SOO / 'BRi'GA:D€ÍeQ L · ANTÔNI� 
• .5Ao PAULO

m .NOME DE: R08Elf PEREIRA DIAS 

O DEPÓSITO DEVE.RÃ SEH l•'EITO ATÉ l�01L90 
=============-===-==�===--==-=-=----==-=-= 

"SOMOS INTERDEPENDENTES, SEJAMOS SOLIDARIOS'' 
• 

• 

•
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EDITORIAL 
---------

---------

Este número de nosso Boletim tem uma importância 

muito grande por ser pós Conselho e além disto significa 

o resultado de um esforço concentrado q_ue estamos fazen

do para garantir sua perioc.: cidade. Esperamos que ele 

possa contribuir com alguns elementos na caminhada do' 

Movimento junto a todos os outros materiais que estão 

chegando nas cidades como resul�ado das discussões do 

Conselho. 

Para que o Boletim Militante siga cumprindo seu 

papel de formar e informar os militantes, sentimos que ' 

é muito impcrtante que cada um dê sua contribuição escre 

vendo-nos sua experiência noiícias e analise da realida

de , seja específica ou con�untural. Gostaríamos que te

mas como Constituinte, EleiçÕcs, CONCUT,etc., ocupassem 

espaço no B.M. e leva��assem polêmica poia assim estare

mos levantando elementos para discussão em encontros e 

no dia-a -dia do lVIovimento. 

Esperamos a contribuição de cada militante! 

A EQUTPE DO BOLETIM MILITANTE. 
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l�J};&J§f§Jtj
/1 em alguns casos até piorou. Aumenta 

J '.' 
:r-a.m os conflito::;; no campo e na 

J-f de pela posse da "terra� onde a 
Como estamos à pouco tempo do 

término do conselho onde vivemos um 

momento forte de análise conjuntu-' 

ral e que está chegando nas cidades 
+ ; d 

, avraves o relatorio; tentar.emas

neste espaço il.;eva..'lltar alguns elemen 

tos de análise sobre a questão so

cial brasileira confrontando com o 

tratamento q_ue a constituinte êStá 

dando para esta questão. 

O JOGO CONTINUA 
_____ ....;;.;;,_ 

Sem levar em conta a.pessoa a 

quem sempre tratou como obje bo 1 a 

. burg�.esia sempre colocou em � primei 

ro lugar seus ínteresses 

os trabalhadores na miséria e 

do esta realidade para 

lação de dependênci�� 

Com o governo da lfnova repÚbl.:!:_ 

cau isso não mudou nada pois cada 

coisa que faz, que sería de obriga

ção do governo com o povo t tenta e� 

:plorar como se fosse um favor. Cha 

vões oomo: 11 tudo pelo social, polÍti 

ca lida com realidade", etc, faz pa 

recer q_ue o governo realmente está 

preocupado com a realidade em que 

lência impera incentivada pela 

nidade dos assaspinatos de centenaE 

de trabal h,-lores. O desemp_ jgo con 

+,inua sendo uma constante ameaça Ps

ru os trabaL½.adores servindo come. 

pressão para q_u.e não se , organizem 

para lutar pelos seus direitos. 

PAIS RICO - POVO 7'flISE.RÁVEL 

P , , ara U'!J1. JJa..1.s que esta -:;ntr•.'! u;,

cinco· maiores produtores dt= a.limen,. 

to e entre as oito maiores econonu-

as à.o .m.unà t. ' a. parec� men i�a .izer 1 

oue temof' nada menos do q_ue quaren-

ta milhões de pessoas subnutridas 

e •'i.nco por centc dos br1;.c 

vivem na miséria, (:Lmposs.:h_ 

bilidade de satisfazer suas neciee'si 

i1ades alimentares) ou na pobreza. 

( impossibi 1 ..,_da.de de compra .... outra' 1 

coisa além da comida), Um terço dà8 

:famílias brasileira$ ga.nham menos 1 

de um salário mínimo, Cz$ 18.960 1
00 

., vive a ampla maioria dos brasilei 

Esta situação leva os trabalht. 

do�es a desacreditarem em Qualquer' 

possibilidade de muda..�ça. Este de 

crédito somado a ideologia 1ndivid� 

alista que o sistema capitalista 

impõe, leva muitas pessoas; princ�� 

1::ialmente J ;,-ens, a acredi ta:.rem q_ue 

a uni ca forma de melhorar é sai!J do 

do Brasil para países mais desenvoJ 

vidos. O sonho da maioria é viver ' 

ros. Porém basta vermos alg1.��s nÚln� 

ros para sabermos que nada mudou 

neste governo (nesta questão) em re 

lação ao anterior, pelo contrário , 



1ion BlJA, 11111 d<JS maidr-r-�1 1·r·::fH>t1;1,Í.vt'i:; 
/ rJ U8 jlc.:!.'I f;<•t; • il I bel ( ',_l('JJVUJ-

vidci;-1. 

ut 
vt 

o 

o 

o 

C ON'l1ROLJ.: 

bilidado rtú 11.-:;o du::-; 111c-1j o:; <k co111, r-u 

maío:ria do 1>ovo a m,.11·gc·m c1a j11l"ormn.-

çãu corre� ta, o <J. u < l t'V:1 : ,. 111:1.:.::..:a 

igrwr-a.r· u politicu ,i 11:10 l.1Lar- JJD. I '� 1 

n.x l<"ru.t, a.; dj J'j culdu<.i.P;· 

po1' tação f"j ca um 

diJJdo rnal�, t·m pt·< •fi t:.ido. 

. o lVJECANlSMO DO /\,flJ�Yl'l1
: ,,;coNÕlVJICO 

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

!J<' i t'H:

,11.w l' pl'<1111.1•,;Ldu 1111 paÍ:; cl1lJ·n11L1· 1 1111 

Cl't·l,o fH:t·J11du (!•• t<·r11ra). 1•;,;1,:1 11·,JCl11-' 

.. , 
<;�10 Pr;l,a dL:it1·Hrcüda, em 

p,u-·a t·o(;i li tar ao

. .. 

ll.tJ·t,, •,.;

co11l;a;: 

C 1 >11:Üd< r::1nd1..> •1uu o total. pc•1·1u;u,<·c,· 

i<"�1.m}, q 1..1a l•{ 1,:t•r va:d ação ern um�i 

d:i .• :; pu.rto .. ; t(•r:.Í q uc :::;0.r· cu11tjJ1.'11:;ada 

LH> 1 • v:..i.riaçõec CIO. ou tra:1. 

VamoH ima�ina-r !JUt) a ('C•111urni.a' 

ti t·: 1,:-:;i l. 1 1iru é a seguin tt:: 

Cun::-.;um, 1 do::; trubalhad,)rc·n ?e) 

Cuusumo do;:; capitaliotnn 

Cu:wwno d,1 Governo 

llJ\TCO timc•JJ l,o 

l'l·oduqno t,Jtal 

a ecoaomia crc;;c;:.t 

::-·o

LOC) 
, 

\' 

aumentar o investimcnto

iHvc:is timoú to awnun Lt: dv 

,,ara 30 
, 
0 pruciDo con:3eguj 1· 

dc.J ;�lgtuO<i J_Ju.rte. S(� tiruiuu:-;

co11:jumc.1 do.:: capi tali:Jta::, 

çií.u ('icariu como no i tuJ!l (a) 

'] u.1.dro 1. 

10 

M:u; o:; ca;i.L�a.liotuu l'ntüo 1Hrnt 
... 

nn.11 

ê1c1·i GDJ11 úu;J.hurna redução na una pa_i_: 

L11,Hi.hi Uquc: co1110 no iteJU (IJ) 

81!fHJ:;t;�u1w1il1..·, l'.'<.?dw�ir1do q cu11 

::11111,1 d,,;:. t1·abalhadvr0s, u,J 1· 1 cu1·-' 

,:1,, ,·cu111iJ1d:=;,1do:; pudt'riilfll n.1u11c·11l,:11· 
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os inves timen toe. Easa e a u1.1çao do 

governo 

Essas seriam a.s duas opções 

ra aumentar o iwrestirnen to 4 No 

na 
--

en 

ta.n to a realidade é mLüs com-1 ... licad.a 

O governo necessita e:tumentar R.s 

portações para.pagar os juro6 da dÍ 

vida externa. o que .ele -OOJ."'tou dos 

tra.ba.lhadores ao invés de ir para o 

investimento vai para as expo:rt;a�, 

9Ões, ficando como no item (e) 

quadro. 

do 

Como não reeoJ.veu e probJema do 

investimento r o gove·rno nece·asi ta ' 

:fazer novos- cortes. Dos trabalhado

res é q_uase impossível cortar ma� .. ;3.

então, a opção é cortar 9s gaet;oà 

do governo. O gasto doi goye�no tam 

bém inclui salários i saúde
r 

ed�ua 

� ção, moradia; alem de gastos 

res t altos sal.é.rios dos m..:.raj6.S 

obras suntuosas ,; pagamento él"' ju.ro�,· 

da divida externa, 

ros especulativos, 

tínacio.naía e a.os setore$ exportaa._2 

res. Obvia.mente 1 oe cortes 

tos se dão pelo lado doe setores 

mais desprotegidos da p"bpu:l.a:ça.c. A 

situação passa a ser como no item ' 

(d) do quadro.

Como podemos ver, essa lÓgica 1 

,.., 
da econom.ia 

, .... 

favo de recuperaçao nao 

reoe em nada os tra.baJ.hadores que 

sofrem um arrocho direto, pelo cor-

te do consumo, e indireto, _pelo cor

te dos gastos do gOV€1'n0 1 pa:-a g_ue 

os gastos aesim economj_zados sejom 

destinados aa exportações , ao in 

vestimento� É a velba teoria do sa 

cri:fÍcio para fazer o bolo da econo 

mia crescer. É a rec .. ei ta do F.M!. ,

q_ue não mt"tdcu em na.da c3.esde os tem 

poe do Delfim Neto. 
. 

. , . Ease raoiocinio que utili�a.mos 1

nem pode ser simplifioado, deixa de 

a-e:c verd.adei:t•o. Se ti ,réssemoe co.nd1:_ 

çao de quantificar. detalhadamente' 

a que é destinada toda a produção 

nacione..J..r a:1 oo:rwlusõee seriam, no 

f1.mda.men tal as memras: oe trabalha-. 

Jorea consumindo menos, os gastos 

$Cciaia do �overno sendo oortadoa , 

,,s $etorea oxplore.dorea sendo favo

reció.oa e ae multinacionais obtendo 

.. 10 investimento. Segura-' 

setores ricos 

dentro, .. quanto 

estão . sendo 

cortados, mui to ,:p.elo contrário. 

\ \�/ 

-----

o �:/n !t. 
/ I /r' 
1 1 

! 



QUA-L7RO 

O(;;:a 11• ""-� ..... -- ���� 

Prod. Total ,Jonsumo dos Consumo <los VOrlSt..ü.tO do �- Expor&. = + 
+ 

trabalhadores capita.lista g0ver.io 

(a) 100 20 

(b) 100 10 

( e) 100 10 

( d) 100 10 

Com esta política impoatt i:elo 

FMI e obedecida cege.m.<:<nte pe).o go

verno brasileiro ,.:mo inicio de Ju

lho foi :pago 345 milhõe� de dol.P...

res e assumiu-se o co.ru.:pro.miiqf30 c1�, 

até o fim da.g_u.el.e mês, :pagar :mui.e 

v.m bilhão. 

.Para �onseguir garanti- i�tc o 

governo utiliza a velha po1:Ctica 

de contensão de de�pease fazendo 

cortes nos gastos com moradia: saú 

d.e, tra.'1.sporte, escola. etc� Toa.os 

estes serviços que o trabalhaà.o:i:- 1 

tem direito pelo imposto 

os descontos em folha &e 

e o governo tem obrigação · 
rantir ,_ vai sendo cada. vez 

invadidos por empresas 

);>es, o que significa que se o 

trabalhador quizer ser atendidu 

tem q_u.e pagar nov9.Illente. Pox· r 'tI'ElZ 

de tudo is'to está um projeto da

bv.rgue$ia de privatização dos ser

viços públicos, então a estretégia 

é falir para depois comprar� 

O tra.balhador per eua. vez tem 

que administrar sua :miséria e fa.-

zer seus cortes 1 que..ndo o saláx·io' 

:não dá para comer nem pagm"' o alu-

10 

20 

20 

20 

-
• 

20 20 ;30 
20 20 30 
20 30 20 
10 30 

, guel. >?le muda para a fav-ela :para 

poder continuar compra...�do o mínimo 

de crunida ��ra sobreviver wOm 

:fam:ilia� 

De a�orac oom oe dados apre-

sen�adoB no 82 Enc0ntro Nacional ' 

d€ Fa:t.re_ados� ·realiza.do em· julho 

deste ano no RJ t o orescimento de 

favelrdoe, no periodo de 198l a 

1988 tf�1 �e 50�t no �raeil; 

Em 1988� 28% da população do 

_ io de Sa.nei.co é favelada� Apenas 1" 

na cidade da Duque de Oaxie.a t de 

l milhão de habitan.tesr 400 lllil 

pessoas ee rtão · morando em 100 fave

las. Em Sal .. rador (EA), 320 : . mil 

pepaoaa (18%) moram em 240 favelas 

Em Belo Horizo:trte (MG) , o con.ti n-' 

gente de favelados é de 25% da po

pulação e em são Paulo, 818 mil 

peasoae (8%) moram em 1.594 fave

lasc Bm Brasilia, o número de fa,... 

velas chega a 100. 

Como consequência desta eitua.

ção, a violência, onde sobretudo ' w 

os menores são vti.,zias, aumenta em 

proporções assustadoras. Na cidade 

de Duque de Caxias onde a Pastoral 
. .. do Menor aasiate a 150 menores t 15 

� 



• 
foram assassinados em apenas dois 

meses nesta ano pelo chame.do ngru-

pode extermínioº , existente 

cidade. 

na

'E 1u..e a5> cPú?nçtt"' c,v'IÍetri 
f<·v re� c6fJJbre 1..s mu.rofi/ 
é

' p 
f.YJ":>lfl em, f:,Ort/10 at> f U. e

/&de amar f:,em dc;,
1

é ?�e O rs�1.u:lo,, abra t!)

1'" e� enfe f)a"ª · o futu ri)
, � 1r1fi , r� yue Pteu;, w ormu,1. e 
f • 

.tJ. /º f,. e f ª':ºu o a »-1a n 11 e cer . 

Por um. momento o :povo, e 

parte àa esquerda, se iludiu 

até

e

apostou na Constituinte como forma 

de solucionar muitos problemas ae� 

�idos pelo� tt:a.balhadores. En.ga.no 
1 

pois a burguesia soube, neste :pro

cesso, d.e transição 1 
usar to elos 

meios :para arrumar a casa e ee fir 

mar no poder. A noYa Carta Cosnti

tucional não muda em praticamente' 

nada a si tuaçã.o da Classe TrabaJ.ha 

âoraº Itens como Reforma Agrária: 

e Urba..'l'la ficam exata:rne.nte como o

Oentrão e a UDR queriam, ou seja 1 

aprovou-�e na ques�ão da propríedà 

de da terra, coisa pior que o t
1E�·

tatuto da Terra11 que tinha antes. 

Apenas trouxe como benefício o v�� 

capião para as favelas localizadas 

em terrenos particulares. :Para e.s 

6 

g_u€: estão em terrenos nÚblicoe res .., -

ta a ação do poder pÚblíco de rem2 

vê-las para áreas nas extremidades 

das cidades, sem que venham a mo

rar em casa mais digna. Tampouco 

existem eir1.ais de ur.na pol{ l,!ica ,ha

bitacional que aprésente uma solu

ção definitiv·a para essas :famílias 

trabalhadoras e marginalizadas. 

A ocupa9ão de terra� como a 
, 

greve, e a.�tes de tudo um meio p� 

lo q,ua.1 a te:rra para morar e plan.:.. 

tar assegura a Vida. Antee de tudo 

uJn direito legítimo. Como diz ,, o 

o cupant.s.!. " A TERRA :é UM DIREITO 

DIVINO t Lí..�TE POR E'LA. 11
• Ele, rasga a 

lei e o falao oonoeito da fam.igera 

ªpropriedade :privad.a.i, que mal 

escravisa .e cria a aitua- 1 

necessitados, desabrigados 

deeenxaieadoe ••• Aa ocupações de 

Norte a Sv.l do país são reiterpre-
t < tadas 9 co!üo a uru.ca possibilidade• 

que ainda reatou ao povo para re�� 

solver o seu problema d.e moradia. e 

ter "berrei. para. o plantio. É a Re-' 

fo.rma Agrária e Urbe.na, se fazendo 

na luta J na marra, conquietat1do 

palmo a palmo a terra. Com ela 1

vai se d.a.�dc a morte do latif'Ú,�dio 

e se ressuscita o minif\mdio, isto 
,

e, a :partilha da terra prometida. 

Portai!tO; está colocatlu assim, 

para a classe operária o desafio 

de conq_uiatar na prática os avan-- 1

ços qu_e fl.través da -via pa.i--lamentar 

dificilmente virão. 
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" A JOO SE DIRIGE PARTICULARMENTE A ,JlJVENTUDE TRAEALF..ADORA, PORQUE A_ JtJVENTUDE 

É POR EXCE�NCIA .DE FORMAÇÃOt DE ENTUSIASMO, REBELDIA, GENEROSIDADE E SAOEI:E':t

C I O. '' . , ( D. P ) • 

Em mu.itós momentos dentro do' 

movimento e em es_paçoa diferentes, ' 

·· .. já trooa.n1oe id.éiae e refletimos so

bre os valorea e asp:1:rações da Jt�1eg
tu.de Trabalhadora, tanto a partir de 

nós meamos (milita.�tes ac movimento) 

quanto a partir de outros jOVE?ns en

volvidos �a ação. 
. .,., 

A D.P.r conforme situa.moa no 
. 

; in1oio deste texto, exp:i.�essa de me.-

p.eira sintética, porém :prof1.mda i

gu.�e doa principais valores �ue 

mos. 

Também é sobre eates 

que o eiatema capitalista 

mecanismos a fírn de voltá-los 

seus objetiyos, pois tais, valores PE.

dem. colocar em risco a eu.stents.ção 

de seu projeto. 

MAS. QUE CONrEú.DO OAF.REGAM ESTES 
- - . -�---

\lALOF..ES ? 

Diferentes ·de nossos pais ou 

·pessoas mais velhas que nos cercam i

que já na fase adulta tem seus con

ceitos consolidados por tradição fa

miliar ou �xperiência vivida ( sem

aqui Malizarmos ee estão cei .. tos ou

errados), nós, na juventude, vive-

mos um forte momento de d.escr,bel�vas 1 

té4"1. to em relação a nóa enq UB..."l to pes 

soas, quanto em releQeO ao mUJ."1.dO que 

nos cerca. Fren.te aataB deeoobertas 1 

do belo, do bonito, das ooiss,s que 

descobA:rta das oontraõ,i9éles :, . a misé

ria e a riques�i os que estudam e os 

o.ue não· st dà.nt1 os que veste.m:-se 'l:€n.l 

e os g_ ue nãc t� Klondi9õaa e num �u. 

d��umano &inda, oa que\Oomem e 

os qúe não comem, onde uns, �inal; 

vivem até a velhice· e outro$ mor�ern 

s.i11õ a mu.i. to e e do. 

-.;;;,s,,.-: - -

É no decorrer destas deeco� 

bertas, que na fase jovem vamos :for

mando opiniÕ�s e é diretamente �i

que o síste1DR. ataca com maior inten

sid.ade llUlp.R, linha de tr�--w portar p� 

nossa consciência uma opinião j/ • e -



formada, uma explicação já elaborada 

nos livroa de história, nas crença.e' 

religiosas, nos programas de TV, no

velas, filmee 9 etc ••• 

Pot'ém 9 mesmo q_ue o capitalismo' 

atue com os �eioe mais sofisticados' 

para im.:po,... uma opinião,· ele não con

segue arran�ar da juvent,,ae eete va

lor na. tural de bu.ec�.t de 'l,1,"jl'iet!tona-

mentOfi t de iµqu.iet�1e • 

.A vi talidade, qú.e é :fruto deaJ,á7· 

energi�. que temos enct.u.a;tito· jovens ( e 

que não podemos deixar apagar) gera 
,na jmrentude um. entusiasmo ques atira:!:_ 

1 

d.o pelo nova.. e SO.mA.do. E'tOf:ll ouf:ros "*-

loree que temos, já trou.xerB.!!.l. gran

des be:nefíc:i:.oR a hi.mtanidade. Vamos 

l,embrar aq_uí os já conhecidce exem

plos dos jov·ens sandinii:itA.s, cube..nos 
1 

e tantos outros jovens l�tino �..meri-

ca;::10a e te_:·oeiro-mu.nd.iat::i.e que com 

entusiasmo, genero�:i.dad.e e generoai� 

dade à sacrifÍr.io f poeeibilitaramqµ� 

senão toda.e s pelo m.enoe 1uui tas das 

contradições impostas a seu :povo de

sapareceesem i fazendo com qu� a vida 

predominasse sobre a. morte. 

Chico J..nÍs:;io, um humorieta Q.i{e 

atrai muitos telespectadores e r en-

t:r·e .eles mu.i ,;os trabalha.deres que 

tem como única. opção de lr-1".zer a TV 1 

que mal sabem, está aí para fazer C§ 

beças, trrubalha em seu programs. per

eow=i.gens come !!ê:,ehin_gtQ.g ou o mais 

recente jove� com as expressões tão 

usadas pela juventude ( pÔ mau 2 dá 

um tempo, meu pape-é outro) que não 

retrata n� VArdada o V'1a.lor do eer 

ºrebelde" que fala. a DP. Esta. rebel

dia que temos e que não podemos dei

XA.r q�e seja oooptads. em nós• e nos 
; 

t demais joven� traball1adores
1 e o een 

timento de oposição as contradições, 

d.e re»-iJdio a inJuetiça. Este repúdio 

q,ue ca.rrega�.a seni:dbilids.de capaz á.e 

mexer no polítt�o e no econômicc da 

aetru·t;u.ra aapi tal1-stat é ti..;abal,hado 

da maneira mai� v�zia possível, pelo 

sieteIJ:lA.., que a.presenta para a juven

tun e um.a mona;, uma fala; uma cultura 

"rebelde" e canaliza :pouco a :pouco o 

jovem (germe d!:t' revolução) para a 

passividade e ennanto com um mundo 

artificial. 

Mas, como podemos compreender ' 

no sã.cri fíoio um valor.? .A ,rontade do
cn -� li <-+5 :i Eíle" p��� - l!CJl�-., 

novo, o repuu10 a contradição, som.a-

de com o entusiasmo (pois sabem.os 

que temos uma vitalidade capaz denos 

in1puleionar a conq·1.üsta destA novo ) 

faz oom que muitos de nós enfrente� 
mos di�iouJ.dadaa em diverso� níveis t

:i.r�compreensões e, muitos jovens, po:t< 
� 

p 

causa da ccnvicoção e do ideal revo-



1· 
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e J . , . . - . ' ' \ .vc:1.ona.r:1..0, sacrJ.i1cara.r;·, 2 _prcp!'1P, 
yiêia. Como d.:i s,-ii:; e- 1-"nibaj::,:ad.or d.a \rt-

, 
caragL'lB. no Brasil, ....... �,; + ..... ,.;· '',f'l�:-.:;'V', e; J,,J,i.\--.. ...... :..ivP tr....," • .,..L.J.c; en 

, ... 1 � tre eles nos a.e a..1..gum.e. :tc:'í1ma f sa.or<,.-

fica.m sua c:,;_·i).e a 
juventude e a hume..nidad E: possa ter 
vi.da plena. r.to amB:f'.1..h.ã. 

MOVDiEN'.t'O QUE. RES.l?01'1JA A SEU DINll'fIS: 
]A'Q � c, w

é)"l'•t5 J\ ,��� 1.' 1\T1"Vw;- 'DE f"f/!ll\!_ .. �·�N-: �i , ,.r.._�..; �'1.-tl-\! s,.,,;;Ji-J ""' ,-. . , ..,, A• ,_ -.,., V.f/.u;"J;'>,�..;,t., 

SlO � V!.DA 1-; llA SOO!EDíXíB. SJ..O

P1 ó'.l?RI QS r"f OV:BN'S TB.AJt\.LH.� !)C;RES 

Como aapira.ção ,1ueremos· eex· fe·lt--. 

2,es e exp:t·,�sa&mos isto :i:,a. bu...9ca 

u.m t:r·e.oa.1ho � na busca ô.e ..m.elho.rr-�� 

condiçõee de vida. nR 

gos. 

a pou,:: 0 bue ,1and. ,,, 

tH:r!ibém €-!'1Cal'8.lll.OS 

me uma d.tmensã.o nJP..,.1.01·. 

ao objP..·tivo ó...:, 

• .._ ·7 ... \..':!: .:. . o E :i • es:pa<;o d(:;;. mi ......... .::,i:.;,nc .. L., ... �'i. ;.,,·r-1;ro� na. 
o•n·.-.-.�r,...- nu--=- +-r .. ,s,s:,::r0""'C·c., rio 'bairro�-.u.i .t--· � :;;: o<__j. .... ...... ..,, e...,,"-· -..... .,:.J.,:"ALu. ;.., ' -

o:nà.e moramos; .ne. eacola eti1 i}V.8 estu-

nlan-

e � e� d� nonuo�in.,_cJ...·8. O 1iaillOS as �em 21.u ,;:;: "" - --·º �-' - , 

6erme a.a. a:rgçl,IÜ 7,:-1 çã.0 e d.a t ''G!lS.iOt'!lla

J:�ão pod.em.os ri.o er:.ta__it.:::: :;a:.r· :no 

foY·m.;;"1 pe�s-�'..nlista. Temos g_u.e sa..bt:r 
,-."';:,,,-.,,,:r,:r," q..,.- ,-, ''t.te é u·rÓu:ri,r'\ OOJ!I�. ,,'°"'..,.._V b ___ , __ • � .,._,,..,.. . "' ·V ,, 

f;�};)'.l:'êi-·H·�:i:1t&.tlOF-1,. f{i� ati:r1g-i7C}'.0.CS 

,. ...,,-"Í .,._�..,_;;;,,, �".,r.:m._ ...... �,;m cabe a nós ó. (:l,� J.J_.,..,r:, "'�-\�· -,.,, .... \\ - .. --�� ,-..� 

5:::.·essiva 1 1.evr.u" noasos compe,;rl}:t-€::.,:.r.yo;..; 1 

a ,-�:r,t,E:mà.i:.'n:" o ��o�ij�Jt\i:C df:, !-1H)q:leda.,l�J l� 

Q,1EtjJ.dO a.:fi.1."J1�Jlt09 q_·..1.tf a 1-JO() é 

mo-viriJ.e:n t,, d.e :for:magio, orgê;_.n·i?.;a9êí.o � 

})OSVfL 

Ca1:'l(:i a. 1-..ós fe a. re-alidade-
t. • ,·,,::.-�.r.t� • t'l'>">: C'\"' apreeSXlJf.i. CO.'m-0 Q,-.;.::�r.1,.l,.;..O� ,._;_, . .;..e..,--

���, .. ' meios qua.n tos�·y,_eoef;�a.rlrOS 



ººº 
1J.M COMENT.4.RIO INICI.AL

( conhecido pero necessário ) 

Esta.mos consta_�temente rele�

bre.ndo aos .militante8 que o Bole

tim Militante é o espaço _privile

giado de diacl.l.seão interna. �. QLtP 

·temos que aprimora-lo ::10 conteúdo,

e forma para q�e cada vez mais el

vá reapondendo ae ��cessidades da

ag[o e formação.

Tecias e.a diacuseÕ,:fcl aouj_ colo .... 

cadas · vão nesta. perspectiva. apro

fundar a orienta.1Jão já õ.e:f'inio.a n, 

J.c mov:l...mento, bu.1.;1oeudo g��-·f:.n-tir

ação co�um e p:t"ovocru." o debt=.i:te,

N'este BM vrunos tr::i.balhar 

reflexão quanto a cnr�c��r 

qu.e é Uill8 discu.ee·-0 

ser acresoida de 

Quando nos 1'8.ferimõ� . 0 mov;i

mento operário e a t,sg_uerda 0.L'l 6<:'°

ral • costumamos dizt-;r qur- 0 -::rab�

lho de base praticamen t;e ::.ne:ds-ce, 

e que isto trás profU1J..do.a conse

quências no embate (confronto) cc;J:; 

a classe dominante, um.a vez 

não esta.mos armados de t-..ma estru .. 

tu.re crgénizativu de base que n.cs 

e.e as condições para este ccn:r'ron

to ( embora neata disoussão há o·_ 

tros aspectos a serem considera-

dos). 

Começamos com este comentário 

para dizer que ao falarmos de ca

rac-:.erisv1ca xassiva. da e.çã.o cc,n 

a massa 1 s.:imos conduzidos � ±'alar 

de ação �'!!ili ta.ntE. Pois ação ni.us

aiva. é o r,:eul'\iado de. reprodução 

do tl' a1Jal1rn na base e.li ada e. capa.

cid&d e de em deter�inadcs momentos 

programados cu. conJun tm•ais ca.'Yla

:Lizar �s aa:pii--af:;es de e massas. 

Tomemos coroo referêr.cia 

exem�J.o à.u -próprio M.O. � Na Ú.ltima 

con"'C'amoe com 

:influi:ra:ru no 

C.1Vi.cl'SOS 

, u re--

o e1.1tan i;o ficou clero .?. 

de 
• 

base 

r1� categorias como mesmo a 

.rd e·1 11.r, moviJi..;.ento popula.:i:·, 

Vulta.n.d.o a atenção para· o noe

se meio e�peoÍfico cte açãc JJTT, o 

congresso pQde ser e elemt::.1to de 

.refe:cênc1a. para .tunàat!lentur o que 

Se I·C>l.' um lado o congresso nos 

t:r·•:'llX.e um saJ..do poli tico 5 pois re

vela um 1.>otencial de mobilj zação , 

mesmo em uma conJuntura em que o 

prÓpr�o movi:me�t:o operário encon-' 

trava d1f1culdele, podemos co.sr.a-. 

�at' que ) saldo orgaI1izo.tiv-o frj

:p0·1.1co rcp:r•esenta t11.ro. Não füegam.:i� -

a nos Cê;;.1·s.cterizar .ie ::'a. to com um .... 

Tropoe-:;e c1 • o:t'ganizaçãc, r1em con-



seguimos atingir e mobilizar. O que 
, 

demonstra para nos a dificuldade de 

traball;l.ar o desenvolvimento da. ca

raoteristica massiva. 

DE fundo 1 o congresso nos mos

trou o nível das ações militaµtes 

qµe estão sendo de.senvolviq.as e a 

projeç�o pol�tica dessa ação. Reve-

1�'1.dQ principalmente & di.ficu.ldade' 

·, .. ·e.m. g�rar o:i.::ganiz�.ção coletiva. Por
.-;,. ._,.. • '·,l. 

,tanto.rmu:j. tos jov�ns que vieram com
' ' ' 

0 _oongresso se
4
foram pós O co�es-

,. - . .  

8'0. 
' 1 � r< .'' • 

A dimensão de massa. de �oasa 
::t. ,p �-· 

.. e:.ç_ão · é :por:tanto Uin8: .. espécie de ter-
•· ,·J ' 

m.5m.etro · do. q;ue se passa com o nosso . . 

t:rabe.lho de b9:13e. Ela é o o:utro a1:3+ 

peoto do trabalho politico. Duas
- ' ,., 
d;imensões de� wesma açao que se 

completam em uma dinâmica ppx

coordenada. Não se mobiliza.só 

grito ... 

.... 

\ • ';; 1 • !...

que 

sempre encontramos, talvez herança 

da época da ditadura, é que qua.ndo 

.deserrvolve�os uma atividade que 

envolva a nqasa temos a ten1ência 1 

a cair em, extremos: por exemplo 
' -

ou nao e�mce ou3adoe na mobiliza-' 

ção porque.não a�be.mos depois o

. que faz� com oa joveJJ.� ou er.,tão 
. .. 

fazemo-a r ... � e-fl''1ile.,1onto nas pr::.o-

ridades · P'ile vE.:-r.oe l'.\comp-:-.n,har, ex-( 

, , ·· ! l

. T,emo;.;: 9.ue <la.i: '·'w1 .. :;'leso a mais 

no qv.e fui,;, --.espei to a trabelha.r os 

distintÓ:� n!veie élentro do movimeg

to e ai. tes�ar rio�o� -o�:pacidade co 

• DMA QUESTÃO CHA.Jlff 1 OUTRA
--· __ , ___ .......__. ---.-

•, 

Até aqui fal�os d.e militan.-

eia e· de trabalho de base �ara en

tender.moa o desenyolyimento da ca-

racterístice, massiva. Vs.mb·s agora, 
.... ,-:-, r:-,. ...... 

pegar o outro lado da moeda.· 

trma organização que se propce 

a ser.de massa tem neceeAaizia.mente 
•• 

• ,._ f l 

q�e dominar v.ma �ál�se dess�?!as-

sa. Tem .
. 
que ser \f_,�Pª!?t ªr·- _'.interp_re

t&x tal realidade, al�� de sa�Pr 
.. ;·, 

coleta:t 0s elementos conjunturais, 

e histÓric-.,d 'tí"'.:-'l1.ando-se dessa 

:forma porta voz do s :.,_\�'lr que ea 
� . �) )• propoe !epresentar e organ�7�r os 

jovens trabalhadores • 

4Z 
.. 



NO no�so caso específico, te

mos �ue. ter uma análise aprofunda

da da Juventude Trabalhadora, ca

nalizando suas aspirações e trans

formando esta análise em bandeiras 

de lutas capaz de mobilizar e or

ganizar os JJTT para uma partici-' 

pação coletiva. 

Quando somamos então estes 

elementos colocados na discussão : 

·a ação militante, maia a capaoida

:d� de.mobilização, estamos finaJ.- 1 

mente criando aa ·condições .para 

q-q,e se forje· uma conscieência co

letiva e classista e portanto re

volucionária. 

Por Último a característica 

massiva será garantida na mesma m� 

dida que conseguirmos coordenar 

projetar· a nossa ação em todos 

níveis e aspectos, tendo 

uma dimensão global 

mos chegar com ela 

• A ATIVIDADE 1/T.ASSIV A •••

• A CARACTERÍSTICA MASSIVA •••

• A CO:&IPREENSÃO DE CO�INUIDADE ••.

Anteriormente falávamos que ao 

realizarmos uma atividade dirida à 

maaswtemos dificuldades de garan

tir a continuidade� trabalhando os 

diferentes níveis de jovens atin

gidos, apreaentando espaços eepe

cÍfidoa bonf orme aa n�oeaai daa_es. 

t pr.pciao que no�ea compreen-' 

sao de don-cinuida.de nio ee: .·.limite 

ao acw�ento .pe,ajloal de jo-

vena at�idos e que saibamos di-

namizar·�oaea a9ão junto a massa 

de JJTj;, }>U�oando man.ter � nível 

de �'biliza9ão mail3 .. constante e 

sem a p�eoçupa.çãp de que cada jo� 
vem tenhe. iJnediata e necesaariamen 

te que eer um quadro do movimento, 

embo�a o objetivQ de formar mili

tante d.eva estar presente em toda 

nossa a9ã.o seja individual ou co

mum. 

Alguns dos meios massivos do 

movimento têm cara.ter permanente , 

como por exemplm a SIJT, sua orga

nização te� pois que ser pensada. 

pára cuniprir um papel dentro de 

uma projeção mais ampla de nossa 

ação. Ela deve se constituir pada 

vez mais como um espaço de expres 

são do maior número possível d? 

Jovens Trabalhadores ao mesmo tem

po que apresente a JOC como uma 



proposta de organização. 

Mesm0 quando chamamos outre,s 

entidades para organizar ativida- 1 

des com.uns, temos que respeitar a 

autonômia de cada uma, porém isto 

não nos impede de buscar iniluen- 1 

ciar com nossas pr9postas e orien-

tação. 

ALGTJNS AVANÇOS NO PROCESSO. 

Ao mesmo tempo em que discuti

mos as dificuldades va.m.op percebeg 

do avanços nesta questão da carac

terí.sti·ca massiva, a partir das ci 

dades, onde várias experiências co 

meçam a ser realizadas no sentido' 

de trabalhar a orientação do mov:i

mento com um número cada vez 

de jovens e de maneira permanente. 

É interessante citar duas 

dades ona.e o movimento desenvolveu 

recentemente um process o de inicí� 

ç�o (Franca (SP)/Curitiba (PR)) e 

onde o pessoal está conseguindo 
I 

, • • trabalhar a caracteristica massiva 

desde os momentos de discussão até 

atividades de lazer e finanças, a

presentand9 a JOC para o movimento 

operári� e par·a a J JTT como um. es

paço alternativo e formativo. (Ver 

experiência de Franca neste EM). 

Neste Conselho Nacional foi 

feita uma reflexão da necessidade' 

que a JOC tem que garantir espaços

concretos de participação, mobili-

zação e organização para a ,JJTT,

respeitando os diversos níveis 

portanto sendo de fato um.a resposta 

como orga.niz�ção alter�ativa. 

o int�rcfunbio de informação

experiência também são formas 

aprofvndar essa di�cussão. 

SEGUE POIS A DISCUSSÃO, GENTE •••••• 



Em nosso B.M uma matéria que 

ae.mpre esteve presente é a .Experiêg 

eia de Ação Militante, que é o gran 

de desafio para. todos os .mi-litantes 

Neste BM apresentamos a experiência 

dos companreiros zé e Regina
t q_ue

. _deaer1volve:r. ação de iniciação na ci 

a.ade de Franca, São Paulo. 

Retomando essa tradição por 

compreer,der g_ue esta cumpre v.rn pa

pel de inte�câmbio e apro�iJ:nação de 

:rnili tante;3;. 'dando uma visão naoio 
./ 

nal da JOC e da realidade da juve� 

�ud� trabalhadora. 

,. Se. to.r-na cada vez :mais necessá 
l • • ,;..f 

rio o hábito.de escrever dentro 

nossa dinâmica, poí_s para 

darmos nossas experiências 

so garantirmos uma comunicação mais 

c'onstant;e, p,or isso aconselhamos 

aos leitoFes·que escrevam para os 

companheiros "de J?ranca busca:::ido co 
·'

nhecer e aprofundar essa experiên-'

eia. No �inal deste arttgo fornece-
� . 

remos alguns endereços do pessoa1;. 

INTRODUÇÃO: 

a) Vinda à Franca:

Em 1985, participava.mos no se 

tor comércio, em Porto Alegre 1 RS , 

onde também residfamos, juntamente' 

com uma amiga e sua filha, num. pe 

estava dese�uregado - , · como

nossa amiga, e assim, somen

te a Regina continuava trabalhando' 

de balconi��a numa �oja no centro . 

A nossa situação financeira era ter 

rível, pois dependianps somente de 

pequeno salário da Regina, e o de 

semprego era grande. 

Assim em Jttl.t.o de 85, meu ir

-

mao Luiz, que gerénCiava u.ma filia: 

de urna ind1.Ístria g:uím.i�a ... do · Sul, na 

cidade de Franca, necessitava de 

v.ma pessoa para trabalhar junto a

ele, e fez-1e o convite. Oferecia ' 

um sa�ário de Cr$ 1.000,00 e �parta 

mento para morar. Nós dois Licamosi 

a pensar, a discutir, sentindo que 

seria muito difícil largar o traba 

lho que estavam.os desenvolvendo no 

comércio, deixar os amigos, a famí

lia, enfilli .:i. noss!;I, "terra", mas co 

mo eu não não conseguia emprego e a 

situação financeira apertava cada 

vez maj_s, decidimos em outubro do 

mesmo ano, muçlarmos para Franca. E 

apsi.i:o. chega.mos e� Franca no início' 

de novembro de 85. 

b) Realidade da cidade de Franca

feita na época:

Em Franca, .morava.mos r .. um pr� 

dio, �ue.além de nosso apartamento; 

havia, também, mais dois apartamen-



-tos, um. onde mor.ava meu irm�o ""' .e sua
f'e;mÍlia, e no outro, um casal q_ue

eram os donos do _pr'd· Em b e io. , aixo 
'

no térr,eo, funcionava a filial de,

empres.e. e.m que trab&lhava .meu irmão

e eu.
,. ; va s�bia..mos, :me.s ent�o senti-'

mos logo, que F·ranca, er.a a ca_pi tal

do calçado, �oí� em caa.a quarteirão

havi,a u;m.a fábrica de calçado.s e a
' 

. • j 

maioria dos ·trabalhadores eram s_apa

teir.os.

9uanto ao clima, vege.t.f3..ção,

era u.ma o·;Ldade Ótima de se. viver. 1 

Sen:tia-mos._ logo também q_':le era uma

cidade de postumes co4seriradores
'

on:_çle. :predominava a reli.gião católi-

ca, e a maioria da população era de

orig�m nuneira, pois Fr�nca, f·c ......... � . · 1 a

no limite de são Paulo com -IiJíinas

Gerais. Sentimos logo wn baque,
. , :pofs vinha.mos de um grande centro 

'

morar numa cidade do i�terior, mes

mo _sendo ela bem industrializada.

Logo nos P,rim.eiros dias., principal

mente à tarde, na hora em que as fá

bricas largavam, via.mos do nosso

a:parta.m.e�to, . aquela m�tidàw d.e tra

balhadores, que passava.m na rua , 
� s -�, 

cao precisava nem olhar muito 
. 

1 

• - j ' � � • • 

maioria eram jovens trab�lhadores

e

a

Não tiI!hamos p·l�e ��do ::azer ��te:1-
-

sao do mov�mento 1 mas o desafio es

tava diante de nossos oL�os, poris

so começamos a, tra.balilar.

; 

os ng,o tinhs.mo 0 nincJ.ém conheN I 

� 

cído na cidade:, e cor10 tính�os uma 

experiência de lieação com a �greja 

vimos que o espaço quP- teria.mos 
•.\.!., 

ra conhecer os jovens tra1::io.lhadores 

seria por �Í- É i.m.?ort�te salien-' 

tar, �ue no local de trabalho eu 

n�o t��a �_om que� ne relaçi_o:CJ.E:.:, a

nao ser meu irmão que era o gerentP 
; 

e os vendedores que não paravam n� 

local. Ha ·ria um téc;ico ½. 1 era 
' . � , 

litante_do PT e algumas dicas 

consegaí dele. 

mi 

eu 

·•• l 
., 

Assim sendo, fomos . conversar 1 

com o Pe •. Jerônimo, que era um do'1 

únicos padres· que estava na luta 1 e 

este nos indicou algun� .senl:oret. 

que faziam parte da rasto�al 

ria e fomos conversar com eles. 

Eles nos deram um apanhado geral ti.a 

cidad-e no aspéciroi,de mov� m%to ops 

rário e nos- indicara.m.·�ue na·parÓ-' 

g_u:ia,,on,d� morávam.oa também tinha um 

grupo de PO •. Começamos a particj p:::.r 



queno grupo da PO da Capelinha, 

era o apelido que tinhà nossa paro 

qui.a. Vimos que ali, poderíamos 

atrair alguns jovens, já que tinha' 

algumas meninas que participavam da 

quele grupo. 

b) Grupo de Teatro:

Quando estava no Sul; partici-

·pava de um grupo de teatro formado'

po�- jovens trabalhadores, e assim ,

·�noima des.ta experiincia, jogamos a

proposta de .formar um grupo de tea 

tro, e ne?ta ·noite na reunião da PO 

depois d·e feita a proposta, já mar 

qam.os o dia e a hora para quem _qü! 

sesse·participar. Assim sendo, no 

dia marcado, tinha nada menos do 

q_ue ·,30 jovens, trazidos pelas duas 

meninas que participavam da PO. 

maioria era do bairro Paulis·tano. 

A

Colit'éçamos o grupo tratalhando' 

a peça "Braços ·cruzados, Máqu:L."'las 

Paradas", fizemos duas apresenta 

ções e começamos a participar do 

grupo de jovens do Paulistano, don 

de era a maioria que participava do 

teatro. 

c) Grupo de Jovens do Paulistano:

Era um grupo de jovens de igre 

ja, que assumia a lit°\.rrgia, a cate 

q_uese, a pastoral dos doentes, par 

ticipava_e ajudava nas quemesses , 

assumia as aulas de lº Comunhão e 

Crisma, dando catequese, sendo as 

sím, um grupo que garantia aquela 

capela, que também estava começan

do a construir e Humentar o salão 

onde se1fazia os cultos, catequese 

e Iestas. Sentíamos que a maioria' 

ia conseguindo discutir um pouco a 

realidade de trabalho, pois a maio 

ria ·era sapateiro e viviam num 

bairro bem pobre, e assim a conscí 

entização. foi sendo feí ta de : uma 

maneira bem progressisva. Mas pou 

co a pouco os adultos que partici

pavam do co�selho e que ti�ham o

poder de: d.e cisão não foram gostan

do muito das discueaões e fomos en 

tão nos áusenta.ndo uni pouc0 

reuniÕ·éa e de outroe momentos 

·-:das 

na 

vila, mas por outro lado, nossa ca 

sa, que ficava b�m perto do centro 

foi se tornando cada vei mais um 

local de reuniões, bate-papos, es 

tudos, _enfim, era um ponto de refe 

rência. Estavam.os em meados de 86 

e sent�am.os q�e era o momento 

.1ançar a proposta. do 42 CNJT. 

• 42 GNJT: 

de 

a) Encontro de Jovens Traba�hadores

Nesta época, já tinha começa

do as visitas da Sa.n.dra, e junto 

com ela começa.mos a planejar o Con 

gresso, como ia.mos fazer, etc. Vi. 

mos que o nqs8oal que normalmente' 

vinha lá em casa
1 

era com quem a 

gente podia contar, e por isso lan 



çamos a proposta do 4g CNJT para 

eles, e através deles, outros jQ 
vens que participavam de outros grtl.

pos· de jovens, ou que $(: conhecia 1 

através de encontros de formação 

começam.os a encarar e discutir 
1 

a.

proposta do congresso. Decidimos fa 

zer encontros de jovens trabalhado

res onde iríamos ter um apanhado da 

realidade dos jovens trabalhadores' 

d� Franca, e ali terruamos aqueles ' 

que :possivelmente iriam puxar nos 

seus bairros, integrando U!DB. comia 

são de cidade. É importante salien

tar, já que a maioria dos · jovens 

trabalhadores de Franca eram sap� 

teiros, fato que comprovamos nos eú 

contro�, �ue decidimos fazer o 

gresso por bairros para melhor 

gir a massa dos jovens trabalhado"""' 

res. Fizemos 4 encontros em bairros 

diferentes, e a partir disto 

mos a comissão de cidade. 

b) Realização do Congresso:

Tendo já uma comissão na cida 

de, todo n9.sso trabalho foi só enci 

ma do congresso. Nesta época o nos 

so relacionamento com a igreja, era 

com o Frei Lauro da Capelinha, pe.ró 

quia onde morava.mos e a qual perten 

eia também a capela do Paulistano , 

com Pe. Jerônimo e com uns tres se 

minaristas, pois na capelinha tam

bém funcionava um seminário dos Pes 

Agostinianos. Tinha.mos um relacio�a 

mento muito bom com o sindicato dos 

sapateiros, ainda mais o_ue na comia 

são de cidade havia um jovem que 

era dirigente sindical. Também ha 

via na comissão, alguns jovens que 

eram da coordenação da PJ. 

Nesta época foi uportantíssi

ma a presença dn Sandra e mes!ll.o de 

outros liberados que vinham nos vi 

sitar, mesmo porque sentiam.o-nos 

isoladoe do grande centro, morando' 

numa cidade do il_terior e longe das 

notícias do movi�ento da JOC. - Sen 

tíamoe uma. sede de documentos, de 

subsídios, enfim ele r1E-.terial sobre 1 

o congreeeo, �obre a JOC, sobre o

movimento popular e operário. Tam

bém é importante frisar, que sobre

congresso somente eu tinha'experiên

eia, pois a Regina, era iniciante '

como os demais.

E:vi fins de 86 e i:.etade de 87, 

nossa vidt í'oi o -Congresso·, pois 

conseguímoa realizar seis congres-' 

sos de bairro e o congresso de cida 

de foi muito bem realizado, visto 
' 
as dificuldades financeiras, de ar 

rumar locais e infraestrutura. Sen 

timos uma garra danada por parte 

dos jovens trabalhadores, e vimos 

Que a proposta estava plantada e 

e endo f eí ta por ele o mesmos. Se11 

tíamos também, que a proposta da 

JOC estava presente, principalmente 

pela consciência de classe e situa. 

ção de miséria e consciência de que 



organizados temos poder de transfor 

mar. 

Ne_sta é-poc:t participava.moe do 

conjunto dos militantes de . são 

Paulo onde haváa vários problemas , 

e que a gente sentia, er� que para 1

nós o congresso era tudo, era o que 

vivíamos, en�uanto em outras cáda 

des, a realidade não era esta, e 

àssim ficá'vamos meio não entendendo 

direito, porque não se assumia a�,• 

proposta de congresso. 

APÓS 4º CNJT 
' 

ã) Comissão de Cidade; 

Grupo de Jovens Trabalhado_re�:

Até o Congresso Nacimlal � mes 

mo·depois, até novembro de 87. nos 

soa trabalhos eram encima de promo

ções para garantir a situação fina11 

ceira, mesmo assim, foi se conse 

guindo discutir um pouco as teses , 

e a comissão de cidade foi se trans 

formando num grupo de jovens traba 

lhadores. A1.,:}1a.-ár.::.oc qu� nao era. o 

mon:en-to d� 002..N!::.:.." a J:ro ".>o,. ta e..� 

JOC 1)8.rE' todi:t a. co.cif'são, nv.:m se.i.1. 

tido ae cólocr� a org:1n1z���o do 
' 

movi.!1:i-en to, _ estrut:a,ro. co:::av tal.· 

�rabalhavenos mai8 a proposta no 

sentido do :9csc:o f";-,l tr garentindo 

as propos�-"!."1 d:,:> -rQ Co"?.f' .• :esso, pTin 

'uua 

ação, de .faze11 c:i ,' -".::-� ju..., -'uc.5 e g". 

rantí.r esp3:c·ç-3 · p'trn coJ:oc""t- noss:.:i. 

realidade e disc·:!.t:..r 0"1 �atos -i'l'!l 

p0rtante.!'J c1t.:.(. e:3tr�.,211 accntccenJ.o. 

t:Í.nhrlmos l"V3.i .. 1 } • .;

gação, que vivia� lá em casa, oom 

as q_uais cnrv�rs:.vr.n:.os, dicC'ntÍa-' 

mos, estu��.v:-mos, for� f\e intere-:i 

sanda �m. conhecer maia a JOC, e 

surgiu então ,m �po e.e 8 jovens' 

,q_ue se aasumir!l.o co:r:.o JOQ., .Daí eu 

diante, o prohlcfl2 �ra co�o se si 

�ue.r aos outros q�� fazitµn Tiarte 

do grupão, ou e e ja, o c;:r .. po 8-,? j,2. 
-,,-ens tr:::.balhE>,dcr�s. �ore,:-n mui t'.:"'s ' 

reuniões entre nós, junto com a

Sandra e outros liberado$, r�s po� 

co a pouco algu.�s de g�':"Up�c
1 qut 

não fazia parte dos 8, fore� se 

interessando�. foram colocapdo p� 

ra tcdoa do grupo e po: fin, todc· 



se assumiram como JOC. 

e) Greve;

Nesta época, em q_v.e o pessoal 

se assumia como JOC
1 

aconteceu a 

greve dos sapateirosf onde o pe� 
soal d.o g:ru.po de jovens trabalhado 

res e muitos Que participaram do 

congresso 7 p�rticipararn ativamente 

nas assembléias, enfim, sentindo ' 

na, carne os efeitos da luta, ,-, ou 
. - 1 /' -seja, per�iguiçao da po�icia, ca..�-

saço, incompreençãy da família, de 

sem.prego,' fa,i ta de e,poio do sindi

cato, enfim, sentiram q�e a luta é 

violenta e precisa estar entenden

do e trabalhando muito bem organi

zado. Foi importan t·e, pois se assu 

miu.então por parte de todos; que 

participar da J·oc, é participar da 

luta da classe operária, com todes 

as suas conseg�ências. 

d) Coordenação de Cidade;

Equipes Militantes:.,, -

Logo que todos do grupo 

assum.iram como JOC
1 

o pessoal 

se 

que 

mora no Pav.listano, sentiu a. neces

sidade de se reunir, pois era mais 

1acÍl pela Questão geografica e p� 
la facilidade de se encontrar, e o 

pessoal do putro lado da cidade se' 

sentiu desafiado a também formar 

uma eqvipe militante . E assim for 

mou-se também a coordenação de cida 

de, com duas pessoas de cada equipe 

os dois extensionistas e a represen 

tante na coordenação estadual. 

Aqui estão os end�reços do pessoal; 

ZÉ e REGINA: 

rua Espírito San.to, 1563

Vila Marimbondo-Franca-SP 

CEP 14.400 

VERA: 

Rua Antonio Beràu, 940 

Jardim Paulistano, Franca - SP 

.C:SF 14400 

CLARA: 

Rua Primo Meguetti, 760 

Jardim Paulistano, Franca - SP 

CEP 14400 



Conselho Nacional 

realizado em Bragança Paulista (S?� 

foi elaborado o nosso-Plano de Açãc 

Nacional para os prÓxinfos anos. Ele 

é o resultado das discussões feitas 

nos diveraos níveis a.o movimento 

nos Últimos anos e I prin�ipalm.ente 

n_o processe .de preparação e :realjzs 
,.., 

çao deste Conselho. 

Analisando a realidade. ;sobre 

vários asnectcs na atual conjuntu,�·a 

constatamos �ue: 

-· A situação da classe t.rabalhadora

deteriorada a cada dia 
1 

ca,usada pe

la política econÕ.mica do governo

que é subordinada

nacional;

- O Movimento

ataques da

missões de

e. dificultando as negociações :nos 

períodos.de acordo coletivo e nas 

lutas diárias; 

- Por outro lado há também mm:tas 1 

debilidades no Movimento ··operário e

em sua organização de base e na for

mação dos quadros e do conjunto dos

trabalhadores. Houve um g-�ande pre

juízo para a luta dos trabaJ.hadoree

a definição de priorizar a pressão 1

sobre a constituinte, deixando a mo

bilização e fortaleci.ruente dae lu.

tas Ill2.is diretas em segundo plano. 

Esta orientação do movimento oper§: 

rio e e. falta de respostas globain 

para, a conju."tltu.ra :provocou uma es 

tagnação nas lutas. 

- Também a Igreja, que tem sido re

forço im;pcrtantíssim.o na ""uta ,-por

êtias melhores pare, os trabalhado-;

res no Brasil, tem sofrido ínúme-·

roe ataques de caráter conservador

em seu interior, apresentando uma

pcrspec�iva difícil no que se refe

re à continuidade da ori�ntação

que ela -cem atualmente,

.Na a.valie,çã.o do ..E!.Q_Vim� ten 

do como referência o Plano Na.cio-' 

naJ. def1rido 6JE 1984, coristatamos: 

- Debilidades a nível da açio, co
. .,.

.mo a falta de elemén'tos para uma

'ar�icipação e confronto dentro dõ 

Móvimento -Operário. Dificuldades 

no desenvolvimento da orientação 

t·rente a;os diversos tipos de açao 

e a.s diverdas realidades, frente 

ao desenvolvimento ãas caracterís

ticas do mov-rimento avaliamos a fal 

ta. de eçtvilÍbrio entre elas no de 

ser1volvimento das açqes e meamo a 

falte.. de � maiQ_r d4$Cussão, deJ.as 
. � . ' 

- Qv..anto a orr;sani.iàçãci e. e-s·t:rutura

vamo$ sentindo que ela tem 1ue 
. , 

11onQ.er às necessidad.es· -<da -acj'ão 
. . '- ':: :' . 

dos ní véis a.os, j Qv.eni=i: .q-.ie vão 

do env ol. idos ,P.e-1a JOO. 
" .. !-f.. 

... ,. ,� 
,, 

•·f.� 

res 

e 

sen 



· - Que encontram.os dificv.lde.des de ga

rantir as projeções feitas fr0nte as

extensões e fortaJ_eciJnen -tos 
1 

11.l� UJD.

lado pela difiovida.des d.e milí tantez

preparados pa.ra aes1,uni:r- e por 01,_tro,

pela dificuldade financeira -que --riv�

mos como cJ.asse e como . ,MOviment o

frente as açoes que atu..almen�e dcsen

volvemos.

Diante destas análises, defi..i.7.i

'IT'O� como objetivos :prioritários para 

ess·e próximo período o !��!�!������
to da JOC enq_ua...'1. to Organização Eape-
-- -- --- -------- --------- ----

, . - +., � T '
e:.. 

' cifl.ca e .ue:prese11ta .,1va a.os -� ove!J.,_, 
------. - -------------- --- ----

Trabalhadores; a participação orga..---i.� 
------------- - ------------- ------

zada no Movimento Operárío, contrilm 
-- _ .. _,...._._,...,,.._� - ----·------ ---------

indo para fortalecer e construir o. 
..,_ ____ ---- --------.... - ----··-�---

unidade na busca doe 
----�-- -- ---- ---

objetivos h:is-t,0. 
---------- -----

z'icos dos trabalha.dcrPs. 

também nesta perspectiva u:m proje o 

a.e Igreja q�e ����1� ���!��S'. i:..:.;-) 
líbertacão e em sintonia com as 
-------�-- - -- ------- --- --

rações da Cla�� !����ha����·------ -- --

Isto significa .:_aTr,:n1tir 2w

tação frente 

sos ti:pos de ação, à. participa"(�º 

nas estruturas do movimento operário 

e à Anáaise da Realidade, fortaleceg 

do principalmente a organização de

ba.se, provocando a. participação caêa 

vez maior do� jovens trabalha-

dores na.s ações gu.e a JOC desenvolve ,,

\1 

e�Pa., ;o ( u f>e�1Jr�. (V'vrt 

" ..,, rtlew 

1:!l'APA ATUAL: DIFUSÃO � SENSIBILI-

�artindo da avaliação de açao 

(84-88), onde constata.mo� algum.as 1 

limitações e dificuldades, como: 1-

A implentação �ue não respeitou os 

distj_11to.s níveis que se encontravam 

n,s -1· da..:i 0s on·de ''?""' J·á vinham l; u.� ' v.w= de 

um processo maís longo de movimento 

e outras apenas iniciavam a realiz.§: 

ção do 32 Congresso apresentando d! 

ferenças nos níveis de ação e org� 

nização; 2- o desenvolvimento do 

processo de :maneira muito rígida e 

mecânica tornando-o um planejamento 

eta:pista, dii'icultando a sua dina.mi 



Dentro disto -a priw.eira 

tão a ser observada. é qv-e nao 

ça aqui a ação da JOCB, e nem 

q1.:l.eS

come

.... -,.,ao

-pouco o planeja.mente dela. O que se 

inicia, isto sim, ' , ., e um novo perioao 

que a JOCB estará vivendo e este 

plano é a forma como queremos traba 

lhe..r a organização dos Jovens Traba 

lhadores neste período. 

Neste momento é importante que 
' 

em nossas reuniões desde os locais 

ae ·_trc!,b-alho e moradia até as Re 

-giÕes consigamos revisar, confron- 1 

tar e replanejar as· nossas ações

tendo como referê�cia as discussões

e decisões do Conselho Nacional e

os p�ssos definidos no Plano de

¾,ção �acional�
, , . · Para isso e r!ecessario q_ue, v�

mos consolidando as equipes militfm 

tes, tendo claro com quem contar.1os, 

(militantes, novos e 

envolvidos) nas div€rsas açoes, p� 

ra q_ue possa.moe projetar com ma,.fs 

segurança a organização do :m.ovim.e:n

to. Neste período, as revisõeo e 

planejaro.ento da.s ações devem -u�:r de 

fu..11.do q_ue assegurar alérr, doe objet! 

vos específicos e imediatos (do lo 

cal, da categoria 1 cidade ou regia.o 

) também os objetivos gerais da JOC 

Brasileira. 

As avaliações das açoes devem' 

ser confrontaàas com a avaliação 

feita no Conselho. t preciso tê-la' 

sempre presente para Que possam.os 

garantir de ma...--ieira permanente a 

orientação comum a nível Nacio-1

nal. 

Devemos utilizar todos os

espaços. que teremos até o final' 

do a.i-:tc 1 para discutir, aprofvn-' 

dar todo o conteJdo acumulaQO na 

preparaçao do Conselho Nacional. 

Todas as reuniões desde as equi

pes militantes, d.as coordenações 

até os encontros ma.is amplos, 

bem como os boletins militantes, 

e visitas de coordenadores devem 

servir para dina:ro.i:zar as discus

soes e decisões do movimento p� 

ra os próximos anos. 



r , A Equipe me pedii.1. pra con1,arpra 
vocês algumas coisas� 

Çomeço 12.eiJ::.a Eg_�;pe Inte:rnacional. 
f Sabe gente? Numa Equipe Int-er-.c.acio -
nal tem 1.llllaS coisas pelo menos curi� 
sas. A gente fala q_ue é u.ma, equipe 
nova, que tá começando. SÓ que ao 
mesmo temos que ser muito agéis. Is
to porque apesar de estarmos come -
çando é necessário ser muito firme 
nas decisões e na :pro J eção do traba.
lho de Coordenação. Prá vocês terem 
uma idéia 1 uma reunião significa a 
:riu.arta parte do trabalho. São só' 
quatro reuniões ordinárias, então a 
primeira é também um quarto das reu
niões. Nesta reun.ião já teríamos que 
tomar decisões em rele,ção a.o próximo 

-Conselho ·Mundial. Por exemplo, de
cidimos q�e o Conselho será realiza.
do ·na Ási�.

'Outras coisa.s sobre a Equipe e
que eu acho UI!l.E;. equipe batuta. Não
é perfeita e nem quer ser, mas é co�
post� de gente que tem pele menos 10
a.nos na JOC .. Isto significa que 

�-

realmente quadros formados e prepara
dos para os desa.fios q_u.e estão aí.
Debilidades? Claro que existem,
�las existem justa.i.71ente pa:ra eeJ;;em.
·$Úperadas. Di vere;ên e ias"? G:raçe.a a
Deus! �:ocês :podem tei· certeza 9.u.e os
coordenadores inter.nacionais rf�naaJü
�:...;..;:;..;.;� .......... :........------''--·�-:---�-"'-=-'--cada um com a sua pr_i>pria cabeçc..�
Agora, pelo que eu pude sentir .1et�ta
reunião, há uma moti vagão muj_t;o €rra!-:.
de pelo movimento; há r speito pal;;.
posição dós movimentos nacio:.i.a.i._, e
pelas decisões do Conselho Mundial.
Eu. senti um clima mui to bom. É claro
que tem horas que a coisa esquer,.ta

, 

um pouco, mas e importante e que o
traba.lho anda e a gente cresce. Nes
ta reunião nós fizemos um c��peonato
de ping-pong e o campeao foi o KA.TO
d0 Japão. Se o cam.pe6llàto fôsse 

0

de 
Iutebol ·eu tenho certeza que ia ga -
nhar. 

Agora já es·tá todo mundo nas su
as regiões traba.lhando e tudo o q_--:.�r
a gente cori..seguir e o que não con�e
guirmos fazer, vai influir no resul
tado da próxima reunião. J'or isso j 

� 

(� 

Jt' ,�if.l· 
i.r.o.po.ctante que �.q_u.i no Brasil voc�s 
iJTocurem ajv.d13.r a. Equipe Nacional u 
enca,;;i:nha:r- as decisões desta remü
ão. Eu apresentei as principais dis 
cuesões e decisões para a equipe 
elee estão motivados prá levar prá 
frente as coisas. 

Quanto a situção com a CIJOC. 
Bom, este foi 

3 

um dos tema� que ctpr.2, 
fu.'1damos 'na rCU..niáo: Uma coisa uaâ

-:

n:L�e e que se a gente nao fizer a 
:roer·nao aa.ianta Ôhorar cem raiva 
d.a C.1JOC. ·r-o'.iaro g_ue lês tem- feito
al�s coisas pelo menos injusta.s.
Po.r exemplo, a.provei tar a posição '
do Vatica.�o prá expandir�se � frei
ar o nosso avanço. Eles tem algu..'1.s'
aliados q_u.e a gente :poderia dize,...
�ue não se preocupam muito com a
si tnaçG,o da Classe Operá.ria, au q_u�
do se preocupam. é nv.:m.3. perspectiva i 

.mu:i.to difE·rc:n.te · de q_ue a gente tem.
Vocês entendem.?

' • f r,.. Possy gare,.n�1r pra �Jces 
t�m mui ta gente que.rendo ·jogar 
na -so:pe .. Então vocês tem que :por as 
bamb�s de molho e trabalhar bastan-

" te"- Ah! a....'1.d.aram. dj_zendo que voces 
u�aram. outrae entidades para fazer
o cong-:resso e que depois disseram'
que o congresso é só da JOO. Seria
bom nã.o perder d.e vista. as outras
orga!:i·ze.ções que apoiaram o cong.re�
so.

Novi da.de: .Ah? BABEMO.e;; ASSESSOR 
INTER.T11ACIÔN11.L ! i 'o J�an Marc da
Áfri'ca. "" 

Como eu tô? Sei lá, mil coi -
sas • • • TÔ confiante r.ie q,rn é pos
sível .fazer um bom tra·balho. �u• 
ten.ho confiança que estes anos na 
JOC-B :foram ums. preparação pelo me
nos razoável, prá esse desafio. Sei 
�ue o trabalho de coordenação, 
melhor que seja, não substitui a 
a.qão dos IIiili ta.ntes do ccnjttn:to do
m�vimento 1 pelo contrário para
bom t:cabalho d.e coordenação é neces
sár10 qu� a JOC este,ja v ;va, se m�
zendo, fa.zenão .r:o dj_a-a-dj a o t:raba
lho de .form2,Ç;ão dos jovens tralJa.lh�
dores. Sem a ação dos militantes
não há coordenação q_u.e aguente.



O ·segundo Semestre de 88 sera

mui. to importa.11. te para o povo Chile.n:.. .. 

Até o mês d.e outubro os militares 

no poôer desde 1973 convocam um. pies 

bicito pA,ra que o povo se pronun1Ji0' 

frente a continuiâade do regime e 

Pinochet. 

Este acontectr;iento; sem 

dae teri repercussi0 em toda 
. ' -

ca. LatinR .• Milhares de irmãos ctüle-

nos tem yivido nestes l".\ anos 5 o 

lio, prisões, torturas e·mortes� 

Ne$te pecn,eno art;ig0 queremos 
l 

apresentar aspectoA da realidade des 

te país e também da J·X Chilen� 

participa ativamente junte..m.ente 

outras organizações na, constri.�ção &e 

dias melhores para o povo c�i:eno . 

. FATOS DO CONTEXTO CH[LENO: 

Uma pesso11. sai11do do J3rasj_l 

ra conhecer o Chile de aviãr . ·,;i:aj.:.1-
, 

ra 4 horas e 30 minutos. Mas s��es 

de ter u.m contato direto com o povo, 

segurame,nte vai se sentir em um país 

tranq_uilo. 

1. Chegar no Bairro "LA. VICTéRIA"

um dos mais combativos e 02·g2.niza

dos de Sau-!.iago, se tenta entrar em 

contato com as o-rganivações uopula 

res. O pessonl conversa entre sí 

depois abrem uma pequena orecz·a di-

zendo: n ..L

.
. 

m�s temos �ue tomar cuidado 1 porque' 

antes de ontem 1UJ1P.. companheira nova, 

grávida de seis meses, foi retirada' 

seis horas da mB,nhâ'.l-de sua casa pelb. 

l/ po 1.n1.a. 

2. Entrar em uma, pequ.ena mna
-

carTao em Coronel, cidade ao

d� Chile. AÍ encontrar um. jovem, 

anos, negro doe pés a cab�ça pelo 

do carvão, trabalhando 10 horas diá

ri;::i.s � sem ver a. luz do sol; sem 

nl1.1,.'1I!a seg1.11'ança, e se a.cont ece al5·1 .. m1 



) acidente, Ü pçrtrs,a não tem. nenhuma I 

responA·:abd.lida:de po-rq_a--e nfü) existe 

contrato de trabalho. 

' 

3. Encontrar um.a mãe, mulh.er d.e cer

ta in ade, que nos diz com. IJ.Ill.a

voz m�.rcad.a pela angÚ,;,;tia e pela de 

n.Ú.ncia, n A.ll.te� a gente vivia� tí

nhA.mos diferenças .:mas nos respeita 

vamos, trabalhávamos. Depois que 

veio ''este ho.mem tt o povo se dividiu 

un� contra os qutros, não temos ma:is 

· o çl.irei to de come.r pão, nossoR fi

lhos são pArseguidos pela polícia ;

pelo fato de·serem jcvene e não con

cordarem com a �ituação. São uma

gente ruim. 11 • 

• A ECGNÔMI.A VAI BEr,1 - E C POVO " 
- --__. ·-

.;-.. -
O Chil·e . .r.egietra hoje baixos 

Índices de inflação e 

- defÍci t

cimento

B:ru.to(�IB), em relação

ses da América Lati�a.

No ano passado
9 a in..i:1.e,çã.o 

cial foi de 13�7% e o saldo da ba

lança comercial foi de 1,5% bilhões 

de dólares. A clivida externa foi re 

du.zida. de 19,3 bilhões p8ra 1.8,7 bi 

lhÕes de dólares. Mantendo ccmo ba 

se uma econpmia de ��portação� o 

� Chile em menos de 15 anos aU!Jlentou' 

de 200 p�.ra 2. 800 o número de empr� 

sas exportadoras, difersificando os 

produtos de exportação em uma scorwr 

mia onde o cobre respondia po:r 3/14 

da e_xportaçã.o e passou a apenas 40�. 

Orientados :pelos nChicagos Bo:rs� 

(economiBt�s forma.dos na Universidade 

de Chicago), os militares implantaram 

no país u.m.a integração forte dq .. 

pais

ne, econôm.ia mundi:::..1 1 im.:pu].ei.:1)r�a.ndo a 

polÍ tica do Neo�L;ibexalísmo sem nenh,-" -

ma diec�iminação ou respeito�J1ação. 

O reflexo nQ I dBBta situação 

o arrocho salarial e b e:mpobrecime,. ... t0

da população. O p0der aquisitivo dos

salários de 1987 foram 15% inferiores

ao de 197 3. O salário n1Íni.mo em m.édi;;. '

de 40 dÓlB-res foi o menor da 1\.rn.ér::i. ca

Latina. Ademais são escandalosos os

meoa.ni.smoe utilizados pelo "'ovem.o PS!

oSÍ..>J.dices de desemp:r·�go • 

Programa de Emprego MJ 

(P. E�M�), as :pes,soas q'ue aí tra 

"1&1:ham v.-ão receber a metade do sal.é.-

rio mínimô e são considerados 

empregados� 

como 

O pão, alimento básicv da c-i.:u.tu 

ra chilena ) te-m aumento de :preço corn� 

tantemente, a:fastando este p:roduto 

das reieiçÕes diárias que já é preçá-

:ria. 

O transporte i a moradia, a educ& 

çao e o vestuário são incógnitas 

como as :pessoas conseg1..H:im organizar 

a adminii=;tração de eeu salário. 



• A SITUAÇÃ_O 1'0LÍTICA

Para compreender o momento :poli 

tioo do pe.ís, é importante recordar 

mos alguns momentos an.-teriores, 

- Setembro de 1973: golpe :milite.r

período 

tes. 

d.e
,.., 

�epressao, toturas e. mor 

- l980: institucionalização do regt

me; baixa forte pressão d.o regime :mi.

litar $ a popula�ão vota por v.ma

coJ?,sti tvição onde Pinochet se in·ti tu

la 1 ·-_presiden t-e do pa:Ís e U11i.8. consti

tuição com todos mecanismos da Lei 

de Segurança Na.c!Lonal é aprovada. 

- 1981/1983� período de fortes mani

festações populares q_ue põem em che
� �ue o regi.me, que se ve obrigado 8.

fazer concessões, ao meemo tempo 4ue

sofi8tica e faz mais seletiva a

pressa.o

..:. 1988: seg1..mdo a cor2sti tui.ção,

borada pelos _:pró:prios militares,

regime deve convocar um p1ebiscito '

onde o povo se pronúncia. SI.Wt

pela con"vinuidade ào regime,

soa de i.llil indicado (no caso, o pro

p.rio Pinochet) :pel<)S mi.:�istros .mil.i 

tares. Caso a maioria dos votantes ' 

digam sim, aig:ni:fica:rá Lil!lcl e:provação 

do regime militâr, reesmo que I post� 

riormente sejam obrigados a elaborar 

um.a •tpolÍ tica de abertv.ran . No cs.so 

d.o NÃO ganhar, o regi.me 5 segundo s1--;.a.

própria Tei, deverá convocar elei

ções gerais 1Jo prazo dE> l ano.

:tf 

• A JOG CHILENA

� 
A JOC dn Chile está organizada 
, . , em varias cidaa.es do pais s princi 

palmente nas regiões mais i.mportan� 

tes. O movimento desenvolve ações a 

nível de bairro, fábrica, serviços, 

basicamente. Os mili ta..nt -, também 1 

se engajaram, juntam.ente com as or 

ganizações, operárias, pop-u.lares e 

da igreja progressista, nas diferen 

atividades de resistência e prote� 
- , ,

to frente a situaçao do paie. O pr� 

prio contexto político marca a situ 

açao da juventude e conseguentemeg 
te a lTOC. 

PJ.cardo; mili tente de uma 

na cidade, nos conta um. �ouco 

sua e;xpe.fiência. 

11 1v1i:r ... J1a militância tem duas 
,/ 

pa.s di:t'erentes, antes de conhecei� o 

movimento ani.ava de uma maneira 

dividualista e incoseguente. Depois 

que füi a.escobrindo o movimento 
, 

" 1 

.f.. seu metoo.o, passei a auuar 

distinta. �ora já .fazem 2 anos que 

entrei na fábrica 1 onde estou trabr� 

lahndo, meu objetivo era criar 

sindicato para que eu e meus compa

nheiros pudéssemos conquistar algu

mas melhorias em nossas condições 

de tre.balho. 

No início falava com _os comp! 
nheiroa, mas não me davam atençã�. 

Então tive �ue
1 

a cada �ia, sentar

co.m um üompa:ri..heiro na hora do al.!!1 



• 

' 

ço pra gc-nte ir se ccloca'I!do e T.-0
--

q.er criar a confiança necessária 

pouco a pouco fomos criando algL�s· 

�eios como visitas, passeios, caixa 

com-um que nos possibilitavam nca a 

poiarmos mutuamente. 

Um dos problemas que vivíamos' 

la, foi que o patrão nos proilletclu 1 

um aumento salarial JLS,s quria a-w:1en 

. tar também a ;jornada de trabalho. 

Depois de uma revnião com o :patrão, 

vimos.que se não nos orga:ni�assemos 

a si tu.ação f:tca1 .. ia picr, pois 

mos que 4rabaL�ar unll3. jornada 

lon�a. Muitos de nóa, 7ão pais de

família e significaria 

�ais cedo e perder part� do fim üe 

semana. 

Assim nos organizam.os e 

do, uodos jun�os, pressão sobre 

che:fes, 

nosso sindica·to. 

depois de 2 anos 

to trabalho." 

Como este, muitos cutr s 

vens trabalhadores, militantes da 

JOC, esta.tl no seu cotidiano partic!, 

pendo no processo de libertb'.ção dt 

sua cla,sse. 

A juventude CP..ilena, como 

dos os Jovens do mundo, cheios 

to 

elo 

generosidade, entusie,smo e rebeldia 

Cl •• •:!"_-- _n_c, �- \'..e º'T'-ess�,... ;,;• ... , ::,i- ,;i., 1 

rem buscar uma vida nova, cheia d< 

al�gria� jusreiça e liberuade. 

1jrt PH'I>�r nj"'C.;1- i � 1.-Yt�"" 

yE +O.;:, Tf Ã�,1J�YOR�S
1

JA ·r+ r.rt,lA N f Yt\�� 

-�YA�-A ttAtiA -lA
(Q��lQOl)tÂ yE 

f1't ífN»o t1 t-liO� 

!3,A \.V�POR 
1-\lltr\)t 



É principalmente atrav(3S da ide 
o1ogia que os do.mine.dores consegv.e.m. 
.1.azer passar a sua vi.são dé mur..do 7 

isto ocorre :porqu,� todos os canais 
âe acesso ao conhecimento� informa 
ção estão sobre o eeu contF-ole;, ·pe�--= 
mi tindo q_u.e a.per.as 1J1...11a elite e. ele 
possa ter direito. 

, N 

Neete caso sao os ;jov-ens traba-
lhadores os mais prejudicados. Além 
t�e. sustentar a Universia.aã.e PÚ'b1ica 
que na.o chega qu1.:tse uu.nca a er,,tre,r 1 

o jo·v-em trabal..11.ador tem .rn;J.i-t:aH ,ra
zes g_ue se sacrificar s� q_uer ter 
um curso su:perj_or � eolP'.'and.o _Dara ele 
um.a escola d� segunda cç>.-:;ego:ria que 

.. r - I" d mesmo ass;w:a �a, n.ao esta .ando pa.ra 
pagar. 

mi uma. carência a.e programas cu�_ 
turais péJ..:ra. a juventude tr�ba1.haõ.c,
ra. O preço 1ie um jornal •oü ê.e 11m:ti.

:revista ou ainda. de um }.1.v:r-0 1 dii'J .. -
cultam cada vez mais a 
ca..'Ylais a.e informação. 

Tudo o que sobra é a 
com o seu apelo consumista e oomo 
principal ·veículo hoje d:? '!.1"'· �,$.mif:: ... 
são da ideologia b,rrg1.rnsa. 

-------r\ 
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É preclso que e movimento dos 
trabalha.dores "busque cada. vez mais 
formas d� co:utra1)or esta situé:l.ção 
de eli tização do co11J1ecin;.en to, d�
s enyol vendo experiêncio.s t}uc J_eveu 1 

o trabaJ.hador a se descobri.· r-:-u 1ei
"GO da iüstÓria. Senc1o cat1az õ.� uomi 

r • .._, • • -
nar suas raizes .!'lJ.si.,or:tct::.s qu.e a 
classe dominante tenta fazer ""sq_uo-

' 

Nós como crganização de Joven 
�rabalhedores também temos responsa 
t.i.:liã.aà.e 'li°, Ma2 f p1·imei:ro p.recisa
�os desenvolver entre nós esta �rá
tica de 'buscar o conheciment·o e a

• - ,..., 4 • i111ormaçao� assim. como criar meca-
nismos �ue permitam. a Juventude Tr�
balhaa.ora de expressar seus yalores .

Na perspectiva que o :BOLETIM MI 
LI1rANTE s� ja também um ee:r,uço de ' ' 
re�gate mü tt"'tra.1-informativo ! esta.
mos retomando uma prática anterior 
a.e su.R:estões de lei tu..ras, filmes 
etc. Por outro lado, esperamos que 
este espaço possa ser mais utiliza
d.o, tfu"l iíü pã-ra sugestões que possam 
vir dos milita.ntes, como ser um es
pace de debate da questão. 

, Uma a.as .ma..11.eiras através da qual 
o sistema bu�ca se perpetuar e 
tra...�smitir a visão de mundo dos do
minac.ores ; a través a.o conneoimen to. 

O acesao dá Juventude Trabalha
dorP.. ao ensino público e gratuito 1 

em tocos cs níveis, .mostr�� não só 
o élee.caec. de um governo a serviço. ;,. 
d.a b"J..rguesia, como te.:mbém revelam
vlD.a ·n1:·ensão que é de ter ,o povo 
�smpre aL�eio a sua história· e im� 
p��ir assim. que tome consciênc�a de 
SGV- papel historico. 

A comunicação d.e massa é um me
canismo que resclta neste sentido 
,s;,1 mais efeito :para o Pl"oje-to da 
classe do: 1" nante. 

Não existem :progre,mas cu7 turais 
que sejam acessíveis aos jovens tra 
ba.lhadores. 

ALGUJ;'.!AS SUGESTÕEZINI-IAS • • • ( que se 
use a criatividade para não permi
ti;r g_ue os mecanismos a.a bu.rguesia 1 

�os impeçam de ter acesso aquilo '' 
que deveria ser um direito garanti
do e que tem �ue ser uma conquista). 

LEITURA: --------------

• IGR.i�JA · CRISTIANISMO & M..4...-qxISl\/!O,
Frei Betto. 

C MA..TDrISMO E A TELOG�A 
DA LIBERTAÇÃO, Luigi Borin. 

, 



1 
Os deis trabalhos tr�,ti?.!.Il.l de -2!7.

aprofundamento e esclarsci.rr:'s::•1-:,0 de;:. 
sa relação e por pe.rte q.;.:i, T•:?ologia 
da Libertação, da a.cettStçno B::..is ex 

,/ · ·  r . .  d t · p�ici�a e cri�ica .e cer os eixos 
da Teoria Marxista, 

• ivlOV. OPER.t\RIO ; AlJTONOMIA E :VA.B.
TITIO REVOLUCIONÁ
RIO 1 Aug,-:..si;o d1= 

Franco. 
Trata. a.a q v.es tão da e,,ut o::.1om:i,a. 1 

' 

do movimento dos trabalhadores, a 
relação Partido X Sindicato; Dire
ção :X Massas, trabalhando questões 
que estão há mui-tos s,nos coJ.ocaà.a 1 

para o movimento operário. 

DIVERSOS : O VERÃO DOS Pli;RSEG-UI 
D 

r - • OS, Jose �ou..re1ro.
Romance. O autor moetTa como os 

Índios sãb eJtterminados e como se 
:Lnvente..m_ lendas para 11 explicar11 ofi 
cialmente e assim ser aceito. 

LUTA :DE TER.i.'1A, "BRIGA ' 
DE FOIÇE 1 ClaÚdio Tho
más Bornate:i..n. 

Rorua:nce baseado em U1!l. ::F.:. tiü

r�do na d�cada de setecta aa 
do além. São Francisco, e que 
nou com o assassina.te a.e 1.rn1 
rural. 

GorbaQ"hiov. 
Onde o lÍà.er sovii't;ico apresen

ta :propostas de mudanças na econ� · 
mia da União Sovié1,i�a P q_ue tfem 1 1 

causado mu.itas polêmicas. 
"A MQ111.f1(;'Tl.'itr{J, É, ,\ r,,'QVil r�J.\ .L .... 'U.'i..Q. _!+.l,.hT l J...n..-V 

QUE UMA IlVIBNSA ESTEPE 
VEFJ)E" 

1 
G':mar Cabeza.s. 

Omar Cabezas ( da ciàa.d.e de Leon j

Nicarágua), Comandante guerilb.eiro' 
e de brigada, é responsável desde 
abril deste a.."1.o plos CDS (Comitês :._ 
de Defesa Sar1.ê.inista) 1 cria.dos d1J

ra...�te a luta insurrecional contra a 
di tad·u.ra de So:m.oza. 

Neste livro, no qual retra�� d� 
maneira. simples s· .. ia experi;;11cia cur:.o 
mili ta.YJ.te aesde 2. s-...1a ,iuvt;r +,ucle, 
qua."'1do a.ssume cJ guerri1.ha. 1,le tra
va um.a conversa ,1ue s� traduz Ín-t;i-

30 

ma com todos aq_v.elee q,v.e se ide:;. ti
f�cam corr os objetivos revolucioná
rios. 

Frll,/IES 
=====;;.;;;; 

.é'ELIZ A,l.1Q VELHO, �reção: Rober
to G\i.evi tz. 
ElencL : Marco 
:E.reda e IVIalu Ma 
der. 

O filme é �.ma adaptação do li
vro do mesmo títuJ.o e trata-se da 
auto-biografia de Marcelo :Paiva, te 
traplégi�o que fa,z 1w balanço de ' 
sua vida. O filro.e se passa no con
texto político de 68 e é ínteressan 
te para que possa.mos ter uma aná
lise dfa trajetória da juventude nee 
tes vinte anos. 

• ROSA LUXEMBURGO, Direção: Marga-
rethe --r�on Trot-ta. 

O f:i-lm.e narra a traje·tórie, aa 
revolucionária Rosa Luxem.burgo. Resa 

deri-u ao Marxismo ainda jovem. Dou 
7Ç torou-se com. um.a tese sobre a econ� 

Polônia. Refugiou-se na A1e
ma1Lh.a 1 entrou na. Social Demooracia' 
alemã, o SPD. Formou- a J.la Esquer
da do Partido que foi contra a ide. 
da Ale.manha. na lª G·uerra e acabou ' 
,unto com Karl e outros lideres Mar 
< -

:id.stas criando a Liga Espartaqu.ista. 
que seria a semente d� PC Alemã. 
Rosa .morreu assassinada por ofici
ais direitistas alemães, em 15 de 
ianeiro de 1919, em Berlim. O Filme 
�01:1ta sua vida, cent':r'ando a 3,tenção 
no período final da guerra e nas 
tentativas de organizar a revolução. 
A atriz principaJ, Bárbara Sv.kuv� 
ganhou o :premio a·e melhor atriz DO'

Ji'ssiiival a.e Cannes, em 86, :por sua 
interpretação de Rosa. 
* D:i.sponivel (ainda) em fita.
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COMPANHEIROS: 

.,.__ S&..t: • 

Estamos ai. Este é o nosso 39 Boletim Militante des�e ano, e S! 

bendo que o mesmo cumpre um importante papel para a JOCB, não temos 

poupado esforços para garanti�lo. 

Neste per!odo temos recebido avaliações e sugestões que estão

contribuindo para enriquecer este meio e fazer dele cada vez mais um 

meio dos militantes da JOCB.
' i

• f t ,�, '
� no Roletirn Militante que ternos buscado garantir elementos de 

an8lise conjuntural e de avaliação da JOCB. Tambim i no boletim -que 

buscamos informar aos militantes tudo o que passà na vida da J'>CB e 

� JOCI. Neste sentido vamos entendendo o BM como um instrumento de º! 

pacitação e formação militante, e por entende�lo assim, é que o me� 

mo cumpre um papel na preparação do 269 Conselho Nacional, sendo por 

tanto um meio indispens8vel na preparação dos delegados. 

Gostariarnos de retornar o car&ter de mei� lnt�rno da JOCB que e! 

te Boletim tem, o que significà que eleª um meio exclusivo pa�a os 

militantes da JOC, sendo que todos os elementos colocados aqui, tem 

o caráter de contribuir no aprofundamento da anilise desenvolvi�a. p�

los militantes.

No mais, esperamos de todos os militantes urna boa leitura e que 

continuem enviando as avaliações e sugestõe�. 

ATt MAIS 

. ,. '; 

' 1 f) t 

. f'. • "'CI 
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Companheiros, neste boletim vamos apresente.( alguna $�� .too 6 
análise da realidade da juventu�e trabalhadora into�n�çJ.ofal, ��e d�-· 
senvolvemos em nosso Conselho Mundial. Vamos 1á?�?�! 

Quanto somos, 
Segundo a OIT ( Organiza9io Internacional 

lação jovem entre 14 e 25 anos no mundo, estava 
lh8es, isto em 1985. Se calcula que no ano 2000 
p,ara 1.056 milh8es. 

Vamos ver este nfimero por 

ONTINENTE :POPULAcio TOTAL 
1985 

�o Tr. b-l�o )r � po��. 
coti���n o� �(2 mi 

' 1 � - ., � 

eate na�crp fro c_r& ' 

� �:'.,i\ÇJ{O 
�<)�)� %

t--------t----------+---=�--��,..;;;.;:;:.-..-..--.�--"lt!--..r.rlT�( .... 2,.;;,,!;l __ , 

M>.1 

tRICA LAT. 

!RICA NOR. 263.585.000 44.036.000 

2.818.214.000 583.801.000 

491.850.000 77.181.000 

EANIA 24.644.000 4.412.000 

Nos pa!ses do 39 m•�ndo o o.ro pt mcr-

• 

1. • 

" 

A população mundial em 85 
era de uns 4.836 milhões, doa ' 
quais 751 estão nos palses do' 
terceiro mundo. A populaçio do 
39 mundo'é de jovens, em sua 
grande maioria. 

to demográfico é de� e��, onquan- � 

to no 19 mundo est0 r-êo Arn��ça a'
l % • Também " .:-undo 1.1 OJ;f, � orcen
tagem da popula9ão jov� r.�o peto�,
alcançou uma cifra �o 17.2� e� 1950 

cont -.
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• 

Esta cifra manteve uma estabjli 

dade até 1975, descendo a 15.9% 

em 1985 e se calcula que decerâ 1 

ainda mais a uma porcentagem pr� 

vista de 13.7% para o ano 2000. 

Nos países em desenvolvimento, 

as diferenças entre as regiões 

são consideráveis. h Ãfrica é o 
único continente gue manterá sua' 

população jovem em aumento em re 

lação a população total, pois irá 

de 19.1% em 85, para 19.3% no ano 

2000. 

e dificil fazer uma estimativa' 

quanto ao desemprego no mundo. A 

OIT define como desempregado aqu� 

las pessoas que estão cm condi- 1 

ções de trabalhar mas guc nao con 

seguem encontrar emprego. Nos paf 

ses capitalistas, existem diferen 

tes conceitos para fazer o censo, 

sendo que no 39 mundo não está 

ganizado 

dos. Com isto não 

exatas para afirm 

semprego, mas podemos acegurar 

que a maioria dos desmpregados 

sao mulheres e 50t sao jovens en

tre 15 a 24 anos. 

Em todos os paises tem cr-escido 

muitos os trabalhos precários, o 

que chamamos em alguns países de 

"economia submersa" e E;>.m outros 1 

"economia negra, paralela ou in ' 

formal". Na América Latina estas' 

i.. cifras chegam a corresponder de 1 

20 a 30% da aitivdade econornic« . 
.. 

Quando falamos da "economia submer 

sa", falamos daquele tipo de ativida

de econ6mica assumida pelos trabalha

dores como: vender laranjas, verdurtis 

cigarros, bugigangas nas ruas, limpar 

sapatos ou que trabalham com o merca

do negro (tr&f1co). 

Encontramos ai, muitos traL�lhado

r.es, inclusive crianças, que realizam 

este tipo de trabalho para ajudar 

suas familias, para continuar seus es 

tudos ou simplesmente comer. 

A maioria drles, deixam o campo p� 

ra ir para as cidades, mas ji perde-' 

ru'l11 as cxperanças <lc encontrar um ern 

prego e po1 jsto se assumem esta for-
,:.

ma de traball10. 

Muitas empresas, principalmente as 

multinac�onGis, buscam cada vez mais• 

o subemprego p<lra aumentar seu� bene

fícios. Pa�te cta produçio se realiza'

fora, nas �asas dos trabalhadores, ô� 

de a empresa paga por isto um sálario

de miséri.-:.1, sem assumir nenhum �1.ipo '

dG encargo social.



Onde nos encont�amos: 
Na América Latina o setor. ondi: 

mais estão presentes os joven� são 
o desemprego e subemprego, depois'
segue em serviços (comércio . .'.). '
Iato porque os empregos estão cada
vez mais escassos por causa da re

---

cessão, e se empregam cada vez • ' ,

mais trabalhadores nãcb qualifica-'
dos. Em terceiro lugar vem as in-�
dústrias. 

Na Ãsia, a maioria dos jov�ns' 
eatão nas indústrias, especi�lmen� 
te em f&bricas texte1s, eletJ6niLa 
indústrias de calçados e m1nas, as

seguidos pela agricul�ura e servi
ços gerais. 

Na Europa se encontram os jo-' 
vens no desemprego e subemprego. 
Os outros setores em que vamos 
contrar os jovens são: aprendi�es
educação-formaç;o profissional, �n

d6strias e serviços gerais. H& uma 
assietência no período de escoliarl 

-

dade obrigatória, mae é dificil ª!

\. ruroar emprego antes dos 25 anos.
Na Ãfrica, a maioria doa ' jo 

"-' 

vens traba,fham na agricultura, aia 
da que a emigraçaõ para as 5reas ' 
urbanas seja constante. As indús-' 
trias e serviços estão nas cidades 
porém o desemprego é um� realidade 
crescente. 

o exodo rural é um problema
principalmente da juventude entre' 
15 e 29 anos. A maioria destes j2 
vens vindo para as cidades, acabam 
por ficarem nas periferias das � 

grandes metrópoles. Seg\.\nC.., <., r1c 
oficiais, tem .emigrado no mundo, ' 
não menos de 20 milhões de traba
lhadot �g (qt.'le saem de ,1,11 �a.ta p • 
ra outro). 

Nos Estados U�idos, hi en��o ·• 
e 5 milhões de trabalhadore�. que 
sairam do México, América��

e ca:ribe. 

Segundo Ãnformações dl5. o�,u, -�r 
1984 navia maia de 55 milhc_e e

crianças trabalh�ndo. Na América' 
Latina, aproximadamente, 5 mi•1 

lhõee se encontr�m abandonaó�s. 

1 ,. 1 

Vivemos ã nív�l internacional' 
ãistintas realidades e culturae, 1 

hllbitos diferentes, c�racterieti
oas distintas. Algo porém é ��i�o 
oemelhante nestes 4 ce�t�- �-
do, estamos (alando de nossa ,:�':\ .. · 
lidade, quanto ol�sse e q�anto � 
v�ns trabalhadores. Vamos f�lnr 
�e nossas condições de �rabalho � 
sobre o desemprego. 

cont, 
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,Juvent.ude 'rrabalhadlbra x Condições de Trabalha 

Quando' estamos trabalhando, no� 
sa ele?loração aumenta. Os salários 

· �ao, em tOda parte, mais baixos do
que d�s demais trabalhadores. Na

maioria dos países ganhamos abai-'
xo do sâlario mnimo, o que signifi

ca, principalmente nos países do
39 mundo, ISe:tissimas consequências

para nossas vidas, devido ao fato•
do salário mlnimo não condizer com

as necessidades básicas de vida.
Trabalhamos demasiadas horas e

também, de outro lado, vão apare-' 
cendo os serviços temporários, par 
ciais, o que chamamos de �part-t!J 
me º, prinórpalmente no�· eomércios, 

· onde as grandes emp�esas vão optan
do pelo sistema de auto-serviços.

Nas fábricas vamos nos deparan-

do com as novas tecnologias e no
vos sistemas de organização 2ara

aumentar a produção, que trazem co
mo consequência, o aumento das fo�
mas de controle dos traba haôores,

envolvendo os pr6prios traba1hado
res no controle de seus companhei�
ros. No Japão, por exemplo, as em

presas organizam os trabalhadores'
por grupos para controlar a quali
dade e aumentar a produção.

! pedido aos trabalhadores que
façam propostas para melhorar a 
produção, se dá prêmios aos traba-

lhadores que fazem propostas. Esta 
é uma maneira de, ideologicamente, 
prender os traba'lhadores à empresa 
e causar ou aumentar ainda mais a 

disputa aue ja existe. 
Os sistemas de turnos, nao �e� 

mite que os trabalhadores planejem 
suas vidas. Se acu·mula o cansaço e

aumenta o controle entre os traba
lhadores. 

Muitos trabalhadores sofrem com 
o problema de radiação, principal

mente aqueles que tr�balharn n�s

centrais nucleares, pois estão di
retamente submetidos a radioativi

trabalham 2 ou 3 dias por se 
mana, pois se trabalhassem mais .'

morreriam, porém o contato com a

radioatividade é grande e os efei-
tos causados só apareceram com 
tempo. Casos como estes ocorrem 

principalmente na Alemanha 

o

e

Europa. Outros problemas são causa 
dos através dos trabalhos cor com
putadores como: cansaço e enfraqu� 
cimento e problemas com a visão. 

As enfermidades mais frequentes 
são causadas pela falta de segura� 
ça no local de trabalho. Os riti-' 
mos cada vez roaís acelerados de 

produçãq causam, acidentes, princ! 
palmente com as mãos dos trabalha
dores. 



continuação 

Estas enfermidades atingem, pri� 
cipalmente os jovens, pois na maio-

. . ' ria das vezes lhes falta acima de ' 
tüd� a experiência e, porque, por 
serem jovens, assimilam mais o ri ti
mo de trabalho proposto, também ,_, é 
aos jovens que são destinados os 
tra�alhos mais duros e perigosos. 

Juventude Trabalhadora X Desempr·ego

A introdução no mercado das novas tecnologia�, é a principal causa do

desemprego estruturax, pois elas suprimem postos de trabalho, substituin
do os trabalhadores por robos.

Vejamos o quadro abaixo· . 
A' 

PAÍSES 1970 1974 
' 

JAPÃO 161 1500

U.S.A. 260 1/120 �

sutCIA - ( 164

ALEMANHA -
1

133 ... .__ 

ITÃLIA 93 93 

FRANÇA . 30

GRÃ - 135 

BETANHA 

OUTROS - -

1975 

/� 
!l -2 

1978 

1000 

... 

1.1 2500 

JI' 
445 � 600 

l.�{43 600 
/ 

362 400 

144 -

166 70 

l 
- -

� 

' I
\ 

p.. 1980 
-

8000 

3500 

800 

1000 

500 

150 

200 

S700 

� 
1981 1982 1'.)83 

.. 
9500 13. 000, 16.'SÓO

4500 6250 '8000 

1700 1-:aoo 4800 

2300 3500 4800· 

' . .', 

450 790 2150 . 
790 950 2:lt'SO 

713 1152 . 1753 
'. 

- - 2000 
' .'· '

OBS: Aqui só estão computados os robôs com capacidade dé aprendizagem, 
percepção, e que tem .possibilidade de modificar seu comportamento. 
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Como já vimos n des�morego é u� 

problema que ocorre em todo mundo, 

desde os países mais industr;aLiZ 

dos até os que estão em desenvolvi 

mento. As consequências e intensi

dade do desemprego, pari1 a juvPntt1 

de trabalhadora, variam de um ron

texto para outro, mas é um proble

ma central em todo mundo. 

São vários os problemas oue vi 

vem os jovens, entre eles a djfi-' 

culdade de encontrar o primeiro em 

prego. Outros problemas se. seguem' 

a este como: jovens desempregados' 

não estio organizados, n�o há um ' 

tipo de organizaçio direta, ac<lbam 

por aceitar qualquer tipo de trab� 

lho em qualquer condição (acabam ' 

em, trabalhos ilegais, contrntos 

temporarios sem nenhum tipo de 

sistência), falta 

no futuro, pois a 

ral não aceita 

do, este acaba 

tas vezes taxado 

marginal. Muitos 

jogam 

mo um 

as empresas ainda poe como r"'quis_! 

tos que se tenha exper·i:illcia!� 

Em alguns países da Europa, no 

Quebec, Austrália ... os iovens d0 

sempregados receb�m um subsidio 

(antes e depois de trabalhar), es 

te porim, vai reduzindo progressi-

.vamente de valor, assim, quando v� 

mos, não se consegue viver com tal 

.salário, pois já não cohre as ne-' 

cesstdades básicas. 

r '11,"tjor dos jovens da classe ' 

op�rária nao possuem condi�Ões de ' 

estudar. CoM o desemprego, mais es 

cn�sa fica a possibilidade, por , 

exemplo: no Egito, 12.000 estudan-' 

tes deixaram a escols em 1986. Esta 

vam de 3 a 4 anos desempregados. Na 

Coréa co Sul soi dos jovens que con 

seguiram e tudar, não cons ;uem tra 

balhar, pois tanto os patrões como' 

o governo ve0m com rnnus olhos os es

tudantcs, pelo nível de consciência

aun vio adauirindo, pois podem tra

zer prohlPma� para o sistema domi-'

n<1nte.

f.nfü.m, estes e muitos outros pr� 

blcmns vivem a juventude trabalhado 

do desemprego. Es 

de� mp egado, significa, não 

dizer, sentir-se inú

a dignidade, � r consi

muitas vezes, pela família' 

vagabundo. 



Juventude Trabalhadora X Religiões 

Em nosso Conselho, buscamos desenvolver uma análise sobre como os jo-'' 
vens trabalhadores veêm as religiões e constatamos •.• 

Constatamos, a nível internaci� 
nal, que em geral os jovens traba
lhadores não falam de fé, nem peE 
sam, nem creêm em nenhuma religião 
mas experimentam o que querem vi-' 
ver juntos a outros jovens, em gr� 
po, e assim buscam os valores de ' 
igualdade, justiça ••. sem querer 
fazer parte de nenhuma religião. ' 
0s,que creêm em alguma, se exp�es
sam participando de atlvidades pa 
roquiais e dé caridade, em festas' 

.. 

tradicionais.· •. 
Para muitos jovens trabalhado-' 

res, no mundo, a igreja, ou as 
ligiÕes·não dizem muito. Outros 
cre� nas igrejas, celebrações e ' 
que Jesus Cristo é a soluçaõ para' 
seus 
tram nos ensinamentos religiosos,' 
muitas contradições com o que pr�
gamT inclusive o evangelho, este 
está ��terpretado'� eneinaàQ de ·a 
dordo com os diversos tipos de in 
teresses. Alguns joveris são radi-' 
cais, outros acham que há nescessi 
dade de urna mudança para que as 
igrejas correspondam aos problemas 
atuais. 

Se reage negativamente diante • 

.

das igrejas, que muitas vezes, par� 
cem clurnplices ou aliadas ao poder' 
econômico e político, principalmen
te porque na maioria dos países, 
não se pronunciam, ou não o fazem.' 
claramente, contra a situação em 
quevivem a. juventude e a classe tra 
balhadora 

Quanto a influência das igrejas' 
e religiões na juventude trabalhad� 
ra, vemos que através de discursos 
ensinamentos e das escolas que per-. 
�encem as igrejas, na maioria das ' 
vezes, sao difundidos ideais de con 
�orrnismo e passivdade. Também isto' 
ocorre nos continentes em que exis
tem várias religiões. As igrejas e 
religiões de certos paises, tàmbém' 
têm ajudado a desenvolver a cons- ' 

ciência da juventude, a motivar a ' 
participação e a luta frente a rea
lidade. Esta porém não é urna reali
dade em todos os paises. Constata-' 
mos também que tem ocorrido o surg! 
-mente de muitas ceitas religiosas,'
financiadas â nível internacional,' 
com objetivos claros de direita. 

Segue como desafio, aprofundarmos os valores, aspirações, formas de re� 
f.,. 1 çao da juventude frente a sua realidade, como vivem e expressam a sua e, 

nos mais distintos contextos e continentes onde tstamos como JOCI. 



UM BREVE HISTÓRICO DA DIVIDA 
== ===== ========= == ===.:.===t 

A divida externa braslleira, cuja 

chega a 130 bilh5es de dolares, ' 

foi contraída ao longo dos 7nos,' 

principàlmente nos governos mili

tares, que justificavam os empre� 

times no desenvolvimento do pais; 

não se tem dados corretos do rnon 

tante dos emprestimos e onde es�e 

foi aplicado, sabemos oue ""Ste 

nao foi aplicado no desenvoJ.v�men 

to. Hoje por merito desta d i vida' 

vivemos uma dependencia externa ' 

muito profunda. 

Convictos que nao temos condi-' 

ç6es de pagar, o governo e os cr� 

dores internacionais, apenas neg� 

ciam o rolamento, alterando o pr� 

age formas àe pagamento. lllesta • 

tranzação nin�uém sai pa 

manutenção 

de juros e serviços 

garantida, isto é o que 

manter o compromisso de 

e dependencia. 

No período de 83 a 

remeteu 4 5. 3 bilhões de dolêtres ' 

para fora do país em noJT1e dêt divi 

da, recebeu de novos emorestimos' 

apenas 11.5 bilh5es, isso signif! 

ca que pagamos concretamentE� 33 .8 

bilhões, provindo do saldo <la ba 
"' 

lança comercial. Isto i�pli�bu o 

nao crescimento ecohom3.:co, f:odo o 
.. 

-- .. 

. .. 

o excedente foi pago aos banqueiros.

A MORATORIA DO SARNEY
= == ======

Depois da falsa moratoria, que ,·na 

verdade foi uma tentativa populista, 

um golpe pol!tico pois, as reservas' 

00 país estavam em baixa e nao havia 

r0ndicões Tf)ais de pagamento, por 

outro lado, também não havia disposi 

,;ão dos credores de financiar dinhei 

r0 novo para o pais; desde 1983 vem 

diminuindo � cada ano o investimento 

.ra o Bras·1. Até esta data vinha-' 

ag�ndo os juros numa média de 12 

ho s.,,anuais, porém, sem deixar de 

receber movos emprestimos até supe-' 

.ct res • Vdlor que remetia. Esta s2:, 

�uaçao vem se alterando, agravando a 

situação interna do país, que nio 

conta com recursos externos para in 

vestir no crescimento econômico. Ou 

tro fato curioso é a liquidação dos 

títulos da divida brasileira, coloca 

dos a venda no valor de 40% a baixo' 

do valor real; isto significa que 

não hã por.parte dos credores tanta' 

confiança que irão receber, pelo me 

nos parte deste. 

cont. 

•• .. .. 
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O Brasf! vai ao FMI, n:nhu.ma no 
vidade. �ó funáo retribui ã ·v1ãi.iã• 1 

trazendo uma receita de "bolo eco-
• ":;.i � 

nômico", cujo os ingredientes já 
...,�, .00.i:.ffiJfl, :,,, O ir . � • 

conh�cemos: Arro�ho salarial, w 
!->í)Í'.) OS:;>J>' llJJ:lI ç-_. ')- r-;.,01.r,. ..!· , ..... t"'1 

mento cta exportaçao, contencao �i 
t:>.Pl.D.) ,1.,1.,t0Llas-:;_,-; cb (!, ·� ·-,,-,,1 l·J
- aetict publico. o governo começa a 
' }X.!"6d r, 90¼" nb 1.0IJ,'T 'J{' f"·,n•"lV ,. . t, 

bater o bolo, porem essa rece.ita ' ' ... ''HJP. S:::>.I. t.inpl2 r, '--,! t � I.f C\ '\•.... .. oh 
nao tem dado mui to certo, tem:-se __ , 
,.,.JCtE1 �,:,:r0ée1:') F.CIÓ '9 ·,Gch · ... oq nti )Gn
saudade de um bom cozin eiro, • 

CC>w of 9q , -isds:>•::n: 0É·1 i :.•r•p ..fi';)Clr l lf'!O 
-Delfim, mas ulti�amente nao tem pa 

• ,=.d <>F-. c:,1 -i;-o 1-:rn
rado cozinheiro; um ta� Funaro 
quis bater o bolo de braço cruzado 
o Bresser com austeridade, o recém
contrata,d.o, Mailson, diz que tem
que ter têcnica. Seja qual for a 
forma terá efeitos graves, os in�f 
gredientes estão condicionados a 
uma série de fatores influentes, • 
até mesmo·��em irá experim�ntar 
bolo; e gosto não se discute.� 
burguesia, apesar de 

com sãbor de produ�ão, outros 
:tam mais com sabor financejro 

1 estes não tem problemas sempre eh! 
· �m a cii é um e.!l 

tendimento com os representantes ' 
da classe trabalhadora, com gostos 
tão distintos e que dificl.lmeute' 
chegam a um conscenso, sab�m que o 
ing;rediente, arrocho, é um veneno, 
e não gostam dos efeitos que so� 
frern toda vez que comem, por'-m, 
não trabalham saídas concretas pa� 
ra essa situação. 

·-

o un•JJ:la;'t· o.JaI .l.rü·:,-r9mo:::, s;m.Gl
o of>c; , \ ·- f'lOft0:>9 o �rr9m.t::,a9':f::> o:Sn

•11 wtiia- ,. •• 
�� c·onsegu�cias d'esta economia 

.... .  .,....,. .... _ ... - .............. - ... ··-·· ' 
• .. f 

Existi uma re¼ação intima _ent;re _PJ
d:lversos mecanismos e problemas eco-• 

,J ' 1 ' - >f.õ(? 
nomicos do pa1�. Pec:ramos nor exemoln 

n-tt' �11 1 r J ... .  2 .r" e 17'.") o Y--':fJf'tmtr 
a inflação: O governo diz_ aue -1 r�- 1 • 

. .r rt'S-Ud ,Se AT) s 
cont���ar, po-, outF? Jfd,?,, es}��e�ce 
a1t:ravés do Ba.nco CeQtral tc;ixas 11e ;u 

·) 1 " r,,, -... r,- u,-,Y9m� 
rc,s i: fct-m� ..> do p_9rc�ntµaJ $ iirr�JagJg1 
atrãindo investidores da área de pro :.aomr ,., ,...., 1,;,•, "I· v-,c1c.:)�"f ,.6&-
duçao para o merci'ldo

,.,
!iJtanceiro <oa-1 1 , .:.:,.9"' .i. , � l 1. i?. r;ti"""iqS 

PE,±S), causando desague_ç:imento /i;tt ' - f!. , 1 09m � -í1 - • ., nJ.r-p�Cf ")IJ'õ' 6!'.)
produção, desérnpt'ego e inflação. A' 
vêllorização dos pa.J?eis interessa ao 
ge>vernf e aos credores da divida .i!! 
tEirna1 qu� necessitam de garantia de 
re•servas monetarias a disposição do 
C:TÇ>Yerno e da valorização dos t!tulos · 

d.cs1 ·ua r�opriedade. Outro dispositi
vci se11!.Prr .. acionado - ê a emissão - ã.;•

mc,eaa�, que circulam lÕtes novos sem 
de valores mate

--

ri.ai D • Para incentivar a exportação' 
o governo promove e é levado a prom2
i1eir a desvalorização da moeda-, ao 
meismo tempo que ª desvalorizado 'no ·'·ç

meircaá.o internacional nossos produ-' 
to•s. 

Os gastos pablicos não são contro
lados, n�o que seja necessário a re 
dução dos sal!rios dos funcionarios' 
pÜbl�cos, como afirma o governo qua� 
do congelou a URP do funcionalismo;� 
não estã ai a grande questão dos gaê 
tos, a classe trabalhadora já tem �1 

seus salários ,arrochados seja qual '
for a categoria. Nem tão pouco est�o 

.. .., .. .. .... 
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... nos serviços que o governo 
presta a população, que quando 
gratuito, são de péssima qual! 

dade e quando há taxas, são 
reajustadas como qualquer ou-' 
tro produto, alias o governo é 
o primeiro a reajustar suas�t �
xas de serviços, ·arrastando os
preços dos demais.

Pagamos e continuamos a· p�gar 

O pagamento da divida se dâ' 
de várias formas: O pagamento' 
dos juros, remessa ilegal de 
lucros das multinacionais para 
s�us países de origem, venda ' 
das empresas estatais "a preço 
de banana n , e agora surge ou�' 
tro meio, que já está se dando 

nao sabemos ainda o quanto já 
foi negociado, independent:e 

disto já podemos analisar como 
mais urna forma de presentear ' 
màis urna parte da economia 
país para um maior dominio es 
trangeiro; Transferir a divida 
em investimento, transformando 
em ações do mercado interno 
cria uma maior participação do 
cápital estrangeiro, que passa 
a deter uma parcela ainda 

maior do capital interno e acu 
mulando poder de influência na 
política economica. 

JJ�rspectivas 

A constituinte aprovou cinco anos de 
mandato para Sarney, dando-lhe o res
paldo necessgrio para continuar nego-' 

ciando a divida brasileira. Isto era 
esperado pelos be.nqueiros internacio-' 
nals que necessitavam saber com quem ' 
estavam negociando. Agora ouvimos fa 
lar nos jornais que novos ernprestimos' 
estão sendo liberados para o país, is 
so significará em breve uma reação do 
mercado interno, melhorando temporari� 
mente a situação econômica, controle ' 

gradativo da inflação e desemprego. E� 
ta recuperação qern num momento estrat� 

g1co para o governo que está com sua'' 
imagem desgastada e precisa recuperar, 
poi vem ai as eleições. 

Bara a classe trabalhadora dentro 

uma sa!da O Rompimen
to Definitivo, O Não Pagamento da Div! 

da Externa, isto traria consequencias' 
no mercado internacional r significaria 
um abalo do capital internacional, e o 
Brasil sofreria pressões externas mai� 
res. do que já sofre. Este passo porém 
não precisa ser dado isolado dos .. de 
mais países da Am�rica Latina e Caribe 
que vivem as mesma situação brasilei
ra. 

No pr6ximo Boletim esperamos contar 
com a análise dos militantes, aprofun
dando este tema e levando elementos n� 

vos. A sugestão dos cornpànheíros indi
cando quais aspectos da economia gosta 
riam de aprofundar será bem aceita de 
nossa parte. Picamos por aqui .•. 



CONJQN'I'URA QQ MOVIMENTO OPERÁRIO 
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( O debate no Interior 

F.m 1983 era fundada a Central Oni 

ca dos trabalhadores. Orna nova pági

na se abria-na história da classe 

trabàlhadora de nosso pais_ A CUT 

nascia para romper com mais de 50 

anos de sindicalismo de colaboração' 

de classe, com o peleguismo e a es-' 

trutura.sindica1 ·facista imposta aos 

trabalhadores pelo gove�no populista 

d'e Getúlio Vargas. A CUT nasce da ex 

periência acumulada pelos trabalhad� 

r�s durante os anos da ditadura. Nas 

ce para ser uma alternativa de orga

nização para os trabalhadores, auto

noma e classista_ 

Cinco éfnos se passaram desde aque 

le histórico congresso de fundação. 

Sem dúvida alguma a CUT se colo-• 

cou a frente das lutas dos trabalha

dores do campo e da cidade. Sem dúv. 

da alguma ela representa um signiri 

cativo avanço pa�a os trabalha ores. 

Mesmo o.s patrões t. i v0.ram c1ue reconh�

cer sua força, sua c�nbativid�de e o 

seu peso junto aos trabalhudores. 

Mas cinco anos de vida não signi

ficaram uma consolidação da CUT, no 

seio dos trabalhadores- A CUT não es 

tá efetivamente implantada e muitas' 

debilidades têrn sido reveladas em to 

da caminhada. A nova estrutura sindi 

�al que a CUT veio inaugurar e que 

foi aprovada no 29 Congresso Nacio-' 

nal, permanece na maioria dos sindi

catos Cutistas, na tese. 

da CUT) 

poucas mudanças ocorreram?� 

se passa no interior da Cut que 

se garante na prática as deli�e 
dos Congressos? 

AOJT é uma proposta 0.1_1e está sen 

ao construida. Muitas questões ain

da não estão definidas dó ponto de 

vista político, os sindicalistas 

que estão na CUT, não romperam to-' 

talmente com os vícios resultantes' 

da velha estrutura sindical. E fi-' 

nalmente porque há no seu interior' 

um debate sobre o seu papel, suas 

táticas, estratégias, etc. 

Quem esteve no 29 CONCUT, pode ü

com anhar o processo eleitoral, on 

de três chapas concor�eram a dire-' 

çâo Nacional. Corno foi ou deve ser 

interpretado este fato? Se no mesmo 

campo, todos os companheiros que 

romperam com o reforreismo, encon- ' 

tram-se em disputa entre si. Certa

mente não será porcausa pura e sim 

plesmente do sectarismo, nem somen
te pelo poder dentro da central. De 

ve .ter mais coisa ai. E realmente ' 

tem. 

Atualmente no interior da CUT, há 

duas forças principais de pensamen

to sobre o seu papel. Não sao somen 

te duas. Porém, as que se manifes-' 

tam de maneira mais forte e também' 

onde estão colocadas as guestões�de 

fundo são duas. 
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Mas vamos outra vez relembrar o 

congresso do Rio. Nas três chapas ' 

apresentRdas e que disputavam a di 

reçao nacional da central, podemos' 

assim identificar: na chapa 1 esta

vam os companheiros que compõem a ' 

força rnarjoritaria dentro da CUT e 

que cijamamos de "Articulação", e o 

grupo que representa o chamado " no 

vo sindicalismo" ou o "sindicalismo 

do ABC 11 • Na chapa 2 estavam os com .... 

panheiros gue se colocavam defende� 

do as posições apresentadas naquele 

congresso através da tese intitula

da II Construir a CUT pela Base", e 

na Chapa 3 os companheiros da cs. 

Sindicalismo g� �gggg
Sindicalismo�� �g��

A "Articulação", defende um sindi-

lismo de massa, o que sirJnif ica que 

acredita nas gran<les mobilizações de 

massa corno forma de provocar consci 

ência de classe e "desenvol.vcr l'I sal 

tos de consciência polític,,". Nr-stc' 

sentido prioriza o papel economicis

ta de central, sítuando-n numa pers

pectiva imediatista, a medida que vê 

as campanhas salariais como um fim ' 

na mobilização de massa, e sua cons

cientização. Trabalha muito mais a 

· conquista da máquina sindical do que

a construção do poder operário.

"A CUT Pela Base", acredita na OE_ 

ganização de massa dos trabalhadores 

a partir de organismos de base, que' 

sejam instrumentos de organização e 

reivindicação ao mesmo tempo que peE 

mitarn o excrclcio da democracia e do 

poder pelos trabalhadores, que os ca 

pacitem na luta para o confronto com 

a burguesia. �mplia o papel político 

da central mais além do que o aspec

to econômico situando como urna alter 

nativa de organização dos trabalhado 

res. 

�Pssas quest6es se situam os pon

tos centrajs desse debate. Esse ernba 

te em si não é prejudicial a Central 

nem a sua construção, urna vez que t� 

da a história do movimento operário' 

fo" marcada pelos debates de idéias' 

e-práticas e podemos dizer que de

certa formo, esses debates jogam pra

frente o movimento operário. Agora '

algumas práticas precisam serem me-'

lhor refletidas para que não ocorra'

que este mesmo embate signifique

a implosio da Central e emperre a lu

ta dos trabalhadores, como um dos re

sultados d�sta l�ta interna.

Costumamos dizer que cada cabeça' 

e umà cabeça. E isto todo mundo con

corda. F.ntão é possível afirmar que 

nem todo mundo pensa as mesmas coi-' 

s«s sobre os mesmos assuntos. Porta� 

to no pleno exercício da democracia' 

operária é preciso criar condições ' 
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para que cada idéia seja respeit� 
da e nao uma se sobreponha outra, 
principalmente sem ter sido dada' 
as condições de disputas no mesmo 

níveil.. 
Nã0 é o que concretamente está 

ocorrendo no interior da CUT, on
de há visões dife�entes sobre va 
rios aspect0s de sua. proposta e 
funcionamento. O grupo marjoritá
rio, que é representado pela "Ar
ticulação", tem usado diversos �� 
pedientes não muito ético� para 1 

.. d1 1t:ontinuar garantindo a sua hegêm� 

rtia na instãncia de discussão e 
de deliberação da Central.�ode�o? 
•ver diversos .. fatos para ilustrar a
colocação. Vamos ver alguns:

A intervenção externa de São

Bernardo (SP) no processo de elei
ção dos químicos de,São Paulo,
quando foi realizado um seminário
sob o pratocinio de São Bernardo,

para discutir as eleições do sin
dicato, com a presença �o Lula.
Entre outras coisas
comparação entre os dois sindir.a
tos e perguntado a crual dos

os trabalhadores preferiam.
ficou só nisso, mas o

1:1ial, carro, etc, .. ' (de S.B.C)

tem sido usado na intervenção de
um processo em uma diretoria ·cu
tista, sem respeitar qualquer

princípio de unidade da Central.'
Em Sergipe, no último congresso '
estadual, esse grupo teve minoria
na composição da diretoria e por
tanto não vai assumir. Não e pr�

ciso aue sigamos dando I exemplos, 
1

pois
os companheiros podem acompanhar em� ) , � , 
suas regiões a fo�ma como este grupo' 
vem trabalhando, a partir dos congres 

. 
-

sos regionais e estaduais e das dire
torias que estão, pode�. ver como eles
trabalham a massa mais atrazada dos ' 

1 

trabalhadores, através de um discurso 
. 

' 

anti- tendê e de como personalizam 
algumas lideranças e por ai garamtem' 
os votos para suas propostas nos con

gressos (é só lembrar no 29 CONCUT 
quando eles queriam .passar uma propos 

' ·,,1c· , ·-

ta E' botavam,, po,r exemplo, um Avelino 
Ganzer, um Meneguelli para defender,' 
porque dessa maneira garantiam a vota 
ção) não precisamos também falar do 
papel que tem cumprido as asses�orias 

1 r /' r 

que são pres�adas as diretorias e op� 

sições sind ·c�1s em várias regiões do 

r.a:ts. 
N� ss quer com isto afirmar oue ' 

no outro grupo que se articula em to� 
no da tese "CUT pela base", não te- ' 
nha.m também práticas que verdadeira-' 
mente não concordamos, principalmente 
pela sua heterogeneidade. Agora o que 

fundamentalmente nos �nteressa como ' 
cutistas, discu�ir enquanto JOC? 

1 • 

�1ndamentalrnente nos 

F.nqua.nto 

Interessa avaliar a nossa interveft 
çâo no movimento operário através das 
aq.Ões militantes desenvolvidas neste' 

nível, seja nas direções de: sin�i��, 
tos, seja na hase, em oposições ou em 
grupos de base de categorias, etc. 



• 

cont. 

:1 

Retomar as discussões feitas no 
movimento, inclusive durante o en-
t . dº 1 d f 

J.z • -ro s1n ica , on e aziamos uma ava 
liação do momento de des,gaste's 'au� 
•viria a sofrero movimento operâ�ib,
por causa da priorização aó �raba-'
lho de organização, avaliamos que
as candidaturas apresentadas naqué
le momento de lideranças do movime�

:-

to sindical, naõ surgi�rn a partir '
de urna discussão das categorias,

, • J ) ' 

mas ·viinham cç,mo uma proposta discul-
t:ida na isntancia do partido, mas

que trarta �eflex9s no interior da
CUT, como f a.tQ aconteceu outras dis

.. ,. 
cus soes.,

Essa·di$�ussão da nossa inter-'
vensão na Central não deve aconte-'

1 

cer somente ,porq11e temos que tomar'

uma posição, ou porque temos que '
escolher entre o menos �uim para
a�oiar, no�sa preocupação deve
mais além disto, pois está em risco
a CUT, como prop0sta de organizaç,ão

dos trahalhadores, a CUT oue ajuda
mos a fundar e da qual efetivamen-

te participamos e 0ue sob�etudo a
creditamos ter um papPl a cumprir
junto a classe trabalhaaora.

Portanto devemos lutar para aue

seja fortalecida a organização de
base da Central, lutar para que no'
seu interior sej.a, garantida o prin
cipio da democracia operária. Para'
q.ie sejam consideFados os diversos'
níveis de consciência e participa-'

ção dos trabalhadores.

J 1, ,. 

'J 

l 

Garantir o que afirmamos em nos 
sa D.P. de que devemos atuar no sen 
tido'de contribuir para �o�p�r todo 

!) i . 'd d d sectar smo e motivar a uni a e e 

ação dós trabalhadore�. 
1' ' 

Este ano estará acontecendo al 
1tv1 ·,r, --. r .  'I -

�umas eleicÕes que estarão e�voi�i-
d'os militantes do movimento. Neste' 

momento então é importante que cada 
f)

nocesso que for se definindo seja ' 
·levado em conta os principies que

; , ti J:) 

�orno conjunto definimos para a nos-
1 J((r 1 -' l 

sa participação. Sohr�-tudo as· dis • 
',t..;·

J 

cussões de particiraç,ã9, nest� pro-' 
cesso de se dar o máx

1
im9 em conjun

to e deve sempre as p9sições desse' 
, r /.,! 

conjunto, além disso.én\TÇIPOrtante '
medirta do poss!ve+

1
01 ,�i�it�ntes

regi&es dif�r�nteij
1
9ue te� açio'

1 • .. t. 

'sindical acompan�ar O$ processos de 
• 1 i 1 ' t') t·,. !"'I , ... ''

oútras regtõe� em qu� há militantes
,, ' . ' 

envolvido�. Isso cont�i�ui para ir 
mos gaêt"antindo a ori,�IJtação comum ' 
da acao da JOC no r!,'{el .sindical. 

1 

Réalidade dos Trabalhadores 
Reação dos 

A cada dia que passa mais 

agravam as condições d� vida da 
! 1 

• 1 

classe trabalhadora, aumenta o arro
i ·r'"=l-: 

-

cho, o nível. e a qualidade de vida' 
. ' " 1 ()/11 

da familia trabalhadofa fª�: oaces-
so à saúde e a educação é um privi

légio de uma pequena minoria da p� 
pulação, o mínimo não é garantido' 
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nem pelo Estado que devcira admi

nistrar a prestação de serviços à 

população. Com o que ganha o tra

balhador não pode pagar aquilo 

que deveria ter direito por lei. 

A constituinte está tendo O 

desfecho esperado já que sua com 

posição conservadora não iria com 

templar as reivindicações e os a� 

seios dos trabalhadores. Está sen 

do legitimado o processo de tran-

slção burguis. Não vai ter ele! 

ções diretas para presidente, por 

exemplo , e isso era urna das espe� 

ttativas com essa constituinte. 

Para o trabalhador a coisa não 

está nada boa. Mas qual tem sido' 

a sua reação ? 

Ao tomarmos pelo último 19 de 

Maio nas principais capitais do ' 

pais, teremos uma idéia üa difi- 1 

culdade que está existindo de mo 

hllizar os trabalhadores. As úni

cas categorias que mobilizaram de 

maneira massiva nos últimos meses 

foram ps funcionarios publicas, 

na briga pelo não congelamento dn 

URP, mesmo assim houveram cente-' 

nas de demissões. 

Isto significa que eslá coloca 

do os desafios para o Mov. Onerá

rio que deverá saber superar as 

suas dificuldades internas, para' 

apresentar ao conjunto dos traba

lhadores uma resposta e uma pr� 

posta alternativa para a situação 

e que aponte "na perspectiva da cons 

trução de uma nova sociedade. 

Para tanto é preciso fortalecer os 

nossos instrumentos de organização e' 

de luta. Precisamos cosntruir o poder 
.

dos trabalhadores, através de mecanis 

mos que garantam o exercício deste po 
... 

der e também de participação. Implan-

tar a CUT em todas as categoria s, da� 

do-lhe o papel que cabe de direção 

das lutas dos trabalhadores, garanti� 

do nossa autonomia de classe. 

39 CONCUT 

Este ano a CUT estará realizando o 

seu 39 CONCUT, e com certeza estarão' 

tarnhém participando muitos militantes 

do movimento. Durante o C.N. é preci

so que se garanta uma discussão de 

nossa partjcipação neste 39 CONCUT. ' 

Assim também corno tirar alguns encam!_. 

nhamentos de corno garantir uma articu 

lação antes do congresso. Essa discus 

são deve ser desenvolvida em todos os 

níveis, desde a cidade, e no sentido' 

de motiva-la e garanti-la é que neste 

B.M. estamos priorizando a sua intro

dução no ponto de análise ao movimen

to operário. Sobretudo porque é uma '

realidade que está sendo vivida pelos

militantes, principalmente por a�ue-'

lcs que estão no Mov. Operário e tam

bem pela importância da discussão em

si.

Certamente muitos aspectos nao fo 

ram aqui ahotdados, está� apenas uma 

introdução cm uma discussão que está' 

sendo feita dentro do movimento. 
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Com este terna, abrimos a nossa 

Semana Internacional da Juventude 

Trabalhadora no ano de 88. Buscan 

do garantir os objetivos e cará-' 

ter da semana, vários jovens, do 

norte ao sul do país, tiveram a 

oportunidade dee:starern participa� 

do e/ou preparando a realização ' 

deste evento em suas cidades. Sem 

esquecer que também foi realizada 

em outros países. 

Na semana, os jovens trabalha

dores têm o espaço de apresentar' 

a sua realidade utilizando vários 

meios para se expressar; seja p� 

la música, jogral, teatro, etc. ' 

N6s militantes, conseguimos envo� 

ver nossos contatos e aos poucos' 

fomos apresentando a JOC como urna 

proposta alternativa de organiza

çao. 

Consideramos a Semana como uns 

dos meios mais massivos que o mo 

vimento tem, (sem falarmos do Con 

gresso), percebemos que com todos 

os esforços ainda não garantimos' 

que ela parta das ações militan-' 

tes e vá dando uma dimensão mais 

ampla de nosso trabalho. Mesmo 

sendo realizada sempre-de 24/03 à 

19/05 sempre deixamos para prepa-

raMla em cima da hora e muitas ve 

zes até deixamos de realiza-la. 

Retomando historicamente as Sema 

nas, constatamos que, com este meio 

muitos jovens conheceram a proposta 

do movimento e foram sentindo o de 

sejo de somar forças junto aos mil!_ 

tantes, era um passo para a inicia

ção à JOC. Situando nossa experiên

cia no interior do MOv. Operário, ' 

'destacamos que ainda é uma dificul

dade envolver os trabalhadores de 1 

forma organizada para participar do 

19 de maio. Podemos junto aos jo- 1 

vens trabalhadores, contribuir não' 

s6 com a presença organizada no 19' 

de. Maio, mas apresentando a nossa ' 

realidade e propostas específicas ' 

para que junto com a classe traba�� 

dora posam ser aprofundadas_ e rei-' 

vindicadas. o congresso com suas te 

ses e manifestos foi um meio de che 

gar a muitoc. jovens, e a SPmana em 

algumas cidades, teve o papel de 

continuar estas reflexões. 

Pbrtanto a Semana Internacional' 

da Juventude Trabalhadora, tem que 

ser cada vez mais da juventude. 



(0 lt a clrv cl-<l. ';o d da.e/ e� 9 4e I" ,z. a lt � a r�tn 
a , .S cz. m.a na.. - J:--n t,z ma. c.i.C9 "1.a l _da. �Jt-t· � e,�--J.t\l;.cl 12

j ra-ba lladCDt?a

,. t. 

··1",

l 1 ,. fi \ ,- • 

'. r 
t 1 •.' I 

·., h t 

,. 

13t}e� 

... 2 Ít>1-1iCt.le�et__ 
• 3 1ere�rn..Q.

• � -:(e; �·<7-,. J� ? (ÂY.JQ\'l_q, 

• 1 e OJ'Yl Q ya. P L

• 3 :J3elo,, ��-..,i�ovtk

• 4 "1Z,ec i.f e
.5 {�e?· Avtt-ru> 

.'3 �V>iqcicq. 

• JO aa_�cz

1f , J 

' l
1 

1 • •  1 

,, ' 

• Li ( pú. ,,(e,/��
• ll {ali-e_ 1�c1o� ·

. • 1'5 r'(à �llaf Ll
. ' 

• I·� 2 .1?o.u f o

• 15" t1_a._u.ó. ,,

• f'-,:·fikC:nt�r�

• l & , Co.wtipilrlaS
' � f q Cur t � i'�� 

'"iq, ' .�, ;J:,.h, 9 !esr" 
• z t E'r\�xl ni_' 

._ 2,2. ·�ss.o �4\.i.dó ,._, · . ,�'

.... ·.· 
• • � .. _ r • .. 

� •• , -;r. .,-, S 



11 Gostei muito, me senti muito bem e segura capaz 

de organizar algo. Me senti mais motivada pa�a 

continuar; pesquisamos muito sobre a Ãf;rica do 

Sul e preparamos uma peça, agora acredito mais .. 11 

--....,-...llillll!_____ (Feira de Santana) 

1
1 Adorei. Foi a coisa mais democratica que eu já 

vi na minha vida. Foi Ótimo o trabalho na plená

ria, também gostei muito do Slaide sobre a histó 

ria do negro. Foi bom discutir sobre os jovens ' 

trabalhadores de outros países ... " 

lFeira de Santana) 

" Tinhamos um objetivo de despert�r a cons:ciên 

eia dos jovens e conti�uar refletindo a sua rea

lidade deste local até ainternacional. Conseaui

mos sentir o mímimo do que se vive no Chile, 

Ãfr)ca do Sul. Envolvemos alguns jovens, porem

faJ!tou trab�harmos mais." 

11 Desde que entrei na JOC, só no ano passado que nao 

tentamos fazer a Semana. Fste ano conseguimos dar 

passos e envolver nossos contaLos, para o estado foi 

um avanço." 

(São Paulo) 

11 Tivemos muitas falhas, porque as cidades· ti--,' 

condições de fazer mais do que fizeram. Afinal e 

um meio anual no nosso calendario e veio após um 

congresso. Principalmente para as cidades novas{ 

este é um meio fantastico, muitos conhecem e ini 

e iam na JOC ... 11 

(São Paulo) 



" A  semana quer responder ao carater massivo, 

quer a participação ativa dos jovens trabalha 

dores, despertando a consciência, visa também 

um espaço de entrosamento, lazer, ver os val2._ 

res que a JJTT tem. Nisso em parte alcançou,' , 

foi um momento legal, consequimos criar um es 

paço Ótimo." 

(Cama.çari) 

t bom relembrar que as cidades que ainda nao enviaram suas avalia 

ções, materiais utilizados na SIJT, podem mandar, nois estaremos' 

preparando um documento Único para depois ser melhor avaliado. 

�½um�� o..·ti. vi do...d e.�

cle.sen vof vida.� 

-na� e i. ela& '2-� • • ,

•
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AC/AO �ll�L�TANTE 
�rnoridodes 

Nos dois Últimos anos, apos 

uma avaliação profunda do mo 

vimento, de sua ação e organ1 
zaçao, temos priorizado a di� 
cussa� da organização de base 
(grupos de base) e da inicia-

ção ao movimento de outros j� 
vens trabalhadores. Isto por� 
que estes dois pontos foram ' 

vistos como as principais di
ficuldades do movimento naqu� 
le momento. No Conselho Mun-' 
dial vimos que nao eram pro-' 

blemas só da JOCB mas de mui
tos outros países, também. E 
neste Conselho se definiu, 
também, que será uma priorid� 
de do Plano de Ação Interna-' 

cional, para os próximos anos 

a iniciação. � claro que es 
tes pontos não devem ser pre� 
cupação só de alguns momentos 
específicos e sim uma preocu
pação constante, permanente' 
da JOCI como define nossa De
claração de Princípios com a 
nossa Tarefa de Educação. 

t1as o que faze.E_? 
O que devemos garantir? 

Constatamos que os militan

tes sempre estão em contato ' 
com outros jovens trabalhado

res, discutindo com eles os 
problemas, sua vida, muitas ' 

vezes buscando juntos resolverem os pro
blemas, levando-os a participarem de ati 
vidades mais amplas promovidas pela JOC 

� -

ou por outros orgaos de classe, sindica-
tos Central Sindical e outras organiza-' 
ções. Mas acontece que isto não tem tra
zido retorno para a JOC, ou seja, novos' 
militantes. Ou mesmo nao consegue ir fa 
zendo os jovens irem compreendendo a JOC 
em todos os aspectos: ação, organização, 
orientação, características, método, pro 
posta politica etc. 

Isto tem ocorrido porque nao garanti-' 
mos no desenvolver das ações alguns po� 
tos fundamentais para se atingir os ob 
jetivos que determinamos. são estes os ' 
pont!os: 
- A an'lise da realidade desde os locais

onde estamos e queremos desenvolver nos
sas açoes.

- O planejamento das ações, mesmo que in
díviduais, junto com a equipe de militan
tes.
- A revisão periódica dos passos deste '
planejamento.

E por não garantirmos estes as�ectos,' 
muitas vezes nos vemos até perdidos dia� 
te da conjuntura e das exigências que 
ela vai nos fazendo. A ação concreta 
um fator muito importantíssimo na vida ' 

do militante e do movimento. Mas por ser 
mos militantes da JOC e por estarmos en 

volvidos com outros jovens na ação deve
mos garantir a revisão em dois níveis: 



-· Junto a estes jovens com quem

estamos em açao, de uma maneira'

que êles possam-compreender.

Junto ao� militantes da JOC 

onde podemos aprofundar um pouco 

dentro de nosso nível de forma-' 

ção enquanto militante. Para is

so a JOC conta além da experiên

cia doncreta e de vida de seus ' 

militantes, com alguns materiais 

que são a síntese desta exverie� 

eia como é o MÉTODO e a DEC.L.ARA

ÇÃO DE PRINCÍPIOS. 

Outra coisa fundamental, e 

que muitas vezes em n0sso�ia- 1 

nbs não definimos com clareza é 

como vamos a partir de nos�a 

açao ir apresentando a JOC aos 

jovens e como vamos desafia-los' 

a assumi-la. Desta forma fica 

muito expontânea a iniciação, is 

to é, não planejada, sem coorde

nação e por muitas vezes muito 

reduzida e limitada a úm pequeno 

número de jovens trabalhadores. 

t preciso que todo o militante en 

tenda desde o início, que a necessi

dade de desenvolver uma ação militan 

te, de iniciar sempre novos jovens ' 

na açao e no movimento está intima-' 

mente ligado ao projeto da JOC. Nós' 

f - . íqueremos garantir uma orrnaçao inte-

gral dos iovens trabalhadores para '., 

que cada um e todos assumam, partict 

pem de tudo o aue disser respeito às 

suas necessida�es, enfim a sua vida. 

E isto esta relacionado ao tipo de ' 

sociedade que aueremos construir: d� 

mocrática, justa, participativa, so� 

cialista. Que ela esteja estruturada 

em função das necessidades e que se 

ja organizada pelos trabalhadores. 



� 

A JOC compreende como fundarnen 
tal para a formação dos militan-' 
tes, o processo de açao .onde 
aprendemos fazendo e avaliando as 
falhas que esta ação vai tendo e

tirando lições dos passos que va 
mos dando. E: através da açao que 
entramos em contato com com novos 
jovens e desenvolvemos um proces-
so onde ningém ensina, e sim 
dos aprendem juntos .. 

to 

No entanto sabemos que uma 
ação isolada pode ter muitas limi 

tações, por isso, consideramos 
bastante importante, também, os 

encontros que possibilitam o in- '· 

tercâmbio destas ações até o apr� 
fundamento das questões que nosso 

• engajamento vai criando. Neste
sentido este ano tem sido bastan
te rico com vários encontros

colocaremos a segui�, deste o
vel regional até inte�naciôna

Nos dias 04 e 05 de junho rea
lizou-se a assembéia m11·tafite do 
RS, em Porto Alegre, com a parti
cipação de 38 militantes, onde se 
fez uma análise da realidade. Foi 
aprofundado alguns pontos como: 

Papel do partido e da central, 
•e como vemos tudo isto a partir '

da nossa ação. Análise da ação, 1 

• • • 

tendo como referênciã duas açoes. Con 
cluiu-se o novo processo de eleição ' 
no estado, ficando eleita Monica da 
cidade de Cac�oeirinha - comerciária/ 
professora. A assembléia foi marcada' 

por uma participação bastante positi
va dos militantes. 

De 01 a 03 de abril realizou-se o 
encontro de militantes da região NO/ 

NE, que contou com a participação de 
22 militantes representando, Camaçàri 
Fortaleza, B�lém, Terezina e Feira de 
Santana. Participaram também 03 coor
denadores nacionais, que estavam em ' 
visita na região. o encontro teve co 
mo ponto central uma análise ,-onjuntu 
ral com o objetivo de subsidiar os m! 
litantes na ação que vão desenvolven

do. Avaliouse a ação da JOC na região 
e viu-se que o desaf�o é grande - em 
�ermos de extensão e fortalecimento , 
dado aos projetos da burguesia. Dias' 
04 e 05 de junho ouve um encontro da' 
coordenaçio que definiu os no��s dos' 
delegados ao 269 CN da JOCB e o nome' 
do novo ampJiado entre outras coisas. 

Assessores: 

A JOC ao longo de sua existência ' 
tem se definido como um mqvimento 
cristão e uma das formas de buscarmos 
elementos neste sentido é contar com 
a participação de religiosos em todos 
os níveis do movimento. 



Com o objetivo de aprofundar o p� 

pel que a assessoria cumpre dentro ' 

do movimento� realizamos alguns en 

centros regionais com os padres e 

freiras que de uma forma ou de outra 

vêm contribuindo conosco. 

Estes encontros vizam ser uma con 

tribuição à formação de religiosos ' 

que estão em contato com a JOC e dis 

cutir uma. politica de iniciação a ou 

tros r pois todos nós· sabemos as dif� 

culdades que o movimento enfrenta 

nesta questão. A JOC sempre deu sua 

contribuição nos avanços da igreja 1 

no Brasil e sabemos que hoje esta-' 

mos frente a uma nova investida do 

Vaticano para desarticular� ala pro 

gressista favorecendo os grupos ca 

rismáticos. Constata�se que são pou

cas as cidades que tem desenvolvido' 

um acompanhamento a padres e freiras 

por não ter claro o papel que oum 

prem, fica augi o desafio 

tirmos mais afundo 

Os encontros se realizaram em� 

RS - 13 de maio em Porto AJ.egre. 

Centro - 30 e 31 de maio em B.H. 

�ncontros Nac�onais: 

Comerciarios: 

Conforme discussão feita no 49 

CNJT, de as categorias organizarem ' 

encontros nacionais, nos dias 01/02' 

de abril se reuniu em são Paulo uma 

comissão de comerciários para pr�· 

parar o encontro Nacional de Comer 

ciários ,1 ,que será nos dias 08 e 09 

de Outubro de 88, ainda sem local' 
definido. '

Já estão nas cidades umu pesqui 

sa que deverá levantar elementos ' 

de análise da realidade da catego

ria. Todos devem contribuir com a 

preparaçao deste importante passo' 

dos companheiros. 

Corno m0vimento de jovens traba

lhadores, em um sistema capitalis

ta corno este, urna das coisas que 1 

mais nos preocupa e a questao fi-' 

nanceira, pois corno dizem, "diinhe.!_ 

ro não ê problema é solução". Te 
.... 

mos consciência que com o sálario� 

de fome, que ganhamos não susten-' 

taremos o movimento somente com a 

nossa contribuição, mas que ela 

tem um significado importante na ' 

formação dos militantes, nao ha di 

vida. Fo:i. com esta preocupação que 

aconteceu nos dias 21 e 22 de maio 

o encontro nacional de tesoureiros

em SP. Entre outras coisas havia

uma questão de fundo no encontro '
que é a organização financeira do'

movimento em todos os níveis, sa-'

lientando que esta questão tem que

deixar de ser uma preocupaçao pe 

cont. 



... de um tesoureiro na cidade, 

mas temos que caminhar para a 

orgainizaçio de equipes de fi- 1

nanças em todos os níveis para' 

melhor planejar a vida financei 

ra do movimento. 

� f ,E<b�c.1'NJIA1 
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Em 87 realizamos, em meio a 

um acumulo de coisas, nosso 259 

Conselho Nacional, que teve 

caráter extraordinário, pois 

nha o objetivo de discutir um 

mom�nto específico do movimento 

tendo em vista a realização do 

49 CNJT, e o VII Conselho Mun 

dial da JOCI, aqui no Bra$il. 

Neste ano retomando o ritimo 

normal dos conselhos, o 269 cum 

pre um papel de avaliar e reto� 

mar os últimos 4 anos de plane

jamento do movimento e planejar 

os próximos quatro anos. 

Como sabemos, a necessidade' 

que temos de dar passos em uma 

série de coisas, esperemaos que 

realmente ajude a dar passos 

dos militam:es. 

- Conteúdo Central:

na açao 

Como já colocamos na pauta de pr�

paração, durante este conselho esta

remos priorizando o seguinte-· conte� 

do• Análise da JJTT e da conjuntura, 

avaliação do �lano de ação d� JOCB e 

sua projeção, considerando a organi

zação e coordenação destas açoes. 

,..., Preparação: 

Pensamos que para uma boa prepar� 

ção deste conselho, poderemos recor

rer aos seguintes materiais: 

- relatório& dos CNs de 84,86,87;

Encontros nacionais de categorias'

acontecidos também neste período 

mais os iá realizados em 88. 

Quanto a análise de conjuntura, ' 

�staremos enviando um subsid�o para' 

os delegados terem presentes alguns' 

elementos. 

Por questão de tempo não enviare

mos para discussão como pensamos à 

principio. 
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Conselho Nacional da JOCA. 

A Argentina assim como a maioria 
dos países da América Latina, =oi ' 
foi vitima na década de 70 da inter 
vensão militar. O movimento operá-' 
rio foi esmagado muitos militantes 
foram presos e até 9ente inocente ' 
desapareceu. Em meio a tudo isto a 
JOC naquele país também sofreu pe!_ 
das e seus militantes foram perse-' 
guidos pelo nível de comprom.:i.sso e 
engajamento na luta pelos direitos' 
da classe trabalhadora, apôs quase' 
uma década de luta do povo contra o 
regime, começa no in!cio dos anos ' 
80 umá nova abertura. A JOC tambêm' 

;começa a dar passos no sentido de 
se rearticular, e como solidarieda� 
de·aa UOCB vai dando passos neste i

sentido. Nestes Últimos 
constantes as visitas e 
bios entre os 

Seu 19 Conselho 

Sabemos que sua histór::1:.1. a JOC1\. 
já realizou outros conselhos, roa� ' 
nao temos dados sobre datas ou n(un� 
ros de conselhos. Na retornada de 
sua caminhada realizou em março o 
19 Conselho da JOC Argentina, o que 
significa um importante passo na o�

ganização do movimento naquele pais 

�9 C.N.J.�. da Venezuela 

A experlência de realizar congre!. 
SOS de jovens trabal�ado,res, vem. ses 
do desenvolvida com êxito, pelos pa! 
ses da l\ltiéric� Latina, como meio mas 

•
sivo de rnobili�ar e iorroar a juventu 
de trabalhadora. o C�Jresso aconte� 
ceu de 31/01 §. 03/04 de 88�1 ·c�ntaram 
corra p��tici�açRo• de 126 d�legados. 
Fol -r:e.sul ta.do de um p::oce$$0 forma't!, 
vo nas bases� o cc,ngl."'.zso nacional. ' 
discu"Ciu !:'.e te tema.s que mais afetam•

a vida da juvE>,ntude trabi:a.lhadora na

Venezu@.Ia� 'os temas foram� 
,.., Condiçêes de vida 

� CondiçÕês de trabalho 
... Ec!t.cação 

sa� e 

Formação 

• 

;• 
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Q.I.Cs Se Encontram em Assembléia------ -- ---------

As O.I.Cs ( Organizações Internaci� 

nais Católicas ) , realizaram nos dias 

05, 08, 07/12/87 em Bruxelas, sua As 

sembléia geral, onde participaram 24 

organizações internacionais católicas 

sendo 1 associada e 5 convidadas, en 

tre as quais a CIJOC. 

A assembléia da ores é uma instan-' 

eia a nível internacional, que reune' 

todas as organizações catõlicas inte� 

nacionais, desde a JOC até os Escotei 

ros, a CIJOC também faz parte desta ' 

conferência. 

Para esta última assembléia, � 

CIJOC havia feito um pedido para par

ticipar corno convidada e lá fazer seu 

pedido para se tornar membro das ores 

porém, os critérios para participação 

sao os seguintes: 

- Ser uma organização que
1
por seu ca

, 

rater nao reserva suas responsabilid�

des de direção, exclusivamente, a

eclesiasticos, ou seja, padres ou

freiras.

- Ter um papel d±stintos das demais '

OICs, já membros da conferênc�ia, sal

vo acordo com estas.

- Aceitar os direitos e obrigações

das ores membros, de conformidade com

o estabelecido no estatuto de ordem '

interna.

Como vemos a crJOC reúne todos os ' 

requisitos para ser membro exeto um. 

o de ter um papel igual a outra

ore, no caso, para que a CIJOC'

possa fazer parte da conferên-'

eia teria que contar com o acor

do da JOCI.

A conferência das ores, conta 

com grupos de trabalhos que es 

tudam alguns temas decidiaos em 

assembléias. A JOCI faz parte r

do grupo de compromisso e fé. A 

partir de agora começa a fazer' 

parte de um novo grupo sobre 

evangelização. 

Em 11 e 12 de junho deste aAo 

haverá urna assembléia extraordi 
, -

naria, onde vao eleger o novo ' 

presldente, e os membros do co 

mite de continuidade. Soje quem 

representa os trabalhadores é o 

MMTC, que termina agora, seu 

mandato. Deve estar representa

do neste comite uma organização 

de trabalhadores, e a JOCI já 

apresentou sua candidatura para 

ser membro deste comite, por 

gu a tro anos . 

Cenclusão: 
- A JOCI quer continuar tendo '

uma participação ativa dentro '

da confer�ncia.

- A JOCI continua sendo membro'

da conferência das ores�

J 



Assessoria Internacionul 
-=--------

Durante o conselho 'mundial foi refletido a importância de um assessor
internacional ou um colaborador adulto para compor a equipe internacio-r
nal. A partir disto o secretariado internaclonal encaminhou um processo'
de indicação de nomes pelos rnovimento3 nacionais. Foram indicados 11 no
mes de padres que trabalham com o movimento a nivel internacional, entre

, .  

eles o nome do Pc. Reginaldo Andrieta. Alguns deles não aceitaram a indi 

caçao. Até agora tres aceitaram e tres ainda não se pronunciaram. Todos' 

os países enviarão ao secretariado internacional um..1 lista de nomes por' 

ordem de prioridade. 

• 

A JOCB fez as seguintes 

NOME 

- Jean Marc Gaspoz

Jacques ;ianon 

Pierre Viau 

Jean Tijou 

Hujh O. Suççivan 

Servatius 

indicações: 

NACIONALIDADE ONDE TRABALHA 

Suíço Ãfrica 

Delga Europa 

Canadênce Quebec 

Francês Japão 

Austral ia 

.Índia 

VISITA DO COORDENADOR CONTINENTAL 
==�-

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

Durante os meses de março e abril, 

recebemos no Br�sil a visita da coor

denação internacional, na pessoa do 
... 

companheiro Antonio de Paula. Esta vi 

sita. tinha o objetivo de levar adian� 

ete o plano de ação internacional 

compartilhar os desafios que hoje 

apresenta para a JOCI. Neste sentido' 

foi feito algumas discussões quanto a 

aspectos, como: Assessoria internaci� 

denação internacional ir5 na 

sua pr6�ima reunião fazer a no 

meação do nome que reun� mais ' 

condições,.para colaborar com o 

desenvolvimento do trabalho. t

bom ter em conta que este pro-' 

cesso não é desenvolvido em fo� 

ma de eleição e sim indicado p� 

lo secretariado, após consulta. 

Acreditamos que até o final do' 

ano teremos nosso as.sessor inter 

nacional. 
nal encontros continentais, finanças , 

. 

e projeções da JOC em todos os níveis. 

.. 

•



cont. 

Além desta.s discussões tivemos a 1

oportunidade, de junto ao companhe� 

ro, aprofundar as perspectivas da 

JOC como movimento internacional e 

trocar algumas experiências de como 

isto está sendo possível, a partir' 

i do Brasil, e o compromisso que te 

mos como JOCB para portar isto pos

sível. 

.. 

Estas discussões foram feitas ju� 

a Coordenação Nacional e aos mili-' 

tantes de base. Neste caso ele fêz 

uma pequena visita em SP e no Rio 

de Janeiro, onde pode ter o privilé 

gio de estar com os militantes re-' 

fletindo estas.mesmas ouestões. 

�eatiião.da Coordena�ão Internaçional 

Estará se realizando entre os 

• dias 15/06 à 15/07 a reunião ordiná

ria da Coordenação Internacional.

O objetivo desta reunião é de fa 

zer urna retomada do processo desen

volvido desde o Conselho Mundia� de 

SP frente ao conflito internaciona� 

fortalecimento da JOCI em todos os 

níveis, escolha do assessor intErna 

cional, etc. 

Nesta reunião estarão presentes,' 

representantes de todos os continen 

tes: América, Âsia, Oceânia, Europa 

Ãfrica. Será realizada em Bruxelas. 

O militante da JOC vive a cada mo 

mento os desafios concretos que a ' 
1 

realidade nos apresenta e nos joga'· 
de encontro a urna situação que nos 

t :. 
-

exige um compromisso com o conjunto 
da Juventude Trabalhadora. Este e 

um compromisso de class� qu� � rea

lidade que vivemos e analisamos nos 

dá uma dimensão de que o n9sso com 

promisso com a transformação e a 

construção de um mundo novo depen-' 

de do que cada um de nós doar nes 

ta caminhada e, este compromisso, é 

de todos e não de alguns privilegi� 

aos ia JOC e nem do Movimento Oper� 

rio. 

t com este espfrito que a JOCB 

acaba de assu�ir o desafio .de con-' 

t.ribuir concretamente com a constr� 
çâo permanente e a longo prazo da • 

JOCI. E para isto, assumimos _junto' 

com Gilberto, o desafio de coo��e-' 

nar o movimento a nível intern�çio

nal. ( Gilberto foi militante qa

JOC de SP e Coordenador'Nacional no 

período de 84 à 87 ) . No mês de 

maio ele foi para Bogotá, onde ini

ciou definitivamente o seu papel de 

coordenador internacional. O conta 

to com ele pode ser feito por carta 

para o endereço da equipe Conti�en

tal. Lembrando que isto é muito im

portante tanto pessoalmente corno p� 
• • • • f • 

ra o trabalho aue vai dese1:voly;e;r,.,
Endereço JOC América: 

11, • .1 \1 ';
APARTADO AtREO-- 37890 - Bogota D.E 

COLÔMBIA. 



Estara ele• volta ao 1•,1·,:u; i 1, a 11,I.!:_ 

tir do mês de iulho, o comi ,anh, · i 1·0 

A hlÔn ic:, (Cot.1b,1), qu<· fC1i rnilil.in 

te da cidudc de nelo I1nr:-i1. <1nlc, Me; 

sendo que as!>tlm iu a cc11,nlc'1•tt<.:â<> 11<1

c-ional de 80 ii 84. ílC'IHli!;, pen· 

período de qu,1Lro ano::,cumpriu 

pel de coorden.::ic1or cnn l j 11<-'11 t,tl 

internacional dJ JOCl. Ant�nio 

11m 

p,1� 
sou pela Coordenação I n tc•rnüi�i nn.i] 

num momento dif(cil <lc•ntro cl.i lli:-.

tória da coord0nação, qur I oi n 

processo ele• divisão d,1 JC>C Jnl<•i-na 

cional. 

Acreditamos uue E'sl.i c:,p,·riÊ-1\C'i.1 

gue cada comp,rnheiro v.ii v 1v,:n<lo é, 

sem dJvidu mu 1 Ln rj e- 1 pa1 ,, e td.i 11m 

e pr incip.:1.lmon h' par.1 .1 ,J rn 'li, < • ,10 

mesmo tempo ,tcT<.:dit,ll'l<•:;, L,1r1l,f1.1, 

que estas c-xpt'r i ênci ,1',i rlo:

nheiros, que , 1d, 1u ir<'lll 1n.:1 í ,, 

são a nfv<'l intc-rnnc i 1,11.:i 1, 

cada momento, 

de avanço!; n,, n, ss.i 

urna maior d i 1111•11.!:> no 1 , 11 � 1 1ç ,e, 11uc· 

desenvolvc,mos. 

No seu rclorno .10 131.1.,1 l 11·,1 11111 

curso profjs:-;innaljz.1111(' <' 11:-,11 í' 

moradia n'1 cidade d<· 1· 1m;oi11c1::, .:{', 

onde int:.c<Jn:ir,í .1 equ, ,,.. 1l1· mi J I l .in 

tes da e i.n;;1cJ". 

Comp.in)lcj ro ·". G01 /\l',/\ '' , -�; t.1111c, : :1 > 

LID/\RIOS com .t :;uil c111:,;1\ll/\ n.t 1 ,-i 1·a 

do M�QZ E J,' r: J.J/\n. 

< 

., ".,. 
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OLÁ COMPANHEIROS, 

Com as materias aqui apresentadas, voltamos a nos 

comunicar. 

Neste BM, com cont�ibuiç�es específicas de algumas 

cidades e militantes, sentimos o quanto é importante a ampl.:!:_ 

açio i participaçio,:e o quanto enriquece este meio. 

Seguimos portanto motivando os companheiros, a con 

tribuirem com artigos frente� análise da conjuntura; sobre' 

a vida da JUVENTUDE TRADA�HADORA, sobre a orientaçio da

açio e experi;ncias de açio militante etc ... ou aprofundando 

assuntos j� tocados em nutro� RM.

Esperando tua contribuiçio nos 

despedimos, 

desejando, ... 

BOA LEITURA! 
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I = INTRODUÇÃO: � 1, 'I i,/ 

l l : t.t ., í.ONSTANTEMENTE temos anat'.t.sa�o� 
os acontec iment:.os que afel-a m a.:.. i / .. , 
situaçio de noBsa classe. Pur 
muitas vezes nestes Últ:.Lmos me 
ses como movimento e mesmo 
nos espaços mais amplos no mo
vimento oper�riu, j� fizemu� -
esta discussio. Estamos procu
rando elaborar mais ,desde as 
cidades,materiais que vio nos 
ajudando a dar continuidade 
neste asp�cto. Estamos ta�b�m 
procurando acompanhar o ' '9tH� 
pensam outros trabalhadores 
através das publicações das dj_ 
versas •corgan i:-i!iaçÕes. E :=::empre 
as quest�es como: Qual o signi 

•j« .; '1 'li - I 
-

ficado desta ·s'i'tuaçao para1 
• a,

Juventude Trabalhadora? Para
·, 1 ., 

a cJ.asse? 
1 
o que isso imp l i_,·a -

,. \ f 1 1 , t no projeto h i..st,o-rico dela?· n 
que de-vemos fazer? Continnam 
martelando nossa cabeça. 

RETOMANQO nossos �lLimos bolP
t i ns vamos vendo que Lehlos Jh-� 
curado acompanhar os fato$ d�� 
do no$sa interpretação e aná1 i 
se. Foi_ o per iodo do fn1ni ge'r·a•-.:_, 
do pacto social, as eleiç�es 
de novembro/88. A brutal r•e-
pressio em Volta R dondR. A 
an�lise do plano ver�� o cll 
ma e primeiras obRervaç�eb so
bre a gre-ve geral, enLr·e ou
tra not.icjas. 

ESTE processo nos tem russi�i 
litado concluLr que vamos ,-.,., 
frendo uma carga de ataque p�
tronais e de seu governo cadn 
vez ma i..s fo r·te. Sãc:> os planos 
econ;micos e as medidas de coo 
trole como a Lei de {!.reve - M�

dida Provis�r ia n!! 50 po,• um 
lado, e a vi.o lenta re pre::;sÂ<J 
policial militar de outro.

OBSERVAMOS tamb�m que a cla�se 
traba l.hadora nãu l' i cn im�vi=-1 e 

..><, 

. . �;�_: .tf(,·->!t};i?�� ·-.�;�íl-
. � ,·· : . r ·: -�� -s·ert1.�:rea ao,'·'#'Ela._._:l' age e acirra ti 

conf?'.rontQ, vi de ·v!>J.ta Redonda, Be 
lo Horizonte, outras regi.Ões n; 
greve geral, a luta dos trabalha 
dores Rurais e as �ltimas gre-ve; 
no ABC. E não só isso, eJa p1·0 
testr1 com o voto nas eleições m11 
nicipa1s e na g-1�eve ge, al. 

MAS, todo este crescimento de mo 
bilizaçio popular e oper�ria, a; 
vit�rias do PT nas eleig;es mun! 
cipais, o sucesso da g�eve geral 
demonstram que os trabalhadores 
jéÍ estão preparados par·a derru -
bar �sta ordem vi.gente e sustt'n
tá� um novb ��dclo de socieCade? 
Isto vamos procurar di�cutir nes 

I • tf ' • t 1 

Le 1-exto. 

,, 

li 1 • 

• • 1 
A GREVF GERAL E AS PERSPÉtTIVAS 

DO MOVIMENTO SJ.NDiéAL
1 

J± POPULAR

NÃO h� d�vidas de que esta� a 
maior grcv� que a classe traba 
lhndora j� realizou no Brasil. 
Foram 35 milhões de t,rabalhado 
res pa�ados durante dois dias.S� 
tores essenciais como transporte

coletLvo, serviços p�blicos, ban 
cos e �etores priorit�rios rl; 
econ;mia como a ind�stria furam 
paralisados ncsLes dias por quem 
os faz funcionar o ano todo, lo
cais que nunca houve greve, par'a 
li..zou. Em várias regiões o movi� 
mento popula1· participou ativa 
mente da greve. Isto signifiça -
que em todo o pa{s os trabaJhRd� 
res protestaram contra o gover•tH) 
e seu pacote econômico. 

ENTRETANTO mui.tas categori.as " 

mesmos reg iÕes onde a e lasse n<J ,. 
malmente participa com muito v · 

gor Peste momento nio oararam.l� 
te fo i. o caso dos sapateiros e!

Fra11c-a, que acabavam de sai t' d,



negoc-i.ac;ão do disidio dil c:aLeg!.!. 
ria; dos MetroviárioB d1· São 
Pau I o devido ao l'ort.e esquema 
represRivo P intimidaL�rio exe� 
cidn pelo gover•no tio esLa<lo.E-âu 
Paul o, Belo flor· i zont e, l!r·a'i i J i ,1 
Livei·am par·ticipaçno muit.o bai 
xa ern r·e lação a out réis gt·eves. 
Também ro i fr·aca a parL i ,. i pnç;ào 
e mob ili 7ação dos 'I raba l h<'l_dor·Ps
Rura í s. No enl-anLo Ri o de ,};rnp _! 
ro, Salvador, Re<'il'P, Cur·il iba 
e Port..o A legt'e f'or·am onde oc·o1· 
reram <>S n�rne ros n1é-l i H n J Los dP 

adesão it gr< .•ve.

CALSULA-SE <Jlle aproxirnn<l.'.lmcnLe 
70% dos tr-aba Lhadores hra"> i lei 
ros pararam. E mui Las av,11 i,1 
çÕes são rei Las, eu f'Ór i <·a.e;, mo� 
t rando o grau de amadu r•ec i men L<> 
da e lasse 1..raba lhado 1·a no Br·o 
si_ 1 . Mui tos af i r·mam que csLamos 
vivendo um período pre-revolnn
cionari.o. 

ANAL LSANOO nm pouco m,1 i .--. 1111t.1·n:-. 
aspecto� ainda vemos n111ilas 1·-a
lha1s

1

. Que a inda Lemos mui tll que 
caminhar, muiLo por• l'.i:;,er·. 
meiro ho11ve muita indel inic;:Ío 
quant,o i1 d:ll.;1 que d<'\('•r· ia 
real i z.ada. l>epo is <1<> r · n i n - ·,, 11m 
pra/.o de dois me.se:-, par•.i .i pr·<· 
pa rac:;:ão de.sde .ts b�i:-ws. hnbo1·.1 
este per•iodn Lc>nha [H'l'llll tido 
aos LrabalhndorcR 
arrocho sal.tt'i"f 
menlu dos p1·eç11">, 
ção para u l'aLo c.le qur dt> imt· -
dia Lo ao dec 1'et...o do �OV<' rn<1 do._ 
p a t r ;-; e s a <' f íl s se t t· .:1 b a f h a d o r· ,1 
não estava prepar•ada par a dai· 
r·esposta. Portanto se o::, t.1·a�:w -
Lhadores part,iciparam e111 J>€:-.o 

nao foi por prepa l."'açao, po,· t·oh 
e· ienci.a, mas sim par·a prot e�l.étt' 

�se f'oi o grande carat.er dA 
greve. 

., � _,

' J ,UU'l'RU aspecto: Uma semana-ante;:, 
d.i greve o e f i ma .,ent, re a popu'·1 �
c,..-'io a inda er·n de um;i apaLi a a:...
sus Lado r;;,. /\s d i reçÕes ré\/, i nm
c-onslant,es discussões, mas er'I
t re ;1 massa "t.rabal hHªº"ª• nadp, 
Mesmo entre ns dire\oes haviam 

d i.sco rdânc i.a:::; st> a gr·eve acontec� 
r·ia ou não. llaviam até mesmo seto 
r·e� da Cll1 que estava preucupado 
<·om poss {veis consequênc i.as dos 
f'ato::; par-a R candidatura do LULA. 

QUANDO nos dias 14 e JS de março 
a repercussiio t'úi maior do que 
n esperada, muitos se assustaram: 
Patrões, Governo e mesmo a lgum,1s 
1 ideranças do movimento oper�rio. 
/\inda existe debilidades no movi
mento oper�rio de saber mt- ir n 
reaçio das massas. Nestes dias e� 
1 ava expr•essn no rosto de cada 
t...rabalhador n �evoJta que sentiam. 
Mesmo as bandeiras de 1 nt.a que 
\'r·am puxadas de protest.o, ·rri.nc:i
palmc•nte contr·a o p:overno. lfaviHm 
rouca.-. ou nenhuma que apont.,vam 
os pntro(.s eomo os culpado'> desLa 
.--; i t UilÇ�O. 

l'UR QllI: 1 STU ACONTF.Ch? 

f\bM. ise ,t r,rt�ve não foi sj mples -
mPni. <· aqu, 1 e suc-e<.so que ;E> come.!!_ 
t,,t, que empolp;a c'.l gente, e pOr'íJU� 
hn dt•b i 1 ida eles n.l nossa org;an i ;,;a
,·.�o. f-; n,;s como p._1rte do movi me11-
1 o ope t'�l' i o lemos que assumir que 
c•fas existem e procurarmos <lisC'u
t Ir, apr·ofundar junl.o <·om outros 
( 1·aba l hado res e buscarmos reve1· -
t e r· e l as e faz e r a v a n ç ar na bus e a 
dos 110,ssos objet.ivos. 

A primeira observação é 'que a gl'!=_ 
ve n;o foi resultado, nem Ptapa 
de um proceRso organizal,ivo � 
conscienLe. Ela não foi marcada -
a11t-es da edic,·ão do planu verão. 
VPio romo forma de �fotoMlo con
tra esta medida. [sto mostra que 
como moviment,o operáriú, nossa dJ_ 
rPç�o nio tem um plano definido, 
claro frente ao mdvimento. Vive -
mos co1·rcndo .=tt-rás das medidas 
riue nos impocm . 

A CUT e a maior refer;ncia de or
gani,açio'da CJaqse Trabalhadora 
110 lfr<\sil. EstÁ comprovado pelo 
r·esu I t ado da greve geral e pe 1 as 
inumeras Kreves que pipocam por 
toda:-; as re�iÕes. No entanto ain-



da most�a dificuldades de coor
denar, canalizar este prnces�o 
Lodo, para um momentíú seg11 in Le. 
Por exempl.o, nao apresenta clu
rarnente urna proposta de <.·onL i 
nuidade para depois dn greve ge 
, · a 1 • A renas uma d as r o r· ç as r r· e-=:

s entes na direção - a Con ve rg·ê!!. 

eia Socialista - propos uma no 
va greve ger·a l pn1· tempo i nele -
terminado. 

NO conjunto das demai$ forças e 
na direç;o da CUT se aval ia que 
não haviam condições internas -
no moviment,o operár·io pa,·a cha
mar outragreve. Que entre a ma� 
sa não havei.ra r·espaldo para is 
. -

to. Se decide poi· j og·a ,. f or•ça -
nas mobilizaç�es por categorias 
que estariam negociando dissf 
dios naqueles meses. Se discute 
que a partir da'i podet·ia, numa 
prnffressio, acumular for�as e 
(�riar condições de c.lefl.agai· :1 
nova greve. S� que nio define -
nada em ter·mos de objet. i vos, pra 
/.OS e datas. 

DURANTE a greve, as Bandeiras -
c.le lut:.a não são cluras e nbjct,i 
vas, nio permitem aos orer�rio: 
saberem onde �uercm e dev�m rh� 
�{ar. Não', se discute d,·-.,dc aH bn 

' -� 

ses e i:,ua preparaç:ao, sun 01·�•.;1-
n izaçio. Sio as direç�As que 

:wa·í i iam. as condj çÕes, que $e ar 
t,icul.am, Po,· isso, falCando uma 
:-;emana para a grevt>, ai ndil na11 
havia certeza de que ela sair·i;1. 

E tanta g-ente que part.ici.pou 
<1ue começou naqueles dias a fal
:.>,er algo, depois que passou pa .... 
r·a onde fortim? Quantos discut·i...'. 
ram, dirigiram piqueLes, para -
1·am fábricas, empresas de Ôn i -1 

bus? Continuam discutindo, es -
tio participando dos sindicatos 
ou <loti·grupos de trabalhad�res? 
E as ar·ticulaçÕes enlre o movi
mento sindical e o popular· que 
aconteceram em a l p;u.mas rep;i Ões, 
Lamb�m continuam? bsLas siu 
quest�es que temos que runtinu
ar discutindo. 

PORTANTO. companheiros, nos que 
sempre defendemos estes principi.
o.s dentro da JOC e na organ i.7,ação 
mais ampla Jo mov i.mento oper;1rio 
devemos chamar e propor discussio 
destes pontos nos locais onde es
tamos. Precisamos retomar a pro -
post� do 32 CONCU'I' de se prepa -
ra r' verdade i r·amente uma nova gre
ve gera], com objetivos, Bandei -
ras de lutas e prazos claros. Pr� 
cisamos apontar a necessidade da 
CU'!' ter um programa de I utas ela
ru para o 2º semestre. Retomar 
tamb�m a proposta hsit6rica de 
que a ClJT seja organi7,ada desde -
as Bases, para dar sustenção real 
no confronLo com a burf,Uesii'l. 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

AT� agora analisamos que existe -
uma grande possibilidade da es-
que1·da gànhar as e Lei çÕes com o 
Bri7.ola (?) e com o LULA. Mas o 
que na verdade este processo si i�
n ir i ca r� J>éU"a a luta de e lasses -
n '; n r él s i 1 ? Par a os o b .j e t i vos h i s
t o ricos dr,s Lrabal.hador-es? O J)eba 
1 e, <·ompanhe iros est� aberto nes
t(� bolétim que é de voces. É im -
por·t�ante abordarmos sempre o s ig·
n i fi. cado qu.e terá para a Juventu
de Trabalhadora como para toda a 
e.: 1 asse. 

TNJClANDO A CONVERSA ... -�Uma pri
meira an�lise, podemos dizer que 
vut�r para presidenLe � a recupe
r·açao de um di r·ei to de e idadani a 
onde escolhemos nossos dirigentes 
maiores. Quando isso vem somado� 
possibilidade de eleger um peio, 
umt1·abalhador, nos faz muitas ve
zes dar pulos de alegria. 
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A id�ia da discussão do te 

ma em questão se deu exatàmente 
em meados do ano passado, �uan
do da preparação, dos delegados 
da cidade de. Mau� ao Conselho 
N a e i o na 1 , o.n d e ·, se d is eu t ia a 
Rea tidade da J,u ventude Trabalha 
dora. Desta discussão saiu uma 
proposta de realizar um Seminá
rio com· este Tema, que aconte
ceu em Setembro/88, com a parti 
cipação de 17 jovens. A part�r 
desta discussio, tirou-se um e� 
caminharuento que se baseava em 
um aprofundamento do tema com 
a participação de mais jovens, 
qu.e se daria na Semnna Jnterna
ci.ona l. da Juventude 'l'raba lhado
rn, em abri.l. 

A partir deste Encontro, 
foi ti,:,ado uma Comissão com a 
participação de mais jovens 
(+ 25), envolvidos em toda a 
preparação da Semana, incluindo 
o seu tema central - DIVISÃO l�
TERNACJONAL DO TRABALHO - fa�en
do uma relação com a AFETIVIDA
DE E A SEXUALIDADE da JuvenLude
'fraba lhadora.

O objetivo de Loda 
discussão, fo.i de fazer com que 
este tema nio fosse considerado 
como U:m "bicho de sete cabeças" 
e sim encarado como sendo. lum 
dos principais aspectos da v�da 
da Juventude Trabalhadora, que 
necessita ser dado devido impo� 
tância, por estar ligado a tudo 
que se refere� nossas vida�. 

ANTÉS DE ENTRA�MOS NO APRQ 
FUNDAMENTO DESTA QUESXÃO, APRE
SENTAMOS A COMPREENS,ÃO DOS Js'I's 
PARTICIPANTES DO SEijINÁRIO DE 
SETEMBRO EM RELAÇÃO A:

L) = AFETlVIDADE - Sentlmen�u que
no4 ./..l�a � 4ocledade. Tu�o de
pende de como vlvemo4 a atetl
vldade; de e./..a nio e4:t.â bem, 
de4e4:t.4u:f.u4a tudo que ta1emo4 
ou 4en:t..Lmo4. 

O 4e./..aclonamen:t.o ate:t.lvo npo 
e4:t.� 4endo como deve4la 4e4 1 -

pol4 e4:t.amo4 40t4endo mulla4 -
4ep4e44Je4 po4 pa4:t.& da 4ocle
dade.. 

A, 4exuo../..ldade :tem ;tu.d.o a ve4 
com a ate:t.lvldade. A dexu.alida 
âe ne.4ce. a:t.4avé4 do ca4lnho,dã 
4elaç�o atetlva, e n;o de ./..lml 
:ta 4omen.:t.e ao a.to 4exua l, · i
c ./..040 �ue hoje, :temo4 �ue /..e -
va4 em conta que vlvemo4 em 
uma 4ocledade onde 4omo4 de4-
C/1..i,nlnado-1 em tu.do,, a.té po/1.. 
n(Í;o telt.Rl.o4 11 ;t4an.4ado 11, com e/.J
:t.a ou. aquela ldade. J/.140 val 
no4 to4çando a pa/1...tl/1.. pa/1..a um 
/1..e/..aclo�amen.to t4lO, 4em o ml
nlmo de ca4ln.ho; o 4exo val 4e 
:tu4nando de4:t.a to/1..ma, um /1..e-la
clonamento ma.te4lall4.ta. 

2) = FAMÍLIA - Começo de no44a exl/.J
.tênrla. C4e4cemo4 e vamo4 ad -
qul4lndo ce/1...t.04 pad4Je4 mo4al4 
com e/..a, 

Nem 4emp4e con4e�ul
mo4 no4 exp/1..e44Q4 e con.ta/1.. G,:J 

col4a4 que no4 acontecem em /1..e 
laçio a n.044a atetlvldade e 
-1exua-lldade. 

·- é,m a./.�un.4 ca-104 1 o,,_,
pal4 nio conve44am com 04 tl -
J..ho4 ,,_,eu-1 p4ob-lema4 de convl -
vêncla, vlvendo de apa/1..êncla , 
/..evado4'pelo comodl4mo e po4 
:t.eme/1..em de4e4.t/1..utu4a/1.. a /aml -
/..la. 

· 

OLtlcLl man.t�/1.. dlá./..� 
�o, en.t.4a em cho.que o 4elaclo-



namen:t.o do,1 pa�,1 com 04 J�

v en,1. 

3) -= TRABALIIO- Depende muJ tu do 

local em que ,1e lllabolho, em

al..�un,1 l..vcnL/J a 11.eloçio ai! 

liva ,1e lo11.na qua,1e que im

po,1,1lvel pol,1 exL,1:t.e a com

peli..ç�o, o LndivLduoli,1mo e

hi..e11.a11.quLa. O 11.L.tmo de 111.a

bal..hu i:.ambém npc; cantil tbuL.

D en:t.11.0 do l11 cal de .ltwballtv

o 11.elacionamen:t.o; um e, to

11.0 e OUÍ,Jl..ü.

- H6 l..ocai4 onde Ae 

cun,1e�ue te.11. uma 11.el..a��o

/.011.:t.e, c.11.i.ada o pcuti:.i11.. da 1.

den:t.ili..caçpo, do de,1cube11.ta

d e vol..011.ed, du om L3ade, da

con /.-i an ç.a. 

- Há também um �!la� 

de i..n.ve/.'1-l.Lmen-t.o po11. palll<J -

do /JL/J:t.ema, que nço /.ccili

:t.a �ual�ue11. ,lJpo dP 11.elacLo

n.am e1t-lo.

4) = NAMORO- Oe,1de Cll�an�a aplle�

demo,1 que n a,Jc emo,1, c11.e,1ce

mo,1 e ca,1amo,1. lntendemoA -

que o numv11.o; uma 11.elaç�v

de. ami.J,rtde, cnmpanh<!.-VlJ.,,mo.

comp11.een,1�0 entnP dua,1 p PA -

,1oa-1, onde ,H' c1111..tam,

90,1.tam , onde a p,:lltttt

a ,1ex.ua ./..i..dade u1.. on e P.

,aell. uma cortv: v1?nc1.a e,1:t. l' -

duri..a pe,1,1�0,.,, mrJ,1 l ev<J� {J/n fv 

con.t� o e i ll.CU 1..o d<i. mnJ ;; <, !<>, 
J ,1 e n (.l o 11 cu e à u ,, a 11. , ;. · U o 

d e d.i.�Lo�u. �uandu h( rli�lu

oo, a ttelaç�o Ae lull.no 4�l;
3 ,-

da e maL4 .tll.nnqu�lu.

- Temo,1 d,t,culdadP -

d e pllOjela11. a vida a dv,4;

- O numoll.o pe�deu n

que le lloman,lJ>.,m v 9-v4,to40 ,· ,1ci 

.ae ldea./..i.Ja pe.a,1ou� pell.te,

�a,1 pa11.a nomo11.a11.. 

5) = AM1 /,ADE :: l um .a enti.men.t.o

mu�.to pll.otundo, e,1pecial. l

onde vemo,1 maLA de..aenvolv,
da, a que4.t�o da ,1olida11.,e-

dodP, 4Qm ob11.ança4. A am.i.Jade

é lundamen.tal.. e é o ll.elaclona-

m en .t.<1 

v,da, 
f,ácJ ./. 

mal,1 .i.mpoll.tante em

é o 4mo11. Am.i.�o. l

pe11.de11.. um n.am.011.ado 

que um ,, '-9-º· 
- �oll. ou.t.11.0 lado, e.a.te

apepo ,1,• dá devi do a uma /_011..te

,n,1e9u4nnça de no,1-aa pa11.:t.e,que

cau4a 2 1 veie4, cell..ta dependén

ci..a rie uma pe,1,1oa am lg..a e e-;;;

e e11. lo,1 ca,10,1, nté c.i..:i.m e,,:,. A-a

vep?4 _,,,of_ll.emo,1 .J..n.f.J..u.én.c.i.a,1 e

p11.e,1,Jçi<> nem 4emptte con..ae�u..i.mo.a

�umnll. dec ,,1�e.a ,101inho,1, no,1

deLxam , A Lnf.luenc.i.all. e p11.e,1,1.i.�

n�ll., acabando po11. .tom�11. decl -

,1µe.a;qu e nem .aempll.e ..a�o a/.1 que

que11..l.amo,�. 

6) POLÍTICA - Mui.to ab11.an�ente, tu.do 

e,1.tá ll.elac.i.onado com o que a

�ente tai. Não ,1e con,1e�ue .t.tta

balhall. a que.a�ão af_e.tlva poli..:

tJ camen te. 
- V.J..vemo,1 numa ..aoc.i.eda-

de machi,1.ta; 
- A tal.ta de con-1clénci..

a pol1tLca é a all.ma mal-a p11..ej;

d�c.i.al. À4 veJe/.l me-amo tendo:

e,1ta con4c.i.eénc.i.a, no,1 acomoda

mo,1; vamo,1 a..a,1um.i.ndo o que o

.ai-a.tema no,1 .i..mpçe, e o ,1i..,1.temo

i O[}ª cum all.fll.a.,J pode11.04';1-4, p1ti..'3._
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c.i..pa,<.mente com ,'le-ltiç.fiv u. 
ate�lv.i..dade fcon�4oiando
nu44a 4exun�.i..dade). 

- A Juventude Trabalhadora hoje
passa por um momento, onde . .se
v� em crise com sua exist�ncia.
onde não lhe é perrni tido vi v1:>1·
e sentir sua afetividade; Pssa
afetividade que é expressa. ai· e�

vés de seu relacionamento com
seus amigos, família, no seu lo
cal de trabalho e a dois.

- ·Em parte, esta repre�sio vem
desde a sua convivencia na .i.n
finei.a com a fam{lia, que por -
sua vez, também veio de uma Cu�
mação repressora. Essa repr·es -
são é mais s�ntida nu Local <le
trabalho, onde se é programado
para produzir e se mant.er d is -
Lante nos relacionamentos
os companheiros de trabalho.

- A sexualidade

corre d6 incentivo dos �eios 
Comunicação de Massa através 
suas novelas, e a cundcnaç�u 
Igreja - que prega a Moral 0 
Cons Costumes, mas nio transm�
te nenhuma orienLuç;u sobre 
assunto em questão. 

- Essa questao - Repress�o X ln
centivo, vai gerando um conflir
to interno entre os Jovens, po.
i s estes uio sabem a que orien
Laç;o seguir, pois hoje se v�
envolvido pol' estas Institui
ç�es (família, Igreja e Meios -
de Comunicaçio - TV).

� 
- Esta repressao e mais senl ida
pela Mulher, pois esta, dcsdP -
cedo, v� colocndo comft seu pa
pel, servir em benefício ao ! J o
rnem. A familia t.;1rnbém, neste C'n

tio, exerce grande influência, pois 
cm se tratando de filho homem, o 
incentjva a ter logo um relaciona
mPnto sexual, para provar sua mas
eu J inidade. Enquanto que para .a 
mulher est� pr�tica s� � perruitida 
apos o casamento. 

- A partir da{, ve-se evidenciado
o MACíllSMO. onde ao HOMEM� dado
c,.s "direi tos" e à MULHER as "obri
gaçÔes ''. Esse Machismo existe des
<lt a Civi1izaçio Antiga, quando o
homem saLn em busca de ali.mentos
(pesca) e a mulher devido a ·.1,sua
cundiçio de mie ficou em casa, a,
espera dos mesmos para preparar,o
que propo1·ci.onou pri.meiro ao ho -
mern. o desenvolvimento f{sico e o
crescimento intelectual, j� que
par-a péscar, Leve que utilizar o

( .,·ac L oc 1_11, o.

- O que se nota hoje num relaciona
mente a dois, � exatamente isso,�
crescimento apenas de um, que na
maioria� <lo homem. A Mulher ainda
n�o assumiu de fato seu papel pois
qnando isso acontece, estamos a um 
passo d'a Nova Sociedade.

- Nossa concepção de um relaciona
ment,, a dois, parte do aspecto da
1umprecns�u, do carinho e da amiza
u,e. nunca devendo haver uma compe
, i çào oü exploração por parte do
lmmem sobre a mulh-er. Deve · haver



um cresci�rnto ronjunto, pnra 
que não haja desentendimentos, 
posteriores por fall::i de diálc, 
�o entre o casal. 

- Não deve-se permitir um relR
cionamento sexual sem haver an
tes um conhecimento da pe.c::sc•a,
sem Ç> carjnho,a ternut·a, par·a
que não se torne simple::;ment e

0
1 

um contato geni t,a l. pni·a t amlJém
não vulg-ari,,a,· r\ relação e não
haver frustação por part,e dos
doi.s.
-•Compreende-se que sexo nno é

apenas o ,ato em si.. ma,.., 1,udo
que antecede a ele, como , bci 
jo, ,o abraç:o, o diálogo ... 
-·Nossa sexualidade não é o:;im
plcsmente o sexo, mas tudo que
vamos transmitindo atravós de
gestos, olh;;tres, palnvraR ..
- Não devemos permitir qun no
futuro passemos toda rs�a re
rressão _r<'\ra os nossos filhos
e para isso, precisamos estar
discut i.ndo e nos conscienLi.zaD
do de como rea lment(• devemos -
vive� B nossn APNTlVJílADE F
SEXÜALJDADE.
- O que hoje se chama "Rrvolu
Ç;\O Sexual li nno acnnt ('{'(:'ll
aqui nem uos demni s p·1 � '-,t"',. e, 11 

culturas e origens clif'er(:
e aqui ela não l'oi discuti u
nem entendida, ,n;ts � im a�s·mi-
1.ada, o que gerou arenas " 411<'
bra de alguns valores tido� 
como '' t.ab11s 11 • 

.,1 

- r5i=;r1 "k.Pvolução" vei.o de uma for
ma r·ad ica 1, na qua 1 a Juventude
n,tt> 1..:�t nva rr·epar ada, não sendo, -
uma mudança Lenéfiré\, Essa u dança
\rio confundir a cabeça dos Jovens.
C1,m isso aumentou o índice de meni
rws grAvi das 

1 
mesmo algumas de las

tendo claro como evitar.
- Outra consequência disto, foi o
crescimento precoce dos adolescen
tes, e o amadurecimento Lardio. 

Ottt ··.-is r;nnsequênci as: 
Scx0 s 1 1,r·azer(m�tuo) de 
í'orm.i v11l�ar; 
Deg1espeito ao ser humano; 

• Modismo (virou moda f a;rn1· se
.x e.)) •
Não �e leva em consideração a
imp?r1;ncia. o momento, a pe�
soa. o cc1rinho, o de.scobr-ir.

- N'l ve,-·tfadc, i "Rcvoluçâo 11 não 
existe, o que aconteceu foi um 
1.:rescimenLo em alguns aspectos,mas 
que hoje siio vistos de outra forma. 
Ex.: V:i.r·-i npadc - antigamente ser 

era i.mportante, hoje, ucare 

.J\J VEN fllDC NÃO CONSEGL E VJ 
VI· R ES'l'A .._F XflALIDADE POR NÃO HAVER 
IOS PASSADO POR UMJ\ VERDADEIRA 
;</\N'--H)R"11\tÃO DA SOCl EDADE - POIS 

NÃO EXlSfE "REVOLUÇÃO SEXUAL" SEM 
UMA "REVOJ UÇÃO SOCIAL". 

(Contribuição da JOC de Mauá 
,. 

SiÍo Paulo). ' ( 

ESTÁ AÍ U"1J\ lUFLEÚ\Cl 1 NCJJ\L SOBRf O 'l'F.MJ\. 
1 , , 

OS COMPANHE I Rü� DA .Jú'' Dh MAUA DERAM O PONTA PE 
INICIAL, J\ PARTIR D/\ f'RÓPJUA REJ\LlDADE VJVJDA PELOS -
Ml LITANTE8 E Js. Ts. fNV<JI VI DOS NA AÇÃO DA CIDADE. HÁ 
SEM J)ÚVlDA MUITOS J\SPCTOS A PROf·'UNDAR E COM ESTE ARTI
GO, BUSCAMOS ABRIR NO D.M UM �SPAÇO DE íllSCUSSÃO E 
i\PROFUNDAMENTO. 

- E VOCÊ, SUA CIDADE; OS DEMAJ S .JOVENS. O QUE PEN
SAM? QUAJS AS RPFLEXÕES JÁ Df�ENVOLVfDAS FRENT� J\ ESTE
ASPECTO? 

- QUAlS AS QUESTÕES e O�\ AS QUAIS NO� DEPARAMOS
QUE QUFRhMOS APROFUNDAR? 

O B .M. É UM E.�PAÇc • 1-.SPFRAMO"- SUA I ONTRIBUIÇÂO, 
ERCREVENDO PARA O� PRÓX'� 1 ÚMEROS, OK' 



Vivrmos com aspirações e de 
$ejos buscando um novo estilo de 
vida, queremos- uma nova socieda
de. Acreditamos em novos v�lores 
e, para isto, visamos uma mudan
ça pessoal e coletiva pois sem -
ela, não cremos ser possivel eh� 
gar à esta sonhada sociedade. C� 
mo pessoas; jovens; temos muitas 
ve�es comportamentos e práticas 
carregadas de v{ci.os e contrava-

,lores distintos dos que pregamo� 
que co�testamos e, com isto aca
bamos sendo contraditórios em 
nossa ação ou, no dia-a-dia na 
relação com os companheiros, com 
a família ... Por outros lado te
mas profundos valores; capacida
des e, Ji.,abi.Lidades especificas, 
distintas uns dos outros, às ve
zes iguais e, também muitas ve -
zes não nos damos a conhecer ou 
não as conhecemos profundamente 
em nossos companheiros. 

MAS QUALS SÃO AS lNFLUSNCIAS QUF 
RECEBEMOS? 
POR QUij MUITAS VEZFS SOMOS CON -
'fRADlTORlOS? 
PüRQUF. N�O NOS CONIIE:.CEMOS A FUN
DO??? 

São tluestões importantes, P!2. 
demos dizer que rundament.ais pa
ra atingir o quP apont.amo� em 
nosso projet.o nu que diz respei
to a transformação da pessoa.! 

Bem, mas é dentro deste 
conLexto que, pouco a pouco,va -
mos t<.>mando conhec imen Lo da rea
L idade e vamos nos dando conta -
que é preciso mudá-la. DeAcobri
mos � palavra SOCIALISMO e que 
sua construção é um desafio. 
uma necessidade em nossa vi.e.la. 
Frente a i.sto, como militantes -
ela JOC. somos desafiados a dei:.e� 
volver um trabalho específico 
com a Juventude Trabalhadora 
(p«rcela incontestavelmente sig
nificati.va e importanLe da clas
se p�otagonista desta transform� 
ção). 

©oº· 
E NESTA PERSPECTIVA que vamos � 
com�anhando jovens em nosso baiE 
ro, em nosso trabalho ... partici 
pando nos sindicatos, entidades 
de classe; no movimento operário. 

Aos poucos nos damos conta 
e descobrimos a necessidade de 
planejar 

,, 
Em algumas etapas de nossa 

ação e em muitos momentos na lu 
ba, caimos no ativismo; ouLras -
vezes ficamos perdidos nos pas -
sos a dar. 

Outras ainda, não consegui 
mos� o quanto já andamos, os 
saldos que já tivemos: .. não i
dentificamos a ação. 

Ec1sAMOS 
pR . EVlSAO 

pE R 
• • • 

TAMBgM não são poucos os casos 
dentro do movimento e no conjun
to da luta operária, em que sab� 
mos, ouvimos falar ou até acomp� 
nhamos dlretamente onde jovens -
iniciantes, jovens militantes e 
inclusi.ve lideranças já caleja -
das na luta, derrepente pedem 
"UM T�MPO", ou se afastam de vez 
dos movimentos, muitos al�gando 
que precisam pensar um pouco em 
si, na vida pessoal ... 

ALGUMA COISA ÂNDA ERRADA ..... 



A revisão e um instrumento 
J(: formação, set1 objet_i._vo é aj� 
d�..r· a de1 ec tar onde e como esta 
m<•s em nossa ação e v i.da; onde 
e como queremos che�ar com rns
s�. ação; detectar no.sHos av:rn -
Ç(•s e falhas •.. 

Ser um espaço para aprof'un 
d� .. rmos as causas, buscar como 
C<•mpanheiros as sa idas para as 
dificuldade8 que encontramos. A 
rt<:visão também é um espaço para 
erfocarmos as influ�ncias que 
o externo provoca, ou seja, lo
c�liz�-las em nossa vida e
i �tplicaçõe's que conslatalT'os
!"�.tos politicos, econóJ.ticos
s('•ciais que nos atingem ma i.s
dil"etamente).

Bem, mas o que queremo.s 
cc:m esta conversa neste BM, 
d�r continuidade a discussão 
que já temos, a inda que 1 ir, i ta
d�., desenvo 1 vi.do no movimen1,o -
em relação à PRÁTICA DA REVISÃÓ 
n.:.s equipes militantes e junto 
"'''s jovens traba lhadc,res. Para 
i�;to, recolhemos algumas expe -
r,.ências q11e aqu L apresenta11Los 
p(,ra segui. rmos re f let Lnd0. 

CJDADE DE FORTALEZA/CEARÍ ... 
Depois da avaliarem a for

m�1 que desenvolviam as revisões 
C<•nsultaram a D. P. e estudaram 
j,1ntos. Posteriormente buscaram 
um esquema, onde levantaram os 
s1!guiotes aspectos para traba 
l ltarem nas revisões:

\ 

- Com, Cé,n 11:n ""'stava compro-
metido no l0cal de trabalho;

- Grau de c�rupromisso com a
JOC·'

Re !'( 1;1 ill"ÍAO� 1 fqm.ilia
nano1'0.

,\ pil rt i1• deste� aspectos, e�
d;-1 mi 1 ita1.te p.::i •ti lh;.1 sua refle -
vao com Og dem�1s I r� desenvolve 
a critica e autocrit1ca. A cidade 

;;i1,.t,_;, tê:11 ,.re, i.s lo ...a.í.l cronograma 
de datas para 1& rcvis�es. 

e IDA D É DL DELO 1 ·o;utONTE/MlNAS • • • 
"Par[' des,3nvolv�rmos a RVAO 

primeiro e prtc Lso t<•r na cidade 
quem coor0ene e tenha claro o pa
pel, importânc�a deste meio. Em 
nossa experiencia, primeiro revi-
�nmos por setor�s (�airros e tra-
0alho). Avaliando esta experi;n -

ia, vimos q11P ela se restringia 
a avaliação da ação. Posteriorme� 
te passamos a�valiar, a cada dois 
meses, a experiencia de um mili -
tante, Como o quadro de militante 
e grande foi ficando dificil esta 
pr�tica. Atualmt'lte p�ssamos en -
t;o a, em grupos de tres, a par -
t ir da exper..lenci a esc_'i ta de ca
da companheiro (ação e vida) bus
car dar o miximo de elementos de 
'lossa vi.da. Nesta ec1uipe se apro
funda e dest�cam-ae qtest;es para 
posterior�ente aprofundar com o 
conjunto. Procuramos f0rmar estas 
equipes entr� as pessoas que iem

mais afinidade& num primeiro mo
rn,ento. 



.EQu r 1•1-, NA e, 1JNAL 

Dc•pois de v,ir·ia:-; c.xpcr•i t·n
c: ia�, ,·omos chef.,!,'and1> ;, d inii 'll i c·,1 
que .iba i xo ap,·e-..enl am11s p1JJ'Pm 
:-;abemos qu<· ,ti nd t t.emr>s mtt i t,o 

r ·ar• • 
Como c>q11ipc, dc·tPrmit, 'lH>s 

para <'ada per· f odo, dn i ... , <'<,•rnpd -
nhe 1 r·os respnns;;_ V<' is pa r-n • < )o -

d�nar· ,t r•evisao. li p1·imcir·o p,1� 
Ho e•. dias ant,es, lf'V:1nf,.11· ;1� 
t'SfH:•( 1 él L 1 \ dS de l'êttlé;l IIH'mbr·o d,t 
c·quip,. A par·tir di.--lc, r>le.s l·la 
borRm a p;111La da r·,•visao. (1i-; ;1s 
peclos ger·;1 is scmpr·<· 1 ev,inl ,ido:,; 
Sélo: 

a 
( ram i I i..1, namoro, 
No cl1·co1·t•<•r da t·c·v i :,:;ão, vamos 
conf'r•<Jnt ando. dc:-.t acando nsp!: 
cto:-. que �ost..a1· i amus dP ava IJ.. 
ar- 11u111 nu nou t, , . ., ,. t.arnl.H:m os 
va I ot·es P avan<;1•:-; q11c vamos 
per(·chPndn. r tlC·,-.;Le momento 
t,amh;m qll<' dest.,1<·, .. 1mo.s os .1.sp! 
ct.os que, q11crern1).s ;1prnf'u11d,,1·. 
.J" 

to cun r·f' 1 ;u;;Ío .'i: 

- corn11 nos
lut., ele class<- <· 
c,·a,1 l'r·cut 1· ;1os d, 
•i111pnt1J •••

' i1· p;i1·;1 a r·cvisnn <'orn 11m -tn;m,1 
d<' e I Pmcnl os e.;;c1· i t ,1�,. l'amhi-rn a 
c-q1tipP q11e 1·onr·den;1 J'ic-;, 11m pc
t•iodn minimo 1nm <'.-..lil ta1·1·1·a 
p,"lra dar· uma <'cr·La -.cc.p1;.1H' ia:,�� 
/:t:mo.s l'L' léll,,� •. i o e dPVO I VPIJl()S 
aos <·0111panhc> i Pn.s. Nossa:-; revi 
s<�cs· s ao .t l' ada 2 Ili<' ses. 

Ma� con0 puo� no� constatar. 
, acl;i ,. ida d<"' ou mesmo �<ld,1 equ t pc 
de mi I i l ant va 1. b scnndc• m lio -
rn I Sll, for1 1,,, S<:"11 mf.t0do de l'eV Í 
...... '\ () . 

. , 

l si a e u11 "t prat u. .i necc::;'"-a-
r i ét. par•;i a·.i11<,:a1·m<,.s: .se l'Ont-.1é1La 
''"'-" q 1 1 da f"or·rna <Jll'' fa1:1 :nos 11.10 
vem a,i LI.dando 

Estão .. i apt·esen L:111das .i 1 �� 
111ns exp,�rjê11<·ias: e 110 <'unjnn(,o -
e[,\ .JOC �abetll<H, (]ll(' lílll i.t,."H ou r' rlS 
,,. xi tem f te r11nt 1·ihnid11 eo 
; í',to do� 1 i l J t an l <><- e do COI1Jt111t, 

.r1..-1 e-idade- No ,�nt., io, li� alguma· 
< idades qut"' 11.111 t t ·, ,,, 1 sf"'u ca I cn
<l/ rio prp"\ i ... :�o de d;itas <'Om este 
objetive. Nu ,t•r·nl, tambC'm s?Ío cJ_ 
d,,clt->i-.. t orn 1N:1 i or nun .·r de ,H•ob 1 <'-
J ',:;. 1 ll í 

:1.1-ipe< ( o que dcvemoi:; 
i r·emns 

l' (' V i .S :i O d P. \' Í cJ a , 
C"hPgélr ,\ um mumcnt.n que 

.

veze.s ;1 tC' 
1 ·es pond;1 

mn i .s. P- pr·ec · .o que o grupo P ,;te
j n mais inteirado, ,� pre<'i�o hus
c;1r' meio:,; de rc--lacionamcnto,de 10 
l ••gr•aç?ío. :-lào podernos pens.ir numa
rr>vi�ao como 11ma reunião onde va
,n os d i .s � 11 1, i r· q u a l q 11 f' r as .s 1111 ( n •

'l c•mbém t,<�mo:-, que l e :n1 r 1�m 
co11t :1 qt1<• a rc•v i .sao c-01,10 U'll 

ill�t 1·11mer1f •> de forrnaç;o. d<'VC 
, st ;ir deu L r·o de um p1•c>g r•ama 

ma,;;; .-trnpl o d<! form:tção. 
N<•st e se11Lido muit :1s ve;,es nos -

depar,,rnos com quei-.l oes na:--. rcv i -
.-;Ões q�1e t P1·crnus que t.rat.;u· em <>U

t r0r-. <.sp.'\ços como f'orm,,ção compl e 
rr:Pnt.,r. 



-
corao,�� / 
f«A V"4'""- , 

o. 
) 

E fundamenta 1 termos presente que él rt:" 
uOA - ' 

d·,. � 1 visao deve nos levar a posturas tLere� 
q6Yl,AO · t.es. ( à n i ve l pessoa 1 e coletivo) . Devt•

nns permitir o aprofundamento de nossos -
va 101•es e deve ser, sobretudo 11m espaço •).!._! 

de compartilhamos nossns experiências e rio'-> 
desafiamos cada vez mais, aprofundando nos 

sas <·nnv icçoes. 
�. como alg-umas experiências apontam, para ha 

. - , ; . ver uma boa rev1sao e necessar1.o que: 

4 - algu�m prepare e coordene 
se parti1h� o-que cada um pensa 
sP levnntam os aspectos a aprofunda·. 
d1•stacando .is d i fi cu ldade� avanços ,, 
limitações; 

�=se fec�e a revisão, tirando desafio� 
e exigencias individuais e coletiva�: 

COM ESTE ARTIGO, ESPERAMOS CONTRIBUIR COM AS REFLEXÕES DAS CJ
DAPF.S E EQUIPES MIL l 'l'ANTE�. o B. M. SEGUE ABERTO PARA OUTRAS REFLEXÕES I·

EXPERI�NCIAS. OK! 

-----------�===---------===--==-=== -
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o 

c-onjunto do movimente 
o me i o v i. s i t, a , ' o mo t, a m b t#'lll 1.s
passos que vem daudo pa1·.:1 qut.:
cons igarnui:. junt.Ps ,·uocrPL i /. u· -
propostas que as veze� lev,nt�
mos de forma desor�ant7adas. 

O acompanhamento as <-' i ct:, -
, , 

des esta se dando at raveb d1s 
circulal'es, dirigidas \:,,- <_>,,,,r·d� 
nações de e idades onde i n ( n r·mn!..!_
do o que vai se pa5snndn a ni
vel naci.onal e internacional 
mensalmente, onde inclu1:,ive :i.1-
gumas cidades e regi;es estio 
pensando em faze t· a mt"smn <'º 1 "ª.

Outros meios contribuem rio 

conhec tmento do quadro, da aça,) ( 
movimento e do desenvolvimento 
plano de açio nacional. 
SÍ\O RLES: 

que 
ca 

= Relatórios enviados p�l 
cidades e os que tamb�m s 
Rpre�entados pela equipe 
pliada; relat;rios dos 
contras e outros. Outro m• 
io � a visita que; des�n 
vo l�ida pela coordenaçin 
com um pape 1 de acornpanh ,l 
a vidR nas cidades de fui 
mais direta., discutir a t>
entnçio do movimento i tu 
dos os n{veis;· d,:ir eleme11 
tos de conteúdo aos milit 
Les garantindo as reflex< 
feitas no C onselho Nacior 
e outros espaços. 

� Para garantir os objetiv1 
lcfinimos para a visita, bu· 

considerar os seguintes pai:. 
e aspectos: · 



P 1·e pa 1·a1.,·:i o 
1·c;i I í d;1dc'. 
('I) p( (' ••• ) 

( t·n11l1<·< i me11I o cl, 
J)l'íJ('P:-,S() 11 Í S ( /11· i

(. 
-

CIIIS ( ,1 ( ;1<,;:to l' 1 ' ( 'ri l ( 1 1 )( • ( • (' s :-. ' 
dadc•:-., qtt(•;-;I (Jl'S I' 1•1il l'OS.I 

,n1·11l.n. 

C' t> 11 1· 1· Dll La e,· ,1 o <' d i s n1...,s ;to d«�
cnnl <'t�do. u1· i <·111 ,u;;111, p1·0.i1· 

l,"llf'h. 

Esl a " " p1>r·sp1•, 1 í v.1 qut· P c·o 
nr·dc•11;1do1· 1>11:-;c·,\ µ;a1·;t11I ir· ,to ch<•g;1r· 

1 1;1 (' j d.:Hl�·, Ili) <'nl.a1il O 111111 l ;1:-; V(•/('

:, l'l'ª 1 i cl;1
1
clr· niio vai pr·rn1 i ! i 1 1d1) qttt• 

,..;(! ('()11/'i i IJ,it desPII\I(> 1 VPI' él Vis i t :1 
d e II l r · o d t' .--. t..; 1 fH', 1 ,i e� e,·;� (1 ; e! x i :-. ( <' a i 11 -

d a p r· c 1 1 • 1 1  .s?; o cl o.--; (' a n f a t. os i 11 d i v i cl 11 
, • 1. J .,, 

a i :-; • V a,. 1 <> 1-> f ;i l o t· e s , a I l' m d .t r· P ;-t I i 
cl;iclp d, .. o r•µ;;i II i r,a,·à1> do movi 111<·11 Ln
l'<Hl l t· Í l>t1 Í Pllt pa f'H 11?.í<1 él l ('itll<iilT'ITIO"i 

ti,-.; 111),ii-( 1 V<IS (1;1 IIJC>IH' Í l'H qtlP 11(1)-, 

pr·op<)fll(),--;: O 1 1;1,1 a<'ompa1l11;1mP11t n s 1 ,-; 

l em;�l. i c·c, por· p,11·l 1� (1;1 <'CHlJ·d<·r�,-

1 1:ic· i 1111a 1 ·, dt•i-; 1 <><'{I ;1 111P:-.rn,1 q11a11 lo
as r·(•a I í claclc·•:-: il se1·c•111 vi.-. i I ad;.,-,; \
Vi s:u, (!IIC' ;1:-; (' i dadP;-; ili nd;i 11•111 d.,
vis i (.a, dl'mosl 1·.ida IH' 1 ;1 111 ;11J< i 1·,t cu
<·q dt! I' i ll('lll o p1·0µ;1·;1m;1 11;1 e· i cl«dt : 

hc,jc· o m1>v i m<·nl n (., ma 1...., ,d>1·;11tgL'lll <'
11 'fl"' c·x i ��·e· 1 1m;i rnod, 1 i t·;:11,;ao 11;1 1'01· 

llli1 d<• cf Í ,-..('11 l j I', 1 ('lldll <JII(' ;-.1' 1 J)I' j !.l 

r· i zaclo d<'L<'r·nr i 11ados III ili l .tnt 1's •••. 

1 c•v,111do cl i s1·11ssc'1t�.s p;11·;1 

1 :-, <' t) l 1 • 1 Í V o:-,, • li;� <1 d ;t II d e, 

pa11l1a1· c·;1ú..1 111 ili l artl c· ele 
i11divid11:il. 

j l qf' Oll( l'O 

--.01110.--. 111 j I Í I élll (,(•:-,, \1 Í rido,,.... d< <' \ p< I' j 

;,,11' Í H,'-; d<• il(,',�O <' Vi d;i <'lll 1•qt1 Í Jll' d1· 

• J () (' , d j S \. Í li 1. éll·� li I l..... d li .s 11 1 a( 1 '() :-, , . ... j 
l tlilditS t�III IIIUlll('ll( tlS ( li 1 '-,( <;,. i ,t 1cl11 1110 

vi 111p11lol t:1111IH�111 diHt.i11l;1,-,. ()11a11dn
cl1t•µ,a111us na 1·u1>1·clPr1a1.,.,tc1 /, 11<'<'<':-,,-;;i 

I' Í li 1) <'01/ f' 1'011 t () 0<' IIIIS:-,;t-.; (• \f)f' I' Í l'II 

e· ia,--. <· compr·<·t·llHél<J dn muv i rn�ril 11 <'Ili 

11111;1 ( i t\p,'tl;lg'C'lll 111.1 Í ,-; ('(llllllfll. 

( l)ll)cl 

1111/S ,...;/1 ,1 1 li" Í (!li ( :11.;.'tl) do 1H11 V j !11('111 O 

1·111110 011( 1·.1:-, q111.., -.;e· .impl i,1111 ,, .--..1,, 

q11c•s l ,-)e,-; vi\ i d ;i,-.; no i 11 l <' 1· i o 1· do 11111 

\' j 1111•111 o OJH"l'/tr Ili < º •llll ,\ Cfll.l 1 ;-.(· dt 

pa1•;11n 11:-; mi I il ;111lcs. ,. o ttlll,Jltn(n 

d,1 c· 1 a,,....,--;1• c>p<· 1·.'11· j ,1 ;11-,s i 111 cnrno qll<'S 
1 e>('" ('Ili d i vc•r•,-,o,-; 11 f \/e- 1 h cff• mi I i l .111 

t.<'1->. C'omo equipe, há que se a . .:;se
�u t·a r· ....,ub C'e l.uclo espnços para a van 
1,:�11· ( oi-; d i ve r·sos n f veis) nas que;
'
, 

oes apresen (adas. Ou l, ro aspecto -
e II f'.il.o <le ('ada qual Ler sett es
L i lo, s1la for-ma e metodolu��·ia •. 'fe 
mos C'Omo equipe, buscando avança; 
nestas quPst.Õe$ :1cima, com as -
quais muitas ve1/.es 110s deparamos

:-.t•111 11111,\ r·espost.H ma i.s imedi a ta ou 
q11P, c·nmpr·eend i.da, pe Los mi I i tan
l.es, <.:omo r·ef5posta q1te devemus 
buscar· j11nt.os. 

(Juan l e, a prep.araç:âo a i.nda 
11,ui fi;� 1111w que 1·Pspot1da tlJ •• a I rnen-
1 t'. nras Lmnb;m vamos vi vendo um 
momf'nlo ele ac�mulo ele ayaliaçÕes 
cio movimento 'llte vai. dando mais -

e 1 <'lll<"lll os.

(J11cr Pmo:-; n11111 certo, periodo 
d1· vj.s i t él t i·aba I har t.,odos 1os as

P <' < • l n s d o mo v i me n 1. o e i s t, o i-; e L <> 1 • 
n :, 11111 i t o ex i ge n l (" • 

Com relação a p1·epa raça o po1· 
par·I C' das <· i <lndes. embora não de
v , 1 mo d i I" i e a 1 · sua c1 i n ;un í e a , d e v e -
1 cr· em çonta a vis í tu e prepar-,1 
1 a 110 Sf'nl. ido que pn�Sél cont ri bu

i ,. c:1)01 sna <'ROi i nllada, .sem esperar 
r · e-' s p II s l a :-; p 1 • o 11 t a s • /\ d i se u s:,; ã o 

<·o 111 1) s e o n L a Los II ão d e v e ,.:; u b s l. i t.. u
ir· •> pap< > 1 dos mi l i lantes na e ida
ele·, m;is dependendo p<Jde cont,1· i bu-:=

i 1· C'omo e l emenl.o mot.·i vador.

/\l<�IIM/\� C'JD�OJ·:S J\VALJ /\NDO A VISl'J'/\ 
- = - .::; -

O ccinj.un.tv do,1 mi -U . .t.an te4 
v11v t@ndo ,L.J.f.iculdade4 de vel'l. a 
[Mnp1t,ia viAi.ta lvbj.et1-vo, cvn:t.eu
,/o e (e. I q,ue depo 1�4 j.un-tv 04 cn,,l'l. 
den,,ç�;e,1 o;J til'l.ie.n.te no -t/1..aba.Uio.Ã 
v1,1i.tn rtcon,tece e pa.,.1-1a. 

Nrt dUa maivl'l.ln aA vLAi.ta/J 
l(l•J dc, levlln tomen tu de quaril'l.o, pvu 

C: t 1 ,J t? C ti /7 /_ 11.11 li .t f/ a <J V Q ,/_.j Q Ç (; (.1 f'l(] C 7

,/ude I 0-.1 ve.1e,J a p11,Ópl'l.i a C-'.dade :
tem dificuldade de �e11, avaliaçiol 
,, ,,rJ 1te.f.o.f.1�11,ic>,; de v.i./Ji.ta e avu -

/1oç.rÍo d,, cvtu1denr1ç.�o nacional 
nr;11 ,-Jnc, rlevolv1.dv,1. O coJ1.ate//. do 
vi,J1 i11 � poí..1-t,co e n(Ju .t<>m que -

HM ,,,, p1111.r1 o ;}UC,_ .temv/J q,ue.apllv
ve, lr11· !)0/1.<J o m(,v1men.t.o 1.1pe//.ru1.i.,J-



:também pe./..0,1 elemen.:t.0,1 e con.di.
çp e-:1 de a coo11.denaç.ef.� , .• n.,ac-1:or a .l 
.t:em de .acompqnl;,.0:1- �-' c.ot"!i.�un..t..u.//.a' 
n ac.i.on.a ,/_ e ! ,;_,i,t_ enit,q,é..i/Jo),,{ii.,).,., !J;ã.o ::.:..: ' , . . 1 1 1 � • ' ../ l .;- \ \ \ 
pode ,1e11. 4b��� con.hete11. 04 mi.�i. 
.:t.an:t.e4 e a. ,1ua 11.ea,/.i.dade gu.e vi. 

've n� 1 hbhiê·�:to. 'Po11. ou.:t.11.0 ./.ado -;
• • ., ,, , , / t • • .. tr -
po,1�:t.�vo a ��4�o que vamo-:1 ten-
do do m·ó �lmen.:t.ó n.aci.on.a ./.., 04 e,1·

pa ç.b,1 d� an.á.l...i.4e da 11.ea ./..úlade ;
1? V AO no -:1 aj.u.dam com d.i.n.âm .Lca-:1 -
i; �ue na ci.dade nio de4envo,/.ve 
mo 4 mu..i...to. 

A aç.io 11.ep11.e,1en:ta:t..i...va n.0,1 
po,14.i.ól./..i..t..a aó11.i.11. mal4 o mvvJ -
men.:t.o e exp11.e,1,1a11. o n.0440 :t.11.aóa 
lho. ,Quando .ae tem obef.e:t.-1�vo,1:
e,1pec.i.f...i.co,1 e a cidade c.on.ae�ue 
p11.epa11.a 11. o que que11. com a vi.-:1.i.
:t.o, ele con4e�ue 11.e,1ponde11. e a 
djn�mi.ça de dl,1c4:ti.11. em conjun 
to; po4l.:t.i.vo, ,1em dei.xa11. de a1

.�un-:1 momen.:t.04 :t11.aóa./..ha11. o i.ndi.
, V ,i_d,u ri,./..,, 

,. ' 

• t

., ... (( . .t�mP.o de. vl,1t.a ... <?.·--O pa_p�,/. 
d�·executlva e amp./..i.ada ai.nda n�o 
'� \\ 

. ., ., .. � t 1 ..... ,.. \ 

e ç.,/.011.0:q.a p11.a .:t..lc.a ha nec.���iãade 
. do/ m_i5ív',i.:m �n • .t:.b. :qp11.o f..u.n.dd� ':mai� ,\ o 

....... '1 ., J • • ._., - • l _l, � l. .,. 
pe11.io�o· que �e da a v.i...�i.�a ·:t.àmóem. 
; fundamen:t.a l pa11.a que cump11.a 04 
obj,e:t..i..vo,1. 

ên.f..JJn a,1 ava,/.i.aç.pe,1, p4eo
cupaçpe4 e ,1u�e,1.:t.pe,1 pa11.a a vi..4.i.
ta' ,1io mu.i:t.a,1 e com a4 n.bva4 dln.â 

· f  
-

�lca� �ue vamo,1 bu.4cando .t..11.aba 
lha11., val penmi..t .i..n.do qu.e a4 clda -
c(e,4ava.l.lem di;,_ mane.i..11.a con,1:t.an te 
ndo a vi..,1l:t.a de4te ou daquele co-
011.den.ado11. ma_,1 a vi..4.i.ta da coo4de 
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A PEDIPO DA COORDENAÇÃO NAClONAL DA JOC-BRASILEIRA, APRE
S�NTO AQOT. ALGUMAS REFLEXÕES A RESPEITO DA REALIDADE ARGENTINA, COM UMA 
DOSE DE AMOR, PRÓPRIO DE QUEM COMPARTILHOU DURANTE NOVE MESES AS ANGÚSTI 
·AS DE SE\J POVO QUl4; SOFRE f.S MESMAS DOMINAÇÕES DE '!'ODA À AMÉRICA LATINA, E
AS ALEGRIAS DE JOVENS TRAUALHADORf�H QUE ENCONTRAM NA JOC UMA ESPERANÇA
DE VIDA PARA A CLASSE TRABALHADORA.

1. NO TEATRO INTERNACIONAL, O PAPEL DE MARIONETE:

A ARGENTINA faz parte do 
( rol de paLses de gr�nde exten-

sio geogr�fica, com uma popula 
çã() de 30 mi]hÕes de habitan
tes, metade concentrada na 
Grande Buenos Aires. 

Desde o in{cio do século 
16, quando os espanh�is tamb�m 
l� começaram n infernizar o p�
raiso dos {ndios, pro�ressiva
mente foi sendo explorada por
interesses internacionAis por
causa de suas riquezas natura
is e seu potencial produtivo e
oonsum:idor-.

Foi o primeiro pafs amer! 
cano \a independiznr-se da Es -
panh�. Mas escapou da boca do 

1 -

tigre' e caiu na boca do lcao. 
No século 19, a oligarquia as
sentada no porto de Buenos AL
res, aliada aos interesses do 
imperialismo britânico em ex -
pansio, introduziu a ARGENTINA 
no mercado capitalista mundiaJ. 
O pa{s vendia carne e cerais e 
adquiria manufatura. Os exp9r
tadores ganharam fortunas· ime� 
sas, mas a ARGENTINA hipote6ou 
seus recursos produtivos e �e
nunciou a um desenvolvimento 
independente. 

·A partir da I Guerra Mun
dla1, à dependência da Grã-Br� 
tanha soma-se a penetrâção dos 

( Estado� Unidos. Ambos os paL -
sea checaraa a controlár a pr� 
dução, a colllerc.ialização, o 
transporte e o fiannciamento 
da econom.ia ARGENTINA. 

A IJ Guerra Mundial (avore 
ceu um r�pido procesio de indus
trializaçio para produzir os 
bens que não se podiam importar, 
<"rescendo assim, o prol.et,ariado 
indústrial. 

Em 1945, culminando com· -
uma maciça demostração popular 
subiu ao governo o General PerÓn 
que promoveu uma ampla nacionali 
zação elevou a participação dos 
trabalhaaores no rendimento na -
cional. Em 1955, PerÓn foi derr� 
bado por um golpe civil-militar 
que restabeleceu a aliança com -
os Estados Unidos. Cada V<"Z que 
era permjtido ao· peronismo concor 
rer a ele{ção, ganhava-as A ma: 
is importante, em 196 2, (1ue pro
vocou a derrubada de jrondizi, -
foi escandalosamente anulada. 

PerÓn, exilado desde 1955, 
regressou à ARGENTINA e, no ano 
seguinte, seu candidato, câmpora 
obteve a presidência por grande 
maioria nas eleiç�es, convocado
outra em seguida para que PerÓn 
podesse ser elieto. Depois da 
morte do velho PerÓn, a facção -
ultradireitista ,do peronismo apo 
derou-se do gov�r-no presidido p;t'. 
Isabel Mattinez, viúva de PerÓn. 
Lopez Rega, seu secretário parti,, . . -

0"11.J--11·r introduz a·s taticas terr,2 
rista dá 11 Tr.Íp-1e A II para enfren
tar a crescente força da esquer-· 
da peronista e não peroniata.

.. 

golpe 
no de 

Em 25 de março de 1976, um 
militar acaba çom ·o gover
"Isabelita",éubst�tnirtdo�o 



por um regime que levou a re-
pressao a extremo de crueldad� 
e impôs um 11 modelo 11 de econÔmia 
liberal inspirada nas c-xigência 
do FMl, asfixiando a ind�sLria 
nacional e privigiando o setor 
agro-exportador. A junLa mili -
tar inaugurou uma pol{tica eco
nômica e social suicida:, aber
tura das importaç�es liquidou -
um Lerço da estrutura produLi -
vR; foram anuladas conquistas -
trabalhistas obtidas ao Longo 
de meio século, o sal�rio rAal 
ficou redu�ido � metade; houve 
uma generalizada transfer;ncia 
de r·ecursos para o setor fillan
ce iro; o desemprego levou uma 
imensa massa de trabalhadores; 
extrema mi.séria; a divida extc,· 
na chegou a 40 bi]hÕes de <lÓL�
res, dos quais se estima que 15 
bilh�es correspondem� rompra -
de a r·mamentos. 

A classe trabalhadora e s� 
tores populares resisti 1·am a e� 
ta situação com greves e mobili 
zaç;es que juntamenLe com parl! 
dos pol{ticos reclamaram o re
gresso� democracia. A crise do 
reg;i.me e o protesto ct·esceram 
lanLo que os miliLares 
ram o', poder atcavés de ele i çz;e.,_..., 
em 1983. 

Parecin que ludo iria mó -
dar. Mas foi eleito Alfon�in,da 
Uniio c{vica Radical, com basPs 
nos setores m�dios e burgueses. 
A{ a porca gritou, esperniou. -

� 

torceu o rabo, mas nao escapou 
Ainda que Alfonsin tenha decl� 
radb �ue a ARGENTINA se nega a 
ser u1u peao no jogo da.- superpo

L;pcias, o que vemos hoje? Um 
�ais que não se levantou da 
crise herdada dos militares, -
com uma d{vida externa de mais 
de 50 bilh�es de d�lares, arr� 
zado economicamente, obedecen
do ao cómando do c�pital fina� 
celro internacional, continuan 
do como uma marionete no cená
rio du teaLro internacional. 

2. NO MUNDO nlA JRI.VAS UMA JANELA PARA O CÉU:

Assim como a econ;mlarc 
pol{tica ARGENTINA ocupam um �! 
pe L importante no cen�r io int e.!_'. 
nacional, tnmb�m o movimento -' 
dos Lrabalhadores e setores po-

A -

pulares tem sua projeçao. 
Durante o �ltimo regime mi 

L itar que encobriu o pais de 
- , 

trevas que sao intensas ate ho-
je, setores populares da ARGEN
TINA reagiram de tal forma que 

',, 

impulsionaram a luta pelos di -
reitos humanos especialmente na 
AMéRICA LATINA. Contrarrestando 
o militarismo que infestou a Pi
tria Grande J abrju uma janela -
para suas democracias. Reconhe
cendo� claro que·a democracia
que estamos conquistando é ape
na� politica e do ponto de vjs
ta formal, necessita1Jo muita
luta para torná-la participati-



va mesmo no economico, social 
e cult,ura1. 

O movimento sindical AR -
GENTlNO se tornou expressivo 
por suas mobilizações grevis
tas, pela exist;ncia de umn 
�nica Confederaçio Geral de 
Trabalhadores, pela exist�n -

\ ... 
eia de delegados sindicais de 
base, pelo discurso de seus -
dirigentes. etc .. Mas, por [� 
ra � bela vi.ola e por dentro 
� pio bolorento. Pois, é mui.
to dirigida segundo conveni ê!.!; 

cias partidárias, especialmen 
te do peronismo CG'l' � filiad-;; 
·i CIOLS (Dontederação Intern�
cional de Organizaçio dos Si�
di.cat0s Livres) cuja orienta
ção écapitalista, ao esl.ilo -
social democrata.

Os setores polÍLiros mais 
avançados do pa{s contam �om 
�ui tos, jovens em suas fi lcira.s 
O sangue dos mártires ARGEN'l'l-
NOS volta a correr na juvcntu-
de deste psÍs mu�tos jovens 

,

claro, vão politi7ando-se 
maneira te�rica, influenciados 
por uma esquerda part.tdista e 
inl,elect.ual com rouca base nr1 
militancia trabalhadora. Mas 
hi autos que j� reen�onlraram 
o tesouro escondido. TraLa-se
da juventude t.raba I hadot·a qu�
se organiza aut.onomamenl.e como
JUC - Juventude Oper�ria Cris
ti, seguindo um m�todo de mili
tânc "La.

A juventude trabalhadora 
na A�GENTINA, como em toda R 
Am�rica Lati na e ouLr•as parte� 
do mundo, é o setor· majoritá -
rio da sociedade. f portadora 

Devemos reconhecer· que há 
luta no Slndicalismo ARGE�TJNO: 
cnfren1ou o poder militar, rei
vindica melhorias salariais,mas 
n;o vai muito al�m disso. Falta 
ampla participaçao das bases na 
t;Onduçâo. Falta um pro,ieto maiti 
c1assista, aut�nomo e comb�tivn. 
De qualquer rorma, no mundo de 
trevas da realidade ARGENTJNA,a 
exis�;ncia de movimento oper� -
rio e div;rsos setores da es
querda pol[tica nob quais espe
cialmente a juven�ude encontra 
um espaço de participaçio, sao 
e-orno uma janela que se abr·e pn
o ceu.

ro1 REENCONTRADO: 

de um potenciaJ de senso criti-
t�, de busca do nuvo, de utupia 
de dinamismo, de rebeldia, de 
solidariedaae, ... que, sendo <l� 
senvolvido com consci;ncia de -
classe é um potencial revolu 
cion�rio. Na ARGENTINA, como em 
outros lugares, este potencial 
� manipulado por en�idades 
alheias aos interesses dJ pr� -
pria juvenLude Lrabalhadora. 
Da{ a import�ncia que tem a JOC 
neste pais, ainda que hoje es�� s ]1_ ja Levantaoiio-se da cinzas, 

1J\!S foJ
º!

.s©� ,,o
,.,., 

,.vFttJS. 



4, HÁ UMA A'l'LETJ\ NOVA NJ\ '-tARA'füNJ\ INTERN/\CIONAl: 

J\ .JOC na ARGENT1.NA é como 
uma atleta nova dlsputando mara
Lonas. Nova porque ressnr�iu co
mo organi�açio nacional em marOo 
de 1988 9uando reali2.ou seu 19. 
Conselho Nacional da nova gern -
ção. O processo mili.t.1r· havi.:i. re 

. -

duzido a JOC a cinzas. Mujtos mi 
1 i tant,es Coram perseguidos e mot· 
tos. Recomeçou em diverHRS regi
ões do pais, especialmente em 
Duenos Aires em 1978, acompanha
da pelas coordenaç�es continen -
tal e i. n terna e i o na l . F o i u1n p a r -

,to difici1 e demorado. As cir
cunstincia� nio favoreciam, in -
clnsi.ve a T�reja. Mas, apesar 
das difi�uldades impostas, mesmo 
pela Igreja. a JOC ressurgiu no

ambiefttc de grupos juven{s. Pou
co a pouco foi fo�jando sua ide� 
tidade pr�pria com equipes de mi 

' -

Litantes dos ambi.enLe� de traba-
lho, bairr·o e estttdantes, prcseE_ 
tes em Buenos Ai r:es, Sao ,Juan, -
'J'ucumán e Bah i.a Blartca. /\ nrt.,icu 
laçio entre estas regi�cs por l! 
berados sediados em Buenos Aires 
possibilitou a formação de umél 
coordenação nacional provic:;Óri;i 
riue r>r'C\parou o Conselho Nacional 
e envíN1 dois del egados ao VII

Conselho Mund:i a l da .roe 1 , e;1 l i za 
do no Bra:=: i 1 , ocas ião cm '1"<" 
JOC-ARGENTINA foi ,qH·ovada cõrn 
movimento mcrnbro da .JOC�lnte"n:L-

Nos dias 13 a 20 de novem
b 1 ·0 de 1988 a ,JOC--ARGENT lNA aco
lheu em Buenos Aires o Encontro· 
sn-r·er.;ional Cone-Sul da JOC-Amé
ri ca; e em janei1·0 de 89, duran
Le uma semann houve um Semin�r:io 
de Estudos a nlvel �acional e o 
Encontro <la Coordennçio Nacional. 
Os tr;s encontros permitiram i 
JOC-ARGENTINA ��zer um balanço -
lllais real 1, sua situação " am
pliar a projeção feita no t.onse
lho Nacional de março de 88. 

O CnnHelho Nacional defi -
niu um plano nacional que vai 
aLe abril d<-" 1990. Seu lemo: "Vi 
viremos si luchamos por conquis
t.ar núesl ro:-. derechos 11 , expressa. 
o dcs•jo da Juventude trabalhado 
ra viver. pois �oje est� em coo� 
diç�eh de morte principal�cnte -
por c�usa do d�Rcmprego e sub-e� 
prrgos mns�ivos. O plano prev; -
eLap,\S: 
- Passo� 1v1 aná l Lse da. r-ea li da de
- $ensi bi 1 .:.?,ação da juven1 11de

t r,aba 1 hadora pél ra o problema -
do desenipref;O, sub-emprego e 

ôut 1·os; 
-"Campanha pr-1o emp1•eg-0 11 , co,110 ·

meio de convocalc>ria e mobili-
7açio da juventude trabalhado-
ra; 

- Congrcsf:>O de Jovens Trabalhad.9.
resa nfvel de base, regional
e nacio ti, como meio dP orga-

cional. n.Lzaçio e fortalecimento de �
A JOC-ARGEN'JJNA �('ITIIH" �s quipes de ação e como meio <la

t,eve presente ,u, m,u·atnnn inL
j

r·- ação comum a nivel nacional

nacLonal da JOC. Me8ino perseg i- pra reivindicação da juventudt"'
da pelo regime m:ilit ,ar nao aet - Ou cr-abalhadora. 
x.ou de correr em dir-cç;io do E REM��--------------
-ideal. Enviou representantes r.t/� <",- y OS TRABA·JO 
ra os Encontros Continentais "/k..c CaÍJ'J IVUEsr REALIZAR
78, 82 e ss, o Bncont 1·0 Jnter ''P&rla n. '!AS ASP!RÁCIONES Con ti. oent a 1 de 81 e os Cnns �1 ho� 8Cf Ona/ 
Mundiais de 83 e 87.

Hoje, a maratona da JOC-ln 
ternaci.onal con�a com a JOC-Ad: 
GENTlNA ) como ,tt.leLa nova, crr�a 
de vigoi• � de boa von��de, l _m,,s 
com os museu los e o 11.) 1 etJ;o JJ u 

-

pouco despreparndos. .,_., __ 

por e! emp/eo >>
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�sse processo projetado vem 
rea I i zando-se, demonst,J·ando que 
a JOC-ARGEN'l'J NA vem pa r·t· i e i.pand ll 

voLunt�ria e atlv�mente da açin 
comum do JOC- fnter·nacion:l l, at.r� 
v�s de meioH miJitanLPs e massi
vos. 

Mas, existem debilidades 
11ao t.anto na I i nha de <·om"preen-

são da orientação, senão na sua 
aplicaç�o. A nova atletn sabe 
onde quer chegar, comunga com a 
JOCJ, mas a experiência de snu. 
nova geraçio ainda; pouca, n 
fÔ lego não aguenta, ('a l tam C i -
bras musculares e por fim sente 
Calta de ar. 

5. RESPJRAR O ML:--.MU AR QUE LHE RODF.JA:

Ao andar em contra n venLo 
com pouco f�lego, a JOC-ARGENTl 
NA uti l i.:7,0u tubos de oxigênio -
ela JOC-Cont.inental, Jnternac·io
nal e Br·as.i leira. Quaut-ns vi si -
tas recebidas; presença de b1·a
s ilei ros; liberados, viagens 0 

encontros sendo assumido.s fina1J 
ceiramente pelo exterior; reCe
r;ncias de açio de outrus movi
mentos nacionais .... 

Hoje, a JOC-AKGENTINA vai 
ganhando novo f�lego e sen�e a 
uecess idade de respira 1• o mes
mo ar que lhe 1•ode ia. Est..i foi 
a cone I usão que o movi me11 to I1� 
cional veio progresslvamcnLe -
descobrindo e desenvol vendn. 
lloje, sente necessidade de PªE 
ti r sua ação da pr(,p,· i :1 nca li 
dade mais 
s a d a . f o "i b o n i t o o Ll v i r n a c1 , a 
1 i ação do Semi n.� ri o Nac: i ona 1 
de l...:studos uma 111 i I i térnt.0 d i /<·· 1 
11 descob r i.r nes Le H<"m · n �rio a 
importâncja de razr·r· étrH\li:se -
da real ·idade". 

lioje, o plano na<·ional 
prev; o desenvoJvimcnLu da a 
ção por niveis de expe1·i;;11cia-.; 
e responsabi 1 i dnde: a 1 (' r1nçado:-. 
iniciados, militantes, coorde
nações regionais, coordenação 
naci�nal e liberados. Estão 
sendo elaborados planos especl 
ficos para cada n[vel destes 
com meios especlficu.s. O prin-

,

cipal meio do momento esta sen 
do a paula de an�lise da real� 
dade que dever� ser um instru: 
men to motivado 1· pr1 r·a r·eco J.he", 

integrar e desenvolver a an�li
se nos distintos n{ve�s do mo�i 
mento, especialmente nas equJ 
pes de militantes. Tamb�m deve-
ra ser um instrumento para co11s 
t,ru i.n uma aoá 1 ise pessoa 1, c:o l; 
tiva, participativa e pr�pria: 
da juventude Lrabalhadora e da 
JOr nequele pafs. 

lloje, o movimento nac;ional 
conta com pelo menos um m Ln i.mo 
de projeçio a respeito de todos 
os asp e· Los necessário:-:- ao seu 
desenvolvimento: ações m.i l.i tan
t es, ação comum, educação e or�

�ani�aç�o financeira, ação re -
JH'esentat i va, extensão naciona J 
relaç�o com JOCl atrav�s do Co
ne-Sul e continente, formação -
complementária assessoria, cam
panha pelo emprego, congresso -
nacional de jovens trabalhado -
res, cnnse lho naci ona 1 , seminá
rios de estudos, uso de bole
tins, intercimbio, programa da 
coordenaçio nacional, trabalho 
dos liberados, secretariado, 
elaborAçio da hsit�ria do movi
mento, ... etc. 

Tudo isso demonstra a maLu 
ridade que vem alcançando a JOC 
ARGENTINA, aprendendo a respi -
rar o mesmo ar que lhe rodeia e 
fazendo a vida acoHtecel'.' nos 
rinc�es do cone-sul, desde qu� 
manLenha a consci�ncia de que 
o oxig�nlo � a milit;ncia pesso

( 
-

al, rerseverante e con inua de
cada um de seus membros, inici
ando outros na ação e na JOC,

analisando pro�ressivamente sua
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real idade especifica e global, 
revisando em equipe suas vida& 
e os passos de sua açio, plnn� 
jando suas responsabilidades 
atuando com ori.entação comum. 
apr·ofundando a compreensão tk 

sua orientação, relacion�ndo-se 
com organizaç�es de luta da 
classe lrabalhadora e setores 
populares, cultivando e cele
bando sua fé.

6. �ALANDO COM O CORAÇÃO:

Se assim acontecer, a JOC
ln�ernacional, especialmente os 
movimentos nacionais do Cone 
Sul, Brasil, Chile, Paraguai,Bo 
J{via e Uruguai, Leremos mui�� 

a receber da ARGENTINA. 

Nesse senti.do, nosso gran
de desafio;; manter uma relação 
constanLe de intercâmbios prin
cipalmente entre coordenaç�es 
n,ar:;i:on·aiis, já poss i.bi Litad·a pe 

: , .Los encontros in t,ernac iona is 
mas muito melhor pelo Encontro 
do Cone-Sul. t::"sfor-cemo-nos por
ta'1.t,o para potenc i af' a i.nda mais 
nossa relaçno no cone-i=;ul inle
resiando-nos pelo conhccimeoto, 
e apoio mutuas. 

A partir da experi;ncia que 
vivi na ARGENTINA posso dizer 
que ap1e11di muito até mesmo para 
contribuir frente a determinados 
aspectos que demonstram ser fr�-

·geis na JOC-BRASJLEIRA.

Minha gratidio a todos que 
me possibilitaram essa experifn
cia,se traduz na renovaçio de 
minha militincia de base no sen
tido de conLribuir para que a j� 
ventude LrabAlhadora de nossos -
paises cultive a verdadeira soli 
dariedade de classe a ponto de 
mostrar ao movi.mente oper�rio do 
Coue-Sul e da Am;rjca Latina que: 

JÁ NÃU DÁ MAi� 'I Á �� VENDBR AO SENTIMENTO SEM SENTIDO; 
É PRECJ HU DE;-( 1n l R A J<;MOÇÃO DE ESTAR: UNJDO; 

..... 

� 

1, 

•,� 

\ •,
\ 
...

.,, 

. 

... 
-�

VBR O SOL AMANIIH. I.R, DESPERTAR O SOCIALI$MO; 
cu 1 '(' r V J\R r s.� E �UNIIO J.J NDO E POR FlM TE VER SORR�NOO . 
Shl QUH AJNDA f CEDO E QUASE TUDO FICA POR CONf� PA EMOÇ�(1 
MAS � PREC rso DI· ]"X.AR FALAR ESSA V07. no CORAçio. ., 

TI·: QlJlERO ARGENTINA! 

TE QUIERO AMÉRICA LA'rlNA! 

(Contribuição de Josê Reginaldo 

Andrietta = Limeira SP). 
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INTERCÂMBJO 1 Nl'ERNACIONAL 

ESTÁ se aproximando a data

dos companheiros da �JSTRIA (os 
da Alemanha não vi.rão esle ano) 

• • f · "'P.:a rem ao nosso pa Is pa 1·a o 
•�t l (.., • Em cartas re<·eb i

das ate o mulll� .. -� a pr·oposta 
o m�s de setembro, sendo uma e
quipe de 7 miliLantes e um Lra
dutor. t\ propostn d<' 1 e s � qll(
ficasse'·m todos jun los, ma.:; env..:!_

amos uma carta propondo de se
di�idirem em 3 equipes e vermos 
juntos como solucionarmos a 

qae.stào do idioma. O.s au.stl'i,;r,�,.._ 
falam alemão. 

COM relação as 1·eg · Ões p.ro 
pomos de í rem ao Sul nas e i di'1 -
des de Caxias e/ou Passo F�nd?i 
Sudeste nas cidades de M�ua ef
.... •1 Franca e R.io de Janeiro; Nor· 
deste a cidade do Recife. 

ns objetivos que a JOC Aus
, . � 

tr�aca(Kaj)tem com o intercam -
bio �: - chegar a conhecer a 
JOC BrasielLra, os militautes -
suas ações etc, 
- ter a possibilidade simples -
menLe de ver, ouvir, expe1imen
tar, viver uma parte da vida
cultura, problemas, alegr1as ,
etc. do povo brasi1ei.ro.

= iniciar um contato e colabo1·a
çào por mu �o tempo entre , do
is movimentos (passar experiên -
eia e tamb�m adquiri� para viver 
e animar a solidariedade). 

- apresenlar a situação da JOC -
tmtríaca (Kaj).

E como JOCB qual e o nosso 
objetivo? O que pensamos da pro
posl.;:t apresentada? estamos agua� 
dando r-<"spostas de voces, como -
da Áus t-1· i êl para cone lui rmos um 
pt·ograma e contin11ar v·i vendo a 
nossa dimens;o internacional.Tam 
b�m � importante que todo o mov! 
mento participe deste intrc;mbio 
e não s� as cidades propostas a 
recebe-los. Envie expertências , 
nnálise, discussão de sua cida
de. 

p1•ocesso de eleição, concluimos

com a avaliaçio das experi�ncias 
e votação no dLa 28/04. O proce� 
so se encerrava no dia 10 de 
maio. Infelizmente não nos che
gou nenhuma manifestação por pa! 
te das cidades, por�m como coor
:lenaçâo nac.ional,apesar das deb_i 
l idades de conhecer a todos, f i. Z!:_
mos uma �etlexio das experi;oci
as e votanos. Os elemento� que
pensamos importante destacar e



que lev'amos em conta: EnLl"e os 
candidatos (ver MB de março/89) 
as experiências de açRo são em 
setores e comconte�dos distin -
tos, o que valorizamos como um

aspecto muito importante de co� 
tribuição no aprofundamento da 
ação que desenvolvem os militan 
tes da JOCI. Representa uma ri
queza cada experiência. 

Alguns companheiros levan
tam aspectos de analise que c.let,. 
tacam importante serem aprofun
dados � nivel i.nt,er·nacional ,no:-; 
sentimos contemplados na� ques
tões Levantadas e pensamos que 
Juntos buscaremos formas de res 
ponde-las. 

Vimos como positivo a acci 
Lação de t�ês companheiros e.ln 
continente africano e a refie -
xão da necessidade de se traba-
1har em equipe., Para o av;inço

do movimento internacional. Va

lori7,amos as reflexões envLadas 
pelo movimento naciona1 do Que
bec quanto ao candLdato de seu 
pa{s. Estes elementos nos perm! 
tiu conhecer melhor o CRndidal.o 

, , 

e o que o seu proprio pais ava 
Lia dele; tamb�m foi significa-

, -

ttvo pana nos, a par·ticip,içan 
da JOC do Chile nPhfe proces�o. 
tntendemos que os mesmos tem 
muito a contribuir a parlir da-; 
experiência8 que descnvoJv�m 
num contexto de bi·ut a l cJ i tauu• :_1. 

Por flm a presença de du�� (�) 
cc>mpanhe iras, a abt: rt 111·n e 1--� -
Clexio que situam.

FRENTE AS IMPLICAÇÕES LEVAN'l'A ..

DAS E CONDlÇÔES APRESENTADAS:

Conhecendo as experi.enc i.;\.s 
de alguns candtdatos constaLa -
mo.s que a 1 guns· j � vem de tlm 1 og 
go per{odo de coordenaçio e que 
tamb�m ao concluirem este com 
promisso j� esL;o com uma idade 
relativamente avançada. Vemos

necessirio que no Lnterior da 
equire e do moviment� esta siL� 
nção seja refletida, visando 

dar elementos e condiç�es aos 
companheiros frente a sua proje
çio vida/trabalho (profissio, fa 
mÍlia etc) bem como no seu enga-.=
jamento mi itante e compromisso 
com a classe, posterior a este p� 
r iodo. 

Como movimento nacional te 
mos ref]etido a importância de 
que esle compromisso, desafio de 
courdenar o movimento, nio limi
te tanto a relaçio com a fam{lia 
�migos. Pots entendemos que este

e um aspecLn i.mportante na vida

da juvenLude e tamb�m condLç;o -
necess�ria para garantir o equi
líbrio pessoal. Por isto achamos 
importante que a JOC discuia,uma 
possibilidade maior dos coorden� 
dnres inLernacionais visitarem -
mais veies seu pais (no mfnimo 1 
vez ao ano), discutindo em con -
junto (coordenador, equipe e mo

vimento nacioanJ) as implicaç�es 
rinancP. iras. 

Ou,ro aspecto, tanto para 
garantir as discuss;es acima le

antadas c0mo tamb�m um trabalho 
é desenvolver a RVAO 

no interior das equipes continen 
tai.s/internacional. 

AVALJ.ANDO O PROCESSO: 

Dois elementos que avalia
mos nes�e momento. Uma avaliação 
mais comple�a faremos em outro -
momento. 

�- ainda nio avançamos na amp1ia
çio do processo de eleição a n{
ve1 das bases do movimento, para 
uma participação maior. Isto pe!:_ 
slste como um objetivo a alcan -

mos-

= as exp.eri.encias <los candidatos 
chegam Larde, não permitindo uma 
discussão maior e mesmo intercim 
bio dos candidatos. 

POR PIM NOSSOS VOTOS •••• 

TBSOUREIRO INTERNACIONAL 
I • 

. Stefan - Austral�a 



J-:QU íl'E J N'J'ERN/\CJ ONAI.

Ph i I i rpe 'J'·i Paul Fr·ancoise sei che LI es 

Doren Kumoyo - lambia 

J\meric;i -

Georg·e Mathebula - /\!"rica do Sul 

Norrnand COM'l'E - Quebec 

Enropa 

Jorg� Sll.VA 

/\na ROORlGUEZ 

- Chi Le 

Espanha 

Ob/';. : O voto da JOCB � peso do-is. 

ESPl.::RAMOS TER Rt-:SPUNDlDO J\, Nf-'CE:.SSlDADES 0/\ JOCI HOJE COM NOSSO VO 
TO E CORRESl'ONDfDO J\ /\VAl.1/\ÇÍ\Cl ' L  /\ .JOCB VJ\1 DESENVOLVENDO. 

COMISSÃO ORTENT/\ÇÃO. OUTRO PA:,.-•{U DADO 

Nn BM anterior- ap1·e.sen ta
mo·s os passos anteriores, neste 
vamos "' v a n ç ando na sua e<> n e r· e L i 
zaçiío. Dos dias 28/05 ;1 0J/0J -
(ant.eR de iniciar· a 1'c11niào d,t

equipe i nLer·nnc i una l , Ht·u xe Ia�) 
a comissão e�tará se P-n<"ont.r·:rn
clo pelu 1 ° vez. () íla1·lolu 1'e1·c•/

v i a j ar· a d i a 2 6 / O 5 JHII, H d ar .'·rn ,\ 

VJ S 1 'l'A DA COORDl-:NI\ÇÃO CONTINEN'J'I\ 1 

No período de 07 a 16 de 
abr· i l r·ecebcrno.s .i vis i t,,1 cta 
cornpanhci1·a DlI.J/\. <l oh_iet.ivo 
que Linha com êl , is i t n: 

- c.;onhec.:e ,. a :-:; L t.11a<;iln do
rnov i rncnlo e cl;, rC'a I idarlc
dos pai.ses a visiL;u•: <·1,111 � ....

parL i I ha1· t•xpPr i E'IH' i ;1.--.. 

- aprofu11dat· dSIH'<'l os <·,1-
mo avali.a<;?io do 1'1 f (Pl;1-
no ação i.nl <"rnac i una 1) ,1 

rarLir do,!'; M/Ns. 
!'revendo perspecLi.v<1.s: 

P r·oeu rn r i rr t,eg1·ação ma i <>r' en 
t· re M/Ns e é.l coordenação <'c,n l i

nenla I na pei·srect, i va de- c1)1· 

r·espon�ab i. 1 i.dôde. 

l'r·oc-11r•ar definir prio1·ida-
de para vis i l,a r· os M/Ns que 110 

�)Limo per{odo n;o as recebe -
r· a m • 

contribuição. Corno JOCB tivemos' 
alguns contatos com ele e também 
enviamds documentos apra subsf 
dia-lo _quanLo as reflex�e� que 
estamos desenvolvendo. Continua 
o dPsafio de cada cidade buscar
contatos com os antigos jocistas
e a es<·1·<�vercrn a hisL<>ria da JOC
df' :-.cu t.Pmpo.

P R  O GR A M A: 

® reu.nião com a coordena
ção nacional. 

® RVAO com a coordenação 
nacional 

-

� visita a Bispos e açao 
representaLiv:i. 

Nas reuniões com a equipe 
foi apresentado o �ltimo per{odo 
onde o ponto mais forte foi o CN 
88 e suas 1·ef I exÕes. Outro fato 
impor·Lante apresentado foi o pr.2_ 
cesso de discuss;o feito pela e� 
ordenaçio quanto a forma de tra
balho e dinimica.· Dela surgiu o 
programa de trabalho para os pr<> 
ximos anos (89 a 90) e o acompa
nhamento as e idades e sec r•etari a 
do. 



Apresentamos a definição -
do processo de assessoria nacio 
nal e eleição para coordenação
nacional. Como tamb�m o projeto 
de extensão e l"ortaleci.mento. 
Ressaltamos algumas quest�es a 
aprofundar de cara a açao e co 
ordena�ão/orgJnização do movi 
mente. 

Por pa r·te de la foi dado ili 
Cormes gerais da coordenaçio 
continenlal que aos poucos ire
mos informando-os. Avaliamos o 
processo fortalecimento na Ar -
genLina, bem como demos alguns 
passos em relação a assessoria 
continental com o nome do Regi
naldo. Confrontamos avaliação 
e projeçio quanto ao Paraguai � 
a responsabilidade do Brasil em 
acompanha-lo, foL dado quadJ'o -
da JOC no conLinente. 

AVALIAÇÃO DA VlSITA: 

Tendo em conta as limiLa -
ç�es das duas partes {llrasil e 
continente) de tempo e condi 
ç�es de preparar avaliamos, Len
do em vista os objetivos: 

- algumas coisas aju<lou a
ar. A 

0
parti_cipnção na RVAO pa)'a 

conhecer a equipe fui posiLivo. 

·· Faltou comfronLa1• mais a
pelo tempo. Sugestão <le na
x irna equilibrar est� r·om a
pe e ir as regioes.

-

açao 
pro
cquj_ 

= positivo esti com Loda coorde 
nação e aprofundar. 

= objet..ivo conhecer a realidàde 
do movimento ope1·ario e do p..1i ;e; 
não foi possivel, e preciso 
rontir na proxima vi$il.a. 

g;n
-

= importante t.er encaminhado m2_ 

is a'questio quonLo assessoria. 
------==-=:�- ::==--=======-=-�-=-

REFORMA DO SECRETARIADO 

.- .....

�:: •• :·'--. �t . -. . .  ,,..--· ·- �i, 

No grande dia 04/abril ini
ciou-se a tão esperada e falada 
reforma do secretariado. Se tudo 
correr bem dentro de no máximo .J 
meses os milLtantes terão melho-
res condições para recebe-los e

para g�rantir o dinamismo que e 
necessario para fa�ermos o movi
mento avançar, no que diz respef 
to a Lnfra-estrutura. 

1\ G E N D A S: 

Como de conforme neste per{ 
odo estamos terminando a ·elabo
ração das agendas, agr�decemos -
os militantes que enviaram suas 
contribuições e desde já as equi 
pes de finanças já podem ir pen: 
sa11do o n1imero de agendas que a 
cidade precisa para vender e os 
pontos rln venda. vão ficar lin -
das e teremos algumas novidades. 
A quantidade que ser� confeccio
nada é de 15.000 agendas e 1.000 
cartazes de divulgação. AGUARDEM 

INTEGRAÇÃO DOS NOVOS COORDENADO 

RES: 

Com o proce sso concluido e 
eleito os companheiros CLAUDlO e 
TONINHO a situação deles� a se
guinte: os dois participaram na 
�ltima reunião da coordenação na 
cionil dos dias 17 a 20 de abril 
O que SP definiu quanto n per{o
do de assumir a equipe. 



TONINHO ;: A t · cJ 30 
' , 

par tr e de maio' ja PRtara vivendo em s;o Paulo. Est� pl� 
nejando a vida junto a �iria considerando o programa da equipe. 

CLAU0T0 - De pr Lncip.io rtssumi nc> j 11 i ,• i.n de 90. Fstamos discutindo a 
si.l,uac-ão qu.anto ao� estud .. ,.. r- a vida afE>LLva. 

sua 

Ambos cst�o cont ri.bu i nd.J u�sde suas cidades com prepa
raçao de materi�is, subsf<lins para o movimento nacional 

,Também vamo.e; r-<'f I f't.. Lodo seus nomes para um intercâmblo 

, •-no Paragt:-ai (pa Í"s de, responsabi 1 idade do Brasi 1). Quan
. to ao C Laudio bttscara formas de pari ic ipar das reuniões 

e momentos ma is .t·od:,es nest.e per iodo que está em Passo 
Fundo. 

ALGUNS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ELEIÇÃO .... 

. Quanto a Fortaleza 
-

nao -

se tlnha claro a posiçio do im
plicado: Eudes. Na regiio nio 
houve um contronto frente ao con 
junto dos nomes. Outra avaliaçao 
que os votos são dados (�s vc7,es) 
levando em conta quem e�t� mais 
aberto e nio quem Lem mais con<li 
ç�es de tontribuir naquele momen 
to. 

. Nas cidadrs que OF impli 
cados eram coordenadores ·C' i <lacte 
(regLão)estado houve difi<:ulda 

1 
-

o proCebSO. As coordc·n.1<;01.
do/ r-egi ão e amp I iadns l"a I har·am -
neste momento.

. Programaçfio, data contr· i 
buiu par-a dar mais tempo p r·1 
discussão por causa da d ir i e,, l<l� 
de de dinamizar os maLeriai�. 

• As expe.r.i ênci as ch�gc1�·ain
atrazadas e não dão elemenLps.s� 
ficientes para reflexão. 

. faltou regulamentação ma 
is prec1.sa do processo a f'unda -
mentação e peso do voto. 

Foi o primeiro processo 
no qual houve projeçao major . 

. A medida que a conjuntu
ra foi mudando no processo de

eleiçio, a comunicaçio retomando 
prioridades com os ampliados/nL-

dades nao foi se dando e isto 
dificultou as coordenaç�es etc .. 

. Foi dados tamb�m suges -·
t.Ões para outros p1·ocessos que 
vamos considerar. Caso sua cida
de ainda queira enviar avaliação 
e sugesL;o � s� escrever. 

SIJT 

Este ano foram .realizadas 
atividades em várias cidades e 
bem significativa, por isto es
tamos ainda .aguardando que as ci 
dades enviem materiais, avalia -
çoes para que possamos fazer uma 
matéria mai.s completa. a tirar 
elementos para a SIJT em 90, Até 
o momento os materi.ajs que cheg�
ram foram de Recife e Passo Fun
do. De maneira informal
alguns militantes escreveram ou
telefona!'am contando; mas é im -
portante ter estes momentos gra
vados na hist�ria e nio s� na me
mdria. Escrevam e �io deixe de
colocar sobre:o JQ'de Maio.

' 

,,. 
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ne repente e sobretudo Q 

part i.1• da segunda meLade da dé
cada de 80, a atenção do mundo 
�e viu voltada mals do que nun
ca para as 17 nações do ORIENTE 
P.lJROf>EU, chamada URSS. As i.nd�
lf.él\:Ões são as ma is d i ve1·sa1:,, e
variam de acõrdo com os interes
ses em jogo: são teólogos que
visitam a URSS e volLam maravi
lhados com aquele "reino de
Deus", é a rede Globo dando um
Lratamen'Lo "especiat" às 111ud.ln
ças que vem sendo implPmentadas
•.• E a coisa não pãra por 
outros dizem que a URAS está

n 1 • 

vo I tando ao c;apiLa I ismo, c•umo
se a história fosse nm moinho -
que vai e vol'La.

A intenção deste material 
é fornecer a lf�uns elementos b&
si cos para a compreensão da Pe
re.stroika. Para seguir· ap1•ut'un
<lando, é bom ter em conta qu� 
as anunciadas mudanças, não P"!.: 
l.iram de iniciativas populat·es,
mas sim de um b I oco da bttr'OC 1·a
eia, port,anto, sujeit.o a I imi '.a
<;ões. 

MAS SOBRE O QUE ESTA\10S FALANDO 

Começando pelc,s sittnirica
do d:i palavra, PERF.STROIKA qw•r 
dizer, RESTRU'l'URJ\Çi'íO. A ont f',, -
palavra companheira, GLASNCJ:-,'I 
quer dizer, ABERTURA. 

A perestroika, que vem sen 
do implantada na URSS, com 1·e

flexos em todo o bloco socialis 
ta é muito comentada, Lamb�m. -
oos p<1{ses capitalistas, pode

ser classificada como sendo uma 
r·ec i clagem do soei aJ. i snw t•11sso 
nos seguintes aspectos: 

Ecoo;mico . Pol{tlcn 
. Cultural e . Jcleo1Ó�ico 

o 

UM POUCO DA HlSTÓRIA: 

Sefr,Undo seus principais defen 
sored, a Pet·cst1·oj ka é uma necessi.

d;1de hist..Órira indispensável par; 
a sobreviv�ncin do socialismo, a 
Lal ponto de n�o se ter outra

opçao: on e provoca a restrutura -
çiio em todos os campos e n!veis,ou 
o t;Oc iallsmo 1·usso estará condena

do ao caos, a 1mpaDhado de umn con
sequente desmoralização desta for-_:

ma de or�an i z 'lção da soei edade, a
iiilvel internacional.

Depois da Revolução Pussa de

' > 1 7, também chamada c'e Revolução
lo 1 chev i.qtH', a 1 ;m da .igressão ex -
Prna, d�sencadcada por 14 pa[seR 

c;1pitnlistas, no interior dela me� 
ma a URSS enfrentou dificuldades 
em níveis e situaç�es diferentes. 
\ 11,ajs grave� d, todas elas se deu

·ampu de .economia, pri.ncipa lmeD_
Destacamos alguns aspectos:

Boicotn pr·omovitlo pelos cam 
poncses; 

& Deterioramento da economia 
por causa da �uerra. 

M Desqualificação dos traba 
lhadores para assumirem a 
gestão econ�mica; 

Assim para sair do atraso no 
qual ainda SL encontrava, a {RSS -
teve de recorrer a M�todos de pro
duç�n tipicamente capitalistas, 
al�m de entregar a Gestio economi
ca i elementos, em sua grande mai2 
ria ori�ndos da burguesia, contra 
� qual havia sido feita a Revolu -
c,:âo. Este fato� determinante para 
se compreender o por quê da Peres
troika, 70 anos depois. Vamos par
tir do seguintes ponto: Na Leoria 
do socialismo a Gestio Econ�mlca � 
a f11nção r1· iue ipa l dos trabalhado
t·es, como faLor deLerminan'Le _para 
,, con1 rol e cias dem.,1 is esferas da 



soei ednd<>. O rumo de qutl l ctue r 
Revo J 1.içào [. deter·m i nado pc 1 o n j_ 
ve J d:l pai i, i pa�;Ío dos t,r·;d,·1 

J hadnr·es, 11,10 apen.1.s no cnr11 ro
l� da JH'Od1tc;�o n11 i 11Ler· i 1>r0 d.-1:-;
cmprcsns, ma� pr i nc i pa J mi>1II e no 
P l anC' j õme n' rJ l' na I xectt<,·âo do 
Plano l:co11l,mico, ou seja: n;:-\ 
Cestão F.conZ,mi ca. r st a qut>sl ão 
� tão imp<11·t a11t.e q11<' a par•t. i1· 
de] a pod< mos ava J i a1· se uma df'-

-

�erminnda (XpPriêr<'ia e mt 
e, �<H·iaJ ist.a. 

OélO 

Na t'I{::;.._, 01 01· ·eu d i 1·c i· t�n-
Le: dacl.:1, 1>r· i t.t; i 1•n I meu t < f'º.!! 
e a q u éPl t i d · d <' d e t r .l b a 1 h ' 1 r s 
qua I ir i <·acl<J:-. para :issum i ,., r. ;1 
Gestno, esta fUll<;d<J foi L1·an-..f'<.· 
rida p.a ra e I ementas da bu1·n1ie -
si.a, pO,s<.;u i clc,, es do c:onhe<' imen-
f o nclm i • • Lt·,iL i v<,. f· ..:;ta c-oud i 
<.':\o t' o i t' t -. J " 1 ', d :t p o r- o 11 l r·" a 

1 
• -,-

do, por· muit.os do.s ,'<'V01llrH 1ona
,. i o� que, i ·l<'o l c,r� i cnmente. .a f i -
na v am cnm .:1 i.dé ia óe que us t ,·;,
balhadorc1e. nno podiam Gerir.

f.: a Jl,lrl.ir cl.li qnt=' -.;ur>g-t> 
no int Pr- i 01· da soei cdade Pussn' 
um grupo dr pcssc -; r,cstor·c�· da 
cconomi,\. D,ii a sPpar,H,ao Pnl.r·e 
Cont.rolr: <' ',rsLào. Naturnl111Pni 
rassnm H Clllll 1 ')] é\f' O 
par t i d o e" n11 .11 i ',; 1 ii • 1 l. ll r l' u i 
de pr·evi Iép:,io::. alh< ios .ws de 
ma i i:; t· idadào,c:; e ,H' i mc1 do1-> 
resses det-tt c·s. ,..onst 1U:uern, 
te i-;ent.ido, 
m i na n t e : il li 11 , • oc J • a (.· i " • 
vamentc-, ch.11nada, 
t e1·c<> i 1·:1 e I a�se. 

dt• 

1� na l.u 1·;1 1 que ;1 par·! i ,.

d is lo a 1·ev1J l II ç·ão torne ou l 1·0 r·t 
mo, 11ue não u soe-ia I ismo. uns -
nm out 1•0 model,), rotulado clf> CA 
11 T'T'AI r:-;Mo Dh ESTADO. 

�egunclo Mi ka i I Gorb,ichf!v, 
cJ socialismo JH·ote{.!,e n ci<l:id;tu 
dife,·ent..emcnte do Capitalismn -
rnns oo me:smn f <"mpo pode 1 �vai• -
;lo comudisrnc1. \ssim \.ult ilnd,, cs 

t� questio pRra o Indo mais psic� 
logico, vale lembrar aquele pro -
v�r-b i ( "Nem só de pno Vive o Ho
mem". Ap I Lcnnclo-o .=tqui, dedu;,; -
se q11e nac ·e 1·eso I ve t.udc qu_e
é i nc1·e11te ao homem apenas propo.!: 
{'i onancio- 1 Jw mel hor·c.·s concl i çÕes -
ROcinis. Pois dado u momento em 
que o l.rabnlhador nio tem poder -
de �erisio, dado o momento em que 
� su11 pnrtiripaçio; limitada e o 
seu 1><> ler dP c-riaçao é <'erceado -
)revalece o :sentimet1to de relati.-
"ª i nd I fercnça e de qulquer· res -
pon ... ab i li d 1 lc. Dai o comocJ i ano. 
. stc p1·c�11posl o r f,�lido t:mt.o p� 
ra o t·ap i t,n I i.�mo e orno para o SOCJ 
;11 i �mo. 

�a URSS, esta si.tuaçio veio
s<� r·cvc la Belo: 

== Na ;( 1 i en,·\c.;ão d<>S LJ 1 ab�, lllc'ldores 
ern termo� polit,cos e mnrais .:40 
m i 1 b u e .s d e a 1 e� e, 1 a t r as , e r· e se e!! 
tc ui i l izaçí'io UP dr·ogas, rrimes 

Jlc� produção: ab 
p1·egu i.ça, sabotagem. 

a CRtag,11,1<,!ão te<.·no lÓgi e ... , em 
r·cl.1<·:10 '.l muito� dos pai.ses ca-
p i La I is t:-u-;. 

Na <•r11�::io <le valeres icleo lÓgi 
cos: dis<'iplina � etc ..• 

No-. ,;ltimos 15 anos a taxa ue 
r.re �e i mcnt.o d,\ rend11 nacional na
11RSS, cai 11 par·a ma j s da me t.ade e
che�·ou ,; e� ,ignação tota 1 n 1 i.n { -
rio� dos anos 80.

! odo ci=;tc pt'<H c.sso poss Lb i 1 i tou:

x O abuso absoluto do poder
x A existência de U deranças ro

ra do cont,1·0Je C> da critica 
x A ignor;ncia �s necessidades 

do povo. 
x O rerceamento do pensamento -

C' I' Í ,1 t i V U • , , 

�la� " buro, r·a<· i.a russa nunca 
foi homog-;neH quanto aos rumos a 



serem tomados. Há no interior 
dela pelo menos duas grandes 
vertentes: uma que quer a siL� 
açio como tal e a outra que ; 
a responsavel pela Perestroika 
da qual Gorbatchev � porLa-voz. 
As duas encontram-se eJll confl.i. 
tos permanentes pela hegemonia. 
Mas as eleLç;es ocorridas em 
26 de março �ltimo mostrod ria 
ramente o sentimento da populE_ 
ção por mudanças quando 20% 
dos candidatos oficiais do pa� 
tido comunista não se reelege
ram. 

A nivel economico a Pe -
restroika quer provocar: 

. Maior autonomia na produçio, 
apenas seguindo as diretrizes 
globais da EconÔmia . 

. Combinação de Auto-gesL;o e 
Centralismo democr�tico 

"Aber·tura" das r ron te i 1·as ao 
capltal estrangeiro buscando 
principa�mente inovaçoes tecno 
l.Ógica.s.

Compreende-se que mui.Las 
das questões de cunho politjco 
cultural e ideo] Óglcos, se 1·e
solver'ão a pa1·t i.r de mudançns 

l
.,. ,.. ., 

de car�ter economico r po1 it i-
co. A Perestroika neste sent.i 
do está em sintonia com a Gl9§_ 
nost, que se encarrega da AlH•1· 
tur-a. 

Segundo Gorbat.chov, a 
fonte inspiradora da PERE8TR1-
KA é o Pensamento LeninisLa. 
Da -Í as di. ver•gênd as com a b11 f�.
cracia Estalinü;ta. 
Um dos principais aspecLos des 

, -

te pensamento e uma concepçao 
nio-linear da história. Neste
sentido é que a Perestroika 
apli�a Métodos não intriseros 
ao socialismo, a exemplo da 
NEP(Nova Pol{LLca Econ�mica 
que inclui mecanj sm()s de ecm ,, 
mi.a capitalista), feita por J;.
nine em l921. Assim R Peres
i.. ro i.k<\, comprC'·end i cln como 

uma reciclagem do socialismo ru� 
so, deverá manter suas principa
is medidas, mas abandonará ou 
tras, assim que forem cumpridos 
determinados objetivos. 

(Contribuiç�o - TONINHO

Belo Horizonte/89) 
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EDITORIAL 

JOC - BRASILEIRA

Esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer. .. 

No último BM, muito nos inquietava as perspectivas que se apontavam para 
chegarmos a 1993. 

Como um alivio ... chegamos sem Collor! 

Porém com uma crise social, politica e econômica visivelmente grave, acirrada 
pelas COJ:':tradições históricas de dominação de uma classe (burguesia) sobre a 
outra (trabalhadores). 

Nesta edição localizamos uma análise da Juventude Trabalhadora, a campanha 
contra a fome e a violência e sobre a realidade de Cuba, que nos apresentam 
elementos para refletir sobre essa crise social e o nosso papel transformador 

Como seres pensantes, cada um e todos, deve tecer reflexões e opinar, buscando 
desenhar em cada situação um projeto verdadeiro de respeito aos direitos 
fundamentais das pessoas. 

Faça isto. Conquiste-os seja na participação consciente sobre o plebiscito, 
acompanhando e intervindo nas decisões governamentais; nos órgão de luta dos 
trabalhadores; ai mesmo no teu bairro; escola, no trabalho, na familia ... 

É impossível que sejamos alheios as atrocidades a que estilo submetidos milhões 
de trabalhadores sem casa, sem terra, desempregados, sem saúde, desnutridos, 
sem acesso à cultura. Os milhões de Js. Ts que iniciam cedissiruo no mercado de 
trabalho, submetendo- se as piores remunerações e a todo tipo de exploração. 
V amos enfrentar esta situação , repudiando-nos, indignar-nos, mas criando os 
meios mais ousados e criativos, para rompermos tantas correntes. 

Coordenação Nacional. 

BM 
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AN
Á

LISE DA REALIDADE 

DA JUVENTUDE TRABALHADORA 

GERAÇÃO SHOPPING CENTER 
BUSCA UM NOVO HORIZONTE 

Todo homem preéisa de objetivos a perseguir. Sem eles a vida se toma rotineira, deixando-o sem janelas 
par o futuro. 

O incentivo 1. descoberta do novo é que motiva o aluno a ficar horas sentado num banco escolar ou numa 
biblioteca pesquisando. Descobrir horizontes novos é a mola propulsora da vida humana Incentivar novas 
descobertas, de forma criativa e prática é o fortificante que a juventude precisa experimentar. 

A geração "Shopping Center" atravessa uma fase de busca de identidade. Procura entre brechas deixadas 
pelo sistema, fixar raízes num solo fértil, mas desgastado. A estrada é longa e por ela se experimenta 
diferentes formas culturais. 

Para os detentores do capital, no caminho onde circula a juventude, o mais importante é ''ter''. Os 
shoppings c.enters estão ai para responder a esta necessidade. O "ser" é relegado a um plano secundário. 
A liberdade, segundo teóricos do consumo passa pela "aquisição de uma calça de brim, azul desbotada". 
Sugerem.a imagem de que ser livre, antes de qualquer coisa, passa pela possibilidade circular 
descompromissadamente pelos corredores dos shoppings centers, olhando vitrines, consumindo com os 
olhos aquilo que o bolso não tem condições de consumir. Afinal, eles são guardiões dos portões das 
fábricas. Os jovens de hoje têm a possibilidade de enxergar o mundo em râpidos flashes. Os últimos 
modelos de roupas e penteados, produzidos em paris, Roma ou Amsterdã, chegam até nós através das
antenas parabólicas. 

OS LOUCOS E SUAS ORGANIZAÇÔES 

Mas, felizmente, ainda existem àqueles que preferem por o pé na estrada em busca de camjnhos 
alternativos. São os "loucos''. Eles pintam a cara e saem às ruas, reividicando moralidade. Como durante 
a epoca de repressão, os jovens são os primeiros a desfraldar as bandeiras que teimosamente insistem em 
tremular no coração de um Pais sofrido. O momento , entretanto é outro. Hoje, se sai às ruas com um 
sorriso no rosto, e, entre beijos e palavras de ordem , transformações são exigidas. Antes, não. Nos anos 
sombrios da história brasileira as lágrimas eram de dor e sofrimento. 

A juventude, alvo primordial da sociedade consumista, circula atrfis de bandeiras desfraldadas ao vento. As 
organizações juvenis experimentam novas formas de reividicações. A passeata, que já foi considerada. 
coisa do passado, volta a ganhar espaço. Exigir meia entrada em espetáculos culturais e protestos contra os 
altos preços das mensalidades escolares é o suficiente para conduzir os jovens às ruas. Que descoberta 
bonita! Os grêmios estudantis com isso experimentam, ainda em pequenas doses, o elixir revigorante que 
crer na luta por ideais e causas especificas. Passam a ser um espaço privilegiado de participação para a 
juventude. Despontam como uma estrela num horizonte até então encoberto pelas nuvens cinzas. 
ONDE MAIS ESTÃO? Os jovens entretanto, não se limitam a atuação em grêmios estudantis. Eles estão 
presentes na.s comwlidades, onde reivindicam juntamente com outros serviços espaço à participação. Não 
se limitam porém a reivindicação. Querem agir. A e.enquista de moradia, água e esgoto, pavimentação e 

JOC - BRASILEIRA
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locais para lazer são bandeiras empunhadas pelos jovens ligados às comunidades. São meninos e meninas 
inseridos na catequese, crisma e outros tantos serviçm; comunitArios. 

A juventude também pode ser encontrada nos bares e danceterias. Por que não usar estes espaços para 
aproximar se da "gurizada esperta» . Entre um refrige:rante com li.mão e gelo ou uma cerveja gelada pode
se conversar sobre desemprego, namoro, fam0ia, futebol. AliAs, os bares se caracteriz.am por serem espaços 
privilegiados para estas discussões. Quem não gosta de sentar em tomo de uma mesa de bar e trocar 
experiências? 

ABREM- SE AS PORTAS- Mesmo neste rápido pensamento é possivel vislumbrar onde os jovens estão 
atuando ou podem atuar. Faltar arregaçar as mangas ,1 sepultar a descrença, e sair à luta. Antes de sairmos 
pregando falta de perspectivas à militância é melhor olharmos o futuro através do espelho, da nossa própria 
imagem . Se o reflexo à frente do espelho for de um derrotado é porque temos pouco a fazer. Esta derrota 
prematura representa o fim, a morte. 
O horizonte da juventude é largo e por ele se pode cht�gar a "terra prometida". Onde estão, sob a mesma 
cruz, os jovens que buscam espaços democrática e participativo. Mas, a sociedade insiste em persegui-los, 
em condena-los a uma vala comum em que todos, sem exerção, são assim porque Deus quis. Contra isso é 
preciso que se ergam bandeiras vermelhas, lilás, bnmcas ... De todas as cores possíveis. Afinal, a geração 
"shopping center" é a mesma que freqüenta bares e danceterias. 
João Santos e Silva - JOC CANOAS. 

Para contribuir com mais elementos na análise da Ju,ventude Trabalhadora , transcrevemos um artigo 
publicado na grande impressa sobre a questão do me:nor trabalhador. O BM deve ser um meio onde as 
cidade informem sobre a realidade local da juventud�� trabalhadora. Neste momento de preparação da 
assembléia estas informações muito ajudam para trac� um perfil da juventude que queremos atingir, 
formar e organizar. 

A LEGIÂO DOS PEQUENOS TRABALHADOR,ES DE SÂO PAULO 

Sem muitos sonhos, ele acorda às sete da manhã, no elegante bairro do Morumbi, chega às 10 horas, na 
praça da Sé, e por lá fica até às nove horas da noite. Uma carga horária de onz.e horas seguidas, já que o 
almoço se resume a um rápido lanche em pleno postú. Com um rendimento mensal de Cr$ 3,2 milhões, 

Verinaldo Severino da Silva garante parte do sustento da familia em Orobó, em Pernambuco e , segue 
sobrevivendo do sustento da banquinha de balas e chocolates no coração de São Paulo. Uma carga pesada 
para quem s6 tem 16 anos. Especialmente pesada para quem só viu a infância chegar ao fim aos nove anos, 
puxando a enxada na distante roça de milho e feijão do pai, lá no norte. 

Anônimo e conformado, V erinaldo é uma das 430 mil crianças e adolescestes que trabalham na grande 
São Paulo. Segundo o Departamento lntersindical de Estatisticas e Estudos Sócios- Econômicos (Dieese), 
no entanto, ele tem uma posição ma.is privilegiada que outros 260 mil menores da região. Um contingente 
que entrou no mercado de trabalho, mas não encontrou qualquer ocupação até dezembro passado, e 
resultou num verdadeiro exército de menores desempregados. De acordo com o Dieese, o desemprego das 
crianças entre 10 e 14 anos cresceu 31% em 1992 e 54,9% entre os adolescestes de 15 a 17 anos. Um 
reflexo da alta de 27 % no desemprego entre os arrimos de famJlias no mesmo periodo, forçando a entrada 
de novas levas de crianças no mercado, a maior part:e sem qualquer qualificação profissional. 

V ale lembrar, no entanto, que este problema social 1:ião é novo. A mesma cidade de São Paulo foi palc.o de 

inúmeras atrocidades contra a uüancia. Há apenas cem anos, conta a hlstoriadora Esmeralda Blanco 
Bolsooaro de Moura, fabricas como a Mariangela, do grupo ?v1.atarazzo, usavam ua confecção têxiil 

JOC - BRASILEIRA BM 
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crianças de até sete anos de idade, em turnos que chegavam a quatorze horas diárias. As ma.quinas eram 
reduzidas, especialmente fabricadas para o tamanho dos menores. Uma época de castigos corporais para 

garantir uma férrea disciplina em.jardins-de-infância insalubres e mal venWados. "Naquela époc� o 
trabalho infantil era remunerado na proporção de um terço do salário de um chefe de familia. O mesmo se 
dava com trabalho da mulher», informa.

Um século mais iarde, as distorções só não são maiores porque o salário do adulto está muito achatado. 
Em 1989, por exemplo, o IBGE calculava 1,3 milhe>es de crianças recebendo de um a dois salários 
Mínimos - O mesmo que dezenas de milhares de trabalhadores adultos. Ainda assim, esta aparente 
conquista histórica não se estende a todas as crianças: no mesmo ano 1,5 milhão de pequenos brasileiros 
recebiam menos do que um quarto de salário mínimo; outros 1,7 milhão de menores tiveram como receita 
mensal algo entre um quarto e meio s�lário minimo. Do ponto de vista da lei, estas 2,2 milhões de crianças 
estão claramente sendo lesadas. E vai além: proibe 1a exigência de horas extras no caso de menores, além 
de trabalhos insalubres, perigosos ou que impliquem em esforço fisico. Veta ainda o emprego de menores 
de 12 anos. E determina que as empresas facilitem os horários dos seus pequenos empregados, a fim de 
que possam estudar. 

Tanta utopia num Pais em recessão só é cumprida em algllllS bolões de boa vontade, a exemplo dos 
programas de ini�iação ao trabalho da Secretaria Estadual da Criança, Familia e Bem- Estar Social de São 
Paulo. Por esta estreita. porta foram enc.amiobados à iniciativa privada nos últimos cinco anos 1 .400 jovens, 
através de um balcão de Empregos.Eles recebem oriientação prévia e um acompanhamento posterior ao 
ingresso no trabalho, de técnicos especializados, os quais fiscali?,am as condições do ambiente profissíonal, 
certificando- se da legalidade do vinculo empregatício. 

PERFILDA CRL4.NÇA TRABALHADORA 
DADOS GERAIS ( •J 

Menores que tra1balham: 7 ,5 milhões 
Menores sem c:arteira de trabalho: 

entre 10 e 14 anos: 89. 4% do total desta faixa etária 
entre 15 e 17 anos: 65,4% do total desta faixa etária 

Menores que trabalham mais de 40 horas semanais: 46,5% dos ocupados 

Até 1/4 do salário mínimo- 1,5 milhão 
De 1/4 a 1/2 salAr:io minimo-1,7 milhão 
de 1/2 a um saláriio minimo -2 milhões 

De um a dois salári,os mínimos- 1,3 milhão 
Mais de dois saláJjos mínimos- 750 mil 

DISTRIBUIÇÂO DA FORÇA DE 1'RABALHO DE MENORES NA ECONOMIA(*"'"'} 
Setor agrícola- 10,4% 

(•) IBGE/ 1989 

( .. ) Dados aproximados do IBGE/ 1989 

(• .. ) IBGE/1989 

Indústria de transfonna.ç.ão- 18,5%

Indústria da construção civil- 6,8% 
Comércio- 18.4% 

Prestação de serviços diversos- 31,8%

Outras ocupações- 14.1 %

Tnmscrito do Quinzena· Publicado no Jornal do Brasil em 14.02.93 

JOC - BRASILEIRA 
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PLEBISCITO 

O que será quem pensam os militantes e contatos d8 JOC sobre o 
tema em discussão no momento no nosso país. A consulta. popular 

sobre fonna e sistema de govemo, em 21 de abril? 

Alguns militantes apresent.am aqui seus posicionamentos 
contribuindo para o debate frente o plebiscito. É importante não 

somente para intercambia.r, mas sobretudo para sacudir a discussão 
nas regiões. Bom debate. 

UMA CAPA SOBRE A REALIDADE 

O brasileiro com uma venda nos olhos, mais uma vez é convidado a ir às urnas. Na cédula, forma e 
sistema de governo. O momento ainda não é propício para tal reflexão. O povo ainda está amadurecendo o 
retomo a "Democracia". Afinal foram 20 anos com a garganta silenciada pelas baionetas. Porém, os 
homens do "pudê" definiram e está decretado: dia 21 de abril deste ano tem plebiscito. Em jogo, desta 
v�, não o mandato do prefeito, governador ou presidente. A cédula traz como opção monarquia ou 
republica e presidencialismo ou parlamentarismo. 

O tempo para esclarecimento da população é curto. Os debates ficarão restritos à entidades. O horário de 
propaganda gratuita no rádio e televisão não serão esclarecedores. A JOCB, por ser um movimento com 
sólida raiz junto à juventude, deve ser um agente ativo na discussão. A contribuiçuo do Utv ·:itnento, entre 
outras formas, pode ser através da confecção de boletins - Uma folha de oficio frente verso- idealizada 
pelas regiões e também via debates junto as suas bases. O movimento deve jogar à rua o global da 
discussão e não sua posição. O informativo, por exemplo, pode conter opiniões de lideranças politicas a até 
mesmo dos próprios militantes. 

Particularmente venho colhendo informações sobre o assunto em pauta, amadurecendo uma posição. Sou 
republicano( não o partido de Busch). A Monarquia já deu sua «contribuição" à história. Um pouco mais 
complicado, porém, é a definição sobre sistema de governo. O acúmulo de elementos colhidos, até o 
momento, me inclinam para p presidencialismo. É um sistema que permite a participação popular em todas 
as suas instâncias, dá maior autonomia aos poderes legislativo e executivo. O parlamentarismo além do 
limite imposta à participação,traz em seu bojo outras deficiências: sua implantação necessita partidos 
fort.es, fidelidade partidária, e melhor representatividade eleitoral. No Brasil estes três elementos inexistem. 
A fidelidade levaria o eleitor a votar em programas partidários e não em pessoas. 

Mas, volt.amos ao ponto de partida. O que realmente está em jogo? Aos meus olhos, atras da capa esconde
se discussões mais profundas. Neste campo a burguesia faz vistas grossas e a esquerda não encontra forma 
de digeri-la e coloca-las na mesa de jantar de cada cidadão. A mudança no padrão de vida do brasileiro nãt 
passa pela alteração na fonna ou sistema de governo. Passa, sim, pela justa distribuição de renda, pela 
reforma agrária, e urbana, direito ao emprego e acesso à educação. Somente um povo, com salário digno, 
local onde morar, um emprego satisfatório e condições intelectuais minimas, pode alcançar pleno 
deseovolvLmento. 

loão -JOC de Cano� .. 
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UM FALSO PROBLEMA 

Tenta-se criar um falso problema ou impor uma ideia conservadora à classe trabalhadora, de que os 
problemas sociais politicos, econômicos do pais, são1 conseqüência, puramente da forma e sistema de 
governo ao qual o pais é dirigido: A republica presidlencialista. 

6 

Sabemos que a fome, a miseria, a violência, o desemprego ... São na verdade conseqüência dos desmandos 
do qual os governos têm assumidos nos últimos anos com o sistema politico-econômico imperialista e neo
liberal. Se tivéssemos que mudar alguma coisa, esta seria o capitalismo junto com suas instituições 
jurídicas e formais. 

Tanto no parlamentarismo, assim como o presidenci;:1.lismo são formas de dirigir uma sociedade onde a 
burguesia domina, onde existe a exploração e a dominação da classe trabalhadora como base de 
sustentação do sistema. 

O plebiscito foi lançado com interesses que com certeza não é o de ajudar o movimento operário-popular, e 
sim de implantar formas mais burocráticas-conservadoras, onde o espaço de propaganda do projeto da 
classe trabalhadora seja cada vez mais barrado. 

�DG 1 U '.· : l 

. 

,, 

f 

1 
Não podemos nos restringir a analisar institucionalmente os sistemas e formas de governos e, sim ver qual 
deles se encaixa melhor no momento histórico do pai.s, o que será menos trágico ao projeto de construção 
de uma sociedade mais justa e mais igualitária. 

Temos que tomar uma posição critica e consciente fü:mte a este plebiscito, uma posição definida e clara 
sobre o mesmo. Devemos criar espaços para debates e estudos sobre o assunto e a partir dai ver se 
realmente precisávamos mudar o sistema e forma de governo vigente no país. 

Será que a atual formação do Congresso Nacional e com as que possivelmente possam vir, o 
parlamentarismo seria o mais viável ao projeto do movimento operário- popular? 

Para se ter uma ideia, imagine se o parlamentarismo vencer o plebiscito de 21 de abril, O Congresso 
Nacional vai eleger um primeiro-Ministro (que seria um presidente com menos direitos) indicado pelo 
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partido com maior representantes na câmara. Resumindo se o parlamentarismo estivesse em vigor teriamos 
como presidente (Primeiro-Ministro), o líder do P1v1DB. Com essa colocações quero dizer que o sistema 
parlamentarista de governo, tal como o exemplo dado acima, vai aumentar a burocracia frente as 
reinvidicações da classe operária. 

A JOC, a sociedade e principalmente a juventude trabalhadora deve participar ativamente deste debate, 
porém temos que tomar uma definição clara e objetiva de que nem o presidencialismo e muito menos o 
parlamentarismo conseguirá. resolver os problemas sociais-politicos-econômicos ao qual vivemos no país. 

VOTAREI pelo presidencialismo, por acha-lo mais viavel no momento histórico do Brasil, onde a classe 
dominante tenta dissimular meios de diminuir mais os espaços de expansão e radicalização do movimento 
operário-popular. 

Maninho- JOC SALVADOR 

PROMOVER ENCONTROS E DEBATES 

Olá amigos, espero que consiga expressar aqui um pouco do que penso sobre o sistema de governo e forma 
de governo. 

Estamos ouvindo muito sobre o plebiscito de 21 de abril, em que o povo decidirá qual a forma de governo 
que quer, se monarquia ou republica ou se o sistema será parlamentarista ou presidencialismo. 
Mas, sinto que as informações tem sido poucas, não esclarecendo de fato o que representa cada uma das 
formas e sistemas, e que tentam passar para a população que este ou aquele será a solução dos problemas 
nacionais, só que a situação sócio-econômica do Brasil hoje não será resolvida com a permanência ou 
implantação de um sistema de governo. Muitas coisas terão que ser feitas já para reverter este quadro de 
desemprego, fome, arrocho salarial,etc ... 
A antecipação do plebiscito, antes fosse uma necessidade nacional ou um apelo da população, mas 
representa apenas a vontade dos políticos que hoje governam o Brasil e isto também não ficou esclarecido. 
O que há por trás disto? será que estamos preparados para este passo tão importante de nossa história. 

Tenho lido muito sobre os temas, participado de debates, mas ainda me sinto pouco esclarecida e com isso 
ainda não me decidi. De certa forma me vejo pressionada a tomar uma decisão, afinal 21 de abril está logo 
ai. 

O sistema parlamentarista me é mais simpático, por acha-lo mais democrático e de ''certa forma'' 
descentralizar o poder, mas tenho algumas dúvidas como: O que significará o parlamentarismo hoje no 
Brasil, onde grande parte dos congressistas são conservadores, corruptos e representantes dos interesses de 
banqu.eiros, latifundiários, e grandes empresários em detrimento da classe trabalhadora? 

Quanto ao presidencialismo não tenho muito a dizer, já o conhecemos, sabemos como funciona e o que 
podemos esperar dele. Tem o fato de que o povo escolhe seus representantes, tanto o presidente quanto as 
cãmara/ senadores, o que faz com que sejamos mais responsáveis e vigilantes. 

É muito importante que os JJ TI e a sociedade num todo participem das discussões, de debates, se 
informem mais para que votem com consciência, e que nós militantes da JOC devemos juntos com os 
atingidos durante o 5º CNJT promover encontros/debates nos bairros e nas cidades, tentando atingir o 
maior número de pessoas possivel. 

Bel • JOC Espir,to �-�. 
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GOVERNO ITAMAR E O PT 

O BM convidou alguns companheiros{as) para da.J· um ponta pé no debate 

sobre a participação do PT no governo Itamar. Com certeza é uma cliscussão 

qlle já vem sendo feita nas regiões_, cidades e equipes militantes. vámos ao 

posicionamento dos companheiros e a discussão. 

COMPANHEIROS DA JOCB 

Primeiramente venho parabenizar a iniciativa da equipe do BM que já em alguns momentos vem 
abrir este debate e reflexões diante da atual conjuntura que passa o partido dos trabalhadores e os 
rumos que vão tomando e5ie partido, pois o importante dentro do movimento é o debate de ideias. 

Para falar do Partido dos trabalhadores e Trabalhadoras deste país se faz necessário retomar a luta 
de vários companheiros que enfrentaram fortemente a ditadura militar, seja nos bairros (associações 
de moradores) ou no trabalho (movimento sindical). O PT. nasceu rasgando uma página da 
repressão ou seja rompeu o silêncio de vinte anos e por isso para toda a América Latina e para o 
mundo inteiro é um exemplo de organização para a classe trabalhadora. O P.T. é uma ferramenta 
política conquü,iada pela classe trabalhadora no Brasil e de grande importância na sobrevivência do 
sonho concreto da construção do socialismo com democracia. 

É verdade que desde seu itúcio até hoje várias situações e acontecimentos rolaram no mundo 
inteiro. Se de um lado a burocracia Stalinista que fez do partido o Estado foi estirpada, a crise dos 
países capitalistas desde 1970 vem aprofundando- se cada vez mais, inclusive em países onde a 
social democracia teve condições de proporcionar ao povo educação, saúde e as demais formas de 
condições de vida, mas atualmente já não pode ma.is proporcionar a ter o chamado ESTADO DO 
BEM ESTAR SOCIAL (EBES). O PT também sofreu impactos nestes acontecimentos até mesmo 
porque a impressa burguesa para esconder a profunda crise capitalista expl9rou até onde deu "O 
FIM DO SOCIALISMO ''. Ai, sim uma boa parte do PT embarcou na onda do reformismo muitas 
vezes deixando de lado a principal essência do PT que sempre foi estar presente nas lutas do povo, 
transferindo esta atuação para a luta iru,títucional de forma separada das lutas cotidianas, seja pelo 
calçamento do bairro ou pelas greves.E o que é mais grave deixou de dar importância ao 
fundamental de um partido da classe trabalhadora que é a com,trução do trabalho de base na luta ( os 
núcleos do partido). É preciso apontar este corte grave na vida do PT, porém isto não significa a 
"direitização" do PT, como algumas facções exploram em seus jornais. O PT não é ainda o Partido 
de confiança da burguesia e dependerá muito da base do Partido, os destinos deste partido que sem 
dúvida tem um conteúdo politico em construção muito rico a ser di&l)Utado, pois é um Partido de 
massa com possfüilidades de tencionar o processo de luta de classes em nosso país, mas como eu já 
dizia antes dependerá muito da base partidária que muitas vezes constrói a CENTRAL , 
PASTORAIS OU MOVIMENTOS E não vai para dentro organizar e disputar a política deixando 
muitas vezes com os que só pensam no parlamento e nas assessorias . Muitas vezes C51a base faz o 
PT somente nas eleições sem mesmo filiar- se ao Partido. 

Penso que esta atitude de n.rilhnres de petistas e simpatizantes não pode ter continuidade ou o PT 
poderá desviar-se gradativamente dos seus objetivos hi5tóricos, porém e&ta mesma base petista não 
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pode deixar a cli5l)Uta institucional de lado, é necessário disputar o parlamento, mesmo no regime 
burguês para poder inclusive denw1ciar as contradições do sistema e contribuir com a educação 
política da classe trabalhadora. É possível disputar a hegemonia sem perder de vista o terreno da 
luta de classes, pelo enfrentamento contra o sistema que atinge a escola, bairro, local de trabalho, 
etc. Precisamos por isso retomar as origens do PT ou então deveremos ter outra alternativa quanto 
classe trabalhadora ou ainda tê-lo como ferramenta política, mas lutando pela retomada das origens 
do PT NA LUTA. 

O PT NÃO DEVE PARTICIPAR DO GOVERNO ITA/iJ.AR 

Collor foi "Embora", mas a espinha dorsal do capitalismo continua firme na fonua bcU,tante 
clássica O PROJETO NEOLIBERAL, que vem sendo implementado de fonna clara pelo governo 
Itamar Franco. Basta vennos a situação de miséria dos trabalhadores, o desemprego em alto escala, 
a falta de moradia e escola e até mesmo o essencial, a alimentação, coisas básicas para um povo, são 
raras para a classe trabalhadora no Brasil. 

O plano de privatização continua a ser implementado. Itamar só aparece na TV para clizer que não 
sabia disso ou daquilo como por exemplo os aumentos dos medicamentos e dos combustíveis. 
Enquanto isso até agora nada de concre�o foi feito. A classe trabalhadora e seus partidos não podem 
ter ilusões com nenhum governo da burguesia caso contrário ficará fadada a derrota. O PT deve 
lutar com os camponeses e trabalhadores em geral apresentando seu projeto de governo popular e 
democrático e não participar de um governo que coloca do PDS aos demais partidos para agradar a 
gregos e troianos sob a fachada do ecumenismo político e não está preocupado com os interesses da 
classe trabalhadora e sim como levar em frente o projeto Neo- liberal. Qualquer participação do PT

no governo Itamar Franco caracteriza a cooptação da burguesia frente a classe trabalhadora. 
Necessitamos de maior coesão ideológica Ajudar o Brasil é não estar com Itamar, wn governo sem 
Collor, mas o continuismo do "Governo Collor". 

Construir um novo Brasil é estar na luta para ser GOVERNO com principio de autonomia 
aprofundando a contradições do sistema para que o povo possa decidir a forma de transformação 
estrutural da sociedade capitalista. 

Mareia Regina- JOC FORTALEZA 

PARTICIPAÇÃO NO GOVERNO ITAMAR 

Sauda.çõesaoscompanheiro� 

Queremos antes de tudo deixar claro para os militantes e leitores desta 
matéria que esta discussão, que merece muitas reflexões e amadure.cime11tos 
e conhecimentos das análises po!ihcas, da. qual vamos dcLYl:lf muito a desejar. 

Nossas discussões divergiram muito, alguns achavam que os militantes do PT deveriam assumir e 
outros achavam que os militantes do PT não deveriam assumir cargos no Governo Itamar 

Os que achavam que deveriam assumir fizeram as seguinte reflexão: que o PT indiretamente já 
participa do governo Itamar exemplo deputados federais do PT, só nào participa de cargo de 1°
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escalão, se é assim por 
escalão? 

que o PT não pode participar do governo Itamar, assumindo cargo de 1º 

Estrategicamente é interessante relembrar que para nós Marx foi um grande revolucionário. Ele 
disse que a burguesia foi minando o poder, por isso é que ela foi tomando o poder dos feudos, 
ocupando os cargos e chegou a um ponto que ela tomava todos os cargos e foi assim que eles 
ferraram os reis. Mais cedo ou mais tarde conseguiram. Porque nós trabalhadores não podemos ir 
minando o poder também, colocando seus técnicos para ir ocupando cargos? 

Por outro lado é complicado porque o país está atravessando wna crise politica indefitú� porque se 
a coisa pender para. o lado do parlamentarismo,ótimo. Talvez podemos até assumir pontos 
estratégicos. Agora se continuannos com o presidencialismo, ai pode ser uma furada para nós 
trabalhadores. 

Já os que acham que o PT não deve asswnir fazem a seguinte reflexão: que fazer parte deste seria a 
mesma coisa que fazer parte do governo Collor, porque não podemos esperar muito deste goven10, a 
não ser frear algumas coisas alarmante que desencadeou no governo Collor, o que já é um ponto 
positivo. 

Não sentimos segurança neste governo e sabemos que é wn goven10 transitório, embora ele pode ser 
bem mais flexível em seu governo, mas isto não basta para fazer um bom governo. 

Agora dentro desta questão se deve ou não participar do governo Itamar devemos avaliar os 
seguintes pontos, positivos e negativos que isso poderá trazer para a classe trabalhadora> O que a 
classe trabalhadora ganha e o que ela perde em seu partido indo fazer parte do governo, que traz

poucas perspectivas para ela com participação no governo Itamar . 

JOC - BRASJLEJRA
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O QUE MUDA NO PT A PARTIR DO MOMENTO QUE SEUS lvflLITANTES PARTICIPAM 
DO GOVERNO ITAMAR? 

Está ficando claro que as conseqüências dentro do Partido já está aparecendo a partir do momento 
que Erundina tomou a decisão de participar do governo Itamar: 

a) Está havendo wna divisão dentro do PT e quem perde com isso é a classe trabalhadora,

b) Uma série de outros comprometimentos como a descrebilidade das bases,

c) mudam muitas coisas, inclusive se o PT mergulhar de cabeça ne5te governo pode até
descaracterizar o partido, corre o risco do PT perde sua independência, com relação ao ponto de
vista de questionar a corrupção do governo. Automaticamente o PT vai fechando os olhos para
muitas coisas,

d) Não podemos deixar de salientar que a sociedade em si não sabe o porque que PT suspendeu
Luiza Erundina, ou seja não entende a questão ética do Partido,

e) De um modo geral a direita deve e5tar sorrindo e achando que o partido não tem uma estrutura de
discussão que vai até as bases e volta nas questões internas do partido. Porque ficou claro na questão
da Erundina, nos militantes até podemos ter wna visão só que o povo não compreende, o que deixa
claro para a burguesia que o PT é igual aos outros partidos de direita. Neste sentido achamos que o
partido perde muito em avançar no sentido histórico do País e na democracia interna do partido.

g) Também hoje nos nossos campos de atuação e locais de trabalho fica dificil falar do partido com
convicção para as pessoas com quem nós convivemos,

QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA FRENTE AO GOVERNO ITAMAR? A PARTIR. DE 
QUE FUNDAMENTAÇÃO E PROPOSTAS? 

Sem um envolvimento direto no partido fica difícil tomar uma postura, mas precisamos continuar as 
reflexões, para que podemos ir definindo o nosso ponto de vista. 

Se acontecer no partido caso semelhante ao de Erundina terá que se fazer a mesma coisa Não fomos 
nós do partido dos trabalhadores que elegemos o Itamar por isso não temos obrigação de ajudar no 
seu governo. Podemos até contribuir, não ocupando cargo de 1 ° escalão no seu governo. 

Por outro lado a casa está desarrumada demais para ser um ou dois do PT ou até mais pessoas para 
arrumar aquela casa 

Enfim a postura é não participar nesse governo. 

A proposta é de seguir as reflexões e apresentar proposta e projetos e pressionar eles para botar em 
prática. 

Por outro lado deve ficar bem claro para nós militantes que o PT esteve presente na questão do 
impeachment e brigou para que tiras�e o presidente Collor foi por uma questão de ética e princípio 
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do partido. pon.,Iue era um governo corrupto e o partido com a sua ideologia tlão podia calar diru1te 
de tanta corrupção. O que nã.o podemos confundir que o PT fez tudo isso para ocupar cargo ao 
governo Itamar; Não podemos mi5turar as coisas. Princípio é uma coisa e cargo é outra. 

Outra coisa que podemos perceber é que o Itamar não tem um projeto claro de para onde caminhar o 
País, ou seja ainda não deu para perceber isso. Pode até estar caminhando nlgumas perspectivas, 
mas ainda não é claro. Se fonnos analisar mn pouco mais longe a trasitoriedade do Governo Itamar 
podemos ver que ele não fará grandes mudanças no ponto de vi5ta das condições que se encontra o 
País com uma dívida enonne deixada pelo presidente Collor e wn comprometimento muito grande 
que se tem. Apesar de toda essa imagem de popularidade que o Itamar quer passar, mas ao mesmo 
tempo se comprometendo com as grandes empreiteiras e com um orçamento que já foi feito para 
esse ano, não muda nada dos outros governos, repartindo wna fatia para cá e outra para lá, tendo 
rnfluência dos grandes grupos econômicos desde empreiteiras até automobilísticas. 
Devemos ser realistas com relação a participação no govento Itamar, é que muitas vezes o partido 
tem ideias boas mas, na hora de coloca-las em práticas percebe-se muitas dificuldades. Temos 
experiências ótimas, mas também já houve algumas vaciladas do partido que chega a assustar. 

Outra coisa que o partido tem que está esperto. Se por wn lado o governo convida para fazer parte 
de seu governo justificando que é para ajudar construir o país, pode também ser wna grande cilada 
para qualquer coisa que pode dar errado. É mais fácil para desmoralizar o partido e com isso ele está 
com a faca e o queijo na mão. Só que na próxima eleição o PT pode danar de vez, correndo o risco 
de ser desacreditado nas suas bases e simpatizantes do partido. Ainda mais longe se o partido sonha 
que se o presidencialismo passa no plebiscito de 21 de abril e com isso Lula se lança candidato, pode 
ser muito bem estratégia da direita para que isso não venha ocorrer. 
Neste momento, embora não sendo consenso achamos que o PT não deve participar de cargo de lº

escalão no governo Itamar. e sim investindo nas bases que está esquecida há muito tempo, 
solidificando-o as bases e preparando para uma próxima eleição. Porque uma administração pública 
é muito complicada para este momento e se der errado é mais fácil para as informações chegarem ao 
trabalhador. 

Achamos que mesmo o PT tendo desligado seus militantes do partido, se fizer um mal governo vai 
ser muito difícil para a classe trabalhadora que esses militantes estavam representando no governo 
Itamar. 

Podemos até contribuir sem está fazendo parte de seu governo com cargos ,apresentando propostas e 
projetos como já temos feitos. Cabe a nós a pergunta: por que o Itamar não convidou seus aliados 
para fazer parte do seu governo? Sabemos que o Itamar é centro- direita e de repente convida a 
esquerda para fazer parte de seu governo numa boa, será que usou toda a sua bondade mesmo? ou 
seria mais uma estratégia para complicar a esquerda? são coisas que temos que continuar discutido 
em nossas análise. 

JOC-CllRITIBA 

Os quadros do PT nâo devem assum.ir cargos no governo Itamar. Isso porque já houve toda uma 
discussão sobre i�to dentro do partido. 
As�umir o governo é diferente de ser totalmente contra.Significa apena'> que o partido assume uma 
postura que facilita muito, pois tendo por exemplo um rninistro nesse governo traria a ideia de que o 
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PT é conivente com todas as propostas do governo. Por isso assumir cargos é no momento inviável, 
pois e um goven10 que até o momento não começou a acontecer, como sempre isto recui sobre os 
núnistérios e seus ocupantes. Isso para um partido como o PT traria mais complicações do que as 
que já existem. O PT deve sim tentar contribuir o máximo com o goven10 Itamar, sem 
necessariamente e�tar dentro dele. 

O que muda é que a partir do momento que o PT participa do governo, o PT passa pelo menos ao 
meu ver, a ser também governo, independente do cargo assumido. 

Isso causa dentro do partido ince1tezas, pois o governo Itamar apesar de aparentemente ser flexível a 
lideranças políticas, o presidente Itamar, no final é quem dá as "ordens" e os seus auxiliares ficam 
as vezes em situações dificies. Isso sem falar que a queda de wn dos seus auxiliares não é difícil nf'
acontecer. 

E se isso vier acontecer com um militante do PT, poderá acontecer uma desestabilização do PT 
frente a nós e a opinião pública. 

Bem, acho que a nossa po�tura frente a esse goven10 deve ser a de cautela e muita atenção, pois esse 
governo Itamar, aparetemente representa ser um governo de entendimento. Mas, não é bem assim 
sua relação com o congresso e outras lideranças é subjetiva. 

Isso talvez cause uma certa indefinição, pois depois da saída do Collor, Itamar assumiu e as 
lideranças, de certa forma aceitaram em tentar auxiliá-lo, mas agora já começou a surgir 
dificuldades. 
Como já foi dito um pouco , e� goven10 Itamar ainda não aconteceu. É um governo que aparenta. 
tranqüilidade, mas que na verdade não é tranqüilo. 

Não é tranqüilo porque não sai do quadro para a realidade. 
Os problemas sociais se agravam a passos rápidos e o governo anda a passos lentos, apesar de dizer 
que ele está se esforçando. 

Então, devemos analisar que se esse governo continuar desse jeito ao final dele o país sofrerá graves 
conseqüências , que poderá ser evitada com urna possível agilidade da parte do governo. 

Para isso é preciso que o governo apresente e principalmente coloque em prática projetos sociais que 
possam diminuir a inflação e melhorar as condições da maior parte da população. 

Também é preciso que o governo crie mecanismos tais e.orno: financfar a construção de casas 
populares e repassar estas casas para a ·população de baixa renda, gerar novos empregos não só no 
setor automobilístico não basta, fazer um programa de educação em todos os rúneis atingindo a 
população menos favorecida. 

Propostas como estas e outras que todos nós temos só se tornará realidade, quando esse governo 
Itamar mostra sua cara, se for possível. 

Enqua11to isso ficamos atentos e cobrando ma.is, principal mente agora que as coisas a cada dia se 
agravam. 

Jo(l.o M-himo- JC•C' UMETRA 

JOC - BRASILEIRA 



Boletim Müitante - n. 111993 

INTERCAMBIO 

O BM traz duas experiência de grupos de jovens trabalha.dores. A 
primeira. é do Rio Grande do Sul e a outra de São paulo. Através 

deste intercambio de experiencias se pode confrontar Úllltos as 
orientações do movimento, como confrontar as novas exigências que 

. a nossa ação junto a juventude está apresentando a JOC, 

contribuindo pa.ra que possa.mos refletir qual, hoje é a melhor 
maneira de atura e ser resposta como movimento especí.ico de 

jovens trabalhadores. 

A JOC TEM NOS OFERECIDO MUITO ... 

Queridos Compas, 

Sem dúvida é muito gostoso poder partilhar e refletir com outros militantes a nossa realidade, experiência e 
expectativas. Este espaço de intercâmbio é ótimo! 

Sapiranga é uma cidade pequena (cerca de 80.000 hab. segundo o último censo), a atividade econômica 
predominante é a fabricação de calçados que absorve mão-de-obra desqualificada, atraindo pessoas das 
mais diversas regiões e culturas, praticamente todos agricultores. 

Como toda essa gente, também cheguei aqui em 1985 em busca de emprego e vida melhor, mas o que se 
encontra é um berço de exploração , desemprego e degradação do ser humano, pois é uma cidade com o 
maior deficit habitacional da região,onde vivem centenas de familias sem o mínimo de dignidade . Para 
não fugir a regra temos também o maior índice de violência da região. 

A partir de 86, o sindicato da categoria sapateira (órgão de muita expressão na cidade) passou a ser 
combativo (cutista) o que tem proporcionado avanços e um excelente grau de politização dos trabalhadores. 

Comecei minha atuação muito cedo, na 1ocalidade onde morava, na organização dos pequenos agricultores. 
Aqui , me engajei logo nas diversas mobilizações e assumir de fato a pastoral de juventude, na qual atuei 
por muito tempo, assim como também o Partido dos Trabalhadores. Teoricamente conheci JOC em 87 ao 
fazer uma pesquisa com os movimentos de ação católica e a JOC muito me impressionou por ter 
sobrevivido a tantos anos de repressão. O convite para um encontro só veio no final de 1990, no qual se 
tirava encaminhamentos sobre o 5° CNIT. A ideia muito me animou e incentivada por algun.CJ militantes da
região, topei o desafio. Logo surgiu a possibilidade de estar assumindo a JOC e esta era uma alternativa 
que chegava no momento exato de minhas necessidades. 

Então no processo de organiz.ação do 5° CNIT fui contactando, articulando vârios jovens, houve muitas 
dificuldades, mas chegamos a um saldo final de 4 congressos de base. 

Neste periodo fui projetando também alguns jovens para o engajamento na JOC e estamos caminhando 
nesta perspectiva. 
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Praticamente todos estes joveIL'> continuam se encontrando como JOC ( cerca de 1 O) já possuem algum 
envolvimento concreto (grêJlllos, CIPA, sindicato, grupos de jovens, associação de bairro), pois fazem 
parte da classe trabalhadora e como tal sentem as agruras e dificuldades enfrentada por esta e sentem 
também a necessidade de organização. 
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Praticamente todos são sapateiros, poucos com profissão, média salarial muito baixa, grau de instrução é 
baixo, a idade varia de 18 a 25 anos, somente uma menina que se engajou por último possui 15 anos. 

Todos temos uma história em comum: oriúndos do meio rural, filhos de pequenos agricultores {a esta 
altura sem terra),muitos de nós viemos para a cidade sós ou com alguns irmãos. 

Deste grupo a maioria foi delegado ao 5º CNJT e voltaram muito entusiasmado em organizar a JJ TT.
Falhamos no repasse das discussões da etapa nacional para os bairros. Agora estamos procurando reparar 
os prejuízos organizando bem a SDT. Para isso já damos alguns passos, iniciamos em novembro com um 
processo de pesquisa em alguns bairros. Na cidade também vamos dando alguns passos no sentido de 
formar nossa própria estrutura,pois até então estávamos organizados como vale (incluindo mais duas 
cidades). De forma que tiramos uma coordenação de cidade, uma equipe de finanças e 2 pessoas para a 
coordenação estadual. 

Quem olha para os avanços que se teve pensa até que foi rápido e fácil, mas não é verdade! V amos 
encontrando bastante dificuldade no assumir. Pensar, planejar, revisar nossas vida e ação. Afinal, não 
fomos educados para isso não é mesmo? Minha grande preocupação é de estar carregando boa parte desta 
es1rutma que vamos formando, ainda mais com minha indicação para liberação estadual. 

Como já citei, a maioria dos jov� ja possuem um engajamento, todavia não com a formação e clareza de 
que necessitam. Assim através dos meios que a JOC nos proporciona (encontros, intercâmbios, material, 
reuniões, revisão) vamos buscando mais subsidio para que tenhamos uma melhor análise da realidade e 
saibamos agir com planejamento, metodologia e perspicacia. 

Assim vamos caminhando ... mais ou menos como já dizia alguém : "A JOC tem nos oferecido muito mais 
do que nós à ela''. Beijos. 

Mclha Ror.ana · Sapr.ranga- RS 

DOS PAMPAS PRÁ SA.MPA 

JOVENS ADOLESCENTES - UMA EXPERiilNCIA 

IDEIA INICIAL

Movidas pelo desejo de estarmos desenvolve11do um trabalho com 

meninas, onde pudéssemos jlllltas, discutinnos llS questões das 

adolescentes em todos os aspectos. 

DANDO PASSOS ... 
O primeiro passo foi o de convidar as que mantinharnos mais amizade. Em setembro de 92, fizemos a 
primeira reunião. Compareceram 14 jovens Fizemos muitas brincadeiras, foi bem dinârnica a reuruão. 

FAZENDO A PROPOSTA ... 
Propomos a ideia de formamos um grupo onde pudéssemos discutir questões que achássemos importante. 
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Falamos da JOC e do trabalho que a JOC faz. A proposta foi aceita e as questões, foram elas que 
escolheram. 

Os três primeiros temas que saíram foram: sexualidade, AIDS, drogas. Tiramos o domingo a tarde para 
fazermos nossas reuniões. 

TEMA11ZANDO ... 

O primeiro tema discutido foi SEXUALIDADE. Passamos o SLIDES "PWI'ANDO O SEXO", foi 
engraçado porque as meninas ficaram meio decepcionadas, achavam que íamos passar filme de sexo, 
ensinar como transar e por ai .... (imaginem). 

Os demais temas discutidos até o momento foram: drogas, AIDS, amizade, familia, gravidez na 
adolescência, profissionalização. 

ATIVIDADES 

- Fomos a um show no memorial da América Latina
- Pizzaria
- 11 O anos de Camijn
- festinhas
-fizemos desenhos e pinturas
- jogar volei (todos os dias)

IlvfPORTANTE .... Os pais das meniruul nos dão o maior apoio e gostam que suas filhas participem, 
''melhor que ficar na rua'', dizem. Temos muita amizade com os pais delas. 

PERFIL DAS MENINAS 

São adolescentes de 13 e 17 anos, a mais velha tem 18 anos. 
A maioria vive só com a mãe e os irmãos porque os pais são separados. Na discussão sobre famflia, 
colocaram a falta de diálogo dentro de casa tanto com os pais quanto com os irmãos. 

Moram em casas com no máximo dois cômodos, não trabalham, �6 estudam. 

Por falta de espaço de lazer e de dinheiro para ir até os locais de lazer passam o tempo na própria rua. 
Jogam volei e como gostam de estar em turma, adoram ficar paquerando os rapazes que passam. Nunca 
foram ao cinema ou teatro, nem sequer conhecem a própria cidade direito. O cotidiano é: escola-casa
escola, assistir TV e os afazeres domésticos. 

Todas gostam de pagode., Todas as noites vão para nossa casa" para bagunçar" dizem (e que bagunça). 

AVANÇOS 

- A ideia de grupo é uma coisa bastante assimilada e existe esse sentimento;
-demonstram grande interesse pela JOC
-participam legal das discussões (desde que não tenha homens pois ficam inibidas)
- querem crescer, aprender,cada vez mais.

DIFICULDADES 
- Não querem a participação de outras meninas da rua,
- Falta trabalhar mais metodologicamente para que os temas não acabe nos temas,
- fazer atividades no bairro para arrecadarmos dinheiro.
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CONHECENDO AS kfENINAS ... 

SIMONE- Tenho 14 anos, sou de Pernambuco, Recife. Faz 9 anos que estou em São Paulo, tenho 5 irmão, 
moro com meus pais. Estou na 6ª série. 
Aprendi no grupo de jovens sobre a sexualidade, sobre a convivência com a familia. Particípei dos 11 O 
anos de Cardjin, no show no memorial da América latina. Espero do grupo mais compreensão. Gostaria de 
ser aeromoça e poder fazer todas as séries (estudar). 

VIVIANE- Tenho 13 anos, sou de São Paulo, tenho 6 irmãos e estou na 3ª série.Aprendi no grupo sobre 
sexualidade, sobre a convivência com a familia, fui para o pagode. Gostaria de ser da policia feminina, 
pretendo estudar até a 8ª série. O que espero do grupo é mais compreensão.

LUCINEIA- Tenho 15 anos, sou de São Paulo, e.stou na 5ª série. Eu aprender no grupo sobre a
sexualidade, sobre a convivência., a confiar mais em mim e ter mais amizade. Adorei todas as vezes que sai 
com as meninas, memorial da América Latina., pizzaria e 110 anos de cardjín. Gostaria de ser engenheira e 
dona da minha casa. O que espero do grupo é ter mais amizade. 

ANDREIA-Tenho 13 anos , sou de São Paulo, estou na 7ª série. Tenho 5 irmãos. O que discutimos no 
grupo foi sobre sexualidade, gravidez na adolescência, sobre o envolvimento de pessoas com drogas, 
convivência na familia: Esse grupo eu acho bom, porque nós aprendemos coisas que na rua ou em mesmo 
em casa você nunca iria aprender. Um tema que adorei foi sobre drogas. Gostaria de ser aeromoça, 
bombeira ou policia feminina 
Espero que o grupo nunca termine, que sempre continue orientando as pessoas. 

ANDREZA- Tenho 15 anos, sou de São paulo, estou na 7 série. Eu aprendi no nosso grupo sobre gravidez 
na adolescência, as drogas, a convivência na familia. Eu adoro fazer parte deste grupo porque tudo isto é 
muito importante na vida do jovem de hoje. 
O tema que mais me chamou atenção foi o das drogas e a gravidez na adolescência. Para o futuro pretendo 
ser policia feminina. 
Eu espero do grupo que ele cresça cada vez mais. 

LUCIANA-Tenho 15 anos, sou de São Paulo, cor morena, estou na 7ª série. Eu aprendi no nosso grupo de 
jovens coisas sobre gravidez na adolescência, sobre as drogas, a convivência com a familia, coisas sobre a 
primeira entrevista no trabalho, sobre a amizade e a convivência com os amigos. Eu gosto muito de nosso 
grupo de jovens. Todos os meus amigos me tratam bem e nós brincamos muito, discutimos cada problema 
de cada e tentamos ajudar. 
Se não fosse pelo nosso grupo nós não aprenderiamos nada sobre a vida de hoje. 

O tema que mais me chamou atenção foi sobre a amizade e a do trabalho, pois eu aprendi que a amizade 
significa muito para as pessoas e o trabalho também é importante para poder conseguir seu próprio 
dinheiro e no grupo eu aprendi isso. Se Deus quiser e eu me esforçar para poder me formar eu vou querer 
ser policia feminina Na minha casa eu tenho 9 irmãos. Eu nunca sai com as meninas mas, vou ler muitas 
oportunidades para poder compartilhar minha alegria e minha juventude com elas. 

Espero que o grupo de jovem possa crescer cada dia mais porque as meninas, a Cristina e a Dora são o 
máximo. 

GRlJPO DE JOVENS ADOLES<-'ENTES DA VILA DAL V A • Z.ONA OESTE SÃO PAULO 
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ENTRE NÓS .... CRATEUS 

Depois de muitos anos a JOC de Crateus retoma sua ação ... Com 

emoção e solidariedade te recebemos. A seguir reproduzimos dois 

materiais enviado pelo pessoal de Crateus, como foI111a de partilhar 

com o movimento a retomada da JOC nesta cidade, onde já teve uma 

importância muita grande para a juventude traballladora. 
Aproveit81Ilos pa.ra desejar animo ao pessoal todo. 

ATA DBFUNDAÇ,4O DA JOC DE CRATBUS 

A 15 de Novembro de 1992, em reunião no Centro Cultural Popular de Crateus, tendo inicio às 15 horas da 
tarde com a participação de 15 jovens, deu-se por iniciado o movimento JOC em Crateus (Juventude 
Operária Católica). Com objetivo de orientar, organizar e formar a juventude trabalhadora em todos os 
sentidos, sem fins lucrativos, políticos ou de colocação social. 

Por se tratar de um movimento feito por jovens, para os jovens, esta aberto à todos sem restrição. 

Para melhor atuação está dividido em campos, de coordenação, secretariado, financeiro. Está localizado à 
Rua D. Pedro II, 804, sala 06, centro, Crateus-Ce. 

Terá para fins de deposito conta corrente em nome da mesma , em agência Bancária que convier ao grupo 
de coordenadores ou/ a JOC. Duas pessoas terão acesso à movimentação da conta, e assinar cheques e 
outros documentos. 

Sendo esta para fins de justificação e comprovação da fundação ao movimento ein Crateus, com fé a todas 
as anotações constantes nesta ATA. 

Sub-secretária 

1 ° ENCON
T

RO DE MILITANTES (20/12/92) 

OQUEEJOC? 

É um movimento organizado de jovens trabalhadores, orientado e dirigido por seus militantes. São jovens 
que assumem a responsabilidade na luta pela realização drul aspirações de toda massa popular. Tem como 
método a pedagogia de revisão , que presta atenção a todos os aspectos da vida diária dos jovens 
trabaJhadores, e leva em consideração os diferentes niveis de idade, consciência e ação. 

ORIGEM DA JOC 

a JOC foi fundada pelo padre Josefh Cardijn, nascido em Bruxelas (Bélgit.:a), sendo filho de operário, 
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preocupa-se com a situação de exploração e más condições de vida em que se encontravam os jovens 
trabalhadores. 

A JOC foi fundada em 1925, como proposta de organização e espaço de discussão para a juventude 
trabalhadora. 

OBJE11VOS DA JOC 

Evangelizar- Procura conscientizar as pessoas. 

Con.scientização- Através de jovens unidos, lutando por uma causa justa. Foi através da união que temos 
um exemplo recente, o afastamento do presidente Collor de Melo. 

Formação- Nos encontros de militantes, nos congressos, através de debates, reuniões, procurando 
conscientizar as pessoas de um modo geral. 

CARACTERísTICAS DA JOC 

JOVEM- A JOC se preocupa especialmente com os jovens trabalhadores. São os próprios jovens 
trabalhadores que melhor conhecem e compreendem a vida dos jovens trabalhadores. 

CRISTÃ- A JOC crê no amor que motiva a luta operária. Por isso luta contra as causas que impedem o, 
homens e de amarem na justiça. 

MASSA- Para a JOC é importante a participação de. toda massa popular, principalmente da juventude 
trabalhadora que se conscientize dos problemas da população que sofre com esta minoria que está no 
poder, massacrando os mais humildes. A JOC através de eus militantes convida todas as pessoas a se 
incorporarem conscientemente no movimento. 

OPERARIA-A JOC, como movimento, é da classe operaria, do povo oprimido. Classe operaria ou 
trabalhadores são todos os assalariados e sub-empregados ligados direta ou indiretamente ao sistema de 
_produção e consumo. 
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mTERNACIONAL- Devido a juventude trabalhadora esta consciente dos problemas da sociedade, foi que 
surgiu jovens trabalhadores organizados a nível internacional, para dar respostas adequadas para esse 
políticos corruptos que estão a massacrar os assalariados, e juntos procurar soluções para seus problemas. 

AUTÔNOMA-A JOC, como movimento internacional de jovens trabalhadores, tem como personalidade 
autonoma. Enquanto movimento não adere a linha de nenhum grupo político ou sindical , pois parte de 
várias conclusões dos jovens trabalhadores e militantes. 

A JOC.não espera que os jovens venham ao seu encontro ,mas vai ao encontro desses jovens a qualquer 
lugar sem distinção de raça ou cor. 

O mais importante para a JOC não é a quantidade de jovens, e sim a maior conscienti.7...ação. 

A Joc não é pastoral, A JOC é Movimento, mas ela não faz parte da Igreja, apesar de ter sido fundada por 
um padre. 

Estuda sobre as aspirações da juventude, quais os problemas que enfrentam, etc. 
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DESAFIOS E ASPIRAÇÔES DA JUVENTUDE,/ COMO FORMAR A JUVENTUDE 

Conquista de trabalho, paixões, fugir da realidade, vícios, falta de compreensão na familia, dec-epção, etc. 
O jovem procura fugir no mundo das drogas. 

Aspirações- Um jovem conscientizando outro a procura de ajuda. Lutar por uma sociedade igualitária, 
menos .racista, e que reconheça os direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal. FaJta de 
oportunidades em estudos. Convidá-los e orienta-los a divulgar o que é um movimento de jovens. 

Dificuldades em conversar na sociedade ou em grupos organizados. Mostrar para ela nossa força, fazendo 
movimento fortes e com grandes massa jovem. 

O jovem tem dificuldade de expressar suas opiniões em público. Para tentar mudar isso é preciso que haja 
mais diálogo e que o próximo ajude essas pessoas dando-lhes oportunidades para expressar suas ideias em 
público. 

Através de diálogo, em grupos de jovens reunidos procurando se atualizar nas dificuldades que a 
população enfrenta. 

Os jovens da JOC devem tentar formar grupos para visitar as pessoas para discutir suas dificuldades. 

PROPOSTAS PARA 1993 

ESTUDOS: SIJT/ política/ análise de conjuntura/ afetividade e sexualidade. 
FIN

A
NCEIRO: rifas e bingos/material para vender/ cota militante/ colaboradores. 

ENCONTROS: encontro de militantes/ RV AO/ SIJT/ encontro paroquial 
LAZER: Excursão Julho (Parnaiba). 
VISITAS: Aos grupos organizados e militantes da JOC. 

REFLEXÔES A CERCA DO E QUE SER UM MJLITANTE 
E COMO DEVE SER UM MILITANTE. 

Militante é que participa de um movimento em um determinado grupo, defendendo, divulgando, e 
assumindo uma bandeira de luta. O papel do militante é de levar a organização que ele faz parte para 
qualquer lugar onde estejam os jovens. 
Ele deve ser responsável, ter atenção, ter tempo, saber conversar (ação, comunicação e disponibilidade). 
Atuar na rua, bairro, na escola, ou seja em qualquer lugar que ele esteja. 

ITENS APROVADOS NO ENCONTRO 

- Ficou aprovado que a coordenação se reunirá a cada dois sábados,
- RV AO- 2/2 meses, com duração de um dia fora da cidade.
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ORIENTAÇÃO 

PARA COMEÇARMOS BEM ESSE PAPO ..... 

A .TOCB e a .TOCJ vive um momento 1nuito interessante e particular 
de sua história. História esta, que é fruto das diversas e distintas ações 

dos JsTs, com seus problemru� valores e aspirações. 

Falamos de um mome11to especial porque nos últirnos 2 anos muitos 
jovens tem simpatizado com a proposta da JOC 

Quando na ASSEMBLÉIA DE 1.990 se define pela realização do 5°

CNJT, há a certeza que um salto de qualidade e exigencias profundas 
esperavam respostas concretas .

Por ''ser um movimento totalmente orientado e dirigido por seus 
militantes e que leva em conta os outros JsTs comprometidos na ação 

com os militantes - DP p. 6 - ': todos os meios e alternativas 
apresentados são na penpectiva de as ''aspirações mais profundas e 

conseguir viver de acordo com sua dignidade de pessoa''. 

EM MOVIMENTAÇÂO 

A palavra ação por si só nos traz e>.-plicitamente um sentido de movimentação, manifestação, agilidade, 
acontecimento energia. efeito, resultado . .. 

Neste caso esses significados estão relacionado com o tipo de sociedade em que vivemos, penneada de contradições 
e do desejo de ultrapassar o estágio da pura constatação, atingindo o grau da recusa e indignação, criando as 
condições para mudanças progressivas e radicais no indivíduo e na sociedade ... em sua totalidade. 

A ação militante nasce a partir do momento que o JT, com a ajuda do movimento se apropria metodologicamente do 
conhecimento de sua realidade, se inquieta diante do que vê, se sente desafiado, do ponto de vista da sua 
especificidade à dimensão global a mudA-la. Seja em bairros, categorias profissionais, nos locais de trabalho, 
desempregados, na igreja ... nas Equipes Militantes e ou Grupos de Base os militantes " decidem, planejam, revisam, 
avaliam sua ação; aprendem a dialogar, escutar, criticar a realidade e criticar - se� a partilhar e a crescer na 
solidariedade, a exercitar no assumir de responsabilidades e a praticar um minimo de organização e disciplina·'. '' O 
grupo de militantes é uma escola de formação". "Esses grupos são o meio essencial para assegurar a orientação do 
movimento (DP). 

Quando o militante passa a perceber, outros jovens numa situação de violação explicita de sua dignidade é onde 
"através de sua. ação, ajudam outros jovens trabalhadores a serem militantes" (DP), por compreenderem que a 
juventude é por " excelência um momento de formação, de entusiasmo, de rebeldia., de generosidade e 
sacriflcio. 
A conscient.ização política nesta fase de idade, é principio de gratuidade, entrega e radicalização, passando a se 
solidarizar com a luta e organização das(os) demais trabalhadoras(es), conscientes de que" a tarefa da JOC se situa 
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dentro da oposição de interesses de classes". porque "queremos uma sociedade sem classes,, e que "portanto não 
pode realizar esses objetivos sozinho ou exclusivamente''. 

Aç:4O MJLIT ANTE E COJ.,fUM 

A JOC em sua especificidade, tem em sua volta uma quantidade muito grande de JsTs que é o resultado das ações 
militantes e comuns que colocam - os em pennanente movimentação. 
O militante munido de instmmentos que o motive a assumir seu papel preponderante na sociedade. assimila o 
prnjeto político da JOC ao mesmo tempo em que aflora seu nível de conhecimento e participação. 

"Arregaçar as mangas ... indo a fundo de si mesmo ... "pois .. militante que não tem 
tempo para a reflexão, õ>estudo, estará incapacitado para compreender a realidade 
complexa em que vive e sua ação será ingênua ... 

Muitos devem fazer - se esta pergunta: Atuar para que? 
Definir onde e como é tarefa que exige profundas reflexões, porque não há fommlas mágicas ou questões de 
mftl'car com ·'X'• . Exige um processo de conhecimento da realidade, se colocando dentro dela, ou seja se 
envolvendo na situação. 
Exige que cada um e todos ativem sua capacidade inventiva, criativa e interpretativa, agindo com profundidade frente 
as decisões tomadas. 

Ao definir seu campo de atuação ... no bairro? no trabalho? na categoria? no partido? em grupos específicos (que já 
existem ou que devem ser criados)J De mulheres, negros, homossexuais, saúde, educação ... é preciso deixar 
explicito, que as pessoas envolvidos têm distintas realidades. comportamentos, atitudes, mas que no grupo de 
convivência, criado ou a ser criado. respeitar e ajudar na consolidação de níveis de relações e ações. 

Da mesma formn, numa sociedade como esta, dividida em classes (explorados e explora.dores) há um aparato de 
repressão ideológica.(seja através da escola., leis, familias, igrejas ... ) e coercitiva (policia, FFAA). que no seu trato

autoritário e conservador- quando o são- inibe ou proibe a ação revoludonária dos que visam mudar o atual estado 
de coisas. 

Esse quadro adverso de aspirações sociais (conflitivo) exigem ligações muito fortes e precisos entre os 
trabalhadores para que superem via organização política esse tipo de sociedade ainda existente. 

Neste sentido a atuação dos militantes deve proporcionar transformações radicais- orientadas e dirigidas pelos 
próprios Js Ts em movimento a rúvel pessoal e coletivo. 
É papel militante, dotar de superioridade as ações dando vida própria a estas, graças ao potencial que têm. Fala-se 
aqui em deixar aflorar a criatividade da ação coletiva e militante bem como o aprofundamento permanente das 
mesmas. 

De outra fonna., nllo há consistência, não há continuidade, nem se percebe a ação envolvendo outros jovens 
Trabalhadores numa dinâmica especial de compromisso e principio. 

REVISAR E PLANEJAR 

Esse processo revisado e planejado possibilita ver se ação fonna novos militantes, se ineomoda a ' 'ordem 
estabelecida·'. mas principalmente se provoca mudanças nas pessoas e sociedade. 

A exigência aqui é saber conjugar a atuação politica cotidiana, com a formação integral que resgate e integre o J.T. 
como ser pensante e consegOentemente atuante.para que as mudanças queridas não se retardem� mas aconteçam. 
Porque "s6 quem sabe mais luta melhor". 
Bom, no próximo BM, trataremos melhor da quest.ão da fonnação milit'lllte. Aqui foi só para motivar os 
questionamentos. Sabemos que irão chegar! 

JOC - BRASILEIRA 



Boletim MI1itante - n. 1/1992 23 

SOLIDARIEDADE 

CUBA ESTAMOS CON11GO 

Todos nós temos acompanhado de alguma maneira as noticias a respeito da situação econômica e 
politica de Cuba, seja através da grande impr,�sa ou dos meios de comunicação popular. 

Neste BM apresent.aruos alguns elementos à ma.is que talvez po:,-sam contribuir para que se tenha 
ma.is argumentos e motivações para apoiar o povo Cubano, mesmo quando for necessário sermos 

críticos, sem perder a ternura e a razão, jruna.is. 
O primeiro artigo é de um jornalista de São Paulo e traz uma série de dados sobre a Ilha. Depois uma 
campanha de solidariedade que as cidades devem diiscutir a melhor maneira de encaminhar e por fim 

uma visão sobre a preocupação com a cultura, através do cinema cubano. 

Leia e lembre-se solidariedade deve ser feita com ações concreta.. 

MENTIR, MENTIR ... Y1RA VERDADE! 

Lucas de Oliveira- Jomalista SP 

A mAxima acima, descoberta e aplicada por Goebls, ministro da informação de Hitler, que dizia "'uma 
mentira repetida várias vezes vira verdade", virou máxima não só de outros governos, como da impressa 
burguesa que, no fundo, está a serviço dos interesse deBses governos e dos grupos econômicos e 
financeiros que os controlam. 
Recentemente a VEJA publicou uma ampla reportagen1 sobre a situação de CUBA que, à parte da 
realidade descrita e da situação ainda de subdesenvolvimento daquele pais, foi claramente utilizada como 
uma forma de repetir a máxima de que o socialismo representa miséria e o povo cubano está ã beira das 
morte por inanição. Faltou apenas prenunciar, qual seria o próximo passo das «forças do bem e da 
justiça" fazer o que fizeram na somália. 

Se a guerra fria terminou no hemisfério norte, no sul ainda não. seguramente o exemplo de Cuba é um 
grande nó na garganta, que está a desafiar os grandes estrategistas que, há 34, vêm prenunciando a 
derrubada de Fidel e o fracasso do socialismo, a menos de l 00 milhas de 11.i.ami. 

É verdade que CUBA enfrenta muitas dificuldades. É verdade que Cuba é um pais pobre, com escassos 
recursos naturais. uma ilha caribenha cuja vocação natural seria apenas o turismo, o açúcar e o tabaco. 
Mas, é verdade também que apesar de todas as dificuldades, lá se construiu um sistemas econômico que 
garante efetivamente igualdade de direitos. Igualdade de condições de vida. O que wn come, todos comem. 
O que um veste, todos vestem. A escola é para todos. Os hospitais São para todos. O trabalho é para todos. 
Não existem desemprego. 

E, apesar de todas as dificuldades, da escassez dos recursos naturais, do boicote comercial imposto à 34 
anos pelos Estados Unidos, e agora do boicote da ex-URSS e países do leste, CUBA sobrevive com 
dignidade. 

Mas, tive o trabalho de pesquisar junto a uma fonte insuspeita, o Relatório de Desenvolvimento do 
BANCO MUNDIAL, de 1992, onde apresentam os indicadores sócio-econômicos de 175 paiscs. E 
organize1 a tabela comparativa anexa. Os que sonham com CUBA C.flpitnhsta já podem olhar de�de Jª o 
que seria Cuba Capitalista. Olhem para o Haiti! 

JOC - BRASILEIRA BM 
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O haiti tem a mesma base sócio- econômica. A mesma. origem cultural colonial. É uma ilha. São vizi11.ho�. 
Tem as mesmas limitações. Tem também exilados nos estados Unidos. Seu maior produto de exportação é 
sangue humano, exportado aos Estados Unidos. E o que o capitabsmo resolveu no Haiti? 

Segundo o Banco Mundial, o Haiti é 24° pais mais pobre do mundo. E o ma.is pobre da América latina. 
Apenas seguido de perto por Honduras, que é o 2° na América Latina. E que também foi invadido pelos 
Estados Unidos para barrar a subversão popular ... 

Pela tabela, pode-se comparar os dados sócio-econômicos do Haiti com Cuba e perceber facilmente as 
vantagens do sistema. econômico socialista de Cuba em relação ao "maravilhoso,, sistema capitalista do 
Haiti. Tomemos apenas dois exemplos: expectativa de vida (o direito a viver) e o analfabetismo, o direito 
ao conhecimento. Em Cuba , vive-se em média 76 anos e no Haiti, 54 anos. E no Nordeste do Brasil, 47. 
Cuba foi declarada oficialmente pela UNICEF como pais livre do analfabetismo. No Haiti são 47% da 
população analfabetos. 

Se tomAssemos outros indicadores sociais relativos à educação e a saúde, igualmente nos dariam.os conta 
dos avanços e das conquistas do povo cubano. Ou seja, é um povo digno, altivo, corajoso, igualitário, 
fraternal. 

Se quiséssemos comparar com a maravilha do Brasil, também teremos surpresas. O Brasil perde em todos 
os -indicadores sociais para Cuba. Ou seja não temos moral nenhuma para publicar em nossas revistas, 
criticas à miserabilidade cubana. Ao contrário, sabemos que as estatisticas medem pela média e que no 
Brasil as diferenças sociais são enormes. 

Se tomássemos apenas os indicadores sociais da população pobre (65% dos brasileiros) ou de certas 
regiões, perderíamos até para o Haiti. 
Afinal, o que querem nosso burgueses e pequenos- burgueses de esquerda iluminados? Uma Cuba 
capitalista? Querem justificar uma possível invasão noqe-americana? Os Estados - Unidos invadiram nos 
últimos dez anos, Granada, Panamá, Honduras, Haiti, Porto Rico. Em qual desses países foram resolvidos 
os problemas sociais de miséria? Ao Contrãrio, agravaram-se. Recomendo que a VEJA faça uma 
reportagem sobre Honduras, que as tropas americanas transformaram num grande bordel. Faça Uma 
reportagem sobre Panamá que, agora sim se transformou num grande interposto de drogas, acusação que 
faziam a Noruega. E o Haiti, por que não o invadem para recolocar no poder p Pe. Aristides, conforme a 
vontade popular e a constituição do país? 

INDICADORES SÓCIO-ECONÓMICOS DE 1990 

• 
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INDICADORES CUBA HAITI BRASil., 

1. POPULAÇÃO milhões 11 6,5 150,4 
2. população urblllUI, % 75 28 15 
3. Expectativa de vida 76 54 66 
4. T 8X4 de natalidade 17 36 27 
5. Tau de modalidade(*) 6 13 7 

6. Número de hab.p' médico 530 7.140 1.080 
7. Mortalidade infantil(*) 12 95 57 
8. Cons. diário per capita 3.141 2.013 2. 751
9. Área total pais- mil km2 Ul 28 8.512
10. PNB-USS per capita 370 2.680
11. Analfabetismo-% o 47 19 

12. Inflação anual-% 7,2 284 
13. Dívida e.--ttema-UUS 10 bi 847 rm 116,2 bi 

Pói\k' BancG MuMllll, rll2óno stior� o �vol'lunau.o murub<ll 1192 
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4º ENCONTRO LA TINA AMERICANO E DO CAR.IBE PELA SOLIDARIEDADE, SOBERANIA,
AUTODETERMINAÇÃO E VIDA DE NOSSOS POVOS 

Esta em andamento a preparação deste 4° encontro a realizar-se em Havana, no segundo semestre de 1993 
(com data a ser determinada). 
O 4° encontro LA e do Caribe dará continuidade a eventos similares realizados em Quito (Novembro de 
1989) e São Paulo (junho de 1991 ). 
A comissão preparatória continental é integrada pelas comissões nacionais do Equador, Colômbia, Brasil, 
e Cuba. Na comissão nacional do Brasil, a JOC foi convidada a participar. São mais de 30 entidades, entre 
partidos políticos, entidades e organizações que estão participando desta comissão nacional. 

Os encontros têm como objetivo prioritário aprofundar a solidariedade entre os povos latino americanos e 
do Caribe. Este objetivo geral, por força da realidade, tem voltado mais fortemente para a solidariedade a 
CUBA por se tratar de um pais que sofre com o bloqueio econômico e comercial imposto pelo governo do 
EUA. Porém as lutas em El Salvador, Nicarágua, Haiti, não São esquecidos, embora não sejam a principal 
preocupação no momento. 

A reunião da qual participamos no dia 4/3 teve como objetivo central articular a comissão nacional que se 
desmobilizou após o 3° encontro em São Paulo, em junho de 1991. A comissão preparatória continental 
tem sua reunião prevista para 22/03 em quito: A comissão nacional tem sua próxima reunião prevista para 
o dia 05/04.

Um dos consensos da comissão preparatória nacional é de que a solidariedade precisa ter raízes amplas nas 
bases de cada movimento, partido ou organiz.ação, só assim o 4 ° encontro adquire sentido em 
profundidade. 

Segue uma proposta de abaixo - assinado em solidariedade a Cuba, para o qual pedimos se busque 
viabilizá-lo. O endereço para enviar os abaixo-assinados é o seguinte: EMBAIXADA DE CUBA NO 
BRASIL. 

SID-QI 5 CJ 18 casa 01 
70481-900 BRASÍLIA-DF 

Brasil, 1993 

Fidel Castro, 

N6s aqui assi.D.amos este documento em solidariedade ao povo cubano, somos profissionais brasileiros da 
área da cultura, das artes, da educação, da sa6de, do serviço público, de emJ)fesas privadas, da imprensa, 
da politica, e da religi.ão. 

Queremos registrar aqui nosso repúdio ao bloqueio econômico e comercial que o governo dos estados 
Unidos impõe a CUBA

_. 
contrariando o direito lntemacíonal. Sabemos das dificuldades porque passa o 

povo cubano
., 

decoJTenres do bloqueio norte-americano e da falência do socialismo no leste europeu. 

Reconhecemos e adniiromos as conqwstas sociais de. Cuba nesses 34 anos de Rer.1oluçõo. Diante de uu111

América latina subjugada pela dfrida extema, mMcadB pela miséria e pobreza, e monitorada polos 
interesses do FMI, é com alento que identificamos IJO socialismo cubwo 11m salto qualirativo ua direção 

JOC - BRASILEIRA BM 
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de uma ordem social capaz de assegurar a soberania de um povo e dignas condições de via à maioria da 

popul.ação. 

Diga ao seu povo que somo solidários ao heróico esforço que se fRz para superar as atuais dificuldades. 
Acompanh.a.mos confiantes as medidas que tem sido tomadas para aperfeiçoar o processo democrático 
cubano. Quem luta com esperança guarda a certeza da vitória. como profetizou José MBJt.J: a funda de 
Davi há de derrubar o gigante Go!ias, pois não há fiJturo para a hll.Il1anidade sen{io na partilh.a dos bens 
I1111teriais e simbólicos capazes de assegurar a todos piio_. a paz, a saúde e a felicid11de. 

Pátria e vida, Comandante! 
llSSJ.Il.8.l11, 

ADENTRANDO A Y.ZDA INTEIRA: O Cinema em Cuba 

Quando se lê ou se ouve falar da situação político- econômico de cuba, muito nos choca a frieza com que 
se embarga e tolhe uma população que quer prosseguir a luta por sua autodeterminação. 

Quando no mundo todo se deteriora e finda os regimes socialista de partido único, vale questionar, O que 
segura este país? Visto pelo perfil apresentado na matéria anterior. 

Descrever o cinema cubano, no seu conteúdo e dioâmil'.a, pode acrescentar novos elementos. Conhecimento 
do que se produz nesta ilha. 

Atentos ao caminhar dos carros de boi, da carência de papel, combustível, sem quase nenhuma "ajuda 
internacional'' por representar o atraso (insistência ideológica num mundo literalmente liberal), a 
cinematografia cubana, chega pela primeira vez ao público do Brasil, através da iniciativa da cinemateca 
brasileira, da belas artes cinematográfica e Caribe promoções. 

Vários elementos significativos desenham, tanto os enredos, as impecáveis direções, os ambientes, a 
determinação e a critica. 

São filmes onde a critica à burocracia, ao governo, às liberdades individuais (tão questionadas) expressam 
profunda clareza e politização, sem perder nestes conceitos a dimensão dialética do processo cubano. 

Fazer cinema critico, quando há uma super potência USAndo todos os mecanismos para destruir um 
projeto, poderia ser contraditório. Mas, (num comparativo sério) as grandes salas - três vezes maior que as 
nossas - estão permanentemente lotadas, com acesso a todas a populaç.::io. Mesmo a TV onde a maior 
exibição são de novelas brasileiras, não provoca o distanciamento, considerando seu caráter ideológico em 
relação ao cinema em sua proposta. 

O que mais impressiona é a qualidade e a quantidade produtiva, num contexto tão adverso. 

Assim sendo não percam nenhum dos sete filmes que serão exibidos nos cinemas de diversas cidades e 
pela TV Cultura/ educativa. 

JOC - BRASILEIRA 
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-A MORTE DE UM BUROCRATA- 1966,direção Tomás Gutierrez Alea. Comedia critica mostra uma
família de operários às voltas com absurdas exigências burocráticas envolvendo um cadáver.

-UM AMOR SEM PRECONCEITO- 1984, direção rolando Díaz. O filme mostra a luta contra a velha
moral que ainda coexiste com os novos conceitos de vida propostos pelas transformações da sociedade
revolucionAria.

- UM HOMEM BEM SUCEDII;)O- 1986- direção Humberto Solas. Mostra a carreira de ascensão de um
jovem ambicioso, que se vala de seu poder de sedução e de sua falta de escrúpulos.

-CLANDESTINO- 1987, direção de Fernando Perez. Na Havana de 1958, a história de amor no contexto
da luta clandestina.

-PLAF, O DEMASIADO rvffiDO DA VIDA- 1988, direção de Juan Carlos tobio. Comédia surreal. Uma
critica mordaz a pessoas e situações reais da sociedade cubana contemporânea.

- ATRÁS DA SOMBRA- 1989- direção Orlando Rojas. Os conflitos artisticos , pessoais e profissionais
num grupo de teatro de Havana.

- A BELA DE ALA1v1BRA- 1989, direção Enrique Pineda Bernet. Sobre a época de ouro dos cabarés
cubanos. A trajetória de uma bela e ambiciosa mulher à procura de seu espaço.

NO BRASIL 

O periodo que se segue ao golpe militar (64 a 85), principalmente na década de 60/70 se produziu dezenas 
de filmes no Brasil. Porém, mesmo com a "abertura democrática" não propiciaram a criação permanente 
de numerosas prcx:luções cinematográficas. Por que sera? 
Tomara que este intercambio com o cinema cubano traga fontes ilurnioadas para os produtores brasileiros 
propagando um novo jeito de fazer cinema . Para cada um de nós uma oportunidade de ampliar as 
avaliações e criticas sobre Cuba, interagindo eru todos seus elementos, adentrando a vida por inteiro, com 
compromisso, seriedade e solidariedade. 

NENA . COORDENADORA NACIONAL 

JOC - BRASILEIRA BM 
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REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

Estamos retomando as discussões sobre a revisão dos documentos básicos 
da JOÇ, prioritariamente a declaração de princípios. 

Esse processo, pode se dizer rola desde os tempos de Cardijn, lógico com 
outras dimensões, pois ele era um ponto de referencia, que sustentava a 

JOC em váríos aspectos. 
'�Em 1969, depois da morte de Cardíjn, a JOCI lançou um processo para 
enc.ontra.r pontos comuns de referência que assegurassem sua unidade e 

coerência. H 

Ao longo deste anos, de várias formas_, a JOCB e a JOCI i1em aprofimdando 
a import.i.ncía de ser uma organização específica. de Is Ts( as). 

A expressão desta compreensão descrita nos documentos básicos da JOC (DP, TE, RV AO), não se alterou 
radicalmente até o momento. O que se propõe é a explicitação deste, principalmente a DP. 

Essas inquietudes se revelam ao se propor mudanças, adaptações e acréscimos que se defina o que é a
JOC, mas partindo: 
a) da realidade de vida dos JsTs e da classe a que pertence
b) das experiências de ações que desenvolvem.

Quando em 1975, a JOCI realiza seu 5° CM, em Linz - Áustria e adota a DP, ela "tenta projetar o 
movimento frente a sociedade dentro de um contexto especifico: um aumento generalizado da consciência 
dos JsTs,,. temos tido distintas interpretação da maneira de praticar a DP, o que provocou tensões no 6° 

CM de Madri, se desenvolveu um caminho para "examinar a validade da DP" - informe do CM- M.adri. 

Chegando ao CM de SP ,87- decidiu-se de "seguir a reflexão num processo para adaptar a DP ao contexto 
e a nossa identidade de movimento e recolher dos M.N. elementos sobre o que significa a DP para eles, 
identificar os desafios e ser um movimento internacional, situar o processo e as raízes de se ter uma DP, 

situar os desafios atuais''.

Está colocado o desafio de estudarmos os principios da JOCI,respondendo a realidade de vida dos JsTs 
onde estão, "e ajuda-los a entender que sua situação está vinculada com a de outros JsTs do mundo (PAI-
91). 

Está evidenciado que manteremos o espirito profundo da DP ... que ela deve afumar nosso compromisso 
para atuar contra a exploração e dominação no contexto da luta de classes e confirmar de novo nosso papel 
educativo dentro ci.;'l classe operária. 

Devemos "estabelecer uma coerência entre nossos objetivos e nossa identidade cristã,, ( PAI- 91) 

O QUE OBJETIVA ESSE PROCESSO DE REVISÃO 

- Adaptar a DP ao contexto atual da realidade dos JsTs e da sociedade,
- Para expressar nossa identidade com clareza,
- Chegar a decisões claras durante o CM de 1995 onde o trabalho prioritário será a ORIENTAÇÃO

JOC - BRASILEIRA 
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O elemento chave desta discussão é que cada militante e o coletivo, deve a partir de sua realidade e ação 

intervir com sua experiência e contribuição. 

Não se pode esquecer que se esta vivendo um processo de revisão para a JOCI , ou seja a situação da JJ TI 
é internacional e suas aspirações, problemas e situações são inter-dependentes: Portanto a ação deve ser 
comum e com uma dimensão internacional. Neste sentido a JOC internacional é um fator de UNIDADE 
INTERNACIONAL. 

Dai surge a necessidade fundamental de um movimento de JsTs orgaruzado a nível internacional, para dar 
uma resposta adequada às aspirações da JJ TI e para buscar com eles soluções para suas aspirações Di=>-
caracteristicas internacional. 

Para que cada país participe com suas experiências esse processo terá 6 etapas- que culmina com o CM 
1995. 

1�) DeJ1111eiro de 1992 e Abril de 1993: Os movimentos Nacionrus (M.N) det'em enviar sUBS experiências, 
mostrando como vêem a DP e também as re.flexões diversas que .izera.m sobre a onent:Jção. 

Durante todo o ano de 92 a JOCB optou em sua ação na realização do 5" CNJT e sua continuidade. Agora 
decidimos pn'oriza.r a preparação da l1.9Sembléia nacional no primeiro semestre e a partir de então preparar o CM, 
no aspect.o <Í1l revisão como elernent.o chaves. 

Mas ... desde já solicitamos à alguns milit.sntes e coordenadores que descrevam: 

-O DESENVOL VI!vfENI'O DA INICIAÇÃO A JOC - Responsáveis: VRI São Luiz/ Mauál Belém/ SP (Zona
SVLY Curitib1s

-AÇÃO MILITANTE: Responsáveis: JOCSP - Js Ts no Mutirão/ Curitiba e Sapiranga.

2j Em Julho de 1993: A equipe intemacional recoll1e todas as experiências e reflexões enviadas pelo Ms. Hs. e 
elabora um primeiro docUJDento que mostre com clareza a.s partes da DP que há diferentes opiniões enviadas 
pelos Ms. Ns. 

3°)De setembro a sbril de 1994: Os.Ms.Ns. devem enviar reações ql.lll11to ao documento, dizendo que pontos 
esta.o de acordo e porque. 
4º) julho de 1994: A eqwpe internacional conside:roni ss reações dos 1"vfs. Ns. e elaborará um texto que lhes serão 
enviado. 

5°) De setembro de 94 a abn1 de 95: Os Ms. Ns. poderão enviar suas propostas de emendas so texto .revisado da 
DP. A <ÍIJtll limite p8I11 enviar as propostas de emendas será de 6 meses B11tcs do CM-95. 

6j Provavelmente Outubro de 95 - Conselho Mundial: No Cl-tf serão org81lizodos debates sobre os diversos
aspectos da orienttJç.io, como análise da 111T e geral, etc. 
- Votar as emendas enviadas
- Votar o texto revisado da DP.

Bom moçada, a atual DP segue sendo nossa referência da avaliação e poucos apresentaram emendas. 
Cada um desde jà pode fazer muita coisa. Mãos à obra. 
OBS: Para este processo estes documentos são fundamentais: 
-ADP
- A especificidade Crist.it da JOC
-Documento da comissão de orientação que serviu como base para o CM 91
- Os documentos finais do CM 91 quanto a analise dos JsTs, análise geral, e orie11laçâo.

JOC - BRASILEIRA 
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CNL- CONSELHO NACIONAL DOS LEIGOS 

Que tal retomarmos o que é o CNL? 

É Fácil. Vejamos: É a articulação dos leigos na igreja, através de organismos estruturados a rúvel 
nacional. 

Sua Estrutura: 

AG: Assembléia Geral: Órgão máximo do conselho, avalia, estabelece diretrizes, metas e plano de 
ação. Elege os membros de todos os órgãos. 

CR- Conselho de Representantes: composto por 15 pessoas. Toma decisões urgentes entre uma 
assembléia e outr� assessora e acompanha a comissão executiva. 

CF- Conselho Fiscal: Examina e dá parecer sobre o balanço financeiro do CNL. 

CE- Comissão Executiva: tem sete membros, tem o papel de coordenar e dirigir as atividades de 
execução do plano e programa e diretrizes traçados na assembléia. 

CRLs: O Conselho Regional de Leigos, divididos conforme regionais da Igreja brasileira, 
constituem a organização dos leigos a túvel de base. Os CRLs são representados pelas dioceses, 
movimentos, pastorais e membros das CEBs. 

Vem surgindo também em várias dioceses os CDLs (Conselhos Diocesanos de Leigos) ou equipes 
de articulação. 

É importante termos presente que o CNL foi fündado em 1976, através de uma assembléia de 
movimentos e gradativamente passam a participar pastorais e CEBs. 

A J OCB esteve presente desde a sua articulação e fundação e vem cumprindo papel fundamental na 
sua implementação a nível nacional. 
Na estmtura compomos o CR, através de Lourdes de São Paulo/ Lucimar RJ/ e na última 
assembléia geral fui eleita para a comissão executiva. 

Participamos Eu, David -SP, Cidinba-RJ. 

A intervenção da JOC nas AGs se dá a partir da experiência concreta. Esta contribuição e nosso 
compromisso com a articulação dos leigos faz com que nossa representação seja fiuto desta 
experiência. 
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Precisamos fazer avançar nossa intervenção nas regiões, participando e ou ajudando a implementar 
os CRLs , base e sustento do CNL, fazendo também avançar a representação dos leigos, ganhando 
espaço, voz, decisão, nas diretrizes da Igreja. 

Neste sentido a participação da JOC nas regiões é fundamental. Temos que avançar nossa 
representatividade em espaços estratégicos. 

Temos que ter claro que a participação se dá a partir da experiência vivenciada em nossa ação. 

O CNL deve ser um meio que movimente a orgarúzação dos leigos a partir das reinvidica.ções 
comuns, crescendo nossa intervenção e avançando nossas conquistas. 

A JOCB tem uma caminhada de mais de 40 anos , a experiência acumulada vem trazendo cada vez 
mais a necessidade de definirmos estratégia clara frente nossa ação, entre elas a «ação 
representativa", na igrej� no MS, MP, ME ... 

Até a assembléia nacional é o passo a _dar e deve estar nas nossas pautas esta reflexão. 

Na AN. estamos pesquisando, buscando elementos que subsidiem para clarearmos nossa 
estratégia. 

A nível de igreja Leonardo e Advair vem cumprido este papel. Pretendemos tão logo tivermos mais
dados, enviar documento as cidades. 

Que tal começarmos a participar desde já? 

A participação no CNL já é uma reflexão que viemos amadurecendo nas assembléias nacionais da 
JOC e outros espaços. 

Discuta e impulsione esta discussão na coorden.aitão estadual e ou regional. Eleja um membro da 
JOC que contate com o CRL. Não esqueça a açito representativa não é uma tarefa ou parte da ação-
É a ação da JOC numa visão global e estratégica de atuação. 

Tão logo tivermos em mãos dados dos encontros dos CRLs e pessoas para que possa contatar, . 
enviaremos aos ampliados. Trabalho este que estou fazendo ao CNL, a todos os movimentos, 
pastorais, numa perspectiva que para a JOC. 

Maiores dados é só escrever e estaremos prontos a informar. 

A igreja reafirma a cada dia, que nós, os leigos, '·'somos os protagonistas principais, primeiros''. 

Então, arregacemos as mangas e conquistemos o:s espaços, reafumando nossos princípios de igreja
povo, libertadora, participativa, única ... 
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MEMÓRIA 

A,f ais uma vez o BM publica um documento que B,z plltte da histón:7 do 
movimento. Neste momento de retoawda e revisão da decla.raçfi.o de princípios_. 
vamos mostrar um artigo publicado após o Conselho mundial de Linz, e que nos 

dá uma ideia do caráter polêmicos das dec1°Bões daquele Conselho Mundial. Se na 
sua cidade tem algum documento importance e que seja imeressante divulgar 

envie ao secreta.nado que incluiremos na prog:ra.rnação do BM 

UM PROGRAMA MARXISTA DA JOC INTERNACION1lL 

HA 50 anos, o sacerdote bclga. JosefCnrdjin fundou em Bruxelas, a Juventude Operária cristã que, aprovada pelo Papa Pio XI, em 
1935 estendia já por vinte países e por ocasião do congresso Mwldial em Roma, e, 1957, participaram iw deliberações delegações 
de 80 países. A JOC foi funda.da como organização eclesiástica i.é, em termos paroquiais, diocesanos, nacionais e internacional. 
Foi definida como parte da ação católica: escola de vida para os jjovens trabalhadores, que pela JOC, receberiam. a sua formação 
sociaJ e religiosa, capacitando-os assim a assumir a sua responsa.bilidade na sociedade. A JOC era portanto ação católica , dirigida 
pelo Papa e os bispos. 

A terminar em Linz , oa Áustria, o seu Quinto Coose.lho Mundia:t em abril deste ano a JOC Internacional votou um novo 
programa, cujo texto só foi divulgado em julho. Comparando o tA!.ldo com as origens espirituais da JOC, verifica-se a orientação da 
declaração de Linz por chavões Marxistas, i é, o programa e:.--tá propagando a luta de classes, a revolução e a mudança radical dos 
sistemas de economia livre. A declaração de Lloz sofreu, sem divida, as influências da América Latina e da Espanha. Não foi por 
acaso que, como diziam a.s noticias ''à margens do Coogresso'', •> presidente da JOC ln1eroaciona.l, Eorique Del Rio, em entrevista 
de impressa, declarou não poder excluir que a sua organização também apoiaria Revoluções violentas. A JOC lnt.ernacional 
segundo Del Rio, segue aquele caminho para a mudança de uma sociedade que, a "massa da população"(!) desejar. E se aquela 
massa verificar que não é possível um caminho pacifico, deve se 'tirar as conseq0ências. Segundo a tese das três injustiças de D. 
Helder Câmara, cuja prime.ira seria a ordem atual declara.da sem restrições de injustiça dominante, da qual resulta a segunda, a 
reação violenta dos jovem que por sua vez produz a repressão da sociedade estabelecida, Del Rio declarou: "Nós não inventamoo 
a violência, ela é cooseq0ência da miséria na qual vive a classe dos operários''. 

Para o Brasil e para outros países da America Latina a declaração de Lioz e seu conteúdo marxista Dilo surpreende ninguém. Em 
principio da década dos sessenta o Brasil passou por todas essas transformações de organizações católicas em "tropas 
aux:iliadore.s" dos vários tipos de marxismo e comunismo. Um dc>CUIDeDto publicado pela revista Eclesiástica Brasileira eru março 
de 1965, sob o titulo" A orientação rummilista da ação popular" analise pela voz do Arcebispo de Porto Alegre D. Viceot.e 
Scherer esse movimento nacional e seu docirnleDto base( vide Uli.:>ses Alecio Folrides S. "Radicalismo Caiólico Brasileiro", 
pagina 183 e ss) que revelou o mesmo espirito documentado em Lioz, em 1975. A repercussão da declaração de Linz nos pafses de 
lingua Alemã foi grande. Os círculos eclcsiásti1:os se mostraram surpreendidos. Provando assim, que já há algum tempo não 
estavam acompanhando os acontecimentos e as infiltrações na JOC Internacional. Como os outros movimentos internacionais 
Católicos, em e:,-pecial na juventude Rurafu,ta, onde as influénci.a:� marx:istas se realizararu até, sob a proteção benévola de certas 
autoridades eclesiásticas que silencianun ou se negaram a ve:x as realidades. 

O Documento de Lioz egtA impregnado de linguagem ru.ancista. Proclama a'' luta. de classes··, que seria a'' conseq0ência das 
contradições crrtre a cJJwe domioan1.e e a clnsse operária'', luta por uma ''total mudança'' da estrutura social., Estabelecendo 
como objetivo a "sociedade sem classes". Propaga uma revoluçiio cultural em todos os ramos da vida para exigir a total 
integrru;ão dos jovens operários cristllos ''na luta da classe operária''. Interpreta a história como '' ex.pi oração do homan pelo 
homem e advoga - mando os comunistas- a coordenação e cooperação com todas as forças da população organizada, que" 
representa o povo explora.do e proclama os mesmos objetivos''. Híabilment.e usando as palavras'' liberdade'' e ''libertação'', como 
os comunistas o fazem , a declaração a.dotando o jargão típico da teologia da ljbertação , transfere o conteúdo religioso para o 
campo social, definindo-a como ''luta pela libertação das massas trabalha.doras oprimidas, dependentes exploradas''. 

Jesus Cristo e o cristianismo aparecem na letra H do documento sob o titulo ''carata essencial cristAo, onde Jesus Crb-t.o é 
irrt.apreta.do como represt-irtante e defensor da justiça, da liberdade, da solidariedade., da paz, da fc.licida.de, do amor. Jesus Cristo 
que luta pel� homen.i, fat.u pelo qual a JOC I.nteruacionaJ ganha :a esperança que'' um novo homem e um.a nova mulher sejam 
possíveis ... Pois Jesus Cnsto que se engajou como ''libertador e salvador" é a fonte das mudanças e dr• enriquecimento. 
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Conhecido o documento foi m,ticiado que 11 delegação alemã o teria nprovndo. Logv rn1 seguida tal infommçílo foi negad� 
coofonne dl."C'larnçno oficial dos chefes dA JOC AJmúi.. O Rrontor do Jornal dn JOC drclnrou, na ediç-no de Julho que havia em 
Linz '' disputas bnstanll'S contraditórias quanto a.o conteúdo., testemunhando ainda que a JOC flamenga se distnnciou formnJmente 
do documento votado. 

O bispo de Innsbruck, D. Paul Rusch, publicou um comenwio ext:remammt.e- severo sobre o documento. deixnndo entender que sr 

tnrta de infiltraç.ão com o objetivo de preparar o ocideotc para uma di1adura comunista. O bispo duvida que, ao citar Jesus Cristo, o 
documento de Linz tenha pensado em qualquer tronscendénd11 , umn vez que não se fnln em nenhum tópico do fim transcendental 
do homem. O conteúdo moral da declaração com o seu apoio a luto. de classes contra.diz n moral cristi1, diz o bispo.Em nenhuma 
parte o documento se refere a direção eclesiastica_ ou mesmo só a um sacerdot� conselheiro da JOC, negnndo portrurto o quinto 
Conselho Mundial da JOC lntemacional, ns suas relaç-ões de origem vi1ais e indispensáveis com a Igreja, negando e abandonando o 
sentido mnis profundo de seu fundador Cardijn. 

A IIDlilise sociológica do documento, diz ainda o bispo D. Rusch é fttlsa e Ul'Dll sinlplrs projeção de teorias do século XJX. 

A agência Cfftólic.a de noticias (KNA) interpretou o documento como prova de que a JOC Intmuicionnl, aparct.emente virou 

"vitima dos sedutores mnrxistas- Ie:nini.stas». Noticiando ainda que os bispos se mostram chocados com t>�'Sll JOC cujo poder de 
enxergar parece ele um cego. 

O fato do documento só vir a luz em julho, três meses depois ele vota.do, mostra o espirito conspirador do congresso de Linz que 
eparetemente st'Jltiu a gravidade do momento, procurando esconder ou de;;conversar este apelo à "luta de classes" que pela honra 
da JOC Jntcmaciowil, encontrou votos clecididnmeate contnírios. 

Diante da tempestade que surgiu depois da publicação , mesmo alguns jocistas Alemães tentaram bancar o ofendido falando de 
uma "campanha demagógica contra a JOC'' e, atacmido frontalmente, em termos despeitosos o bispo D. Rusch. Alegaram os 
jocistas alcm!cs de Wurzburg e Regensburg. por exemplo, que o documento estava inacabado, nílo existindo nenhuma. forma 
oficial sua. O que então foi votado em Linz? Não tiveram a coragem de nega a autenticidade cio documento, aliás, de um conteúdo 
iutdectnal e moral extremamente pobre. 

É lógico que há idci1111 e mgestões aproveitáveis no documento, como quando exige uma militância mais ativa dos jovens operários 
cristãos na humnniz.ação das condições reais de visa e de trabalho de cada um. Foi essa a visão de C11rdjin no fundar a JOC, 
atribuindo a ela a tarefa de contrapor ao ódio da luta ele classes o amor cristão em todos os condicionamentos da vida. 

O documento de Linz abrirâ os olhos àqueles que mesmo dentro da Igreja e em função de responsabilidades não quiseram ver a 
infiltração marxista da própria fé e da doutrina social cristn.. 
Publicado no Diário Mercantil ( 22.09.75) 

RECADO DO BM PARA voei 

Voe§ já sabe que sou um meio de interca.mbio interno da JOCB. Mas ... 
Todo mililllnte sabe por meu intermédio que dele pode: 
- conhecer o pensament.o de outros{as) compllilhe.i.ros dJJ JOC, inclusive de outros que se
soh'dJJrizs.m com B caUSB jocista,
- ter UIIJll visão DB&JODBÍ e inte:macioval do que rola ao inten'or da JOC, 
- Opinar sobre o que quiser, se quiser.
Ainda assim não cheguei em twJ milit.incio? wcrívell
Quantos 118 tu.a cidade me possw'?

Diga c:JSO hajs alguém que ele est:J .ica.ndo a margem das d.Lw•ussôes. Se ti p<V cJuss de gra11a, 
olha meu,Js sugerimos a11teriorme11te ... scei/Jl.mos tudo, nue refeição. o vslvr do correio por 
um ano,etc ... 

Proponha na JOC de sua cidade FAZER como Maúa, O milit.a.J1te que est.í t.ra/>;i/h:wdo faz wi1a 

assii1atuf8 para o comp:i desemprec:ido ... 1i1cei1ú·ve 11 milifliJ1c1a ;; .1dq1.uri k>... Viu:" est1i 
Jorrnr1do idei:i.s. 
É que eswu louco p813 u111n i'er rvda1-1do der.não em mãv .. 

E não esqueça. se voce_iá recebeu 4 edições meu, sua assinatura r:<itJto dizc::i Jjó venc�á 1w 
próximo 11úmero Renove 11, paro rontinuar recebeIJdo o s,,u exemplar do R/1,f 
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA A FOME 
A VIOL.ÊNCIA E PELA VIDA 

A Pró-Central de Movimento Populares tornou a iniciativa de� convidar partidos, entidades e movimentos parn 
discutir a proposta de uma campanha Nacional Contra a Fome, Miséria, violência e Pela Vida. A proposta da 
campanha se baseia no quadro social alarmante que se apresenta onde há '' 12 nlilhões de familias sem teto: 60% das 
mortes infantis causadas pela fome (2,6 milllões de crianças subnutridas), 4 .600 crianças assassinadas durante 88, 
89, 90 significando mais de 1.500 crianças assassinadas por ano''. O crescimento da criminaljdade, frnto da ação 
individual de uma população empobrecida, at1ita e angustiada. ''Porém quem tem capitalizado essa revolta, tem sido 
os setores da classe dominante, através do investimento em mrut campanha massiva nos meios de comwlicação, 
aparecendo como maior poder a Rede Globo, através dos seus programas especiais, que visualizam ações de 
violências dos mais diversas níveis, canalizando a opinião pública para sair em defesa da Pena de Morte". 

Existem cerca de 33,5 milhões de brasileiros miseráveis, ou seja 25% da população. Eles vivem em favelas, pontes, 
debaixo de viadutos, nas ruas, ou lutam por um pedaço de teJTa no campo. 

Diante.deste contexto é que surge a campanha, com objetivo de realizar atos, discussões, debates, etc. Chamar a 
atenção de todos os movimentos. entidades diante desta situação� colocar para toda a sociedade brasileira uma 
discussão política sobre esses temas. A partir da ótica de lutas especificas dos movimentos� tentar capitalizar o 
descontentamento individual para ações coletivas.E contra o atual sistema político,judiciário que tem levado a tantas 
injustiças e impunidades. 

A JOC está participando desta campanha , juntamente com as seguintes entidades: Movimento de mulheres RS/ 
Movimento sem terra/ CEPIS SP/CUT estadual SP/ programa dívida externa fil?/ Agen/ CPV/P.0. Santos/ 
movimento de moradia- nacional/ executiva nacional pró-cerntral de movs. populares. 

A partir das discussões feitas na primeira reunião foi encaminhado, partir do trabalho específico de cada entidade, os 
seguintes pontos: 

- discutir nos próprias movimentos como se pode trabalhar estes temas,
-Envolver outras entidades nesta luta,
- criar mecanismos de denuncia a esta realidade e usar os meiios que o movimento tem.

Dos temas discutidos na reunião o que ficou mais destacado :foi a questão da fome e da violência. Ficou definido one 
cada entidade faça uma análise profunda sobre a violência em todos os aspectos, bem como da realidade brasileira, 
desenvolvendo esta análise na base do movimento. Ver as causas, conseqüências e saídas concretas para isto. 
Já. se considera os movimentos presentes na reunião como urna equipe que quer desenvolver esta campanha., mas 
esta aberto a outras entidades e dai na próYima reunião tirar rnma coordenação para esta campanha. 

Ficou ainda para aproiimdar.: 

- Que público se quer atingir com esta campanha,
- retomar as bandeiras de lutas dos trabalhadores,
- Como vru se dar esta campanha a nlvel nacional com entidades e movimentos
- como vamos desenvolver esta campanha e fazer com que esta atinja as bases, os mais miseráveis, sem teto,
favelados,etc ... ?
- Como fazer para que seja uma campanha pem1anente dentro dos movimentos a nlvel nacional.
desde já se faz necessário criar uma unidade de luta e mobilização da população� maior l!IU.dade das lutas dos
movin1entos.

Na próxima reunião deverá ser eleita uma coordenação para colocar em funcionamento e!.1a campanha. 

E importJUlte que como movimento especifico possamos participar ativan1ente desta campanha. Procure discutir na 
sua cidade, vendo fom1as de está presente nesta campanh� nesta luta pela vida e contra a fome e a miséria. 
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. Esteve de terias no Brasil, o companheiro Gilberto, Giba, 
secretário internacional da JOCI. 

. Vocês lembram do toninho, ex-coordenador nacional da 
JOCB? voltou para casa, vai ser papai, passou na faculdade e 
está trabalhando. Felicidades amigos! 

. Denilson.e Roseli, não vão ser papei e mamãe, mas estão 
trabalhando. Amamos vocês . 

. Encontra-se à disposição dos militantes e interessados o INFO 
e o BOLETilv1 JUVENTUD TRABAJADORA , publicações da 
JOCI e da JOC América respectivamente. Gostariamos de saber 
quem desejar assinar a somente U$2 para que possamos enviar 
os _pedidos. 

Conforme a quantidade de assinaturas, eles podem vir 
traduzidos. Que moleza! 

EGGYS E ÁFR.ICA DO SUL 

Todos já ouviram falar no EGGYS - Encontro Internacional de 
Jovens Estudantes a acontecer em julho de 93. Estarão presentes 
delegações de vários paises e entre eles, 10 ou 12 militantes da 
JOCI. Que farão intercambio conosco . 

. a delegação da África do Sul- "Peio fim geral e irrestrito da 
descriminação oficial e oficiosa'' - está em dificuldades 
financeiras para a viagem. Estamos desde a Equipe buscando 
solidariedade de vários organismo políticos para contribuir. 

Querendo contribuir ... os depósitos podem ser feitos na agencia 
0449 conta corrente nº 27267823 quando? de hoje até julho. 
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1 2 ) No cabeçário do BM, há um erro de data . O correto é BOLETIM MI

LITANTE n 2 01/ 1993 

2 2 )Ná página 01 , Último parágrafo: 

11 É impossivel que ... ( onde se lê Sejamos, o correto é fiquemos 
======= ======== . .  

alheios às atrocidades ....... 11 

32) 11 Vamos enfrentar esta situação, ( onde se lê repudiando-nos, o 

correto é repudiando-a ........ . 
------------ . 

C ·onde se lê indignar-nos,leia-se Indignando-nos ........ ) 
--========== 

4 2) Na página 22 a citação 11 arregaçar as mangas ... " é de Paulo Gabri

el- Religioso de BH. 

s�) Na página 35 Campanha para a África do SuJ, as contribuições de

ven ser feitas no Banco Bradesco/ agência Brigadeiro eQ nome de 

Marilene de sousa coelho. 

OBS: Como a previsao era do BM chegar nas cidades antes do Plebisci� 

to, o que não foi possivel, decidimos não retirar a materia, sª 

bencto que ela contribuirá com outras reflexões ..... tipo Reforma 

Constitucional e a continuidade do debate sobre Forma e Sistema 

de Governo. 

6 º) A . .:, _. ___ :-- � Internacional INFO e � ... /D'.TUD TRABAJADORA

�úi1:adas pela ;:,-:·:t e rc- AMÉRICA estãc- à disr-osiçãc. ������- ....

Cus�ando 20$ e 6$ a assinatura e 2$ e 1$ a unidade respectivamen 
te. Isto não inclui o correio. 
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EDITORIAL 

"Otro mundo es posible" 

i La vida política siempre reserva sorpresas! EI ascenso de la 
derecha en el mundo es uno de los hechos más sor-
1:)rendentes en la actualidad. En Francia, por ejemplo, la 
segunda ronda de las elecciones presidenciales, disputada 
entre un candidato de derechas y otro de la extrema 
derecha, activó una alarma que supera las fro.ntetas. 

Dicha alarma llama la atención acerca dei avance derechista 
en todos los continentes. Los Estados Unidos, por ejemplo, 
país que ejerce la mayor influencia en la sociedad mundial, 
se encuentra ainclado a la derecha. Ariel Sharon, también de 
derechas, aprovecha el apadrinamiento de Bush para aplicar 
una política contra los palestinos tan nefasta como la que 
fue infligida por los nazis a los propios judíos. No faltan los 
ejemp_los.

\ 
En realidad, la derecha es hegemón�a a nivel mundial. Si
así no fuera, el neoliberalismo no ozaría de tanta ex
pansión. La implementación a gra escala de políticas 
neoliberales, irncluso en países de tradición socialista, es un 
signo de la manipulación derechista. EI mundo actual vive 
bajo una dictadura económica, construida sobre falsas 
democracias y falsas libertades. 

Como consecw2ncia de ello la gran mayoría de la población 
mundial está excluída de los recursos fundamentales, incluso 
dei trabajo. La juventud apta para el mercado de trabajo 
encuentra salidas de supervivencia en la delincuencia. La 
cultura de la violencia es una consecuencia dei sistema 
político y económico que es a su vez capitalista y terrorista, 
pues depreda el planeta y genera mucho sufrimiento hu
mano y mucha:s muertes. 

En la JOCI creemas que "otro mundo es posible". Se trata de 
una profesión de fe que asumimos desde nuestras acciones, 
pues la fe sin acción es una fe muerta. Actuamos priorita
riamente frent12 ai desempleo, ai trabajo precario, ai trabajo 
informal y a la situación específica de las jóvenes trabaja
doras. Desde ahí, buscamos construir un estilo solidaria de 
convivencia social y organización económica. 

Reginaldo Andrietta 
Asesor Internacional de la JOCI 

Nº 24 - Agosto de 2002 - Boletín JOCI es una publicación c:le la Juventud Obrera Cristiana Internacional 
4, avenue Georges Rodenbach • B-1030 BRUXELLES • BELGIQUE 

Tfno (32) (2) 242.18.11 - FAX (32) (2) 242.48.00 - nº Cta Bane.: BACOB 799 - 5501594 • 47 
Correo electrónico: international.secretariat@jociycw.net WEB : http://www.jociycw.net 



__ _.__ 

ERRADICAR EL TRABAJO 

INESTABLE 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ACCIÓN SOBRE TRABAJO 
TEMPORAL V PRECARIO 

Mollina, Espaiía, 
dei 10 ai 16 de junio de 2002 

EI grupo de trabajo dei Equipo Internacional 
estuvo trabajando arduamente para finalizar los 
documentos preparatorios dei Encuentro 
Internacional de Acción (EIA) sobre trabajo 
temporal y precario. Determinados movimientos 
nacionales redactaron su experiencia de acción a 
petición de los equipas continentales. En base a 
estas experiencias de acción pudimos elegir 
aquellos movimientos que respondían realmente a 
los criterios de participación en el EIA definidos 
por el grupo de trabajo. 

Es así que participaron en el EIA: Australia, con 
su campana de acción y su asociación de trabaja
dores temporales; Brasil, con una campana de 
acción iniciada en el 2000 contra las condiciones 
de trabajo precarias, en base a acciones concretas 
en el entorno laboral, Espaiia con su plan de 
acción nacional centrado en la inestabilidad y pre
cariedad dei empleo, Filipinas con sus acciones 

__ ___,.._. contra el empleo eventual y Quebec con su acción 
nacional para una mejor protección contra las con
diciones dei trabajo precario y temporal. La JOC 
de Namibia, que organiza una campana nacional 
sobre trabajo ocasional no puda participar en el 
encuentro ai no obtener los visados requeridos 
para Espana. 

Los participantes pudieron observar cambias en el 
estatuto de los trabajadores asalariados. Se está 
menos protegido contra los despidos. Hay menos 
relaciones con un patrono real ya que se trabaja 
con subcontratas y agencias de empleo temporal. 
Los asalariados deben hacer pluriempleo o 
cambiar a menudo de empleo, manteniendo re
laciones muy fugaces con los empleadores. Se 
observa también un aumento de la disponibilidad 
de los asalariados: deben tener un semáfono o un 
teléfono celular para que les llamen a trabajar, 
estar listas para prestar horas extras, no tener 
pausas o trabajar comiendo ... ). Se han creado 
otras formas de competencia: entre los diferentes 
estatutos laborales (tiempo parcial, jornada 
completa, ocasionales ... ), entre colegas en el 
mismo equipo de trabajo, entre departamentos en 
un mismo lugar de trabajo o dentro de una misma 
empresa presente en diferentes países. En cuanto 
ai estatuto dei empleador, vemos que se acerca 
cada vez más a las fuentes dei poder político. Hay 
una determinada complicidad con los gobiernos 
que decretan leyes favorables para los 
empleadores: reducción de las normas laborales 
contra los intereses de los trabajadores y el 
desarrollo dei país, facilidad para despedir, 
ampliación de los horarios de apertura de los 
comercios para aumentar las ganancias, subven
ciones para la integración de los desempleados y 
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aprendices, inversiones destinadas a crear 
empleo ... 

Desde la evaluación de nuestras acciones vemos

que las que desarrollamos en el entorno laboral 
tienen impactos más palpables para los jóvenes 
trabajadore:s. Se nota que los impactos de las 
acciones nacionales son difíciles de medir 

· inmediatamente. Algunos gobiernos revisan su
posición, adoptan algunos cambias o quieren
reformar las leyes laborales, pero esto toma
tiempo. Los impactos más importantes ocurren a
nível dei conocimiento por los jóvenes de sus 
derechos y de su capacidad para organizarse co
lectivamente en un contexto de individualismo, de 
la solidaridad creada con otras organizaciones
juveniles y populares, sindicatos e incluso algunos
parlamentarios, y dei aumento de la credibilidad
de la JOC frente a estas organizaciones. Si com
paramos con las acciones de otras organizaciones
en el mismo sector, la JOCI se encuentra en el
mismo nível en cuanto a impactos concretos. l.Tal
vez estas organizaciones tienen mayor capacidad
de movilización, tal vez las huelgas son más es
pectaculares? Ahora bien, los resultados concretos
en la vida de los trabajadores se perciben con
lentitud. Pese a ello, valoramos la labor de la JOCI
como muy positiva ya que nuestra fuerza radica
en la tarea de educación con los jóvenes, aspecto
que también hemos evaluado.

Hemos notado también que los convenios interna
cionales no protegen a los trabajadores tempo
rales o no se aplican, incluso en los países donde
dichos convenios fueron ratificados.

Esta nos !leva a definir la meta de nuestra
campana de acción específica en el marco de "Un
trabajo justo para todos y todas":

Debemos reforzar las acciones ya emprendidas, 
a sabiendas de que van a enmarcarse en un 
proceso largo antes de alcanzar los cambias 
deseados, mejorando la planificación, cambian
do las estrategias aun persiguiendo los mismos 
objetivos 
Debemos extender nuestras acciones a otros 
países, donde la JOC está ya analizando la rea
lidad vivida por la juventud trabajadora, publi
cando cuadernos pedagógicos que desa(ien a 
los jóvenes a actuar, acompanando los planes 
de acción nacionales durante las visitas de los 
coordinadores regionales de la JOCI, etc. 
Reivindicamos frente a los gobiernos nacio
nales, empleadores, instituciones internacio
nales, asegurándonos una colaboración con 
otras organizaciones de trabajadores que ten
gan objetivos similares: 
o Regular el trabajo de los ocasionales de

modo a protegerias contra los despidos
abusivos, empleo autónomo forzoso y
desigualdades existentes en las con
diciones de trabajadores de plantilla fija y
los trabajadores eventuales

o Obligar a todos los gobiernos y emplea
dores a garantizar un empleo estable



respetando los derechos de todos los tra
bajadores y elaborar las leyes en un len
guaje sencillo de entender 

o Erradicar el trabajo inestable, temporal,
preca rio.

Los movimientos nacionales y varias organiza
clones internacionales recibieron el comunicado de 
prensa que redactamos con motivo de la clausura 
dei encuentro. Junto con la JOC-E de Sevilla, los 
participantes organizaron una "operación pega
tinas" para difundir el tipo de trabajo que que
remos. ila calle es ai fin y ai cabo el mejor lugar 
para alcanzar a la opinión pública! 

Para promover nuestra campana específica "Un 
trabajo justo para todos y todas los/as tra
bajadores/as temporales y precarios/as", el grupo 
de trabajo dei equipo internacional organizó las 
ídeas expresadas por los participantes. En 2003 se 
organizará una campana de postales encaminada 
a obtener el apoyo de un máximo de personas y a 
movilizar a los jóvenes para que escriban su 
realidad de trabajo temporal y precario, los dere
chos que no son respetados. Estas postales serán 
un contribución de los trabajadores temporales y 
precarios a la acción simbólica que tendrá lugar en 
la apertura dei XIº Consejo Internacional de la 
JOCI en 2004. 



PROMOVER UN TRABAJO JUSTO PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES INFORMALES 

Intervención de la JOCI y dei MMTC en la Conferencia de la OIT 
junio de 2002 

Excmo Director General de la 0/T, senorias miembros de la Conferencia Internacional dei Trabajo, 90a Sesión, 

La Juventud Obrera Cristiana Internacional (JOCI) y el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) llaman 
a la OIT, a las organizaciones internacionales, a los gobiernos nacionales y a las organizaciones sindicales, a 
promover un trabajo decente y poner fin a la informalización actual dei trabajo. 

Las condiciones inhumanas y de explotación dei sector informal tiene muchas consecuencias negativas para los 
jóvenes trabajadores y en particular para las mujeres trabajadoras, para su salud mental y física, su situación 
económica y sus relaciones sociales. 

Las políticas de desinversión adoptadas en el sector público y privado sin regias fundamentales refuerza y amplia el 
sector dei trabajo informal. Los programas de ajuste estructural diseriados por la OMC, el FMI y el Banco Mundial 
favorecen la emergencia de tipos informales de trabajo como son el trabajo por contrato, la subcontratación, los 
empleos sin contrato. Se está promoviendo una neoesclavitud en el trabajo a través dei nuevo sistema de freeter, con 
e/ que las empresas de trabajo temporario proporcionan contratos de un dia. Los empleadores tienen cada vez menos 
responsabilidades para cor:i sus trabajadores. EI modelo de trabajo que aplican es el dei "cada cual a lo suyo". 

Queremos construir una sociedad en la que las personas sean el centro de las preocupaciones económicas, políticas y 
sociales, donde prevalezcan la solidaridad y la justicia, que garantice todos los derechos fundamentares universales, 
es decir: 

Un TRABAJO JUSTO PARA TODOS LOS TRABAJADORES INFORMALES, basado en -un concepto distinto dei 
trabajo, comprendido como una actividad tisica, manual o intelectual realizada con el fin de permitir el funcionamiento, 
reproducción y desarrollo de la sociedad, y que genera bienestar y va relacionada con todos los âmbitos de la vida. En 
este sentido, el trabajo se hace humano por lo que las personas hace por si mismas y por los demás, en un interés 
social, cultural y económico. 

Tal como los senala la OIT, la estrategia para eliminar la discriminación debe "atacar las causas subyacente y no sólo 
los sintomas" a través de "una estrategia integral y polifacética. 
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La JOCl y el MMTC llaman a las instituciones intemacionales, a todas las naciones y a la OIT a promover el trabajo 
decente mediante: 

EI reconocimiento legal a través de la inclusión de mejores mecanismos de protección en la legislación la
boral vigente, y de normas para proteger y promover los derechos de los trabajadores informales. Un mecanismo 
de protección contra el aceso de la policia, de las autoridades públicas y de los delincuentes. 

Las instituciones intemacionales y los gobiernos nacionales deben promover políticas de transformación dei 
sector informal en sector formal. 

Los sindicatos y las instituciones de beneficencia deben proporcionar a sus bases medios para defender los 
derechos de los trabajadores informales. 

Debe haber un reconocimiento social de las organizaciones de trabajadores informales, implicándoles en 
las políticas y las decis iones. Debe haber una protección social con un sistema de mercado adecuado, espacios 
comunes para vender y producir los bienes e iniciativas de protección para promover la seguridad de 
empleo. Los trabajadores dei sector informal deben beneficiarse de seguros completos, programas de salud, 
políticas de vivienda, etc. 

Se debe proceder a un cambio en el comercio y en los programas económicos de los países y de las instituciones 
internacionales centrado en los programas sobre participación humana y desarrollo social. Se deben incluir 
las normas dei trabajo como indicadores de los acuerdos y negociaciones comerciales y económicas. Las 
empresas matrices deben asegurar una protección social de los trabajadores que promueven sus productos. 

Se pide a los gobiernos nacionales que proporcionen los datos de la contribución dei sector informal a la 
economia, por ej. la parte dei PNB que corresponde a trabajo informal. Además, se debe fijar un salario mínimo 
garà,itizado en base a las necesidades o de acuerdo con lo producido. Se deben proporcionar espacios para la 
promoción de las capacidades y talentos de los trabajadores informales. 

Por último, la JOCI y el MMTC llaman a todas las naciones y a sus dirigentes a ratificar los convenios de la OIT, a pro
mover un trabajo decente a través de mejores protecciones, con miras a desarrollar una sociedad en la que haya una 
participación social, donde las personas sean el centro de las políticas, de los programas y de la economia. "Un 
trabajo justo para todos y todas" implica la realízación de los derechos fundamentales en el trabajo, para 
todos los trabâjadores y las trabajadoras, y el reconocimiento de su dignidad humana. 

CAMPANA DE FIRMAS SOBRE EL TRABAJO INFORMAL 

EI grupo de trabajo dei EI sobre trabajo informal evaluó la campana de firmas realizada en la región 
de Asia Pacífico. Recogieron 63.000 firmas y el 1 de mayo, Thiruvalluvar y jóvenes de la JOC de Tai

landia depositaron las firmas en la Oficina de la OIT en Bangkok. Se enviaron copias a la Organi
zación Mundial dei Comercio, a las Naciones 
Unidas, ai Fendo Monetario Internacional, ai 

Banco Mundial y a la OIT en Ginebra. 
Además, Thiruvalluvar y Reginaldo 

participaron en la Conferencia de la OIT en 
junio con lntervenciones relativas ai trabajo 

informal. 

AI plan_ificar su trabajo para 2003, el grupo 
decidió abrir la campana internacional con 
reivindicaciones más precisas. Se dará más 

información en el próximo número dei 
Boletín. 
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Hoy no hace falta que ven�Jas 

La JOC de Australia a través de su asociación 
SmartCasual acaba de publicar un informe sobre la 
situación de los jóvenes trabajadores precarios en 
Australia. EI informe incluye los resultados de: una 
encuesta realizada a 1409 trabajadores eventuales 
de Australía y sefíala una serie de problemas cru
ciales ante los cuales es necesario actuai-. EI 
informe, titulado 'Don't bother coming ia to� 
Casual Work, Casual Nature está disponibl,e en 
inglés. Si desean un ejemplar dei informe, pueden 
ponerse en contacto con Katrina Norton, la 
coordinadora nacional de SmartCasual por email: 
brisbaneycw@iprimus.com.au. Si tienen un buen 
domínio dei inglés, pueden echar un vlstazo a la 
Web de la asociación Smart Casual en: www.t:urn. 
to/smartcasual 

Jóvenes trabajadoras 
reunidas en un encuentro, 

internacional 

EI grupo de trabajo dei equipo internacional solbre 
jóvenes trabajadoras realizá un trabajo rnuy 
dinámico para preparar el plan de trabajo y el 
encuentro internacional realizado en Espafía dei 
10 ai 16 de junio de 2002. EI grupo utilizá incluso 
el "chat" para su preparación. Se definieron cri
terios de partlcipación bastante estrictos, permi
tiendo que participaran sólo movimlentos nacio
nales con una experiencia de acción confirma1da 
en este campo. Estas experiencias nos dieron la 
oportunidai:I de profundizar y desarrollar las 
acciones en los países, siendo una referencia en 
el continente y a nível internacional para la ex
tensión de las acciones con mujeres trabajadoras. 

Participaron por tanto movimientos como PerÚI y 
Paraguay, que realizan acciones con las jóvenies 
trabajadoras "domésticas", Espafía, con acciones 
contra la exclusión social de las jóvenes trabaja
doras, y Sri Lanka, que organiza a las mujeres ,en 
las zonas francas. Se invitó a Austria pero no 
pudo participar porque las participantes previstas 
no pudieron darse de baja para asistir ai en
cuentro. Otros movimientos nacionales están de
sarrollando acciones locales, se encuentran en la 
etapa inicial de la acción o simplemente no tien,en 
una orientación clara en su acción: son Pakistán, 
India Australia, Tailandia, Egipto, Ghana, Ecua
dor, éosta Rica, Chile, Colombia y Alemania. 

Analizamos y nos dimos cuenta que las mujer,es 
trabajadoras estamos discriminadas porque so
mos mujeres, por el tipo de trabajo que hacem1:>s 
(en las zonas francas, por ej.), por ser trabaj,a
doras "domésticas", mujeres emigrantes. La ex-
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clusión social y política es una cruda realidad 
entre las jóvenes trabajadoras. Las jóvenes 
necesitamos asumir muchas responsabilidades en 
la familia, comenzamos a trabajar a una pronta 
edad (algunas delegadas ya habían comenzado a 
trabajar de empleadas de hogar a los 13 anos) y 
por tanto no tenemos derecho a vivir nuestra 
adolescencia. 

Durante el encuentro, las participantes dieron sus 
testimonios: sus derechos no son respetados (no 
reciben un salario igual ai de los hombres, no 
tienen protección en materia de seguridad e 
higiene, no tienen derecho a organizarse, no 
tienen contrato de trabajo, ni derecho a descan
sar ... ). Vimos que las relaciones laborales pueden 
ser muy difíciles. Vimos que las jóvenes trabaja
doras en las fábricas de las zonas francas no son 
llamadas· por su nombre, sino que se las identifica 
con un número y sus colegas ni siquiera saben 
quiénes son. Vimos que no se podía hablar mien
tras se trabajaba. Vimos que los patronos de las 
empleadas de hogar tratan de ocultar las relacio
nes entre el empleador y la empleada. Utilizan 
expresiones como madrina, ahijada,... Hasta se 
evita utilizar el término "doméstico" para no con
fundirias con el "animal doméstico" de la casa. 
Son mecanismos que dificultan considerable
mente la presentación de reivindlcaciones. Vimos 
que la subida de la derecha en Europa !leva a la 
aplicación de políticas nefastas para las jóvenes 
trabajadoras: precarización de su trabajo, trabajo 
temporal o por contrato, trabajo informal y tasa 
de desempleo mayor que la de los hombres. La 
violencia contra la mujer en el trabajo y en la 
sociedad es un problema constante expresado por 
las delegadas dei encuentro. 
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Las causas suelen estar relacionadas con la cul
tura y la religión, que permiten la opresión y la 
explotación de las mujeres en todos los ámbitos 
de su vida, por ejemplo con el sistema de castas 
o la cultura dei machismo. En estos contextos
culturales, el poder económico se halla en manos
de los hombres, lo que genera y justifica la explo-
t a c i ó n y
exclusión de
las mujeres. EI
silencio de las
mujeres, que
t e m e n  a
reaccionar y
actuar, o que
no tienen el
derecho de
reaccionar o
actuar, forma
parte de esa
cultura de
exclusión.

Evaluamos las 
fuerzas y las 
debilidades de ·� 

t ' " n u e s r a s ·�·J!'m • 
acciones y .·:�."· 

.,,. 

para cada.:,, 
m o v i m i e n t o  
n a c i o n a l  
p a r t i c i p a n t e  
h i c i m o s  
r e c o m e n d a
ciones para 
avanzar en el 
análisis y la acción. 

La fuerza de nuestras acciones estriba en la 
participación de jóvenes trabajadoras implicadas 
en esta realidad. Elias son partícipes de la lucha 
obrera de las mujeres y reivindican el respeto de 
la dignidad de todas las mujeres jóvenes. 
Podemos mencionar igualmente la participación 
de muchas mujeres jóvenes en el proceso de 
acción (250 mujeres en Sri Lanka) que dio una 
dimensión más amplia ai trabajo de la JOC en 
este sector y llevó a un reconocimiento de su 
trabajo (en particular en Paraguay y Perú). No 
olvidemos mencionar la coordinación con otras 
organizaciones, un factor importante para ampliar 
el impacto de nuestras acciones. La fuerza a 
destacar, sin embargo, es el cambio de 
mentalidad y comportamiento entre todos los 
miembros (hombres y mujeres) dei movimiento 
frente a la reflexión sobre igualdad de género y 
exclusión de las mujeres. 

En cuanto a nuestras debilidades, observamos 
que la inestabilidad dei empleo afectaba a las 
jóvenes trabajadoras. En ninguna de estas 
acciones hubo planificación a largo plazo, 
afectando ai impacto y continuldad dei proceso de 
acción. La falta de seguimiento de los miembros y 
militantes en el proceso de acción debido a una 
falta de tiempo se vio también como una 

debilidad. Además, el hecho de no hacer revisión 
de vida y de acción obrera de forma permanente 
debilita el proceso de acción y por consiguiente la 
formación de jóvenes dirigentes. 

La hermana Girly Francisca Perera, colaboradora 
adulta de la JOC de Sri Lanka, fue invitada ai 

encuentro para compartir su experiencia en 
materia de campana de acción con las jóvenes 
trabajadoras, una campana que considera la 
situación cultural específica de las jóvenes 
trabajadoras srilankesas, la mayoría de ellas 
excluídas de la sociedad. Su presencia nos ayudó 
a comprender las causas culturales de la 
exclusión y la necesidad de un seguimiento 
específico de las jóvenes trabajadoras por una 
colaboradora adulta femenina. 

En la evaluación y celebración de nuestra 
reunión, hemos dibujado una árbol de 
reivindicaciones y nos comprometimos a 
intensificar la campana "un trabajo justo para 
todas las jóv.enes trabajadoras". 

Durante el encuentro formulamos las 
reivindicaciones siguientes: 

• queremos una sociedad en la que se valore,
respete y trate en igualdad a la joven
trabajadora, y exigimos la eliminación de
cualquier forma y estructura de explotación
contra las jóvenes trabajadoras: castas, dote,
etc.



• Denunciamos todos los valores culturales
que permiten y justifican la exclusión y
explotación de las jóvenes trabajadoras

• Exigimos que se juzguen a aquellos que
violan los derechos de las jóvenes trabaja
doras

• Exigimos el derecho a la educación y
tiempo para estudiar, así como el derecho
a un salario igual y justo, y a un contrato
de trabajo escrito.

• Reivindicamos el derecho a la baja por
maternidad y a la protección de la mater
nidad, el derecho a la seguridad social y a
la atención médica, y el respeto de todas
las convenciones relativas ai trabajo de las
mujeres

• Reivindicamos el derecho de vivir libre-
mente nuestra afectividad y sexualidad

Es importante que la JOCI analice las causas de la 
exclusión de las mujeres, haciendo hincapié en 
los aspectos culturales y religiosos. Concluímos 
que la formación de los responsables jocistas 
(hombres y mujeres) era un factor fundamental 
para desarrollar la campana de acción en todos 
los continentes. Debemos elaborar herramientas 
para sensibilizar a los MN sobre los problemas de 

Las trabajadoras dei hogar 
se organizan en Paraguay 

La JOC dei Paraguay comenzó su acción en 
Asunción en 1998 desde las motivaciones si
guientes: 

- no perder el contacto con las mujeres de las
ciudades de provindas que han venido a trabajar
a la capital
- proporcionar un espacio de ocio y formación a
las jóvenes inmigrantes y a las empleadas de
hogar.

Varias jóvenes que estaban en grupos de base de 
la JOC en ciudades dei interior acudieron a la 
capital en busca de trabajo, y muchas de ellas 
encontraron un empleo como empleadas domés
ticas. Es así que la JOC creó un grupo con ellas 
para que pudiesen encontrarse los domingos. Las 
jóvenes inmigrantes no tienen un lugar donde 
poder relajarse e integrarse a otros grupos de 
mujeres de la ciudad. Sus momentos libres 
suelen ser el sábado noche o sólo el domingo. 
Cuando las mujeres no tienen un espacio adonde 
ir los fines de semana se quedan en la casa de 
sus duefíos donde descansan poco, o salen a 
deambular por la calle. En Asunción existe una 
red de prostitución que va localizando a las chicas 

Is 

relación entre 
h o m b r e s y 
m u j e r e s y 
p r o m o v e r  e l  
intercambio y la 
c o m u n i c a c i ó n
entre las jóvenes 
comprometidas en 
los procesos de 
acción de la JOC. 

Se publicará en 
breve un informe 
de este encuentro 
así como un 
m a n u a 1 
p e d a g ó g i c o
d e s t i n a d o  a 
promover este 
trabajo en el 
marco de esta 
c a m p a n a  d e  
acción. EI grupo 
de trabajo decidió también organizar una 
exposición virtual sobre la acción en la web de la 
JOCI a fin de dar a conocer todas las acciones 
locales en los movimientos nacionales. 

en fiestas o lugares de recreación. Es así como se 
inician ai mundo de la prostitución. 

La JOC estableció un grupo de 4 mujeres proce
dentes de la realidad de la inmigración o dei tra
bajo doméstico. Se deflnió un plan de iniciación 
para que las mujeres se conocieran .unas a otras, 
se creara amistad y confianza y se analizaran los 
aspectos de su realldad como jóvenes traba
jadoras. Se organizá una actlvldad llamada "Na
vidad Obrera". Se trató de una jornada de refle
xión sob�e la realidad de la vida y los desafios 
que se plantean, y sirvió para buscarle un sentido 
a la Navidad. Muchas de estas mujeres no pu
dieron regresar a sus casas para la Navidad por
que tenían que trabajar. Las jóvenes dei sindicato 
de empleadas de hogar y otras ONG fueron 
invitadas a esta actividad. Esto reforzó los grupos 
y el proceso de acción, y agilizá los encuentros 
periódicos dei domingo. Muchas mujeres se han 
implicado en este proceso de acción desde 1998. 

En 2001, el grupo contactó una institución llama
da Luna Nueva que trabaja con mujeres víctimas 
de la explotación sexual que intentan salir de la 
prostitución. Estas mujeres también se han invo
lucrado en el proceso de acclón. Estas mujeres 
proceden de una realidad algo distinta a la de las 
empleadas de hogar, aunque muchas de las que 
ejercen hoy la prostitución comenzaron slendo 



empleadas de hogar. La JOC se ve como una 
alternativa para su vida y ellas participan en las 
actividades dominicales y en otros eventos 
periódicos. 

En 2002, la JOC recibió una casa deshabítada de 
una congregación y ahora la utiliza como albergue 
de fin de semana, abierto desde el sábado noche 
hasta el domingo noche y que recibe un promedio 
de 7 mujeres jóvenes cada fin de semana. Es así 
que la JOC lleva a cabo un proceso educativo y 
cursillos de formación, que refuerzan el proceso de 
acción y aumentan la participación de las jóvenes. 

Ahora en la etapa de planificación se tiene previsto 
crear una red para trabajar sobre la realldad de 
las mujeres inmigrantes, las víctimas de la 
explotación sexual y las empleadas de hogar. Esta 
red será coordinada por la propia JOC. 

Resultados de la evaluación hasta a hora: 

• las jóvenes que participan en el proceso hasta
ahora han adquirido mayor conciencia de sus
derechos; muchas por ejemplo descubrieron
que las empleadas de hogar también tienen

Nuestra participación en el 
Foro Social Mundial 2002 en 

Porto Alegre 

Con la organización dei Foro Social Mundial 2002 
dei 31 de enero ai 5 de febrero, Porto Alegre, 
capital dei Estado de Rio Grande do Sul, fue 
nuevamente sede de la conf/uencia de una 
diversidad de expresiones de resistencia a la glo
balización neoliberal. En este evento de gran ma
jestuosidad estuvieron presentes según los or
ganizadores mas de 50 mil participantes, de 131 
países, 35 mil observadores, 210 etnias indíge
nas, 186 idiomas, 15.230 delegados/as represen
tantes de organizaciones de la sociedad civil de 
los cuales 57% eran hombres y 43% mujeres. Así 
mismo estuvieron representados 4909 organiza
ciones de la sociedad civil, 15 mil jóvenes en el 
campamento juvenil de 52 países, 2400 perio
distas de 48 países, 780 periodistas autónomos 
de 33 países y 100 voluntarios, que estuvieron 
participando en aproximadamente 800 ta/leres, 
conferencias seminarlos, testimonios, donde se 
estuvo abordando un abanico de temas, bajo la 
perspectiva de que otro mundo es poslble. 

La JOCI fue unas de las organizaciones que ha 
participado en este encuentro, con un represen
tante de la JOCA (JOC América), conjuntamente 
con 2 delegados-a qulenes son coordlnadores de 
la JOC Brasil y así mismo muchos militantes dei 
mismo movimiento y un innumerable cantidad de 
antiguos de la JOC de Brasil y de todo el mundo. 
A otro nivel, en Venezuela por ejemplo, la JOC 
participá a Foros regionales a fln de preparar la 
participación de otros delegados venezolanos 
para que llevan las propuestas de la JOC ai Foro. 

Para poder comprender la característica de este 
evento dei FSM es importante remontar desde 
sus inicias que según sus organizadores tuvo su 

derechos laborales como son un número 
máximo de horas cada día, un tiempo para 
estudiar, días llbres .... 

• La JOC se ha vuelto una referencia en este
sector. Algunas instituciones como albergues
para mujeres jóvenes, pastoral de emigrantes,
ONG que trabajan en el sector y la OIT en
Paraguay, han mostrado su interés por el tra
bajo dei movimiento y se está intentando coor
dinar algunas acciones con ellos.

• La JOC ha profundizado el análisis de la reali
dad de las jóvenes inmigrantes, empleadas de
hogar, y mujeres jóvenes víctimas de explota
ción sexual.

• La JOC puda ampliar el número de sus aflliados
e iniciar a nuevos militantes.

• Esta experiencia demuestra la necesidad de
articular todas las instituciones que trabajan en
el sector y buscar los puntos comunes que
pueden promover la organización de las 
jóvenes trabajadoras en el sector.

•ii• outr o aund.o • 

origen en los grandes movimientos ocurridos en 
E:uropa con el Acuerdo Multilateral de Inversiones 
(AMI), en 1998 en las masivas manifestaciones 
ele Seattle, durante el encuentro de la OMC 
(Organización Mundial dei Comercio), y en 
alquellas realizadas en el inicio dei 2000 en 
Washington, contra las políticas dei Fondo Mone
t,ario Internacional (FMI) y dei Banco Mundial 
(BM). Estas movimientos, entre otros que se han 
desarrollado en el mundo ponen en evidencia el 
surgimlento de un movimiento social - político 
que cree profundamente en la construcción de 
una nueva sociedad y con un pensamiento de que 
0ttro Mundo es Posible. 

Lo que fue el FSM 2002 

Dentro dei marco dei FSM 2002, había una gran 
g,ama de eventos que movilizaban a miles de 
p,ersonas. Desde los seminarios, talleres, masivas 
marchas y hasta presentación artística de 
innumerables grupos musicales. 

A:,í mismo los seminarios tenian como objetivo la 
identificación, elaboración y profundlzación de 
temáticas especificas, de la misma manera posi
bilitar el debate dei publico y la sociallzación de 
las reflexiones de los participantes. Fue el caso 
dei desarrollo dei seminario dei Trabajo Decente 
organizado por las centrales sindicales interna
clonales (CIOLS y CMT), así mismo dei apoyo de 
la orr.

9 
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En estos espacios se discutieron la rea/id'ad 
social, económica y política de nuestros días, 
las consecuencias de las políticas neo/i
berales, además la situación dei mundo s1;n
dical y propuestas de diferentes accion,es 
comunes frente a las distintas problemátic:as 
que afectan a la e/ase trabaíadora en todo el 
mundo. Asimismo de otros temas como ciel 
Sector Informal, en donde los delegados de 
la JOCI estuvieron participando y se pudo 
presentar de manera muy general la visión 
de la JOCI sobre los temas, e invito a ''os 
participantes a firmar la campana que esta 
/levando a cabo ASPAC frente la campana 
dei .sector informal. 

Por lo tanto las propuestas más general«�s: 
es la de ir creando un nuevo tipo de organizaciión 
mundial, donde los trabajadores tengan p,ar
ticipación efectiva, en defensa de los pobres, qiue 
promueva la democratización de la economía y la 
política, fortaleciendo la unidad de la organizaciión 
de los trabajadores a nível mundial. Así mismo, la 
construcción de alianzas con otros sectores 
sociales y ONGs que conformen un movimiento 
de la sociedad civil global para luchar contra las 
políticas destructivas y para transformar la viida 
de los hombres y mujeres independientemente de 
raza, religión en todos los niveles. Y desarrollar 
lazos de solidaridad entre organlzaciones 
sindicales Europeos, Americano, Africano y 
Asiático. 

Por ultimo como estaba previsto, el Foro no 
emitió un documento final. Pero eso no significa 
que el encuentro no tuvo resultados, sino qiue 
estos se dieron en términos específicos, en el 
intercambio de informaciones, definición de 
prioridades, en la articulación de las alianzas, en 
acuerdos para impulsar campafías y orientaciones 
de acciones de lucha, por lo tanto estamos 
hablando de una convergencia en términos de 
procesos de construcción. Pero por ejemplo el 
continente Americano encontró , un espacio 
común: la Lucha contra el ALCA (Area de Libre 
Comercio para las Américas), en donde en la 
tarde dei 4 de febrero, se desarrollo una marcha 
en que participaron unas 50 mil personas, allí f'ue 
lanzada oficialmente la Campana Continental 
contra el ALCA, que entre sus objetivos incluye: la 
realización de consultas y plebiscitos populares. 

Como conclusión podemos mencionar que la 
presencia de la .JOCI fue muy trascendental, 
en donde se pudo presentar la realidad de la 
.JJ TT, las propuestas de acción y el int«�r
cambio con muchas organizaciones social«!s, 
sindicales, de jóvenes y populares. O1:ro 
medio de suma importancia fue la difusión 
de la acción de la JOCI a través de un 
material masivo, donde se pudo /legar a nrri
les de personas de diferentes países ciel 
mundo. 

Pedro Gimenez 
Coordinador a la JOCA 
(Extracto de su informe) 
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SOCIAL ALERT: CONFERENCIA 

SOBRE DERECHOS 

ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

En el último Boletín JOCI anunciábamos la partici
pación de la JOCI en la Conferencia de Social Alert, 
dei 11 ai 15 de marzo de 20 02, a fin de discutir jun
tos sobre los desafios planteados por la mundiali
zación para los derechos económicos, sociales y cul
turales. La JOCI aseguró una representación de to
dos los continentes con la participación de Stephen 
Kelly, de Australia, responsable de la extensión en 
Pakistán, Nubia Amparo Alvarez, de la JOCA, Lefty 
Rapelego, acompafíador de la JOC en Sudáfrica y 
Josée Desrosiers, dei Secretariado Internacional. La 
Conferencia sirvió para conocer mejor los derechos 
económicos, sociales y culturales, unir a los interlo
cutores sociales para hallar posibles colaboraciones, 
y mejorar el plan de acción para un trabajo de red en 
los distintos continentes. Se presentaron distintas 
acciones de las organizaciones fundadoras de Social 
Alert: Confederación Mundial dei Trabajo, Solidaridad 
Mundial, Movimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos, Pax Christi Internacional y JOCI, así como 
las de otras organizaciones que luchan por estos 
derechos: Organización Mundial contra la Tortura, 
Federación Internacional de DD.HH, Comisi6n de DD. 
HH. de la ONU, Human Rights Watch, Organización 
Internacional dei trabajo, y Mariknoll Office for 
Global Concerns. 

Pudimos aprender de los distintos tipos de acción, 
desde las más concretas hasta aquellas que 
necesitan un alto nivel de competericia. AI final dei la 
Conferencia hubo un trabajo por continentes con el 
fin de contemplar posibles alianzas. EI resultado fue 
mas de conocerse y reconocer a los distintos· 
interlocu,tores que d� lograr alianzas concretas sobre 
realidades precisas. Existe una coordinación de 
Social Alert en el Africa occidental, donde se ve la 
necesidad de una mayor unidad de acción. No 
obstante, se pudo sacar una declaración común 
sobre los derechos en Colombia y en Palestina, que 
encontrarán en http://www.socialalert.org/doc/FR
d e c l a r a  t i  o n - c o n f e r e  n c e -
L e t t e r f r o  m S oei a IA l e r tM e e t i  n g  M a  r c h2 0  O 2-
PalestineandColombia.htm 

Desde la JOCI fue más difícil para las delegaciones 
de Africa y Asia Pacífico comprometerse más frente a 
propuestas precisas. Los coordinadores de estas 
regiones estaban entonces en sus respectivos 
encuentros continentales.· Los delegados se 
comprometieron sin embargo a entregar toda la 
información de la Conferencia a los equipas 
regionales. 
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Noticias de Rumania 

En Rumania han ocurrido muchas cosas 
nuevas en la JOC (Tinerii Muncitori Crestini 
TMC) desde que tuvo lugar el encuentro 
internacional de extensión. En noviembre 
tu�o . lugar la conferencia nacional cuyo
obJet1_vo era evaluar el ano de trabajo
anterior y hacer un plan para el ano siguien
te teniendo en cuenta los resultados dei en
cuentro internacional de extensión. Rumania 
decidió proseguir su análisls de la juventud 
trabajadora en Rumania y centrarse en las 
acciones definidas en el PAI, en particular en 
los sectores de jóvenes trabajadoras y 
desempleo. 

Un elemento importante en Rumania es que 
Claudia Danea, la permanente, termina su 
mandato en agosto de 2002. La agrade
cemos por su dedicación y su dinamismo con 
los jóvenes rumanos y su motivación por 
construir el movimiento en un nuevo con
texto como es el de Europa oriental. La 
nueva permanente, Raluka Petcu, fue 
elegida en mayo de 2002. EI período de 
transición con el nuevo permanente y 
Claudia durará hasta septiembre de 2002. 

En verano, el TMC organiza el ROCAMP (27.7 
ai 4.8. de 2002), un campamente de una 
semana donde los jóvenes tendrán la 
poslbilidad �e encontrar a amigos, personas 
de otros pa1ses. Será una oportunidad para 
atraer a los jóvenes ai movimiento y para 
que se conozca el mismo. 

Este verano habrá también un intercambio

organizado por el responsable dei grupo de 
base de Somcuta Mare con la JOC flamenca. 
EI objetivo es intercambiar las distintas 
experiencias de acción en la JOC. 

AI final dei verano se tiene previsto también 
un encuentro de los equipas nacionales de 
Rumania y Eslovaquia, que van a inter-

1
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cambiar sobre su trabajo, avanzar en el � 
trabajo de equipo y buscar la mejor 'O 
forma de coordinar las acciones en el ·�
país. �

� 
� 

� 
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Como vemos, va a ser un verano caliente 
para la JOC de Rumania. 

� 
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Responsables en acción por 
un trabajo justo para todos 

en Asia Pacífico 

La JOCI de Asia Pacífico organizá su Encuentro 
Continental (RKLM) en Velankannl, Tamil Nadu, 
India, dei 12 ai 21 de marzo de 2002. Los 24 
participantes procedían de 7 países diferentes: 
Indonesia, Sri Lanka, Filipinas, Macao, Hong Kong, 
Australia e India. Entre ellos se encontraban 
también los traductores especiales y los miembros 
dei equipo internacional. Cuatro países no 
pudieron asistir ai encuentro. Los delegados de 
Pakistán no pudieron obtener visado, el delegado 
de Japón no pudo darse de baja en su trabajo, los 
delegados de Tailandia no acudieron por no 
encontrarles traductor y tampoco pudieron venir 
los de la JOC de Singapur. 

Todos los participantes llegaron unos días antes 
para poder participar en la manifestación dei 8 de 
marzo en Chennai, India. Luego, tuvieron un 
intercambio en tres distritos diferentes de Tamil 
Nadu sobre las acciones en el sector informal, con 
los desempleados y para ver cómo los 
responsables se formaron a través de estas 
acciones. 

EI RKLM tenía los objetivos siguientes: 
• profundizar el análisis a partir de la vida

diaria y las situaciones de trabajo centrado
en el desarrollo de la acción

• evaluar y desarrollar las campanas de
acción de acuerdo con el PAI

• evaluar el desarrollo de los responsables a
través de las campafías y desarrollar
planes

• evaluar el trabajo dei equipo regional
• informar y elaborar los planes financieros

de la región
• desarrollar un plan de acción regional en

conexión con el Plan de Acción
Internacional.

Los delegados tuvieron un intercambio sincero 
sobre sus fuerzas, debilidades y desafios en el 
desarrollo dei análisis y de las acciones en los 
movimientos nacionales. Se dijo que todos los 
movimientos nacionales necesitan continuar 
implicando ai grupo de destinatarios (trabajadores 
informales, desempleados, jóvenes trabajadoras, 
jj.tt. temporales) cuando el movimiento profundice 
sus acciones y su análisis. Todos los movimientos 
nacionales reafirmaron su voluntad de seguir 
trabajando en los grupos de base, equipos de 
acción y a nivel nacional. Se quiere prestar una 
atención específica a la formación de responsables 
femeninas. En algunos movimientos nacionales 
esto significa asegurar una representación mínima 
de una tercera parte de mujeres a todos los 
niveles dei movimiento, apuntando hacia la 
perspectiva de un equilíbrio de géneros en el 

movimlento. La coordinación regional debe 
esforzarse por asegurar una buena coordinación 
de la acción, de la extensión y de las finanzas. Los 
movimientos naclonales se comprometieron a 
participar con sus responsables nacionales ai 
trabajo dei equipo regional. EI plan de acción 
regional en materia de finanzas enfoca a la 

. necesidad de incrementar el nivel de 
autofinanciación. Los movlmientos deben actuar 
con transparencia en la toma de decisiones y la 
gestión sobre finanzas. Se adoptó un plan de 
trabajo regional que apunta a reforzar a los 
movimientos nacionales y todos los delegados se 
fueron a su movimiento con la motivación de 
transmitir la experiencia vivida y llevarla a la 
práctica. 

Una noche los participantes apreciaron mucho la 
representación de un grupo Dalit dei Tamil Nadu, 
que presentó la situación que están viviendo. Los 
participantes en el encuentro pudieron conocer 
mejor la situación de los Dalit y el sistema de 
castas en la India. Los delegados compartieron 
mucho tanto informal como Informalmente sobre 
la influencia dei contexto cultural en el desarrollo 
de las acciones de los jóvenes trabajadores en los 
países. 

ENCUENTRO EUROPEO en 
Linz, Austria 

Dei 11 ai 16 de febrero de 2002 

La JOC en Europa tiene la posibilidad de realizar 
un encuentro continental cada ano. Es una 
oportunidad para intercambfar sobre. la realidad de 
la juventud trabajadora, de las acciones realizadas 
en los movimientos nacionales. 18 personas de 8 
movimfentos nacfonales participaron en este 
encuentro, incluyendo a la responsable de la 
extensión, ai colaborador adulto y a la 
representante dei Secretariado Internacional. 

Los movimientos nacionales europeos evaluaron 
su plan de acción europeo cuyos objetivos eran: 

asegurar una coordfnación estable a nivel 
europeo 
reforzar el método dei movimiento en las 
acciones (RVAO) 
Asegurar la formación a partir de la acción 
y de las referencias 
Obtener los recursos financieros 
necesarios para el desarrollo dei PAE 
Garantizar una gestión técnica que 
permita el desarrollo dei PAE y su 
continuidad 
Asegurar la extensión de la JOC en Europa 
dei Este. 

Los movimientos desarrollan distintos medios a 
nivel continental (intercambios entre movimientos 



nacionales, sesión de formación continental, 
seminario de formación durante el encuentro con
tinental ... ). La evaluación permitió afinar los 
medios, decidiéndose por ejemplo planificar y 
orientar más los intercambios entre movimientos 
nacionales. Los movimientos hicieron una eva
luación positiva dei trabajo de los miembros de la 
Comisión Europea. Sin embargo, vemos que las 
necesidades son cada vez mayores para la coor
dinación de la acción y ello da lugar a toda una 
reflexión sobre la futura coordinación europea. 

Se organizá asimismo una formación sobre el 
Juzgar dei método V-J-A: fue una experiencia 
práctica de las más enriquecedoras para todos. Se 

intercambiaron referencias, motivos de 
nuestro compromiso, significados de los 

· valores. La formación fue preparada por
Marina Mirkes, una antigua de la JOC

. Valona. 

Por último, se adoptó un plan para 2002, 
conforme a la realidad de la coordinación 
y encaminado a alcanzar los mismos 
objetivos que en 2001. 

ECOS DEL CONGRESO 

AFRICANO DE LA JOCI 

Dei 17 ai 30 de marzo de 2002 la JOCI 
organizo un Congreso Africano en 
Johanesburgo, Sudáfrica, en el que parti
ciparon 24 jóvenes de 9 países: delegados 

de la JOC de República Democrática dei Congo, 
Ghana, Gabon, Namibia, Sudáfrica y Zambia. Par
ticiparon también acompafíadores adultos y un 
representante de WSM (Solidaridad Mundial) en el 
Benin. 

EI Congreso fue precedido por intercambios de 
participantes con la JOC sudafricana. Encontraron 
a grupos de base de diferentes· barrios de 
Johanesburgo. 

Durante el acto de apertura dei Congreso, 
realizado en el barrio de Kagiso, los ponentes 
explicaron la J1istoria y las acciones actuales de la 
JOC Sudafricana así como los desafios planteados 



a la JOCI en el actual proceso de globalización 
económica. 

Durante el congreso, los participantes observaron 
cómo las políticas económicas adaptadas por los 
gobiernos no van creando empleo sino que han 
generado más despidos. Los trabajadores tempo
rales van sustituyendo poco a poco a los de plan
tilla fija. La alta tasa de desempleo convierte ai 
sector informal en un media de supervivencia, 
aunque siempre en condiciones muy precarlas. 

EI Congreso debatió sobre las acciones 

Los participantes evaluaron las acciones realizadas 
en los grupos de base y a nível nacional. Con
cluyeron que los grupos de base están cada vez 
más orientados a la acción, aunque siguen habien
do desafios a este nível, como avanzar en la orga
nización por sectores: desempleados, trabajadores 
informales, jóvenes trabajadoras, etc. 

Los participantes hicieron hincapié en la lmpor
tancia de la responsabilidad de las mujeres en el 
movimiento y en la comunidad, y decidieron rea
lizar una campana continental sobre la realidad de 
las jóvenes trabajadoras. 

EI Congreso decidió la realización periódica de en
cuentros subregionales y la mayor implicación de 
los responsables nacionales en la coordinación de 
la JOC a nível continental. Una red de adultos, a
sesores, etc. apoyará a esta coordinación. EI movi
miento dispondrá de más recursos para la exten
sión internacional. Los delegados se comprometie
ron a ayudar ai movimiento a mejorar su nível de 
autofinanciación. 

Las actividades y liturgias realizadas con creativi
dad, los momentos de alegría y amistad vividos 
por los participantes, y en particular la adopción 
de un plan encaminado a reforzar las acciones mi
litantes y comunes a todos los niveles dei movi
miento, son perspectivas esperanzadoras para la 
juventud trabajadora africana. 

EI lema dei Congreso "Nuestras acciones, camino 
de esperanza" es hoy una inspiraclón para la nue
va generaclón de responsables jocistas en el 
Africa. 

Nuevas personas en la 
coordinación internacional 

Pese a la larga lista de personas propuestas, pocas 
de ellas aceptaron acometer el reto de la coordina
ción internacional. Elia debe interpelar a los movi
mientos nacionales sobre la forma en que integra
mos la dimensión internacional de las acciones re
alizadas en la formación de los militantes de la 
base. Es un aspecto mencionado en el Plan de 
Acción Internacional que debe llevarnos a 
reflexionar sobre nuestras capacidades y nuestro 
compromiso. 
Queremos dar la enhorabuena a los candidatos y 
candidatas que tuvieron que esperar tiempo hasta 
conocer el resultado de las elecciones. EI Plan de 
Acción Internacional nos llama a luchar por un 

"Trabajo justo para todos y todas". Así pues, da
mos la bienvenida a Bridget Katryn Rauch, de 
Au.stralia en la coordinación de Asia y Pacífico, a 
Luis Huamán Sánchez, dei Perú en la coordina
ción de las Américas, a Wilfried Engone, dei Ga
bón, y a Michael Baa-bii Wombeogo, de Ghana, 
en la coordinación de Africa. 

· No:s alegra ver también que tenemos un Secreta
riado Internacional completo con la elección de 
Anna Gill de Australia como Secretaria General, y
Nubia Amparo Alvarez de Colombia, como teso
rera internacional. Gertraud Langwiesner, secre
taria general saliente terminará su mandato en el
trainscurso dei afio. Con toda slncerldad la agra
decemos por haber dedicado parte de su vida a la
JOC, en particular los últimos cuatro anos dedi
caclos ai Secretariado Internacional.

Con relación a la coordinación europea, el encuen
tro continental decidió garantizar la presencia de
permanentes europeos a tiempo completo para fi
nahes de 2002. La Comisión dio sentido y tareas a
est;3 futura coordinación, fruto de la experiencla
vivida por los miembros de la Comisión. Es así que
se 11nició un proceso de elecciones para proceder a
la c:ooptación de los futuros coordinadores. Nos in
cumbe a todos y todas motivar a los movimientos
nacionales europeos para proponer a personas que
acepten este desafio y motivar a los candidatos y
candidatas posibles.

Unidad en la diversidad a 
través de la acción 

EI encuentro regional de asesores y colaborado·res 
(ERAC) tuvo lugar dei 23 ai 25 de marzo de 2002 
después dei RKLM de Velankanni. En total fueron 
21 (los participantes, procedentes de 7 países dife
rentes (Indonesia, Sri Lanka, India, ·Australia, Fili
pim1s, Hong Kong y Japón). Cada delegación es
taba compuesta por un delegado y un asesor o co
laborador adulto. Se invitó a Karl, colaborador 
adulto de la JOC de Alemania, a compartir su 
exp,eriencia. 

EI tema Unidad en la diversidad a través de la

acci6n tenía los objetivos siguientes: 
• eivaluar el papel de asesores y colaboradores

em el desarrollo de la acción y la formación de
responsables

• clesarrollar una comprensión común dei papel
ele los asesores y colaboradores en Asia Pací
fko, una región con contexto multicultural y
nnultirreligioso

Los participantes tuvieron un compartir profundo 
sobre sus experiencias y los desafios que plantea 
su 1Papel. Se discutió sobre un documento de 
"criterios para los asesores y colaboradores adul
tos nacionales" que se utilizará en los movimientos 
nacionales para que se tenga una comprensión 
común dei tema. Asia Pacífico volvió a debatir 
sobre las referencias progresistas en una realidad 
multicultural y multirreligiosa. 



REUNION DEL EQUIPO INTERNACIONAL (REI), dei 17 ai 30 
de junio de 2002 

La Reunión dei Equipo Internacional de la JOCI 
tuvo lugar en Mollina, inmediatamente después 
de los Encuentros de acción de jóvenes 
trabajadoras y jóvenes precarios y temporales. 
Estuvieron presentes todos los miembros dei 
Equipo Internacional, excepto Bridget Rauch que 
iniciará su mandato en el Equipo de Aspac 
durante el segundo trimestre de 2003, y James 
Agambila, nuevo colaborador adulto de la PANAF 
que no pudo obtener visado. Para Europa, sólo 
Carmen Duce, de Espaiia, estuvo representando a 
Europa. 

Eh la reunión dedicamos un momento para el 
compartir de nuestro análisis sobre los 
acontecimientos ocurridos desde hace un ano, 
viendo en particular en qué medida ello afecta a 
la juventud trabajadora y a la labor de la JOCI. 
Esto nos desafía a ser más conscientes de la 
relación entre la actualidad internacional y la 
realidad cotidiana, o cómo tener una participación 
más activa en el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre. 

Planificamos nuestro trabajo para el lanzamiento 
de la campana de jóvenes precarios y temporales 

y la de las jóvenes trabajadoras, y el seguimiento 
dei trabajo de los sectores de desempleados, 
aprendices y trabajo informal. A las comisiones 
de Extensión, RVAO y GB, y finanzas les faltó 
tíempo para !levar a cabo todo el programa de 
evaluación dei trabajo. 

EI trabajo dei equipo internacional se evaluó 
específicamente para varios aspectos: de cara a 
los desafíos marcados el ano pasado, ai espíritu 
de equipo, a nuestra forma de ver nuestro papel,. 
y a nuestra nueva manera de coordinar la acción 
por sectores de trabajo. Ello plantea una serie de 
retos tanto para los miembros actuales dei equipo 
como para aquellos que identificamos como 
personas potenciales para asumir la coordinación 
internacional en el 2004. 

Asimismo, hemos evaluado el Proyecto de 
Historia que llevó a la publicación de los libros de 
historia de la JOCI y a la organización dei 
Simposio de Historia en el 2000. Se destacaron 
una serie de recomendaciones y pistas de acción. 
Aún nos quedan muchos libros que vender y se 
quiere hacer una llamada a los movimieritos 
nacionales y antiguos/as de la JOCI para 
promover la venta de estos libros. 



Hemos discutido también nuestra relacíón con la 
CIJOC con miras a un encuentro con ella a 
princípios de 2003. 

Por últimos hemos aprovechado que estábamos en 
Espafía para participar en la marcha 
antiglobalízación que tuvo lugar en Sevilla como 
alternativa a la cumbre de ministros de la UE 
organizada ai mismo momento. Fue una marcha 
cálida, colorida, animada por la idea de que "Otro 
mundo es posible". 

Nuevas compaíieras de 
trabajo 

en el Secretariado 
Internacional 

EI Secretariado Internacional c_uenta con dos nuevas 
empleadas: Nathalie Toumey para la administración 
y Sophie Pascal para la coordinación de proyectos 
financieros. Elias reemplazan a Géraldine y 
Genevieve que dejaron su puesto ai comienzo de 
2002. 

Nathalie es originaria de Togo y tiene .29 anos. 
Desde el afio 1997 hasta asumir este puesto en la 
JOCI, ella vivía en Francia. Su experiencia de 
trabaJo ha sido muy variada: secretaria de 
dirección, secretaria contable, relaciones públicas

1 

organizadora de eventos, etc. Elia hizo una licencia 
(3 anos de curso) en Derecho y es formada en 
Letras modernas. Sus lenguas maternales son el 
Mina y el Francés, pero tiene facilidad también con 
el Inglés y el Espafíol. 

Sophie es belga y tiene 32 anos. Vivió en Brasil de 
1995 ai 2001 donde trabajó en la elaboración, 
coordinación y ejecúción de proyectos de desarrollo 
con campesinos. Ella estudió en é:íencias 
agronómicas y tambíén Ingeniería química y de 
industrias agrícolas. Elia hizo estudios de aspectos 
sociales, económicos, políticos y antropológicos 
ligados a los países en vía de desarrollo. Su lengua 
materna es el francés, pero habla el portugués y 
tiene facilidad con el Inglés y Espafíol. 

Agradecemos a Géraldine y a Genevieve por su 
colaboracíón con la JOCI. Damos la bienvenida a 
Nathalie y a Sophie y les deseamos mucho 
entusiasmo y éxito en su trabajo. 

Falleció Maria Meersman 

Lamentamos comunicarles el falle
cimiento el pasado 7 de marzo de 2002 
de Maria Meersman a los 80 anos de 
edad. María fue milít:ant:e de la JOC Fla
menca y vicepresidenta de la .JOC Inter
nacional entre 1957 y 1961, en el mo
mento dei nacimiento oficial de la .JOCI. 
Hemos recibido un testimonio sobre 
María Meersman de parte de un antiguo 
presidente de la .JOCI, Rienzie Rupa
singhe, que les presentamos a conti
nuación: 

j 

«EI Plan de 4 anos de la JOCI 1957-61 dio la 
prioridad ai desarrollo de la organización en 
Asia. María llevó a cabo este aspecto dei 
plan con energía y entusiasmo. Dedicá sus 
esfuerzos a la consolidación y extensión de 
la JOC en Asia, en los anos en que fue res
ponsable dei Servido Internacional. Muchos 
antiguos responsables y asesores de la JOC 
en Asia seguirán recordando a Maria en sus 
o raciones."

Familiares, amigos jocistas y representantes 
de la JOC Flamenca se recogieron en la Igle
sia St-Coloma de Deerlijk para celebrar el 
funeral. La presidenta de· la JOC Interna
cional se unió a ellos para rendir homenaje 
a tanta dedicación por construir nuestro 
movimiento. 
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!S9,uema Para Escrever a eeriência coo gruR?S de _jovens

�2} -situar an condiçõe� gerais onde se desenvolve a sua experi�iP. 

R. Minha experiência de trabalho se desenvolve or:i. Nova Iguaçú,Bai
xadn Fluninenssc,rcalidade da Baixada Fluoinensse: A Baixada é
fornada por un conjunto de cidades a saber, Nova Iguaçú, Duque
de Caxias, NilÓpolis, bâo João de Meriti e outras nenorcs , são
chélDadas de Cidades Dorrü tório, porque a r:i.aior parte de sua po
pulação trabalha na Cidade do Rio de Janeiro. Nova Iguaçí ten ,
algunas industria de cedio porte e un cooércio rasoaveloente boo
Duque de Caxias: esta situada a oat�r Refinaria do Brasil e uo
cooptexo da FIAT autooôvel e pequenas industrias é taob30 uo c2
oércio razoavel, NilÓpolis e São João do Meriti existeo pequenas
fabricas e oficinas, e uo conércio�nédio.
Eo Nova Iguaçú, onde se desenvolve a nossa oaior experiência coo
grupos de jovens a sua realidade é ouito narcante, pois os bair
ros são nuito distantes, pouco transportes, falta de Agua encan�
da, postos oédicos, luz nas ruas, cnlçaoento, faltan segurança
para a população, enfio falta uoa infra extrutura que de melhores
condições de se viver.Essa colocação atinge taobéc as outras ci
dades acina citadas.

22) Caracterizar o Grupo: Faixa de id8de- Escolaridade- quantos traba
lhan e estudao- en que trabalha.a- Quanto so Estudan- Quantos DeseE_
pregados .

FAIXA DE IDA.DE- Goralwcntc os grupos de jovens é constituído de 
jovens adolecentes coo a idade de 15 a 20 anos, tendo alguns j� 
vens até 23 anos. 
ESCOLARIDADET A maior parte dos jovens estão no 12 e 22 ciclo e

alguns estudan cursos equivalentes ao colegial ex: Contabilidade 
enfercngem, secretariado, nornal etc. 
QUANTOS TRABALHAM E EbTUDM1 - Nuoa pesquisaG constatei que: en 
cada 60 jovens- 25 Estudao - 15 Estuda.D e trabalhao, sendo que 
tem grupos eo que a naioria estudan 
EM QUE TRAB.A.LHfil'l- Fábricas - conércio- cons�rução civil- escri
tórios e fazeo serviços de Biscateiro. 
QUANTOS DESEMFBEGADOS ----- Varia ouito ten grupos que a oaioria 
é desecpregados, nas teo grupos de 7 a 10 jovens que trabalhan. 
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3º) O que faz (fazen) o (e) grupo (s). 
R.Geralnente os grupos de Paróquias fazeo reuniões a cada senana
e alguns a cada 15 dias • alguns ajudan na construção da Igreja,
fazeo excursão, teatro, �ogao futebol, volibol etc.
QUE OBJETIVOS TEM CON ESSAS ATIVIDADES: Angnri� fundos ,estareo
juntos nuna excursão, futebol voliboi &.eetareo juntos num lazer.

4Q) Cono o grupo está organizado1 
R. Geraloente o grupo esta apoiado na figura do Padre , alguns
grupos teo coordenador e coordenadores e con ajuda as vezes do ,
Padre fazer;1 progranas a varias níveis, encontros, passeios e dias
de estudco � alguns se organiz8.Ll financeiranente. et�.

5º) Quais os oojetivos do grupo? 
Varia ouito de cada grupo ex: o grupo onde o Padre quer dar um, 
apoio eo ternos de concientização dos jovens trabalhadores caninha 
nessa linha, outros grupos fican coo o objetivos de ajudar na I
greja, parte litúrgica, construção decquadra de volei, construção 
de paróquias, passeios, jogos etc. 

62) Qual o seu objetivo cooo Militante.
R. Meu objetivo cono Militante é ajudar a fornação de jovens nu.ma
linha de concientização, onde os jovens con que aantenho contacto
dando condições que descubran a sua realidade, e dentro dos gru

pos de jovens é fazer coo que se forme un nÚclem de JOC.

(:\Que conteúdo se desenvolve no grupo? 
\'\.:)R. Geralnente coneça-se coo visitas aos grupos de jovens e de-

pendendo do Padre, coordenador ou coordenadores do grupo, cooeça
se a participar coo eles das suas progrru:;iações (reuniões) e a oe
dida que se vai tornando-se anigos dos jovens , cooesa-se um desa 
fio nai�», ou seja, levando a nossa experiência de trabalho a e
les e cooeçanos a ver que soraente o que fazec(ainda não é sufici
ente) e se propoen a coaeçar a ver os nossos probleaas de jovens 

, trabalhadores e desenpregados , ai coneça-se a usar todo o netodo
do novinento. 

8Q) Que dificuldades o grupos encontra para desenvolver o seu trabalho? 
R. Gernlnente os grupos de jovens são nuito estaveis, de pende tan
bén do apoio do padre, as veses não ten una sala para se reunir(de
les) dificuldades de fazer coisas que eles gostan, teren claro o
seu papel no grupo (jovens e coordenadores e padres) fazer o que
então deixam eles caminhares, alguns grupos falta.o notivação , ou
tros são for�ados por jovens nuito adolecentes, outros ten seopre
um casal que os acoopanha, as veses são pessoas oais velhas que e
eles( coroas) e não deixan os jovens teren a suas criatividades,
as reuniões ten que acabarem cedo, segurança etc.

9º) Coo que neios contam? 
R. Dependendo da paróquia os unicos meios que contan são a sala
de reuniões, os padres não dão apoio fmnanceiro ( e eles ajuda.o na
festa) , a naior parte do que fazem são por conta prorpia.
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B.DDIINGIA DE GIUPO DE JOVIR§ - súns1 - s.VIOERfJ 

1- CONDIQrJiS CJBRUS ONDB SB l>ESDVOLn A BIPERIIROIA.
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is uma comunidade de jovens, com 5 ou 6 ..._ de existência, mais ou mm 
nos, que_faz parte de.,Igreja Local ( Paróquia Nossa Senhora çareoidã
Bairro Vila N. s. de htima - s, Vicente - s, Paul.o), . sendo seus dirigEt!l;
tes quase totoa os elementos que iniciaram o grupo. 
A comunidade mantém vtnoul.o com o Seoretariado da Juventude de Santos 
por torça de determinagâo diooesana, como todas as comunidades da Dio 
oeaa de Santos. -

A faixa e1;ár1a oscila entre 16 e 23 an.osL sendo predominante a faixa 
entre 18 e 20 anos, Entre 21 e 23·anoa sao poucos e,' aoima disso, / 
apenas uns 4 (quatro) elementos. 
O grupo tem, mâia ou menos, uns 30 eleTilentos que participam ativamente 
comparecendo a todas as atividades da comunidade, inclusive Missa, tlB 
outra parte do pessoal ( quase outros 3o elementos) sô comparecem / 
por ocasião de lazer-programado, e aparecem naa reuniões uns 15 minu
tos antes do término. 
Bscolaridade a- lt a 21 grau. 

�-!I.Tabalho e Estudo 1- faixa de 18 a 20 • • J. maioria dos rapazes tra

balham nas indÚstrias da Baixada e as meninas no comércio ou domésti= , . oas. ll jovens so estudam e 16 eatao desempregados. 
É bom observar que esses dadis são doe elementos que participam mais 
ativamente. não se considerando a outra parte, que também é opmposta 
de estudantes empregados ou desempregados. 

2- O QlJB O GRUPO PAZ

Reuniões semanais, dias de formação e um dia de lazer por mês. Iasas
atividades são todas preparada. por uma equipe que não é constante,/

, ., , 

istp e, cada atividade, elementos novos na equipe. Mao ha mais uma e-
• # � , 

qUipe de ooordenac;ao com preooupaoao de sequencia de assuntos. Ha uma
preferência individual de assuntos, sem a preocupação de se talar de
ai oomo jovens.
J. comunidade participa, também, de programa.9Ões elaboradaa pelo Se -
oretariado da Juventude ele Santos. Tais programações são propostas /

, -
l nas proprias reunioes eemanais, atrapalhando o assunto preparado pe o

grupo. AB proposições do Secretariado são assuntos de uma elite da D!,
ocese, que nem sempre vão de encontro as necessidades do nosso pesso
al. Por exanplo •- Documento de Puebla ( versão deles ) ; pesquisa so -
bre anistia; Semana da Famllia; Torneio de Futebol; Jestivel de MÚsi..

) 
, • 

t oa ( entrada paga e cara • Mensalmente hà uma reuniao de repres,I] 8!, 
tes das comunidades, num local privilegiado de San-tos e na qual Jíã um. 
panelinha formada e difÍcil de ser penetrada. 
Há também cu.soe de formação de llderes, dos quais participam repre -
sentantes da todas as conrunidades. 
B bom notar que esse Secretariado de Juventude reoebe apoio integral 
do Bispo diooesano mas, não ajuda em nada às comunidades que nao P8!:. 
ticipam da panelinha. 

OBJETIVO DAS A�IVIDADES 
- , 

O objeti?O do grupo, em si, das coisas que sao programadas pelo pro -
prio grupo, tem a finalidade de dar uma formação mais-realista e cri!. 
-

-

ta, aobre os problemas dos jovens e da vida que ievam. A preooupaçao 



, 

do joTem .e, geralmente, 
timo, com o trabalho. 

3- ORGANIZAÇ10 DO GiOPO

11.2/a 
com a familia, depois com o estudo e, por Úl

-

O grupo tem seu diretor espiritual, que é o próprio padre da parÓquia
De,oi�, t� o Alill!ADOR - �'esponaável pela formação do f:FUPO, e elo de
liga.çao en11re o grupo de JOVena e outros grupos da paroquia. an aegu!
da, te:noa o OOOBDBNADOR, que é o responsável pelas atiVidades do grupO
Yinoulado ao coordenador estão as equipes responaáveís pelos diversos
setores da comunidade:- l.aser, B8pirituaJ.1de.de, Programação Erterna,
Secretaria, Li turgt.a e Tesouraria.
!odas as tun9Ões são ooul)adas pelos prÓprios jovens doa grupo

4- OBJETIVOS DO GRUPO

o_gr11po ainda não tem um objet1To claro, porque não co�se�e se sitwr
nao sabe o que taz realmente. �ra, de uns tempos para oa, nota,-se u 

N � -

mas melhoras nas reunioee, com \mla eequenoia mais real de assuntos de
. 

, � interesse. !ambem, agora, nota-se que os dirigentes mais velhos estao 
mais animados, procuram se encontrar mais vezee, trocam idéias e ten
tam dar uma condução me.is realista ao grupo. Podo não ser um objetivo 

. , , 

mas e um passo, mesmo porque e necesesr1o que es3eo dirige•tos se dea 
cubram, totelrpen�e, a si mesmoo. 
l�eu) 

5- sw OBJETIVO cmo MILITANTE

A juventude tem oapaoidade de entender a realidade, de entender que,
atualmente, ela est� sendo muito aaie usada que ouvida e eu acredito
ser ela capaz de ver os seus valores, de se organizar, de se desco -
'brir como elemento hilmano, de assumir, junto com outros joTens, a /
responsabilidade de uma transtor.!1&Ção na sociedade.

6- CONTBÚDO QUE SE DBSD'VOLYB HO GRUPO

Depois que passamos a situar, a refletir o documento de Puebla, voltâ
do para a real.idade, o grupo parece ter se animado mais, o grupo paa-

• , 

sou a d1sou11r seu proprio p��blema. O conteudo passou a ser esse dOj!
mento na propria vida, isto e, na familia, namoro, eeoola, juventude
em ai, e um " pouquinho • trabalho,

7- DIFICULDADE QUB O GRUPO BNOONTRA PJBA DESINVOLVER O TliB.lLBO

- PaJ.ta um plano de trabalho definido
- De um domingo para outro o gr\ll)O varia de pessoas, e isso atrapalha

as reuniões• porque não á poasivel uma sequência de as�lllltos, deu
ma reflexão. Isso quer dizer que oo elementos não são muito fixos.

- Palta uma e�uipe do ooordenaião definida e !struturada.
- Looa:L para encontros, pois, as ve�ea, o. sal.ao da Igreja esta ocup!l

do e ficamos sem lugar para ás reuniões� 1a1ta locais mais adequa
dos para outras atividades, sobretudo Lazer, pois futebol de praia
e voley não se qguenta DOgar mais. I4é1es e vontades dediversifioar
não fal t,n, tal t, local. , • - ( Ji>&>,r/.,g1e1'01)0) 

- As vezes o grupo e utilizado por or,anizaçoes externas que, com meia, � duzia de nalavras mudam, as vezes, oonaegv.em mudar todo o grupo e sta 
estrutura. 
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8- MEIOS QUI COHfA
, ,

Com o viga.rio, que e bastante cOllll)rometido, coa as conversas entre
os dirigentes mais velhos, suas ]ll'Óprias experiências e-a troca de
idéias com m1li tantea lde outras comunidades semelhantes1

1@)9- cono GJB.A.NTIR A FOiilU?lo DE ll,lTANllS i A CON!INUIDADB DO GRUPO

Teria que haver um trabalho maia a parte, oom o jovem conversando 
sempre, retl.etindo, dando sequênoia às conversas, revisando as / 
atividades do grupo, fazer com que era oe comprometa diante da r,2. 
alidade que vive, questionan10 tudo que é feito, ae conhecendo, r!_ 
aJ.mente e se conhecendo na fe. 
É preciso levsr mui to emconsidore.9ão problemas da juventude, taml
lia e escola, trahalho e namoro, porque a nossa juventude está muito , 
voltada para esse tipo de pz-oblema, que ela acha ser so dila. 

são Vicente, ffoYembro de 1. 979 
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JO\IENS NO TI C l A N D o •• º 
·-111

11 CRMZAR OS BRAÇOS 

LUTAR UNIDOS 

t ; -: .: ·=== 

i EIS A TENTAÇ�O 

r IS O PERDA Oº 

s� ASSim TERE:1'1105 O P�O "· 

A S E m A N A D A 3 U V E N T U D E 
���= �l5iwll!S'W'Pf&l&NtF Mf��� 

Esta prj,111eii-a etapa es basedia naa ssuuintes atividades i 

• Encontro de representantes para decisio da pesquisa,

º Aprasentaçio da pa9quisa para os grupos de jovens, grupos

de fábrica, bairro, grupos de teatro ( como a turma do Li� 

d�i�, digo isto, porque esta, urna das suas maiores atividades) e 

para os amigos que alguns participantes tiveram a oport•rnirade rfe 

aµr�sent�=las a pesquisa.o. a outrus ••• 
• Proyramaçio , encontras, um montio de t�lefonemas, ou+rc

Monte de di fículdadas e um punhado de "furos n; até qr;r> en-

fim, o Encontro, mostrar neste nosso 

"jornaliinh0� 

-

No ano pass ad � r, 

mos que a 
liamno 

u 

a participação ds mais ou menoa 
agio Santa Rita, no dia 29/04 deste. 

a izada a�ta mesm� atividade, por volta da 
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PARTIC!PAÇ�O: Grupn do J.Am�rica, Jusamor-Barreiro, Junacts, 
G;upo do Lindei,, Lojola, Santa Ines, srupo de 
fabrica, de comercio e ainda o "grupo dos sem 
grupo". Iniciou-se�$ 09,30 hs., a apresenta� 
ção de todos estes jovens como prirn�iro acont e
cimentoº 

Não era fácil; distinguir tantas pessoas umas das outras, de 
qual �rupo pertencia, mas para isto houva um pouco de organi7acao, 
por parta de várias pessoas de uns grupos que usavam um demonstratí 
vo na camisa, dizendo da onde eram. As apresentações encerraram-se
cam a leitu�a da carta da Semana rla Juvantuds-79 e uma música fei
ta pelo próprio pessoal com aprasentaçao espacial neste dia. 

SEffiANA DA JUVENTUDE TRABALHADORA - 79 - (carta) 

Este é o pr�meiro Encontrão dentro da programaçào da Sem�na da 
Ju�entude. Ele e o fruto qo t�abalho de cada grupo e cada'jovem • 
participante. Tudo 0 que nos.,. jovens trabalhadores, juntas,· realiza 
mos� são passos importantes para dosenvolver nossos valores, reali= 
zar nossas aspirações e atingir nossos objetivos. { através do nosso 
trabalho� das atividades decididas e planejadas em conjunto, que de
monstramos nossa ucriatividade p responsabilidada e capacidade de or
ganização"º 

Mui ·tos de nQs tivemos a oportunidade da participar do mês da 9 

Juventude do ano passado� onde demos passos importantes para supe
rar o individualismo. Descobrimos onde ele sstava presente: na fami 
lia, no local de trabalho, na escola, enfim9 em toda a nossa vida.
VimoB tambám suas principais causas a consequências� e no final do 
Encontro assumimos o compromisso de Apre undar mais a buscar ºsaf ... 
das concretas" para es·tas situações. 

Pensando na continuidade do que foi proposto no ano pass�do, é
que o Movimento Juventude Operária Católica, elaborou as pPsquisas 
que têm como tema, problemas que forám tidos como mais importantes 
na uida dos Jovens Tzabalhadoras : CONDIÇOES DE TRABALHO E DESE� 
PREGOo 

H�ja. o nosso principal objetivo nesse &ncontr�, é o de nos • 
ccnhec.armos a criarmos traços de amizada e união. Sabemos Que nao 
ea'tamos sozinha• nesta Cuinhada em busca de melhores condições de 
vida e trabalho para todo�; ma que t.odos que estamos aqcii e que � 
auitos jovens do P.a!s eetao se encontrando Reste mesmo dia e tambem 
nesta aesma busca. 

Outro objetive Ó o de possibi1itar aos jovens a descoberta do 
verdadairo sentido do lG de maio. A partir das experiências que 
vivamos como jovens� faremos a �arta dos Jove!l! que vai contribuir 
dando a nossa mensagem na missado 1 9 da fflaio na Pastoralº 

Lamb.í>amos a todos que este Encontro é epenas o PfUftlEIRO ,P,i:irso. 
no final de maio haverá outro Encontrão, onde cada jovem tera a o
portunidade de dizer o que descobriu através da pesQuisa discu+ida 
em seu grupoº 

"'A coordenação" 

" 

•



• 

J:,t1'l' , 

Com muita cord�oru, muita particip3çio, �uit� criatividudg e mui 
to m�0 cocotos a cocotas bolaram est� m�sica, Que mostra tanto
a realidade como vivemos� 

Rofx-ão: 

8:t.e 

Bis 

Bis 

Bis 

SE�ANA DA JUVENTUDE 
Hoje o patrãg nio manda não, .. 
pois somos noe que ternos razao º

O nosso intuito nao é ex�lta�ão 
a sim propagar a Unieoº 

Estamos da cuca chei�y

com tanta e�plornçio 
Com nossa luta conseguiremos 
tornar a todos ir�ioa. 
Nao adianta tanta repres3ao 
O jovem faz a Uniio o

Con9truindo um mundo Novo 
com o suor do dia-aGdia 
Lutaremos com nosso povo 
prá nas liurarmns d� car�sti�� 
Os nossos bait:1:os aetao melhorando, 
- " -

Bis 
nao e atoa, nao,
{ o f:r.uto o tt-alJalho
de todas as comissões

Obs.: 

jovens ( um ou do�j da cada gru�o) 
Do� jovens - com a direçio do Rsn� 

dil�cn, SabÓia, Vicente a Valmir 
' Fátima, mals dois de c�da grllpoº 
; Nicolau, mais um ds cada qrupo 

ffia�ccs, Passarinho, Quantia e luiz 
m.&l, !Yla:tili.a, SabÓia e Gb1ucia, ain<ia 
com a ajuda da Ricardo, Graça, Chacu� 
toi; Sirlane, Daniel e Carlinhos. 

,'\S pessoas do azer:i que en�am pr.ocuracl c;ls e que pro!i10víam algu
ma coisa foram� mara� Varinha, Charuto, Adria� Peos, Anat Joee 
Antônio� Helio a Rana o

( E:u -cava ttsquectrnào dos cr.onome·cr:iatas : i'\di).son e IJ!rtnte. 



"AP RE:SE NTAÇ1\0 DAS PEÇAS 11 

.s. 

A partir das expéTiâncias, cada grupo procurou uma forma de 
apresentar para o pessoal, aquilo demais marcaâte na vida do jovem 
trabalhador 9 do operário; uns apresentaram em forma ds teatro, ou m 

tros de diálo�g e até mesmo em forma de músicaº P�XA 3 mas eomo es
tas meninos tem talento J Pena que o "som" que o Quentio arranjou 
num deu prá superar as necessidadesº mas tava lagal às pencan J 

ftlOR; 
Aqui está o wua deu para entender na apresentaçao do grupo JUSA-

A falta de humanismo dos chefes para com os operários. 
= ã ga�ância de produção; um operário morr� no serviço o o c,e-

fe nao preocupa com ela, e sim, com a maquinaº 
- Um dia este chefe morre a vai pro infernoº
O Jrupo mostra o outro lado da vida : uma encenaçao do chefe
(em baixo) pedindo clemência pelos erros cometidos contra �s
operários da sua fábricaº

O JUN�C_( a turma do Nicolau ap�esª o� m�sica� Depois veio 
a apresentaçao do ªgrupo dos sem grupo�� E ate um pouco do c�marada 
ficar "no arº º Quando a yente diz ºgrupo dos sem grupo", mas é uma 
questio muito simples : o pessoal que t�abalha em f�brica ( maqnesi
ta, Central, morrison, Gráfica, áb�ica da calçadOS o o o • ), os de�P.m� 
pregados e alguns rap esentantes ae grupos de jovens, mas qur er� a
penas um ou dois elementos, torm1i m o  grupo dos som grupop 

ªº Di�logo dos che es com o encarregado : a prnocup�çao com a 
produção, exigência do chefe 0 do encarregadoº 

b. os operá ios pontuais
e. os oper��ios �trasad s. "sentada" que o encarre gado d� 

. 

nos opar.:.i ios .,

do um doente ue o encarregado manda pro médico 
ªº o op�rário quà acidefita: o encarregado não deixa que m�is

operarias preocupem com o acide9tado e manda-os de volta ao 
trabalho ( cumprindo assim o dialogo com o chefe) ale mesmo 
leva o acidentado para o médico. 

fo titQ) outro operário estava com a .. filha doente, acomrianhada �a 
mae, na portaria, pede permissao ao encarregàdo e leva a 
criança ao médicoº 

Obso: os médicos receitam os mesmos remédios para os diversos e 
casos de doençasº 

• 

\. 
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g., mr,suou a di ficulcJade q•.ia os desem;iregtdos têm para arr:1r; ... 
jar empregoº 

h� Um dos operárias, com a pesquisa da Semana da Juventuds. e 
apresenta.aos colegas, mas é impedido pelo ancarreq�do. A
pesquisa 0 giscutida na hora do almoço ( na pe�a f ne? ) e� 
tra os operarios e os desempregados. fora da f�brica. 

i. ftlarcam de ir para casa da um dos colegas, para se a 1 rot'un
darem na pesq isa e aproveitam para "comemor�r".

ºº" 

Na apressntaçao do Grupo do Jardim Am�rica mostraram os �rohlP-
m.as e11frentado3 pelos oper�rios quando necass1tam do f .. N.P.S .. ( Ln. 
Pt>flo ??? .... é sim, porque n�nhum opJraxio tum r:r.rndiçõ�s cu cot :1 FHn 

pri procurar rn�dico ou hospital par+icular )º 
Os �1édicos cunvars�r,do assunto:.., muito difersnt.es da mC'àicinn 
aen,ro dos hospitais c

... As enfermeil"as. batendo papo com .ami ·as, namorados ( ou r,,� is !) 
no tele fone ,.

� Os cli�nta3 sofrendo nas fildu com : dosnças j falt de a11-
m�ntaçãa9 demora� � o guurd�1s �e-ra au1ne'l'ltêlr a i.m,rncie ric is rJ- ... 
pac,entss-�. 

------- ---L----

o 

o 

o 

o 

l �+.,.

C!l�·

lt'� 
1 �1}-f/i, 

¾f �
��

I 

I_ ___ O"l,_".r.·ú�o do LoyÕla �Õ-!���l!�nta� : �L� �o� •ó
devido ao t mpo, �us arnb�m Qela reQetiçio do, mesmos prab 1 �was nue 
outros haviam bpr s�ntudo, nao apresen�aram. 

DevLdo a apidez d proyrdmaçio do Encontro, n�o foi po�s{vel 
dispo1·mos de um con1unto de som �de�uadr.> _ ( ampli f�cüdor, auto fa 1 =-'ln ...
tee, mic1:c1fones.o. ) e por esse mot.;.\10 flao deu pra antonder o que os 
outros grupos aprasenta>��e.

mas ta�bém não tinna palanque, ora: J : 
��••••A•AAAAA�A�����AAAAA�AAA�A.Ah�A4�0A4AA•��AA�A&Ah•A���••••••A•A6 

• O • o , • • - � • • • • • • • • • • ft � • • � • • • � • a o o • � • � • • ; • • • • • � • • • • • • • • • • o • • • • • • • 4 • � • • 
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� \ como voces j� devem 3ab�r, era o 
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manoel a o Joaquim. Estavam os do
is trabalhando.; numa construção lá 
pelas bandas da casa do Carlinhos,
quando chega perto dos dois um á
rabe e pergunta: 

- Quanto uoces estão recebendo prá tr�bR1har
nesta obra? 
- CrS 300,00 por dia - respondeu o manoPl

- SÓ isso:? Espantou-se o árabe, e contin·r-
ou: porque vocas não vêm trabalhar para
mim. Eu levo os dois prá Arábia, dou al�
mIDço, janta e quarto prá dormir e ainda 
pago Cr$ 300,00 por hora. 

- Tudo isso? ••• Nós topamos: Vamos até
.. amanhã mesmo ! 

E foram ••• O problema� qus quando o aviio estava so
brevoando e deserto, aparace um maldito defeito com um �ns 
motores do avião a oste á obrigado a uma descida farçnda 
no meio do deserto. Quando a Joaquim olha pela jan8la, º''.!

se que desmaia e grita assustado pro Manoel. 
- Manoel, Manoel :J Quando agar o cimento, estamos

UMA GRANDE FRASE : ela é o 

outro? 

Uma fzase qu l1uer: PORCO E SOGRO RICO, SÓ DÃO LUCRO 
DEPOIS DE ffiORTOS ••• 

. .. .. .. . .. . .. . -.-.-.-.-0 .. -.,-« .... -.-.-q-.-.-.u- ... , 

E aconteceu com a turma enfogustada du GG!A8A quandQ f�rAm 
pescar n passaram dois dias sem pogur nad�; e fizeram 
a maior farofa com as minhGcas ?l! 

(lolabci'aç0es da �iicent2 j Uende:r, C:>:ti.5.:,hos e 
não eai q�em maia.�. 

Rssposta absurda prá pergunta cretina: 

Depu�s qu� uma �ulhP.= mor�e um giupo de pessoas está levando, 
dentro do caixio pr, enterrar e um Qaiato pergunta: ISSO AÍ tum, .., . , 

ENTERRO? - Um otario responde : Nao, PaJro bo, e um casamento, 
estamos trazendo a noiva do Conde Dracula ! 

.. 

•
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L A N C H E 
.... rr=:a e±Te,i,;�a�

(Lanche ?? Que lanche?? ) 

Um sistema da cooperaçio m�tua, com participaçio da cadA enul
pe a� �rupa pata o encontro� Une levaram arroz, outros farofa, su
co, laranja, por�m, vi-so que nio dava pr� ficar contente. At� � 
goiabio do Joiozinha esqueceu da lavar e arroz que e mie dele haviB 
preparadoa O qua ajuoou bastante foi o p�o com molho. 

' Teve nego qua a genta até viu rec)a-
mando, mas o négÔcio era este �e��o. 
Algumas �oisinh9& não estavam be�A or�anlzadas. Isto serva de exnPrten 
eia para Que no pr�ximo Encontrão 7
nos Rrganiza™ melhor em tod�s os 
Gantidoa .,

O que comemos foi be� comido ,orn�e 
stava bem feito. 

porqu� easim evita que "algui�· 
·tisfei tr,s ... 

Q!�anizar neste sentiJo 8 muitn b0m, 
� pt - " aos que ao vao pra comJr fiquem lns�-

f. E L (. B R A t., .!_.Q.

\\-_ ___. Na Celebração, tambét'] colo1·amo1 bnst:i,, 
�obra a nossa posiçao na a�citrlqrle, -
nosf!:aS atitudes, otc. ( ClmC �ec;ta 

g:cavaçao : 
u U,a coisa irnport�nte que aJ no\el ,

4tu que foi sprasentado pelo n,sso nru-
po� e quo são vários os meios tsado�, 1� 
sim coroo uma rorç� que puAa as l ssoas ,, 
p�a fazer as coisas; faz u�a co\s� d, 
bom e às vezas é visto có:no ruim s que 
e gante consQgus a3 ,ois s bo�s d, qual. 
qu�r pessoa, n�?. Po� e �  a tur�� de um 
grupo� no finalzinho, sugeriu (a2 ·r un 
taãtrCJ, a! pe ;a 0 vai m;'? E la CL nsagiie 
alguma coisa do oom dest�s pessoas. ao 
mesmo tempo �a pessoas vea as falh�s e 
uma delas pra fazor um ponta pogiti�o." 
,;, Enq•Janto houvar o sol radLmte e " rir\

t11rs"a tão bela é porqut? oxistGI mu .: +a -· . � 
�apord��a �m nosn º 

T�a bon1. to e.moáin foi a corr,unhão ;i um JOVE m oferecendo ao 011r�· n. 
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E N T C:: V I S T A S ••• 

A.lgumas entr v. �a feitas ne hora do a o o· 

Vicente : O qu v 
,. 

esta achando do ã ntro? 
füaristela- : Estou achando bom porquo, r·ncipalmenta no 

dia de hojG & mais que nas utras vezes, porque 
�ora tem ui tJ mais pesso Sp né? Então a gent 

V.:. 
m. 

Vc. 
m .. 

.
" 

.• 

.• 
••

.• 

�ue tê in·luin e mo. O pessoal e Lá progr!. 
dl.ndo. .esmo a e d L on · o que assa. 
Aiguma oisn qu v sperava está aconte-

emi0 ? 

Está si : aumento do pessoal e stes cada ve..,, mais 
influindo como a gent� asperav . 
O que • achou da parte cla manhi at� agora? 

# ' 

Bom 9 o pss�nal esta be organi db, cst� bem dispo!!_ 
to, ajudaran na limpez , na organizaçao do \:rnbalho. 
E da ruim P o que v. viu?

: Co� tudo isao de bom 0 ,o pa.so 1 ainda es�� disoerso, 
ata agora ainda nu ta tendo o ntrosarnen-t.o nece'3�arir:i. 

: E da alimantaçio? 
: Está Óti o, e b 

muito .,

. 

. 

o 1ss al e..stá se di'1ertindo

geia ? De bom, 

matuzal l 

v. 

m. 
_,. 

v. 

ffl'. 

Cotn um 

IJ .. .• 

• • • .. i

v. :

,, •e" • 

V .. -

.• 
••• ,o ' 

' E prevendo para a p�rte da tarde. 
.• Num sei ••• Eu t6 uerdo s6 ar o� 

ndo. as o resto naD sei, eu nao 
ro te a tarde. Vim �ai o Encon= 
n açõe , faíar sobrb ,s nPsnuisRs 

: 
. 
. 

menina do JUSAlOR 

Vaca é de qual grupo? 
Cu sou do JUSAMOA 

rui? 

Voce gosta do seu grupo ? o que voes apren�eu nele ? �
Aprendi rnuite coisa,, ape�ar dlãl qu_ eu participo dele ha a
penas dois mese$, e tamb m tivs u tempo fora, quando fui 

cidentadac 
O que Uo viu de mais !mport n 
O tema CoQdi�Ões. cla Trab lhe 

elhor p� no« o ralacio am� 
Voce sta vanúo alguma lha ? 
Nãav c:iinda não-e 

.o o.o o 

e nast Encon �o? 
D rr g ostrou ass.lm ••• 

tr empre 1ado e patr ioo•• 

QUERI E:U OLOCAR•ffiílIS ALGUnAS ENTRE {11AS O (Sr. '\Ç O E. '' !TO 

UR Eíf R LO Nd'- N " 

q 



• 

& 

• 

:J. 

.10. 
E:mbora nos dera ·tan-to trabalho e tanta amolação, conse:1Uirnos, 

juntamsnt8 cam�.os raprasentantas de todos os grupos que partici 06 ..

�am do Encontraa da Semana do Juventude, aiaborar esta carta, que 
e o resumo de tudo aquilo que descobrimos e discutimos durante o 
Encontro; aiu manos ainda: não quar:lamos que não fosse grande para 
não tomar muito tempo na misaa do 19 da m�io ( em que foi l!dn ). 
ffias �aleu a pana todo trabalho e aqu� esta, para os grupos, aqui 
t.ambem vai a proposta pare que ninguem sa embarace Q nem tampouco 
qua n afa�te de tão conceituado trabalho. 

"C:ART.A ()OS J.O\fEN.S 
T R A a A L H: A O O R E S :; 

Constituímos a maioria da Classa Operá�!a, e sobre nós esté 
a esperamga de· urna vida melhor e um pa!s mais desenvolvido. 

# • .f' Na epoca ai;· que nos . .Jovens, devexiamos estar buscando as coi-
sms qua seriem utsis. quando formos adul·tos. a a nossa vru de estar 
ama �oa formando� nos descobrindo; somos obrigados a trabalhar, de
vido a necessidade de contribuir com o nosso aalário na renda faml 
lia�º porque ssta não é suficiente para & sobrevivência das mesmai0

Começamos a trabalhax com a idade de 12 aA 15 anos, eem conhecimen
t'? dos nossos direi tos, \d\femos a adclescenci� jogndos dentro das 
·tabrj.cae ou P1os biscates, co1�0 desempregadas ..

Hoje� nas fã/a._;:!,.ce1s, .. sor.::os opxüuidos :a àa vazes obrigsdos � 
t�abalhax além do horá�io normal� além disso� somos ssque�idos oo_ 
loa p�atrões a não i:emo� coudiÇiÕea d;3 ::aagir disnte dos nossos cn. ... 
s:eitos. 

Os. chefes e..,pat�9as sc:i nÓl:) � prociucão uão olhando 
ms nossas condiçoas fisicas e a no�sa saucis. Esq�acem que somos 
todos humanos, pí.'ejudicndo.J pela falta da t:rnnsporte, ehe:;,ando aQ• 
trasados, perdendo hoiias. cu dias de ·cr.abalh�.· � mão sio reconhecidas a nossas dificuldedas para chega� até a
�ab�ii::a... Scmos aceitos. com desprezo e 'forçados a trabalhar maia 
P,arqua não importa o qua acontesà, eles querem� a produção�

Lá dent�o� nóa não temos m atendimento médico suficiente,
muitos de nos trabalharngs se� ta�moa condiiõas por motivo de doen• 
ça. Aa dificuldadas s.ão enc.rmes. qlfe enccn ... ramos pa:i:-a. uma consulta
nc:. I • N. P .. S •

Na condigão de domésticas. enfrentamos o problema da não sermos 
enquadl'adas den·tro das leis.. Nossos direi·tos são mínimos ., não ·te•• 
mas.- salá1:ioa regularizados� não temos horá1·io determinado e nero dá 
cimo terceir o.. Somos dispensadas sem aviso p,:-évio e nem ssmpra te
,1Jos folga. nos fins de semana. Somos nacessát"ias, mas nem sempre ' 
�ecebemoe o qua julgamos se� de nossos direitos. 

No c011;ércioi, os problemas enf.r.entéldos por nós são mui to g:r:,n
das.. Umâgxan"'de" jorn&da de ·trabalho de 9, DO às 19, 00 hs., mui tas 
vezes sam ho�ário de nlmoçor sendo que nas vésperas de festas co• 
inemorativas,. os trabalhos são dobrados, sam pagamento de ho,.�as e>c
tras. 

As a�iiaênciae também sijo mui tas : ter boa aparência, veEJtir 
.bem; ter pratica, ser agradaval ••• Temos que trabalhar de pa du• 
; rants todo o dia� sem descanso., temos que atrail' e freguesia corn 
'mentiras a enfrentar muitos �ragueses chatos. 

O pagamento é f2ito ein f'orma de coroissão 0 algumas veza� com o 
fiÃO minlmo;, isto causa o individualismo antra os funcionarios, 
um q1Jerenda ganhar mais que o ou·tro, criando um olima de rivaH.dade. 



Q ando eatamo d se"!l!!'§lgadoll., enl'ren1:a1,�s problemas em i:o,Jos
os �an tidos. Na ma orra das VPzes o Jovem e o braçd direito da
familia. 

Se AQbos,,asspedi�os do omp Qgo é a nosse omÍlia Que sofre. 
pois 9 nlé,[(0$ dinhstro qus entra s mais boca pera ser alimentada, 

. 11 ,, 

I< lur i:rara conseguir emprego, é dura : aXistem uma série da

problemaa , os ,11 pregadores e><i9e uma série da documentos, prá
tica nos serviços e a carteira e muitas cabas dif:fceia de cryn
segyir., 

E,ciste ate o problema do racismo, sa somos negros ou -não te
.moe bDa aparência, ão cons gui 10s emprego p ssand por v·rdade! •
.ras humilhaçoaso 

�a famili e a com idada somos margJ a 1zados, tidos como
vagabundas, desocupados, �o o $ o faao de ãc existir emprenos 
para todos fossa e pa nossa 

Nem s,;,mpre temos condições de fa rmos curaos proflssionali
zan�as, pois sao da dif1cil acesso. S trabal10, o.Jeito e ficar
ssm estudar. Precisamos de dinheiro �ambim, p: Vas, para o lazer a não o temos par· nada. Não podemos fazer as coisas qu queremos a não pocla�os, final-
mente, ajudar na fam!lia ta por tudo sso e n�a jovens, Que-
remos também os nossos dir itoa ec nh �idos,

pagar as pro ... 

No trabalho, o no s
d injustt a
r o 

Entreg 
ande, e e 
balhador 
da Juva tu 
i r todo 
ost s a obje 

1 

' ! 

l:iJnos, corno 
ue fizemos 
de oos. na 

vazio de n,-,tns

s 

.. 

' 

• 

' . 
� 
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VAMO§ 

MENSAGEM: 

Natal quer dizer Nascimento. 

A Festa do Natal nos fala do 
Nascimento de Jesus 

Cristo. 

Na história dos po
vos, encontramos 
sempre uma busca:

uma vida melhor. 

Dentro do povo, a 
busca é proclamada 
por vozes que se! 
oentuam mais, que 
fàlam mais alto. 

tacavam no 
vam de uma 

, ses, 

, 

CJEJLJEBR.AR: E 

O Evangelho nos 

fala doe profetas ••• 

das
Fala 

No meio desta busca, desta fé numa nova Vi 
da, Jesus Cristo Nasceu. 

b, 
, Era tam em o momento em que um grande Impe-

rio dominava as nações, e que todos queri
am se livrar desta imposição. Muitos espera 
vam a vinda de alguém, para a Libertação T,2 
tal. 

Mas nasceu Jesus Cristo, para animar 
a busca de uma vida verdadeira. 

O seu Natal não foi amm.ciado aos 
reis e governadores da época. 

Ele surgiu no meio do povo, pobre e 
enrolado em panos. 

Jesus Cristo se fez homem, simples, povo, humilde. 

o Natal era então a animação de uma esperança. Vinha reforçar a luta que
havia pa� a Libertação Total, de todos. Vinha dizer ao :povo, que oontin�
asse, porque a vida ple?)B. chegaria.

Jesus Cristo naseeu homem, e 
não se valeu de poderes pára 

, , agir. Provou que e possivel 
fazer i, com a própria · força 
dos homens. 

O Natal foi um passo na histó
ria, e passou a ser festejado com ale 
gria, como o al;i..m.ento da esperança nÜ 
ma nova vida. Os anos se passaram, e
nunca mais se esqueceu o Nascimento 

de Jesus Cristo. 



*º NAYAJL

Hoje é uma nova época. 

Tudo se transformou. É outro po 

vo, é outro império. Faz já 2000

anos que tudo isso aconteceu. É 

um outro momento de luta. É mais 

amplo o povo, e dentro dele está 

a Classe Operária. 

Esta Classe, 
os trabalha
dores são os 
que mais dão 
de si: São 
os que cons
tróem as 
grandes ca 
sas e edifi
cios, mas mo 
ram em barra 
cos, pagam 
aluguel; 
São os que fabri 

, 
-

cam automoveis 
de luxo, mas an 
dam nqs Ônibuã 
cheios, ou nos 
trens de perife
ria; 
São os que fazem os tecidos fi
nos, mas o salário não dá para 

, 
. comprar a roupa necessaria; 

São os que plantam e colhem, 
mas padecem fome ••• 

Enfim, são os trabalha

dores que produzem, mas não 

desfrutam dessa produção. 

YRABAJL 1HLAIDORJE§ 

Natal é o momento de cele-

brar. Mas vamos celebrar a 

falta de comida? Onde está 

o vinho? Onde está o pão?

Onde estão as coisas que fi

zemos?

Faríamos mil pergtl!! 

tas e ficaríamos desanimados 

ao perceber toda a dimensão 

da nossa pobreza material. 

Mas é preciso encon

trar um sentido. 

É preciso c� 

lebrar! 

Temos 

motivo, 
• 

1 sim • • • .

A história deste ano que termina 

foi marcando os passos que a 

Classe Operária caminhou, no Bra 

sil e no mundo. Há coisas reais 

a celebrar: conquista no Salário, 

com brigas e sacrifícios; conqui� 

tas no horário de trabalho, e 
tantas outras, como o povo de Ni 

, caragua, que venceu a escravidão 

de tantos anos ••• 

Neste ano perdemos companheiros, reprimidos. Entregaram suas vidas para 
que a luta continue: morreram para nascer a nova consciência, a esperan
ça imortal em uma Libertação inteira, por nossas próprias mãos e nossa 
pr6pria força. 

Nosso Natal celebra o Nascimento de Cristo! 

Nosso �atal celebra cada novo passo que se dá, para a Libertação da Clas 
se Operária e de todo o povo! ••• 
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JUVENTUDE TRABALHADORA 

INFORMATIVO DA JOC BRASILEIRA • 

O Movimento Juvertude Oper�ria Cat�lica 
Brasil�ira (J0C). est; ligado ao Setor 
Leigos' - da -Linha Um - Unidade Visivcl-

. Da Conf8rência Nacional dos Bispos do 
Bra�il (SNílR)·e participa do Conselho 
Nacional de Leigos (CNL). 
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Como estava previsto 
e já vem �contecendo há 
vários anos, realizamos a 
SBMANA NACIONAL DA JU -
VENTUDE TRABALHADORA. 

Em várias cidades,re 
alizamos reuniões, contã 
tos, encontros, com a pr� 
ocupação de organizar um 
programa, no qual partici 

, , -:-passem os todos nos que ! 
niciamos a AçA'o CONUN fren

te às condições de Traba: 
lho e Desemprego da Juve� 
tude Trabalhadora. 

Para isto era importante que cada um pudesse conhecer melhor • 
seus companheiros, a partir dos p�oblemas, valores e aspirações que 

, temos todos nos. 

Nesta Semana, sem dúvida nenhuma,, expressamos nossa capacidade 
de criar e a força que temos como Jovens Trabalhadores, dispostos a

construir uma vida nova, justa e digna para todos. 

* AOUI VÃO ALGUNS EXEMPLOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS

. , . Vitoria ! 

ApÓs/�istribuição da pesqu! 
sa, os ,..jovens se encontraram para

colocar em comum os dados recolhi 
dos e se prepararem para a Assem
bl@ia de encerramento. 

Na Assembléia, 50 ,jovens co� 
seguiram fazer um aprofundamento 
dos resultados e também viram o • 
que fazer para continuar. 

Houve muita animação e part! 
cipação tanto na Assembl�ia quan-

... 

to na sua preparaçaoº 

'· 

campinas l 

Durante a Semana realizaram 
um encontro de Revelação do Mov! 
mento para 10 jovens trabalhado
res. 

A carta-mensagem do Movime� 
to foi lida e multiplicada para• 
passar a mais jovens.

Dentro das comemorações do 
12 de Maio Unificado, organizado 
pelos Sindicatos, participaram a 
tivamente, junto com a A.e.o. e 

, Pastoral Operaria. 



E o Rio de Janeiro? 

os jovens do Rio e Nova lgua 
çÚ fizeram um encontro muito jóiã 
onde aorofundaram os resultados • 
das pesquisas. 

Apresentaram um show e uma 
peça teatral. organizada por eles, . �roorios. 

Como encerramento do encon -
tro foi celebrada toda esta cami 
nhada. 

Na celebração foi lido um 
histórico do li de Maio; um texto 
do evangelho e a carta-mensagem '

do Movimento dirigida aos jovens

trabalhadores. 

E mais l Par�iciparam nas co 
memorações do 12 de Maio organiz! 
das pelos trabalhadores. colocan
do alguns dados que mais se dest! 
caram na pesquisa sobre a realida 
de da Juventude. 

* 
Osasco 1 

Foi realizada a Semana do 
Trabalhndor, organizada pelos ope 

, 
-

rarios e assumida pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos. 

os jovens participaram desta

programação de forma muito positi' , 
-

va, denunciando atraves de carta 
zes a realidade em que vivem. 

, ., . 

Juij de Fora 1 

Programaram junto com a ACO

um encontró onde debateram: a his 
tória do li de Maio, as greves e 
reações dos trabalhadores. 

Animou muito a turma' que Pêl!:_ 
ticipou. 

A nossa fé se agiganta 
a cada amanhecer. 

E em 

Belo HO 

o 

que 

aconte

ceu? 

A partir do encaminhamento da 
Aç.ie Cemtm , .fizeram um encontrão ' 
com 250 jovens: 

- Toda a organização e prepara
ção feita pelos jovens

-Apresentação em forma de tea
tro, música, diálogo, jogral,
com dados da realidade.

- Na hora do almoço a equipe do
jornal fez entrevistas com al
guns jovens.

- Leram a carta-mensagem
- Fizeram um jornal "Jovens Noti

ciando" com os resultados do 
encontro. 

-:criaram uma música para a se-
mana da Juventude ••• tai o re 
frão: 

"Hoje o patrão 
não manda não · 
pois somos n'õs 
que temos razão" 

B ainda, fizeram uma carta d! 
nunciando as condições de Trabalho 
e Desemprego da Juventude e leram 
na celebração do dia 1a de Maio. 

* 
Teresina l 

Realizaram um encontro para 
decidirem a continuidade da pes
quisa, com a presença de 30 jo -
vens. 



Voce já foi 

à 

Bahia? 

Não ? 

Em Salvador realizou-se um 
encontro de vários grupos de j� 
vens da grande Salvador, 

Realizaram dramatizações, e� 
pressando a luta dos traba
lhadores no lt de Maio. 

Um aprofundamento dos resul 
tados da pesquisa. 

Reflexão do evangelho 

?1 Então vá l 

, S la em Erexim i 

conseguiram realizar uma ce 
lebração com os jovens que parti 
ciparam da pesquisa e famílias� 
do bairro. 

Ai fizeram debates e coloca 
- , 

-

çoes como: a historia do li de 
Maio, as lutas dos trabalhadores, 
o valor do trabalho, o que sign!
fica a juventude na sociedade de
hoje •••

, Jovem e aquele que 
não se deixa vencer 
pelos seus próprios 

problemas. 

Santos s 
-

Dentro das comemoraçoes da ' 
Semana, fizeram uma excursão com 
90 jovens para o Parque Estoril. 

Organizaram também no dia 19 
de Maio.u.p. programa onde celebra
ram o dia do trabalhador: 

5 Inicialmente foi feita a colo 
- , 

-

caçao do historico do 11 de 
Maio, a partir de 200 anos! 

, 

tras, e que ajudou a dar uma 
visão maior das lutas dos 
trabalhadores. 

• Também houve a colocação de
uma experiência de ação de '
um jovem trabalhado�.

- Como encerramento, uma cele
bração, presidida pelo Bispo
Diocesano.

Santo André J 

Os jovens de lá estiveram 
firmes nas comemorações do dia do 
trabalhador, organizadas pelos 
Sindicatos do ABC. 

Passo Fundo, chê 1 

os jovens realizaram uma 
promoção onde puderam encontrar
se para jogar ping-pong. volei, 
e bater "aquele papo� 



-------. 

"?.c�:i.laram t.Ci� �ncontTOD on 
d, ; .iTc!i,: -i· .. ,-:i �,· --e ,·os da pe!:qui 
.;a, os r.1:•ovl"-=11: .... ..-; 1:1: e� jcv�ms • , 
t1·ac,é::.l!l;:.d0 --�e -...1.t:re·1t.:-im no trab� t 
ll ... ...1 , ;· d.; '·:�ul,j_ade.::l �·.;e ;1,;s- I 
�� vpe�l��<l �nco1tr� p.irã.vrgani
z,tr·-se. 

- 5 realidad?5 : �fetividade r

b lh ir"I_.3��tdo, Laze�, Tra a o, 
ver. 

..... 5 c?S!)iraç,. es : Frater1 .. idaô_:, 
Jus t.i.ça, s -;:;g1u-ança, Fcrmaçao, 
P2-:-ticipação. 

Ah� '.: te.n .. .:iis 1 Fartlcipa 1 '-\ 

l."Jilt .Je fo.tula ir.ui to positiva na ...:e I. ..... _ . · -1 E tem mais 1 s le�raçao ao dia do trabalhador, a 
presentando cartazes denunciando: Jovens de Recife, da Grande 

Porto Alegre, de Joinvile, de 
cu�itiba, são Luiz, Jundiai ••• 
também realizaram atividades nes
te 12 de Maio l 

} 

1 
t 
! 
t 
1 

t 

OtiERfNOS AOUI APRESENTAR UM RELATO 00 ODE DlSCOBRIMOS DURANTE ESTA 'SEMANA DA JUVENTUDE• EM TODO O BRASIL. 
t 

. HITO A PARTIR DA co:rrRIBUIÇAo OU[ RECEBEMOS DE CADA CIDADE. 

NÓs, Jovens Trabalhadores, começamos a t�abalhar com a idade - . -,
de 8 a 15 anos, sem conhecimento dos nosso� direitos. Vivemos 
a adolescência jogados dentro das fábricas, nos biscates ou d! 
�empregados. 

# • Na epoca em que deveriamos, por direito, nos formar, nos pro-
.fiosiona·lizár, somos obrigados a trabalhar para garantir o .sus 
tento da nossa família. 

saímos de casa cedo� sem profissão, trabalhamos até tard�, e 
consequentemente começamos a estudar à noite, com poucas condi
c·ões, devido ao cansçtÇO das longas horas de trabalho. 

·'------------------------0
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Fazemos grandes esforços pa
ra termos uma profissão� Na maio
ria das vezes, quando conseguimos 
nao a exercemos. 

Os cursos que buscamos são • 
sempre para garantir um melhor • 
salário e profissão: desenho, ! 
justador, enfermangem, soldador, 
balconista ••• 

Muitas vezes a nossa carteí 
ra de Trabalho, só é registrada ã, "' -

pos tres meses de trabalho, ou so 
mos dispensados sem assiná-Ia. NÕ 
comércio, muitos não a têm assina 

, 
-

da e ha uma grande quantidade de 
menores trabalhando. 

Outras vezes, quando assina
da, não consta a profissão certa 
que exercemos, somos admitidos • 
como: "auxiliares de produção,df 
balconista ••• ", e isto em função 
de um salário mais baixo. 

Por isto é que a carteira sjp
nifica para nós: uma garantia de 
filiação ao INAMPS ; para conse -
guir novo emprego. 

Mas fundamentalmente, 
percebemos que ela é 
mais uma forma de con 
trole do trabalhador, 
do que um benefício • 
ou segurança. 

Enfrentamos uma jornada de 
trabalho de 10 a 16 horas. Mui
tas vezes sem hora de almoço,lan
che ou descanso. Vemos muitas ve 

, 

zes, menores trabalhando alem do 
horário previsto por lei. 

, . No comercio, nas datas come
morativas, somos forçados a t:r� 
balhar dobrado, sem pagamento ' 
das horas extras, recebendo ap� 
nas ,a comissão. 

os chefes e patrões só que
rem de nós a produção, não 
importanto as nossas condi 
çÕes físicas. 

- , 
Para garantir a produçao ha

um quadro de chefes para todos 
os setores. Todos mandam e exi
gem, deixando-nos coniusos com 
tantas ordens. 

Na maioria das vezes tratam 
nos como se fôssemos objet�s e �  

, . -

as maquinas sao mais bem trata -
, das que nos. 

As exigências são muitas: 
boa aparência, ter prática, ser 
agradável. Em todas as firmas e 
xistem normas internas como: 

• não se afastar do setor

• nãofumar
• n�o chegar atrasado
• nao conversar
• não comentar sobre salário
• não comer na seção
•revistar na saída
• atingir um teto de venda ou

produção 
• tempo controlado para ir ao

banheiro 
• bater cartão uniformizado •••

E muitas outras •••

Como consequência da aplica
- T çao destas e outras normas, e 

que muitas vezes ficamos desem -
pregados, pois não as aceitamos• 
mais quando se tornam insuportá
veis. 

o nosso envelope de
pagamento vem
vazio de notas e

cheio de injustiças. 



• 

' 
, 

comprov.amos. ainda 
um alto Índice de aci -
dentes de trabalho,prin 
cipalmente nas fábricas 
e em construção civil. 
Ocorrem acidentes por 

, . trabalharmos em maqui-
nas perigosas e não r! 
cebermos equipamentos ' 

- . . de·proteçao, ritmo mui-
to acelerado, pressão' 
dos chefes, esgotamento 
físico causa�o pelos 
turnos e falta de fol -
gas, carregar peso além 
do que suportamos. 

• outro dia, um compa
nheiro morreu, preso em
correias e rolos. Três,
noutra oca,i:ão ficaram
bastante machucados. Um
deles levou um ano pam
se recuperar ••• "

É grande também o 
número de casos de into 
xicação, por produtos 7 
químicos, por trabalha� 
mos horas seguidas em 
locais insalubres ou ' 
sob radiação. 

Quanto ao salário 
que recebemos, o nosso 
envelope de pagamento• 
vem vazio de notas e 
cheio de injustiças.Por 
isso é o nosso baixo sa 
lário que mais nos an -
gustia. 

Em geral estamos ' 
insatisfeitos, o que ga 

' -
nhamos e insuficiente. 
Uma grande parte, reser

vamos para nossa fami1I 
a. B mesmo com 3 ou 4
trabalhando na mesma ca 1•••:ia-.a

sa, não conseguimos nos
alimentar de acordo com
as exigências que nosso
corpo faz para substitu
ir as energias gastas • 
no trabalho. 

Da1, não sobra nada. 
quase nada, para gas -

tos pessoais: estudo, rw 
pa, diversão ••• 

Quem determina o 
preço do nosso trabalho 
' -

e o patrao. 

•••• Por isso paga tao po� 
co. Muitos de nos ganha -
mos por produção ou comi� 
são. t inseguro demais l 
Enfim, os gastos necessa-
rios para viver superam• 
o que ganhamos.

Como consequência do 
baixo salário, somos o 
brigados a fazer horas• 
extras, esperando com' 
isso, ganhar um pouco ma
is. Outras vezes. faze
mos devido a grande exi
gência e pressão dos p� 
trões, senão somos dis -
pensados. 

Essas horas extras 
pro�ocam um grande des -

gaste físico e mental ; 
prejudicam nosso estudo, 
o contato com a família,
com os amigos, e a nossa
diver�ão.



como jovens domésticas, não 
somos enquadradas nas leis que 
tem direito outros trabalhadores+ 
férias, 132 salário ••• Nossos di 

. ,.,,, . _,,_ 
-

reitos sao minimos; nao temos sa 
lários regularizados. Ganhamos 7 
na maioria de 150,00 a 800,00 por 
mes. 

Além disso tem muitas patr� 
as que assinam as carteiras, mas 
não pagam nossos direitos. Não 
temos horário de trabalho, nem • 
folga aos domingos, às vezes é 
uma vez por mês l somos dispen
sadas sem aviso-prévio. Muitas 
de nós, moramos no emprego, num 
ambiente que não é o nosso. Is
so traz desajustes, pois contra
diz com as condições que vive 
nossa família, que é operária. 

Quando estamos Desemprega 
dos, enf'rentamos problemas em to 
dos os sentidos; da busca de em

, -

prego ate o mal relacionamento • 
na família, e quando somos des 
pedidos do emprego, é menos di:
nhêiro que entra. 

Queremos nossos 
direitos reconhecidos ••• 

A luta constante em busci de 
, . emprego e dur •• Exigem-nos mui -

tos documentos, prática, cartei� 
ra assinada. Se somos negros não 
aceitam. Exigências que são uma •verdadeira humilhação. 

Com isso nasce a marginaliz� 
ção, tanto na família, como na e� 
munidade. somos encarados como v� 
gabundos, malandros, desocupados, 
como se fôssemos culpados da situ 
ação que vivemos. 

Na maioria.----------.. 
das vezes, como 
desempr�gados , 
não temos condi 
ções de fazer •

____,
,._. 

cursos profiss!, 
onalizan.tes, po 
is não temos ', como paga-los , 
ou como nos man 
ter durante o'...._ _________ _ 
curso. 

Além disso, não podemos fazer 
as coisas que queremos e não pode 
mos, finalmente ajudar a familia: 

8 é por tudo isso, que nós , 
JOVENS TRABALHADORES, queremos os nossos 
direitos reconhecidos • 

Hoje, não temos o di1·ei to de 
decidir sobre nosso futuro. Que
remos segurança e não encontramos. 
Segurança de ter um mínimo neces
sário: trabalho, comida, estudos ••• 

Queremos participar 
das decisões. 

Somos, mais de 50 % do povo 
brasileiro, e não conseguimos re� 
lizar nossas aspirações, por isto 
vivemos angustiados. 

Aspirações não de �ter mais", 
mas sim de que todos possamos ter 
uma vida com dignidade e justiça. 

Queremos participar das deci 
sões que influem em toda a nossa 
vida. 



., 

UM PASSO ADIANTE NA NOSSA ORGANIZAÇÃO !!t 

como prometemos, este nosso 
Boletim n2 1 vem dizer a voces, 
um pouco do que foi a Semana 
Naciortal da Juventude Trabalhado 

, 
-

ra. Este pouco, porem, reflete 
uma grande capacidade, mostra • 
que os Jovens Trabalhadores são 
realmente dotados de uma força• 
viva, explosiva, criativa. 

�or outro lado, nós, O Mo
vimento Juventude Operária cat� 
lica sentimos mais do que nunca• 
o quanto podemos contribuir neste
importante momento que a Classe•
Operária do Brasil está vivendo.

Cqmpanheiros, somos felizes 
como.voces, ao constatar: A Se 
mana .da Juventude conseguiu mo
bilizar 2.000 Jovens, de são Lu
iz ao Rio Grande do Sul, seja a 
través da 'pesquisa "Condições• 
de Trabalho e Desemprego", seja

nas atividades, ( encontros, ex 
cursões, teatros, bailes ••• ). 

conseguimos n1Js ·.toritar um • 
Movimento mais conhecido, por o� 
tras organizações operárias e •
fundamentalmente, por muitos ou 
tros Jovens Trabalhadores. 

conseguimos denunciar o i 
menso con teÚdo d•! nossa vida ( •• 
nossa difícil vida de trabalho). 
Dizer isso aos Jovens, nossos • 
companheiros, di,�er isso ao povo 
em geral. 

Mas essa alegria não·seria 
possível, não fo,sse o grande es
forço de todos, quando se �ispu
seram a começar a preparaçao des 

ta festa, bem antes do dia 24 de 
Abril, quando colocaram em práti 
ca -essa capacidade de criar coi: 
sas novas: jograis, músicas, tea 

, 
-

tros, jornais ••• E o que e m� 
is importante, o fato de estarem 
a serviço uns dos outros -" eu 
faço essa música, porque alegra 
a todos"," esta peça é a me 
lhor, porque todos vão gostar �. 

, que nos Jovens 
Trabalhadores nos fizemos presen
tes, que temos um lugar, que so 
mos responsáveis de assumir e f! 
zer, que precisamos ser respeita 
dos como jovens e· como gente. i
bom sentir a grau.de responsabili 
dade que todos demonstraram, ao 
assumir, organizar e realizar es 
te importante p asso frente à nos 
sa libertação como Jovens Traba: 
lhadores,e como ClaS!e operária. 

Agora, terminada toda essa 
movimentação, nos, perguntamos : 
Qual será o prÓ:ximo passo ? 



AMIGOS, 

Recebemos muitas cartas de Jovens Traba,haqq 
res e pessoas amigas, que nos trouxeram uma mensagem f 
de encorajamento, votos de continuidade e sugesi9es ,. , . , que Ja tentamos aproveitar neste numero. 

As sugestões se referiram à forma e q?�esen� 
tação, e vieram,de Belo Horizonte, ltecife, PropriA fie 
clusive do Boletim Encontro com as Comuni���es ), San� 
to A�dré, são Paulo, Volta Redonda. 

Citamos, por exemplo um trecho da no�sa co�� 
panheira doméstica, de Recife : ..... gostei muitp, "eh, , 
que � útil a tcda esta Juventude, com tantos probl.emas, de trq� 
lho, dese,.1preg•, fome, sem condições de estudar e re.:1lizar s1.4as f 
aspireções ... gostei de ver qu.:: a l:fensagem v� tamb&,i _,. J•vem do,. 
m�stica ••• "• 

É isto aí companheira l Sabemos q�e preqisa 
mos chegar a todos os Jovens Trabalhadores, e qµeremoi 
que isto aconteça também, a partir deste Bolet�m, 

A partir de outra sugestão, estamos• �p,i��a 
do a contribuição financeira de todos voces, pa:ra t�µ� 
dar principalmente nos gastos que temos com 111ateri,ü e 

' 
1 1 correio. 

Em nosso próximo Boletim vamos de�taa�r o• 
Menores e gostariamos de receber sugestões de todQs , 
Qem como criticas ao nosso trabalho. "Juventude T��b�� 
lhadora" é o nosso boletim, a sua qualidade depeqde da 
contribuição de todos nós. 

Nosso abraço e nosso endereço,

INfORMATIVO JUVENTUDE TRABALHADORA 
CAIXA POSTAL : Z 88 
l 1. 100 - SANTOS - SP

JUVENTUDE TRABALHADORA 

l"IFORMATIVO DO MOVlNENTO JUVENTUDE OPERÁRIA CATOLICA BRASILE IRIL 
ES:r( LIG400 AO SET'JR LEl6� DA LINHA 1 ·_ .UNIDADE VIS ÍVH _ O Ai 
CONFERÊNCIA NACIOllAl DOS BISPOS DO BRASIL [ C N 8 B I E PAR _ 
T ICIPA 00 CONSELHO NACIONAL OE lE I GOS I C N l l . 
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da 

consti-4ução 
de um 

amanhã 
diferente 
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O MLIINDO 

DESAFIANDO OS JOVENS 
e hegamos até vocês com o 

2� número de nosso jornal 
JUVENTUDE TRABA

LHADORA. Através dele quere
mos fazer chegar 11osso â11imo, 
nossas idéias partilhando tam
bém o que vemos, pensamos e 
sentimos sobre o mundo que nos 
cerca. 

No decorrer da elaboração 
deste jornal vários fatos prende
ram nossa atenção. Lá, do outro 
lado do Oceano Atlântico - terra 
distante e pouco conhecida por 
nós, vimos o Iraque invadir o 
Kuait. Navios, aviões e com eles 
centenas de jovens norte ameri
canos foram deslocados de suas 
familias, para "aguardarem'' os 
acontecimentos no Mar Verme
lho. Os EUA, aparecem neste ce
nário como o mais árduo de/ en
sor dos mais fracos. Mas, um mo
me11to: não foi este mesmo país 
que há pouquíssimo tempo ocu
pou o Panamá? Terá os EUA 

aprendido a liçiio ou quais os 
reais interesses ,itesta guerra? O 
fato é que pouco sabemos sobre 
a vida e situação do povo deste 
país, pois os noticiários falam 
mais sobre as con:seqüências des
ta situação sobre o preço do Pe
tróleo. 

Enquanto isto, nosso Brasil 
brasileiro, vive igual panela de 
pipoqueiro. São manifestações e 
greves que estouriam diariamente 
em todo o país. Isto é sinal de 
que as coisas vão mal do ponto 
de vista social, mas que também 
a consciência não está adorme
cida e que a coragem tem firmado 
passos na luta. 

Com muita revolta, acompa
nhamos os Jatos oco"idos no dia 
08108 em Porto Alegre, onde os 
trabalhadores rurais Sem Terra, 
viveram momento1s de pavor e an
gústia frente à forte repressão 
que sofreram. A imprensa bur-
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guesa, como não poderia deixar 
de ser, deu ênfase à morte do 
PM, não noticiando que a prin
cipal causa daquela violência to
da, é na verdade a falta de solu
ção para o problema da terra. 
Só no estado do Rio Grande do 
Sul, são 150 mil fami1ias que es
peram há anos pelo cumprimento 
da promessa do governo de as
sentamento. Para quem valerá o 
ditado "PACIENCIA TEM LI
MITE"? 

E nós jovens trabalhadores, o 
que pensamos de tudo isto? 

Mais uma vez parecem ser jo
vens àqueles que, lá no Mar Ver
melho, estão colocados numa 
guerra cuja a causa não escolhe
ram. Também são jovens aqueles 
colonos e, o que de errado fize
ram, foi lutar por seus legítimos 
direitos. Parece que segue sendo, 
já no início destes anos 90, a ju-
ventude, a principal vítimçi da 
violência, do desrespeito ... E jus
tamente esta realidade, estes fa
tos que diariamente nos cercam, 
que traduzem os desafios para a 
construção, hoje, do amanhã que 
queremos. 

E é a juventude com os valores, 
a sensibilidade e a vontade de 
mudar e ser feliz, que vai possi
bilitar um futuro diferente. Com 
isto, apesar dos fatos amargos 
que tem nos acompanhado e que 
não podemos fechar os olhos pa
ra não vê-los, que esperamos nes
tas páginas, traduzir a força e 
a esperança desta parcela da so
ciedade que já crê e já luta. Com 
carinho, nos despedimos. 

JOC BRASILEIRA 
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A GUERRA 

DAS ARÁBIAS 
IRAQUE x KU1'1T. 
EUAx IRAQUE 

N 
este mês de agosto de 1990, 
o noticiário da imprensa
mostra navios e aviões de

guerra dos Estados Unidos cercan
do o Iraque que, por sua vez, inva
diu seu vizinho, o Kuait. 

ONDE FICA O IRAQUE E O 
KU AIT E O QUE 
EXATAMENTE ESTÁ 
ACONTECENDO LÁ? 

Tanto o Iraque quanto o Ku ait 
situam-se numa região entre a Eu
ropa e a Ásia, conhecida como 
Oriente Médio, delimitada pelo 
Mar Mediterrâneo, o Mar Verme
lho e pelo Golfo Pérsico .. É. �ma_re
gião muito antiga co� c1V1l_1zaço�s 
milenares como o Ira (antiga Per
sia), o Iraque e o Kuait. (antiga
Babilônia ou Mesopotâmia) e nu
merosos países de língua e cultura 
árabes como a Arábia Saudita, os 
Emirados, a Jordânia. a Síria etc. 
Além desses países, está também. 
no Oriente Médio, Israel. habitado 
por judeus que, nos tempos anti
gos, foram dispersos pelo mundo 
todo mas, em 1948, voltaram de 
novo para criar um Estado inde
pendente dentro d? território á_r�
be da Palestina, criando uma ini
mizade com os árabes, que perdu
ra até hoje. 

PRIMEIRO A CONQUISTA 
RELIGIOSA. .. 

Nos países árabes do Oriente 
Médio predomina a religião mu
çulmana ou islamismo fundada 
por Maomé que viveu em Meca 
nos anos 600 da nossa era e morreu 
em Medina, duas cidades santas 
da atual Arábia Saudita. Do século 
7? até o século 15, esse� países ára
bes e maometanos viveram m�
mentos de glória e poder, conquis
tando para a religi�o dE: Maom� 
muitos povos da As1a. Áfnca a ate 
da Europa. Os maometanos envol
veram-se com os cristãos medie
vais em "guerra Santa" (Jiha_d)_ ou 
cruzadas, como dizem os cnstaos 
daquela época. 

... DEPOIS,,A REDE!;COBERTA 
DO PETROLEO 

Depois do século 15, os países 
árabes mulçumanos Emtraram em 
decadência e voltaram a chamar 
a atenção do mundo, no. fina! d?
século 19. por causa elas ncas Jazi
das de petróleo que existe no sub
solo desses países árabes do Golfo 
Pérsico. O petróleo jél era conhe
cido, desde tempos n:lmotos. mas 
tinha valor muito secundário até 
que, no século 19 e 20, tomou-se 
matéria prima muito cobiçada por 
causa da invenção da máquina 
de explosão e de combustão usa
das para gerar energia nas indús
trias e nos transportes. 

NESTE JOGO DE l"ITERESSES, 
A GUERRA UM B01M 
NEGÓCIO 

Os países capitalistas do Oci
dente, principalmentei a Inglaterra, 
a França e os Estados Unidos tem 
procurado desde entã? ter em 
mãos o controle do petroleo mun
dial para poder consumir energia 
barata nos seus poiseis e extrair lu
cros fabulosos na g13rência das 
companhias petrolífmas í';'Ultina
cionais . Para isso, os paIses do 
Oriente Médio foram transforma
dos em colônias das potências eu
ropéias. fato que durou até o final 
da 2? Guerra Mundial (1945). Com 
a criação de Israel. em 1948,_gra
ças à ajuda dos Estod9s_ Unidos,
a região toda, neste1s ult1mos 40 
anos, tem visto diverscis guerras de 
Israel com os árabes H dos árabes 

A�Á�IA 
,-,Avl/lT/\ 

uns contra os outros. Neste mês de 
agosto de 1990. é o Iraque cor:itra 
o Ku ait. Nessas guerras. os paises
capitalistas sempre tomam pa�e, 
quer vendendo armas, quer aJu
dando o parceiro árabe mais afi
nado com seus interesses, como 
está sendo agora o cerco marítimo 
ao Iraque para !defender o ,Kua�t 
e a Arábia Saudita. A presente si
tuação está ainda indefinida: ou 
o Iraque recua e sai derrotado ou
o Iraque continua invadindo a Ará
bia Saudita e teremos nova guerra
que pode por em perigo o mundo
todo. No próximo número, quem
sabe, o próximo capítulo dessa no
vela requentada.

INVADIR?? SÓ SE FOR 
MUITO FORTE 

Com certeza, o Iraque não pode 
invadir, sem mais nem menos, seus 
vizinhos. Mas os Estados Unidos po
dem? Alias, os Estados Unidos inva
diram há pouco Granada e Pana
má e parece quE: �inguém. foi_ lá 
tirar satisfações ... Ltçao da H1stóna: 
Invadir país vizinho não pode, a 
não ser que o invasor seja um País 
todo poderoso do primeiro mundo. 
Aí pode, porque ninguém é bobo 
para ir lá pedir satisfações. Mesmo 
porque país pobre não tem tantos 
navios e aviões de guerra como 
os Estados Unidos. Só tem matéria 
prima e mão-de-obra barata para 
ser explorada pelos grandes. 

Mas será que está direito isso, 
moçada? 

Alberto Ablb Andery 
Assessor da JOC-SP - Conselho Editorial 
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UVENTUDE 

RABALHADORA 

AL 

RETROSPECTIVA 

E DE:SAFIOS 
N� lní�lo dos ano� 80, �ossa gera_ção, ao referir-se aos anos 70, sentia que algo ficara mareado

em nos ainda que nao tivessemos vivido diretamente toda aquela agitação. Alguns de nós, aos 
poucos, foram conhecendo a história e descobrindo ,que, aos nossos 4 ou-5 anos de idade brincávamos 
indiferentes ao que passava a nosso redor, enquanto isso, outros, já com seus 17, 18 e 20 anos
sofri�m o pavor e a vlolêneia da repressão que !&e Instalara em nosso país. Alegando e pior do 
que isto, convencendo muitos de nossos pais e in,clusive jovens da época de que tudo aquilo era 
necessário, a ditadura, em nome da defesa da pátl'ia, matou parte do futuro. 

ANOS 80 ... COMO FORAM 
ESTES ANOS PARA A 

JUVENTUDE TRABALHADORA? 

O
lhando hoje friamente para 
trás, cada dado estatístico de
monstra que não foram pou

cas as dificuldades pelas quais passa
mos. Vivemos em um país rico mas 
onde a maioria do população vive 
em extrema pobreza. Não poderia ser 
diferente, pois apenas 20% (os mais 
abonados) detem 70% da renda inter
na nacional. Nosso país está, na maio
ria das vezes, recebendo as piores 
classificações. Vejamos para conferir: 
A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 
(68%) COLOCA-NOS NO 62? LUGAR ... 
AS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (3%), 
EM 64? LUGAR A ESPERANÇA DE VIDA 
(65 anos) NOS DEIXA EM 54? LUGAR 
E, FALANDO NA DISTRIBUIÇÃO DA 
RENDA, É A MAIS REGRESSIVA ENTRE 
46 PAÍSES PESQUISADOS ( dados do 
Banco Mundial). 

A EDUCAÇÃO VAI MAL 
Ao longo de 20 anos, os dados são 

alarmantes. A América Latina tem, se
gundo a UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a educação, 
ciência e a cultura) 44 milhões de 
analfabetos, sendo 30 milhões, brasi
leiros. O MEC (Ministério da Educação 
e Culrura) já diz que são 20 milhões 
de analfabetos e outros 30 milhões 
que não entendem o que lêem. Se
guindo as cifras, o IBGE (Instituto Brasi
leiro de Estudos e Estatísticas fala que 
vamos por os pés nos anos 90 com 
1/3 da população entre 7 a 14 anos 
fora das escolas. Muitos dados são di
vulgados, pouco é feito. 

Comparando dados de entrada na 
1? série do primeiro grau em 1978, onde 
de cada 100 alunos somente 22 termi
naram a 8? série em 1985, a UNICEF 
(Fundação das Nações Unidas para 
a Infância) afirmou, em um de seus 
relatórios, que a estimativa é de que 
dos 100 milhões de crianças que entra
ram na escola nos anos 90, 40 milhões 
abandonarão, sem concluir os estu
dos primários. 

Tudo isto acontece dentro deste 
país que, se de um lado, apresenta 
estas cifras aberrantes de outro lado, 
passou para o 8? lu1�ar na economia 
do mundo capitalisto. 

ObseNando estes dados podemos 
tirar ALGUMAS CONCLUSÕES DE CO
MO A JUVENTUDE TRABALHADORA VI
VEU NESTES ANOS. 

SOMOS O GRUl�O QUE MAIS 
CRESCE NA PC)PULAÇÃO ... 

De acôrdo com dados estatfsticos 
sobre o crescimento demográfico, a 
população entre 15-25 anos, será nos 
próximos anos, o grupo etário mais re
presentativo da pirê1mide demográfi
ca. Está aí, uma juV4:mtude sem espe
cialização, sendo rnão-de-obra ba
rata, sem perspectiva e muitos sem 
emprego._ o que mc1ls me marcou foi 
o crescimento da vie>lência, especial
mente aqui na Grande São Paulo nes
ta década, houve u11n crescimento de
200% de mortes vic1lentas de jovens
até 20 anos. São d !ferentes grupos.
Tem aqueles, os jus,ticeiros que tem
gente da polícia m:, meio. É impor
tante considerar ou.lfras realidades
como os grupos de, jovens com ca
racterísticas violenitas que tem sur-

gindo no melo da juventude. Estes 
são sintomas desta sociedade, sinto
mas de que ela não responde e, se 
não responde, tem que mudar" (Do· 
ra, Metalúrgica de São Paulo). 

AS CRIANÇAS VÃO CEDO 
PARA O TRABALHO 

Dentro deste grupo etário, cresce 
ano a ano o número de crianças tra
balhando. Numa população econo
micamente ativa de 60 milhões de tra
balhadores, 2 milhões, 880 mil, são 
crianças entre (10�14 anos) como parte 
dos 20 milhões e 40 mil jovens traba
lhadores (10-24 anos) - IBGE. A jovem 
Ana Lúcia (21 anos) desempregada 
da cidade de Recife exemplifico es
tes dados: "Lá no Recife, é grande 
o n� de meninas que acabam entran
do para a prostltuiç<io e marginaliza•
ção no geral". Além de vivermos em
péssimas condições de moradia. es
tamos privados de viver plenamente
nossa juventude com tudo aquilo que
temos direito. Nos castram o direito de
estudar. Menos ainda temos opções
de lazer, cultural, informação ... a gran
de maioria de nós, nunca foi a um
teatro e, poucos vamos a bons cine
mas. Como sair por aí a conhecer o
mundo (força de expressão) se temos



dificuldades de equilibrar em nosso 
orçamento as passagens diórias ape
nas paro ir trabalhar? 

O DESEMPREGO É BARRA 
PESADA! 

"Na cidade do Recife a gente pas
sa por grande dificuldades. Estamos 
na capital do desemprego e o pri
meiro emprego, nem se fala. É uma 
barra a gente vai chegando no local 
e os caras Já vão te pedindo no míni
mo 2 anos de experiência ... outra rea
lidade que marca nossa e outras ci
dades da região norte e nordeste é 
a migração. São famílias Inteiras e 
muitos jovens que deixam suas famí
lias para tentar uma vida melhor nas 
grandes cidades" (Ana). Alguns da
dos do IBGE apontam, que em 1970 
o população no campo era de 44%
e 56% no cidade, em 1987 o distribui
ção jó apontava 26,8% no campo e
73,2% nas cidades. "A realidade dos
Jovens do nordeste é: uns tem pouca
terra e outros não tem nenhuma; o
governo tem um projeto de irrigação
na minha região de 40 mll hectares
de terra Irrigada. Só que nosso ponto
de vista, não serve, principalmente
para a juventude. As famílias são nu
merosas, este pedaço de terra não
dá pro sustento pois são somente 6
hectares por família. Não tem condi
ções. Não dá nem pra criar uma ca
bra amarrada. Outro fator é que se
gasta multo: a água é multo cara,
os adubos.- toda esta situação vai
fazendo os jovens Irem para as cida
des vender sua mão-de-obra. Com
isto também tem aumentado muito ,
o índice de prostituição das meninas
que ao sairem do campo, não encon
tram trabalho. Tudo Isto faz a juven
tude desanimar, perder o gosto pelo
trabalho na terra, perder a própria
identidade de Jovem rural". (Manoe
lito, 26 anos - Jovem Trabalhador Ru
ral sem terra - Petrollna-PE).

O DIREITO DE AMAR, 
DESRESPEITADO 

Outra situação que marcou esta dé 
cada é no que diz respeito à nossa 
afetividade e sexualidade. Pouco se 
avançou na forma de educação fren
te a estes aspectos. Seguimos rece
bendo uma educação repressora 
pouco formativa e informativa. Hó um 
grande índice de gravidez de adoles
centes: muita mães solteiras, um gran
de número de abortos onde as Jovens 
correm risco de vida. Muitas morrem. 
Saímos dos anos 80 carregando uma 
série de questões, sem muitos respos
tas, e com muitas inseguranças que 
não nos permitem desabrochar e viver 
em forma plena e harmoniosa este la
do do vida. 

A JUVENTUDE E A 
PARTICIPAÇÃO ... 

Ainda que atravessamos momentos 
difíceis no história, a participação da 

ArquivoJOC 

juventude sempre cumpriu um papel 
significativo. Ao longo dos anos 70 a 
80, esta participação traduziu-se em 
várias lutas desde a liberdade poro 
os presos políticos até as diretas jó. 
Mais recentemente, vimos uma parce
la m1:1ito grande de jovens que, sem 
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medo de serem felizes, não poupa
ram esforços querendo que algo de 
nov0 acontecesse nas eleições presi
denciais. Ainda não foi desta vez, e 
sem dúvida, muitos jovens trabalha
dores ainda alheios à realidade, não 
perceberam a forço que tem. No en
tanto é visível o avanço na participa
ção da juventude. "A juventude deu 
sim um salto em sua participação; 
surgiram várias organizações Juve
nis_ Estamos nos sindicatos nos mo
vimentos de bairros, na igreja e em 
outros movimentos sociais" (Dora). 
"Para mim, faltou discutir no movi
mento dos trabalhadores nossas 
bandeiras específicas. Faltaram pro
postas mais direcionadas à juventu
de trabalhadora ... (Ana). 

Concluindo, a juventude viveu nesta 
década os reflexos do que foi o Brasil 
e o mundo. Seguimos vivendo em um 
país, onde os governos que passaram, 
com suas leis e "propagandeadas re
formas", pouco mudaram efetiva
mente na vida do povo. Pelo contrórío, 
muito da problemótica social se agra
vou no decorrer destes anos. 

Algumas situações no entanto fo
ram diferentes como Já vimos em rela
ções ao processo de abertura política 
no país. Tivemos algumas conquistas, 
como o voto aos 16 anos que "dão" 
à juventude um "pouquinho" mais de 
autonomia e reconhecimento da so
ciedade. Ao acompanharmos os fa. 
tos ocorridos na China e em outros paí
ses, vimos que também ló à presença 
da juventude foi um grito forte contra 
o autoritarismo e a repressão. Fica co
locado para todos nós, principalmen
te os jovens trabalhadores, o desafio
de seguirmos na conquista daquilo
que é nosso e de todos os trabalha
dores. Nós somos a força viva desta
sociedade. Desafiemos portanto, as
incertezas que vivemos hoje e partici
pemos da construção do amanhã.

Rosell P. Dias 
Equipe do Jornal e 
Coordenação Nacional da JOCB. 
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Entrevistar Carlos Alberto Libânio Cristo - Frei Beta - é uma experiência enriquecedora porque 
ele é um homem de ação e reflexão. Atende ó Inúmeros compromissos e solicitações de diferentes 

partes do Brasil e do mundo e, agora, foi a vez do Juventude Trabalhadora. Em uma hora e 
meio de conversa fica claro, entre outros, a intensidade de seu compromisso com o classe 

trabalhadora e, seu desejo de evangelizar, foz dele um homem de buscas. t também escritor 
e dos diversas obras que Já escreveu, uma se destaco - Fidel e o religião que tem mais de 

2 mi/hões de exemplares traduzidos em vários países do mundo, Deixamos agora que a próprio 
entrevisto digo o restante. 

Antonio de Pauta e Cristina Maria 

A JUVENTUDE 
, 

BRASILEIRA E A MAIOR 

SACRIFICADA 
JT - Quem é o frei Beta? E qual
a sua história? 

F. BETO - Sou frade Dominicano,
assessor da Pastoral Operória em 
S. Bernardo do Campo, assessoro
as Comunidades Eclesiais de Base
a nível nacional e trabalho tam
bém com educação popular. Sou
um dos diretores do Instituto Caja
mar, escrevo Livros, faço uma série
de biscates pastorais e de asses
soria no movimento popular. Neste
momento assessoro também a Co
missão Pró Central dos Movimentos
Populares. Eu sou mineiro. Fui da
JEC, na época do A, E, 1. O, U (JAC,
JEC, JIC, JOC e JUC) - era da JEC
de Belo Horizonte, fui dirigente na
cional da JEC, depois entrei para
os dominicanos. Participei do resis
tência à ditadura militar e estive
preso 4 anos. Ao sair da prisão em
74, eu fui morar em uma favela em
Vitória no E. Santo trabalhando
com CEBs. Há 11 anos que estou
aqui em São Paulo. Vivo do que
escrevo. Fiz um trabalho também
nos últimos 10 anos em países So
cialistas ajudando um pouco no
diálogo entre marxistas e cristãos,
Igreja e Estado. Tenho 23 obras pu
blicadas.

JT - O que é ser frei e o papel na 
comunidade religiosa? 

F. BETO - A palavra frei ou frade
quer dizer irmão. Aquele que per
tence a uma comunidade religio
sa. Sua responsabilidade é religio
sa. Nos dominicanos como em 
muitas comunidades, somos cha
mados ora de padres, ora de ir
mãos. Eu escolhi não ser padre. Eu 
acho que a minha vocação é mui
to mais para evangelizar do Que 

para cuidar de partes litúrgicas, 
sacramental e paroquial etc. En
tão eu costumo brincar dizendo 
que a minha situação na igreja é 
igual a das freiras, ( dentro dQ igre
ja) mas é uma brincadeira. E uma 
opção e que creio que é mais a 
vocação mesmo. 

JT - Na tua trajetória que tÍ(J)o de 
experiência foi te marcando e mo
tivando o teu engajamento? 

F. BETO - Olha, acho que a época
da ação católica foi muito impor
tante porque ela me deu uma no
va visão de fé cristã vinculado a
questão social. e a idéia de que
o cristão é aquele que se compro
mete com a transformação da so
ciedade. Foi marcante também a
minha militância, na resistência ao
regime militar, descobrir que ser re
volucionário é urna exigência da
fé cristã, de quem ta éomprome
tido com o projeto do Reino de
Deus na sociedade humana. En
quanto este Reino não se manif es
tar na sua plenitude, nenhum cris
tão pode estar conformado. Muito
marcante também foram os 4 anos
de prisão. Dois anos com presos
comuns e dois anos com preços
políticos. E aí foi toda uma desco
berta. Ao sair da prisão, morei na
favela cinco anos, trabalhei com
classes populares, todos muito po
bres, e durante os últimos anos com
trabalhadores de fóbricas. Todas
estas experiências me levaram a
um compromisso mais efetivo, e
objetivo com um mundo onde os
homens sejam livres. Uma ... socie
dade onde sejam erradicadas as 
causas daquilo que oprime e não
hajam explorados e exploradores.

No fundo eu não faço literatura pen
sando r,esse aspecto infantil, eu faço 
pensando"ª necessidade que eu tenho 
de partilhar com as crianças uma ma-
11eira própria que eu tenho de ver a 
vida. 

JT - Quanto as publicações -dos
seus livros infantis, quais são suas 
inquíetudes? 

F. BETO - Olha eu gosto de fazer
literatura infantil. Na verdade tenho 
este livro A Menina e o Elefante. 
que foi o primeiro texto em prosa 

' 



que fiz nesta linha infanto juvenil. 
Tenho também um livro de peque
nos versos chamado NATAL A 
MASSA POBRE editado pela Vozes. 

.Acredito que a literatura em garal 
é importante, mas a infantil, ajuda 
a criança a ir entrando nllma lógi
ca e perceber as contradições so
ciais, abrindo sua compreensão 
para justiça. No fundo eu não faço 
literatura pensando nesse aspecto 
infantil, eu faço pensando na ne
cessidade que eu tenho de parti
lhar com as crianças uma maneira 
própria que eu tenho de ver a vida. 
JT - Com todo esse volume de ativi
dades? Como fica a relação com 
sua faml7ia, crianças, amigos? 

F. BETO - Olha teve um tempo que
não tinha tempo pra nada. Mas
depois, a idade, as experiências
acumuladas, você vai tomando
alguns cuidados como por exem
plo: A saúde, férias ou finais de se
mana para descançar, fazer um
lazer, ver os amigos e as famílias.
Tenho partilhado da vida de mui
tas famílias em São Bernardo onde
tenho muitos amigos. Tudo isto é
muito necessório e sadio a vida.
JT - Como você analisa o papel 
da igreja na conjuntura do Brasil 
hoje? 

F. BETO - Eu acho que a Igreja tem
um papel importante, talvez não
seja um papel tão preponderante
quanto durante o regime militar.
Hoje temos com mais freqüência,
outros canais de manifestação rei
vindicação, protesto à nível de so
lidariedade etc. Tem a CUT, a
OAB, ABI, movimentos populares e
sindicais. Eu acho que a igreja à
nível de episcopado no Brasil ela
estó um pouco reticente. Isto é re-
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flexo da pressão do vaticano que 
quer, modificar essa linha progres
sista da igreja. Mas para maioria 
do clero, dos religíosos, sobretudo 
as CEBs e das pastorais populares, 
a igreja continua muito engajada. 
Atuante principalmente sobre al
guns temas como a questão Rural, 
a questão Indígena e a questão 
da defesa dos menos favorecidos. 
São temas que as bases da Igreja 
estão assumindo com muita deci
são e mantendo em pauta. Um 
exemplo, o tema da Reforma 
Agrária. A Igreja mexe mais nestes 
temas do que os partidos pol fticos. 
Mas a gente às vezes pensa que 
a igreja está recuando por causa 
das pressões sobre alguns bispos 
ou porque a CNBB não é mais a 
atriz única no palco das contes
tações sociais. Hoje há vários ato
res e atrizes e a Igreja não é a única 
vedete. 

Penso que o papel da Igreja é 
de ir em defesa do Direito dos po
bres e oprimidos e sinto que a 
CNBB continua nessa linha apesar 
das pressões e da repercussão dis
to na imprensa. 
JT - Qual a anólise que você faz 
da conjuntura, com o atual gover
no falando de ajudar os descami
sados: a imprensa atacando os 
sem Terra; o processo ele/foral em 
andamento ... 

F. BETO - A conjuntura de um lado
é difícil, na medida que estamos
num regime autoritário, onde a
classe trabalhadora é chamada a
pagar um preço muito desigual do
que se pedia às multinacionais e
aos grandes latifundiários. O nível
de organização dos setores popu
lares aumenta. Hoje nós temos o
PT, partido que quase fez um presi
dente da república. Tem a CUT. ..
agora, a gente está trabalhando
intensamente na criação de uma
central dos movimentos populares
e, inclusive, estou assessorando a
comissão Pró-Central. Há uma re
de muito grande de movimentos
populares por todo o país. Então
eu vejo que a gente Já não está
sendo só objeto, pelo contrário,
nos estamos nos fortalecendo e
buscando reverter na medida do
possível este processo. E acho que
é este o desafio.

JT - Como nasceu sua amizade 
com o Lula? 

F. BETO-A amizade nasceu a partir
do trabalho de pastoral lá em São
Bernardo do Campo. Sempre foi
uma linha daquela diocese apoiar
a luta dos trabalhadores nos sindi
catos, na medida daquilo que ela
tem de justa e de evangélica, por
que é uma luta por melhores con
dições de vida, e a vida é o dom
maior. Então já em 1980, quando
houve aquela grande greve de 41
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dias, eu me aproximei de todas as 
lideranças do sindicato, e em es
pecial do Lula. Inclusive quando 
começaram as perseguições, eu 
passei a dar um apoio à família 
dele, o que me levou Inclusive à 
morar na casa do Lula, durante o 
tempo em que ele esteve preso, 
pra apoiar a sua e outras famílias. 
Isto então criou um vínculo de ami
zade muito forte entre eu e outros 
líderes sindicais. Na medida em 
que Lula é o mais conhecido, fica 
parecendo que a amizade é só 
com ele. Mas há outros líderes de 
quem sou multo amigo. 

Acho que qualquer país socialista com 
todos os defeitos inclusive esses do Les
te Europeu está 1000 at1os, luz em ter
mos de justiça e ética nafrente de qual
quer país capitalista. 

JT - Marxismo - socialismo e o ser 
cristão no leste europeu. 

F. BETO- É positivo o que está acon
tecendo no Leste Europeu porque
nos permite enfrentar o desafio de
construir o socialismo no Brasil, pelo
menos não cometendo os erros
que eles cometeram. O que está
ali não põe fim no socialismo, é
o fim de um modelo Stalinista, bu
rocrático monopartidário, um mo
delo de socialismo que foi implan
tado pela partilha da Europa na
segunda guerra mundial. Não veio
de um processo revolucionário. O
processo de conscientizaçõo dos
trabalhadores foi muito precário e
a classe trabalhadora desses paí
ses do leste Europeu nem sequer
tinha sensibilidade para com os
problemas do terceiro mundo. T an
to que eles não se comparavam
com o terceiro mundo mas sim à
classe trabalhadora dos países ri
cos capitalistas da Europa que tem
um padrão de vida alto devido ó
exploração sobre os países do ter
ceiro mundo. Acho que é saudável
esta mudança no leste . abre a
perspectiva de construir um socia
lismo democrático, pluralista. com
religiões, liberdade de pensamen
to, manifestações, pluripartidário.
Agora de que maneira? Acho que
qualquer país socialista com todos
os defeitos inclusive esses do Leste
Europeu está 1000 anos luz em ter
mos de justiça e ética na frente de
qualquer país capitalista, porque
para um país capitalista dar certo,
é necessário que outros 30 deêm
errado. Enquanto é acirrada e crô
nica a crise do Capitalismo, no So
cialismo constitui-se como tema
de reflexão e anólise, e a meu ver
aponta para novas perspedivas
enquanto sistema.



8 - Juventude Trabalhadora 

Há uma juventude trabalhadora que 
11a verdade está privada da fase da i11-
flincia e juventude devido à co11dição 
precoce de entrada no mercado de tra
balho. 

JT - Como você vai vendo no con
texto atu0/ a situação da Juventu
de? 

F. BETO - Olha eu acho que há ju
ventude e juventude. Há uma ju
ventude trabalhadora que na ver
dade está privada da fase da in
fância e juventude devido à condi
ção precoce de entrada no mer
cado de trabalho. É uma juventu
de que envelhece muito cedo e 
que tem um tempo de vida muito 
curto. Por causa desta exploração 
intensa no mercado de trabalho. 
E há uma juventude da classe mé
dia e classe alta que é ainda muito 
sacrificada pelo autoritarismo, se
ja da ditadura, seja dos filhos da 
ditadura. Em seu projeto político 
afetaram de uma maneira muito 
grave o sistema educacional bra
sileiro. Hoje a escola brasileira se 
encontra num estado lastimável. A 
metodologia, o aprendizado, não 
forma a consciência. Isto tudo leva 
a juventude a angustiar-se. Há uma 
falta de perspectivas; falta de edu
cação; de esperança ... Daí a gen
te encontra os problemas pessoais, 
os desequilíbrios, a marginalida
de, a violência. Eu diria que a ju
ventude brasileira é a grande sa
crificada nesta história. 

É preciso criar uma humanidade de ho
mens e mulheres novos, filhos do casa
menw de Ernesto Che Guevara e Santa 
Terew de Ávila, ou seja, ao mesmo tem
po revoludonári.o e místico. 

JT - E a nível da afetividade da
Juventude? Quais as consequên
cias destas condições de vida? 

F. BETO - Eu acho que parte preo
cupante destas carências que tem 
a juventude diz respeito à educa
ção sexual. Nas escolas este tipo 
de educação deixa muito a dese
jar. Por outro lado a sexualidade 
é tratada à nível da manipulação 
pornográfica. E o machismo é mui
to valorizado na sociedade brasi
leira. Dai que eu acho que são pro
blemas oriundos desta falta de for
mação e informação a respeito da 
sexualidade. Convém á burguesia 
separar, não trazer junto com a dis
cussão da sexualidade, outros te
mas que afetam a vida privada 
das pessoas. Assim mantém suas 
políticas. Eu acho que deveria ha
ver um esforço de todos os movi-

mentes em socializar a discussão 
deste tema. 

JT - E a questão da mulher. Como
você vê esta busca de um papel 
mais participativo na sociedade? 

F. BETO - Houve um avanço muito
grande na medida que as mulhe
res passaram a se organizar. Pas
saram a ser sujeitas no processo 
social, político. A participar se en
gajando e a colocar a quéstão fe
�ini_na, a questão da mulher, os 
direitos da mulher, a sexualidade, 
etc. na discussão pública. Agora 
eú acho que falta muito. Primeiro 
porque é uma rnfnoria de mulheres 
que fazem isto. Segundo porque 
entre estas minorias nem todas 
questionam por exemplo o uso do 
corpo da mulher na publicidade 
ou nem todas defendem para suas 
empregadas domésticas a mes
ma liberdade sexual que defen
dem para si mesmo. Então há uma 
série de contradições no problema 
e por outro lado não conseguiram 
sensibilizar parcelas significativa 
de homens para o problema da 
mulher. O problema da mulher não 
é só dela é de toda a sociedade. 
Muitas mães ao embutirem nos 
seus filhos que o menino pode fazer 
o que a menina não pode, estão
nestes lindos papéis favorecendo 
a preservação do machismo. Eu
acho que há um avanço, por 
exemplo a criação de delegacias
de mulheres. Mas ainda é muito
pequeno diante do que falta fazer.
JT - Como você vê a dimensão ao
homem e a sua realização nesse 
processo? 

F. BETO - Eu acho que a realização
do homem e da mulher, as condi
ções do homem e da mulher novos 
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é fundamentalmente uma questão 
ética e espiritual. Agora, para isso 
é preciso mudar as estruturas por
gue numa hu_manidade demogra
f 1camente too expressiva, voce 
não pode mudar pessoa por pes
soa, e as estruturas facilitam a mu
dança de muitas populações e 
entre elas interfere no processo 
educacional nos vdlores. 

É preciso criar uma humanidade 
de homens e mulheres novos, filhos 
do casamento de Ernesto Che 
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Guevara e Santa Tereza de Ávila, 
ou seja, ao mesmo tempo revolu
cionário e místico. E que a fome 
do pão, seja saciada também 
com a fome de Deus. Onde tantc 
a dimensão espiritual quanto ma
terial existam nesta busca. 
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SERAO �os FATOS 

UMA FA'T ALIDADE? 

O 
Brasil encontra-se atual
mente, mergulhado numa 
profunda crise. Há vários f a

tores nesta crise: 1-A gravidade da 
situação social devido sobretudo, 
à crescente urbanização e con
centração da renda das fábricas 
e da terra nas mãos de poucos. 
2-A indiferença dos governantes
destas últimas décadas, frente à
questão social. O atual governo
não escapa desta tradição. A par
tir da década de 50 o país buscou
uma modernização econômica
nos moldes do capitalismo interna
cional. Mas não deu a devida
atenção para o desenvolvimento
social: trabalho, educação, saú
de, alimentação, habitação e
transportes para todos os cida
dãos.

Pontos de inte"ogação 

Será que a crise da sociedade 
brasileira, que vem de décadas e 
que atualmente tem tomado pro
porções gigantescas, deve-se so
mente, à indiferença dos gover
nos, ou possui uma raiz mais pro
funda? Será que junto a isto não 
deveríamos nos perguntar sobre a 
ineficiência do modelo econômi
co-social adotado, que embora 
tenha mudado em alguns aspec
tos, de um governo para outro, no 
essencial, permanece o mesmo? 

Palavras bonitas ... 

Um dos acontecimentos funda
mentais hoje, na América Latina, 
é uma orientação neo-liberal que 
vai aparecendo nos vários gover
nos que se elegeram no Continen
te: livre negociação: privatização 
das estatais; abertura para as im
portações etc ... Esta orientação, in
teressa ao imperialismo, que exer
ce pressão devido à dívida exter
na. No caso brasileiro, junto a este 
fato soma-se o modo autoritário e 
anti-democrático, adotado pelo 

atual governo ao tratcir dos proble
mas sociais. Isto é contraditório, 
pois é o mesmo govE�rno que diz 
ser moderno é o defensor da de
mocracia. 

O que nos revelam 
os fatos 

A situação social é grave. No 
Brasil a problemática da terra re
presenta uma das mo1iores contra
dições sociais. Uma estrutura agrá
ria velha e inquestionável do ponto 
de vista dos dominant,es (imexível), 
revela uma concentração de terra 
muito grande: de um lodo, imensos 
latifúndios, muitos delles improdu
tivos, pro outro lado, a existência 
de milhões de famílios sem terra 
espalhadas por todo o Brasil. Cal
cula-se que existem cerca ae 12 
milhões de famílias se,m terra. Nos 
últimos anos têm sido freqüentes os 
conflitos entre agricultores sem ter
ra e o governo e a UD R (União De
mocrático Ruralistaj - organização 
que reúne os maiores latifundiários 
do país que entre outras, utiliza-se 
de violência física no campo con
tra os trabalhadores nJrais). Decor
rente disto, acontecE�ram inúme-

ras mortes no campo (Chico Men
des, Pe. Josimo) são exemplos mais 
conhecidos; mas há centenas de 
mortos anônimos conforme publi
cou a CPT (Comissão de Pastoral 
da Terra). Veja o seguinte Quadro

sobre Conflitos de Terra no Brasil 

(1985-89) 

Anos Conflitos Assassinatos 

1985 636 125 

1986 634 105 

1987 582 109 

1988 621 93 

1989 500 56 

Total 2.973 488 

Douglas Monsur 
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Nestes últimos cinco anos houve 
portanto cerca de três mil conflitos 
e neles foram assassinados 48f 
pessoas na sua grande maioria tra
balhadores rurais sem terra elimi
nados por pistoleiros a serviço dos 
interesses dos grande latifundiários 

Um exemplo recente - O
Rio Grande do Sul 

O conflito mais recente ocorreu 
em Por to  Alegre (RS) no dia 
08.08.90 entre 500 agricultures sem 
terra e a polícia militar. Do con
fronto resultou a morte de um sol
dado da PM e muitos agricultores 
ficaram feridos inclusive a bala. É 
de se lamentar a morte do soldado 
e dos agricultores que estão grave
mente feridos. Mas, sobretudo, é 
de se revoltar pelo modo como se 
buscou resolver o problema, onde 
foi ativada a PM e a Polícia de 
Choque e se reprimiu violentamen
te o protesto. A imprensa burguesa 
do Rio Grande do Sul, liderada pe
la RBS-TV, pelo Jornal Zero Hora e 
pela Rádio Gaúcha, ambas sucur
sais da Rede Globo, estão procu
rando tirar proveito dos aconteci
mentos, acusando o movimento 
Sem Terra e os colonos de serem 
manipulados pelo PT, pela CUT e 
pela Igreja. Sendo ou não manipu
lados como diz a imprensa bur
guesa: Existe ou não a necessi
dade de uma repartição de ren
da? Existem ou não milhões de 

pessoas sem terra, sem habita
ção, sem escola, sem atendimen
to médico, sem alimentação etc.? 
O que de concreto o governo fe
deral e os govemos estaduais fi
zeram além de reprimir as mani
festações da sociedade clvll, pa
ra resolver estes problemas? 

Diz a Nota Oficial do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra de 09 
de agosto de 1990, sobre o episó
dio narrado acima: "Os compa
nheiros que sofreram a repressão 
são de três acampamentos: da 
Fazenda Annoni, onde estão há 
mais de 5 anos, esperando uma 
solução; de Capela, há mais de 
03 anos e de Cruz Alta, há mais 
de 02 anos. Já realizaram todo 
tipo de manifestação pacífica 
possível para exigir seus direitos. 
Foram mais de 50 audiências 
com o Govemo Estadual e Fede
ral, responsáveis diretos por essa 
repressão. O Ministro da Agricul
tura. Dr. Cabrera, também é res
ponsável direto já que, em 3 au
diências, foram feitos acordos 
concretos e o Govemo não fez ab
solutamente nada". 

E como vão os 
trabalhadores 
urbanos? 

Os trabalhadores urbanos, no 
Brasil inteiro estão vivendo os resul
tados dramáticos do Plano Collor/ 

Q 

Zélia. Milhões de desempregados 
greves por reposição das perdas 
salariais pelo país afora e aumento 
triste da violência urbana princi
palmente contra os jovens pobres 
das grandes cidades. 

Em Volta Redonda RJ, os meta
lúrgicos da Companhia Siderúrgi
ca Nacional ficaram parados 
quatro semanas, paralisaram o co
mércio da cidade que depende, 
para funcionar, das compras dos 
trabalhadores e suas famílias. No 
final, o Superior Tribunal do Traba
lho, em Brasília, preferiu agradar 
ao Governo Collor e a seu Plano 
de arrocho mais do que seguir os 
preceitos trabalhistas da Constitui
ção que se obedecida, daria ga
nho de causa aos metalúrgicos. 

Para setembro próximo, a cate
goria dos bancários enfrentará ne
gociações difíceis com os pode
rosos banqueiros que, em plena re
cessão nacional, ainda estão ob
tendo imensos lucros, como de
monstram os relatórios recentes do 
Bradesco e de grande outros ban
cos. 

As eleições 
Nesse clima geral de pauleira 

em cima dos trabalhadores do 
campo e da cidade, vêm aí as 
eleições para governador, sena
dores e deputados federais e esta
duais. O clima não está para fes
tas. O povão parece ou desinte

ressado ou enojado dian
te da intensa propagan
da eleitoral já nas ruas. 
Mas acima de tudo o po
vo simples continua desin
formado e não sabe ain
da distinguir os partidos 
entre si e quais são os can
didatos diretamente res
ponsáveis há anos pela si
tuação de penúria que o 
trabalhador brasileiro 
atravessa. 

É hora de esclarecimen
tos urgentes junto aos Jo
vens Trabalhadores e junto 
à população em geral 
para que haja esperan
ças de se eleger principal
mente trabalhadores ho
nestos que não enganem 
o povo com demagogia
barata e trabalhem nos
Estados e no Legislativo f e.
deral para tirar o país do
atoleiro em que está. Tra
balhador vota em Partido
de Trabalhador! E PT, sau
dações, minha gente.



Este espaço do jornal é para os leitores 
apresentarem sugestões, críticas e 

corresponderem entre si. Publicamos a 
seguir algumas das mensagens 

recebidas que nos agradecem � 
incentivam a publicação do Jornal. 

Nosso trabalho torna-se 
mais gratificante quando 

encontramos ressonância dos companheiros 
engajados na mesma luta. Continuem escrevendo-nos. 

Não conhecia ... 

Mas gostei; 

R 
ecebi o número de relança
mento do Juventude Traba
lhadora. Não conhecia mas 

gostei, e muito quero pedir-lhes 
que mandem também para algu
mas pessoas das quais farei um tra
balho para que sejam assinantes 
( 5 pessoas). Boa Sorte para vocês 
e que Deus abençoe tudo o que 
fazem. 
IR. NELY (BH) 

Informação 

Alternativa 

É dado um importante salto na 
formação e informação da juven
tude, através da retomada do "Ju
ventude Trabalhadora'', e sem dú
vidas esse veículo se apresenta co
mo um importante reforço as pilas
tras da informação alternativa. 
Gostaríamos desde já de nos colo
carmos como apoio a essa inicia
tiva e fazer sugestão: Fazer um 
quadro das principais atividades 
juvenis que se apresentam no país, 
na área econômica, política e so
cial. 
CEDAC • RJ. 

Como vão 

as lutas? 

Como vão as lutas? espero que 
bem, pois em matéria de jornal o 
"JT' estó muito bom: Conhecido 
jornal anteriormente e agora me 
parece que como estó apresen
tado, o jovem encara melhor. Está 
bastante comunicativo. U e passei 
paro outros companheiros lerem. 

Também li a proposta de assina
tura. Quanto a questão financeira, 
nossa situação é precária mas va
mos criar condições para adquirir 
o jornal. Um forte abraço para to
dos.
JUNDIAÍ 

Cuira/Unipop 

Propomos a permuta de assina
tura do jornal com a revista CUÍRA 
da Unipop. Nos comprometemos 
também em divulgar o seu jornal 
em nossa publicação. 
INSTIMO UNIVERSIDADE POPUIAR. 

Saudações - R.O. 

Recebemos e agradecemos o 
exemplar n? 01 do jornal "Juven
tude Trabalhadora". Estamos soli
citando uma assinatura anual pa
ra continuarmos recebendo o jor
nal. Enviamos também uma lista 
de contatos para que possam di
vulgar o jornal de vocês. Sauda
ções fraternais. 
PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 

Vão em frente ... 
Recebemos vosso "Juventude 

Trabalhadora", parabéns. Está 
muito interessante. Vão em frente. 
Estamos juntos nessa luta, Um baita 
abraço, em nome de todo movi
mento. 
MOVIMENTO DOS l1W1ALHADORES SEM TERRA. 

Juventude Trabalhadora -11 

CURTAS 

ÍNDIOS: A empresa Mendes 
Júnior é a principal responsável 
pelo aumento da Malária entre os 
índios que vivem no território Kaxa
rari. Em Maio de 1988 esta empresa 
iniciou a exploração de uma pe
dreira de granito no território dos 
índios. Para isto, aterrou um Igara
pé, criando na área um lago de 
águas paradas, onde tem prolife
rado o mosquito transmissor da 
doença. No mês de Julho 25% (36 
casos) dos 140 Kaxarari localizados 
em 2 municípios estavam com Ma
lária. CIMI 

SALÁRIO MÍNIMO: Há 50
anos atrás o salário mínimo já valia 
pouco, já não dava pra quase na
da, mas valia mais do que hoje. 
Atualmente o salário mínimo, se ti
vesse no mínimo o mesmo valor de 
1940 (ano em que foi criado) seria 
de CrS 16.935,11. Vale 67 dólares, 
sendo menor de que outros países. 

JOC BRASILEIRA: reunindo 
7 4 jovens trabalhadores de dife
rentes estados do país, a JOCB, 
realizou sua 27? Assembléia Nacio
nal, no mês de julho. Refletindo so
bre a realidade brasileira, princi
palmente sobre a vida da juven
tude trabalhadora, foram desta
cados os problemas mais sentidos, 
as bandeiras de luta e os desafios 
para a ação que os militantes de
senvolvem no dia-a-dia. Foi uma 
assembléia marcada pela criativi
dade e entusiasmo dos jovens pr.e
sentes. 

Outras entidades: tam
bém neste período entre julho e 
agosto, realizaram suas assem
bléias nacionais: ACR JOVEM (Animação 

dos Cristãos no melo Rural); ACO (Ação Cató
lica Operária) e P0 (Pastoral Operária). 

ERRAMOS: Na página 11 do joma.l 
a11terior, na seção das CURTAS, lê-se doeriçai 011de 
está escrito "doçura". 
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ÁRIES: (21/03 o 20/04) Con
vém que aproveites o prima
vero poro realçar o campino 
que habito o teu coração. 

�---=--..JEvite o solidão nas primeiras 
noites de outubro. Te forá bem e ao teu 
amor uma carta ou um beijo selando o 
carinho tão pouco partilhado. Ouça com 
atenção especial os adolescentes de tua 
rua; pode ser que haja neles uma certa 
falta de esperanço, por(lue a vida de re
pente ficou mais feia depois de março. 

TOURO: (21/04 a_ 20/05) Cuide
bem de tua soude para não 
precisar recorrer a um hospi

/J ( tal público, sobretudo agora
'----.:..:...._..;__J que os preços dos remédios 

foram liberados. Para aliviar a tensão que 
estes problemas sempre provocam nas 
pessoas mais sensatas, procure fazer, an
tes de dormir, exercícios respiratórios. Se 
não bastar, urna vez por semana deite 
no colo da pessoa amada. Deixe que o 
teu amor te desalinhe os cabelos e conte 
histórias bonitas para o teu sono de menino 
(aJ grande. Mantenha a coerência com 
os (]migos. 

GÊMEOS : (21/05 a 20/06) 
Amantes da natureza, os na
tivos de Gêmeos, não devem 
confundir o verde das matas 

L----=='---'- com o verde oliva do exér-
cito. Portanto cuidado, bostante cuidado, 
se te aproximas dos 18 anos. É perigosa 
a Idéia de defesa da pátria que se ensina 
à juventude no exército. Até então, tem 
sido apenas o defesa dos privilégios dos 
ricos. Além do mais é lá que se aprende 
às lições de guerra. Não esqueça Hlroshi
ma! A paz, amigo de Gêmeos, é um cora
ção que se abre para o outro em sinal 
de partilha e não permite a opressão entre 
os homens. 

CÂNCER: (21/06 a 21/07) Não 
se deixe abater pela deses
perança, Côncer. A exemplo 
dos passarinhos, quando lhes 
tiram a liberdade, canta pa

ra afastar a tristeza. Com a chegada da 
primavera, aproveite para denunciar a 
ausêncía de flores nos quintais e no cabelo 
das meninas. Sobretudo as jovens preci
sam ensinar aos seus namorados a lição 
nova e transparente, de oferecer flores aos 
amigos de bar. Ah, amigo de Côncer, la 
me esquecendo, no dia 4 de outubro or· 
ganlze algum ato de relueldia à memória 
de Jenis Joplin. 

Horóscopo para 

os que duvidam 

ANTONIO RODRIGUES. 

LEÃO: (22/07 a 22108) Explore 
ao máximo o teu espírito críti
co, mas evite as suposições 
demasiadas. Os Leoninos e 
filhos de camponeses devem 

deixar de lado o idéia de reforma agrária 
corno dádiva do governo. Tratem de or
ganizar os companheiros e preparar a co
lheita da consciência nova. Espalhem en
tre os meninos a grande notícia e ensi
nem-os a sabedoria da terra para que 
cresçam vigilantes. Somente assim conse
guirão romper as cercas do latifundio e 
assustar o "búfalo bili" reinante. 

VIRGEM: (23/08 a 22/09) O 
dia da tua juventude se apro
xima e coincide com o Início 
da estação das flores. Con
vém para a tua juventude 

mais permanente, misturar o mel da vai-
dade ( que tanto te persegue) ao sal do 
clamor dos que habitam o lado mais 
amargo da vida. E creia que sozinho nun
ca, mos íunto a outros alcançarás a mora
da amada da fraternidade. Está em tuas 
mãos o futuro, virginiano (a). Se amas a 
poesia cante ao solo da brisa, na manhã 
do dia 21 de setembro, uma canção ao 
imortal Poblo Nerudo, por que ele tam
bém amou a liberdade. 

LIBRA: (23/09 o 22/10) Para 
evitar o tédio despreendo-te 
dos pel"\somentos negativos 
e posse o olhar a vida com 
maior otimismo. Na próxima 

terço-feira antes do por do sol, se habitas 
perto do mar, deixe de lado toda a rotina 
e vá, de preferência acompanhado ( a) 
embriagar-te fundo no frescor das águas. 
Se não tens o mor, escreva no muro um 
poema de infância ( aquele que guardas
te para o teu amor escondido. Lembre
te?). Na verdade, Libra, o teu coração es
tá prestes a receber uma grande notícia. 

Q
- ESCORPIÃO: (23/10 a 21/11) 

:::::::- . Aprenda de uma vez por to-
- das, Escorpião: ninguém· - avança na solidão. Como

�--.::;__ __ 4 disse o poeta: ''basto de ser-
mos o solitária vanguarda de nós mes
mos". É preciso a partilha. Não partilha 
do ouro e do mar entre as nações, nem 
só o partilha frógil do amor fugaz. Para 
aprender fazendo, participe de uma rebe
lião organizada pelos meninos do teu bair
ro ( aqueles meninos que guardam estrelas 
no olhar fatigado). E poro que possas atin
gir o verão, sem contudo ferir a primavera, 
ofereça ao teu vizinho, ao fim de cada 
tarde, um rasgo dourado desta tua ter
ntJra. 

SAGITÁRIO: (22/11 a 21/12) No 
primeiro decanato, os nati
vos de sagitário estarão sujei
tos a algumas tempestades 
amorosas. Mas com o tempo 

as coisas se definirão e para melhor. O 
período é propício para reflexões sobre 
o futuro. Controle o seu ímpeto consumista,
sobretudo nestes tempos de instabilidade
econõmíca. Se não pretendes aprender
a mentir evite assistir o Jornal Nacional.
Um conselho de amigo: se não resolveste
ainda aquele velho problema salarial, si
ga a mesma receito dos trabalhadores
da FORD. Reaja, Sagitariano (a).

CAP RICÓRNIO: (22/12 a 
20/01) Um pedido de refle
xão, capricórnio: embora os 
tempos não sejam dos mais 

..._ ___ ---1 aprazíveis, é sempre hora de 
começar a mudar. Não se deixe levar pelo 
desinteresse. Aproveite o dia 3 de outubro 
para manifestar com esta realidade que 
amordaça a vida de tua gente. Converse 
com os amigos e companheiros de traba
lho. E veja: se tu não participas da política 
estás de um certo modo, permitindo que 
outros façam politicagem. Todavia não 
penses que se resolve tudo através de vo
to. É preciso no dia-o-dia comprometer-se 
mais. 

r-,,,
=:_=�:_;• AQUÁRIO: (21/10 a 19/02) 

Abra uma brecha no teu dia 
e deixe que a ternura dos 
teus olhos inaugure o sol na vi
da dos que te rodeiam. É pre

ciso um esforço permanente, aquariano, 
para que os problemas não se coloquem 
acima da capacidade tua de r�pensar 
o mundo e agir de formo mais coletiva.
Aprenda a lição do rio. Não te preocupe
tanto se as margens são estreitas, Provo
que a ruptura. invado o campo e faça
florescer os trigais.

PEIXES: (20/02 a 20/03) Infeliz
mente teu aniversório coinci
diu com a tempestade de 
março. Sorte a tua se ainda 

L----'--'---1 não perdeste o emprego. Os 
nativos de peixes são sensíveis às causas 
do povo e não cultuam a hlpocresia. T ai 
espírito não lhes permite submissão àquilo 
que julga estar errado. Os Psicidnos de
vem aproveitar o 7 de setembro para faze
rem uma reflexão sobre a Independência. 
Os que estudam devem lembrar aos pro
fessores de história de expllcarem melhor 
a questão da Dívida Externa toda vez que 
forem falar da Independência Brasileira. 
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CARA (O) AMlGA(O}, 

v,wê c_:st.� r�<·ebe:nd0 o .-:;egunde numero d,� ,J()N..N':\t, J\!Vlt�,ti

'J'tJD�·'. 'l'HABALHA))ORA. Quer<�mtH� c,.Hnpart.i 1 h;.;..r t:()llt V<>�i� 110,;.li>:l �� l eg-ri3 ptH' 

este f:-ito. Sem <lÚvida8, ,, repr-:rc11i-;,";iü (lbtJ<l;j 1�e10 r(�i:inç.arnen'lo do Jo_r:

na I no::; redobram ú :irdn11J. Ao 111..-·�·11,J tenipo nul"-Sa a.va1 iaç�ú � $1..\�(."!lin,íio � 

<le ou t r-.-iS pesso;1s, no� pe.r-m i t.- t r·:-1.m const:-il,éir hi l h.as q u �, e,,.pérmnora .1 r 
i 

<'•H·r·:i·gi ndo. 

Queremos que a J,1 v,�11 tu.de 'l' raba 1 h adora ;:;i:=J a um J<H''lHi l

com pa1·Liciµ;-1<,:âo constante do� 1->eU� le'it,,.)r-eA. ,); ini,:.i:;ndo e:,,i:-3, pr1d i,

mo� ;-1 v,H:e uma av;� 11.ac,:?io o :-:-:\.,lf-.;''l',tÕe,-s. Par.-:i aj11d;u·, e·i i:ibQr;--H'm<>S um ro-

tei r·c): 
-

1. Corno voce ava1ia :1 

r1;-:i.l:

J. Que tema,,:; voe e ma i i;, gostou?

� 
pesso;H, v<>C<'! i-;l\ger,-. :(· o .J.'I'. ent,t·evi�t.e1

Agra<le:c i menr,o 7

RUA coN DESSA DE sJ.lO JOAOUlM. �IS CEP 01320 ó�LA V!STA 

... 
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CARO(A) AMIGO(A): 
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Voce esta recebendo o numero de relançamento do 

JUVENTUDE TRABALHADORA, agora em forma de revista, como cortezia:

Ele esteve ausente por um periodo devido a dificuldades financei-

ras. 

�ativados pela necessidade de um meio que infor -

me, denuncie e discuta a rcdl idade oa Juventude Trabalhadora, fi

zemos muitos esforços para garantir sua volta.

Entretanto sabemos que e um desafio manter uma 

revista que se propoe ser um instrumento alternativo e que tenha

que se contrapor com o poder dos meios de comunicaçao e a massi

ficaç�o. 

-

E por isso que precisamos seu apoio para que 

possamos garantir este meio que consideramos de grande- imp ort�n

c1a para a organ 1zaçao e formaç;o dos Jovens Trab�lhadores. 

Por isso propomos que voce sej a üm assinat� da

REVISTA J.T.

Desde j a un, Abraço,

A kEDAÇÃO. 
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AMIGOS E 

COMPANHEIROS, 

Aqui está o nosso 3º

3o�etim. Acreditem que não 
é m�ito fácil não, mas a 
g�nte vai procurando se� 
pre melhorar, sempre qu� 
rendo levar a melhor 
mer.sa.gem o

E como promete-
, 

mos, neste numero e� 
tamos falando de " I'J:: 
NORES TRAB•\LHANDO "º 
O que apresentamos 
não é um grande rela-

- , ,/ to. Nao nos e poss1vel 
dizer tudo o que é a re� 
lidade do menor que traba
lha, porque isso exigiria pá�in�s e mais páginas do Boletim,e 
voce não teria tempo prá tanta.,leituraº 

Nós queremos, jovem amigo, qtie a.o ler este Boletim, vo 
cê co�ece a se preocupar com a re lidade do menor, que é i 

, -

gual a suaº Queremos que você aiba um pouco mais do que e a 
vida do menor : lá na roça, n fÍbrica, os menores comerciári 
os, os biscateiros u • 

Precisamos lembrar, e isso é muito importante, que 1979

é o ANO INTSRNACIONAL DA CRIANÇA. É claro que muita gente , fala nissoº E nos, o que podemos falar? Ora, o menor para 
, -

nos, sao as crianças que trabalham de sol a sol, que que 
rem estudar e não podem, que querem ser gente, que não têm o 
que comer e muitas vezes se tornam II trombadinhas ", depois ' 
são presos e vão-se marginalizando cad� vez mais •• º 

Por isso, este Boletim quer, acima de tudo, que no ANO 
INTERNACIONAL DA CRIANÇA, a gente TOME CONSCI�CIA da situa
ção do menor que trabalha, e comece a fazer alguma coisa pa 
ra mudar essa triste realidade 0

* Juventude Operária Católica *
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. 
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• SALVADOR

" Eu comecei a trabalhar com 
16 anos de idade numa loja de sa 
patos. Levei 3 meses porque ela 
não queria assinar minha carteira.. 
Depois comecei a trabalhar como • 
contínuo num escritório de advo
caciaº Assinaram minha carteira, 
e fiquei lá 8 mesesº Dentro des 
te espaço de tempo, trabalhei no 
horário da firma. Ganhava como• 
menor : Eu saí porque-eles queri
am. que eu trabalhasse até 10 h,2 
ras da noite. " 

- Outro 1 " Numa empreiteira
encontrei muitos menores que es
tão sofrendo muito mais que eu. 
Nós não temos carteira assinada e 
todos precisamos trabalhar para� 
judar em casaº Chegamos tarde , 
não temos tempo de ir ao colégio. 
Dentro da firma, pegamos duro e� 
mo os adultos e ganhamos Cr$ 6,50 
a hora. Trabalha.mos 8 horas por 
dia e depois a programação até às 
22 horas. Muitos chegam. em casa' 
às 11 horas da noite, cansados. 
Depois perdem 2 dias no salário. 
Toda noite 10 menores dobram. 11 

3 

• SANTOS

" Tenho 13 anos - Eu olho bem 
prá cara do freguês, se ele está 
com roupa em ordem, ofereço uma ' 

, , 

engraxadinha o Assim e que da ce,r 
to, e eu posso tirar Cr$ 200,00 ' 
por dia. No fim do mês, se nã9 ' 
chover muito posso tirar ateºººº 
CrS 2.500,00 o Metade fica com a 
minha mãe e a outra metade eu 
guardo numa caderneta de poupança 
em nome da minha tia ••• " 

• MATIAS BA.RJ30SA

" Tenho ·16 anosº Na minha ci
dade tem umas 10 fábricas de cal
çados. Onde trabalho são uns 
150 operários e destes 120 somos 
menores de 18 anos. Muitas vezes

não assinam. nossa carteira ou não

colocam o que ganhamos de verdade. 
O nosso.salário varia de 300,00 a 
600,00. Os que ganham mais do 
que isso é porque têm mais tempo 
de serviçoº Além disso temos que 
dar a produção e fazer horas ex -
tras o " 
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Tudo isto ajuda a gente a ver um pouco a realidade dos menores ' 

no Brasilo Poderíamos continuar apresentando depoimentos. Aqui fa
lamos no engraxate, no pedreiro, no comerciário, no biscateiroº Há � 
i�da os que são bóias-frias, trabalham na agricultura, os que traba -
lham em fábricas o •• 

No Brasil existem perto de 50.000oOOO de menores 
até 18 anos de idade. SÓ no estado do Rio de Jan 
neiro há 15 milhões de menores abandonados. 

-

Perto de 5 milhÕes
9 com menos de 14 anos traba -

lham na agricultura. 
Na indústria e serviços, trabalham. aproximadume� 
te 3 milhões de menores. 

Nas lavouras os menores trabalham principalmente em épocas de 
plantio e colheita. São bÓias-frias, nas mesmas condições de trabalho 
4ue os adultosº Ãs vezes rendem mais no trabalho. Recebem a metade ou 
nem isso, do salário que ganha o adulto. 

É importante dizer ainda que quase 80% doe trabalhadores em co -
mércio, confecções, mercados têm menos de J:8 anos. 

Há cerca de 30 entidades de '•promoção sociar: espalhadas pelo Bra 
sil, que se chamam "círculos de amigos dos menores patrulheiros". Es: 

' sas entidades juntam os menores nos bairros pobres e os encaminham a 
indústria e ao comércio para trabalharem sem registro na carteira, 
sem direito à férias, INPS e recebendo muito menos que o salário míni 



mo, sendo que a maior parte do salário fica para o "círculo de ami -
" gos.... • 

--•- Onde estão os menores-trabalhadores na
sua cidade? O que fazem? 

--•- Na sua loja, na sua fábrica.ºº Quantos são? 
Em que trabalham? Em que condições? 
Quanto ganham? 

, , 
- d  t d '  E assim seguem-se numeres e mais numeres, que vao emons ran o 

a presença decisiva dos menores no meio da Classe Operária. Eles es 
tão aí, sofrendo na carne as mesma.e duras condições de trabalho quê 
os trabalhadores jovens e adultos. Sofrem mais, porque começam mais 
cedo. As firmas preferem ter menores a seu serviço, porque lhes p� 
gam menos,e porque eles reagem menos duma forma organizada • 

• e em outros países ? 

.Na Venezuela a metade da 
populaçao, mais ou menos seis 
milhões é menor de idadeº Des 
tes, ma}s da metade estão mal
alimentados, morrem duas cri 
anças a cada minuto e existem 
mais de 1 milhão de crianças 
abandonadas e duzentas mil 

,., ' nunca vao a escola. 

.Na Colômbia existe perto 
de 3 milhoes de menores traba 
lha.ndo, e que representam qu� 
se a metade da população in -
fantil o

.No Marrocos menores de 
8 a 12 anos trabalham até 70 
horas semanais nas fábricas ' 
de tapetes, muitas vezes g!
nhando somente a alimentaçãoº 

.Na Tailândia, existe o
ficiaL�ente cinco mil empre -
sas que exploram meninas, que 
em grupos de 50 trabalham 14 
horas por um pra.to de arroz. 

Por outro lado, essa realidade vivida diariamente pelos meno 
res em nosso pa!s, e no mundo, vai sendo aos poucos enfrentada e 
combatida por eles mesmosº Vamos mostrar experiências de menores -
trabalhadores que participam do Movimento JOC; 

1- COMERCIÁRIA , BRASIL

•Gou balconista-16 anos, traba
lho numa loja de tecidos e confec
ções. Nós trabalhamos �os sábados 
todo o dia, à tarde é hora extra. 
Nos encontros se falava muito na 
questão de salário, exploraçãoººº 
Eu constatei que isto era a minha' 
realidade lá na loja. AÍ comecei a 
conversar com as minhas- colegas s� 
bre as horas extras, a comissão,as 
vendas, o lucro que o patrão tem • 
às nossas custas. 

Um dia o patrão reuniu as 
funcionárias e disse que iria ' 
baixar·o salário de Cri 1.400,00 
para CrS 1.200,00º As meninas ' 
ficaram revoltadasº Daí fizemos 
uma reunião de urgência na esca
daria da Catedral. Fica meio g_2 
zado, mas foi o único lugar que' 
achamos. Eu e ma.is quatro disou 

-

times o problema e ficou resolvi 
do que deveríamos ficar muito Ü

-

nidas e fazer tudo para ele não 
baixar o nosso salário. 



AÍ ele me acusou de fazer g� 
pos na loja, estar influenciando 
�º meninas, eu discuti muito com e 
lt, ndquele dia, as meninas também 
e�; tav3.m presentes. Ele alegou tu 
do, que tinha mui tas d{ vid.�s para' 
pag�r, que o movimento estava fra 
co ••• Fiquei pensando comigo " e o 
lucro do Natal? " o

Depois de muita discussão ª!!

tre nós, ele concordou em pagar ' 
�r$ 1.400,00 para as que tinham� 
is de um ano de loja e que as nov� 
tas iriam receber Cr$ l o llO,OO o

1 
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Coisa que não acho justa porque €S 
, tão fazendo o mesmo que nosº 

O problema é que a maioria 
das meninas que entram lá nunca ' 

' 
, ,., trabalharam antes, isto e, nao 

têm muita experiência neste ass� 
to e podem ser facilmente passa 

, das para tras o

Mas tu.do tem a sua primeira 
vez, este também é o meu primeiro 

\ , -

emprego e no começo eu tambem nao 
tinha muita experiência, depois ' 
comecei a conscientizar-me com a 
ajuda do grupo.0011 
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s�vermo. o de boné. quer entrar no sindicato quando crescer 

a:: NUMA CARPINTARIA. VENEZUELA, 

"Trabalho numa carpintaria e fa 
zemos m6veis para cozinha : mesas,
• ·111r-iiraso º º O espaço da fábrica é
f);:·-l.Ilde apesar de trabalharmos num 
�otal de 15, e o menor sou eu que 
tenho 15 anos, outro com 20 e o 
resto tem de 23 anos para cima. 
Tem nove meses que trabalho, e ga 
!1!10 agora 25 bolÍvarea diáriosº 

O que mais gosto no trabalho, 
é quando os companheiros.me ensi -
nam a trabalhar nas máquinas. O '  
que não gosto é de limpar os banh� 
ros, recoD1er o lixo, pois os res
tos de madeira e fórmica provocam• 

cortes nas mãosº As luvas de s� 
gurança parecem ser de brinquedoº 
A firma comprou as mais baratas• 
que achOU o

, Prometeram-me aumento ha 
quatro meses e até agora n··,.daº A 
cho qu� quando qualquer menor c� 
meça pela primeira vez a traba -
lhar, a primeira coisa que deve' 
fazer é perguntar quanto vão-lhe 
pagar e que tipo de trabalho vai 
fazer, senão é obrigado a fazer 
de tudo •• o" 

r � Como reagem os menores-trabalhadores que voce 
conhece : • no seu bairro 

• no seu local de trabalho?

s 
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r � UMA GRE\/E EM BELO HORIZONTE ! 
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Muita gente oeve ter ouvido 
fal�r em confusÕeJ 1á prás bandas 
de Minasº Muita gente soube das 
greves dos trabalhadores da cone -
trução civil e da morte de um ope-
rario o Muita gente deve ter criti 
cado seriamente a atitude daqueles 
trabalhadores, mas nem todo mundo 
consegue entender porque acontecet' 
tudo aquilo o

Nem todo mundo sabe o que há 
por trás de piquetes meio violen
tos, da angústia demonstrada pelos 
trabalhadores naqueles dil?ys de 
greve. Ora companheiros, para en 
tender não é preciso pensar muito: 
Por experiência de vida e trabalho 
sabemos da grande maioria de traba 
lhadores que estão na construção' 
ciVÍl e em que condições traba
lham! Então não é difícil saber o 
que provoca esse tipo· de reação 0 

t na construção ciV:Íl que a 
contece- � maioria dos acidentes de 
trabalho! Os trabalhadores prati 
camente não têm nenhuma proteção! 
Estão constantemente se arriscando 
a cair de um andaime, cheirando a 
tin��, prontos a apanhar os mais 
variados tipos de doençasº 

São tratados como anim.ais,sem 
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o mínimo de respeito como pessoa'
humana. Mandados a trabalhar e.os
empurrões, gritos e palaVTÕes dos
chefes e encarregadosº

Além disso, é muito difícil 
se organizarem o Não é possível ·P,!! 
rar no emprego, os companheiros en 
trame saem constantemente, fican� 
do difícil fazer uma amizade perma 
nente o As obras não duram a vida' 
inteira, logo acabam e lá se vão a 
queles que poderiam ser grandes a 
��os. Na car�eira profissional , 
sao sempre 10,20, 30 assinaturas. 

Em Belo Horizonte, aqueles 
companheiros encontravam mais uma 
dificuldade: o sindicato que não 
se dispôs a assumir totalmente as 
reivindicações, que não representa 
os trabalhadores, que está sempre 
mais do iado dos patrões. 

Considerando tudo isso, compa 
nheiros, o que podemos esperar? -
Se a gente passa a vida inteira a 
panhando, é natural um dia reagir� 
buscar f orm,.9.s de descarregar a rai 
va que passamos. 

*



O SINDICATO E OS TRABALHADORES 

Vivemos hoje uma situação em 
que a3 condições de vida dos traba 
lhadores tonmm-se cada dia mais 
dificeiso Não é de se estranhar os 
fatos, acontecimentos que dão-se 
em todo canto do pa{sº As greves, 
então nem se fala, se alastram a 
tingindo todos os setores. 

� importante notar que nestes 
acontecimentos sempre está envolvi 
do o sindicato. Por que o sindica
to? O que sabemos dele? 

Para nós jovens trabalhadores 
é um assunto que muito nos intere� 
se, pois trata-se de um meio de ' 
nos organizarmos para discutir e 
en:frentar os problemas que vivemos 
lá no local de trabalho. tum ins-

, . trum.ento de luta da clSsee operar:ia 

No entanto, sabemos que ele , 
hoje, não representa,não defende ' 
os nossos interesses e por isso mBf. 
tos companheiros não acreditam no 
seu sj_ndicato. 

Mas é importante saber que ' 
por ser um instrumento de luta da 
Classe Operária, está hoje, dire
tamente ligado e controlado pelo 
Ministério do Trabalho. 

Quando o governo criou as 1� 
is definindo como o sindicato de
Via atuar, foi de cima para baixo, 
segundo os seus interesses e doa' 
patrões, sem a participação doa 
trabalhadoresº 

t por isso que funciona de 
maneira assistencialista, engana.:e 
do os trabalhadores com "bolsas ' 
de estudo, médiccs, colônias de 
férias" e fazendo conciliações ea 
tre os trabalhadores e os patrões. 

Esses serviços assistenciais 
sao sustentados com o dinheiro 
dos trabalhadores, que poderia 
ser aproveitado de outra forma. 
Esse dinheiro vem das mensalida -
des dos associados, e principalmen 
te da Contribuição Sindical que é
descontada todo ano ( no mês de 
março ) de .todos os trabalhadores,. 
sindicalizados ou não. 

Por isso a maioria dos diri
gentes sindicais não se preocupam 
em aumentar o número de associa 
dos, pois o sindicato sobrevive ' 
sem necessidade de ter muitos só 
cios. 

• Qual é o seu sindicato?
• Você participa? Como? Por

q_ue ?
• Quantos jovens trabalhadores

sindicalizados existem no seu
loca��11<

, 



• COMO O SINDICATO ESTA, ORGANIZADO

Como sabemos, o sindicato e� 
tá organizado por "categorias" , 
por ex. : METALtmG ICOS, CONSTRUÇIO 
CIVÍL, COI11ERCIÁRIOS, BANCÁRIOS etc. 
É muito importante estar organiza 
do por categoria, pois permite ã
cada umlen:frentar seus problemas 
específicos. Porém, não existe 
uma ligação entre as diversas cat� 
gorias, e isto divide os trabaL½.a 

dores. Os metalúrgicos, comerei 
ários, ou outros não podem, legal 
mente,·se unir frente a problemas 
comuns que tenham, e isto a ní

vel de cidade, estado e país. 
-

Diante dessa situação, para 
, , nos trabalhadores, e importante re 

conhecer que o sindicato é um ins= 
trumento nosso, conquistado atra 
vés da luta de outros companheiroao 

Preciaamos estar dentro dele 
para mudar a sua estrutura e para 
que passe a representar nossos � 
teresses o

Nos acontecimentos de Belo 
Horizonte, aqueles companheiros 
enfrentaram e continuam enfrent3:a 
do todas essas dificuldadesº O 
sindicato não assumiu totalmente 
suas reivindicações. Os trabalha 
dores aceitaram um acordo, mas 
não ficaram satisfeitos, e isso 
significa que a luta continua. 

Portanto podemos con
siderar um avanço o 
crescimento do espÚ-1 
to de unidade, solid! 
riedade nos oompanhei 
ros da construção oi

, -

vil. Eles perceberam 
que o Sindicato prec1 
sa voltar a ser dos 
trabalhadores ! 

Podemos dizer também 
que para todos os tr� 
balhadores novas for 
mas de organização es 

tão surgindoº Um novo sindicato
vem sendo construido pelos traba 
lhadores o

Pois bem companheiros, gosta, riamos de cqnversar muito mais ••• 
Por enquanto vamos ficar por aquL 
No próximo "JUVENTUDE TRABALHADO

RA" queremos continua,.. mais um 
pouco este "papo", vendo como é 
que está nascendo o "sindicato 
novo"o 

* Você acha que o Sindicato
representa seus interesses
e dos seus companheiros?

* O que estamos fazendo para
que isto aconteça?
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.. ;� BEM AMIGOS t 

------ --- - �,

Chegamos ao final do nosso 32 Boletim. Nós procuramos apre 
sentar o melhor, da fo:rn?a que você compreendesse e também, que ' 
3ervisse para você ficar conhecendo mais a realidade de explora -
ção, o�reseão e marginalização em que vive a maioria dos Menores 
Trabalhadores. 

Neste final, a gente gostaria,de lembrar o quanto é impor
tante saber, conhecer cada vez mais coisas. Estamos vivendo no 
mundo, e vivendo com outras pessoas. Então a vida das outras pes 

, , 
-

soas interessa pra nos. 

eE você amigo, o que pensa sobre esta situação em que vi
vem os menores? 

• No seu bairro, local de trabalho, acontecem situações se
melhantes?

• O que você acha que devemos fazer como cristãos para 
dar esta realidade? 

mu 

Neste sentido o Boletim "Jl.JVENTUDE TRABALHADORA" está qU,! 
rendo ser uma fonna concreta de contribuição. Aqui volta.mos a re 
afirmar a importância que tem VOCÊ, jovem oompanheiro, pois ele' 
será melhor na medida em que vocé nos ajudar a aperfeiçoá-lo, en 
vianda sugestões, críticas, desenhos, fotos, reco�tes, poesias e 
também sua contribuição financeira para ajudar principalucnte nos 
gastos que temos com material e correio. 

Neste caso deverá ser endereçada em nome de : 

Marinete Alves Bayer 
Caixa Postal 288

11.100 - Santos /SP 

Em nosso próximo Boletim vamos destacar.como tema central ' 
os comerciários. Como você percebeu, neste número começo.mos a f! 
lar sobre o Sindicato, esperamos que você nos envie críticas e 
sugestões sobre o assunto. Ficaremos felizes quando sua carta eh� 
gar. 

JUVENTUDE TRABALIIADORA. é o nosso

Boletim.o A sua qualidade depende da contri
buição de todos nós. 

a 
b 
r 
a 
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JUVENTUDE TRABALHADORA 

INFORMATIVO 00 MOV IMENTO JUVENTUDE OPERÁRIA CATOLICA BRASL 

LflRLESTf LIGADO Hl SfTOR LEIGOS DA LINHA 1-UNIOAOE VISÍVEL_

OA CONF[ RÊNCIA NA CIONAL DOS RISPGS DJI UASIL I C NB 8 1 E 

PART I CIPA DO CONSElHO NACIONAL DE LEIGOS _ l C N l 
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E preciso reagtt 
o amanhecer estava lá. Enfrentou a imensa filaA e disputou o mesmo coletivo com pessoas dife
rentes mas que carregavam sonhos iguais aos

seus. Diante dos inevitáveis empurrões passou para 
frente tirando do bolso as notas. trocadas para pagar 
o longo percurso. A mão esticada alcança campanhia
e o frear do carro anuncia que seu trajeto estava feito.
Desceu no mesmo ponto no qual desce todos os dias.
Não estava mais do mesmo jeito que saira de casa
pela manhã... a roupa amassada lhe dava um ar de
desajeitado e o "breve" atraso de 30 minutos, causado
por aquele "bendito engarrafamento", transformara
seu semblante ... poderia lhe custar o próprio emprego
e também o desconto em seu mísero salário, era certo
no final do mês. Tudo isto no entanto não lhe tirou
do rosto aquele misterioso brilho que sempre o motivou
à uma "Zuada" com os companheiros. Passa o dia
como tantos outros e são tantos os casos!

COMO .ASSINAll: 
Se você gostou do jornal JUVENTUDE 

TB 4B4I,H4DOBA e quer recebê-lo, 
bimestral.mente, em sua ca.sa., enviem-nos 
o seu endereço e o pagamento. (E
1.mporta.nte, ta.mbêm, colocar e. sua. idade,
pronssã.o, telefone e sugestões para o
jornal).

C0K0PAGAll 
Você poderá fazê-lo de duas maneiras: 

a.través de vale postal ( em qualquer 
8€ência. do correio) ou cheque nominal. 
Qualquer um dos dois deverá ser efetuado 
em nome da JOC Brasileira. 

PB.EÇ0 P0B OIS (6) EDICÕJ!IS 
Assinatura Simples ............................... 9 B'l'Ns 
Assinatura.de apoio ............................ 12 BTNs 
Exemplar avulso ............................ era 120,00 
0BS.: Calcular pela. BTN (Bônus do Tesouro 
Nacional) do mês. 

El!JDl!lllÇ0: 

Rua Condessa de São Joaquim, 216 CEP: 
01320 - Bela. Vista· Sã.o Paulo SP · 
Telefonar: (011) 278·0099. 

A noite cobre todos, também assim faz o amanhecer. 
No rosto deste, o brilho porém logo ali, saúando pela 
porta de trás do mesmo coletivo, outro jovem carregava 
uma inquietação diferente ... logo mais o pânico estam
paria sua cara: Um assalto fracassado à uma boutique, 
lhe remeteu como destino uma lotada cela num destes 
presídios públicos por ai, tão velhos e tão podres como 
esta sociedade. Jovem , passagem pela FEBEM ,

desempregado vítima das poüticas econômicas e so
ciais, agora c'!m um rótulo maior que seu próprio 
corpo: LADRAO. 

No dia-a-dia da Juventude Trabalhadora, a luta 
pela sobrevivência a situa em diversos caminh?s: O
trabalho é uma palavra carregada de contradiçoes, 
limitadas expectativas e grandes frustações. 

Neste número de nosso jornal, estamos abrindo uma 
série para falar sobre isto, a problemánca do trabalho 
na vi.da da juventude. 

Outra série é sobre a sexualidade, um tema perma
nente, urgente e necessário. 

Na análise da conjuntura, as eleições que acabam 
de acontecer, chamam a atenção de maneira especial 
a estrondosa quantidade de votos brancos e nulos. 
Evidentemente existem respostas para este fato como 
também para explicar os motivos que l.evaram muitos 
a votar em candidatos da direita. Parece-nos que acon
juntura exige uma avaliação delicada e, mais do que 
isto, uma ação que aponte um futuro com um perfil 
diferente. 

Mas este imenso Brasil acolhe nos mais diferentes 
lugares, artistas, poetas, que fazem da arte sua lingua
gem de denúncia e profecia. Acalentam sonhos, aler
tam vi.das ... O JT trouxe neste número uma entrevista 
com Paulo Gabriel, um poeta do povo. 

Aos nossos amigos leitores desejamos então uma 
boa leitura, e não deixem de olhar o horóscopo, pois 
não se esqueçam que os astros que interagem neste 
jornal estão em profunda sintonia com as aspirações 
da classe trabalhadora. 

Até mais. 
JOC Brasil,lra 

IXPU>llNTI!: 

JIMNT\IDI TRAIALHADOIIA 

Publlcoç6o bl,,_tra, da JOC awu_.,.,.

JORNALISTA l(IPONS; Jome José do SltyQ 
llGc1906S1?J 

00IUB.HO IDITOIIW: Alberlo AbbAnooty 
llo$811 Olos LulS Ganbim , AnlQ'>OO Rodri

gues I Crlshno Morlo, Magorldo M<sque,. 
OtAGIIAMÀÇÃO: Anlonlo Lúcio R Aislz I Ro-

quel Pe1e1ro Femonc:les. 

IWSTIAÇAO: Roseli OIOS Soo,o ferreiro 
Cordooo 
1-SSÃO: SEGRAC. Sociedade EdllOIO e 
Gróhco de Açôo Comun,tório . lei 
462-799!\ 
CAl'AlSoolO Femwo Cotdoso 
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A solução para 

o analfabetismo
no mundo

'V projeto polftico-pedagógico que estamos articulando 
pretende, em última instância que partindo de uma primeira leitura 
do mundo, meninos e meninas, homens e mulheres façam a leitura 
do texto, refaçam a lelft/ra do mundo e tomem a palavra·: 

Paulo Freire 

• Mónica Damhr'Od 

A 
Assembléia Geral das Na
ções Unidas (ONU), procla
mou o ano de 1990 como Ano 

Internacional da Alfabetização. 

Este fato não nos causa nenhum 
motivo para comemorações. A 
educação a cada dia se deterio
ra. Em todo o mundo aumenta o 
número de analfabetos, menos 
crianças e jovens têm acesso a es
cola. 

A instrução e a formação está 
em detrimento de outros interesses, 
como o absurdo que são os gastos 
militares na maioria dos países. Fa
çamos um comparativo: EI Salva
dor gasta com educação 6,5 por 
cento do selJ orçamento enquanto 
que com gastos militares dispõe 
de 23 por cento de sua arreca
dação. Vejamos isto num país so
cialista, por exemplo Cuba, gasta 
com educação 30, 1 por cendo do 
seu orçamento e com gastos mili
tares apenas 10 por cento. 

Isto nos demonstra claramente 
para onde se direcionam os inte
resses da maioria dos países capi
talistas. Esta realidade é claramen
te demonstrada a partir do Brasil. 
É um dos países com maior índice 
de analfabetismo em relação ao 
continente americano. Entre 22 
países da América Latina e Caribe 
os índices de analfabetismo da 
população jovem e adulta do Bra
sil são inferiores apenas aos da 
Guatemala, Bolívia, EI Salvador, 
Honduras e República Dominica
na. 

Problema Estrutural 

Os fatores que geram grandes 
contingentes de analfabetos em 
quase todo o mundo estão ligados 
indiscutivelmente a um problema 
estrutural. Na maioria dos países a 
pobreza aumenta em contrapar
tida ao enriquecimento de uma 

minoria. A crescente industrializa
ção e concentração de riquezas 
em alguns poucos países em rela
ção a outros. Como não há uma 
mudança nas estruturas, a cada 
dia se apresentam f ndices ascen
dentes de analfabetismo, princi
palmente no caso da América La
tina onde hó 17 por cento de anal
fabetos jovens e adultos, na África 
54 por cento e Ásia 36 por cento, 
comparado a outros continentes 
com· países industrializados cujos 
índices apresentam apenas 2,1 por 
cento. E os números continuam a 
crescer. Existe hoje no mundo mais 
de 100 milhões de crianças entre 
6 e 11 anos que não têm acesso 
a escola. Estes índices só vêm au
mentar os dados já dramáticos da 
realidade de analfabetos no mun
do. 

Esta realidade ocorre mais 
acentuadamente no terceiro mun
do, pelo aumento crescente de 
natalidade e as crises económicas 
nos países. 

O limite de verbas destinadas a 
educação, professores são mal 
pagos, faltam escolas e as existen
tes estão em completo estado de 
precariedade. 

Famílias que sobrevivem em 
uma situação de completa misé
ria, seus gastos não cobrem nem 
as necessidades básicas: alimen
tação, vestuário. 

O descaso e o desinteresse dos 
estados. Sabemos que um povo 
desinformado menos condições 
tem de participação e decisão. 

A quem atinge: 

As poucas chances de forma
ção para A JUVENTUDE tem limita
do suas mais profundas aspira
�s. restringindo seus sonhos em 
nível de trabalho, afetividade, cul
tura ... 

Os índices de analfabetismo se 
acentuam mais entre AS MULHE
RES. Devido a cultura de submissão 
a que vivem. 

AS CRIANÇAS sob total aban
dono, serão futuros jovens e adultos 
sem perspectivas. 

OS ADULTOS meros expectado
res, num completo estado de alie
nação e indiferença frente à socie
dade. 

Assumir as 

responsabilidades 

Apesar do quadro dramático 
que se apresenta a educação, 
frente aos altos índices de alfabe
tismo no mundo, estó se tentante 
a partir de algumas experiências 
implementar programas basea
dos em uma nova pedagogia, 
adequada à realidade econômi
ca e social. 

Concretamente vemos a expe
riência do MOVA (Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos 
- S. Paulo). Projeto da Prefeitura Mu
nicipal. Trabalhador ensinando
trabalhador. Que conta hoje com
700 núcleos de alfabetização em
toda a cidade. Ou no caso do
Equador onde se envolveram nu
ma campanha de alfabetização
- "Monsenhor Leonidas Proano '', 60

mil estudantes jovens. A exemplo
destas experiências. qual deve ser
nosso desafio?

Alguma coisd de urgente pre
cisa ser feita frente a grave crise 
em que-se encontra a educação 
em quase todos os continentes. Te
mos que sair do discurso e dos pro
jetos_ engavetados e partir para a 
"AÇAO". 

A educação não pode ser previ
légio só das elites. Precisamos ata
car o problema pela raiz. Pressio
nar os governos a saírem das pro
pagandas populistas e cumprir seu 
dever de ASSEGURAR O DIREITO 
À EDUCAÇÃO PARA TODOS. 

• Mônica OambroB é an,�mbro 1lu i•,)(1fflém.1\io muional du 
JOC B�ileíni 
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O capitalismo é a 

AIDS que destrói 

sexualidade 
• Sonla Fem,lro CatdOtlO 

O 
que é sexualidade'? Que 
importância tem na vida das 
pessoas e qual o interesse do 

sistema quando defennina padrões 
de comportamento sexual? Não hó 
dúvida que a sexualidade, ainda 
hoje, continua sendo uma questão 
polêmica, complexa e ao mesmo 
tempo empolgante e desafiadora 

A sexualidade e a afetividade são 
elementos constitutivos da natureza 
do ser humano. Na aproximação e 
nas relações com o outro que a pes
soa se redliza e cresce. É Impossível 
a felicidade da pessoa sem o mínimo 
de realização no plano sexual. Portan
to, a sexualidade é um fator funda
mental na vida das pessoas, em espe
cial na vida do jovem. É na aproxi
mação com o outro que ele externa 
os sentimentos mais profundos, a valo
rização mútua e a reciprocidade. 

Esse aprendizado é importante pa
ra o crescimento psicológico e afetivo 
do indivíduo, preparando-o para uma 
vida adulta mais saudóvel, conscien
te de si e do mundo que o cerca. 

Imposições de Modelos 

Vivemos numa sociedade capita
lista que impõe padrões de compor
tamentos diferenciados para homens 
e mulheres, com visível interiorização 
da mulher, principalmente.no que diz 
respeito à sexualidade. 

A sociedade impõe modelos de 
beleza física feminina, fazendo com 
que a juv.entude, em especial, busque 
nesse modelo o parceiro desejado 
para a vivência sexual ou o modelo 
físico a ser seguido, custe o que custar. 
Nesse contexto a sexualidade se res
tringe meramente a genitalidade; o 
sexo é apelativo e opressor. 

Além disso, o sistema estlmula o 
consumo como fator de afirmação do 
jovem na sociedade e como fator de 
realização pessoal, determinando 
padrões � postura a serem seguidas 
O�ito de vestir, falar, ant,lar ... ) 

A avalanche de informações rela
cionadas à sexualidade, que diaria
mente são despejadas, não formam, 
não educam e não levam o Indivíduo 
a um crescimento qualitativo de suas 

vivências sexuais. A Jovem que é In
centivada a transar com o namorado, 
porque assim é consideraaa uma pes
soa liberada, multas vezes é a mesma 
que desconhece o próprio corpo. 

Desde Cedo 

Especialistas no assunto 
observam que a criança 
brasileira é uma das mais 
eretizadas do mundo, e jó 
esboçam um prognóstico, 
nada animador, do compor
tamento sexual destes futuros 
jovens. Nesse caso, hó que 
se considerar dois aspectos: 
o conteúdo das programa
ções da TV brasileira, princi
palmente os infantis e o tem
po que a criança fica expos
ta às influências da telinha.

Dessa forma, os Meios de 
Comunicação de Massa 
cumprem um papel determi
nante do ponto de vista da 
sociedade de consumo, pois manipu. 
Iam, deturpam. vendem a ideologia 
do sistema. A família, a escola, são 
também instituições fundamentais na 
reprodução desta mesma ideologia, 
bem como a religião conservadora. 

Essa gama de exigências da socie
dade torna-se ainda mais cruel quan
do constamos as reais condições de 
vida da Juventude Trabalhadora: sa
lórios baixos, insalubridade no traba
lho, horas extras, desemprego... Nas 
periferias faltam condições bósicas 
para um crescimento saudóvel: trata
mento de saúde inexistente ou precó
rio, habitações promíscuas que im
possibilitam a privacidade e o con
vívio sadio, falta de lazer, escolas, es
paços para a prótlca de esportes, sa
neamento bósico ... 

Essa realidade gera conflitos na Ju
ventude que busca entre o que lhes 
é o oferecido e as suas reais possibili
dades, formas para seguir o modelo 
Imposto, num círculo vicioso mescla
do de frustrações, angústia e revolta. 
Como conseqüência observamos ca
da vez mais a superficialidade nas re
lações afetivas, a competitividade 
como fator de afirmação sobre o ou-

tro, a busca do sexo como mero Instru
mento de prazer físico. 

Não bastasse todas as Inquietações 
próprias dessa fase da vida, a juven
tude trabalhadora depara com ques-

tões que perturbam na vivência da 
sua sexualidade. É importante sali·en
tar o grande número de gravidez Inde
sejada nessa faixa etórla. Cumpre 
destacar também essa questão. 

Além disso, a questão da AIDS tam
bém tem sido motivo de preocupa
ção até pela forma como os órgãos 
governamentais têm tratado a ques
tão, de forma pouco esclarecedora 
e preconceituosa. Soma-se a isso a 
questão do homossexualismo, que 
embora tenha surgido nos primórdios 
da história, ainda hoje continua sendo 
tabu, visto como uma anomalla e m0-
tivo de discriminação e desrespeito. 

É fundamental que a Juventude Trc1-
balhadora busque espaço de partici
pação, que possibilitem a descoberta 
da realldade que a cerca, adquirindo 
uma visão crítica da sociedade e con
seqüente comprometimento na luta 
por uma sociedade verdadeiramente 
nova, onde homens e mulheres pos
sam vivenciar a sexualidade como 
melo de satisfação plena. 

• Sonla Ferreira Canloeo i militante 

tia JOC Brasileiro. 



Trabalho 

castração da vida 
• Anlonio de Paula 

N 
ormalmente se perguntarmos a 
um jovem por que trabalha, ele 
responderá: Porque preciso, 

para sobreviver, para ajudar a família. 
Ninguém responde: Trabalho porque 
gosto, porque me realiza ou porque 
é Importante para a comunidade. Co
rno se fosse um "destino traçado",des
de a lnfóncia, vamos aprendendo 
que temos que trabalhar. Quem não 
o faz é vagabundo, malandro, impres
tável, pilantra.

Assim este "destino traçado" não 
nos deixa alternativas, no Brasil che
ga-se ao cúmulo do polícia exigir car
teira profíssionol assinada para os jo
vens provarem que trabalham. Outra 
"técnica" é mostrar as mãos caleja
das. 

Diferente sorte têm os "filhos de pa
r:?Oi", colégio pago, férias, praia, surf, 
Hawaii. carro e moto do ano. Fazer 
o quê? Curtir o vida.

O desenvolvimento científico tec
nológico alcançado pela humanida
de nos últimos anos é impressionante. 
Hoje na agricultura um trator po�e 
realizar em•; poucas horas o que sena 
o trabalho de 20 homens em 3 sema
nas. Na indústria Robots programados
realizam atividades que hó poucos
anos somente operários especializa
dos poderiam fazer. Se Cabral demo
rou 60 dias para chegar da Europa
à América, hoje um avião em 10 horas
atravessa o Atlóntico. A rapidez e ve
locidade atingida na produção, co
municação e transporte permitem vis
lumbrar que brevemente poderíamos
responder a pergunta,ini<?ial,de formçi
diferente. As nossas principais necessi
dades corno alimentação, vestuário, 
moradia, lazer, estariam soluciona
das. No entanto é através do trabalho 
que se busca responder estas neces
sidas. E justamente os que mais traba
lham, a cada dia encontram-se mais 
longe da possibilidade de ter uma vi
da digna. Longe de ter o bem-estar 
necessário para a sua sobrevivência. 

Dimensão Social 

do Trabalho 

Suponhamos que uma pessoa de
cidisse viver só em urna ilha deserta. 
Ali teria que trabalhar e sobreviver. Es
te seria um caso raro. Desde os primei
ros passos dos homens sobre a terra 
houve a necessidade de se agrupa
rem para a sObrevlvência da espécie 
humana. 

Nos dias de hoje a complexidade 

e o dinômica da sociedade exigem 
uma interdependência muito grande 
entre os pessoas. Ninguém consegue 
sozinho através do seu trabalho reali
zar todos suas necessidades. O operá
rio precisa do camponês que produz 
o feijão. O Comerciário precisa da en
fermeira que cuida da saúde, o ban
cário da professoro que educa seus
filhos, o pedreiro constrói casas, mas
quem faz as portas e janelas é o mar
ceneiro ou o serralheiro.

Se temos esta compreensão pode
mos afirmar que todo trabalho possui 
um valor social. Independente de fun
ções que cada um faz, seja pedreiro, 
servente, engenheiro, doméstica, car
pinteiro, frezador. Toda pessoa deve
ria ter condições de realizar-se no seu 
trabalho. Desenvolver seu potencial 
criativo e suprir suas necessidades. As
sim os homens realízando juntos o tra
balho suprindo suas necessidades vi
tais poderiam criar condições para 
"humanizar o mundo". Isto é, favela, 
fome, miséria, epid..emlas, violência 
desapareceriam dos dicionários e da 
face da terra. 

Porém a contradição que vivemos 
é que Não são os trabalhadores que
decidem o destino final do fruto de
seu trabalho. 

Domínio de classe 

Na nossa sociedade a divisão de 
classe se dó principalmente entre pa
trões e trabalhadores. De um lado os 
que possuem, de outro os que nado 
tem. Os proprietários detêm os meios 
de produção e riqueza, isto é, as má
quinas, as fábricas, as terras, as lojas, 
os bancos. Os trabalhadores possuem 
a força de trabalho, isto é, a capaci
dade de produzir um bem· social que 
tenha utilidade e valor para outras 
pessoas. 

Quem possui a força de trabalho 
são os !trabalhadores, quem decide 
como e quando "empregar" essa for
ça são os patrões. Depois do Plano 
Collor, por exemplo, tem aumentado 
o número de desempregados. No ce
mércio, no fim de ano contratam mais 
pessoas para trabalhar nas vendas do 
natal. Em janeiro serão demitidos. Di
zemos que a escravidão acabou no 
Brasil hó mais de um século. Mas para 
sobreviver "vendemos" nosso corpo e 
mente durante 8 horas ou mais, em 
troca de um salário que mal dó para 
cobrir algumas necessidades. No en
tanto o País cresce, os lucros aumen
tam. Fala-se de modernizar a orodu
çôo, melhorar a qualidade do produ-
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to intensificar os lucros, mas ninguém 
esclarece que benefícios terão os. tra
balhadores. 

O preço do trabalho 

Em1987ocorreram maisde1 milhão 
de acidentes de trabalho no Brasil. 
Destes 5.230 trabalhadores morreram, 
outros 23.100 ficaram inválidos definiti
vamente. Perde-se de tudo: dedos, 
mãos, pés, pernas, braços, olhos, ore
lhas, e até a própria vida. Podemos 
dizer que quem trabalha está sujeito 
a uma violência histórica e diária per
manente. 

Os trabalhadores não decidem co
mo deve ser o ritmo de produção ou 
como atender um cliente em uma lo
ja, todos os dias os meios de comuni
cação anunciam "levante que tá na 
hora", ."trabalhador não perca o 
trem". A cada ano o "operário pa
drão" ganha prêmios e o direito de 
ter seu nome apresentado no "Jornal 
Nacional". É a glória. O que ninguém 
fala é do cansaço, do esgotamento 
físico, mentol. Do olhar vazio, da triste
za. Do coração angustiado um dia 
depois do pagamento, porque faltou. 
A conta do pão, do leite da criança, 
o aluguel. A violência que explode.
E um homem também chora .. .

Humanidade roubada 

Somente com seu trabalho os ho
mens podem superar-se, podem do
minar e transformar a natureza. Atra
vés do trabalho estaria a chave para 
a libertação da humanidade. 

No entanto o trabalho tornou-se 
melo de exploração e dominação de 
uns sobre outros. Tomou-se a maldição 
dos "senhores da vida e da morte" 
sobre milhões de seres humanos. 

Todos os homens nascem para se
rem sujeitos. Não objetos. Compete a 
quem trabalha, individual e coletiva
mente, "descobrir-se, e descobrir seus 
iguais". 

Ninguém deve nascer para serviçal 
de outra pessoa. O destino traçado 
de trabalhar a vida inteira é resultado 
da ordem injusta a que estão subme
tidos os trabalhadores. No dia em que 
alguns homens decidiram que uns 
pensam outros executamjque uns di
vertem, outros trabalham, que uns 
poucos são os donos, outros nada tem. 
A humanidade foi roubada de si mes
ma. 

Questões para refletir 

Que senHdo tem para mim o traba
lho que realizo? E paro o sociedade? 

É possível mudar minha condição
de trabalho? O que me Impede?

Que papel deveria ter o trabalho 
em nossos vidas? 

• Anlonio ele Paula �,e,;.súr wigu Ju JOC Cu,npinos 
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• Antonio llodrigue,1 

T- Como foi a sua infóncia
na Espanha?

PAULO GABRIEL - Nasci na 
época da ditadura franquista. 
Meus pais eram camponeses que 
não conseguiam sobreviver no 
campo. 

Eu via de menino corno meus 
pais tinham que repartir o fruto do 
seu trabalho com o patrão. Isso in
dignava meu pai e marcou minha 
infôncia. 

"Eu sou em grande parte .o que foi 
a minha inflincia" 

JT - Então esta contradição da 
real Idade contribuiu para o desen
volvimento de sua sensibilidade? 

PAULO GABRIEL - Se é verdade 
- e eu creio que é - o que diz Rilke
"que o poeta é a sua infância",
eu sou- em grande parte, o que foi
a minha infância. Me toca profun
damente a dor humana. Mas ain
da assim eu fui feliz quando meni
no, apesar da pobreza em que vi
víamos. Tive amor e carinho em
abundância.

JT - E a tua formação religiosa, 
como foi? 

PAULO GABRIEL- Meus pais, mui
to religiosos, eticaménte de uma 
dignidade exemplar, me transmi
tiram uma fé profunda, e os valores 
da justiça, do amor aos pobres da 
dignidade humana. 

Com 11 anos fui para o seminó
rio, porque quis. Tinha claro jó nes
sa idade, com o horizonte de visão 
que um menino pode ter, que que
ria entregar minha vida por algo 
que valesse a pena, e naquela so
ciedade, ser padre preenchia es
sas exigências. 

JT - A sua adolescência foi vivi
da no seminório? 

PAULO GABRIEL - Costumo dizer: 
eu tive infância. Tenho história pes
soal, identidade, até os 11 anos 
Não tive adolescência. Lembro-

ALINGUAGE 

DA ARTE 

me que no seminório eu era o nú
mero 145: Perdido entre outros 300 
meninos. Ficou um vcizio em mim. 
Volto a reencontrar-me com minha 
história pessoal, quando venho pa
ra o Brasil. 

"Quando li Teologia da Libertação 
-,de Gustavo Gutierrez, entendi definiti
vamente que meu lugar era aqui". 

JT - Quando e porque veio para 
o Brasil?

PAULO GABRIEL- Vim para o Bra
sil com 22 anos, em 1972. Da dita
dura Franquista passei para a dita
dura militar, na época pior do Mé
dici. 

Tinha terminado o curso de Filo
sofia na Espanha e não via futuro 
para mim ló, como sacerdote e 
religioso. Eu não queria trabalhar 
em colégios onde só os ricos po
diam estudar. 

JT - Foi, entóo o trabalho pasto
ral que motivou a sua vinda? 

PAULO GABRIEL - Minha gera
ção viveu a época das grandes 
mudanças ... a gente sentia que 
podia interferir na história... até a 
mim chegaram os ecos do "maio 
de 68" em Paris. Líamos Che Gue
vara e Camilo Torres, as revoluções 
Populares se sucediam na Amé
rica Latina, na Igreja, o Vaticano 
li primeiro, e Medellin depois, colo
cavam-nos cara a cara com a 
realidade. 

Quando li "Teologia da Liberta
ção" de Gustavo Gutierrez, enten
di definitivamente que meu lugar 
era aqui. 

JT - Você sempre gostou de lite
ratura? 

PAULO GABRIEL - Sempre gostei: 
Fizeram minha cabeça Pablo Ne
ruda, Arquedas Scarza, Garcia 
Marquez ... Eles retratavam a reali
dade latino-americana: Indígena, 
camponesa, oprimida. 

.sr - Quando você começou a 
escrever? 

PAQlO GAIR/El é Poeta e Sacem 
pode-se dizer Profeta Vórios livros 
às margens do Rio Araguaia desde 
nesta fen-a "gróvida de esquecime 
- ao de outro grande e mestre: Pedi
dos Agostinianos, PAULO GABRIEL,

22 anos: "da ditadura Franquista 
época pior do Médici': diz. Vive 

mais tarde, em contagem [MGJ nu 
Ali nasceu seu primeiro li 

Nesta trajetória, PAULO GABRIEL 
parte para a poesia compromisso 

daqui e da descoberta de que 
As vésperas do seu quarto livro G 
articula os artistas da redondeza 

através do projeto '.'ARAGUAt4 
concedeu-nos 

É preciso m 
oje 

apal 

É preciso lim 
tris 

sujar a 
forçar 

até mudar 
sendo co 

Povo 



. Para quem prefere uma s/htese, 
ublicados. 117ve em São Felix (MSJ 
981, entre os lhdios e camponeses, 

" - como ele próprio Já descreveu 
Casadáliga Pertencente á ordem 
eixou a Espanha, ten-a natal, aos 
rssei para a ditadura militar, na 

alguns anos no Rio de Janeiro e 
bai!To operário da região indústrial. 
: POEMAS DE PERIFERIA. 
poeta intimlsta'na adolescência, 
'P(Jis do contato com a realldade 
ão pode a arte ficar à história 
MOR CONTINENTAL e enquanto 
ara mais uma aventura cultural 

�O E CIRCO': PAULO GABRIEL 
,sta entrevista: 

dar o gesto 

to 

o coração

a ternura 

ijo 
emoção 

mo 
de mesmo 

ar da terra a 

mãos, 

hora 
a história 

E PERIFERIA") 

PAULO GABRIEL - Certamente 
por uma necessidade interior muito 
profunda, comecei a escrever 
com 13 ou 14 anos. Como qualquer 
adolescente eu vivia sensações in
tensas, confusas, isolado num se
minário, sem contato com o mun
do. Comecei a escrever para "di
zer-me" para colocar "fora de 
mim" o que ardia dentro. Creio que 
essa é a origem de qualquer voca
ção artística. 

"Era isso que o Mário de Andrade 
pedia dos poetas no seu testamento: A 
necessidade de uma participação do 
poeta". 

Jr- Como você define sua poe
sia hoje? 

PAULO GABRIEL . Essa primeira 
fase foi intimista. Nesta época eu 
lia Juan Ramón Jimenez, um poeta 
pouco conhecido no Brasil, premio 
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Nobel ... e certamente um dos 
maiores da lírica espanhola ... Ele 
é poeta introspectivo,nostólgico ... 
e me marcou. Mas a descoberta 
da pobreza, a América Latina os 
conflitos sociais, na juventude me 
faz partir para a poesia de denún
cia, engajada no social e no polí
tico. Confesso, com a experiência 
que tenho agora, que o que escre
via naquele tempo, frequentemen
te era mais panfleto que poesia. 

JT . Mas, ainda que panfletário 
expressava a vontade de partici
par do processo histórico, não é 
mesmo? 

PAULO GABRIEL - Exatamente. 
Era uma vontade de tirar a poesia 
daquele rótulo de "alienação" ou 
"fuga" da realidade. Depois vim 
saber que era isso o que Mário de 
Andrade pedia dos poetas no seu 
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testamento: a necessidade de 
uma participação do poeta na 
marcha do mundo. 

Agora eu busco a slntese, nem 
sempre fócil. entre a lírica e a políti
ca, entre o engajamento e a místi
ca. Hó mestres, e eles iluminam o 
caminho: Neruda é um, Ernesto 
Cardenal é outro. No Brasil; Ferreira 
Gullar. Pedro Casaldóliga, Adélia 
Prado, só para citar alguns. 

JT - E o projeto "Araguaia Pão 
e Circo·: o que é? 

PAULO GABRIEL - Como gosto de 
trabalho cultural, junto com outros 
companheiros criamos vórios gru
pos de teatro na região. Represen
tamos peças importantes, hoje es
tamos com a proposta de montar 
um CIRCO. Pensamos no circo por 
que falta no trabalho popular a lin
guagem direta, intuitiva, popular 
e criativa. Seró um circo a serviço 
dos movimentos populares para 
rodar pela região amazônica. 
Além dos espetóculos haveró cur
sos, formação de núcleos de cultu
ra nos lugares- pôr onde passar. 

JT - Na verdade é uma expe
riência nova? 

PAULO GABRIEL - Sim. Quer ser 
um espaço novo, com uma lingua
gem nova, dentro do movimento 
popular. 

"Existe o discurso oficial otimista e
o discurso da realidade, que prova o
contrário"

JT - Como você vê a situação 
do Brasil hoje? 

P A U L O  GA

BRIEL - Aqui (na 
região) os confli
tos são eviden
tes: luta pela ter
ra, lat i fúndio,  
problemótica in
dígena, devas
tação da natu
re·za. caos so
cial, problema 
gritante. Só os cí
nicos podem di
zer que a situa
ção do país me
lhorou. Existe o 
discurso oficial 
( d o  g o v e r n o )  
triunfalista, oti. 
misto ... e o dis
curso realidade, 
q u e  p r o v o o 
contrório. A si
tuação estó difí
cil para a classe 
trabalhadora do campo e da ci
dade e para todos os que tem um 
compromisso com a mudança da 
sociedade. 

JT - E no aspecto cultural? 

PAULO GABRIEL - ·Com relação 
a cultura o governo Collor vem po
dando verbas fechando espaços. 
É importante entender o seguinte: 
existe a cultura popular, rica, cria
tiva, mas que as elites dominantes 
desprezam, como desprezam o 
povo ... porque as elites entendem 
gue cultura é o que elas produzem. 
É preciso criar espaços alternati
vos. 

"Na origem de minha/é está o amor 
e o temor"

JT - Paulo, você Jó viveu alguma
crise de fé? 

PAULO GABRIEL - Como jó disse 
antes, de menino, meus pais pas
saram a imagem de DEUS PAI, 
AMOROSO. O vigório da minha ci
dade, porém me transmitia a ima
gem de DEUS AUTORITÁRIO, TRIS
TE, ALHEIO à VIDA. De qualquer for
ma na origem de minha fé estó 
o amor e o temor. Não sei como
os psicólogos explicarão isso!

Descobri depois o Deus Liberta
dor, do êxodo, dos profetas, de Je
sus, comprometido com a realida
de histórica dos pobres. Mas eu 
nunca tive crises maiores de fé no 
sentido de acreditar ou não em 
Deus. Tenho sim crises humanas, 
pessoais e sei, por que o vivo, que 
quando me sinto mais fróglL mais 
humano, é quando mais me apro
ximo de Deus. E o experimento co
mo graça que liberta. 

"Conheço um pouco a juventude e 
sei que há reservas fantásticas de gene
rosidade, de solidariedade e idealismo" 

JT - Paulo, no infcío da entrevisto 
você talou em CNE GUEVARA, (Lf
der da revolução cubana, que 
morreu ainda Jovem) Nós conhe-

cemos tantos outros exemplos. No 
Brasil hó uma parcela significante 
de Jovens que estão na luta e ou
tros. milhares que não tem nenhum 
tipo de compromisso. Qual o teu 
recado para esta juventude? 

PAULO GABRIEL- Quer ser Jovem 
é ter uma causa, um ideal pelo 
qual lutar. Algo que empolgue de 
tal modo que faz com que o resto 
se torne relativo. O jovem deve ser 
sempre rebelde ... mas um rebelde 
com causa. 

Êu creio na Juventude. Conheço 
um pouco a Juventude Trabalha
dora do campo e da cidade e 
sei que hó reservas fantósticas de 
generosidade solidariedade de 
idealismo que nossa sociedade 
egoísta não conseguiu matar. Es
ses jovens unidos organizados são 
a garantia e a certeza de um novo 
Brasil não do novo Brasil do Collor, 
mas de uma nova realidade, na
cional, latino-americano, conti
nental. 

Obras do autor: 

• Poemas de periferia

• A fragilidade da te"a

• Palavra de sábado

• Clamor continental

Participação em: 

Poetas do Araguaia 

Poetas gerai$ das minas 

Arc1uivo JOC 

ºFoi- me proibido viver a 
Idade mais tenra da vida.'' 

.. 'Podada a adoteecênela 
emn,i dentro de mim para 

io·ventar a poesia." 

* Antonio Rodrigues é membro do conselho edito
rial do Juventude Trabalhadora
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•• luiz Gamblm 

A 
inda que esteja faltando quase 
dois meses para o final deste 
ano, Jó nos é possível ensaiar al

gumas observações sobre o seu signi
ficado. 

No Plano internacional vivenciamos 
o desfecho de uma série de aconteci
mentos importantes no Leste Europeu,
sendo mais comentado recentemente
a unificação das Alemanhas. num
processo que Inquieta até mesmo as 
grandes potências capitalistas devido
a força que passa a ter no contexto
mundial, a Alemanha unificada.

Na América Latina, o resultado das 
eleições na Nicarógua, cuja vitória 
fortalece interesses éontrórios aos do 
Povo, provoca inquietações em todos 
os que lutam pela justiça e auto-de
terminação dos povos. No Norte da 
América, os Estados Unidos, em franco 
processo de crise econômica e acele
rado crescimento das desigualdades 
sociais. Só para Ilustrar, no ano de 1989 
a dívida externa dos EUA. cresceu 25% 
totalizando atualmente 663,7 bilhões 
de dólares. A maior do Planeta. 

Neste momento a atenção do mun
do estó voltada para o conflito no 
Oriente Médio, cujos desdobramentos 
ainda constituem uma interrogação. 
Haveró guerra ou não? Quais às con
seqüências? 

Estes fatos nos mostram como esta 
década começou em alta rotação e 
teró grande significado para os rumos 
da história. 

No Brasil o início do ano foi marcado 
pela expectativa nacional frente a 
posse do novo presidente, mas princi
palmente sobre as medidas que se
riam tomadas na órea econômica. 
Basta dizer que o recorde de inflação 
nos últimos anos aconteceram, suces
sivamente, nos meses de Janeiro e Fe
vereiro. 

NO REINO DO 

IMPREVISÍVEL 

De forma sutil durante o processo 
eleitoral de 1989, COLLOR.fol sendo 

Juventude Trabalhadora - 9 

A velha cara 

do Brasil 

apresentado pelos m19ios de comuni
cação, como o "Salvodor da Pótria"I. 
Quem tem boa memória basta lem
brar do rótulo de "ca�;ador de mara
já" que lhe foi dado nnesmo antes da 
oficialização de suo candidatura. 
COLLOR alimentou no Povo (principal
mente entre os mais desinformados) 
a esperança de que <:> Brasil passaria 

a ser "NOVO", como num passe de 
móglca. 

Mas logo começariam as contra
dições. A constituição que ele Jurou 
respeitar no ato da posse, foi imedia
tamente violentada nos primeiros dias 
de seu governo através de medidas 
inconstitucionais. O clima que antes 
era de expectativa passa a ser de in-

Douairui Manvur 
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segurança dada a imprevisibilidade 
dos atos do governo. 

Pela primeira vez na história as pes
soas iriam ver suas contas bancórias 
serem capturadas sem qualquer acor
do prévio. É claro, mais uma vez os 
pequenos pagam o pato, pois a im
prensa noticiou poucos meses após o 
confisco que os grandes empresórios 
através de diversos mecanismos, ha
viam conseguido desbloquear a qua
se totalidade do seu dinheiro. 

Todavia, a gravidade maior não es
tó no problema acima mencionado. 
O conjunto das medidas econômicas 
visam principalmente abrir o mercado 
nacional para os interesses de fora ( es
trangeiros) ao custo do sucateamento 
da indústria nacional. Uma espécie de 
ringue, onde os fortes ficarão mais for
tes e os fracos terão o lixo como des
tino. Para os trabalhadores isto tem ti
do outro significado: desemprego, ar
rocho salarial, insegurança generali
zada, descrença. 

À DIREITA VOLVER? 

No último dia 3 de outubro aconte
ceram as eleições para governado
res. assembléias legislativas e con-

GOVERNADOR 

DEP. FEDERAL 

.Votos brancos, nulos e abstenções 
Rcvis111 ISTO É SENHOII 

10/10/90 

v.,rônica 

.. 

l\o ato da Jl8r1icípeçào II poder d" construir uma sociedade nova. 

grasso nacional. O resultado das elei
ções é bastante compl,exo. por duas 
razões. principalmente: nelas o eleito
rado expressa descrédit,o nos políticos 
e na política, através dos votos nulos. 
brancos e das abstenções; conduz ao 
poder (principalmente para os gover
nos estaduafs)'velhos políticos conser
vadores. 

Ao mesmo tempo fa:z crescer nas 
bancadas estaduais e câmara fede
ral o número de candiddtos mais com
prometidos com os trabalhadores. A 
nível geral a eleição dHmonstra que 
existem três "brasis". Um descrente, ou
tro que busca no velho. uma vida nova

(ou nem isso!) e um tercHiro que iden
tifica os seus sonhos não no conserva
dorismo, mas em proprostas e práticas 
capaz de dar saltos rumos a solução 
de nossos problemas bó1sicos. 

A esta altura o leitor es1aró se interro
gando: "que critérios alguém utiliza 
para afirmar como certo ou errado o 
voto dado a um determinado candi
dato?" Vamos a uma re1'1exão, CARO 
LEITOR. 

Ao Interrogar alguém :sobre porque 
o apoio a um determinc1do político a
resposta seró a seguinte: "Ah! Ele
construiu estradas na n11lnha região.
É uma pessoa com e)[perlêncla e
além do mais está pron,etendo aca
bar com os bandidos" caberia a esta
pessoa fazer-se as segu1intes pergun
tas: Construir estradas c:om o dinhei
ro de Impostos pagos 1por quem? A
experiência do candldc:ato esteve ou
estará a serviços de qu,em? Do que?
Ele acabará com os bandidos sem
dar fim ao desemprego, ao analfabe
tismo._? Terá lnteressen em acabar
com o desemprego serudo este can
didato Patrão? São pmguntas sim
ples. Mas nós não as faz.amos porque 
não fomos educados poro pensar as
sim. Sempre recorremos ôs aparências 
das coisas. Quando muito repetimos 

o que falaram os jornais, o Presidente
da República. o chefe da seção.

Foi, também devido a ausência de 
perguntas simples como estas que 
quase 40 milhões de brasileiros opta
ram por COLLOR, que muitos conti
nuam acreditando que o Brasil mu
dou, ou que pelo menos mudaró nos 
próximos cinco anos. Será? Mudará 
para quem? 

Será exagero de nossa parte exigir 
que em apenas uns poucos ·meses 
de governo os problemas nacionais 
estariam solucionados. Nem em cin
co anos Isto seria possível. Então o 
porque da crítica? 

Da simples planta de uma casa o 
pretendente da construção saberó se 
ela estará ou não em acordo com os 
seus ideais; Se a quantidade de quar
tos. por exemplo, corresponde ou não 
ao tamanho da família. 

O exemplo foi colocado pelo se
guinte: ainda que a solução para o 
país não seja Imediata o momento gri
ta para a solução de problemas bósl
cos, tais como: Reforma Agrória -
Não pagamenteo da dívida externa 
- Educação gratuita para todos. di
reito ao emprego, entre tanto outros.
E exatamente aí o governo revela à
sua face. Silencia-se diante deles e
ou repete a mesma prática de seus
antecessores, como fica claro na
questão da dívida externa. Em síntese
o futuro Jó começou. Ninguém precisa
esperar cinco anos. A Planta da casa
não serviró aos interesses do POVO.
Que fique o presidente com o discurso.
Nós deveremos cuidar do futuro antes
que a CASA CAIA.

• Antonio Rodrigues 
•• IAtiz Cambim ó professor da <idade de Pono Alegre RS. 



Concretízar a ídéía deste )'omal era um 
sonho can-egado de urgêncía.. Nossa ação 
exígía meíos de comunícação maís díretos 
com outros Jovens de nossa classe. Ao ler 

as cartas que têm chegado de motívação 
e ânímo sentímos aínda maís o quanto 

valeu e está valendo a pena Quanto às 
sugestões envíadas, vamos buscar 

1 N � contemplá-las nos próxímos Jomaís. 
Reforçamos o convíte a todos os ledores 

do JT, para que escrevam nos envíando sugestões t:? avalíações. 
Um lorte abraço. 

Jovens Trabalhadores! 

Quero fazer uma assinatura do 
Jornal. Seró possível mandar os dois 
primeiros números jó saídos? Li o 
pequeno artigo da JOC no "quin
zena" e estou disposto a ajudar 
mesmo que seja só uma assinatura 
de apoio. Desejo-lhes um bom su
cesso no meio da juventude, en
contrando novos caminhos que le
vem a um futuro melhor. 

Atenciosamente, Maria Heule - CATU/BA 

Avanço Coletivo 

Aos companheiros do JT. É de 
muita importância para todos os 
jovens trabalhadores brasileiros, 
um tipo de comunicação alterna
tiva. Isto ajuda no crescimento e 
avanço da consciência comunitó
ria e coletiva. Este, não só ajuda 
aos jovens a despertarem para es
ta dimensão da vida, bem como 
todos os que têm acesso a ele. Vão 
em frente. Conte com o apoio. Um 
abraço. 

Nlres Maria Celso-pela equipe diocesa
na de CEBs de Passo Fundo. 

Vamos incentivar ! 

Olá moçada do Juventude Tra
balhadora. Não poderíamos dei
xar de saudar por esta brilhante jor
nal onde fala a linguagem do jo
vem trabalhador, seus problemas 
e suas angustias. Com elas nós nos 
identificamos. E é mais uma que 
vai se unir com outros meios de co
municação correntes, para com
bater este sistema injusto que quer 
nos virar móquinas. Vamos incen
tivar a todos os jovens trabalhado
res da nossa diocese a fazer sua 
assinatura. Um grande abraço. 

Deocléslo G. SIiva - pela coordenação 
diocesana da PJ. (Novo Hamburgo-RS) 

Linguagem Sim1�les 

Recebi o n? 2 do JT. r\Jão conhecia 
a publicação. Gostei do conteúdo 
e a forma como é possada a infor
mação. A linguagem é de fácil en
tendimento. As ilustrações são 
quase que reais paro os aconteci
mentos. Mas senti fc1lta de fatos e 
acontecimentos quE:i estão acon
tecendo na África do Sul. Gostaria 
que no próximo número, falasse al
go a respeito e também dos jovens 
negros que são mo1tos vítimas da 
violência racial. 

Nel (Salvador-IA) 

Novo e-importante . ·· 

Como vão vocês.? Recebemos 
o n? 2 do Juventude Trabalhadora.
Me dei conta que é um jornal novo
e importante para o nosso trabalho
e reflexão, ainda mais que em
1991, seró tema do C.F. Estamos
propondo a vocês a permuta da
nossa revista (PJ a Caminho) com
a de vocês. Se estiver de acordo,
gostaria de receber uma resposta.
Certo? Nosso grupo do IPJ, conti
nua firme lutando mesmo pela
causa e opção à PJ. Esperamos
que vocês também estejam firmes
nesta opção da Juventude Traba
lhadora.Todos enviom um abraço.

lsolelde-pela equipe d,o IPJ (Instituto de 
Pastoral de Juventude-Porto Alegre-RS) 
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CURTAS 

Bicho Criança 

No Brasil não freqüentam escola 
4,3 milhões de crianças entre S(!te 
e quatorze anos. A cada dois mmu
tos morre uma criança brasileira 
com menos de três meses de vida 
por desnutrição em áreas do nor
deste. Sete milhões de crianças vi
vem nas ruas brasileiras. Mas se
gundo a Anistia lntemacional. o 
Brasil Já vem resolvendo o proble
ma de tirar as crianças das ruas: 
MATANDO-AS. 

Cidadão Brasileiro 

No Campeonato Mundial de 
Qualidade de Vida o Brasil está 
em 80': lugar. Gastando em média 
uma hora só para ir, 77% dos tra
balhadores rurais vão a pé para 
o trabalho. 70% da população
brasileira têm a "receita do mila
gre·: vivem com rendas de 3 sal<;l
rios mínimos. 89% da populaçao
têm f/tulo de eleitor, mas somente
69% apresentam certidão de nas
cimento.

_ • E o "q901)nho francês aumenfou 
153% depois do plano Collor. 

Racismo em Dados 

Quem tem conta corrente nos 
bancos: 3% são negros, 21% par
dos e 66,6 % são brancos. Nas es
colas particulares: 2,6 % dos estu
dantes são negros, 30% pardos e 
66,6 são brancos. 

"Jovem Trabalhadora" 

Realizou-se nos dias 29 e 30 do 
mês de setembro o 1':'ENCONTRO 
NACIONAL IJE .JOVENS TRABA
LHADORAS - Promovido pela 
JOC, que contou com a presença 
de 50 Jovens de diversos estados 
do País. 

As discusões partiram da reali
dade que as Jovens vivem no dia
a-dia, no trabalho, famnia, militân
cia, sexualidade e suas aspira
ções. Foram destacadas bandei
ras e desafios para que estas conti
nuem sua luta conjunta. Com muita 
ALEGRIA e CRIATIVLOADE as Jo
vens expressam sua característica 
de JOVEM e MULHER, que quer 
VIVER e AMAR. 

\.. 
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HORÓSCOPO 
ESCOIIPIÃO - (23/10 a 
21/11) ônimo, companhel
ro(a), vou anunciar-te um 
canto novo: Talvez "cumprir 
o vida seja, simplesmente
compreender a marcha"PARA OS Solte a voz para teu povo, mulher de 

escorpião. Prepare os atabaques e o 
berimbau e na madrugada do dia 20
de novembro evoque Bob Marley e 
Zumbi. Eles carregam na voz os gritos 
ancestrais de tua gente. Antes do pôr 
do sol, escorpião, organize um qui
lombo com os negros famintos que 
perambulam nas ruas. 

QUESONHAM 
• MESTHE AJl.:IIICADA 

ÁRIES - (21/03 a 20/04) Os 
nativos de árias irão preci
sar de muito humor nos pró-
1ximos meses. sobretudo os 
,que abraçaram a causa 

---=-----1.dos pobres. Do contrário es-
tarão sujeitos ao tédio. devido ao nú
mero cada vez maior de mentiras que 

. lançaram sobre tua cabeça. Mas não 
deixes enganar, amigo de árias. Deixe 
que os mentirosos apodreçam sem o 
teu aval de menino(a) sábio. Cuide 
bem dos teus olhos. 

TOURO - (21/04 a 20/05)
Aproxima-se o final de mais 
um ano e tende a aumentar 
os convites ao consumo. Se 
trabalhas prepara-te para 
a festa que te será ofere

cida. Patrões e inclusive os gerentes 
mais sádicos aproveitarão a ocasião 
para desejar-te um ano bom. Cuide 
da tua consciência taurino. Para o 
bem da saúde não submetas a jorna
das intensas de trabalho. Se houver 
alguma pressão procure o sindicato. 
Continue firme em teus propósitos. 

GÊMEOS - (21/05 a 20/06)
Os preços dos produtos bó 
sicos do teu consumo diário 
estarão em alta constante
mente. Mas o governo con
tinuará dizendo o contrário. 

Todavia, consideres a dificuldade de 
le em saber a real si1\,Jação dos preços 
daqui, haja vista que a primeira dama 
tem preferido visitar as boutiques de 
Nova Yorque. Ao fim do segundo de
conoto tentes superar certa tendên
cias ao neNosismo. Te cuides para 
não desaprender princípios básicos 
do moral humana. Neste sentido seja 
mais crítico ao programa eleitoral gra
tuito. 

U
CÂNCE - (21/0ó a 21/07)
Tua capacidade de refle
xão anda em alta. Mas não 
é aconselhável atitudes ln
d ivldual istas. Evite, tam
'bém. agressões verbais. 

Deixe que os políticos se encarrega-
rão disse. (Como contribuição à ética 
qa nação). Se és inquilino poderá 

ocorrer algum conflito entre ti e o pro
prietário do imóvel. pois a negocia
ção agora é livre. tão livre que tu que 
era apenas descamisado poderá. de 
repente ficar sem teto. Não deixes de 
lutar. canceriano. Não perca qual
quer oportunidade de explicar ao po
vo aquela frase do velho poeta: 
"criança. não verás país igual a este!". 

LEÃO - (22/07 a 22/08) Tu 
-\\ T ,2) já podes desenhar no chão 

do quarto uma estrela de 
sete pontas. leonino. Porém 
o tempo exige cautela dos

L---'-----' que amam. De vez em 
quando cães mal-amados atacam 
em pleno dia. Mas tudo passará por 
que a aurora se aproxima e o desafio 
se espalha em tuas mãos (ainda) ado

lescentes. Mostre aos que duvidam 
que tu és capaz do amor ainda maior 
ao sonho que náo deu certo ainda. 
Tua lucidez incendiará as bases da 
hipocrisia. 

VI E - (23/08 a 22/09)
Porquanto viveres. virginia
no. borboletas multicores 
habitarão tua campina. 
Mas de esforço precisarás 
para decifrar o bem e o 

mal. Tua sensibilidade. porém. ergue
rá navios. Aconselho-te um pouco de 
atenção aos destituídos de pão e ter
nura. Sobretudo, agora que antigos 
morcegos se vestem de branco para 
disfarçar os traços de morte que nor
team-lhes o peito. Convém cuidar dos 
dentes e evitar o uso demasiado de 
Kolynos. 

SAGITÁRIO- (22/11 a 21/12)
Deixes que o sol que habita 
nos teus olhos arrebente a 
solidão dos que vivem ao 
teu redor. Não te preocupes 
tanto. sagitário, com a ma-

nhã.do dia seguinte. Dê atenção es
pecial aos amigos e ao violão. Insista 
nas mudanças, pois, tu és capaz de 
dar um toque especial no mundo. E 
não duvides: tudo o que é podre calró 
por terra antes que a derradeira esta
ção se cumpra. 

CAPRICÓRNIO - (22/12 a 
20/01) Na tua fragilidade de 

� \ mulher, capricorniana. 
duas vertentes se abrem 
para um futuro novo. Numa 

....._ ___ _, delas habita a alegria e na 
outra a sabedoria. Convém desde o 
adolescência conheceres teu lado 
mais sensível. Sorte terás se a direção 
do teu amor indicar a luta por um lilás 
permanente. Não te aconselho a sim
ples aceitação das pessoas como 
elas são. Ninguém é perfeito. Acres
cente algo que possa mudar a dire
ção do barco e provocar tempesta
des no céu. Aos homens de capricór
nio uma lição: estender o lençol no 
varal não é um ato contrário à frater
nidade. 

r-
1<'
-=-=_ =_==._�..::a 

-AQUÁRIO - (21/01 a 19/02)
Que grande bobagem a
tua, aquariano. Ainda de
positas confiança naqueles

����.Jque ontem roubaram a tua 
dignidade. Alimentas tão 

belas utopias e concedes teu voto a 
vampiros que provocam pesadelos. 
Tu que sonhas em ser feliz esqueceste 
a conclusão a que chegou Santo Au-

LIBRA _ (23/09 0 22/10) A gostinh�: }odo rico é ladrão ou fflho 
presença de vênus e mer- de ladroo . Tu sabes por que. aqua-
cúrio em teu signo acentua- rlano? 
�ó o teu poder de atração. �PEIXES - (20/02 a 20/03) O 
Mas ainda assim não te contato conflitante de· teu 
preocupes tanto com os se- regente esperança com a 

qüestros... Pois na verdade o risco é descrença, que permeia os 
maior para os librianos que possuem -� teus ouvidos, demarcará
muito dinheiro. O que não é teu caso. �� � - um período em que preci-
Volto a Insistir para que dês mais aten- sarás de muita perseverança. Nos prl-
çâo a ecologia e a saúde: evite cigar- melros dias de dezembro acenderó 
ros. Eles poluem o corpo, além de ln- uma grande estrela no limiar dos teus 
comedor as pessoas com as quais olhos. E só de ti dependerá para que 
convives. Ar puro é como a alegria esta luz se espalhe pelas cidades. To-
- é fundamental. llbral davla cuide dos teu ímpetos de verão. 
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2stam,)B ini.oia.ndo o Boletim r1i 03. Fouoo a pouco vamo o ººn.!

tr·--in1.o 'Ullla história de informações e mensagens. Tem<:>a recebido 

uw,s ctl.·til.s da pessoas qua elogiru.i. a. nossa iniciativa. Isso nos 

felizes e nos anl.lla l:I. vontinu.ar. 

a�-
dei;ca.

Neste número, o nosso aaeunto principal éi OS cor.:.ERCL(3.IOS. 

Ao iniciar este Boletim, qu&remos fazer uma observação: 

Como vocée podem ·ver, a gente vem procurando trazer in.fo:rs:Df:. 
..., 

9oes, dando opiniões e a partir daí, temos feito pergilD.taS sobre a r,1 

e.lida.de que cada um vive. Quando perguntamos, não esper.:wos somente

qu� vocês nos escrevam da.n�o respost�s. Sugerimos que discutam as peL

gw1t.:.\s com outros companheiros, do seu gru.po, do seu bairro, do seu

local d.e traoalb.o, eto ••• A.ssim, nós jovens traba.lha.dcres, vamos co

nhecendo e aproudendo, a partir da nossa �rÓpria real.idade. E depois,

• ilu_portimte també.:n, descobrir o que é que devémos fazer para ir sol,Y;

ciona.udo oe prol>lema.s que sentimos.

Companheiros l 

Preéiaamos nos vonscientizar que nós temos uma grande 
,

ponsaoi+ida.de na construção da sociedade do �uturo. Para isso, e 

ciso oonhecer ú81D. a sociedade de hoje, e ir ·transformando aquilo 

eatá errado, e que atrapalha a nossa vida, 

J?ortP...nto, 

:ra:0-.:3 À O.Bf'.A ! ! ! 

ree 

2 1 --------------··· ----·-
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os COME RCIARJOS 
•

Você já prestou atenção em quantas lojas 

existem em sua cidade ? �ão ?

l!ois, eX})erimente! ! 

Você vai ter uma. pec;_uena surpresa ••• 

Antes cie começar a falar de co�erciários, queremos dizer que oonsid� 

rs.mos comércio tudo o que está relaciona.do com rrestação de Se1"'Vi90. 

Por exe.mplo: 

• Lojas • supermercados • Bancos

Repartições Públicas • • 
etc: ... 

É uma infinidade de estábelecime�tos onde trabalba.m. pessoas, onde 

trabal..aam jov�ns, muitos jovens. 

Você sa�e quantos jovens trabalham no coméroio em sua

cidade? 

Procure se in.for-...aa.r e terá óutra surpreainha. ••• 

t desses jovens que queremos falar a.gora. 

r,:ui tos deles recle.raa.m de sua situação de 

trabaJJlo, das péssimas condições quo en

�ren t;a.m. E a}-e,-rw.1s comerci:Í.rios escreveram 

un;. jogral, fal�ndo de sua vida de traba -

lho. Chama-se �· Sempre com um aorriao nos 
, 

18.bios". 

Veja na págir.i.a eegu.inte 

L _______ _ 
3 -�.• 
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Sempre com um Sorriso' nos 
\ l / / 

Lábios .. -� / 

N Ós 11.11& tnt·,,aD1a.':los no comé:ccio, 
:,�ora.ro..:>s lonr�e lo 2-ocal de tra.oa.1110. 
t .,?reciso �co:ca.,tr bem e;edo, 
.., ê:.ú..ire-::t:'1.r oB Ôni·ous superlotados� 

o e:?:-igarraf3.ill.e11to,
L; UP.is UJt dia e.e tra'ualno •.• 

SEMPRE COM UM SORRISO NOS l ÁBIOS !

, 

Ãiender bem 

S EMPRE COM UM SORRISO NOS L ABIOS 1 

o freguês, 
:f'ur umis chato e exigente q)le sej9:. 
�ara nós co�erciários, 
J proibido trabalhar de cara. feia, 
�l hum.orudo e mal a.r:c,nnado, 
..3::m..001� �uitas vezes ••• 

••• seja impossível sorrir, 
:C'ois os proolr..as q_ue enfr\::ntamos 
São den:.&is para isto. 
'l1emos norá.rio para ehtrar ••• 

• • • Mas n:u.n.ca para sair.
Ficamos muitas vezes �lém do horário normal; 
·s não ganha.mos hora extra 
'i,-::;m.os que usar uniforme� cu-osr para nos mostrar elegantes, 

Q�ndo uão ganha.moe p:3.ra isto 

\ 
l 1

--- SEMPRE COM UM SORRISO NOS LABIOS

Nossas carteiras ficam sem ser assinadas, 
�\pÓs longo tem.po de trabalho, / / 

·- . 

l•'icamos mui tas horas em. pé, andando ue cá 
para lá, subindo e descendo escadas, 

Carre6endo caixas pesadas, m'l.iútas vezes, 
Alé� de nossas preciriaa forças • 
.&n muitas lojas onde trabal.hamoe, 
Não temos refeitórios, e porta?).to, 
A gente se amontoa pelos cantos, feito ratos., 
E comemos nossas ma.mitas frias, pois, 
Em m�tae lojas não tem onde esquentar ••• 

Ainda aseirn, COM WM SORRISO NOS LABIO& ! 

,., ra CONTINUA -



.. 
.f 

• 

r-
- --- - ---- ----------------- ·-----

A __ r ____ ..-"'..!nos no �ea.B �r.ni 1.,..1s í'rias, 
·é; aé voJ. ta.u.:--s a comer

t NA-ndc, e;He6arao� em i..:��é:l •

.v 08 4_\1c, t:l�--Ji.Ã.l..ain, 

6 :i psr�ir d..i.J 23 hor.:l.a.
1'" .H,sa 1,::>r,..1 .�._ al!ilcço , - , - .::01to se :t1"iO � �i ve.;jseooPJ.
v0l"""W.�a; r'llJ.1.rl�.n.t::n 've E1 logo voltamo� à loja para vender, 

Ou :'.:"ic::u:n.os a.ndi'lli.do peJ_as ruas, 

�11,� 
,.:..- ,� 

1'0ia na loj:?.. não é possível descansar-.. 
• . • Corl um ama:relo e forçado •••

,I I 
11 

� 1 ·· ? 
,, ) , 1 \' 

SORRISO 
' 

MOS LABIOS • 

:s..... \ Ãge::.1J.;e não é bem urri.1o, 

/ \ � Há açrr:.pre l;>rigas, 

1. . 

\ '.\ \ \ 

• 
i E um entrega o outro paro. o patrão: 

�; Á.. ./ l-ara fazer tuà.o isso, gat�:.ar.üos ealario
. Jfil�'-, úu u:w pouquinh.o maio de co:.Ji.aeã.o .. 

· ·· · O fa t0 de irmos J)ars. a escola é terrível,, 
:r:ori;:;,.:. c1.ni.i1.taçâo J.-d.l:':l. e:::,tad.;Lr ;_ ! se foi cora a.a inquietações do dia. 

i,o final do d;i.a, nosso 0or_po está E:.Xf!Usto e sem forças. 
Hosa�1 pouc3. paciência jÚ se foi também. .. 
AÍ ji não é taia posaível sorrir ••• 
No dia aeg,.intG co�c��os tudo de novo 1 

SEMPRE COM UM SORRISO NOS LÁBIOS ! 

* * * 

Co�panhairoo, o �ue r�is 
toda 0ssa verd :J.ã.e ? 1irio J verd:tde 
te jo:;ral ? Você du-.rici.:\ ? l 1�ntão, 

dizer ? O que f'al::i.r, depois 

.• rue.ntos 

� , Qua:!..a as 

Cor..o 
, e o

o cr-.i.e os comerciá1--ios disseram 
t�n�e fazer uma pesquisa! ••• 

jovenR trabalham no , comercio, 

e� sua ciõade ? 

condições de trabalho q_ue viveit. 1

salário do 
, 

comercia.rio '? 

)�pois, tente discutir com outros comp.1nheiros se�: 

o.e 
nes 

l:or q_ue a si tua.ção dos com.erctário� é assim ?

�o Beu trabal.t10, no trabaTho de outros compa-

nheiros seus, �omo aão as coisas? 

.Du1:ar11;u p mês de d.�zerubro os co1.uL-rciários traba1J1a.m à. noite. 
4 for que isto acontece'? 
• Quais as consequências g_ue traz esse fato?
• G que po:1emoe fa�er ê' i.....nce d:i.sso, neste ano ? 

----

6 



a 'história o 

I'fo começo da civilização havia mui 
�as tribos. Bram como famílias. Cultivavam e te� 
ca, -plantava,1'. e c:olhiam. Desta forma, tinha o 
que comer, e todos iam vivendo, repartindo o tra 
balho e o resultaao n�Je: a �iga. 

Com Q tempo, várias tribos foram 
se conhecendo e se relacionando. Como a terra é 
diferente em ��da lutar, em cada terra se pode 
plantar coisas diferentes. Depois, as tribos co
meçRram a trocRr 0s seus produtos. Trocava-se o 
que sobrava pelo que não se tinha. Era o comér
cio que e�tava Ladc�ndo ••. 

consumo . .. 

I.:u1 to ter:U}o ie_pols� os homens acl1arar. que era. m� 
l.t .. or criar um sÍ1i:.bolo para trocar as merca.doria.s • 
, .. � foi ..:.tasi.m (lUO sE: inventou o dinheiro. 

:, as do início da .t.iatÓriA. a.té hoje, o c.2, 
mércio :uuõou mu.i to, porque :foram aparecendo a.l
gu.n,<1 horr.o:..ie que querian: ter mais que os ou troa• 
O din!1ei�o coTI��ou a o�r mais importante que as 
faa1Joas. Cs comerciantes se enriqueoia.m., com.pra_a 
do me.rca.dorias por um preço e vendendo por outro 
m.'iiH elcv.?.rio. e dinheiro :foi. ficando mais impor 
taLte que as �essoas. 

!-la rr...�ef.'a ipocs. h& uma dupla e:>Cplora�io pro 
, 

-

vocada pelo ovmercío: 
• Por tsll'.11 lado. os traba.iha iores ao comer

cio aof·r�ru as d�nts condições de ahall1Õ 
1 , $ sa .. ar1.o, eor.íl.O a ge11t� yercebeu no relato 

�u� elea nos f�ze�. São a� IJl.eam�e dUJ."8.S

oondtcões de �anos oa tr�balhadores. 
•' 

, 

• Iúaa ha w:t. outro lr�<lo de. moeci.a: 
<, ..,__u..-:. \JIAO • 

Som.os leve.e.os ;-êonsumir os 1na1.a variados 
tipo.-� { .. e produtos, m,Ji tcs doa 1.!_u.ais, são 
deanecessro-ios, isto é, podemos paeoar sem 
eles. 

Falam.os nesse a�En.111to l' ta:!lbém pa 
ra. :m.oatrsr o papel que os c.omerciários a� 
forçados a deee.mpenhar pa.re. que a gente 
conaumrJ. caã.a vez :maie. Oomo a ge.ote viu, 
eles aão ob�iga.dos a fazer m:i bocado de ooisaa 
que não q_l.lerem. 1'� bom lem°b:-c-&r que a grande maioria do pessoal que � 
be.lha no comércio são xau.lh.erea, e �ue qua1se a totalidade doa com.eroia. 
rioe são jovens. 

�ão é muito di.f":icil compreender porqu.e os donos dos estabe
leci.men·�os comerciais J:,•ref'erem ease tipo de mão de obra: 

Prim.e:lro, po:rque os jovens repr<aeentam uma gra..""l.de força de 
i;rabalhc. 

6 

• 

" 
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'...>e,-·rndo, 1.ttilizando &. mulher, co1.I.Lo for.rlli:l. de E.Ltrair a att.:nção, para --1 
vcnd�r ruiis. 

,, .. - , -.�1t:?..o, os �or.c.ercütrios sao 
'Cor ;aJos a ae ves·vi.r Ut1,.jJ_. ZWJ.D 
tt-·r um.c:. boa ai)arência iÍsica-; 
,.oi;a..r sem,1,re sorr1.J1do, pai-a 
V1:..Dàc r ma.ia. 

Come, consaq_uê:uoia dissc1 • ve, -
mof' vb co.:nerc ia..t•i os irem. cada 
vez mt:ti.s se s�nt.irJdo fori3. da 
Classe < •per .. �ria, apesar ã.e o 
ae1., t-t..= •. uÚ-io con tir ... u.-u- br-üxo, e 
6'e aoi'r�rera. a.a meslllae duras 
con�i �·Ões. 

has suas compras durante o 
.. mês, quais são ae coiae.s que 

você acha. desnecessárias? 

� Quar.to você gaBta com elas ? 

-- Por que você oompra coisas 
que não são necessárias? 

---•� l or qua você acha que a.pare
ce� tantos produtos novos?

Voei acha correta a si. tu(;.ção de tre.balüo no comércio ? 

�ua.1 a sua vpinião soJre isso? Por que é assim? 

ú que toãos nós devemos fazer, para ir melhorando a

nossa LJitu..:i.ção de traLalho e de vida? 

• 

_o __ q�e Já se 

"Vou contar alguma coisa de 
minha vida. Eu vivi no interior 
eté 003 16 anos. Lá. no interior 
eu viviM na lavoura com meus a
vós. Lá eu plantava e vendia na 
feira, pra traz�r a� coisas que 
necel:l1Ú tave. Depois mudei para 
Salvedor. Chegando aqui, fui 
J 1J.d�.nte de "bRter estaca". 

Fuj obrigaao a aumen 
tara idade para poder -
trabalhar. Já trabalhei 
em� firmas. A firma em 
que me.i� trabalhei foi a 
primeira; 8 meses. Em ou 
tra, ),meses, n'outra 2� 
e assim por diante. 

Hoje trabalho uum su
permercado. Trabalho no tu� 
no da noite. 

Lá �u procuro aecpre 
discutir com os meus cole 
ges, os problema� que en= 
frentamos, assuntos que 
int�ressa� a nós, jovens 
trabalhedores do Brasil ... 

• • 

ª' 

o 
D 

l"AA-A r#� 

.,.,, �u s. F'o � e. ,,. 

... .. 

Acho que a Classe

rária deve se unir, 
ter mais força nos 
direitos. 

Ope
para 
seus 

Eu não me dedico e to
dos pprque no meio tem sem
pre presença de "p1J.Xa-saco". 

Eu sou encarregado de 
tu�ma de limpeza. Os chefes 
qüerem que eu obrigue meus 
colegas a trabalhar demais. 
Como eu não faço isso, eles 
me chamam à atenção dizendo 
que so u encarregado para 
mandar. 

Eu 1.:.áo ganr.o cais di
nheiro q�d v .. c,uT.r05 ••• '' 

(Firmino - Sêlva1or) 

' 

1 

7 J 
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A 
ES 

·•t1:in.ha e:, . .,, ..t.1é::1cnr-1. c0.::1;3çou. quando
fui co� \lD [Tt-lf•O de '.J.lJüc:·1.s no sindics. 

, 
-

t0. La h�vja um 6:rupo Jt r�pa�as que 
1-,g,...::i.rJn:va1ri. a rea.li�aç:\o c...e ur.re. asoe�-
01.éü"'• °Ii'?.V.::.;ü'.3.":'..08 várias �uestões so
,Jre nc 3l;:OB Jn'cblemg,s 111-�s lo jae. O pr�
sine!�çe 00 sinaicuto n0s pro:ü.ett:u uma
Li,Oeeir.b:Léia e:;.,1.eci�l �·,ar� i8to, o q, . .1e 

acon·-l-.eoeu suu.Gnte a.pós 9 rr..esas de e�1)era.. 

1,e:::>tt-) (.ia, ele nos info:t:;1ou 
sobro � aüOl�ô firmado com os pa 
trões �o'lJre .-;?. regu.:i..a.wen.tc.ção _p� 

. , 

1� o norarJ o not-u.rno dur1-:t.n-�a a.s 
lest:J.s d.o ·N&.tal. Irote!:n 1:aos,por 
ill..l,ã � J''�.m-t;e M<.; :p,�rtici ,.,c,t-.. de.::.,·;-; 
'."\cordo, e ,r1vr lei. temos c.lreito. 
:"us .. üc i1avia. me.is jeito. ::B'omoe 
ft un1 ,jorn'.'ll da cidaJe e d.entÃllci!:a 
!ilOS. �:.:._e respondeu <JUe éramos U11
gr�,;,,o Qe revol to�os. ,)ome.;·-iJ.nos a
organi:->:ar um grupinl10 p'lr'd. pres
sion..:'.r o presidente. Cor.. isso, já- . , 
11.zemcs varias conq_uis �!'.1.s, e o 
pesGoal está ae ar1ilr.ando: tral'a.
lh!:...moa em v!¼rias lo·ja.s •.• 11 

Encontro: 

-- --- ,. . .

]:nc0ntraram-.:3e nos dias 07, 
08 e 09 de setemoro, em VítÓria, 
EepÍ:ui to 5�1to, 22 jovens traba
lhadores à.o co1L.ércio - dos esta
dos de 3âo :i.a.ulo, Rio d 0 �.,.�_neiro, 
:t;l.nas Gerais e Eap:iri to s�nto. 
. Es;;;e e:cioontro ajudou mui to e 
foi importante, para o pessoal co 
nheeer as exp�riê�oias do oomér � 
cio, que se r�alizam nestes 4 es
tados. 

t 

L DiE/OCI� ..SAll,I ,.,,:, '',,rL,!Z-/Z.A,,.,.tt,,,,-rA··, 

/ / .,/, .J_ JQL , /. • - / {),�·.._ ,./. V,,h'.t;.-..) 
( _,,..,.,,,..,._r-,,.o ..-... r.,_ ·- ,--· 

ASSEMBLÊIA DO SINDICATO DOS 

COMtKCIÃRIOS DE VITÓRIA 

� rtoticiirio do eia 6 de ju
nho de 1Gí9 falou da Últi�a assem 
bléia ão� �indicato dos Gornerciá -: 
ri0s, que contou com a presença ' 
de L'lUi tos tra·,,:1.L1ado1·es d.o comér
cio. 

l;U11a das u.scemb::..éia.s an terio 
:.:,s,·n, os comerc i:5.rios fizeram al� 
1.JB�� 1·eivindicaçÕ·.:!S à diretoria do 
si.11dic&. ,;o: 

• r_.u.e fiz�sse VOL/0� ..i:;;.S a serem
distribu.:Ldos nas lojas, avisan
do da -convoeação ô.a a.ss6GLbléi; •

• Que a. Secre·taria J.o sindica.to,
funcionasse direto, para posei
bili�ar a sindicalização n3 ho
ra do almoço ..

• �ue �s reuniões do sindicato '
fosdem pelo menos uma vez por

..., 

l.H.;_$.

Destas 3 rei.Vindica 
çõ-21s, conaeg11iram os VC:L.\.N r�-:;s e a. 
S ·,8Rr�·.rAítL\ funcionando também na 
hora do e.1.moço. 

-----

A::h.. • •• 
Participou ta;11bém uroa jovem. 
Comerciiria de Oaxias, do 
Rio Grauõ.a à.e· Sul. 



,... 
-

- --------

Nota: 

\c.ld:::re: •. os a,r.ü 
10s ·.cefe.i·i·' k :r-"cen

·1,e �ravt?. ,1.u�:' Le .;al &
f;icus d.,�s cic..J.dt..S à.e:;
�fio 1 c:."v.lo, <.,-0-.1:3,::: ._,, t> 

G . :. ... :nJ.:, w $ , ex. , r (; s :..HJ.:,
CiO Ü..JS.'1à :;1,. j__i C :,j:��--- ·

,.h.:. 

� .;erefüo� ª·IUi 
rr;.-�or,.1ar cs 1:.J .. t.J..ID.os 
acc n :J..:.cime?J..t.vs vi·J't 
;leia _pHloa tral1al:tad2 
r-.,;r,, tlU� por e:3tarcm 
cc ·. 1·and o aq_'..Ulo q1.,,_e 
é nirei to, têm ao:'ri 
do coneta.nteme�te os 

-goli.;eo <ie. re;:c'.3s::1a.o 
-p0Jici1l •

Solidariedade 1

�'o:. ._.,_ssL.: CiCH) mui 
tos co:llps.nl1t!iroa foram 
presoe, e ji uns tanto3 
caí 1-a:!! mortos, nus tlife 

, rt:.11tes pontos uo p·].1s. 

�::iere:nos dizer à

c1t0goria Met1lv.rgica, 
de Sio Paulo, o noaso 
pesar �ela morta do a

_perm·io SA �'EO ;)IAS DA 
32:L'l..l, um valioso lider 

F-oi neste eent1,· 
rio, que· a JOC, como or

ganiz�ção presente no 
' 

sa-omeio operario em 
.. :Paulo e no país, uniu

se à AJO e à Pastoral 
üperária, dirigindo u
m.'3. nota ao r.hnistro da 
Justiça, ao �inistro 
do �r�balho e à Impre_!! 
80.. 

. ------------·--------------------

• -.J.:)mürnão Nacio11'.?.l d� r-astor.J.l Cperári:..1. ( CPC1 )- anexa
� �!ffi.u - e O!?- t.:eiv·i.me,ntos Juvf;.ntu..::..ç C ·-r�.cia C:1tÓlica do 3!· :isil (JOC) 
e �\ção Cri t,:511ca C91;rária , do· 3r..:.siÍ ( À:.:O), protes ta:c.o. veemen
ttGi6!1te contra -.; s::.ste� ú.e re_ r'ess:io, o"l.aus tr:J. toa, yrisões, nortes, 
todo ti.PJ ô.u ar·Ji tr tr�_e•'la.àes e ic just,i ça.s i,re. tic::i.das contra m�talúr
gicoe gr V" i .. tr1u em São . .t'aulo, corr• o :r'im de intünid!3.r e impedir a 
Cla.s:le Gp-:;rári·.:. de se- orcar.ii. 1r e _utE .. r por seus dir0i tos. 

/\. f:.n:;1quênc:.a de aconteciru.e::1.tos qoco estes, denuncia 
que a abertura yolÍ tica. propo::,ta pelo govêrno não a tinge a Classe O-
pariria. 

-:_>,:il.:.-.:.w:.1.za.n--se co.Il!. os :n&tal1Jrgicos re )rimidoe por grJ! 
ve jwna e _pa.o{:;::·:.ca, ooI.1. as famílias atír.gide.s pelas pe.rsegç..içÕes e 
viol6 (lCÜt$ .::.:.-.1. J_,lc:1 ... L�.s _:;ela pol:fciR. contra 011erários bm greve • 

... tina1-1.m 'iue Lllui tos o.t' erárioe à.eram e mui toa darão suas 
vida.e 1n;.ra que :=-t Cla8ae 011erái'ia coriqu.iste sua plena liberdade. 

\.t'lo·Ga diric:;i� a.os ministroe da Justiça e Trabàlho t 

ao Sin-lica.to dos hletalÚrgicos de São :Paulo e 
à Imprensa.) • 



Pala vra Frna1 • 

AMIGOS i 
� 

Descu.l1;e:n-nos, s,1 não conseguimos tran�li tir tuclo o 
c,rui;; eni. r1.1:C1..'!Soáric, neste momento •. :hiüam do nosso de�e jo de ser ca
d::t vez mais efic�z�s no.;te trct.oalho de info:mi3.r. 

Conbinua.n:os a ee-perar a contribuição de toJ.os, em 
todcs os mmtic.os, através de: N �' · . A • d ·a d se o 11.icias, ax1)er1e!"c2.a.s e vi a, e _ 

�:oe,.fotos, cartas, etc ••• 
�r.dim, esta.mos abertos a crÍ-tic2..s positiva� e n0ga tivas a r�spei to
do Bolet:iJn. Isso ajuda a ir· aperi\üç-oando o trabalho. 

Rece be.r.os uma car·�a de Edna, do Rio de Sane iro, que 
diz: 

'' ••• R.ecebi o 3Q Boletim e fiquei mui to feliz com o 
tre.0�";_.t10 que vocês vêm fazendo, porque afinal de 
contas, a gente tem um. mundo para ceí.�brar •.• ! '' 

Contir-uem escrevendo porque essas cartas são motivo
de alegria e estímulo para nós. 

}'in?..]..c<;;::-rGe, recoi·damos a impor 
târ.cí� da BU!:I. contribu�ção fi
nanceira. Confo�e já fala:!'.llos 
no �oletim anta:::::-ior, c1.a. se
d�stina a cobrir os ga�tos com
m�t�riais e correio. 

h.udamos de .. f:ndere ço:

Marinete Alves 3ayer
Caixa Fostal 4.106 

01000 - São :Paulc - SP

Deix'3.Iuos aqui o nosso abra�o cordial e 
, , . , nos despedi.nos ate o proximo numero. 

I �l 

ATENÇÃO: Em nosso próximo núme 
ro vamos continuar a falar de: 

Adquira a AGENDA DA JOC, 1980 -

SINDICATO 

• Pergunte ao 
tregou este 
re�ponsável 

jovem que lhe en
boletim, quem e o 
de vendas na sua 

cidade 
• Faça propaganda

,_
1 
__ Ji_u_v_e_nt ___ u_d_e __ T_ra_b_a_th_ a_d_o_r_a __ 

1
] 

INFORMATIVO DA JOC BRASILEIRA 

O Movimento Juventude Operária Ca
tólica Brasileira está ligado ao
Setor Leigos - da Linha Um - Uni
dade Visível - Da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil(CNBJfJ
e participa do Conselho Nacional 

de Leigos ( CNL) . 
...._ _________ --- --,-------- . 

------·----

. . . 

---- - ------·-------------·----------



T R A B A L H A 

----------

D O R A· 

"6 preciso amor para poder pl--\lsar 

6 preciso paz para poder sorrir 

6 preciso chl--\va para poder �ori r." 

A, Sattel" R. Teixe-il"a 



2 - Juventude Trabalhadora 

Adeus ano velho 
ºúltimo número do JT de 1990 é um adeus a um 

ano muito denso de acontecimentos nacionais e 
mundiais que marcarão ainda, durante muito tem

po, a jµventude trabalhadora brasileira: O plano Collor 
de recissão, desemprego e arrocho salarial; as eleições 
de outubro passado para Governador do Estado e para 
Senador e Deputados; a Nicarágua, no dia seguinte à vitó
ria de Violeta Chamo"o; o confronto atual entre Iraque 
e Estados Unidos-eis alguns exemplos do que nos trouxe 
de acontecimentos o ano que está terminando. 

Nenhum desses assuntos de atualidade deixou de ser 
analisado de maneira sintética mas profunda pelo nosso 
JT. Parece até, com um pouco de exagero de nossa parte, 
que o grande acontecimento de 1990 foi o reaparecimento 
do nosso Jornal/Revista o JT, com forma nova, com dina
mismo e vontade de se comunicar com todos os jovens 
trabalhadores do Pafs. 

No primeiro editorial do JT, em junho de 1990, o compro
misso maior assumido pelo JT foi o de responder a duas 
necessidades da juventude trabalhadora, a saber: 

-a necessidade de analisar e denunciar, de forma mais
ampla, os problemas gerais do povo e particularmente dos
jovens trabalhadores;
- a necessidade de uma comunicação dinâmica, direta
e verdadeiramente democrática.

Fiel a esse compromisso assumido, o JT, nos seus quatro 
primeiros números, não só analisou problemas gerais do 
povo mas deu, em suas edições, atenção especial aos jovens 
e às jovens trabalhadoras. 

A Jovem, um broto com direito à vida; a juventude dos 
anos 80 e os desafios que terá que enfrentar; o analfabe
tismo e o direito dos jovens à educação; as péssimas condi
ções de trabalho e a castração do direito à vida juvenil; 
a afetividade e a sexualidade dos jovens trabalhadores 
ameaçados pelo v(rus do capitalismo - estes foram os 
artigos do JT, enfocando o momento vivido pelos jovens 
trabalhadores brasileiros em 1990. 

Mas o JT, dentro do seu exíguo espaço, ousou muito 
mais. Nas suas páginas, desfilaram, para satisfação de 
seus admiradores (as) personalidades entrevistadas com 
exclusividade, tais como o Índio Krenak, o sábio Frei Beto, 
o poeta Paulo Gabriel. Só faltou mesmo alguma ilustre
mulher ... Mas isso fica para 1991.

E o que dizer do competente Horóscopo estampado em 
cada número para que o jovem e a jovem não percam, 
na poeira da fábrica, o dom de crer e sonhar, de duvidar 
e amar. Comandado pelo especialista em astros, o Toninho 
das Alterosas, ficou claro, no JT, o destino de cada um 
dos nossos jovens leitores. Restou a certeza que se os signos 
comandam nossas vidas, é a poesia e a temeridade dos 
jovens trabalhadores de hoje que comandarão os 
signos, amanhã, na nova sociedade que os 
astros querem que 
seja construída: jus 
ta,sincera, fraterna, 
igualitária e socia
lista. 

Neste último nú
mero vocês poderão 
ler ainda: 

- No futuro a ju
ventude não será
mais sofredora,
marg1nal:izada.
Será "Juventude
Feliz" 

- "Utopia outra
vez" uma mensa
gem. de reno va
ção.

Como será para o 
JT 1991? Se 1991 
começar a surgir 
sombrio e cheio de 
ameaças e incerte
zas, o JT espera es
tar com vocês de no
vo para lembrar que 
a juventude traba
lhadora é a única 
esperança se souber 
agir e sonhar escla
recida e solidaria
mente. A todos nos
sos leitores e leito
ras, adeus e até 
1991 ! Boas festas! 

JOC Brasileira 
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Juventude Trabalhadora -;\ 

Juventude Feliz 
* Ántorúo Rodrigues

Nas últimas edições publicamos nesta coluna, temas espec(jicos sobre a Juventude Trabalhadora. No anterior 
tratamos de dois assuntos distintos: sexualidade e trabalho. Como iniciamos um ano novo, cujos desafios não 
serão pequenos, estamos publicando neste número uma reflexão mais ampla sobre a Juventude Trabalhadora 

no conjunto da realidade nacional. Nos próximos números retomaremos a SÉRIE por temas espec(jicos. 

.. 

uer utopias e tmplnar papaga OS-

Concentrando a renda 

U 
ma pesquisa divulgada em no
vembr.o último pelo IBGE (Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Es

tatísticas) revela que 90% da popula
ção ficou mais pobre entre os anos 
de 1981 a 1989. A pesquisa revela ain
da que o Brasil continua sendo um 
país jovem. Dos 144 milhões de habi
tantes 41,3 tem até 17 anos. 34,8% tem 
menos de 40 anos. Como podemos 
ler estes dados? Pode-se concluir o se
guinte: a política levada a cabo pelos 
governantes do país nestes últimos 
anos, serviu, principalmente aos inte
resses de uma minoriq, intensificou a 
situação de penúria dos trabalhado
res, atingindo, sobretudo a Juventude. 
Explica-se por aí a fuga desordenada 
de jovens para outros países, o au
mento da violência, da prostituição e 
tantas outras indignidades. 
Velhas idéias 

A mesma pesquisa citada acim9 
mostra que 56% dos jovens entrevis
tados confiam nos políticos daqui. 
Bom, passou algum tempo, talvez hoje 
já não confiam tanto. Mas vale lem
brar. Do ponto de vista dos trabalha
dores, há felizmente alguns políticos 
dígnos de confiança e outros que de
f&:1dem Interesses causadores da si
tuação em que vivem os trabalhado
res. Como explicar então esta confian
ça? Tem tudo a ver com a educação 
que se recebe na escola, na família ... 
Através desta educação se aprende 
a pensar e agir de acordo com a ca
beça dos ricos. Eles dizem "a terra é 
minha". Nós dizemos: É sim Senhor".
E vamos habitar sob os Viadutos. Eles 
dizem: "A greve é Ilegal" Nós acredt.
tamos. Acreditamos tanto que repe· 
timos. 

Por causa desta educação a coisa 
está corno está. 

Então, não é difícil entender por que 
ainda se acredita tanto nos políticos 
causadores e ou cúmplices desta si
tuação que ainda que errada, é tida 
como normal e intransforrnável. Convi
ve-se ainda com as Idéias de que os 
que lutam, os que fazem greve são 
os desordeiros. Oral Não seria o con
trário? Não seria desordem o compor
tamento dos que causam a fome, que 
prostituem as mulheres, que discrimi
nam os negros e impedem a Juven
tude de ser feliz? 
Um futuro novo 

Não se pode mais acreditar na idéia 
de que a situação mudará de cima 
para baixo. E muito menos crer que 
alguma coisa neste país mudará sem 
a participação efetiva dos Jovens Tra
balhadores. O fduro é algo, talvez, 
distante. A Juventude é o presente. Isto 
Incomoda os que dizem que a Juven
tude é o futuro e nada fazem agora. 
É hora de começar a pensar diferente, 
arregaçar as mangas, assumir a cami
nhado de cabeça erguida, somar-se 
aos que já fazem parte dela, tomar-se 
um "desordeiro". Não esquecer Ber

to/d Brecht: "Do rio que tudo arrasta
se diz que é violento. Não dizem que
são violentas as margens que o opri
me.'' 

Assim num futuro novo não será a 
Juventude na sociedade apenas a 
população majoritária mais sofrida, 
mais marginalizada, mais analfabe
ta ... Será sim uma juventude feliz, parte 
de um povo que venceu. 

Porque lutou com e.pela dignidade. 
* Antonio Rodrigues 

é membro do conselho editorial 

OOKO 188tRABs 
Se você gost.ou do jornal ,IU V-:i'OD.11 DAPALBAMB.I. e que_r recebê-lo, blmestraJmente, em sue. casa, enviem-nos o seu endereço e o paga.manto. (E :Importante, tam

bém, colocar a sue. idade, proflsaão, telefone e sugestões pare. o jornal). 
COKO P.IJl.&a 

Você poderá fazê-lo de duas ma.neire.s: através de vale po,rt.al (em qualquer agênc1a 
do 001'1'810) ou cheque nom1n8.l. Qualquer um dos dois dsverá ser efetuac1o em nome 
da JOC Br881le1re.. 

nJIQO P01L fDU8 (6) DIÇÕBS S08IIO mmQOs 
Ass1nature. Slmples ...................................... 9 BTN" 
Aes1De.tura de apoto ................................... 12 BTN" 
Exemplar e.vulso ................................... 01'$ 120,00 
OJl8,t Ce.laular pel& BTN (Bônus do Tesouro 
Ne.oional) do mês. 

Rua Condessa de São Joaquim, 216 - CEP: 
01320 - Bela Vista - São Paulo • SP. 
Telefone: (011) 278-0099 



4 - Juventude Trabathcxba 

Utopia outra vez 
• Antonio de Paula 

ESTAMOS NO FINAL DO ANO, FESTA DE NATAL E ANO 
NOVO. ESTE FOI UM ANO DURO DE SE VIVER PARA 
A JUVENTUDE E A CLASSE TBABALHADORA. SEM 
DÚVIDAS NOSSAS FORÇAS SE RENOVARÃO PARA O 

ANO QUE CimtrÁ. 
Se de um lado a vida torna-se amarga e exigente, não 
podemos esquecer que tem muita gente lutando. São 

muitos os que brigam, xingam, suam a camisa por seus 
direitos. Muitos que protestam, organizam os 

comp�eiros no local de trabalho, no bairro, nas 
comunidades. Muitos que fazem greves, passeatas, 
protestam, organizam mutirões, fazem coletas de 
solidariedade para desempregados, denunciam as 

:injustiças. Esta gente ama a vida. Porque, "É preciso 
a.mor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. 

É preciso chuva para poder florir." 
Então neste Natal e no próximo a.no, que a Juventude 

e toda a classe trabalhadora sejam a novidade no 
cenário nacional. Que neste momento possamos 

renovar nossas energias, crenças e utopias. A gente 
se renova, torna-se homens e mulheres novos na 

medida que descobrimos o sentido de nossas vidas e 
de nossos companheiros. 

Nós nos renovamos na caminhada ao enfrentarmos 
pequenos e grandes desafios, ao dizer não às "caras 

feias" que impedem o povo de ser feliz. Homens novos 
somos quando nos solidarizamos na luta com nossos 
iguais, com os que s0frem a mesma situação. Homens 

e mulheres novos somos quando apesar de tudo 
insistimos em sonhar os sonhos mais lm.dos e com 

o poeta cantamos "Quero a alegria, muita gente feliz.
Quero que ajustiça reme em meu país". 

• Antonio de Paula 

é assessor leigo do JOC - Campinas 
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Hoje quando falamos em Natal, lembram.os logo de festa, comemora-

ções etc, e Natal é nascimento de Jesus Cristo, por ísso uma festa, ' 
mais é necessário que nos perguntemos: 

Porque Natal é uma festa? 
O que signif'ica para cada um de nós esse nascimento? 

A história nos conte que os ' 
povos de época viviam oprimidos,e� 
c�avi�ados por grupos que estavam ª

em função do Império Komano e o� ' 
dominav�· .. 

Havia pessoas que P.i se dest� 
cavam, os p"ofetas, an.e viviam em• 
busca de novos valores e anu.ncia- t

va� uma esperança de libertação. 
Foi no meio de toda essa si

tuação que Cristo n6sce�. Todos o, 
esperavam rei e ele veio e se fez homem simples, humilde no meio do : 
povo para ser um sentido de vida, espe�ança e uma mensagem de liber�• 

- f1' \

r 

tação. 

Veio anunciar o verdadeiro sen-
tido do amor, um amor que luta con-• 
tra as causas que impedem os homens 
de se amarem e viverem na justiça. 

Por isso se doou, ofereceu sua' 
v-ida e morte para libertar os homen:,
mostrar o valor, a capacidade que e�
da um tem de lutar e assumir sua pr�
posta de libertação para uma socieda ·
de justa.

Assim temos que celebrar o nas
ciment.o de Jesus Criat.o, celebrar o'

Deus que se fez humAnidade conosco •

e dentro da htstória, introduziu um' 

modo de ser, onde o amor é possível' 
a vida tem sentido e o povo se orga-

za._lf}fJtf. 

i:! , 

l 

_________ ..:.___:_ ___________ ��=::..�...._::::���--'..__;__�J 
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*NATAL DA CI.ASSE 

TR�ABALHADOR 

*Existe variae maneiras de celebra!· o Natal ..
Para alguns o Natal é somente fesi:;a"s, propagandas e é s mel.hor'

época de explorar. 
Expl.orar o sumo que restou da exploração do ano inteiro, e para 

sustentar isso os patrões tentam enganar os trabalhadores, com as 
minguadas e�stas ou minguados pl"esenten de Natal.. 

-

"r.:.t r.-.... •• ":-
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·· •• ' ...... .  
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Na época que Jesus nas-
ceu a� coisas não eram dife-
rentes, pois os poderosos 
tambem exploravam o povo-. 

E foi por isso que Deus 
se fes homem e veio nascer 
no meio do povo. 

Ele veio traz.er uma men 
sagem de libertação e de vi-' 
da. Vida para ser vi�ida to
dos os dias. 

E esta mensagem a e.las
se trabalhadora busca viver'

hoje na medida que os traba
lhadores vão se organizando' 
pare reivindi�r aquilo q,ue' 
i direito como: melhores sa
lários, e�tabilidade no em-' 
prego, quarenta horas de t�� 
bslho, liberdade sindioal e' 

r1utras reivindicações que as varios sE�tores da classe trabalhadora • 
vem reivindicando. Isso significa 8 e.5rpiração de maia liberdade, au
tonomia e de realização tanto pessoa� como co1etiva. 

Rira a classe trabalhadora o Natal s.fgnií'ica contradição da s-o-
ciedade injusta que vive�os hoje. 

E o a-ntlncio de uma sociédade jus1�a, onde todos tem os mesmos di
reitos e são reconhecidos como pessoa, e não méquina de produção ou ' 
ferramenta principal do lucro. 

Natal é descoberta, mas tambem é com�romisso, e na medida que ' 
v-amos das-cobrindo o valor da vida e vtamos levando outros oompanhei-' 
ros a se descobrir e a se comprometer com outros, estamos vivendo o 
verdadeiro Natal . 

• --1------
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Natal é tempo de revisar, ver onde falhamos, o quanto avançamosf 

é tempo de renovar nosso compromisso com o povo. 
� Natal é tempo de celebrar. 

N�ste Natal a classe trabalhadora tem muito o que celebrar, cel� 
b:i;ar nossas lutas, noss.as vitórias e até mesmo no$sas derrotas, pois'

sao nestas q�e percebemos as contradiçõ'es claras que existe na socie-
dade, e isso nos- dá força para contribuir na organização da classe o
perária. 

Natal significa união e somente oom a união que vamos realizar ' 

u.m. reino de ,iustiça pois esta é e menaa1gem que Jesus Cristo nos trou-
xe. 

Nosso Natal e elebra o nascimento àle Cristo 9 que acontece a cada' 

da passo novo que se dá, para libertaçêío da classe trabalhadora e de' 
todo o povo• 

*
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C 0mpar.:ae iro s 

Recebam mais un:.a vez o gre,nde 

aoraço do �oletim Juventude TrabaThado 

ra. Deseja.mos que o novo ano 

trazendo boas notícias a todos. 

es".,e;j:::.

Aqui ectá no3so número 04. 

lío começo deste ano novo, c:1.

uu.ncia.m�s também a nossa firmeza de 
con·:,il'ma·c junto aos Jovens Tra1:elhar'l.c 
res, mai 1 g_ue nur .. ca.. E de novo, quer.::
mos que vocês se sintam dentro dest0 
boletim, através daq_ui1o q_ue vi·.,-t;m, 
q_ue Yivemos todos or, Jove'.ls 'Irab.'111': .. P
res. 

Neste nÚB.ero, vamos vol�ar 
fala!' de Realidade da Ju.ventuc;.e 
lhadora sua vida, seus problema:s,poi 
ela está aqui, agora, presente no os 
so tempo. Esquecer a realidade que vi 
vemos seria esquecer que estamos no 
mundo. 

Além disso, est�mos falanJc 
de novo no sindicato, continuando opa

po iniciado no boletim nº 02, ainda eE 
e.gosto do ano passado.

Companheiros, muitos de vocês 
�---'"'�z1trarão seu depoimento escrito a
qui. Veja como é irt1portante sua cont-�i 
b�ição. Por isso, recomendamos �ue en 
creva.m. sempre, que contem de sua vida, 
daquilo que fazem. O que vocês disse
rem, certamente irá ajudar a outros Jo 
vens TrabaThadores. 

"Juventude TrabaToadora" é o 
caminho da sua mensagem, e nós estamos 
a seu serviço ! !! 

Até já,. 

- --·- -- -� �----
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to.( f' I 1 1 b /_ l't uma.. .Jo.. ort..i_c..a._ eu>- ,�c.oi:.-1:os :

Tenho 27 anos, e moro em 
, 11-oes Calmos, na Bahia. 

Trabalho em v.ma fábrica de 
biscoitos. Sonos em 70 moças e l2 
rapazes. Entramos no serviço às 7 e 
meia da r.:anhÊ, e se.írao.3 às 7 da no�
te. Isso q_uando as máq_uinas não o_u.,,
bra:o.. 

"' f-_s moças r-.ao ganhant nem o 
salário mÍn:i.L1o .. 

Al_sum.as pessof s nEo têr;i o 
transporte da firm3

1 
�ois esta sé 

colocou Ônibus para alguns lugares. 

Trabalho desde o:-::i 15 
de idade: e atualnente estou em 
grande super:1e:r-cado, no Rio de 
neiro. 

UE 

Ja-

. , O raeu serviço e de lev�r 
as conpras até os carros dos .:reszu

.... 

ses. 
Co:o.o todos 0s cor:erc::..ários. 

enfrentamos lá mu.itJs probleri.a-s. Um 
dos q_ue acho mais sr:.':'10 é q_nc �10 sá 
bado a gente chega a tr:".balhc:.r 14 
horas seguidas , e nf:c ! .: e.-01rivS p�. 
gamento deSf33.S ho�:'Ci3 F,. IJ.ai·�o 

.. .. ,.., 

�toro e-.1 �-' :-·co de Sa..1tan.a, um
·oairro <ia p:.:::rif eria de Vitória, no
EspÍr:!. Tio Santo. ":1es1;e bairro moram 
35 º 000 1 'ita::ites. 

Ha ê.iversas co .... ILmidades e 
grupo g_ue a-'Guar.1 no bairro. No g� 
po de jovens que eu participo, Cv11.2 
çamos a nos :preocupar con o baj ::::T· 
e descobrimos ura l?ocado e.e prot..Lo-

.... ,::i , f 4-Tlêl,S, c,·m0: :ral ta L;.e agua _ al uG

J� esgoto - lixo nas ruas falt� 
,-., 

de calÇR.3Clito - c?..sas de in-. asao -
casas sen escritL1.r8 - ruas esburaca
dSt..: - p'.)t:_c-- s Ônj_bu.s º Os ônibus q_ue 

A � --ts:;L aro ve·ho:1 ., e3tc.o sempre supe::t
lo-�� e. o..:; e r.ão a J:;ing:: todo- o bairro: 

r-----r-..,_.., ... ._ ...... _. .. , ...... ·�---·--��---· .... - �
... 

... .. ·r .......... ....-,....,,.,._,, ·--�� 

l
i Com essa situ::.:i.ção e esse rit-.llo de tra-0all1,J, hor3.s o::tras, o estudo, Í

problema de transportes, não se pode :'.\1.lf. .. � err. tempo litre para os 
j jovens trabalhadores. Não poderaos dese:'.lvo::__-�,..eJ� as q_,,;::i.2.idades e aspi 

rações artísticas, c1.l..,_-+;lTa.is '3 soci2.is q_c.t':J t},:.."!.os .. ·o ·1.ar:r1oro ·se tor.-na t 
difícil. Nossa cor-vivência con a familie e com os amigos quase não 
existeº ViveDos cansados e revoltados, pois as �cucas horas queres 
tam são ape:c...as para recuperar as forças e vol ta-r a fa:·ab!=!.L}}.ar no dia 
seguinte. ���__.,.i,._....,._�-1--·--' �,..,.,,_ .. --... .. �� 

.J'b 
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Mais de 60% da população brasileira tem menos de 24 anos. 

A Juventude Trabalhadora �epresenta 62% da população que trab! 
lha. As informações oficiais dizem que mais de 12 milhões de jovens, e_!! 
tre 14 e 25 anos, trabalham. na produçãoº Isso sem contar aqueles que não 
estão registrados, como os menores, sub-empregados, em.pregadas domésti
cas, e outros ••• 

// 

i 2 \"'f'\�l h.�(l. � 
d.e.. jove.n $ 

�o.. b o..\ h o.. 'W') V\,.0-... 

Muitos jovens, desde cedo são obrigados a a 
bandonar a escola e buscar trabalho para aju 
dar a fa.DÍlia. Outros, por causa da distânciã, 
do horário de trabalho (turnos), exigência de 
horas extras, cansaço, falta de vagas, não en

centram condições para continuar estudando. 

a.g ru:.c..u.-t� • Por isso, muitos ainda são analfabetos ••• 

De cada 1000 jovens que entram na escola, so 
mente 97 chegam à oitava série (ginásio). 

A esse grande número de jovens trabaD1adores só 
resta a sorte de trabalhar nos serviços p0f>ados 
da construção civil, metrô, e todo o tipo de 
serviços gerais. 

O desemprego é uma realidade constante, 
cresce dia a dia. É uma realidade gritante en 
tre a Juventude Trabalhadora em todo o país, e 
principalmente no Nordeste. Cria insegurança, 
instabilidade, marginalização e muitas outras 
consequências para a vida e futuro do jovem tra 
balhador. 

/ 7, 1/ 

·. t-ltU f ��IU.CG\.S. d.�

/t l e_ 'tÃ.,o elo W'\.i_::, --h: C.0 !;, I

.501/. S<io W"\e--.-vo� 

• • •

A grande raaioria dos jovens que trabalham, g� 
p.ham salário mínimo ou abaixo do mínimo. Como 
esse salário é bai.Xo, não dá para o necessá -
rio, e muito menos para ajudar à famíliaº O 
problema da fome e da desnutrição, com todas 
as suas consequências, é muito forte em gra� 

� de parte da Juventude Trabalhadora :Brasileira. 
, ,· 

Muitos jovens trabalham sem carteira assinadaº A 
firma exige um período de experiência, e depois 
de 60 ou 90 dias manda emboraº Aí emprega novos 
operáriosº Assim se segue: muitas firoa.s não r� 
gistram na carteira o salário real, principal.me� 
te no comércio. 

* 
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JU TO 
' somos uma grande forca ! 

, 

·'Trabalho numa fábrica de confecções.
É umb das maiores de Santos, com 150
funcionários, incluindo encorre!iadas
e cscritÓrio. Existe a f;brica, e as
oficinaG que trub::lhom pélra ela. As
calças fabricadas são vendidas em to
do o pais, e com isso, tern muito ser
viç::. . . .  

Logo que entrei, comecei a
notar um bocado de problemas, taiG
como:
• 1--ii:o temon horário de lanche,
• Ganhamos pouco, epesar do grande

produção e, ue dsmos. No fir:, do mês,
só o patrão leva vantagem,

• Quando tem muito serviço, noo te
mos horário, pois somas obrigadas
n ficar o dia e a hora que pedirem

• [ muitos outros problemoG •••

Depois da algum temno, comecei a alm� 
ça:r na fébrica, pra ter muis tem;::io de 
convE.:r ... ar com as colcnus e fazer uma 
li�tu de assinaturas oara conseguir 
15 minutos da lanche. Esse tipo de 
coisa Ó ficil fazer o n�s�oal accitur, 

# 

d 
,.e • pois e um pedido quase in ireto. t :º

assinar e ver o remultado. !!.as eu nao 
estava contente só com as ossinaturr:s 
e queria d:scutir com o pessoal. 

�u pen�avn que só isso não• 
era tudo. Era necess;rio que o pesso
al visse todas as injusti�es que so 
fremas, e c,ue não só naquela f�brica 
era assim. 

Era necessário que cada um 
descobrisse seu valor, como trabalha
dor dentro da fábrica e como jovens • 

Era necessário descobrir que juntos somos uma grande força! 

Ao mesmo te�po cm quo isso se passava, 
cu mo reunia com um gru0O de outros jo 
vens, que também trabalhavam, e est� 
vam querendo fozor alguma coi�a no ser 

viço. 
Na reunião, decidimos fazer u

m3 pesquisa, e responder junto com as 
col�gas do serviço. A pesquisa era de 
algumas pergunt�s sobre a vide de cada 
um, o trabalho, os oroblemas vividos. 

Depois seria feita um encontro 
com todo o pessoal que a gente conver
suva. 

conhecendo mais. Por fim, convidei 
uma d�las paro ajudar o grupo a 
nronarar o encontra. 

N�s·r.os encontramos umos a ou 
5 vczHs, até que a prep.:iraçÕo fi
cou pronta. Esses encontros foram 
bons, porque dividiqmos as taref&s 
e fnzia que cada um ficasso preoc� 
pado com os outros. 

Depois do encontro com todos, 
fizemos uma avaliaç�n. Decidimos • 
então procurar o nessonl que 
veio a fazer outro encontro.•• 

-

nao 
1

Eu ia sempre no case das meni-
j no�, eu acnce in fazendo amizade, se 
1 ----------------------------------



organizar : este é o caminho ! 
' 

A experiencia da página anteri-
.. 

ar e de uma companheira de Santos. Tu�o 
is�o que ela contou aconteceu nte o ano
posmdo. 

Hoje, algumas daquelas meninas, 
continuam se encontrando. Junto com ou
tros jovens tn1lialhedorcs, formarem um 
"grupo de fabrico", onde discutem seus 
problemas, buscam juntos o que fazer. 

,

Em Santos ha outros grupos, Que
fazem o mesma coisa, e de vez em qunndo
oroanj zam um "encontrê'.0 11 com todo mun 
do, para trocar experiências entre os
grupos. 

Assim como 1�, essas experi�nci
as estão acontecendo em outros lugares
do Brasil. Na medida que os jovens tra 

� 
-

balhndores vao se dando conta da situa-
.., 

çao que v1vem, começam e se encontrar. 

E assim vamos descnbrindo que
temos uma t.'iss�o a cumprir: lutar para
que o �undo sejo de todos os homens, on 
de n;o haja injustiças.� uma grnnde 1�

I I , 

ta, e para chegar la, e necessario mui
ta força e organização, é preciso come-
çar desde ja. 

, 

Para nos, começar significa: 

Descobrir a rP-alidade que vivemos, e re 
r.iartir esta descobEffta com outros jo
ve;ns trebalhedores. 

Para descobrir a rnalidode, ba! 
ta olher bem paro o nosso locnl de tra
balho, para o nosso bairro ••• 

íl 

surgiu 

Classe Operária os
trabalhadores lu
tam pelos seus di
reitos. Quando uma 
luta é vitoriosa , 
o resultado se torna LEI

a CLT 

No Brasil, como em outros paí-
ses, existiram muitas lutas dos traba -
lhadores, sempre buscando melhorar suas
condiç;es de vida e trabalho. 

As leis mais importantes que l
controlam o relacionamento entre patrões 

I
e ernpregudos no Brnsil, foram surgindo 1 
depois de 1930, dentro do governo de Ge 
tÚlio Vargas. 

1
Depois de algum tempo, o gover 1 

no resolveu reunir essas leis. Então G; i
tÚlio Vargas chamou seus assessores, p; l
ra colocá-las num livro chamado "Canso: !
lidação das Leis do Trabalho" - a CLT. i
Isso aconteceu em 1943. 

De 1� pra cá, as leis foram al
teradas muitas vezes, mas nunca perde -
ram as idéias centrais que tinham no i , , -
nicio. Ao fazer isso, Getulio Vargas ti.
nhn o objetivo de controlar o Movimento 
dos Trabalhadores brasileiros. 

A CLT recebeu muita influência
da ''Carta del Lavoro", que era o resumo
das leis trabalhistas da Itália, no te�
po da ditadura fascista. 

Na Itália, a "Carta del Lavoro" 
acabou, quando acabou a ditadura. 

No Brasil, a CLT ainda contin.!::!_ 
a até hoje, com algumas modificações. 

No �roxim�-.;Úmero �:ntinunremos a f'ej 
ler de Leis Trabalhistas. 

-------------
------· 
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Em nosso boletim nº 02, 

que saiu em agosto do ano pass� 

do, começamos a Ialar sobre o 

Sindicato. 

, 
Neste numero, para con 

tinuar o assunto, colocamos a

qui a palavra de um jovem traba 

lhador ººº 

"Tenho 22 anos o �oro em Campi
nas, no estada de GÜa Paulo. 

Trabalho em uma fabrica há� 
anos e sou sindicQlizado na categoria 
dos trabalhadores metal�rgicos. 

Discutindo co� a�guns comp� 
nheiros da mcsme categorie, fomns de� 

, . -
cobrindo que o sindicato e um orgao 
legal de luta dos trabalhadores. 

f•,,as hoje, o si néicato não B§.
1 

ti defendendo os interesses dos trabu 
lhadores. Concluimos que isso tem qu; 
ser mucêdo, �ue te�os que conseguir 
um sindicato onde t0��E cs trebalh3d� 
res part�cipem e que rEsponda aos ncs 
sos interr.sscs. 

C sindic�to aeve começar pela 
base, isto é, 1� ne fábrica, na seção 
onde a gente trabalha. 

Comecei e discutir com os com 
panhc::iros mais prÓxir.,:is, de confianç;, 
Nossas converse!'i r·rwn cobre os probl�
mas dn fábrica, sobre o namoro, dive� 
são, e também sobre o sindicato. 

E L' -3 conversa em conversa, or 
gani.zamos um grupo centro da fÔbrica, 
com compan,1eiros de 6 sGçÕes de lÚ 
de dentro, e hoje jÉ estamos com 2ú 
neste grupo, que reprc sentam 15 se-
ções. Todos 20 somos sindicalizados. 

Com esse grupo, estamos enfre� 
tando os probl�Je$, pois, tond� um e� 
cada seçio é mais f�cil de se c�mun�
car com todo o ness�al da fábrica. 

Todos nós po.rt:i cipamos nas "'!; 

sembléio.s do sindicato, e sem�re lev�' 
mos outros comp3nheiros da seção de 
cada um. 

•' Acho qu-:. o !:Jindicato começa �1: 
Os trabalhadoreG vão se orgnnizendo 
no seL! local de trabalho, exigindo os 
direitos que têm, enfrentando o pa0 

trão. Ao mesmo tompo, vão freq•Jentan
do as assembléias do sindicato, e exi 
gindo que o sindicato defenda os inte 
resses da Classe Operária." 

\..--------------__________________ J 
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Apresentamos aqui UI!la parte da historia 

da luta da Classe Operária brasileira, 

por um sindicato de base, livre, inde 

pendente e dirigido pelos traball:adores 

A partir de 1964, o Governo 
Brasileiro abafou o �1ovimento Operário 
no pais. Decretou intervenção nos sinci 
catos, arrochou os salários dos trebalh� 
dores, proibiu a greve. O objetivo era � 
celarar a economia do país. Forem feitas 
536 intervenções nos sindicatos, Federa
çoes e Confederações no poriodo de 1964 
a 1970. 

, Se a economia do pais teve 
um crescimento neste período, foi porque 
os trabalhadores perderam 34i do salÍ 
rio. 

Sem direito a gerticipeção 
politica·, os trabalhadores procuraram ne_ 
vas formas de orbanização. Desde o ano 
de 196.5 surgiram grupos de operarias na 
periferia de Sao Paulo e 8elo Horizonte. 
Em 1967 ocorreu a primeira vitória de 
uma chepa de oposição no Sindicato dos 
Metal�roicos de Osasco. Em 1968 estoura
rem as grandes greves de Osasco e Cont!! 

gem. O Governo reprimiu violentamente, e 
a Classe Operãria entrou num dos pari� 
dos mais dificeis de sua história. 

oposição 
espalhou 

A partir desse momento, 
dos trabalhadores cresceu e 

, pelo pais: 

a 

se 

• surgiram as comissões de fábrica, org�
nizadas pela base, nas assembléias si�
dicais, nas campanhas salariais •••

Em 19?2, os Metalúrgicos 
de são Pauln apresentaram uma chapa de 
Oposição Sindical. A chapa foi derrot� 
da, mas era o começo. Em 1973, a Oposi -
ção MetalÚrgica do Rio de Janeiro ganhou 

- , 

as eleiçoes sin�icais, e o Uinisterio do 
Trabalho decretou intervenção. 

Os trabalhadores pressionavam, e 
governo tinha dificuldades em contra -
lar. Desde 1973 começou em São Paulo 

diversas formas de luta: greve total 

ou parcial, greve de hora extra, para
lisação por setores, etc. 

Durante os anos ?3-?4, o Movimen
-

to Operário acumulou forças, recuperan 
do-se dos golpes sofridos nos anos an 

-

teriores. 

Em meados de 19??, começam a a
c�ntecer coisas novas no t,lovimento Op!:_
rario, mais uma vez. 

No próximo número vamos 

continuar esta história. 

1 
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Ao encerrar mais UD número de "Juventude Trabalhadora", 

quere�os agradecer a todos vocês, principalnente àqueles que participa

ram direta.r..ente deste boletim., enviando seu depomento, sua opinião e 

tanbén sua contribuição financeira. Se� a ajuda de vocês, não seria po� 

sível realizar esse trabalhoº 

Agora, é preciso valorizar o boletim. o Portanto, não de,!

xem de lero Divulguem entre os outros jovens trabalhadores, os conpa 

:nheiros de trabalho, do bairro, da esccla o Peçam a contribuição de 

dos, para que a gente seja cada vez mais eficiente neste serviço de 

formaçãoº 

Escrevam para o seguinte endereço: 

' Marinete Alves Eayer 

Caixa Postal 4 0106 

01000 - São Paulo - SP 

Nosso graDde abraço. 

Juventude Trabalhadora 
;:----- .. 

Iní'ormativo da JOC Brasileira 

{; ··cv·!r!t!nto tJt1v:.�n!;r.1' 1
t' tr1(_ ;-·r:rlr.? �t,tÓl.:.Cr! 

Gn.i silr:irB (JCY;J, c::,t,� l::c-C'cin ao '.:)ctor 
LeiiF,S - da L�nha Un- L'ntc!r:dc, '-/isivcl -
Dn :�o;;fcré;,,-.. ·: f! i-.)c.c:�.or·,:� (:o� ':i s•10�. dr; 
Pr,,,_c:,_'.l ('"tr'l'�) " 'J··rf·,c-•r- ll0 0 "or•:c 1�l0 ":J 1.. .. - \'' --�-1j ..:-; ; e, ._ •• �lt't L, -· ,., 

· ��,!c;:i.onnl dr: Lr:i:,::-o� ( ;::L).

to 
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Guerrear pela paz 

A
Guerra no Golfo Pérsico marca o início do ano
com preocupações, medo e insegurança. Todos 

n6s temos acompanhado diariamente, pda televisão e 
rádio, a guerra que já entrou em nossas casas. Muita 
gente comenta: "Como é que n6sjicamos? E se/altar 
petr6leo, perderemos o emprego? Esse Hussem é um 
louco! Bem que ele podia maneirar!" 

Os meios de comunicação,por sua vez, também 
fazem a sua "gue"a", e somos levados a consumir 
uma quantidade de informações que mais nos confun
dem do que esclarecem. Quantas bombas já caíram 
sobre o iraque? Qual o poder de destruição de Míssel 
SCUD? Qual é a arma mais mortal? Quantos tanques 
cada lado tem? Os soldados deixam de ser humanos e 
representam números. Qual será o dia da batalha 
final? A Guerra é eletrônica, química, biológica ou 
atômica? 

Está realmente faltando gás de cozinha? Se o preço do 
petróleo não aumentou lá.fora, por que a gasolina e a 
inflação têm aumentado aqui dentro? Se o desem
prego tem crescido desde o ano passado, o que isto tem 
a ver com a Gue"a? O que é realmente recessão? A 
guerra da comunicação não teria um papel de aneste
siar consciências? Não estaria a humanidade sendo 
levada a perder o senso da própria di.gnidade? Milhões 
de pessoas são afetadas pela guerra. Milhões têm a 
vida em jogo. Quantas já não morreram e quantas não 
mo"erão? Pais sem filhos, mulheres viúvas, crianças 
órfãs. Quanto custa um míssel. E um borbardeiro 
B12? Este gasto, se investido na saúde, alimentação e
educação aliviaria a dor de milhões de seres humanos 
que morrem de fome no mundo. Esta gue"a e todas as 
guerras beneficiam, principalmente, a indústria de 

Assim, o 
distante Oriente 
Médio vem até 
nós na 1 elinha da 
televisão, na voz 
grave do locutor 
de rádio e nas 
manchetes dos 
jomais, graças à 
gue"a "Santa", 
s e g u n d o
Hussein e 
"Ju s t a ", 
segundo Bush. 
Evidentemente, 
toda esta. 
situação traz im
plicações para 
nossas vidas. Se 
pararmos para 
refletir podemos 
analisar os 
seguintes aspec-

As infor
mações que 
chegam pelos 
órgãos de comu
n.icação nos tor
nam competen
tes para com
preender as ra
zões de fundo 
desta guerra? 
Como entender 
onde a guerra 
afeta o Brasil? 

Aproveitem o 

preço da

assinatura 

preços de dezembro válidos até 30 de abril 

Como assinar: 

Se você gostuu do jornal Juventude Trabalhadora e quer recebê-lo bi
mestralmente, em sua casa, envie-nos o seu endereço e o pagamento. (Ê 
importante, também, colocar a sua idade, proflssõo, telefone e sugestões 
para o jornal). 

Como Pagar: 

Você poderá fazê-lo de duas maneiras: através de vale postal (em 
qualquer agência do correio) ou cheque nominal. Qualquer um dos dois 
deverá ser efetuado em nome da JOC Brasileira. 

Preço por seis (6) edições 

Assinatura Simples: Cr$ 954,00 
Assinatura de Apoio: CrS 1272,00 
Exemplar avulso: CrS 120,00 

Nosso endereço: 

Rua Condessa de Sõo Joaquim, 215 
Bela Vista - Sôo Paulo - SP 
CEP 01320 - Telefone: (011) 278 0099 

Elcpedente: 

Juventude Trabolhodora 
P\blioocOO B«nestrd da JOC BrOlilelf o 
Jomallafa Reapona6vet Jcime José da SIivo -RG 19665/RJ 
ConMlho Edlorlot Alberto Abib Ande<t/ / ROHII Dias/ Ws Gcrnblm / Antõno Rodigues / Qlsttno Maio/ Magatda 
Mq� 
Olagramaç6o: Antonio l(Jolo R.Asslz /Rocµ)I Pereira Fetncndes 
lmpreu6o: 
Compo1�:CCJ·Cen1TodeC�oçOoda�-Tel:(011)666770 
Copa: RolB. Cios 

armamentos .  
Dizem que Nos
tradamus previu 
e.sta guerra � 
muitos anos. 
Verdade ou não, 
esta guerra dá o 
diploma de in
competência aos 
governantes do 
mundo que não 
souberam evitá
la ou que mui
tas vezes a. es-
timularam. De 
esperança res
tam as notícias 
de que nos Esta
dos Unidos, 
França, Ale
manha, Bélgica, 
México e outros 
países, milhões 
de pessoas vão 
às ruas protes
tar contra a 
gue"a: NÃO 
QU EREMOS 
PETRÓLEO 
AO PREÇO DO 
SANGUE DE 
NOSSOS IR
MÃOS. 

JOC - Brasileira
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Haiti 

Virando a mesa? 

A
o que parece. no Haiti o povo
vai passo a passo conquistan

do espaços e contruindo bases para 
decidir os rumos do seu futuro. No 
entanto. nõo estô sendo fôcll sair 
de uma sangulnôrla ditadura que 
espalhou ráizes por mais de 30 anos. 

O que acontecia antes 

Por volta de 17 89, o número 
de escravos africanos no Haiti era 
de 480 mil, contra apenas 20 mil 
brancos. 

Em 1803, os escravos derrota
ram os franceses. proclamando a 
república negra no Haiti. A partir 
daí, o governo de Alexandre Petion. 
apoiou em armas e dinheiro a Simon 
Bolivar, convencido de que a Inde
pendência do Haiti dependia da 
independência dos países da 
América toda. 

O endividamento externo 
provocou a ocupaçõo mlll-
tar pelos EUA, em 1915. Os 
norte-americanos permane-
ceram no país até 1934. Esta 
ocupaçõo acabou com mais 

• Leonardo M. Fosc:hlera
de infantil é de 12A%. Apenas 33% 
da populaçõo tem acesso à ógua 
tratada. Hó 65,2% de analfabetos. 
Os gastos com educaçõo conso
mem 9,5% do orçamento, quase o 
mesmo que os gastos militares, que 
é de 9%. A renda per cóplta anual 
é de 300 dólares. 

A luta popular 

O vazlo de lideranças e de 
quadros portticos, gerado por 30 
anos de terror e desconfiança, 
impediu o surgimento de uma for
ça porrtlca organizada. 

Comitês de bairro e grupos de 
diversos setores populares come
çam a se organizar, tendo ainda 
pouca capacidade para canali
zar a energia revolucionórla do 
povo. Mesmo assim, as greves ge
rais de fins de 1986 e princípio de 
1987 exigindo a renúncia do Con-

de um século de governo Populaçloz 
negro e colocou no poder a 
elite afrancesada. A cultura 
nacional de raízes africanas, Area 1 

foi negada e reprimida. 
27.750 l<nf Com respaldo dos Esta

dos Unidos. Duvalier Instau-
rou uma ·monarquia·, pro- Capital 1 

as coisas nõo andaram assim. 
Concorriam dois candidatos: o 
padre católico, Jean Bertran Aristl
de e More Bazln, ex-economista do 
Banco Mundial. que era apoiado 
pela extremo-direita e pelos Estados 
Unidos, enquanto o outro pelas 
forças populares. 

As eleições aconteceram em 
16 de dezembro e o resultado foi 
uma esmagadora vitória do candi
dato popular Aristlde, que obteve 
70.6% dos votos. contra 12.6% de 
Bazin. 

Quem é o novo presidente 

Diplomatas norte-americanos 
o chamam de ·maníaco marxis
ta·. Jô os seguidores do padre Arts
tide afirmam que o slmples fato <}e
ele estar vivo constitui um milagre,
em vista da mela dúzia de atento
dos que sofreu. Suas origens humil

des e o corajoso trabalho 
social que desenvolveu nas 
favelas de Porto Príncipe, cri
aram uma causa comum 
entre sua candidatura e a sl
tuaçõo desesperadora dos 
empobrecidos. 

O padre Aristlde segue 
a Teologia da Ubertaçõo que 
impulsiona os crlstõos a assu
mir as lutas sociais e poíltlcas. 
fazendo dos empobrecidos, 
atores da llbertaçõo. 

Clamando-se •presidente VI- Porto Príncipe 
talício·, legando o cargo a (Port-au-Prince) 1----+--'�----1-----+-� 

·é Justamente através da
dlmensõo humana que po
demos compreender a dl
mensõo divina de Jesus. É por 

seu filho, Claude Duvaller, que 
seguiu governando até 1986. 
quando teve que fugi" do pais. 

A miséria do povo 

Vórias regiões do país sõo a
tingidas pela fome e o consumo 
per cóplta de carne é o mais baixo 
do mundo. Fora das ôreas urbanas, 
a falta de Infra estruta é total. Nõo 
hô possibilidades de estocagem de 
produtos agrícolas, nem 'telecomu
nicações, nem eletricidade no 
Interior. Os serviços de saúde. Ina
dequados e concentrados nas 
cidades. nõo têm pessoal técnico 
suficiente, em parte devido à emi
graçõo dos médicos. A mortalida-

selho Nacional de Governo, e a 
convocaçõo antecipado de elel
çôes presidenciais obrigaram a 
acelerar o cotendório previsto. 

Eleições diretas em 1990 

O governo norte-americano 
permite que haja elelções. Jô nõo 
quer defender seus Interesses atra
vés de ditaduras militares. Ele crê 
que havendo elelções. o poder 
econômico pode decidir em favor 
de candidatos alinhados à sua 
política Imperialista. Mas, no Haiti, 

Isso que aceito que o homem
padre e o homem-presidente 

possam ser complementares·. diz 
o padre Aristlde.

Resta saber se os forças derro
tadas, que soo as mesmas que 
deram apolo a Duvaller,aceltam a 
vontade popular e delxarõo o 
Jovem Sacerdote governar. J6 
houve tentativa de golpe, sufoca
da no entanto. 

Com a vitória do padre Arlstl
de, estariam os haitianos virando o 
mesa? 

• Leonardo M. Fosc:hleia
é assessor nocional do JOC
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O que serei quando crescer? Escolha complicada! Qlfllntos podem_perguntar-s� isso? 
A grande maioria, com certeza,fica alijada da própria escolha. Sao os desca,msados, 

aqueles que mais cedo do que pensam, terão de entrar � mercado de l:abalho. 
Do contrário, niú) sobreviverão. Mais do que isso, suasfamíltas correm o risco da fome, 

da sede, do frio, da morte. É triste, mas essa realidade atinge wna parcela grande de 
brasileiros, maior a cada dia. Ingressar prematurament� np m_undo do trabalh<!_ é. abortar wna série de ideais. O principal deles: viver uma mfancta e wna adolescencza 

normal, com um crescimento sadio. 

A Batalha 
• João Santos

D
esde cedo a juventude é obri
gada a prostituir-se na busca
do trabalho. Sõo milhões de cri

anças/adolescentes que prema
turamente terminam entrando no 
mercado de trabalho; sem a míni
ma instruçõo. Por se tratar de uma 
iniciação prematura, ela normal
mente costuma acontecer nas 
fábricas e comércio, onde a expe
riência solicitada é menor e os salá
rios costumam ser baixos. Mas.essa 
entrada antecipada tem uma ex
plicação: é preciso auxiliar no sus
tento da família, além disso, existe 
a necessidade da auto-sustenta
ção. Entretanto,muitossãoempur
rados para o mercado pelo forte 
incentivo ao consumismo. 

• Às vezes meu irmão maior bate
multo em mim, só porque eu dou o 
dinheiro que ganho para minha 
mãe. Ele diz que é para mim dar o 
dinheiro para ele. Um dia eu ainda 
vou ser forte como ele e bater nele 
também'. O trecho. proferido por 
um menino de rua. explica bem a 
realidade social da juventude bra
sileira. Como este menino. outros 

· vários sõo criminosamente retira
dos das escolas para dedicqrem
tempo exclusivo ao trabalho. E um
faixa etária que deveria estar estu
dando. buscando uma formação
prof1SSional adequada. Porém. aca
bam muito cedo tendo de ganhar
a vida. Atualmente representam
cerca de 15 por cento da Popu
lação Economicamente Ativa (PEA).

Qualificação e
descaminhos

escolho prof1SSionol correta. Do con
trário, torna-se mõo-de-obra bara
ta e facilmente dispensável. As 
constantes negativas quando se 
bate nas portas de estabelecimen
tos de empregos, terminam crian
do na juventude um negativismo 
crescente. O desenvolvimento do 
lado negativo pode levar a juven
tude ao mundo das drogas. do 
consumo. da auto-destruiçõo. 

Saber fazer algo pela humani
dade é um direito do homem. Por 
isso. ter um profissõo é fundamen
tal na vida dos trabalhadores. prin
cipalmente para a juventude. Mas. 
o modo como a sociedade está
estruturada, tolhe o jovem de uma
escolha correta. levando-o à frus
traçõo. abortando seus sonhos.
Normalmente, para poderter urna
profissão. o jovem é obrigado a
conciliar trabalho duro e estudo. O
desequilíbrio social desemboca na
sala de aula, e faz com que menos
de dez milhões de alunos conclu
am as quatro primeiras séries do
primeiro grau. Apenas três milhões
conseguem chegar ao segundo
grau. Se o aprendizado for manti
do nos moldes atuais, o Brasil che
gará ao ano dois mil com 27 mi
lhões de pessoas com baixa esco
laridade.

Mercado Informal 

O comércio, na atualidade, é 

um dos maiores empregadores da 
mõo-de-obra jovem, visto que é 
um dos setores da economia que 
menos exige qualificaçõo. Normal
mente os meninos começam como 
caixas de supermercados e os 
meninos como empacotadores, 
que por serem os primeiros a absor� 
verem esta parcela da classe tra
balhadora. a explora ao máximo, 
tanto no salário quanto na carga 
horéiria. 

Dos grandes mercados, os jovens 
sõo empurrados para as lojas, onde 
permanecem urn determinado 
período. No comércio, o cargo 
máximo atingido pela maioria é o 
de vendedor, depois disso vem a 
frustraçõo: fazer o quê? A saída 
mais conveniente seria estudar, 
buscar alguma formação. Entre
tanto, as oportunidades são raras. 
O Senai. o Senac e outros nõo 
cumprem com a demanda, aliás, 
eles servem como uma justificativa 
para o governo, quando cobrado. 
Mas, a carga horária e os baixos 
salários dos comerciários impedem 
os jovens de cursarem uma facul
dade, um segundo grau, ou mes
mo concluir o primeiro grau. 

Cada dia que pa�a. mais cres
ce nos grandes centros urbanos o 
número de crianças e adolescen
tes. menores marginalizados e 
famintos, que empurrados pela falta 
de emprego, terminam trabalhan
do como bóia-frias, cotadores de 
papel. vendedores de balas. �Todo 
ser humano tem o direito a uma 
profissão·. Mas, de que forma se 
profissionalizar, se nenhuma condi
ção é dada? Simplesmente por se 
estar atuando em funções sem ne
nhuma garantia financeiro e social. 

o acesso às escolas é
negado. Alnda mais: estes
Jovens que foram colo
cado à margem do
processo social, des
cartados como se fossem
uma carta estranha no
jogo. �Meu maior sonho?
É ter bastante dinheiro e
comprar uma casa bem
bonito pra minha mõe e
pro meu pai ficarem
juntos de novo1 •

JoõoSantos 

é militante do JOCB 

Quando se é precocemente 
obrigado a começar a trabalhar. o 
jovem sem qualificação. termina 
arrumando emprego em ativida
des como ajudante, meio oficial. 
auxíliar. Quando é uma semi-profis
sõo, essa se divide em classes A. B, 
e, e D. Estas funções. alladas à 
constante rotatividade, nõo per
mitem ao jovem ter respostas, tan
to financeiras quanto de conheci
mentos, fundamentais para uma SUbemprego, uma altemaHva para enfrentar a crise 



O desejo, o prazer 
e a informação 

• lvany Turiblo

·É sobre humano amar
Cê sabe multo bem

É sobre humano amar, sentir, 
doer, gozar, ser feliz ... • 

MC&slea ªMais Slmpl•• - JoM Miguel Wlsnlk 

S 
e o amor e os sentimentos a ele
relacionados podem ser poeti
camente definidos como "sobre 

h�manos·, sabemos que o exercí
cio da sexualidade aparece, mui
tas vezes, envolto em dúvidas, 
questionamentos, tabus, deslnfor
maçõo e estereótipos. 

A menina, desde muito cedo, é
edl!cada e levada a entender que 
abnga algo de precioso e intoc6-
vel. H6 nela uma parte que nõo 
deve ser olhada, tocada, mostra
da ou falada. Algumas vezes, ou 
multas, se associa a vagina à sujei
ra e à feiura. 

Enquanto isso, o menino é esti
mulado a mostrar o pintinho que 
descobriu, pode fazer xixi na rua e 
segurar seus órgõos genitais livre
mente. É motivo de orgulho para 
os pais. 

A masturbaçõo, descoberta ins
tintiva, se nõo é aceita com natu
ralidade por padrões mais rígidos 
de comportamento, no que se 
refere à educaçõo feminina, é to
talmente repressora. A menino cabe 
sentar de pernas fechadas e Igno
rar ao móximo o sexualidade que 
carrego. Mais tarde, é super fre
quente que o homem "conheça" 
mais o corpo de sua mulher do que 
ela própria. A ele - namorado, 
marido, amonte - é concedido o 
direito absoluto, ou quase, sobre 
aquilo que ela desconhece, teme 
ou Ignoro. 

Como se nõo bastasse, de um 
extremo ao outro, o mulher se vê 
diante de uma situoçõo onde se 
exige, agora, que ela seja libera
da, gooosa e bem resoMda. A míciio,
ou sejg, os comerciais, novelos, 
revistas femininos e outras, força e 
reforço a Imagem da mulher-obje
to. Objeto sexual. 

Como atravessar esse estranho 
corredor que vai do cuttura-edu
coçôo repressoras à verdadeira 
liberdade do prazer? Nôo aquela 
da TV, do sistemõo ou da pseudo 
modernidade que diz que você é
careta se for virgem aos 18 (ou 16) 
anos de idade. 

Pra começar, é melhor nõo ter 
padrõo. Idade pra começar a 
transar é aquela em que se tem de
sejo e afeto por alguém. Tem que 
existir uma mo-linha propulso-ra 16
dentro (e nõo 
ao contró-rio) 
que desper-te 
a vontade de 
conhecer o 
outro e o si mes
mo. Tem que se 
permitir o pra
zer nas peque
nas coisos e 
buscar lnfor
maçõo. 

On6da 
questão 

lnformaçõo 
é poder. Saber 
que mosturba
çõo noo dó 
doença, dó 
prazer. Ajuda o 
auto-conheci
mento e o par
tir daí, o conhe
cimento do ou
tro. Saber que 
coito Interrom
pido ("tlra-f ora") 
é super arrisca
do. Que tem 
alguns outros 
métodos con
t r o c e  p t i  v o s  
(para evitar 
filhos) além da 
pílula e que ela ·hoo serve poro 
todas as mulheres. 

O domínio do conhecimento é 
patrimônio de poucos que, em 
geral, se esforçam por continuar a 
ser minoria. 

É um desafio lutar pelo educo
çõo e lnformoçõo e é um exercício 
de coragem pensar formas de rea
lizoçõo do desejo numa situoçõo 
onde se trabalho cada vez mais 
para se ganhar cada vez menos, 
ou nõo se trabalha. Onde direito 
nõo é condlçõo de todos e sim 
privilégio de poucos. ·É sobre 
humano viverl ·, como nos diz José 
Miguel Wlsnik. 

Entoo, nos resta uma outra via. 
Apesar de tudo Isso, hó uma busca 
solltória e Individual. que perpassa 
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todas as camadas sociais, todos os 
seres humanos. A conquista do 
prazer, que é difuso e nõo se rela
ciona só ao sexo, é um prêmio 
adquirido através da relaçõo que 
se estabelece com a vidà. Procurar 
a satlsfaçõo da sexualidade tem a 
ver com procurar gozar e valorizar 
até mesmo pequenos prazeres coti
dianos. Talvez seja mais uma postu
ra existencial. Dlsposiçõo. 

Perceber o sexualidade no con
texto mais amplo do reloçõo e 
nõo só estritamente o ato, o coÍto. 
Quantos mulheres jó notaram ser 

muito mais excitante a fase do 
namoro de beijos e carícias do que 
o seguinte, quando se transa? Em 
geral, a mulhertem uma excitoçôo
mais lenta do o homem. Entoo o
"antes" é fundamental. Tonto, ou
mais do que o "durante·. A fantasia
ocupo um lugar nada desprezível
nesse jogo.

É essencial e estimulante nõo 
perder o dlmensõo do sexo-amor 

. desde a troca de olhares, o toque, 
o ouvido receptivo e outros deta
lhes. Estar atento à capacidade
criativa de inventar a relaçõo e se
permitir o novo para que se possa
viver e descobrir o outro.

lvany Tulfblo 
é jornalista e agente de saúde do 

Coletivo Feminista Sexualidade Saúde 
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Além das Fronteiras 
• Antonio Rodrigues

N�o entrevistado neste número é Gilberto Ferreira da Costa. 
Dirigente internacional da JOC. A idéia desta matéria surgiu da nossa 
vontade de partilhar com os leitores um pouco da realidade e da 
experiência da JOC a nível mundial. Daí buscar alguém que vive 
diretamente esta-experiência. A oportunidade de fazê-la nos foi p�ível 
em fins de janeiro, por ocasião das férias dele aqui no Brasil. Gilberto 
é um jovem simples. Entrevistá-lo é um enorme prazer devido à 
autenticidade e carinho com os quais ele fala das diversas situações. E 
não deixamos por menos. Acabamos por ampliar a idéia inicial e 
entramos também nas questões mais pessoais. 

J 
T: Fale um pouco de você! 

Gilberto: Tenho 30 anos. Sou 
natural da cidade de Osasco 

(SP). filho de Imigrantes nordesti-
nos 

JT: Como você conheceu a JOC? 

Gilberto: Eu comecei minha parti
cipaçõo numa comunidade ecle
sial de base (CEB) em Osasco. 
Depois, através de contatos com 
organizações populares e sindicais, 
participei de um centro cultural e 

atuei um pouco no movimento 
estudantil e na oposiçõo metalúr
gica de Sõo Paulo. Neste processo 
eu conheci a JOC. que me levou a 
perceber que você nôo pode fa
zer duzentas coisas ao mesmo 
tempo. que você precisa ter uma 
certa objetividade e se aperfeiço
ar num trabalho específico. Eu fui 
coordenador nacional do JOC 
Brasileira no período de 84 o 87. ou 
seja: hó um pouquinho mais de 1 O 
anos que estou na JOC. 

JT: Como dirigente Internacional 

hó aproximadamente 4 anos. qual 
o aprendiz.ado desta experiência?

Gilberto: Em 87 fui eleito coorde
nador internacional. para trabalhar 
com a equipe Continental de 
América. Vivi até o final de 90 em 
Bogotó e agora. em 91, estaremos 
abrindo uma -sucursal· do secre
tariado continental em Quito (Equa
dor). onde irei trabalhar. Em todo 
esta experiência hó muitas alegria 
e também tristezas. Quando ainda 
estava no Brasil. como liberado 
nacional. vivi uma experiência muito 
importante que estó no fato de 
conhecer a realidade brasileira. 
desde o nordeste. até o Rio Grande 
do Sul. que é quase como conhecer 
uma realidade continental. Mas 
ainda assim. quando saí. aconteceu 
o choque no contato com outra
cultura. outra língua (nós somos os
únicos do continente que falamos
português. os demais. falam inglês.
francês. espanhol. quéchua e outras
finguas Indígenas).

JT: Este contato com outras culturas 
foi difícil? 

Os mexicanos 
costumam 
dizer: "Tão 
longe de 
Deus, tão 
perto dos 
Estados 
Unidos". 



Gilberto: Sim, foi difícil. Eu nõo diria 
triste porque é parte de um apren
dizado, uma grande alegria. Por 
exemplo, fui conhecer aquele 
monstro da sociedade consumis
ta, como é o caso do Canadó, e ali 
ter conhecido o Quebec, país com 
7 milhões de habitantes, um povo 
que luta por sua auto-determlna
çõo, sua independência em rela
çõo ao Canadó. Foi muito Impor
tante conhecer o México, toda a 
resistência dos mexicanos, mesmo 
estando ali tõo perto dos EUA Os 
mexicanos costumam dizer: ·too 
longe de Deus e too perto dos EUA •. 

JT: Ao nível do realidade sócio
econômica, o que você tem ob
servado que hó de comum e de
diferente entre os países de pri
meiro e terceiro mundo? 

Gilberto: Primeiro a gente teria que 
se perguntar quais soo os critérios 
utilizados para definir que um país 
pertence ao primeiro mundo. Aí eu 
vou te dar uma semelhança. Eu vi 
no Canadó, e me doeu muito, um 
jovem pedindo esmola, pedindo a 
mim, um coitado do chamado 
terceiro mundo. Alguns fatos me 
levam a crer que a privatizaçOo, o 
comércio da saúde pode fazer com 
que um país como o Brasil tenha 
um nível de assistência superior ao 
de muitos países ricos. No Canadó 
se tem um mínimo de seguro social, 
o que é diferente nos EUA, que se
você nõo pagar o hospital. estarô
too mal quanto um trabalhador da
zona leste de Sõo Paulo. Eu diria
que estas soo algumas situações
semelhantes. Nova York é tõo vio
lenta quanto Caraplcuíba ou Nova
Iguaçu. A diferença estó no fato
deles possuírem multo dinheiro.
Neste momento, a guerra é uma
amostra disto. Esses caras tem
poderio militar que dó medo.

JT: Nos últimos anos, têm aumenta
do o número de pessoas, sobretu
do jovens daqui do Brasil, que Imi
gram para os EUA e Conodó, prin
cipalmente à procura de trabalho.
Fale um pouco sobre isto!

Gilberto: É preciso salientar que a 
maneira como se dó o aproveita
mento desta moo-de-obra nestes 
países, é simplesmente mais uma 
forma de exploraçõo e um meio 
de quebrar as conquistas que os 
trabalhadores de ló tiveram, e com 
multa luta. Em Montreal, por exem
plo, tem uma estaçõo de metrõ 

O caminho 

tem que ser 
seguro e 

sereno. 

onde no final do verõo, que é época 
de colheita de tomate, os donos 
das fazendas dizem para os 
migrantes: ·você, você, vem comi
go!·. E pagam para eles a metade 
do que teria que pagar para um 
trabalhador canadense. 

JT: Qual o idéia que se tem do Brasil 
no exterior? 

Gilberto: Sinto que hó uma certa 
simpatia por causa da beleza da 
mulher brasileira pela alegria do 
povo, pelo samba. Mas, por parte 
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questào do socialismo, depois dos 
acontecimentos do Leste Europeu? 

Gilberto: Nõo vou falar em nome 
da JOCI. isso aí é um tema muito 
polêmico e muito amplo, mas é 
importante que você me faça essa 
pergunta porque a JOC esta discu
tindo isso. Na última reuniõo da 
equipe Internacional, os compa
nheiros da Ásia, África, América 
Latina e Europa se perguntavam 
sobre qual o socialismo que estó 
Indo por ôgua abaixo .. 

Nova York é tão violenta quanto 
Carapic111õa ou Nova Iguaçu. 

da esquerda, hô um certo questio
namento, ainda que nem sempre 
expíicito. Questionamentos do tipo: 
o Brasil se sente parte da América
Latina? hô por aqui um certo senti
mento de superioridade? Mas per
cebo que entre eles nõo hó tanta
solidariedade assim. Mesmo falan
do a mesma língua, os colombia
nos conhecem tõo pouco do
México quanto os brasileiros e vice
versa. Acho que na prótica o Brasil
estô aí, junto com todo mundo,
enfrentando os mesmos problemas.

JT: Como o JOC lntemacional vê a

JT: E qual foi a reflexào? 

Gilberto: É preciso saber q�e esse 
socialismo que dizem estar indo por 
ógua abaixo foi um socialismo 
decretado, Imposto, porque esta
va no mundo numa situaçõo de 
guerra. Nõo estou defendendo nem 
justificando, mas eles deveriam ter 
as razões deles para impor um 
modelo de socialismo, impor o so
cialismo deles em outros países, 
como fez a URSS. Por isso era uma 
coisa que tirava a liberdade das 
pessoas. que dificultava a partici
paçõo e podava o exercício da 
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criatividade, entoo este tipo de 
socialismo precisava ser revisto. 
Pessoalmente acho que o cami
nho para o socialismo tem que ser 
um caminho sereno e seguro, a
tento verdadeiramente às necessi
dades do corpo e alma do ho-

JT: Sua posiçôo sobre a caminha
da da Igreja! 

Gilberto: Vou dar como exemplo a 
torcida do Corínthians, eu sou corin
tiano. D .Paulo Evaristo é corintiano. 
Eu acho que além de corintlano, 
nós temos muito coisa em comum 
em termos de perspectiva de 
mundo e de fé. O Fernando Collor 
disse para Vicente Mateus. que é 
corintiano. Eu posso até estar no 
mesmo estódio que ele. torcendo 
pelo Corinthians. Mas eu nõo estou 
na mesma "onda· dele. Com a 
Igreja acontece Isso. Elo é o es
paço comum dos que acreditam. 
Na Nicarógua. por exemplo. havia· 
irmõos érentes em lados opostos 
da luta. Mas eu me perguntava se 
os cristõos da Nicarógua que estiv
eram ao lado da vJolência pro
movida pelo$ EUA. se nõo teriam 
que fazer o catecismo outra vez. 

outro na costa oeste dos EUA, 
apoiado pela JOC da Austrólia. 

JT: Por falar em Austrólia, o con
selho (assembléia) mundial da JOC 
lnternaclonal se realizaró. no final 
deste ano. ló na Austrólia. Fale das
perspectivas! 

'-

Gilberto: Tudo indica que seró um 
conselho muito bonito, juvenil e 
aberto ao exterior. mais aberto do 
que foi o de 87 em Sõo Paulo. 
Penso que as atividades de inter
cômbio entre os jovens de diferen
tes partes dos mundo serõo privlle
giadas em funçõo dos temas que 
os trabalhadores e os jovens trabal
hadores possam discutir. como o 
que você jó havia me perguntado 
antes: socialismo. também a ques
tõo da ecologia. educaçõo, ... 
Também sobre as perspectivas da 
JOC. sua orientaçõo. 

JT: Para finalizar. seus pontos de 
vista sobre: 
Cuba: é um povo valente 
Guerra: egoísmo 
Um líder politico: Luíza Erundina 
Artista: 365 (grupo de rock de Sõo 
Paulo) 
Música preferida: Comida (Titõs) 

São os EUA que metem as botas 

em Granada, Chile e Brasil . 

Uma lembrança boa: a cidade de 
Guadalajara (México) 
Drogas:· é uma droga 
Namoro: estou namorando 
Sexo:é bom 
Alemanha unificada: boa sorte pra 
eles 
Saddam e Bush: nenhum dos dois 
Governo Collor: com medo de ser 
feliz 
Serviço Militar Obrigatório: contra
ditório 
Ecologia: Chico Mendes 
Ecumer->lsmo: D.Mauro Morelle 
Feminismo: Simone de Beauvoir 
Filho: eu 
Futuro: quero ter um filho 
Algum recado: um abraço éspeclal 
para a equipe do JT. Eu estou 
recebendo o Jornal em Quito 
(Equador). estou passando-o para 
algumas pessoas que lêem um 
pouco em português. eles gostam 
muito do horóscopo. Eu também 
gosto. Faço meus cumprimentos à 
JOC Brasileira. e que vocês tenham 
bom tiumorpara aguentar a Guer
ra. Collor. tudo que estó aí. Eu te
nho certeza que iremos dar a volta 
por cima. 

• Antonio Rodrigues é membro do

Conselho Editorial do 
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.g,..::::,,.;.------....:.....---------� 
"A torcida do Collor· dentro da 
Igreja estó trabalhando muito para 
retrocedÊrla em algumas coisas. 
Por outro lado. existe também mutos 
bispos e padres verdadeiramente 
comprometidos com os pobres. 

JT: Hó uma certa curiosidade por 
aqui sobre a presença da JOC nos 

Gilberto: Sempre foi um país dos 
mais difíceis de se consolidar a JOC. 
Hoje a gente constata que a difi
culdade de trabalhar nos EUA nõo 
é só da JOC. É parte do próprio 
povo americano. porque sõo os 
EUA que metem as botas em Gra
nada. no Chile. no Brasil... mas a 
JOC tem que ter uma atençõo 
especial.por eles, sobretudo por
que exi�tem ló dentro 70 milhões de 
pobres. 20 milhões de latinos. Jó 
temos um grupo bastante simpóti
co em Chicago. que trabalha jun
to à paróquia e tem uma relaçõo 
muito boa com a JOC do norte do 
México e com o Quebec. Hô um 

o ... 
e 

li 
õ 

Tenho 

certeza que 

vamos dara 

volta por 
cima. 



Um ano 

de 

Governo Collor 

• AJberto Ahlb Andery

H
6 quase um ano atrós. em 15 
de março de 1990, tomava 
posse o novo Presidente do Brasil. 

Nesse mês da posse. a lnflaçõo 
atingia 85% ou mais. Collor 
estabeleceu entoo como principal 
meta do seu governo o combate 
implacável à inflaçõo. Declarou 
confiante: ·inflaçõo nunca mais. 
Tenho uma só bala mas com ela 
reduzirei a zero a lnflaçõo! • Sua 
bala era o assim chamado Plano 
Collor L elaborado pela Ministra 
Zélia. cujos pontos mais importantes 
foram: 

1. Bloqueio até setembro de 1991
de todo o dinheiro depositado nos 
bancos acima de 
50 mil cruzeiros. Jaime J. SIiva

2 
Congelamento 
de preços e 
salórios. 

3. Reforma
administrativa na 
áreá federal . 
i n c l u i n d o  
demissões de 
f u n c i o n ó r i o s  
ociosos e 
austeridade nos 
gastos da área 
pública. 

4. Abertura de
importações de 
p r o d u t o s  
e s t r a n g e i r o s  
inclusive daqueles 
t a m b é m  
fabricados no  
Brasil. 

Após alguns 
meses, o governos 
liberou os preços, 
mas os salórios 
permaneceram 
a r r o c h a d o s  
através de 
s u c e s s i v a s  
m e d i d a s  

provisórias. Os juros foram 
fortemente aumentados de forma 
a diminuir a produçõo nacional 
provocando, no final do ano de 
1990, a pior reces.5ÕO e desemprego 
de que se tem notícia no Brasil. 

Grave crise social 

Os problemas sociais, nesse ano 
de 1990, só se agravaram com o 
recessõo e desemprego, sem que 
o governo Collor tivesse nenhum
plano eficiente para evitó-lo.
Crescente dificuldade de moradia.
de atendimento à saúde (a dengue
reapareceu em todo o Poís por
falta de uma política de saúde
pública). Dificuldades enorm�s no
área de escolas públicas e
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particulares; desamparo dos 
desempregados que levam até seis 
meses paro receber o auxílio 
desemprego. Corte aos tiquets de 
leite às mões dos descamisados. 
Há enfim um quadro crescente de 
miséria em todo o Páis. aumentando 
o criminalidade nos grandes
cidades.

Perda de conflabilidade 

Se no Início a populoçõo, no sua 
maioria. elogiou e aplaudiu o Plano 
Collor. embora sofrendo duros 
sacrifícios. no final do ano de 1990 
e em Janeiro de 1991 • o Plano foi 
perdendo confiobilidode tanto da 
imprenso. como dos empresários e 
do poputoçõo em geral. O prestígio 
do Presidente e de sua equipe 
econômico também caiu nos 
pesquisas de opinlõo público. A 
lnfloçõo. que nunca cooqou a zero, 
no final do ano recomeçou numa 
escola ascendente, atingindo. em 
janeiro de 1991. mais de 20%, 
assustando todo mundo. Estava 
mais do que no hora de acontecer 
alguma coiso. 

Surge o segundo 
Plano Collor 

No noite de 31 de janeiro de 
1991, é divulgado um novo pacote 
de medidas poro fazer frente ao 
fracasso do primeiro plano. O 

governo volto a 
decretar novo 
congelamento 
de preços, 
p r o v o c a n d o  
imediatamente 
d e c l a r a ç õ e s  
irritadas dos 
empresários e da 
grande imprensa 
aliado aos 
Interesses do 
capital. 

O governo 
decreta também. 
reajustes de 
solários. em 
fevereiro, pela 
média dos doze 
últimos meses. o 
que consolida 
perdas salariais já 
sofridas. Os 
solários ficarõo, a 
partir de março, 
congelados até 
agosto pr0ximo. 

Mos o governo 
a u t o r i z a  
simultaneamente, 
brutais aumentos 
no preço do 
petróleo e dos 
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tarifas públicas. que tornarõo a 
inflaçõo de fevereiro muito alta. 
como a própria equipe econômica 
da Ministra Zélia reconhece. 

Os jornais. nos últimos dias, 
analisam que essas medidas do 
segundo Plano Collor serõo inócuas 
para deter o aumento do custo de 
vida e da lnflaçõo. A recessõo e o 
desemprego tenderõo a aumentar 
e só ficdró o arrocho salarial se ele 
nõo for derrubado pelo novo 
Congresso Nacional, que deveró, 
em breve. se pronunciar sobre esse 
segundo Plano Collor. 

Bodes Expiatórios 

O governo tem apontado. nestes 
meses, sucessivos bodes expiatórios 
da inflaçõo. Ora culpa seus próprios 
aliados poITticos e empresários; ora 
culpa a CUT e os partidos de 
esquerdo; ou entõo atribui a culpa 
à _própria Constituiçõo. querendo 
reformó-la já. A sua última desculpa 
foi a guerra do Golfo Pérsico que 
poria em risco o abastecimento do 
petróleo no País. Nõo só culpa a si 
mesmo nem à sua equipe 
econômica por ter arrastado o País 
à grave crise econômica. poITtica, 
cultural e social que estamos 
atravessando! 

E como reagem 
os trabalhadores? 

Individualmente. o trabalhador 
comum percebe a gravidade do 
crise. mas a maioria nõo tem 
elementos de análise nem hábito 
de reflexõo para juntar pedaços 
do enigma que o atormenta na 
sua fome e desemprego crescente. 
Por isso, o trabalhador comum 
comporta-se muito passivamente 
diante do que está acontecendo. 
Mas sua confiança no Plano Collor 
e no Presidente está diminuindo a 

Participando das lutas, construimos a sociedade com que sonhamos 

cada dia que passa. 
Coletivamente, os sindicatos e 

as Centrais Sindicais nõo estõo sendo 
capazes de dar resposta à altura 
da gravidade do momento, 
embora as cúpulas tenham 
procurado durante o ano de 1990, 
reunir-se e até pensar em diálogo 
com os empresários, para juntos 
saírem da crise. Mas foi o próprio 
governo que atrapall"tou, no fim do 
ano, essos negociações porque, 
no fundo o Plano Collor aposta na 
recessõo e no arrocho salarial para 
debelar a crise. Pensa que dó para 
se salvar sozinho de tpda essa 
trapalhada. 

Causas reais do fracasso 
do Plano Collor 

Na realidade, tudo isso que está 
acontecendo já era previsto desde 
que a proposta de um governo de 
trabalhadores e para os 

trabalhadores liderado por Lula, foi 
derrotada nas urnas. no final de 
1989. Venceu o modelo Liberal 
Multinacional que é imposto pelo 
FMI e pela burguesia nacional e 
internacional. Enquanto o Brasil for 
governado unicamente para 
atender aos interesses de lucros 
exorbitantes de minorias e nõo se 
voltar para o desenvolvimento da 
sua populaçõo trabalhadora, nõo 
sairemos dessa crise que a cada 
decênio se torna mais profunda e 
ag�da. 

E preciso que a classe 
trabalhadora nõo se deixe mais 
mistificar por nenhum novo plano 
da burguesia. mas se organize ao 
ponto de impor seu próprio plano 
de libertaçõo dos trabalhadores e 
trabalhadoras do País. 

É preciso, portanto, que você 
também participe dessa luta. 

Alberto Ablb Andery 

Assessor do JOC de SP 

É necessário 
modificar a 
incerteza do 
amanhã. 
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No decorrer do ano de 1990, cartas estimulando a equipe 
chegaram ao JT. As críticas e sugestões enviadas nos 

permitiram uma avaliação mais ampla do jornal. Asradecemos 
esperando que esta integração seja apenas um início de 

caminhada.. 
Bem, mas desta relação dos leitores com o JT, nasceu a 

i(jéia de uma pagina aberta para uma coveria mais constante. 
E isso af! A partir do próximo número, mande seu recado para 
seu amigo através do JT; peça informações sobre questões da 

juventude ou outras curiosidades que tenha. Se tu escreves 
poesias ou música, não percas tempo, partilhe conosco! 

Juventude 
construindo sua 
história 

"Através de amigos conheci este 
jornal. Acredito que ele contribulró 
muito para um maior incentivo para 
essa juventude que sofre tantas 
injustiças. é bom que ele seja muito 
mais divulgado. 

Trabalho com movimento jovem 
(MMV - Movimento Marial Vicentino) 
com quem tentamos fazer alguma 
coisa para que essa juventude seja 
agente de sua própria história". 

Ir. Maria Rosllda (Fortaleza) 

Força neste novo ano! 

"Gostaria de r�ceber infor
mações de como proceder para 
fazer a assinatura do Jornal Juven
tude Trabalhadora. pois é um jor
nal de conteúdo muito b9m, tra
zendo para seus leitores um bom 
conhecimento e formaçõo. 

Desde jó conto com vossa 
atençõo para o assunto e aprovei
to o momento para desejar-lhes 
felicidades no ano que ·se Inicia e 
muita força para continuar com o 
trabalho de levar informações para 
pessoas, através do Jornal Juven
tude Trabalhadora·. 

Honõrlo Bertollnl (Santa Catarina) 

Trocando 
Experiências ... 

Tenho 24 anos. sou jogador de 
futebol e faço parte da diretoria 
da Associaçôo Esportiva. Nós aqui 
no Amapó estamos fazendo um 
trabalho de pesquisa de toda a 
caminhada dos Grupos de Jovens 
do Município e queremos dar uma 
sugestõo para vocês do jornal, que 
se abrisse um espaço no jornal para 
que fosse publicado. sempre que 
puder. algo de outros lugares, como 
por exemplQ, o Amapó. Trocando 
experiências vamos ver que a rea
lidade de vocês do ·sul" é·comple-

' tamente diferente da nossa aqui
do ·norte·. Tanto na parte social. 
econômica, poírtica. cultural e reli
giosa. Fica aí essa sugestõo para 
ser pensada. Um abraço fraterno. 

João Sérgio (Amapó) 

A luta é árdua, 
mas necessária 

A luta é órdua, mas. o que seria 
de nós jovens se nõo lutóssemos 
por nossos direitos? Caros colegas. 
sou um Jovem que luta por um 
mundo mais justo. Faço parte do 
Conselho Pastoral de minha comu
nidade e do Conselho Geral da 
Prelazia de S. Félix do Araguaia. MT. 
Conheço o Paulo Gabriel. li a en
trevista com ele, trocamos algu
mas idéias sobre o JT. Gostamos do 
Jornal. no momento nõo estamos 
tendo condições de assinar, assim 
que pudermos. assinaremos. 

Um abraço a todos. 
Atenciosamente. em nome 

do Grupo Jóia. 

David Munoro (MD 

Alimento para a 
consciência 

Jó escrevi para vocês em ou
tras ocasiões. Mas volto a escrever 
por que mudei de endereço. Esta
va em Manaus e agora me encon
tro em Humaitó (AM). O jornalzinho 
da JOC é uma forma de eu alimen
tar a minha consciência e buscar 
fôlego para mudar a situaçõo dos 
trabalhadores do nosso país, onde 
eu me encontro. 

Edson Espírito Santo - Humaitó (AM) 

Gostei multo do Jornal 

Sou coordenadora do traba
lho com jovens da IECLB (Igreja 
Evangélica da Confissõo Luterana 
no Brasil) aqui no Estado de Rondô
nia. Sou pastora e tenho 30 anos. 

Regene Lamb (RO) 

Curtas 

Guerra no Campo 

Expedito Ribeiro de Souza, 
pre-sidente do Sindicato dos 
Trabalho-dores Rurais de Rio Maria 
- Paró. foi assassinado dia 02/02/
91 com 3 tiros na cabeça. Morto
a 200 metros de sua casa,
Expedito é a quinta vitima em
dois anos de disputa pela posse
de terra na cidade. Nem a conde
naçõo dos assassinos de Chico
Mendes freia a sede de sangue
dos tatifundiórios.

Mal aluno 

Os gastos do estado por est1.r 
dantes. a cada ano. é o seguinte 
nos países: Japõo - 5 mil dólares; 
Alemanha -4 mil; Estados Unidos 
- 3 mil; França -2 mil; Inglaterra -
1000; Brasil - 250 dólares. Entra
ano e sai ano e os governantes
brasileiros nõo aprendem. ou nõo
querem ver, onde estõo os verda
deiros problemas da naçõo.

Preço ecológico 

Agentes do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (18AMA) apre
enderam no Rio. 500 animais que 
estavam sendo comercializados 
lle-galmente. Alguns desses 
animais.Jó em risco de extinçõo 
da espécie. De cada 5 animais 
presos para a comerclallzaçôo. 
apenas um sobre-vive. Vendido 
para turistas e cole-clonadores. 
os animais tem o seguin-te preço: 
Mico-Leõo-Preto: 100 mil cruzeiros; 
Trinca Ferro: 50 mil e Curiós: de 5 
a 100 mil cruzeiros cada um. 
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Horóscopo 
para os 

que amam 
Ãria - (21 /03 a 20/04) 
Amlgo(a) ariano(a). A digni
dade nasce do repúdio às 
indignidades. É preciso sem
pre uma môo ao encontro 
da outra; sempre um pé a 
abrir caminho; sempre um 

olho a mirar longe; sempre um braço a de
fender os fracos. Nasce para a fraternidade. 
filho de Deus! Nõo desanimemos. Venha 
comigo pOf estes campos erguer a aivOfa
da. enquanto há tempo! 

Tour - (21/04 a 20/05) 
Desculpa o puxôo de orelha 
amigo(a) taurino(a). Mas 
você · precisa ficar mais 
esperto. O governo conti
nua te chamando pra briga. 
Primeiro ele te chamou de 

·descamlsado·. pés descalços ... e você
nôo reagiu. Depois te deixou sem dinheiro.
mas aumentou o leite e o pôo. O governo faz
e acontece por que acha que você é bob.o;
porque mente e você acredita. Como se 
nõo bastasse. o governo agora congelou os
salários ao mesmo tempo que autorizou o
aumento mensal da prestaçõo da sua casa.
Como é que é taurlno(a). você nôo vai 

- (21/05 a 20/06).
Punks e Darl<s. anarquistas. 
católicos e protestantes 
nascidos sob o signo de 
gêmeos. Bem sei que entre 
vós há divergências 
profundas. mas há também 

convergências! Sois, por exemplo. todos 
contrários à guerra. Há rouitas verdades e 
coisas boas que vos unem. Avancem nisto. 
Nõo esqueçam a liçõo das flores: soo· 
diferentes, mas juntas embelezam o mundo. 
Nada de preconceitos. Tendes mais o que 
somar do que dividir. paz na terra. 
gemlnianos! 

C6nc� - (21/06 a 21/07) 
Atençôo, canceriano(a). h6 
muito o que fazer além de 
observar as tardes. Teu 
coraçôo está pedindo um 
amor novo. Todavia. cuida 
bem de tua saúde. Se 

habitas em Sôo Paulo. cuidado com a água 
contaminada. Evita também, banho de 
chuva. Suspeita-se que há um certo graus de 
acidez nas águas que caem por aqui. 

Juventude Trabalhadora 
JOC - Brasileira 
Rua Condessa de Sõo Joaquim. 215 
Belo Vista - Sõo Paulo - SP 
CEP 01320-Telefone: (011) 278 0099 

Recomendo-te uma boa ginástica para 
manter a forma. Mas nôo desperdices gáz 
inutilmente. Você precisará dele para 
continuar lutando. 

E 
Luõo - (22/07 a 22/08) 
Aquele velha mania de 
caminhar sem destino está 
chegando ao fim. Nos 
próximos mêses teu 
coraçõo atingirá funduras e 
hás de ver o sol partilhando 

estradas. Sem sobra de dúvida, chegou a 
hora de pensares mais adenadamente 
sobre a proflssionalizaçõo. Nôo te 
incomodes tanto se a ausência dele(a) 
provoca saudades. Amanho será outro dia. 

Vtr , - (23/08 a 22/ím 
Este é o ano da fertilidade 
virginlano(a). Por ironia. será 
também o ano da escassez 
de emprego e alimentaçõo. 
Além da água nalgumas 
partes do nordeste. Quanto 

à saúde, recomendo-te para março uma 
visita ao oculista, pois nos meses seguintes 
precisarás de boa visôo para conseguir 
enxergar o salário. Cultiva a paz ,em 
esquecer que internamente estamos 
também em guerra. A cada encontro entre 
Collor e Zélia, vários mfssels sôo lançados 
contra o povo. E você tem que se defender 
de alguma forma. 

.. - (23� a 22/10) Há 
multo o que fazer. mulher de 
libra. Insisto para que assu
mas o teu papel. Nôo nas
ceste para o silêncio. Por isso 
deves alterar a ordem do 
dia antes qtJe a casa caia. 

Se vais começar logo. posso dar-te algumas 
pistas: no primeiro decanato desobedeça o 
chefe. No segundo. partilhe com teu 
homem a colheita das rosas. a educaçôo 
dos meninos. Fogo. o teu elemento. 
Iluminará os passos todos. Nôo tenhas 
medo, mulher. coragem! Oito de março (08/ 
03) é o dia ideal para iniciares esta jornada.

Escorgl6o-<23/10a 21/11) 
Em 1 S de março de 90 
Iniciou-se a fase dos con
trários que durará 5 anos. 
Durante este perfodo, sem
pre que o governo disser 

"stm". entenda "nõo". Entre abnl e maio. 
multa coisa poderá ocorrer no que diz 
respeito à estabilidade financeira. Estarás 
sob risco de perder o emprego. Porém a har
monia entre tu e tua gente tende a 
aumentar a partir do segundo decanato. 
Evite Intrigas com teu amor. Se gostas de 
curtir um filmezinho vou te dar uma dica: "Os 
sonhos· de Aklra Kurosawa. É belissimo! 

Saglt6rio - (22/11 a 21/12) Tu me 
perguntaste. Sa-gltárlo. 
sobre como atraves�r a 
tempestade. Te digo que é 
precisa ternura no olhar. 
valentia nas moos e muito 
senso de humor. S6 OS!lim 
será capaz de reinventar o 
mundo. Mais um pedido 

importante: Nõo tenhos tanta preS9a em 
definir tudo. Com o tempo terás respostas às 
situações que te inquietam agora. Quanto 
ao amor. !6 te avisei: depois da tempestade 
o barco desliza sobre as águas e atinge o
porto serenamente. 

CCl.')l'ic • - (22/12 a �/ 
O 1) A atençõo aos teus pro
blemas. capricórnio, nõo 
deve afastar-te do luta co
tidiana. Ê tempo de trans
formar idéias em açôo. Há 
em tua volta uma porçôo 

de gente que conta contigo. Amplia os 
contatos com pessoas ligados às causas 
sociais. Poderó ser este um novo passo para 
assumir de frente a caminhada. Quanto ao 
dia de amanho. abandona aquela Idéia de 
servir o exército. Por uma simples razoo: a 
guerra nôo é dever dos Homens. 

• 6 - (21/01 a 19/01) 
Na retina do teu olhar.
aquariano(a) habita a mais
antiga estrelo da terra, cujo 
nome se escreve pelos
muros do país. Precisas o
mais cedo possivel distribui

la pelas fábricas e bairros antes que ela se 
apague. Vê, aquariano(a) que tudo 
depende de ti. Que tal começar esta noite? 
Ah! NO o se esqueça que março tem um dia 
dedicado à poesia. Que tal 14 versos pela 
Paz? 

Peixes- ('XJ/02 a 20/00) Nas
ceste para a alegria. peixes. 
És um porto seguro para teus 
amigos. Todavia, cuidado 
com este Jeito Precipitado 
de resolver situações. Este 
ano aprenderós. como nin

guém. a conviver com divergências. Isto 
será multfssimo útil ao teu amadurecimento. 
Dê vazôo à criatividade: ao primeiro dia de 
auto desenhe no centro do caderno um 
cacto em flor. O povo do nordeste sentir--se
á feliz. O teu fascínio pelo desconhecido ten
de a aumentar. peixes. portanto nôo poupe 
aventuras com a pessoa que tu amas. 
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Em abril do ano passado, r� 
começava a circular t t�letim da 
JOC - "Juventude Trubalhadora".
Já fazia �uitos anos qu� ela ti
nha desaparecido da praça. O nú
mero "ze::-o" era bem pequeno: n<::-
le a gente faleva mui to em J"' . ·;_ 
tude Trabalhadora, e está-..rt ,,,:3 .·

.:.

nunciando a .ê.!MJNA DA JUVE!iT1nJi.;;. 
1 fio je faz l'.m ano. Não deix3.-- , 
• 
t mos de falar da vida, doe probl� l

mas, das reag6es e aspireç5os &� 
Juventude Trabalha�ora, porq�e 
estes são os tel"las que sustaniat1 
o cont��do do nosso tr�balho. E
depois de um ano, vc·tamos a a
nunciar a SEMANA DA JUVENTUDE. 

Neste nk�ero voc�s encon -
trarão sempre um convite e parti 1.- !cipar nesta festa. Pedimos a sua 1 
especial atenção pFi::.·a a ex;,?eri�E:

eia que aqui sP.rá contada. Espe

ramos e torcemos para que todos, 
fiquem muito animados a partici
par na "SEM.ANA". N6s garantimos 
que valerá à pena. 

J.·lié já • . • �



-
1- N� México '
Trabalho em uma pequena confecção 
em Guadalajara. 

Trabalhamos de 8 a 13 horas di�rias, e com salá 
rio de 200 a 300 pesos semanais. Algumas traba
lhadoras recebem apenas 50 pesos por semana po� 
que com este negócio de capacitação profissio -
nal promovida pelo Governo, n�s vamos ficar se� 
pre ensinando. E como os patrões são muito bon
zinhos, eles nos dão 50 pesos para ajudar em 
nossos gastos de passagens. 

Se a gente não produzir a quantidade exigida, 
somos insultados, ameaçados de ser mandados em
bora, humilhados. Contratam-nos cerno costurei -
ras e nos mandam lavar banheiros. Para humilhar 
nos, c�amam-nos "os animais da casa". 

O pagamento atrasa. Algumas meninos não têm se
guro social. Os dias em que não trabalhamos por 
culpa do patrão, pela má administraç;a nu �or 
falta de energia, não são pagos. 

2- Em São Paulo

(> 
Cristina tem 13 anos e é

operária da Fábrica de

Cigarros Souza Cruz. Sai

de casa às 5:30h, toma 

um trem na estação de 

: Temos que abrir os 
olhos:: 

! Isto tem que acabar�

� preciso denunciar e com
bater a todos esses pa
trões, que enriquecem às 
custas do sangue e do des-
gaste físico dos trabalha-
dores!!! 

Fonte: Boletim do México 
11 Raza Nueva". 

Guaianazes para ir 

fábrica, no Brás. 
até ·a Cristina só passeia nas noites de 

sábado. Ela tem um namorado, Paulo, 

A noite estuda e sonha 
fazer Medicina: "Porque 
quero sair deste inferno 

que é menor, operário não especiali-
zado. Ela ganha mais do que ele,mas

não podem nem pensar em casar: 
"Tenho que sustentar minha casa. Eu 
sou a mais velha. Minha mãe é l�va
deira, não ganha quase nada. Meus 
irmãos, tenho quatro, são todos me-

que ê o cheiro de alca
trão com nicotina. E um 

\1
1

gosto que parece 
� � mel, azedo. Não 

,� t�� nores, nenhum deles 

<.S?G� :::t:
0

::Uenta�.

lí �� li · 
F ente, Revista "Tempo e Presença". 
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A TODOS. O em todo o Brasil / •

NOSSO CON- SEMANA da JUVENTUDE 
VITE PARA A 

· E!! ��lo Horisonte, h'
v,r1oa anoa que rGalizamoa e SX
llaDll 4a JuTentud�. Para nóe elo 
, llllito important0 porque po3gi
bilita s descoberta do novoe jo
vens. B aempr& nova gente que 
ni tomando concc11no1c da rool_! 
4ade o ae ooaprometendo na 
transformação. 

aua 

No ano paeeado a Se 
mana da Juv0ntude foi realiza d a 
na meaaa data em todo o Braeil e 
tove 0000 toma corm.::i •condições 
de Trabalho o Deoempr0go da Ju

ventude Trabalhadora•. Lançtmo� 
\1118 pesquisa eobro eeee teca. P.! 
ra jovens t:rsbalhado:rl!e, do Oooi1E 

cio, fábrica, Conotruçõo Civil, 
Dom,atioae, Deacapregedoe. 

O raaultado do 
quisa foi discutido por 
meaaoe jovono, o a! o gente ti
nha um retr�to de coco viven oo 
jovens 1rabnlhadoroo. B claro 
que para isio, ora nocesedrio no 
encontrar. Foi aosim, qu� roali
zamoe um "ENCOiffRlO" ool! todos 
eeeea jovens. E foi aí que noa 
doacobriaoe 1!81o. t E 1ncr1vel 
coao aoaoe dotados de tmito ta
lento e criatividade! Ra hora 
a� col�oer os �omultado�, ora um 
grupo que opreoentou tGatro, ou-
troque tez waioe., a!aica, oar 
tazee, 4esenhoe, poesias ... O 
dia foi u&a prova 4e i�ginação. 

Al6m de tudo 1aeo, ó muito 
bo� a G�nte �entir que oomo trab.t 
lhadorec� eetamoo dando um conte� 
�o vivo� tGate do lQ dQ maio. E 
i3to, lógico: no �o passado nóa 
roolizaaoa a Soma.na do Juventude, 
de 24 de abril a 10 de maio. Den
t1-o dolo rotllizamoe o gre.ndo ên
oontrc doo jov�n,1 e colooanoa em. 
co11Um noaae r3alidade. No dia 
«� Eaio, na feato doe trabalbadG� 
N� om Delo Horizonte� apr•senta

moa ua rolatdrio deata nossa rea

lidade. B aobewoa qu� isto aoont! 
c'eu om muiteo cidadoe. 

Bem, &sp&ramon eoan al� 

que nGnti�oo anin� vooea to
aoa o participar conosco na Se� 
DQ do Juvontudo 80, na cidado on
�e voo&e oativerem. Pensec que 
omto 4 um bom moaênto de desco 
brimoa nossa prJpriB capacidade. 

B lcnbrom-oo: 4e 24 de abril a li 
ele msio. 

i o noa�o aomento J 

Ua cbraço de •Goiaba�o" nineir0 tl 
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A Lei do Salário mudou ,,, • • 

Andu falando por a!, em uma nove maneira de au 
# 

-

•sntar os sala.rios. Por isso, resolvemo& esclarecer algu-
-me.a coisas do assunto, fazendo um pequeno res1.na do que e 

a NOVA POLÍTICA SALARIAL. 
No fim do ano passado, o governo lançou uma nova 

maneira de corris!r os salários dos trabalhadores. Eatanioa 
falando oorris!r, porque não é certo e gente dizer "aumen
to de ealeirio", quando na verdade ele não au�enta. 

Por que os salários não aumentSnt? 

Ora, o dinheiro é como uma mercadoria. A gente tro 
ca dinheiro por feijão, arroz, sapatos ••• A gente també;; 
troca o nosso trabalho por um salário (porque o trabalho 
no nosso pais é também uma mercadoria). 

# - -

Nos ultimas anos, o nosso salario nao aumentou. Ao 
contrario, ele diminuiu. Em l9ES um trabalhador c0t1prava 
160 kg de feijão com o salário de um mês - Em 1976, ele só 
podia comprar 51 kg. E"ste exemplo mostra como o noaso "pa
der de compra" diminuiu nestes anos. 

O governo viu que os trabalhadores descobriram isso. E foi 
por isto que as greves vieram. E o salário não t� dando 
pra nada. Ai, o que que acontece: o salário sobe em maio -

• A 

as coisas que a gente compra sobe" todo mes - antes de che 
,,. .. . -- -

gar o �ss de abril do outro ano, nosso salario ja nao vale 
nada. Ai, a NOVA LEI SALARIAL fala que os salários vão su
bir de seis em seis meses, ou seja, o Reajuste Semestral. 

VEJAMOS O QUE DIZ A LEI: 

Haverá um reajuste semestral de acordo com o "Índi
ce Nacional de Preços ao Consumidor" (INPC). Isso quer di
nr: o IB<E fala, por exemplo, que o custo de vida no Br,! 
s11 subiu 4r,fo. Então o reajuste será de 4�. 

A # # 

Todo •ee o ISGE dara o INPC dos 6 ultimos meses por 
A # 

-

que cada categoria tem um 1188 para o aumento de salario -
a.chamada deta-base. Mas na verdade, isto ainda não é o a�
menta, é l.fflla Corre�ão do sal&rio. O aumente, segundo a Lei
será o Índice de Produtividade das empresas durante o ano.
Os sindicatos vêo poder negociar esse indice com os pa
trões, em cada categoria.

OS PROBLEMAS: 

, , � 
Bent, a primeira coisa e que o tal INPC e""'ª media de dez 
capitais do paÍe. E1e é u� levantamento das coisas que so 
beffl de preço no pais. Por exemplo: o avião subiu ':?!'/o. O 
feijão subiu ao;,. Vamos supor que a média dá W/o. Aconte
ce que o trabalhador não compra avião, ele compra feijão. 
Na verdade, o custo da vida do trabalhador teria· subido 
eO,,. E o salário só vai subir 6r,fo. Ai, como é que fica? 
Resposta: o trabalhador perde! 

5 

ESSE MEU .SALÁ�tO, 
rÃo PE QU�NO AUlt. 

U"1 IJCSA FOR.O 
1 

OT CGúGA I t..0""0 VAI '/ 
, � 

' � f# 

I�� 
( . 

O segundo problema, 
, , 

e: quem e que vai 
saber de quanto foi 
o indica de Produti
vidade ? O patrão

• I pode falar que e 2"jó. 
Mas ••• e se ft3r 10?
A gente não sabe. E
vai sair uma briga
danada entre os pa
trões e oa trabalh�
dores••• !

Será que é isto 
que o governo quer 7 

? 7 

*



BUSVUE a SENTIDO. 

Normalmente nós lemos revistas onde têm 

quebra-cabeça, e geralmente gostamos muito. 

Mas este não tem graça descobrir sozinho, 

você não acha ? 

Que tal você convidar naqueleº companheiro 

seu para descobrir junto? 

8 
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EDITORIAL 

"Que todos os Jov&ne Trabalhadores 1ea

cubroa a uue realidade de vida, de t.r� 

balho e desempreg�, a nível local, na-
,,

cional e internacional ��� 

Descobr:r e realidAdF n:;o e uma cnir.::, mtJito 
, � 

di f1cil, porque nos a vivl:mos todos os dtos. :-lc.!3 
to, portanto, fazer uma rausa, e pen5cr ••• 

Hoje, muitc coiso nos lev� u ser incivicuc -
listos. As pro�aaondas nos incentivam a ter coi
ses, estudar para "subir", pensar apen�s P� �,1� 
um, cada um por s�. Apesar disso, vemos muitos 
sinais de sol1doricdade, seja d�ntro do nosso 1� 
cal de trabnlho, bairro, PSCulo : a divisão oa 
mormi to, e defesa c!e um comnonhci i',o fren ... e o pr2_ 
bll mns, a "vaquinha" do C':!rvejo, os nupos, a a,,1 
zvde, etc ••• 

Tndos esses fato!; voo centro o indiJldl t11:i!!_ 
mo, e dão-nos a idéia de u m  novo estilo do vida. 

Por outro lado, os imensos oroblomo� que vi 
vem os jovons lrobalnudor�s n;o nco,lecern somen
te na nos::;a ::idade, mas 5uo 0:1 nt :;mo!l na .. ou t 'til'..

cidades, nos outros estados, nos outn>s poÍses. 
Assim também, os problemas axistP.m ndS fÓbr!cos, 
nas lojas, nos hospilcis, nos bairros, nas esco,. 
los, na roça ••• N�o ddionta mudc1r de serviço, e 
nem do lugar, ro�uc onde tl gente vai, ai estêc 
os problemas. 

� muito im�ortantc. que codo a JLNE:, TLOE 
TRABALHADORA dP.scubra isto:: Treta-se agora, de 
nos convencermos que a nossa vide, a vida de to
dos os jovens trab11lhadores e:;tá mui to ligado. { 
preciso buscar uma mudenço em totlos n!l lugarP.9, 
em todos o� setorf'S onde estftmos. 

� dontr:, úcs�a re�1icucle 4uc a JO: ql.!t:r re
, 

alizur a SEt.�AtiA DA JüVEl!TUOE OE 1980. Este E: um 
dos poucos momentos que a g3nte tem, pare colo
car em comum nossa criatividade, animação, copo
cidede, e muitos outros valores que temos. � uM3 1' 

oportunidade que temns de nos enconlror com ou-- , 1tros companheiros que vivem e soo como nos. 

É hora de reagir co,tra a fantasia criada 

�anto �a d:> abril co�oorc,
coo olg"UQQ� coi�ac. D�nt.
len, aquilo Qua d� s�ntid, 
oo n!U!&O trabalho: PÃSCOA !! 

E o q�o �i(inific� P�caa? 

Pare .,ar,..; aiwiifica upcnee a 
i::J�Gu--raiçêo d, C=-ir,to. Psre 
c:utr:,1 r:�o Oi{j.l .• ::91c::i nada, o 
ná� e:;:.• o ':rc-- 1 ê9 r 10:, e (-:, 

# ,. 

?or,, ncn r o F':J;:Occ::i oi gn1 fico 
a P..J.1�u .. �i-;r.., l\l C:""t:Jt'l r.::(t;l

v�X) olr1.:2 die�o. Po::-qlJD � 
r. - , 

o:::ou·.'"!-c1çco "';:; d 1 r.:> d1.:i - e 

1�. :.:.� •
e ... � '"1:.:, c� ... ;,r:,rí::u1·1o c..nu � 
eh1. ro1 pCJr onurvJ c!ooto cc.�� 
J:'l"O':l:.�r.::, Ql'1 �l'i ·:o '10�!h,!e 

Criato orrou pt\re dar vida 
• •• 
ue• 

cé ct?lab;-::i:·,c; • u �::-e�� ro-,l 
ocn'i:'J quan�::i aatOl'l'"'..S cc. --:,rr- r 
�t1�")Õ CCTJ n roQ11C��J 
tn,do p�m Q:.c TC'.)O! T1L...-t. 
VIDA � !! � 

� 

fí!. 1 

�- .. Pi ' 

._. .............. �� l 

�� 

' 

•A JC� Cf'1
r .-:: ,"='jf,-') ·��rr.� �� CAP/\CII"\ ".e'; 
OE Ci\OA JO\IF.ti tRfS,\tHnl� � 
tU\ O� 700OS • El1 Cl!A t1ID'"' :· 

pela propaganda, �alocar os pés no chão a partir INSUBSTITUML QU: �� 
ao encontro do grande mundo de toda a JLfvDHUO E P.EAUZAA N)l!I E t.C!JRA 0.,. • 

TRABALHADORA :!! 

l.'::::=====================�=(=OQC==l==ore=ç=íi=o=::dJ Pri�ofol�� JC�) 1



, continuacão "'! 04 /so 

o Sindiealo. se

Ern nosso Boletim nQ 04, prometemos continuar a

narração de partr� da Hj stÓria da Classe Operá
ria Brasileira: a Luta por um Sindicalismo de 
Base. Portanto, aqui estamos ••• 

Como dizíamos, no segundo 

semestre de 1977, os tra

balhadores levantaram uma 

bandeira mais forte: a Lu 

ta para recuperar 34,1 % 

dos salários, a Reposição 

do índice falsificado pe

lo Governo em 1973. Fara 

isto, foram realizadas 

muitas assembléias. Inúm� 

ras organizações, princi

palmente sindicatos, lan

çaram Manifestos, exigin

do a Reposição Salarial. 

O fato foi como uma expl2 

são. De 1978 até hoje, a 

Classe Operária caminhou 

a firmes passos, através 

de greves e manifestações 

diversas, que se espalha

ram por todo o pais. Hoje 

além das reivindicações 

de aumento da salários, 

já há trabalhadores que 

estão exigindo uma parti

cipação direta na direção 

e nos lucros das empresas. 

E desse processo Histórico que está 

nascendo e se desenvolvendo a idéia 

de um novo sindicalismo. 

Como dissemos antes, em 1968, 

uma chapa de Oposição Sindical con

correu e venceu as eleições no sin

dicato dos Metalúrgicos de Osasco. 

Em 1973, novamente uma chapa de 0� 

sição, desta vez no Sindicato dos 

Metalúrgicos do Rio de Janeiro. A 

Oposição Sindical Metalúrgica de S. 

Faulo, concorreu fortemente às ele1 

çoes sindicais em 1978. 

Todas essas tentativas foram 

brecadas pela repressão do Governo, 

que interviu, impedindo que as eh� 

pas vitoriosas assumisse e permane

cesse na Direção destes Sindicatos. 

8 
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A partir de 1978, as ini

ciativas de concorrer às 

eleições sindicais se mul 

tiplicaram em todo país. 

Além disso, as oposições 

chegaram a outras catego

rias, como co�crciários , 

construção civ�l, banoá

rlos, etc ••• 

O Fortalecimento das 

OPOSRCOES SINDICAIS 

E�sicamentc, os Oposições Sindiceis 

que estão se org3nizando, assumem como ?r2 

postas comuns: 

• Organi7.ar grupos de trabalhadores e criar

comissões de fábricas ou de empresas •

• Lutar polo reconhccioento de Delegados Si�

dicais, eleitos pelos companheiros da em-

pres� •

• Lutar pela unificação dss Oposições Sindicain

dao diferentes categorias e diferentes locais •

• Lutar contra toda a exploração que sofrem os tra

balhadores, desde a empresa, ou seja:

- Contra as póssimas condições de trabalho,

- Contra os baixos oalários,

- Contra �s horas extras, etc •••

• Enfim, eliminar a estrutura sindical atual, qu� não

está o serviço dos tr�balhadores, e criar um aindi

calismo de base, onde possamos discutir e decidir o

nosso destino como trabalhadores e como gente.

Hl,1!3 Pf.S msnn 11 

• Na sua cidade, há oposi
ção sindical?

• Em quais categorias ?
,. , 

• Voce ja convorsou com
alguém que participa 7 

• Os jovens trabalhadores
também participam 7

• Qual é a sua opinião so
bre a OposiçÕo Sindi -

cal? 

Que tal discutir isso 

com outros companhei-

roa ? . . . . . . . . . . . . . .

-,--

1 

1-:;.. 
e 

. . "

1 



BEM, COMPANHEIROS ! ! 

Mais uma vez, com a ajuda de todos vocês, conseguimos 

concluir.outro número do "Juventude Trabalhadora". Nossa alegria é a 

esperança de levar à Juventude Trabalhadora a no�sa contribuição: um 

maior conhecimento da realidade, e trocar nossas experiências. Pois 

é nesta troca que podemos avançar o nosso trabalho, garantindo assim 

uma contribuição dentro da Classe Operária. 

Quando falamos Classe Operária, compreendemos todos 

aqueles que estão trabalhando � que re�ebem por esse trabalho um pa

gamento em salário. 

E preciso reforçar a ação que estamos desenvolvendo 

nos nossos locais de txabalho ou no bairro. Por isto, mais uma vez, 

lembramos o convite para que todos par-ticipem na Semana da Juventude. 

No pr6xímo numero,vamos publicar ep experi�ncias da ºSemana", mas P.! 

ra· isto é necessária a colaboração de todos. Conte pra nós como foi 

a experiência e� sua cidauc �� 

LOUROES ESTEVÃO 

Caixa Postal 4106 
01000 - são Pt2ulo 

Um abraço, bons trabalhos, e atá lá ••• 

Nosso endereço é o mesmo (mudou o nome) 

SP - BAASIL. 

TOAUUH\CDAA 

nlF'OAMATIVO OI\ JOC BRASILEIRA 

- -

O Movimento Juventude Operaria Catolica 

Brasileira (JOC), está ligado ao Setor

Leigos - da Linha Um - Unidade Visivel
da Conferência Nacional d�a Bispos do 
Brasil (CNBB) e participa do Cbnselho 
Nacional de Leigos (CNL). 
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Com a colaboração 
de voces apresentamos� 
o nosso BOLETIM N2 6.

�

fi� 
E-como prometemos, 

neste número tra�emos 
as experiências real 
zadas na "SEM.ANA N_ 
CIONAL DA JUVENTUDE 
TRABALHADORA" em. todo 
o 'Brasil, temo como I 
objetivo céntral: "QUE OS JOVENS TRABALHADORES, DESCUBRAM A SUA REALIDA-
DE DE VIDA, TRABALHO, E DESEMPREGO, A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNA-
CIO�AL".

Contamos aqui com a �olaboração de D.Cláudio Hummes, e de um jovem 
trabalhador de Sto. André-militante da JOC, dando-nos os seus depoimen -

. t�s sobre a greve do ABC. Fazemos ainda o c�mentário do JUVENTUDE TRAB! 
LHADORA sobre o 12 DE MAI0-1980. 

*cAXIAS DO SUL

Lançou uma pesquisa em vários grupos de 
jovens sobre condições de trabalho e vida.

��Houve um encontro com todos os grupos, num 
·.��<!Y 

total de 60 jovens para colocar em comu.ra a 
descoberta que tinham feito, e a partir 
daí buscar saídas. 

�)E-CAMPINAS 
Na assembléia �ioiparem 120 jovens. Pela ma 
- � 

-

nha foram apresentados teatros e a tarde foi feita 
, , 

uma analise da realidade a dai um desafio para que • 
cada um jovam trabalhador desenvolvesse uma ação no 
loe,ol de trabalho, ou no meio onda viva! 

�· 

WEREXIM 
Houve vários encontros de estudos e plane

por último um encontro com jovens 
adultos para celebrar o 10 DE MAIO� 

2 
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•sA�YADOR 
O ponto central da Semana Nacio 
nal da Juventude, foi o encon -
tro para levar os jovens a tere 
uma visão mais ampla da realida 
de, e isto partindo das pesqui
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*A PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇAO
DE TUDO QUE FAZEMOS E DE MAIOR IMPORTlNCIA 

NO NOSSO TRABALHO, POIS MOTIVA E POSSIBILITA A PARTICIPA 
ÃO DE TODOS\ 

3 
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*.REALIDADE DA Juv. · TRABALHADORA •••

A realização da SEMANA NACIONAL 
da JUVENTUDE TRABALHADORA, possibi
lito�,mais uma vez,constatarmos que 
vivemos uma dura realidade,na fami
lía,no bairro ,na escola,no local de 
trabalho ••• 

Moramos em bairros que não ofer� 
cem o minimo de condições� Distan -
tes do centro da cidade, de difícil 
acesso ao trabalho,escola,comércio! 
Faltam os mais básicos serviços co 
mo águ.a,luz,transporte, e quando e
xistem são in1ufioientes, precários 
e muito caros. 

Nossas familias são numerosas, 
nunca abaixo de 8 pessoas. As casas 
que moramos,geralmente não são pró
prias, pequenas,inacabadas, sem es
paço suficiente para toda·a familia. 
�em todas têm serviço sanitário, e 
quando tem é precário. 

Orelacionamento dos jovens na 
família é bastante tenso, devido a

variedade de problemas que vivemos 
no dia-a-dia. 

- MORAMOS NA PERIFERIA, FAVELAS,
BARRACOS, ESTAMOS ABANTIONADOS E
CONDENADOS A VIVER EM CONDIÇOES

SUB-HUMANAS ! 

Nós,jovens, somos obrigados a tr� 
balhar desde cedo, com 8 a 16 anos, 
nos biscates,na roça,nas fábricas, 
no comércio ••• Trabalhamos sem o 
mínimo conhecimento dos nossos di
reitos, em busca de alguns trocados 
para ajudar nos gastos da casa!

,_. · · · ·. · ·.. A nossa adolesc&ncia é 

4 

sacrificada, não podemos 
nos formar e profission� 
lizar. Ao contrário, sa1 
mos de casa muito cêdo , 
trabalhamos até tarde e 
estudamos à noite, com 
poucas condições, devido 
ao cansaço provocado pe
lo ritmo que somos obri
gados a trabalhar e Vi 
ver. 



) 

/� 

_balhar a-cé 15 horas por dia, sem con 
tar o tempo gadto no transporte. E 
as horas extras dificilmente são pa 
coa. 

Í�o Comárcio, é comum dobrar, tra 
be.lha� 102 snbado� e domingos. 

CONTRAJJIÇ:':O: 
O uESEMPREGO i1UMENTANDO CADA VEZ 
MAI�� IS �APTIESAS DIMINUINDO SEUS

QTIADR1S DE FUNC:ONARIOS, E EXIGI! 

DO MJlTAS HORAS EXTRAS ! ! ! 

�·a�·a ga=Ant:r u�.1 nível alto de 
�roduç�o ! �plicam normas e leis i� 
te:'n r '  ns m:ü:J nb,mrdas' imprimi_!! 

- VAMOS PARA A ESCOLA ANIMA:JO& 7 ;,J • do 1.t'"l ritn:o ê.e ,:;rabalho que exige

ILUSÃO DE QUE O ESTUDO E UMA SAIDA. aléu la� io�s�s condições. 
LOGO DESISTIMOS ••• A GRAND3 I�IOtIA 
CHEG.A SOMENTE ATF. C 1 Q GR.AU 

Partimos em 'Ju�'" a ue ,1u18 p 'º- i.:?. 
são, para ga.cantir melhor�s salnrios. 
Depois de muito esforço, quanco co� 
seguimos,na maioria Cc..s vezes não a 
exercemos. 

Muitas vezes trabalhamos longo 
tempo sem registro na carteira, se 
exigimos,somos dispensados. Quando 
assinam, não consta a profissão 
que exercemos ••• , e ;1_amos sem -
pre como auxiliorcs ••• em função de 
um salário mais bai�o. 

Somos obrigados pelos patrões , 

ou pelas necessitadas econômicas,a 
fazer horas 

/1 

0(:j-,' -.. 
"�)..�

'

(')''·� GMC' 
_____ _...., __ ___ 

(�Or v ��T �t. qUC O Índice de 8Ci 
��n:�3 é bss�ante elto. Eles aco� 
tecem principalmente pelo ritmo a
celcrido � pela fglta de equipamen 
tos adequados pera a proteção do 
;t .._ .. : balhador. 

ADIC'1')NAIS SOBRE O TRABALHO IN

SALUBRE E PERIGOSO - GERALMEN

TE SÃO IGNORADOS PELAS EMPRESAS. 



Como jovens trabalhadoeas, estamos no 
comércio,fábricas,hospi�ais, prestação de 
serviços, dom�sticas ••• 

Encontramos muitos problemas além da -
queles que todos os que trabalham encon 
tram.: salários ainda mais baixos, canta -
das, principalmente dos chefes, patrões , 
ser casada ••• 

As exig�ncias são muitas ••• para cons� 
guir trabalho. Enfim, é muito marcante a 
marginaltzação e exploração. Normalmente 
fazemos o mesmo trabalho que os homens,s� 
ja na cozinha, ou na administração. 

COMO DOMESTICAS,A SITUAÇIO E AINDA 

MAIS DIFICIL, PRATICAMENTE TODOS OS

NOSSOS DIREITOS SÃO NEGADOS! 

N6a jovens, representamos uma parte 
muito significativa, mais de 60% da Cla� 
se Trabalhadora - Portanto participamos 
na construção dàs riquezas do país e do mundo. Em troca recebemos ape
nas migalhas do BOLO. 

O salário insuficiente que recebemos, não dá nem para responder às ' 
mínimas necessidades que uma pessoa tem, muito menos de um trabalhador 
com familia. 

Nossas aspirações de um dia ter uma vida dígna e justa, vão caindo por 
terra à medida que o tempo passa. E� por tudo isso que vivemos insatis -
feitos. 

COMO JOVENS TRABALHADORES, E NEGADO O NOSSO DIREITO DE PARTICIPAR DAS 

DECISOES QUE DIZEM RESPEITO A NOSSA VIDA. 

Dizia um jovem trabalhador: Estamos enganadoe ao pensar que a escra

vidão do negro acabou. Basta parar e pensar um pouco sobre a nossa rea 
lidade, para perceber que estamos vivendo uma situação de escravidão, 

6 

\ 



não só o negro, mas todos n6s, toda 
a classe operária. A diferença é 
que hoje se dá pelo econOmico, pela 

força do dinheiro. O nosso valor é 
de acordo com o dinheiro que temos 
e não pelo que somos ••• 

�a MP O R TA N TE. 

A realização da SEMANA NA
CIONAL DA JUVENTUDE TRABALHADORA, 
possibilitou que muitos jovens c� 
locassem em comum os seus proble
mas, as suas condições de vida. A 
partir daí descobrir que a nossa 
vida está fortemente ligada, tem 
muitos pontos comuns com a vida ' 
de outros jovens de outros países. 

Esta dimensão, soma-se com a 
descoberta, que temos um lugar e 
somos ��a força, quando organiza
dos, no·s mesmos valores e aspir,! 
ções. 

Este momento importante, só foi 
possivel, com o esforço de cada um, 
colocando em prática nossa capacid�

de de criar e organizar atividades

que ajudaram levar a mais jovens 
trabalhadores, esta mensagem de vi
da nova, assumindo o desafio de con 

. 
-

tribuir na c onstrução de um HOMEM' 
NOVO. Para tran sformar esta socie
dade, torná-la justa e digna de to
dos ••• 

.TERMINADA A SEMANA NACIONAL DA JUVENTUDE TRABALH! 

DORA, TEMOS SALDOS POSITIVOS ••• , ABRINDO NOVAS

PERDECTIVAS PARA O TRABALHO ••• � 
QUAL VAI SER O PROXI�O PASSO?? COMO VAMOS DA-LO?? 

7 



1886 - eHICAGO-ESTADOS UNIDOS 

Os operários entram em greve e 
promovem grande concentração em pr� 
ça pdblica,lutando para reduzir pa 
ra 8 horas o trabalho diário. 

No dia seguinte vários operários 
são mortos frente à fábrica. No co-

!m!cio.bombas, lançadas pela polícia 
matal homens,mulheres e crianças.Os
líderee foram presos e condenados à 
prisão pérpetua ou à morte, 5 deles 
foram enforcados na prisão, tornan
do-se assim o símbolo da luta dos
operários por seus direitos. 

MAi@ ... 

dias sem recorrer a piquetes. 
Defendem o pleno direito de greve, 
e de negociação direta com os pa -
trões, e um sindicalismo au�êntico. 

A Igreja de S.André e S.Paulo d_! 
ram amplq apoio à greve. Isto lhes 
mereceu severas críticas do gover
no e dos patrões, e até ameaças de 
enquadramento na lei de segurança, 

SIGNIFICADO DO 12 DE. MAIO 

Esta data foi muito importante 
1980 _ B R As r L para a classe trabalhadora. 

. Nela se co tatou a dureza da lu 
Concentrações,assembléias, marchas �- ta, a intransigêncI 

em· diversas cidades� Todos voltam _,_---- f: a do governo e dos
suas atenções para os metalúrgicos__.;..-- .�J:tJ �atrões, que não a 
do ABCD, em greve há 30 ,,.---- · ., 

''l,6!!�,;;.i..ii. cei taram abrir T 
dias, com seus sindica- �-"'� -

�--
� 
.. :,

--"""··"' \Ollllff�;-.i mão da estabilida 
tos sob intarven- � � ����--\���,,.\de. -
ção, e seus �--......... --- Firmou-se a líderes pra- ,��� consciência da aos. ---� ..... � ���"Ylllffneceesidade de 

Manifestações w��M �c,-n��� continuar a lu 
de solidarieda ,:.u�-� rv�i���=.-=��.-�� ta dentro das-
de e protesto� ���1'1������t� 

i�l����� ��� fábricas, nas 
00m pedidOS de 

.��� 
ru,......,. Vllt»'MF�r'�- -���� Organizações 

libertação para ,mi�5w·•iir,. populares, 
os sindicalistas, ��-.a:�- �.s;..�,� ,���� nas comuni-
choveram de todos ,ir=�� ����� dades, nas 
os· cantos e foi a 

•....5'ít?Ã��·��� .-.-� -. . .....-�-
organizações 

tônica na fala doa
����v���=�v ;��·� ���!!).,' 

de classe, 
oradores. 

���� •�J- ....... �.. 
criando o sindicalis-

Os metaldrgicos .. �-......-:: 
mo d.e base· 

lutam por: Estabili- Consciência de que a Igreja con-
dade no emprego por tinuará apoiando e que joga um pa 
um ano; 15% de aumen- pel importante no avanço. 
to além do INPC; Dele 
gado Sindical; 40 horas de trabalho 
semanais. 

Em todas as manifestações estavam 
presentes a repulsa à nova lei de 
política salarial, à inflação, e ao
alto custo de vída,um protesto con
tra o empobrecimento do homem do ' 
campo e um brado geral por uma me -
lhor distribuição da renda nacional.
Enquanto uns exigem reforma agrária 
urgente e imediata, :indios e possei 
ros clamam por terra demarcada e a� 
segurada. 

A maior movimentação operária se 
deu em S.Bernardo.Cerca de 120 mil 
pessoas marcharam da Igreja até 
Estádio para ouvir seus líderes, 

o 

Isto den onstrou o nível de cons
ciência dos metalúrgicos ! Sustenta 
ram pacificamente uma greve por 3Õ 

8 

Consciência de que precisamos de 
coragem para nos unir mui t·o mais, 
reforçar e ampliar n�ssa organiza
ção. S6 uma luta de toda a classe
operária brasileira, unindo as di 
versas categorias, levará a con � 
quistas substanciais: por um sin
dicato livre e autônomo em relação 
ao Estado. 

Só com uma organização livre, 
autônoma e ampla, a nível profis
sional e territorial poderá for
çar as multinaci onais e o governo 
a modificar este modelo econõmico 
injusto, de tal modo que tenhamos 
uma sociedade justa e humana. 
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9reve do abc! 
A preparação da greve, jp vinha sendo feita há uns seis meses, isto 

atrevás de reuniões por profissão. Depois através de reuniões. por fábri
cas, onde eram discutidos os problemas das empresas e as falhas da greve 
de 1979. Nessas reuniões também eram escolhidos representantes de fábri
cas para participarem da COMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DA GREVE. Além disso , 
h•via toda uma mobilização nos bairros para apoiar a greve. Enfim, foram 
feitas pequenas assembléias nas portas das fábricas com megafones. 

Deflagrada e greve, no dia 10 DE ABRIL, as fábricas iam parando e 
os metalúrgicos dirigiam-se ao SINDICATO e à Comissão para receberem ori 
entações. E importante ressaltar o papel que teve essa Comissão. Primei� 
ro, cobriu uma grande falha da greve do ano passado, onde tudo era cen -
tralizado na diretoria do Sindicato. Já neste ano, foi muito diferente , 
tanto a Comissão, como toda a CATEGORIA eram os responsáveis pela conti
nuidade do movimento grevista. E o importante de tudo, foi o assumir da 
Comissão depois que a diretoria do Sindicato foi presa. 

Por outro lado, no decorrer do movimento, o FUNDO DE GREVE cresceu , 
tanto a nivel de organização para a distribuição; como no recolhimento 
de mantimentos e dinheiro. Dava para sentir que a população estava eoli 
dária como nós. Além da IGREJA, que se colocou a serviço dos trabalhado= 

Quanto ao nivel de consciência mudou em relação à greve do ano passa

do. A posição que o governo tomou,ficou mais clara para cada trabalhador 
de que lado está o governo. Além disao,a situação difícil que vive o tr� 
balhador, ajuda a despertar essa consciência. 11 0 governo apostou na fome ' 
e na miséria �o trabalhador, acreditando na volta ao trabalho, mas os ' 
metalúrgicos do ABC venceram essa dificuidade. 

, 

E bom destacar, que a classe trabalhadora do Brasil ajudou a assumir 
essa luta. Os trabalhadores descobriram também que uma greve não se faz 
sbzinho, mas que é importante que toda a Classe Trabalhadora participe 
desta luta. 

Com relação à P&Dspeotiva do movimento, os trabalhadores no fim da ' 
greve já discutiam a ORGANIZAÇÃO do ano que vem, ou seja, 1981. Isto a 
nível financeira e materialmente. Além disso, o salário baixo continua, 
a exploração da mão-de-obra continua, a fome está ai! A gente vê que a 
luta por dias melhores tende a crescer. Pois OS TRABALHADORES APRENDERAM 

.E OUTROS ESTIO APRE'iDEN.DO QUE E ELES POR ELES t 

, ��itO 
e QU� \-nt,i>01 1)°E U1' �11Jl't"l{'t°Z 1)A JO U\A �,-

1.n rtBAB� 

Q 
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*oPOSIÇOES SINDICAIS:

Com s participação de 110 representantes de Oposições Sindicais e 
Sindicalistas Autênticos, representando 14. estados, realizou-se nos ' 
dias 10 e 11 de Maio, o Encontro das Oposições Sindicais. Entre outras 
decisões, está a de reforçar o lg Encontro Nacional dos Trabalhadores· 
em Oposição à Es.trutura Sindical Atrelada. 

AMIGOS, 

•outra vez, chegamos a voces com o N2 6 do "JUVENTUDE
TRABALHADORA", este importante meio que temos para animá-los 
e informar-lhes sobre a Juventude Trabalhadora Brasileira. 
Ao encerrar este número agradecemos a todos vocês, pele vall 
osa ·contribuição que vêm dando, enviando depoimentos, ajuda '
financeira e suas opiniões. 

Prometemos continuar falando sobre Sindicato neste nú
mero, mas por alguns motivos, deixamos para o próximo número. 
Sendo assim, aguardem que voltaremos ao assunto. 

Enfim, pedimos a contribuição de todos voces, para que

possamos ser cada vez mais eficientes neste serviço de forma
_ção e informação. 

/ 

* 
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aqui, o nosso fraterno 
abraço e até o próximo número t 
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Qual a importância da greve 
dos metalúrgicos do ABC no 
contexto do movimento operá-

. rio braailei ro? 

D.C.: Fortaleceu a sol�ia��edade

JT.: O oue significou a·atuação da 
Igreja na greve dos metalúrg! 
cos? Como o Sr. situa o pa -
pel da Igreja junto a classe 
trabalhadora brasileira ? 

D C • A Igreja, a partir da opção
dos trabalhadores brasileiros, • •· 

criando condições de fazer 

crescer a orBanização a nível 

nacional. Desenvolveu métodos 

pacíficos e democráticos de 

reivindicação; chamou a aten

.ção que não basta lutar por ' 

algo puramente quantitativo t 

(aumento de salário), mas é 

preciso proteger esses aumen

tos lutando por algo qualita

tivo, como a estabilidade de 

emprego. 

Mostrou que a classe trabalha 

dora precisa unir-se e organi 

zar-se ainda mais nacionalmen 

te, para conseguir mudanças 

substanciais na estrutura sin 

dical e no sistema econômico 

injusto do país. 

JT.: Gomo o Sr. percebeu a organiza 
ção no movimento grevista? 
Qual a importância que teve no 
contexto da greve? 

D.D.: Descentralizou a discussão e

a organização, aproximando-a 

mais das bases, ao mesmo tem

po que envolveu por isto as 

próprias familias dos traba -

lhadores e a comunidade do 

bairro. Criou assim uma orga

nização mais diversificada e 

mais forte. Ajudou a desen -

volver a consciência crítica 

de toda a populaçào dos bair
ros. 

de Jesus Cristo pelos pobres, 

opta pelo povo injustiçado e

põe-se a serviço da constru

ção da justiça, através das 

organizações do pr6prio povo 

que assume sua história; 

A Igreja respeita a autonomia 

das decisões populares e as 

apoia e reforça quando não ' 

contrariam o Evangelho; 

A Igreja convive concretamen

te dentro dos conflitos da 

história do povo e não pode 

ficar neu�ra e abstrata; 

A Igreja mostra ao povo que a 

luta para construir um mundo 

justo, livre e participativo, 

onde todos são irmãos, é a 

mesma luta de Jesus Cristo e 

que aqueles que se empenham 

aqui no mundo para construir 

esse Reino, que é o Reino de 

Deus, tornam-se dignos da es

perança para além da história; 

No Brasil, a Igreja deve inte� 

sificar urgentemente seu pos1 

cionAmento ao lado dos traba
lhadores e de todo o povo in

justiçado. 



J.T.; Diante da situação que vivemos hoje, que perspectivas o

Sr. vê para o movimento operário? 

D.e.: O movimento operário está numa fase muito dinâmica de o�

ganização nacional, sobretudo na esperança do fortaleci

mento de um novo sindicalismo de base, apesar de toda a 

repressão. 

Creio que esse processo será irreversível. Faço votos

que não abandonemos os métodos pacíficos, democráticos, 

de base. 

+ D. Glaúdio Hummes

Bispo de STo. Andrê
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Do que é que 
;você. tem medo? 
. . -

Alberto Ablb 
..: ... t ... • � 

E
mbora sé diga�qu·e'faritasmas 
não existem, muita gente tem 
muito medo deles. O pior é que 

as pessoas não têm medo só de 
fantasma mas de muitas outras coisas. 
Faça você mesmo uma lista das coisas 
e das situações que inspiram medo a 
você: medo de ser assaltado numa rua 
deserta; medo de um mal súbito num 
lugar sem sororro; medo de uma doença 
contagiosa. Há pessoas que tem medo 
de altura; de mult�dao,.de elevadores. 
Há quem teni'á cõtra,·bai:àta� rato ou 
morcego. Há o medo do-chefe ou do 

está mais estribado num perigo real e acometia. Sem querer dar uma receita 
. pro�á�el e.nas. numa fa9tasi,a.-:�oentia, �\ in,falí'!�Wpara . .os..todós os cásos-,, o'gue '. 
· muitas �vezes, for-a do alcance da se pode dizerêqueomedôsósevence

consciência da pessoa. O medo perde pela coragem de enfrentar o cotidiano 
então a sua funcionalidade de defesa da vida e de analisar a cada momento 
da vida e torna-se um perigo real à o medo de viver. Quem confia muito
saúde mental da pessoa e um em si mesmo e em Deus é mais corajoso 
impedimento à sua ação na sociedade. do que quem é inseguro ou supersticioso. 
Torna-se um medo doentio ou uma Como aprender então desde pequeno 
fobia malsã. As fobias são a ser corajoso e não medroso?E ai que 
caracterizadas por uma angústia, um entram as instituições sociais como 
mal-estar intenso e indefinido que causa família, a escola, a igreja e a sociedade 
grande sofri.D7ento e tende a paralisar o em geral. Uma educação baseada na 

.individuo, impedindo-o de ir e. vir, compreensão, no estímulo e no amparo 
comportar-�. agir e até de viver. E um às fraquezàs pessoais desenvolve uma 

··sofrimento de espera da morte a cada personalidade éonfi�l)Je e ativa que
:: enfrente melhor as dificuldades 

e as�situações desconhecidas. 
Pelo. contrário uma educação 

colega gozador. O de falar em 
público e o medo de assumir 
um compromisso. Enfjm, se 
você juntar a lista dos seus 
medos e dos seus amigos, 
você verá que não existe quem 
não tema algum medo secreto 
e particular. A Psicologia afirma 
que a emoção do medo não é 
inata mas apr�ndida logo no 
início da vida. E na família que 
a criança aprende a ser mais 
ou menos medrosa. Sabe-se 
também que o medo surge 
porque na verdade há perigos 
reais que nos cercam e o medo 
é um sinal orgânico de alerta e 
de preparo para a fuga. Desse 
modo ele pode ajudar-nos a 

O medo é aprendido logo no início da vida 

· · baseada em castigos, punições,
pr ivações cria pessoas
medrosas e inseguras que
acabam tendo medo da própria
sombra. A Mulher recebe desde
pequena uma educação mais
pu_r;iítíva e repressiva que o
Homem. Daí mais números de
pequenos medos que a mulher
enfrenta. Nosso sociedade atual 
abandona as crianças e
adolescentes à própria sorte,
pior ainda, aterroriza-as com a
violência do cotidiano e com os
traumas dos filmes na televisão. 
A criança deve ser educada a

nos comportar de modo prudente e 
sensato e assim evitar em dano ao 
corpo ou à mente. 

Mas os perigos reais, às vezes, 
não são tão reais assim. São 
possibilidades pouco prováveis como, 
por exemplo, ser barbaramente 
assaltado e ferido nas ruas, mas os 
meios de comunicação de massa de tal 
modo exploram assaltos que 
imaginamos que somos nós a próxima 
vítima fatal. O medo começa a ser 
nocivo quando ele vai se tornando 
irracional e incontrolável. Aí ele não 

momento. Quem enfrenta essa 
modalidade fóbica de medo não 
consegue livrar-se dele sem a ajuda de 
profissionais capacitados. Assim 
aconteceu com uma jovem que, aos 16 
anos, começou a sentir-se angustiada, 
triste e inativa e não saia mais de casa 
com medo de ser atacada e ferida. Por 
mais que lhe provassem que não havia 
razões para isso, não conseguia vencer 
o medo que a paralizava. Só com a
ajuda de uma psicóloga, pôde aos
poucos clarear quão irracional e perigoso
para ele mesma era o medo que a

diferenciar o que é um perigo real e o 
que é um temor fantasioso. E deve 
aprender também que num momento 
de perigo real, o bom senso, a calma e 
o raciocínio são mais valiosos que a
emoção intensa de medo e de
descontrole. A reflexão sobre o medo
deve levar-nos a valorizar mais a vida
e o gosto de viver do que a morte e a
inatividade.

Alberto Abib é 
Psicólogo e Assessor da JOC/SP 



República do Peru 

Lições do Cólera 
Ao que parece, só a desgraça vira notícia. Por isso os jornais, as rádios,a 

TV, estão atualmente noticiando que no Peru, nosso País vizinho, a 
epidemia do cólera vai ceifando vidas. Assim as elites capitalistas vendem 

a notícia e se promovem através da desgraça que eles mesmos 
produzem. É mais que justo e urgente acabar com o cólera e mesmo 

assim, manter acesa nossa indignação. 

500 Anos de 
Exploração 

D 
esde o século XII desenvolveu
se naquela região dos Andes, 
hoje Peru, o Império Inca. 

Unificando várias culturas avançadas, 
solucionou de forma exemplar 
problemas ecológicos, de comunicação, 
administrativos e distributivos a tal ponto 

Leonardo Foschlera 

empregados públicos, o que significaria 
a demissão de 400 mil empregados 
públicos. O presidente Fugimori já 
levantou a possibilidade de privatizar 
progressivamente o sistema de 
previdência social, o que seria feito 
mediante autorização do funcionamento 
de institutos paralelos. Essa medida 
seria tomada após uma redução do 

o cólera que tem ambiente propício
para se alastrar. Já são 200 mil casos 
que causaram 1,7 mortes. Com certeza 
se pode afinnar que o Peru está infestado 
de pobreza, antes de qualquer cólera. 

As lições da praga 

quadro de funcionários do Instituto Não é possível ficar indiferente às 
Peruano de Previdência Social, O pragas que se alastram tanto, trazendo 

que se poderia qualificar de 
"Socialista" o Império Inca. No 
século XVI o Peru tinha 15 
milhões de habitantes e apesar 
disso o País era auto suficiente 
em termos de alimentação, 
sendo que hoje depende de 
importações. A colonização 
exterminou com guerras e 
epidemias, a população 
indígena. Só em 1975 é que o 
Peru recuperou o número da 
população que tinha antes da 
chegada dos espanhóis. 

Foto: Arquivo. JOC morte e destruição. Porém para 
·-- --------------'----=---- conter as pragas é necessário 

A situação hoje 

Com uma população de 
21 milhões de habitantes dos quais 
quase a metade é de origem indígena. 
71 % vive nas cidades e 29% no campo. 
Há um médico para cada 1.21 O 
habitantes e um leito hospitalar para 
cada 547. A mortalidade infantil é de 
9,5% e 52% da população tem acesso 
à água tratada. Há 18, 1 % de anattabetos. 
Os gastos-com educação consumiam 
27%. A dívida externa era de 15,5 
bilhões de dólares em 1987. 

O Governo Fujimori 

O governo Peruano aproveita a 
onda Neo-Liberal e vem anunciando 
um amplo conjunto de medidas para 
reestruturar o Estado, além de criar 
uma nova legislação trabalhista. Ele 
quer também redefinir o papel 
empresarial do estado a longo prazo. 
Parte destas medidas é a decisão de 
reduzir em até 40% a massa de 

receituário que vem sendo aplicado é o 
do FMI. Segundo dados do ministério 
do trabalho, existem 720 mil 
desempregados no Peru, numa 
população economicamente ativa de 
7,2 milhões. Sobra como alternativa de 
sobrevivência a economia informal. 
Até mesmo o turismo que é a segunda 
fonte de recursos do País, caiu em 
80% com a chegada do cólera. 

O Cólera 

Para a grande maioria dos peruanos 
a epidemia do cólera segue a tradição 
dos malefícios trazidos pela nova 
civilização dos brancos europeus à 
América há 5 séculos. Assim como no 
Brasil as doenças vão matando os índios 
Yanomami, no Peru, além das demais 
doenças provenientes da subnutrição 
e falta de saneamento, soma-se agora 

conhecer bem como elas são, 
de onde vem, porque existem 
e quem é que as espalha, para 
em seguida atacá-las e destruí
las. A epidemia do cólera que 
atinge o Peru nos leva a concluir 
que as classes dominantes não 
só do Peru mas de todos os 
Países do 32 mundo e dos 
Países centrais do capitalismo, 
sempre deram prioridades à 
concentração das riquezas 
enquanto espelharam 
amplamente a miséria, 
subnutrição, analfabetismo, 
doenças, mortes. O Cólera nos 
faz ver ainda que a praga da 

concentração: da renda, do poder, do 
saber, da modernidade, é tão forte que 
o vírus se espelha no dia a dia, nas
relações de trabalho mas também nas
escolas, nos grupos sociais e às vezes
no movimento operário, no movimento
popular, nos movimentos de igreja.
Enfim, as vacinas para as pragas de
pequeno porte dependem muito da
decisão nossa de manter uma constante
vigilância e avaliação, de construir e
manter nossa organização de base da
classe trabalhadora. Já as grandes
pragas dependem de uma ação mais
ampla e pode levar mais tempo. Talvez
a vacina neste caso não seja suficiente;
pode exigir uma intervenção cirúrgica
para amputar previlégios das elites
opressoras.

Leonardo Foschlera é 

Assessor Nacional da JOCB 



Educação no Brasil 

Sinais de modernidade 
Slrla Rodrigues 

N
o início da década de 60, o
Brasil vive uma séria contradição
entre a ideologia política e o

modelo econômico. A ideologia política 
e o nacionalismo: Procura da identidade 
nacional, anseio de independência 
econômica, populismo. O modelo 
econômico no entanto se inter
nacionaliza e se submete ao controle 
estrangeiro. 

Com o golpe militar de 64, os 
brasileiros perdem o poder de 
participação e crítica, e a ditadura se 
impõe violenta: Uma sucessão de 
presidentes militares, fortalecimento do 
executivo e fragilização do legislativo, 
lei de segurança nacional, serviço 
nacional de informações, prisões 
políticas, direitos políticos, torturas, 
exílios, "desaparecimentos",etc. 

Os reflexos imediatos sobre a 
educação se dá especialmente sobre a 
restruturação do movimento estudantil. 
Desde o início, a ditadura coloca fora 
da lei as organizações consideradas 
subversivas como a UNE (União 
Nacional dos Estudantes}, em cujo lugar 
são permitidos apenas o D.A. (Diretório 
Acadêmico) restrito a cada curso, e o 
D.C.E. (Diretório Central do�
Estudantes) para cada universidade. E
eliminada a representação de âmbito
nacional e proibida qualquer tentativa
de ação política: "Estudantes é para
estudar; trabalhador para trabalhar".
Há controle também nas escolas de
nível médio, onde os grêmios são
transformados em centros cívicos, sob
a direta orientação do professor de
educação, moral e cívica. Em março
de 1966, apesar da resistência, um
decreto de Castelo Branco determinou
que o ministério da educação, então
submetido a Escola Superior de Guerra
(ESG), estimulasse, em todo o País, a
Educação Cívica. O papel da nova
disciplina seria "preencher" o vácuo
ideológico deixado na mente dos jovens
para que não fosse preenchido pelas
insinuações materialistas e esquerdistas
desenvolvendo no educando o culto à
Pátria, aos símbolos, tradições,
instituições e aos grandes vultos da
história. Convergente com essa
orientação conservadora a ditadura
enfatizou também a educação física

com o objetivo de levar o estudante a 
se cansar e enquadrar nas regras de 
um esporte, não tendo disposição para 
entrar na política. Toda essa onda de 
repressão atinge também ao corpo 
docente. A denúncia de professores às 
comissões de investigação p;:issou a 
ser um instrumento a mais da política 
educacional. kJ procurarem escola para 
trabalhar.os professores tinham que 
provar que sobre eles não caia culpa 
de subversão, apresentando o "atestado 
de ideologia" emitido pelas delegacias 
de ordem pública e social das secretarias 
éstaduais de segurança pública. Através 
do decreto lei 477/69, que só foi 
revogado dez anos mais tarde, o aluno 
ou funcionário de escola pública ou 
particular que praticasse "atos" 
destinados à organização de movimento 
subversivo seria proibido de ser admitido 
por qualquer outro estabelecimento de 
ensino por prazo de cinco anos se 
fosse funcionários.e desligados do 
curso, e proibido de se matricular em 
qualquer outro estabelecimento por 3 
anos, se fosse aluno. A aposentadoria 
antecipada e obrigatória foi outra 
artimanha utilizada pelos militares para 
afastar os professores esquerdistas do 
magistério. Recentemente, o jornal do 
Brasil, em sua edição de 18.03.91, 
página 04 do 1 ° caderno, noticiou algo 
seríssimo, envolvendo opinião do 
exército sobre a educação e os 
educadores brasileiros. A notícia trata 
do editorial publicado no dia 28.02.91 
no Órgão de Comunicação do Exército. 
Este editorial expressa, entre outras 
coisas, o seguinte: ''por meio da cátedra 
e da bibliografia e adotando termos e 
idéias, força simplista como dominação 

X resistência, opressor X oprimido, 
capital X trabalho, o magistério, sectário 
e k:leológico, procura atingir a sociedade, 
as instituições e História-Pátria". 

Durante os três últimos meses 
estiveram em vários municípios de 
Minas, agentes da polícia cívil, da polícia 
militar e do Exército questionando 
profissionais das escolas sobr� a 
seguinte lista de livros: O.S.P.B. 
Introdução a Política Brasileira (Frei 
Beto), História do Brasil (Francisco Assis 
Silva, História do Povo Brasileiro (Renato 
Marcelino), Passarinhos e Gaviões 
(Francisco Alves Filho}, Capitalismo 
para Principiantes (Carlos Eduardo 
Novaes} e Texto e Contexto (Lídia 
Peixoto). Em Salinas um cabo da P.M. 
esteve em três unidades de ensino, 
onde ele fez perguntas como: Se os 
alunos acreditam que intelectuais podem 
fazer revolução? Mas agora chegou a 
nossa hora de perguntar: - Que 
entendimentos o exército tem sobre a 
educação e a sociedade brasileira? 
Será que ele pensa que quem cria as 
contradições sociais é o professorado? 
Será papel do exército definir o que 
seja bom ou não para a educação? Por 
que eles temem tanto a verdadeira 
história? Para finalizar é necessário 
dizer, que a sociedade brasileira deve 
estar atenta contra aqueles que querem 
subverter suas funções e oprimir a 
classe Trabalhadora e estudantil. 

Slrla Rodrigues é 
MIiitante da JOCB 

Nota 
Os dados referentes a publicação 
do exército foram retirados do boletim 
"Trocando em Miúdos" do gabinete 
do deputado Antônio Fuzatto do PT 
de Minas. Assinam Dep. Antônio 
Fuzatto -PT Dep. Ade/mo Leão- PT 
Dep. Carlão Pereira- PT Dep. M' 
José- PT Dep. Gilmar Machado- PT. 
Essas denúncias fotam feitas também 
em assembléias dos professores da 
rede estadual mineira, sendo que o 
sindicato da categoria já tem 
conhecimento da situação. As 
mesmas denúncias foram feitas pelo 
jornal do Brasil como consta na 
matéria. 



Aborto X Justiça 
social/legal/moral 

Sonla Ferreira Cardoso - lsllda Mendonça 

A Legislação Brasileira atual ( artigo 124 e 128 do código penal) considera crime 
a prática do aborto-tanto da gestante quanto dos médicos; enfermeiras e outros 
que dele participarem. Roma expressando a posição oficial da igreja é contra a 
discriminalização, considerando o aborto prática ilegítima e imoral. Entre outras 
posições feministas frente ao aborto, está a do "direito de fazer o que quero de 
meu corpo". Pecado, crime ou direito, esta prática que leva milhares de 
mulheres, entre estas- muitas ainda muito jovens - a interromperem uma 
gravidez - deve ser profundamente analisado a partir de suas causas, individuais 
e sociais, econômicas e políticas. Este artigo escrito por 2 jovens trabalhadoras 
é mais uma iniciativa ao debate no meio da Juventude Trabalhadora. 

A
o meu ver o aborto não deve ser
visto como algo desvinculado
de um contexto social, econô

mico e político. A discussão é muito 
mais profunda para ser resumida em 
posicionamentos individuais do tipo: 
sim ou não. Por outro lado, a visão 
moralista conservadora tem contribuído 
para que essa dicussão seja enfocada 
como uma questão de caráter individu�I. 
impedindo o questionamento mais amplo 
que envolva a responsabilidade do 
estado frente a questão social em que 
está inserido o aborto. 

No Brasil, a prática abortiva é 
considerada crime, apesar disso 
continuamos ocupando um lugar de 
destaque nas pesquisas. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
ocorrem anualmente, na América Latina 
cerca de 6 milhões de abortos, sendo 
que a metade ocorre no Brasil. No 
Mundo estima-se 54 milhões. Mais 
dramático que esses números é o 
contexto onde eles acontecem: um país 
onde impera as péssimas condições 
de vida; a falta de uma política de 
saúde e educação voltada para os 
interesses da população, que garanta 
o direito da mulher à informação, no
que tange à sua sexualidade, em todos
os níveis e aspectos.

Enfim, a nossa realidade sócio
político-econômica tem levado um 
número assustador, alarmante de 
mulheres ao óbito, causado pia prática 
de aborto sem as mínimas condições 
necessárias e, outras tantas, conde
nadas a sobreviverem com sequelas 
irreversíveis provocadas por métodos 
caseiros de natureza diversas. 

Mesmo assim, a "lei" continua 
afirmando: "o aborto é crime contra a 
vida". Por trás desta suposta "defesa 
da vida" existem interesses políticos 
em jogo que impedem qualquer 

discussão a respeito do assunto. É a 
máfia que fatura alto através das clínicas 
clandestinas; o estado que lava as mão 
e nega assistência médica à Mulher; o 
controle da Natalidade imposto pelo 
FMI aos países do 32 mundo, que 
encontra no aborto clandestino exce
lentes "métodos de anticoncepção", 
juntamente com métodos químicos, a 
esterilização em massa, a fome, a 
miséria ... 

Portanto, é estreita a visão que limita 
uma discussão de tamanha complexi
dade a um simples "pode não pode", "é 
crime não é crime", "é pecado,.não é 
pecado". 

... Penso que o fundamental é afirmar 
o direito das pessoas à liberdade de
decisão, ao acesso -à informações
necessárias, que possibilitem um
conhecimento maior de si, dando-lhes
condições pa.ra um planejamento
consciente de sua sexualidade.

Sonia Ferreira Cardoso 
É militante da JOCB 

Ao falarmos sobre aborto seria 
preciso falar da sexualidade, da política, 
do sistema econômico e ideológico. 
Teríamos que discutir sobre � força do 
trabalho, machismo etc.. E preciso 
também tentar entender e levar à 
discussão, as razões que levam muitas 
mulheres a praticarem o aborto: - a 
falta de um programa de educação 
desde a adolescência, que trabalhe os 
aspectos com o funcionamento do corpo 
e assegure o acesso a métodos 
contraceptivos sem danos a saúde: - a 
discriminação que ainda sofrem as 
mulheres solteiras que engravidam: - a 
mulher trabalhadora, que não tem com 
quem deixar os filhos; - a falta de 
condições financeiras e toda a carga 
de responsabilidade de criar os filhos, 
já que a sociedade não compartilha 

desta responsabilidade. 
Como consequência vemos que 

inúmeras mulheres, principalmente as 
mais pobres, por não terem a quem 
recorrer, no desespero, utilizam métodos 
que põe em risco suas vidas. Muitas 
fazem o aborto em péssimas condições 
de higiene. Enfim sofrem consequências 
físicas, psicológicas e sociais, isto 
quando não perdem a vida. 

Sobre a discriminalização do aborto: 
diariamente deparamos com pessoas 
que carregam a bandeira de luta contra 
o aborto, e são completamente
insensíveis às situações vividas pelas
mulheres, impondo seus valores e falsa
moral.

Na maioria das vezes, não vemos 
estas mesmas pessoas empunhando 
uma bandeira de luta contra a situação 
deplorável que vivem nossas crianças 
como: desnutrição, analfabetismo, 
marginalização, e todo tipo de violência 
que estão sujeitas dentro e fora de 
casa. Se refletirmos toda a violência 
que antecede ao aborto, a vida de 
milhões de mulheres que o praticam ou 
não, talvez a preocupação fundamental 
não seria defender a vida do feto 
isoladamente, e sim começarmos a 
enxergar toda injustiça que vivem as 
mulheres nesta sociedade machista. E 
que a luta pela vida se dá à medida que 
lutamos contra a exploração econômica, 
repressão sexual, a fome, a exploração 
da força do trabalho dos trabalhadores 
como um todo. 

Te mos que respeitar a pessoa e 
seu direito de decisão. Cada mulher 
deve ter autonomia de decidir pela 
maternidade ou não, de acordo com 
suas crenças, necessidades e 
condições. Sem culpa, sem solidão em 
sua decisão seja qual for. Chega de 
transferir o que é responsabilidade de 
toda a sociedade para as mulheres 
individualmente. 

lsllda Mendonça 
é assessora da JOC 



J 
T: Qual a sua impressão sobre 
Cuba? 
Cléo: De um modo geral, o 
comportamento do povo é muito 

interessante. Eles valorizam muito a 
questão da amizade, de solidariedade, 
tratam-se e aos de fora como 
companheiros e irmãos. 
JT: Dá prá dizer que nesses trinta e 
um anos de revolução se construiu 
uma consciência nova? 
Cléo: Existe um nível de discussão, de 
informações e de consciência bastante 
profundo, se comparando com outros 
países. Eles sabem muito bem sobre o 
Brasil e conseguem distinguir muito 
bem as coisas. Sabem por exemplo, 
que o Brasil é um país bonito, mas 
conhecem também aquela outra 
realidade brasileira, que não é divulgada 
no exterior. 
JT: Quais as condições de vida do 
povo cubano? 
Cléo: A educação, saúde e habitação 
são tidos como prioridades. O sistema 
da saúde é bastante avançado, para se 
ter uma idéia, há um médico para os 
moradores de cada quadra do bairro. 
Esse médico acompanha as pessoas 
da família desde o nascimento. A 
medicina é preventiva e não apenas 
curativa. Em Cuba não existe epidemias. 
Quanto à educação, há uma aplicação 
simultânea de teoria e prática. O 
estudaote se forma profissionalmente. 
Com relação a alimentação não existe 
em Cuba pessoas que passam fome. E 
quando falta algum a_limento para 
alguém, falta para todos. E um problema 
de mercado e não de falta de dinheiro 
para comprar.como acontece aqui. 
JT: E o salário? 
Cléo: Variam de 100 a 450 pesos, a 
questão central é que as condições de 
vida do trabalhador cubano não podem 
ser medidas baseando-se apenas no 
valor do salário. Por que? A educação 
e a saúde não fazem parte do orçamento 
do trabalhador por que isso lá é gratuito. 
Apenas sobre a moradia paga-se uma 
taxa (muito pequena). 
JT: Uma das marcas da sociedade 
capitalista é o incentivo ao consumo 
além das necessidades. Os cubanos 
são muito consumistas? 
Cléo: Olha, é engraçado, eles colocam 
que o ser humano é muito exigente? 

aeo 
"Nossos países são muito pobres para poder dar ao homem riquezas materiais, 

(Fidel Castro, p� 
Cuba é uma pequena ilha do mar das antilhas situada a menos de uma hora de vôo, d 

anos depois da revolução.Entre seus princpais líderes estão Fide/ Castro, 
26 de julho próximo, a revolução cubana estará fazendo aniversário. São 31 anos de re 
EUA. Inclusive num documento chamado "Santa Fé li" preparado pela assessoria do g 
uma >Jrevisãon de que Cuba, ainda nesta década, irá por água abaixo.Qual será a resp 

uma colônia dos EUA, preferia desaparece 
Eles vivem atualmente um isolamento político depois da derrota dos Sandinistas, na Ni 

ordem econômica provocados pela retirada de apoio por parte da URSS. 
Cleomari Terezinha Sezine, 26 anos,militante da JOC de Vila Velha (ES) e dirigente da 
da Central de Trabalhadores Cubana.Para ela, "Cuba" é hoje uma responsabilidade de 

também, das condições de vida do Po 
Vamos, pois, aos principai 

Foto: Arquivo - JOC 

JT: E a situação da mulher? 
Cléo: Existe um machismo 
muito forte, ainda discutimos 
isso com alguns homens e 
estes falaram que não são 
machistas: que é garantido o 
direito de participarem do 
partido do movimento sindical, 
administração de empresas ... 
A origem do machismo está 
na educação que se recebe. 
Mas as mulheres cubanas 
estão discutindo bastante esta 
questão, muito embora no 
conjunto da sociedade não 
seja uma discussão mais 
aprofundada. 
JT: Quais são os canais de 

A juventude de Cuba se comporta tipicamente participação popular? 

como juventude Cléo: Existem os CDRs 

Cada vez quer mais, mesmo garantindo 
as coisas básicas. Lá você não sente a 
idéia do consumo no mesmo nível em 
que acontece aqui. Porém a Juventude 
tem gosto bastante parecidos com a 
juventude brasileira em relação à música 
a calça Jeans... quer ter produtos 
importados. 
JT: Caracterize melhor a juventude 
cubana? 
Cléo: A Juventude de Cuba se comporta 
tipicamente como juventude: ques
tionam, fazem propostas, querem 
participar. Os espaços para diversões 
são poucos. A juventude é um fator de 
preocupação em Cuba, chegam a dizer 
que Fidel tem um certo medo da 
juventude devido a esse caráter de 
rebeldia. 

(comitês de defesa revolucio
nária) algumas organizações específicas 
de mulheres, sindicatos. Ao nível da 
produção os trabalhadores participam 
das discussões sobre como produzir ... 
JT: E no Partido? 
Cléo: O PCC (Partido Comunista de 
Cuba) é o único que existe e os critérios 
para a participação são bastante 
rigorosos. Interrogamos sobre como 
se expressam os diversos pensamentos 
existentes na sociedade se não existe 
outros partidos. A resposta foi que os 
diferentes pensamentos são discutidos 
nas instâncias existentes no partido, 
que vão desde a nível municipal até 
nacional. É uma questão que tende a 
desdobrar-se. 
JT: Religião: 
Cléo: Durante longo período pais e 



cial 
as não para lhe dar um sentido de igualdade, lhe dar um sentido de di1gnidade". 

sidente de Cuba) 
Miami (EUA). Foi o primeiro país do continente a declarar-se socialista; em 1961, dois 
rnesto "Che" Guevara e Camilo Cienfuejos já mortos, os últimos dois. 
istência aos permanentes boicotes, tentativas de invasão e ameaças promovidas pelos 
vemo Nort�-Americano, que esboça uma estratégia de dominação para o continente, há 
sta? Na decada passada, um deputado Cubano declarou que, Cuba a ter que tomar-se 
da face da terra. A situação é complicada. 

arágua, das mudanças ocorridas no Leste-Europeu. Somam-se a isso os problemas de 
uba, sobreviverá? O que se ensaia para fazer frente a mais esse desafio? 
UT no estado esteve recentemente, em Cuba junto com outros sindicalistas, à convite 

odas as pessoas do mundo interessada na justiça. Entre outras coisas, Cléo, fala-nos, 
o Cubano, da mulher e da juventude.
trechos de sua entrevista.

mães foram educados para acreditarem 
que a religião é "Ópio do povo". Durante 
o processo da revolução a igreja não
ficou do lado do povo, ficou com a
burguesia e com o governo norte
Americano. Então se criou um
distanciamento muito grande.Hoje
devido ao papel que a ala progressista
da igreja católica vêem cumprindo na
América Latina, faz com que eles
começam a discutir a religião de manei
ra diferente. Inclusive, todas as igrejas
existentes lá, estão agora sendo
registradas, o que significa um avanço.
JT: Como Cuba se posiciona hoje
em relação a situação do Leste
Europeu?
Cléo: Cuba veio desenvolvendo uma
análise sobre o rumo que a revolução
estava tomando naqueles Países, e
concluiu não ser aquele o
caminho certo. Começou,
então, a olhar para sí mesma
ver onde passaram a imple
mentar o . qye · chamam de
RETIFICAÇAO.
JT: O que é e em .que se
baseia a retificação?
Cléo: Trata-se basicamente
de aprofundar a consciência
Social junto ao povo no
sentido de que haja maior
responsabilidade do povo na
construção do Socialismo. No 
início da revolução, baseado
no pensamento de Chê
Guevara, havia por exemplo,
incentivo ao trabalho volun
tário depois da jornada normal
de trabalho como forma de

despertar para a responsabilidade, a 
questão do homem novo. Mas chegou 
uma época em que começou a haver 
divergências entre os líderes da 
revolução. Começou-se a pagar horas 
extras ... Fidel hoje vai às praças e diz 
para o povo que se Cuba tivesse seguido 
o pensamento de CHE:, as coisas
estariam melhores do qu1e estão.
JT: Quer dizer que a RETIFICAÇÃO
é. do certo modo,o apmfundamento
da perspectivas do HOMEM NOVO?
Cléo: Algumas pessoas com as quais
conversamos diziam o seç;1uinte: "FIDEL"
é o nosso líder; Che Guevara é o nosso
revolucionário". Quer dizer, quem
teorizava a questão do homem novo,
da sociedade nova, ,:ira o CHE,
principlamente. Neste sentido a
RETIFICAÇÃO é um aprofundamento

desta perspectiva. 
JT: Cuba é hoje a única experiência 
socialista no continente. Isso a torna 
mais vulnerável? 
Cléo: Os Cubanos tem um ódio mortal 
pelos EUA, devido a tudo o que aqueles 
imperialistas têm feito para destruir 
Cuba. São coisas horríveis. Havia um 
certo receio de que dependendo do 
resultado da guerra do Golfo Pérsico, 
os EUA voltariam a atacá-la. Esse ano 
termina o prazo para que os EUA retirem 
da ilha de GUANTANAMO base militar 
colocada alí para enfrentar os Cubanos. 
Não se sabe, no entanto, como se dará 
essa retirada. Penso que Cuba é hoje 
uma responsabilidade de todas as 
pessoas do continente e no mundo 
interessados na justiça e na fraternidade. 
JT: O conhecimento da realidade 
cubana, o que significou para você? 
Cléo: Eu fiquei apenas três meses em 
Cuba, tempo insuficiente para conhecê
la melhor. Mas com toda segurança eu 
voltei mais socialista. Aprendi que o 
socialismo é um processo. Não é aquela 
coisa perfeita, acabada. É um processo 
que precisa ser construído, visto e revisto 
constantemente, até encontrar o 
caminho. 
Acho que as experiências de Cuba, 
Nicarágua ... são bastante enriquece
doras. Todas elas servem de base 
para que nós, no Brasil, possamos 
construir o nosso projeto de acordo às 
exigências da nossa realidade. 

Antonio Rodrigues é 
coordenador da JOCB 



O dia dos 

Santos Inocentes 

A 
o soarem as últimas trombetas e abrirem-se os últimos selos
o impávido exército dos arcanjos rasgará a abóbada do céu
e o senhor Trajando vermelho, sentar-se-á sobre o seu trono

e abrindo o livro da vida pronunciará o veredicto 
muitos ficarão escandalizados com as palavras saídas da sua bo. 
Naquele dia dirá o Senhor:- /, 
Vinde a mim vós todos os prostituídos, todos os loucos /2 

todos os aidéticos, todos os bêbados, todos os famintos 
todos os drogados.todos os banidos 
humilhados e ofendidos 
Vinde e tomai posse da terra pois ela vos pertence 
Desde a formação do universo 
Quanto a vós outros, os que estão à minha Direita 
os embusteiros, os magarefes, os genócidas, os blasfemadores 
os cínicos, os idolátras, e os adoradores do deus dinheiro 
Para vós Eu reservei o fio da espada 
Vós que vos preocupais apenas com a quantidade 
de camisas dependuradas no guarda-vestidos 
ou com o preço do sangue humano depositado 
nas vossas contas bancárias 
Vós que vos vestís de paletó de seda e gravata de linho 
e vos prostraís por detrás de escrivaninhas ou 
sob palanques e bem falantes 
tom�m os melhores assentos nas mesas para as refeições 
Vós que do indigente roubais a terra 
e dos que labutam roubais o pão 

. Vós que coisificaís os corpos de homens e mulheres 
nas orgiácas das casas dançantes e nos b�lcões das 
lojas de departamento 
Vós que pagais soldo a polícia 
para assassinarem velhotes alquebrados 
mendigos em andrajos e criancinhas inocentes 
Vós que disseminais o álcool e as drogas, a pornografia e o ócio
para subverter da juventude o seu poder transformador · --,; _ 
Afastai-vos de mim construtores das abominações 
Volverei o meu olhar para Vós apenas para o mal '--
e nunca para o bem. Farei com que os desgraçados sobre a terra exterminem 
a vós e toda a vossa descendência 
Antes porém que se cumpra o meu verbo cuspo sobre a vossa história 
e lanço fezes nos vossos rostos é 
Como testemunho do meu asco. � 

'----· 

Pseudônimo: Amós Ali 

--



Margarida Marques 

H 
á mais de um ano que o programa
de domingo de muitos desca
misados é assistir pela televisão 

as proezas esportivas do Presidente 
ou a exibição de uma nova camiseta 
com a mensagem da semana. Em um 
País onde se convive com profundas 
contradições, contradições agravadas 
no último ano de "Brasil Novo" estas 
cenas já perdem audiência, assi� como 
o governo perde credibilidade.
. As razões para que o governo 
fique cada vez mais desacreditado se 
devem principalmente, pela contradição 
entre o discurso, as imagens e a 
realidade. As imagens do Presidente 
atleta ou das várias camisetas exibidas 
no final da semana não combinam com 
o desemprego que chega a atingir seis
milhões de trabalhadores. Um milhão
somente em São Paulo. Nem o discurso
de modernidade, de que levaria o Brasil
ao 1 2 Mundo (não) combinam com uma
escola Pública sucateada.com seus 
professores ganhando mal, muitos 
chegando mesmo a abandonar o 
magistério, como é o caso do Rio de 
Janeiro, onde somente até ievereiro 
deste ano houveram mais de 500 
pedidos de demissões. Esse discurso 
de modernização combina com uma 
realidade de 30 milhões de analfabetos. 
Também é contraditório como uma 
realidade de um sistema de saúde falido; 
um País que exibe dados bastante 
preocupantes de epidemias, tão 
características de 32 Mundo, como é o 
caso da Dengue e da eminência de 
Cólera, ou com o crescimento de casos 
de Tuberculose. Se abordarmos outros 
aspectos · com a moradia, violência, 
mortalidade infantil... Vamos nos 
convencer mais ainda que o discurso 
não combina com a realidade. 

Brasil in Collor 
A medida que cresce o desconten

tamento do Povo em relação ao governo, 
crescem também seu isolamento e as 
dificuldades internas,que se agravam 
quando não consegue cumprir em nada 
as promessas feitas em Campanha. 
Não se derrotou a inflação. Ao contrário 
o País mergulhou na maior recessão
da história. Não se acabou com a
oorrupção. Ao oontrário, cada ano estou
ra um novo escandalo envolvendo seto-

"Não me 
deixem Só" 

res do governo, desde contratos sem 
licitação, passando pela previdência 
para citar o mais conhecido, sendo que 
até agora nada de concreto foi feito, só 
d�n:ionstração de incompetência. O 
Ministro do Trabalho e da Previdência 
é ele próprio um marajá, pois continua 
receb�ndo pela Eletropaulo, de onde 
deveria ter se desligado quando se 
tomou ministro. Quer aproveitar para 
fazer compras e 1urisrno quando deveria 
cumprir seu trabalho. Um governo que 
abusa das medidas provisórias, que 
governa através de atos que são 
inconstitucionais, questionado inclusive 
pelo procurador da República.O seu 
Ministério, que deveria ficar até o último 
dia do governo já foi alterado várias 
vezes e por vários fatores, inclusive 
para se adaptar melhor as exigências 
do FM 1, como é o caso do novo ministro 
da economia. Depois de um ano sem 
apresentar saídas concretas para a 
crise que o País vive, o governo acena 
com o chamado Projeto de Reconstru
ção Nacional.conhecido como Projetão. 

O projeto é na verdade um conjunto 
de propostas que consotida as 
perspectivas entreguista deste governo. 
Ataca conquistas mínimas como a 
aposentadoria por tempo de serviço 
que passaria a ser por idade (65 anos 
-quando a Média em algumas regiões
do País não chega a 50 anos), fim da
estabilidade no Serviço Público,
Reformas na lei sindical, no sentido de
despolitizar o movimento Sindical. A
reforma do estado vai significar uma
presença maior do setor privado e do
capital estrangeiro em setores
estratégicos da economia e em outras
que é responsabilidade do estado, oomo
a Educação e a Saúde. Fala-se em
modificação na legislação no que diz
respeito ao reconhecimento de patentes
e propriedades intelectuais, o que coloca
diversos, setores na mão das
multinacionais, como por exemplo: a
Indústria Farmacêutica e da Informática.
Modificações também seriam feitas no
sistema de remessa de lucros,
liberalizando a importação de capital
de modo a atrair as multinacionais para
investir ou reinvestir no País,
aumentando mais a sangria de dólares
para fora. Enquanto aqui se pretende
alugar o País ao cé;lpital estrangeiro,
chamando a isso de modernização,
nos Países centrais, o que se destaca
é o protecionismo, o nacional e a defesa

dos interesses desses países, impondo 
aos países do 32 Mundo políticas Neo
liberais. O Brasil é um desses Países 
onde se vive muitos problemas sociai� 
graves e ao invés de se priorizar a 
busca d.e soluções se pretende abrir o 
País ao capital externo. A privatização 
agravará mais ainda, os direitos mais 
elementares se tomam previlégio de 
que pode comprá-los. 

Juventude Trabalhadora 
Para a juventude trabalhadora as 

consequências desta situação é muito 
direta. Aumenta o número de menores 
trabalhadores que se submeteu a 
qualquer tipo de trabalho para garantírem 
sua sobrevivência, vendem frutas 
jornais, limpar carro, fazer pacotes e� 
supermercados ... Segundo pesquisas 
somente no Nordeste metade das 
crianças e adolescentes estão 
trabalhando e ganhando abaixo de um 
salário mínimo. Se o quadro atual não 
é uma resposta às aspirações da 
juventude, o que dizer das perspectivas 
�e futuro. Por isso é preciso que a 
Juventude trabalhadora reaja a este 
presente que nos é imposto e lute por 
um futuro diferente. Muitas são lutas 
que estão sendo desenvolvidas por 
diversas categor ias, contra o 
desemprego, a recessão e a privatização 
das estatais. Também há muitas lutas 
pelo direito à moradia, já que não existe 
nem uma política para o problema da 
habitação. Os trabalhadores no campo 
enfrentam a violência dos latifundiários 
e lutam pela Reforma Agrária. Por isso 
a Juventude Trabalhadora precisa 
participar. Para fortalecer essas lutas e 
para denunciar sua realidade específica 
e apresentar suas bandeiras, como o 
direito ao 1 2 emprego, ensino Público e 
gratuito, oontra violência, fim do Serviço 
Militar Obrigatório. Ê necessário que 
se discuta essa situação, onde quer 
que estejamos, no bairro, escola 
trabalho para ver juntos como lutar 
contra essa situação. É preciso mudar 
o Collorido que nos impuseram e que
desbota a cada dia, por que não
representa os interesses dos traba
lhadores, mas de uma elite e construir
através da luta e da organização o País
que queremos. Vamos Construir uma
alternativa dos trabalhadores porque
um ano de Collor já basta.

Margarida Marques é 
MIiitante da JOCB 



P
esquisas comprovam que a 
população brasileira continua 
aumentando.hoje somos mais de 

150 milhões de brasileiros. Mas metade 
do nosso povo não desfruta das riquezas 
que o país oferece. Metade do povo é 
desnutrido, ou seja não come o 
necessário para que possa viver bem. 

A burguesia e o governo brasileiro 
vivem desperdiçando dinheiro em obras 
irúteis (muitas vezes nem as concluem), 
ao invés de aplicar estes recursos frente 
às prioridades nacionais como saúde, 
educação.etc ... 

Para mudar esta realidade a chave 
é a participação organizada dos 
trabalhadores na luta por condições 
dignas de vida e trabalho. 

A faltá de informação no entanto, 
faz com que muitos de nós 
trabalhadores, também disperdicernos. 
Pois o desperdício não é só jogar fora 
o que ficou no fundo da panela ou
colocar no prato a comida que não será
consumida.É também jogar no lixo as
ramas de cenoura, os talos das verduras,
a cabeça do peixe, o resto de óleo que
ficou na lata, as cascas de muitos
legumes e frutas, as folhas de couve
flor etc. Muitos desses produtos podem
ser aproveitados em saladas, sopas.etc.

Mudando nossos hábitos, nossa 
refeição pode ficar mais nutritiva, nosso 
orçamento mais barato.e o lixo brasileiro 
muito mais pobre em desperdício. 

Legumes e Verduras, 
Fontes de Saúde 

Se você está acostumado a comer 
legumes e verduras nas refeições, saiba 
um pouco sobre os valores nutritivos 
de alguns deles e pense bem se não é 
importante introduzi-los nas suas 
refeições. 

Agrião: rico em vitaminas, tem 
cinco vezes mais ferro do que a couve 
e o sarsão, muito cobre e bastante 
iodo. Faz bem aos rins, estimula o 
apetite e adigestão. Porcausado iodo, 
é indispensável para o bom 
funcionamento da tireóide. 

Alface: Excelente fonte de vitamina 
A, quantidade regular de vitamina C e 

Desperdício é falta 
de consciência 

Júlia Santos 

em menor teor B1 e B2. Tem também 
sais minerais. É laxante, diurética, 
depurativa, calmante, combate a insônia 
e palpitações. 

Pepino: Embora pareça ter apenas 
águas, é rico em vitaminas e sais 
minerais em geral. Ajuda o crescimento 
dos cabelos, é regulador da pressão 
arterial e diurético. Mastigá-lo faz bem 
à gengiva e aos dentes. 

Repolho: destaca-se pelo alto teor 
de ferro, cálcio e vitaminas B1 e C, 
entre as várias vitaminas e sais minerais 
que possui. Bom remédio para anemia, 
desnutrição e outras fraquezas. Faz 
bem ainda aos intestinos. 

Berinjela: Contém sais minerais, 
vitaminas A e B1 , funciona como auxiliar 
no tratamento de prisão de ventre, 
desnutrição, reumatismo, inflamações 
na pele e diabetes. 

Beterraba: Contém ferro, cobre, 
potássio, silício, sódio, cloro, zinco, 
manganês, etc. Ajuda em casos de 
anemia, alimenta e fortalece as glândulas 
de secreção interna (supra renais, hipó
fise, etc) e atua no desenvolvimento. 

Couve: Sua maior qualidade é 
conter ferro, além 
de ter mais vitami-

Ecologia 
Teoria e Prática 

Se alguém perguntar se você é a 
favor da defesa e proteção da natureza, 
certamente você dirá que sim. Mas o 
que concretamente você tem feito neste 
sentido? Se você não sabe como fazer 
para começar, que tal a partir de agora, 
observar o seu lixo? Isso mesmo, separe 
o lixo orgânico do lixo inorgânico, ou
seja separe restos de alimentos, papéis,
dos vidros, latas, plásticos ...

O lixo orgânico você pode usar 
como adubo, que irá enriquecer o solo. 
As latas e garrafas podem ser vendidas 
ou reaproveitadas. Você poderá tam
bém procurar saber se em sua cidade 
já tem um serviço de reaproveitamento 
do lixo. 

Se no seu bairro ou na sua cidade 
não existe nada neste sentido, que tal 
você começar? Mas se já existe, porque 
não somar forças? 

Júlia Santos é 

militante JOC 

na C do que a ma
ioria das frutas cí
tricas. Recomen
da-se para enfermi
dade do fígado, 
cálculos biliáres e 
renais, hemorróida, 
cólicas menstruais 
e anemias. 

Poluam nosso AR; 

Espinafre: 
excelente fonte de 
vitamina A e sais 
de ferro, além de 
outras vitaminas e 
sais minerais. Óti
mo para anemias, 
para os nervos e 
para ativar o cére
bro. Recomehdado 
para prevenir arte
rioes cleros e e 
infecções. 

(Fonte: revista 
Pais e Filhos) 
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Ai vão as cartas do período. 
Valeu Moçada! 

Canal de luta 
Recebi, através de meu amigo, o 

jornal juventude trabalhadora. Gostaria 
de saber sobre a JOC, que é quem 
edita o jornal. Eu trabalho numa fábrica 
de Jóias de Limeira onde a maioria é 
jovem e eu gostaria de fazer algo, pois 
vejo meus companheiros de fábrica 
revoltados com a situação que vivem. 
Mas não sei como agir. Vocês poderiam 
me falar sobre isto? Na certeza de ser 
atendido, fico muito grato. 

David - Llmélra/SP 

Mudança oportuna 
Interessante as mudanças feitas no 

JT. A página sobre cultura não é só 
oportuna, como indispensável. 
Parabéns ao pessoal da JOC de São 
Luis, pela matéria "Meu Boi Bumbá". 

Luís Carlos - Santos/SP 

Tudo igual 
A matéria "Os Filhos da Terra" 

comprova que nada mudou neste País. 
Quem ainda acredita em COLLOR? 

Antonio Maria - São Leopoldo/AS 

Homossexualismo 
Embora a linguagem do artigo esteja 

um pouco difícil, gostei da iniciativa do 
JT em abrir uma discussão sobre o 
Homossexualismo. Basta de discrimi
nação! 

Rosa Maria - Reclfe/PE 

1 2 de Maio 
Lamentável que o JT n2 6 não tenha 

publicado nada sobre o 1 2 de Maio. 
Oulcinéia Amaral -Sorocaba/SP 

{J.T.) Dá o Recado 

De Anaílza da Bahia para: 

• Carlos - Recife/PE: "Amigo, não é só
aquele que está conosco todos os dias".

• Miralva - Bahia: Só tenho a agradecê-

la pela ·tua amizade e a oportunidade 
de fazer parte âe um grupo tão 
maravilhoso, ainda que indiretamente. 
Ti adoro. 

-Serginho· RS: V.i tua foto e confesso:
Você é uma gracinha. Beijos sabor
Bahia.



HORÔSCOPO 

Vamos 
•

por aqui 
Mestre Ajuricaba 

08S: De preferência, signos de Aries, Touro, que os Gêmeos e Câncer nâo sejam lidos separadamente, mas em sequência. 

� 

Árles(21/03a20/04)por 
aquí, ariano(a). Venham 
comigo ouvir o grito do 
poeta que se alimentou 
de vida até morrer na es

trada. Fquemos por ali, entre os meninos 
e as meretrizes, vigiando os efll)resários 
rom seus olhares de rapina. De manhã
zinha, caminharemos rumo ao rio que 
liberou a ira na garganta do poeta até 
explodir-lhe o roração. Tristeza a minha, 
ariano(a); enquanto há ·�anta gente 
(que) canta,(há) tanta gente (que) cala". 

Touro (21/04 a 20/05) 
Dormiu o poeta, taurino. 
Logo agora que tudo virou 
"so1t" e é preciso denun
ciar a ausência de gover

no. Venha. Vamos por aqui. Tomemos 
a nossa parte nesta batalha. Convoque
mos descamisados, sem tetos e sem
terras, artistas e "oficce boys" para a 
rebeldia organizada. Vamos precisar 
de humor e de coragem, quando for 
preciso começaremos tudo outra vez. 

� 

Gêmeos (21 /05 a 20/06) 
A história tem sido assim, 
amigo(a) de gêmeos. De 
geração em geração o 
homem e a mulher resis

tem ao silêncio, por que carregam em 
cada cédula a marca (sofrimento, alegria 
e compromisso de outras tantas pesso
as). A gente aprendeu com o poeta que 
dignidade é não vender-se ao desalento; 
é deitar no colo de uma samambaia; é 
amar sem sentir-se dono. 

Câncer (21/06 a 21/07) 
Olha para o céu, 
canceriano (a). Tá vendo 
lá na curva aquela estrada 

vermelhíssima? O moleque Gonza
guinha virou estrela! Deve ter havido 
mais U!'" sopro do criador. Agora, 
eternamente menino, ele vai estar 
vigiando a caminhada do Povo. Vem, 
vamos por aqui, conspiremos por toda 
a noite. 

Leão (22/07 a 22/08) 
Fazendo o possível hoje, 
se constrói o (impossível 
do) amanhã. Paulo Freire 

.__ __ ___, já sentenciou: Profeta é 
aquele que analisa o caos e protetiza o 
porvir. Adiante, leonino. 

Virgem (23/08 a 22/09) 
O Cólera no Brasil n?o é 
provocada por um virus, 
nem foi trazida do Peru. 
Ela veio de Alagoas e foi 

elaborada de acordo com os interes
ses do F.M.I. A cura, amigo(a) de virgem, 
depende apenas da capacidade do 
Povo de produzir anti-corpos. O prin
cipal deles é conhecido pelo nome de 
LUTA. 

Libra (28/09 a 22/1 O) 
Semente bem regada, 
ainda que minúscula, 
abre a perspectiva de 
árvore, flores e frutos. 

Seja ecológico (a) libriano(a)! Plante o 
futuro agora mesmo. 

Escorpião (23/10 a 21/11)

25 de julho é o dia do 
trabalhador rural. Dia de 
luto e resistência. A 
fraternidade vive em sua 

memória, nativo de escorpião. Não se 
esqueça de lembrar dos nossos mortos, 
nem de lutar com os nossos vivos. 

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Há séculos, os ricos 
insistem em descum
prir o mandamento do 
grande mestre; não

matarás! Desemprego e fome são 
armas que eles utilizam. Querem 
agora legitimar a barbárie. Falam 
em pena de morte. Lute contra,
sagitário! Violência se resolve com 
Educação, Trabalho e Terra para 
todos. 

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
Os estudantes da 
Coréia estão dando 
exemplos de coragem. 
Você, também, capri

corniano, precisa fazer algo para 
mudar a face do mundo.Que tal 
começar pela escola? 

Aquário (21/01 a 19/02) 
Os rapazes e as moças 
aquarianos(as) possu
em grande habilidade 
para lidar com instru

mentos musicais, principalmente os 
de corda. Servem, por tanto, como 
experimentar da alegria, preparar 
"uma canção que faça acordar os 
homens e adormecer as crianças". 

Peixes (20/02 a 20/03) 
Pelo menos até 1995,

o sol, a l�a as estre�as 
c o n t1n u a r a o
transitando longe do 

Palácio do Planalto. Segundo os 
astros, o povo deverá aproveitar
se deste período para a(s) cender 
a (em) consciência. Que seja essa 
a sua tarefa cotidiana, amigo de 
peixes. 
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' tqmo-,; o !losso �J,"'t j m r.1.\.l 7. Nossa 

alegria, aind� �aior porque não

fazemos sozinhos, mas contamos 

com a colaboraQão de VoceR. 

N�ste n-í:nP.ro apresentamos: a 

realiaade das don,é:-:,ticas; real ida 

de do� menorJs; voltamos a falar 

sobre sindicato, ?�sunto este que 

vem �e�rto tratRdo desde os Role -

tins nº 4 e nº 5; tP1'los um pe 

queno informe da visita do Papa :o�o P�llo I: ao Brasil e por último 

uma breve informação sobre o 21º Con,'elho Nacional da .:uvt�Ut!;d.P, Operária 

Católica Brasileira. Até mais ••• 

• xxt� CONSELHO NACiONAL DA
, , 

JUVENTUDE OPERARIA CATOLICA:i, / 
•os Jovens TrabAlh�dores CristP.Õs p omoveram nos últimos jias de

Julho, o seu 212 ConRelho Jacional. O objetivo do Encontro foi avaliar, 
redefinir e planejar o trabalho do Movimento a partir de i:P . .u-�s experiên 
cias. Nas cidades houve uma cuidAdosa preparação. 

No Encontro, anal izou-se a realiàade da ,;uventude Trabalhadora em

suas condições de vida e trabalho. A História da Classe Operária e a 
do Movimento encorajou a todos na luta e nbriu novas perspectivas para 
o trabalho.

O ponto alto do Con
selho, foi a exposição ' 
e análise daquilo que' 
os Jovens Trabalhadores 
fazem na fábrica, no 
comércio, no bairro, nos 
grupos de jovens, entre' 
as domésticas e menores. 

O plano para os pró
ximos dois anos é o desa 
fio maior. O Movimento ' 
está crescendo e isto traz exigências: ampliar, fortalecer e dinamizar 
o trabalho•

O Conselho Nacional foi um momento de decisões impori,aI1tes e corre_!! 
pendeu eo que todos esperavam. As dific�ldades sentidas peles diferen -
tea regiões levantaram mui tas exüJênúias � 11.,le serão levad.as �m c-onta na 
continuidade do trabalho• 

________________________ ,_ __ .,..........,....., ___ 4_,,.,, .• _ .. ,._.,1,1,.........,...,._ ... ....._._..., ........ ,:.,..........,,.......,,__.�-.i-�-
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��REALIDADE DAS 

DOMESTICAS •• 

As Domésticas, dentro da Classe Ope
rária, é UM dos setores mais humilhados, 
vivem as piores condições de vida e tra-
halho é um setor mais marginalizado na 
sociedaue, e não são reconhecidas como. 
trabalhadoras. 

) \\ 

Não tem horário de trabalho, nem di 
reito às leis sociais que abrangem os de

mais trabalhadores, estão isoladas e sem 
nenhuma proteção, sempre à disposição das 
patroas. 

Nenhuma gosta de ser empregada domé� 
tica, pois se uiz que é uma vergonha. L� 
mentavelmente, o conjunto do Movimento O 
perário não as levam em conta. 

�--* AQUI VEM UM DEPOIMENTO DE UMA
\ 

� 

DOMESTICA• 

Nós empregadas domésticas, enfrent mos vários problemas, ganhamos ' 
pouco e trabalhamos muito, temos que todas as tarefas da casa e 
às vezes temos que dar banho até r.os cachorros. 

Além disso não temos car�eira essinada e nem hora para sairmos do 
trabalho. No3sos salários variam de frS 1.500,00 a�$ 3.000,00, são pou-
casas que chegam ganhar salário minimo. 

Nosso sofrimento nio acaba ai. Pois nio temos horário para refeição, 
trabalhamos uma média dP 13 horas por dia e muitas vezes sem direito ' 
ao domingos. Descanso? Só na hora de dormir. 

Não somos tratadas como peRsoa humana, pois dormimos em quartos se

parados, e em condições prec�rias, não podemos ver TV nem ler revistas. 
Não temos direito de almoçar com eles, e tio pouco passar o Natal com 
nossos familiares. 

Nossas vasilias sao separadas, como 5 àJs anlmais, e as patroas pr� 
ferem empregad�s de cõr negra parA nao se misturarem com a família. 

Diante disso tudo, vimos que somos a Classe mais humilde e conside
radas como verdadeiras escravas. 

Vimos que enfrentamos estes problemas porque nio estamos organiza-
das nem unidas. l 

Mas também não podemos cruzar os braços, temos que fazer alguma co,!_ 1 
sa para resolver estes problemas, como conscientizar as nossas companh�i /

1
' 

ras,nao aceitar tudo que a patroa nos impõe, sempre qu� tivermos tempo' 
t 

livre conversar com outras domésticas E! ler docllllentos q_ue falem dos t_!:a 
I

bP..lhadores .. Pois afinal de conta nós também somos, gontu ••••• *
�,-,,.._�_'l'-__ .., ____ _ 
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**A realidade daB domé8 t:i �'ti!?, c-:1-iro a 
de todos trabalhadores, não se oonstHta 
s6 no Brasil, ruas em todos os paises da 
América Latina. Temos aqui uma experiê� 
cía de uma companheira do Perú ·***

* 11 O primeiro que fiz foi ser amiga 
das companheiras que trabaiham no mesmo 
setor. Isto me custou muito trahalho.Só 
nos encontrávamos quando ia varrer a 
frente da casa, colocar lixo na rua ou 
quando ia ao mercado. Aproveitava todRs 
as oportunidades para me relacionar e 
ser amiga. 

Nos domingos, ia nos lugares que' 
mais frenquentam: os salões de bailes. 
A principio me custou muito, por�ue e
ra muito tímida e temia estes lugares. 
Ia também nos parques, alí nos encontra 
vamos. Pouco a pouco fui conseguindo r! 
lações de amizades, até formar um g::upo 
que tínhamos confiança, e podíamos fa
lar de n�ssas coisas e nossos problemas� 

RIEAtJIDAJl))JE. 

DO MJENOR 

A situação em que vivem e trabalham 
menores em nosso pais é umas das mais' 

,. · desumana, principalmente no que diz res 
� i t b d d pe to ?.O� menores caren es e a an ona os. 

No F,rA.sil exis'te cerca Je 50 
milhões de menores na faixa de O a 18 a 

nos. Só no eRtado do Rio de Janeiro há 15 milhões de menores abandonados. 
Cerca de 5 milhões, com menos de 14 anos trabalham em péssimas condições 
na agricultura. Na indústria e serviço trabalham aproximadamente J

milhões. 
E importante destacar oue a maioria destes menores, principalmente' 

os menores abandonados, pas�a o dia todo na rua, sem ter para onde ir,vi 
vem nos centros comerciais, nas favelas, nos bairros •••. 

Muitos ocupam seu tempo como vendedores abulantes, como engraxates , 
olhando carros nos estacionamentos, recolhéndo papelão, roubando •••••••• 
e assim segue esta situação que se tornou cotidiana na vida destes me
nores. 

., 
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�DEPOIMENTO DE UM 
\I\1!ENOR COM 14 ANOS* 

i 

Tenho 14 anos e comecei a trabalhar com 8 anos. Depois disso, 
consegui trabalhar pela 2� vªz co� 9 anos. Desta v�z foi com o meu ' 
padrasto. Minha mãe queria que eu trabalhasse de qualquer forma. En 
tão meu padrasto, que era pedreiro, me chamou a trabalhar com ele. 

Omeu serviço era de carregar m?.?�a, tijolos, etc. Tudo i� bem. 
Aí ganhava 200 cruzeiros por semana. Meu padrasto dizia à minha mãe' 
que eu estava bem. 

Quando foi um dia, nao fui tra�al�ar. Sai para rua e chegaei

meia-noite em casa. }'oi uma grande briga. Me11 padrasto dizia que eu 
não ia mais trabalhar com ele. Então eu falei: se quizer levar,tudo• 
bem, se não quizer fico em casa. Ai ele achou ruim e não me levou. 

Daí fiquei um temp�o em casa. Novamente ceu padrasto convida ' 
para ir tr2b�lhar com ele. Desta v�z era na Lapa. O serviço era pe 
sado e eu não aguentava carregar as latas de massa, de cimento, tij� 
los, etc. Aí eu sai e comecei a ficar na rua. 

uma 
entrevista com um 

Menor 

Abandonado••• 

JT - Faz quanto tempo que Vo -

ce olha carro? Antes Vo

ce era engraxa�e? 
" Fui engraxate por um ' 
período de 3 meses. Já ' 

fe:t una 3 anos riue venho olhando carro." 
JT - Os meninos que engraxam acostumam-se a cheirar cola. E verdade? 

Explica isso para nós • 

._ M '' Olha, é verdade. Quando comecei a engraxar não cheirava. Mas' 
quando foi um dia eu cheirei. Isto depois de muitas insistência 
dos meus amigos." 

1 " A cola era aquela de sapateiro, a de colar sola. Então eu c\e1_ 
I rei e �e senti muito mal. A reP.ção foi forte demais. Fiquei une 

dois dias sem ter condições de andRr dP forma alguma. Sentia 
fortes dores de cabeça. Depois recebi conselho e numca mais chei 
rei. 11 

" Agora os meninoR faz isto, porque é um.fl forma de passar a fo-· 

rue ove sente e também como uma fn.rma de fi..c�r no roundo da lua, 

----·---�···....._.._·-----------------·-·---·---·-·--·------------·---··,·-···
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ou seja, sem saber o que est& fazendo. Mui 

tos acham bacana fazer isso. Agora eu não ' 
gosto." 

JT - O que Voce faz com o dinheiro que ganha olhan 

do carro? 

* M " Quando estpu com fome, chego num bar e f!! 

ço um lanche. Pago as vezes para os rueus a 

migos que não ganharam nada no dia. E levo' 

também para minha mãe. As vezes falta dinhei 

ro em casa e o meu quE>bre o galho." 

JT O que sua mãe acha disso? 

M '' Minha mãe não acha mui to bom q11e eu viva ' 

na rua. Anteriormente ela �e batia, mas ho-' 

je isso não acontece mais." 

JT -

*M

Voce estuda? Acha �ue vale apena estudar? 

" Estudei somente um ano. Não sei ler. Acho que vale apena por

que, mais tarde a gente pode precisar do estudo. Imagine quando 

uma pessoa convida a gen�e parR um serviço de bater máquina num 

escritório, não se rod� 1�� t1P.oal�ar porque não tem estudo, nao 

se tem leitura. Então, como é que vamos trabalhar?�� s� for 

carregando 1_:_xo, puxando c&rr-ç,ca •.•.• " 

JT - O que Voce espera ser na vida? 

Jt M 1
' Eu esperaria ser um hor:el.!l trabalhador, ·ajudar minha m�e, meus 

irmãos." 

JT - Se algum dia Voce e ca�a e tive8se um filho, queria que ele 

fosse àgmo Voce? 
* M '' Quero. Mais não quero que quando for pequeno seja assim como 1 

eu. Não ande .ia rua. Não sejo moleque. Minha mãe mi fala <1Ue 

minha vó dizia para ela, que um dia ela teria um filho moleque, 

safado. Então eu acho que tudo isto �omigo é castigo." 

JT Que conselho Voce daria para outros meninos que aind� não e4tr� 

ram nesta vida? t bom ou não? 

li} M II Eu acho bom eles não P.ntrar. Poraue nesta vida que estamos é 

uma vida ruim. Se a g,mte continua nela, mais tarde vamos ser ' 

um ladrão, marginal .••. isso e aquilo outro. Ficamos dormindo' 

na rua ••• ai o pessoal fala: olha lá aquele moleque ••• safado. 
Então é melhor não entrar, mas sim estudar e ser um bom sujeito. 

Eu gostaritl muito Je on�udar, para que mais tarde as pessoas 

pudessem dizer: está vendo aquele homem erR um moleque e �o�e é 
um senhor direi 1.0. Trc.oalha, tem sua mulher, seus filhos, casa, 

etc." 

6 
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JOÃO PAlIJJLO JI Jr 
N({)) BJRA§ JI JL

lê Visita de '.lm ?apa ao 11a:r s. Foi 

grande nossa alegria ctO ver anunciada a ta� 
tos jovens a mensagem libertadora de Cristo 
pelo Papa João Paulo II. Quando o ?apa pas
sou por São Paulo t entregamos a Ele uma cax

ta e �mapas�& de documentos sobre a Rerlidade da Juventude Tmbal�a 
dora. Nela afirmamos: 

" N6s do Movimento da Juventude Operária Católica Brasi 
leira procuramos levar aos Jovens Trabalhe.dores a dimensão do 

� amor de tTesus Cristo por todos os homens. Vi vemos na sua es ! 
3/ perança a certeza de que o amor é possível, de �ue os sofri - f 

mentes e sacrifícios não sao em vão. Pois temos a certeza que 
es temos construindo um Homem novo e uma sociedade nova. r,

Ao longo dos 30 mil Kms percorridos pelas �apitais brasilei -
raa, teve o Papa uma atenção especial para os Jo1P-ns. 

Em .Bel o Horizonte o Papa falando purc1 os Jovens afirmou: " 

A ri.queza maior deste pa:!a imensamente rico, são Voces. O futuro r�

al deste :[;ais do fu�uro se encerra no p:r:eRente de Voces. 11 

E acrescentou: "Não se deixelll ins rumentalizar pelas ideol.2, 
gias do ó1io o da violência. Só o amor eproxima o que é diferente e 
realiza a união na diversidade. Procurem estar bem conscientes do 
que Voces pretendem e do que Voces fazem." 

No estádio do Morumb-r onde 150 mil trabalhadores, na chuva, o 
aguardaYam, e Papa repetiu várias vezes: 11 São Paulo são Voces." 

"O mundo querido por Deus é um munào de justiça. O :tovo nome 
da justiça é o bem comum da sociedade." 

E explicou o sentido do trabalho. 
"O trabalho é um serviço às suas fa
mília e à toda cidade, um serviço no 
qual o �róprio homem cresce na medida 
que se dá aos outros. O trabalho é uma 
disciplina que fortalece a peraonalida 
de. 11 

E recomendou: " Trabalhadores 
se deixem jamais se degradar pelo trabaiho. O trabalho faz Voces 
construtores da grande família hpana e de toda Igreja. A Igreja' 
não pretende administrar a sociedade. Ela quer estar presente com 
toda sua mensagem evangélica no coração da cidade, no coragão das 
populações, no coração de Voces." 

�-----------·----- ----

í 
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PORQUE 

SE 

SINDICALIZAR? 

* 

bre 

Em alguns números anteriora� do nosso Boletim-informamos 
sindicato. Falamos que este eetá atrelado ao Ministério do 

so

Tra

balho através da estr�tura sindical. 
Por isso temos hoje um sindicato assistencialista, o qual não 

responde DOS int�resses dos Trabalhadores. 
Í�ss o sindicato é o único orgão legal de luta dos Trabalhadores, 

por isso devemos recon�uistá�lo fazendo oposição às estruturas sindi
cais. 

Esta consquiste se dá através da organização dos Trabalhadores, 
na eeçç�o, na fábrica, na categoria. Temos também que participar das 
programações do sindicato, como asse�b1'ias, para pressinar a di 
reteria e denuncia-la para os companheiros. 

Pnra isto é 11cc0i=rná:-io que estejamos sindicalizados. Em conse 
quência da �á atuação das di�etórias muitos Trabalhad�res não veêm

a importancia de estarem sind�calizedos, e 
isso impede a participação e� assembléias , 
eleições que são momentos que podemos ex 
pressar, pressionar e decidir o encaminha -
mento da categoria. 

E claro que para a diretória não é 
vantagem que o sindicato tenha muitos só 
cios combativos, e além disso o sindicato ' 
hoje não depende da contribuição dos sócios 
para sobreviver, como já falamos anterior -
mente todos os Trabalhadores contribuem o 
brigatóriamente com um dia de salário por�-
no, o qual chamamos de impos�o sindical. 

Para eles é bom ter sócios que aceita as coisas como estão,' 
que nao reagem, por não saber seus direitos e nem conhecer a verda
deira função do sindi e-e.to. 

E Voce já é sindicalizado? 

Discuta com seu Companheirc, a import'-!ntüa de ser sin 
dj_calizado. 

'----------------------------·-------------------
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COMPANHEIROS! 

No mes de setembro, se realizará o Encontro Nacional

dos Trabalhadores. em Oposição ã Estrutura Sindical.

Portanto é importante que estejamos participando das 
preparações que estão sendo feitas nas cidades e estados.

Pois este Encontro significa um avanço na luta da 
Classe Operária. 

Companheiros, procure e marque no diagrama de letras to
das as palavras em destaque na relação. 

JOVEM 

TRABALHADOR 

CLASSE 

OPERÁRIA 

OPOSIÇÃO 

ESTRUTURA 

SINDICATO 

UNIÃO 
DIREITO 

JUSTIÇA 

CRISTO 

LIBERTAÇÃO 
SOLIDARIEDADE 

AÇÃO 
REIVINDICAR 
AVALIAR 

N J S T O P O S I Ç A O N K X S P E S T 
p K V M J N M P L O S L S K V U T M K O 
L F x o e T J H r P r I J o v E Mf o P Ji" K 
X U Ç X O R U S B G N T U X L K S X M N 
V N L C L A S S E X D I R E I T O M I U 

N I N O B B T K R G I M K G Y J F S E R

Q A K I e AI V T N e RI s T
_

O X o R e

J O Q S M L Ç P A K A B A X Q L M P K J 
Ç V O K R H A T Ç Q T L M G O X C E Y Ç 
A V A L I A R M A J O A Z U N J G R X M 
T X M O K D V S O L I D A H I E D A D E 

S T A Ç A O Ç S M C J L N P O Q G R T L

M F G O Ç R E I V I N D I C A R Z I R P

Q J U T S A F O P Q L O Z L K � Y A F T 
p A e E s T R u T u R A e o s u K A u K

O X B I M R U K J X H N Ç P L A N O S B 
M O F O G S P Y O A F X R N X Ç O C X Z 
AC E KM N R TU Z X O PR O X U.o T P 

. ______ ,....._,, __ _____,..., .. ___ .., __ , --



--------------------------------------a:�

AMIGOS E COMPANHEIROS ! 

Graças a colaboração de Voces chegamos aqui com o 
Boletim nº 7. 

Nosso desejo� que este seja um meio para chegarmos a 
massa da Juventude Trabalhadora e que esta tomando. cons

ciência de seus problemas, se organize e reaga frente eles. 
Esperamos que o conteúdo abordado neste boletim pos

sa contribuir com todos voces nos trabalhos que hora estão 

desenvolvendo. 

Prometemos voltar no próximo número falando sobre siE 
dicato, Juventude Trabalhadora no mundo e desemprego. 

Contando com a colaboração de Voces nos próximos riúme 
ros, deixamos o nosso abraço. 

Até Lá ••• 

··*
* 

JUVENTUDE TRABALHA 

ES'fE 

4.106 

SP - BRASIL 
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COMPAN�EIROS!! 

�Estamos aqui de volta com a colaboração de to 
dos v�ces com nosso BOLETIM nº 08. 

\�este �ú�ero contanoa coe a colaboraç�o nno ' 
·só dos jovens brasileiros, ma� tambJm de alguns
jovens de outros países doe difer0ntes Continen
tes, que vão noa falar sobre aua3 condições de V!

da e trabalho.
Aiém diseo, vamos falar sobre outros temas como: Desemp�ago e Con� 

trução Civil. Esperamos que este núr1ero, p)soa ajudar nos trabalho que 
estamos desemvolvendo. �, ·:i: •.• 

*{!NMfB!Mm �tl!I� 

A Bíblia narra que quando os homens começarao. a viver em cidades ' 
rivais e a se natar, Deus chamou Abraão e lhe fa:lou-:. SAI DA TUA TERRA' 
E VEM A TERRA QUE EU VOU TE MOSTRAB; llil i dê ti uma g�ande .nação e 
em ti abençoarei todas·as raças do mundo. E Abraão partiu. ( Genesis,' 

12, 1-4 ). Abraão foi chamado por Dêus a u.mn tar�fa concreta: criar e 
organizar um povo. 

Os jovens trabalhadorea 
ma terra onde uns pouoou te� tudo e a maioria não 

Deus os chama hoje: SAIAM DESTÃ TERRA E DESTA 
A TERRA E A VIDA QUE EU VOU LHES MOSTRAR; 

obrGgados a viver I1,!! 
tem nada. 
VIDA E VENHAM P.ARA 

Assim como Deus desafiou Abraão, desafia hoje oa Jovens.a construi 
' -

rem um. povo novo e uma sociedade nova, mais justa, humana, fraterna. 
Criar comunidade de vida e esperança num mundo de morte e viol&n -

eia. 
Diante da exploração dos Jovens no 

mundo todo, do número crescente de d� 
semprego, de acidente d� trabalho, dia� 
te da vida arriscada e sofrida de tan -
tos trabalhadores, de tantos jovens de
sempregados, inconscientes ou manipula 
dos pelos grandes, qual o desafio que 
Cristo hoje lança para nós? Qual a fo� 
ma de vi�er que nos levará a 
e oonquiatar este mundo novo 

mada a criet-? 

superar' 
que a Juventude Trabalhe.dora. é cha -

.. 



* 
Mundo 

• Voo e sabia que nossa vida é
..._ 

internacional? 
Em toda nossa vida vi vemos 

conscientes ou não a dimensão inter 
nacional. 

Vivemos-la porque consumimos' 
todos os dias produtos feitos por' 
trabalhadores que vem do mundo in 
teiro. Trabalhamó& com imigrantes, 

ou oonheoemos pessoas que imigraram para encontrar trabalho. 1 o mesmo 
sistema internacionai que dá origem a tudo isso. Mas nossa vida também 
é internacional porque em todos os paises encontramos condições de vi 
da e de trabalho semelhantes, principalmente nos países da 1sia, Áfri 
ca e da América Latina. Estes pa{ses do terceiro mundo, são os mais ' 
explorados pelos países chamados desenvolvidos. 

Portanto não é somente nossa vida, mas também nossa luta deve ser' 
internacional. 

* JOVENS DE OUTROS P.At'°SES NOS CONTAM�
• A sf A

A população do Continente Asiático é geralmente jovem. Nas Filipi
nas 50� tem menos de 25 anos, enquanto que na Indonésia atinge 62%. 

Aeconomia da maior parte desses países está baseada na agricultura 
e nas minas. 

Nn- Indonésia cerca de 75% da população são agricultores e vivem na 
miséria. Na India o �eeemprego é grande, pois os empregos aumentam 
150.000 9 enquanto que a mão-de-obra aumenta anualmente 600.000 pessoas. 

Os· operários fazem muitas horao extras, seus salários são baixos, 
a inflação cresce e existe muita prêssão na produção. 

Em Hong�Kong os acidentes de trabalho 
mul.tiplicam-se. São grande os números de 

,, 

feridos durante o ano. nas industrias; ' 
texteis, eletrônica e produtos plásticos. 

J.APIO: Numa fábrica de automÓveis,na 
soldadura elétrica o rítmo de trabalho ' 
é tão elevado que provooa muito cansaço. Os trabalhadores são obriga -
dos a fazer horas extras para poderem sobreviver. 

AUSTRÁLIA: " Estou desempregada a seis meses e há pessoas que pen 
sam que eu estou contente com essa situação. " 

3 



• AFRICA 

EGITO: 11 O patrão obriga-nos a trabalhar até a meia noite porque 
há muitas encomendas,e ae horas extras não são pagas." 

SENEGAL: 11 Nós trabalhamos em condições difíceis. Falta segurança 
na e�presa, as horas extras não são pagas e o horário de trabalho é 
desequilibrado." 

•AMERICA LATINA 

A história dos trabalhadores é uma luta cons,ante por melhores '·

condições de trabalho. Muitos direitos são hoje roubados por novae 
leis trabalhistas. Somos obrigados a trabalhar com salário baixo, que 
nos obrigam a recorrer às horas extras. São péssimas as condições de 
trabalho como insalubridade, pouca ventilatio, falta de equipamento 
de proteção, refeitórios e banheiros. 

Nas Siderúrgicas o trabalho no al 
to-forno expõe os operários às sube 
tância químicas dos minerais. O 
perigo de explosões eão constantes. 
Os operários doe altos-fornos elé -
tricoa expõem-se à gases t6xicos.' 
Oe médicos indicam coneequ�noias co 
·mo ·mpotência sexual, alterações do
sistema nervoso, etc.

Na Constru.ção Civil os trabalhad� 
rea vivem o tempo todo em função do 
trabalho t longe das família. Tra 
balham sem segurança. Os alojamenta1 

são sempre pequenos com pouca v�11tilação. 
A falta de higiêne e segurança são uma ameaça constante à saúde ' 

e vida do trabalhador. 
Os trabalhadoree nas minas fazem oí to horae de trabalho pesado·. 

Arriscam-se a morrer esmagados pelo material que cai das paredes. A 
unidade asfixia. O ar é viciado pelo gáe e pelo pó. 

•O CONTROLE

A repressão é um fato oada vêz mais comum no trabalho. Busca-se ' 
impedir qualquer forma de organização. Proibe-se conversar nas horas' 
de trabalho. Cria-se um ambiente de desconfiança entre os colegas.• 
As dispensa!! acontecem as vezes eem nenhuma ju�tificative.. Criem-se 
meios de tentar conquistar os trabalhadore8 e impedir que vejam a 
dura realidade em que vivem. 

* * * * 

�� 1-----------------------------------------
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..Como prometemos, neste número falaremos um pouco do desemprego.$! 
bemos que boje, ele se coloca como um grave proble�a dentro da socieda 
de. E muito comum, encontrartnoe constantemente milhares de trabalhado
res na9 portas das fábrivae, lojas, etc, em busca de um emprego. 

Diante desta situação, a Juventude Trabalhadora, como sendo uma ' 
grande parte da mão-de-obra, é a que mais sofre as consequências desta 
situação, assim como, milhare9 de pais de familia. 

Enfim, a cada dia maia, esta situação tende a crescer na socieda
de. 

Achamos impor�ante que, para melhor informar esta situação para ' 
n6s, nada melhor do que pessoas desempregadas. Por isto, relatar� 
mo9 aqui, depoimentos de doi� joven� trabalhadores. 

ra. 

Passei por tantas 
zer. 

--trE OS JOVENS 

FALAM••• 

u Qproblema da procura de em -
prego é o que deixa a gente mais in 
s��uro. C-0meçei a procurar emprego, 
prin�ipalmente nas firmas maiores,' 
porque era mais importante diante �a 
quilo que eu penso e porque não re
baix&ria o salário da minha cartei -

ficha o pessoal deixava a gente fa 

Algumas delas, s6 ecei tava pessoas especializ·edas. As filas eram' 
e são enormes. 

Depois de tanta procura, consegui através de um amigo, uma carta 
de apresentação, que me dava direito a fazer uma ficha em uma dela�. 

_ Nesta, peguei uma fila de 400 pessoas, onde sómente 200 pessoas ' 
foram atendidas, recebendo um cartão com o direito de preencher a ficha 
dalí a l5 dias. Na data marcada, voltamos éom a esperança de sermos

empregados. 
Fizemos a ficha e o encarregado pediu para que nós, aguardássemôs 

em casa até o momento oportuno. A maioria saiu irritada com este re -
sultado, pelo tempo q_ue já fazia que estava sem emprego."* 

" Olha, durante meu estágio fiquei observando a atitude da empre
sa quanto a maneira de contratação após o estágio. Ficou claro que 
não iriam efetivar os eetagiários e sim colocar outros no nosso lugar. 
Porque é mais economico e viável para a �irma. 



, .· .. :···--· .. .... : ' 

cont-inuacão--• 
, 

*Sabendo nós que �ora da Empresa há
centenas de jovens desempregados querendo 
a todo custo trabalhar e lutando por uma' 
vaga, nó� trabalhávamos o máximo, inclue! 
ve fazendo trabalho de 3 companheiros. O 
ra, quando um estagiário que só recebe 
uma bolsa de estudo e um seguro de vida 
de�$ 30.000,00·sem direito algum e sem ' 

·compromisso empregatício com e empre5a t '
produzindo o máximo para mostraao seu v.!
lor, ela vai querer efetivá-lo, pagando-o
mais e com os compromissos de encargoe s2
ciais e tudo ou colocar outro estagiário'
que fará o mesmo que nós? Foi aí que nós
entramos pelo cano.

P ara as empresas é de vital importâ,!!
eia para oe seus vultosos lucros que tenha
uma reserva de mão-de-obra a sua disposi
ção ..

Para mim o desemprego é um fantasma'
criado pelo sistema capitalista que nos '
ass�ra, nos humilha a ponto de n6s humil

trabalho' 

reclamaremoe, e quem está trabalhando aceita pacificamente ser 
rado porque sabe que vai ser difícil encontrar outro emprego. 

Qdesemprego é um mostro g_ue atrapalha a organização dos operá -
rios e somente nós organizados e unidos com 
acabar com este mostro criado pelos patrões 
todo o seu bando .. 

0 Os Jovens Trabalhadores devem 
comprometer-se na busca de solu -
õe� concreta3 e com obj�tivo de 
mudança radical desta sociedade e 

de suas vidas.'' IDECL· O[ PRIHCl,PIOSl 

6 

vamos 
e 

. l �
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TRABALHADOR 

CONSTRUÇÃO CIVIL

*-Dentro da Classe Operária, a Construção Civil é um setor onde •
09 trabalhadores são mais marcados, pelas péssimas condições de vida 
e trabalho. 

�OSSAS 

Trabalhamos em lugares ins&lubre9 
pela umidade e excesso de calor ou frio. 
Não temos segurança de trabalho, muito9 
de nossos companheiros eão acidentados ou 
chegam a perder a vida por falta de equi
pamento necessário para o trabalho. Não ' 
temos lugar fixo para trabalhar e os alo
jamentos sem condições de higiene. 

Além de não termos água para beber, 
não temos banheiros, temos que comer comi 
da fria por falta de lugar para esquentar 
nossas marmitas. Fazemos serviços qu� não 
são nossas funções; além disso, somos o
brigados a fazer horas extras que muitas' 
vezes não são pagas. 

Além de todos e ou-
tros que aqui não estão citados, 
mos grandes edifícios e casas luxuosas e 
portanto, somos obrigados a morar nas fa
velAs por termos um salário que nem se 
quer dá para alimentação 

*EXPERIENCIA DE UM TRAB.

NA CONST. CIVIL*
·•Vim do interior para

busca de trabalho. Fiquei um 
pregado, fazendo biscates para me manter. 

Busquei serviço na Construção Cívil, de -
pois de um longo tempo consegui serviço f 
como ajudante de pedreiro, isto porque ' 
não tinha profissão e não sabia ler. 

Passei bem uns 4 anos trabalhando 
como ajudante e aproveitava os horáríoe 
de folga para praticar carpintaria. 



cont inuacão· .. 
' 

Ieto só foi possível porque a firma era pe
q_uena. 

Quando consegui trabalhar como carpin -
teiro, a carteira continuava sendo assinada 
como ajudante, pois o dono da firma não qu� 
ria atualizar a carteira para não pagar co
mo profissional. Depois de um certo tempo ' 
de tanto insistir, atualizaram minha cartei 
ra como profissional de campinteiro, e fi -
quei um ce�to tempo ainda para aperfeiçoar
me. 

Depois de tudo, decidi trabalhar em

grande firma, nesse meio tempo, fui convidado a participar de um 
c-0ntro onde se discutia os problemas que estávamos enfrentando no 
balho. 

Fui me interessando pelos encontros e descobrindo a dimeneão 
dos problemas que não era s6 meus e sim de toda categoria. 

uma 
en 

tra 

No8 encontros e bates-papos com outros companheiros, fmmos des
cobrindo o que era sindicato e qual o papel do sindicato na defesa 1 

de nossos direitos. 
Nossa primeira luta, foi buscar o sindicato para garantir o ' 

tTansporte gratuito que as firmas ofereciam e estavam retirando. 
Daí continuamos frequentando as assembléias no sindicato e con

vidamdo outros companheiros. Fomos nos organizando em grupos nos can 
teiros de obra. 

Tivemos outras lutas: na campanha salarial pedimos um piso pa 
ra cada profissão. Diante da proposta doa patrões que não nos satis
fazia, decidimos entrar em greve, a diretoria do sindicato não quis' 

assumir, mas mesmo assim levamos adiante a luta, assumindo a direção 
da greve. 

Conseguimos -v-i tória, 
alguns companheiros 1mram 
dos. 

sendo q_ue 
despedi -

Mas. mesmo a�sim, isto repre
sentou um avanço para a categoria. 

Conseguimos fortalecer a cha
pa de oposição que estávamos assumi� 
do e integramoff novos companheiros 
na luta. 

Hoje depois de muitas lutas ' 
estamos na diretoria do sindicato. 

* * * 

8 

* * 



*NOTICIAS***** 

Um dos artigos do Boletim, se refere a 
dimensão Internacional da vida e da luta dos 
trabalhadores. Neste sentido, a JOC está organi 
zada a nível Internacional. 

De cada 4 anos, Jovens Trabalhadores de todo mm..ndo, se encon -
tram para colocar em comum suas experiências de vida e ação. 

m dezembro desse ano, se realizará na India o VI Conselho Mun 
dial, no qual a JOC brasileira estará representada. 

*�rMTOES��
N q e dias 13 e 14 de setembro, com a participação de 450 pesso

as de quase 20 estados d9 pais, foi realizado em Nova Iguaçu-RJ, o 
Encontro Nacional de Trabalhadoree em Oposição à Estrutura Sindical 

-E.N.T.O.E.S.
Foi um acontecimento importante para o Movimento Operário.Ali 

tivemos a oportunidade de conhecer um pouco as diversas experiências' 
de luta, que hoje são desenvolvidas no seio da Classe Operária. 

Companheiros, procure e marque no iagrama de letras todas, as 
palavraa em destaque na relação abaixo. 

"Só que não tem graça, se a gente procurar sozinho.Vamos fa
zer isto, com outros companheiros falou " 

------ - - ____ .__ _______ _

.JOVENS 
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AMIGOS E COl\.1PANHEIROS 
' 

\ 

Terminamos aqui o nosso Boletim n2 08. Como vimos, 

passamos pela mesma situaçãp no Brasil e em todoe países 

do mundo. 

Esperamos 1 que o conteúdo desse Boletim contribua' 
' 

para despertar em cada Jovem uma maior consciência da 

situação em que vive e a certeza de que a arma mais im

pnrt1nte que nós trabalhadores temos é a união. 

Voltamos no próximo número, com a nossa mensagem de NATAL aos ' 

trabalhadores. 
Esperamos,sugestões de voces para os temas a serem abordados no 

HJC Boletim Juventude Trabalhadora, em 1981 •

.Até Lá! 

MOSSO EMDfREÇO 

\ 

JUVENTUDE TRABALHA 

DORA � LOURDES ESTE 

VÃO. 

Caixa Postal 4.106 
..--... 

01.000 -S.PAULO 

SP- BRASIL 

;� 
. ��� 

� Um momento Companheiros 

Voces sabiam, que a nossa Agenda para o ano de 81 já 

está na praça? Pedimos a todos voces, que proclil.re o 

nosso pessoal nas cidades. 

Olha! Falr.ndo sério! " Ela ertf:i linda " 

Procure v r urgente. 

1 _·_·-· ••• -·· i 1 --::·::-:.�·::_·. _--_--_-_·-_--_,.:_:.= -=-.:: ! . -�-- -:-·-- l ! - __ Jt 
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Conversa com um 
jovem tímido 

Muitos jovens consideram-se tímidos (ou timidas) embora nem sempre digam para os outros como se 
sentem. Parece que confessar ser tímido é uma espécie de vergonha que ninguém gosta de assumir. 

Alberto Ablb Andery 

S
ob o nome de timidez, há 
diversas situações que a 
Psicologia tenta esclarecer. 

Uma área de estudos da ciência 
psicológica que pode esclarecer a 
timidez é a personalidade, isto é, o 
estudo do modo individual como cada 
um é construído e se comporta. 

Segundo a Psicologia, há dois tipos 
básicos de personalidade, fruto da 
herança genética e do ambiente em 
que cada um é educado: o primeiro tipo 
é chamado extroversivo e o segundo 
tipo é introversivo. Diferem entre si 
pela vivacidade maior ou menor com 
que se exprimem. 

O extroversivo é o tipo que reage 
facilmente aos estímulos: fala bastante, 
diz o que pensa sem rodeios; conversa 
com todos; exprime sem inibições seus 
sentimentos alegres ou tristes, 
agressivos ou carinhosos. Tudo sem 
nenhum constrangimento. Mas essa 
espontaneidade às vezes exagerada 
acarreta também problemas nas suas 
relações pessoais demonstrando que 
seu ponto fraco é não pensar duas 
vezes antes de agir. 

Já o tipo introversivo fala mais 
consigo mesmo que com os outros; 
seus sentimentos são mais vividos na 
própria intimidade do que imediatamente 
compartilhados com outros. Para sair 
de si e comunicar-se com as outras 
pessoas é um sacrifício. Parece fechado 
e no entanto é alguém muito sensivel e 
interessado nas pessoas e no que 
acontece ao seu redor. Ao invés de agir 
impetuosamente, pensa muito. A esse 
segundo tipo: o introversivo , o povo dá 
comumente o nome de tímido. 

Entre esses dois tipos extremos de 

personalidade: o extroversivo cem por 
cento e o introversivo cem por cento, 
há uma infinidade de t ipos 
intermediários. 

Necessidade de superação 

A análise psicológica da timidez pode 
também ser feita de outra maneira, isto 
é, sem considerá-la como um dos 
extremos da tipologia básica do ser 
humano. Pode-se assim falar de uma 

Assim, a criança muito 
pobre que não pode 

estudar, pode retrair-se do 
convívio com outras 

pessoas tentando 
esconder seu sentimento 

de interioridade e carência 
sociais. 

timidez que pode vir a ser encontrada 
em ambos os tipos psicológicos devido 
a um desenvolvimento pessoal na 
sociedade em condições de inferioridade 
social. Assim, numa sociedade como a 
nossa, a criança muito pobre que não 
pode estudar, não tem os brinquedos 
que vê anunciados na TV, não consegue 
vestir-se e ter moradia ao alcance de 
suas necessidades, ela pode retrair-se 
do convívio com outras pessoas 
tentando esconder seu sentimento de 
inferioridade e carência sociais. Em 

sua fantasia, pode considerar-se como 
inferior nos seus pensamentos e 
raciocínio, afetos e sentimentos, atitude 
e ações ou comportamentos. 

A partir daí, essa criança ou jovem 
julga-se incapaz de exigir, de procurar, 
de lutar, de viver. Não tenta superar-se 
nem superar as restrições sociais e 
econômicas nas quais vive. Acaba 
achando-se tímida e assim é 
considerada pelos outros. Por vezes, 
rompe bruscamente esses sentimentos 
de timidez e inferioridade, agindo 
violentamente, destruindo pessoas e 
relações humanas ou objetos e 
si!uações. 

Diante deste segundo modo de se 
falar de timidez, é preciso um processo 
pedagógico que leve a criança ou o 
jovem tímido - porque socialmente 
desprevilegiado - a ter confiança e 
coragem para lutar em prol de seu 
próprio crescimento, apesar das 
condições sociais adversas. Essa 
orientação pedagógica deve porém 
evitar ilusões fazendo o tímido acreditar 
que sozinho pode lutar e vencer. A luta, 
no plano social, exige a percepção e a 
vontade de formar grupos e associações 
coletivas para ter forças proporcionais 
às causas promotoras de sua 
inferioridade social. 

Se você se julga tímido, pense bem: 
se for por causa de seu tipo introversivo, 
assuma sua personalidade sem receios 
e viva feliz. Mas se sua timidez é 
consciência e tristeza de sua 
inferioridade social, lute em grupo com 
seus irmãos oprimidos para mostrar o 
seu valor. 

Alberto Abib Andery 

Joc/SP 



Há um ano atrás, na sua primeira edição o JT trazia um artigo sobre a 
Nicarágua. Pe. Geraldo Lima, qrue esteve lá a pouco tempo, nos traz neste 

artigo algumas notícias. Boa leitura. 

Nenhum passo atrás 
Nicanigua vive 

Ultrapassar as fronteiras nacionais e conhecer Lima (capital do Peru); Quito (Equador); Havana 
(Cuba) e Manágua (Nicarágua) foi importante e decisivo para a descoberta de minha identidade de 
Latino Americano. Esta consciência de povos irmãos, me motiva a partilhar com você a vida e luta 

do povo Nicaraguense, após a derrota eleitoral da Frente sandinista de Libertação Nacional. 

Nicarágua - Outubro de 1990

Nesta época tive lá uma experiência 
junto aos assentamentos rurais da região 
do Rio San Juan, limite com a Costa 
(outro país de Centro América). Região 
fértil, cheia de lagos, florestas, vida ... 
Prá lá converge muita gente. A 
Nicarágua de hoje difere bastante da 
Nicarágua do tempo do governo 
sandinista, onde � trabalho pelo bem 
comum fez brotar inúmeras experiências 
e movimentos coletivos e comunitários 
que carregavam a proposta de terra, 
moradia, saúde, educação para todos, 

O retrocesso estabelecido pelo 
Governo de Violeta Chamorro, faz 
distanciar do povo esta utopia que estava 
em marcha. O atual governo, composto 
por empresários, favorece a 15% da 
população, defendendo os interesses 
daqueles a quem na verdade representa. 
Violeta Chamorro suspendeu a cesta 
básica dos trabalhadores. Os super
mercados, agora com variados produtos, 
não são mais frequentados pelos 
trabalhadores. Estes já não têm acesso 
ao consumo sequer do óleo, açucar ou 
arroz. O povo pobre tem que se contentar 
com as tortilhas de milho e o feijão. 

A guerra "acabou" mas a violência 
na cidade e no campo aumentou. O 
governo disse que manteria os campo
neses nas suas terras, mas as ameaças 
constantes dos grandes fazendeiros, 
faz com que os camponeses acabem 
por abandonar suas terras. 

Para se ter uma idéia os represen
tantes do povo no governo popular 
sandinista ganhavam 200 dólares. Hoje 
os deputados do atual governo recebem 
2000 dólares. Uma distância bastante 
grande do que ganham os agentes de 
saúde ( 50 dólares). 

Voltando atrás? 

É preciso perguntar aos detentores 
da política externa, ao governo dos 
EUA, porque eles boicotaram tanto a 

outro lado, a opos1çao (a direita) 
prometendo acabar com a guerra e 
com o serviço militar obrigatório no 
país (a que custos?). 

A Frente Sandinista não tinha 
condições de dizer que ia acabar com 
a guerra pois ganhando as eleições, os 
EUA continuariam apoia111doos contras 
até acabar com esta peq1uena mas tão 
temida pátria. Houveram muitas falhas 
no governo sandinista, mas o que foi 
decisivo para a perda das eleições foi o 
peso destes 1 O anos de guerra, de 
intranquilidade. 

A perda das eleições, foi o início de 
um pesadelo mu�o grande para a Frente 
sandinista. Hoje ela entende que se 
trata de um desafio histórico que é 
preciso encarar com o mesmo destemor 
do período pré-revolucionário. Partem 
para a oposição e resistência. A 
Nicarágua, deu um exemplo de eleições 
livres democráticas que possibilitaram 
a alternância de poder. Neste período 
em que estive lá, as diversas organiza
ções que compõe a Frente Sandinista, 
estavam preparando seu congresso 
para projetarem o futuro e as eleições 
em 1995. 

A Nicarágua é um país jovem. No 
campo e na cidade os jovens ocupam 
sempre um lugar de destaque nas 
organizações. Se de um lado se constata 
hoje uma desarticulação da juventude 
sandinista, de outro lado é verdade que 
estes mesmos jovens,. formados de 
têmpera, do heroísmo e da solidariedade 
fraterna, ocupam espaços e postos 
importantes nas organizações de 
oposição e resistência, nas escolas, 
nas cooperativas rurais e organizações 
sociais. A impressão que se tem é que 
o socialismo sandinista está adormecido
em muitos jovens mas que não tardará
a ressuscitar. Nicarágua superará a
atual crise, porque por mais astuto,
poderoso e manipulador, o atual governo
de Violeta Chamorro não colocará
definitivamente por terra tanta vida e
dignidade conquistada na luta e sangue
de seus filhos. Um exemplo disto foi a
manifestação, em maio deste ano,
organizada pela Frente de Luta Popular
que reuniu 100 mil pessoas pela Paz,
Terra, Teto, Emprego e Respeito às
Leis de Defesa do Trabalhador ... O
povo gritava em meio a manifestação:
"Nenhum Passo atrás" - "sandínismo
vive". Nosso trabalho de pastores e
missionários foi e é de apoiar esta luta
de resistência, lembrando sempre ao
povo que ser cristão é ser revolucionário.

Pe. Geraldo Lima 
Assessor da CPT- Nova Iguaçu. 



Foto: Joao Pere•ra 

Maria da Conceição Cavalheira 

a uando se é menino ou menina, 
há em nós uma fascinação 
latente pelo mundo adulto. Na 

nossa utopia o adulto é capaz de coisas 
poderosas e fascinantes. Na verdade 
só conseguimos visualizar o lado 
atraente deste mundo, o que criamos o 
desejo incessante de fazer parte dele. 
Vez por outra buscamos imitar alguém 
que admiramos e, lá dentro uma vozinha 
ensaia aqueles versinhos: quando eu 
crescer, quero ser igual a ele, ser forte, 
ter um emprego para que eu possa ter 
dinheiro e comprar tudo o que preciso ... 

Um dia nos deparamos com a 
necessidade econômica, social e moral 
da busca do primeiro emprego. Nos 
soltamos no mundo e, aí pensamos: 
"no momento a situação está difícil 
mas tudo vai melhorar" ... " Quando 
arrumar emprego ajudarei em casa, 
voltarei a estudar e, quem sabe, até um 
cineminha de vez em quando!" 

A busca se inicia. Percebemos aos 
poucos, que não somos a única estrela 
jovem nesta luta. Existem milhares que 
só desejam um espaço neste imenso 

Do sonho 
à realidade 

firmamento. Sem qua
lificação e experiência, 
nos sujeitamos a toda 
e qualquer espécie de 
trabalho. Queremos 
mesmo é trabalhar, 
ganhar um salário; 
mostrar que mesmo a 
onda estando contra 
nós, somos capazes. 

Esperança e 
decepção juntas 

C o n s e g u i m o s !  
Estamos empregados. 
O mundo já não nos 
parece tão sombrio. 
Agora sim podemos 
olhar nossa família de 
frente. Já somos visto 
como adultos. O senti
mento de independên
cia, invade nosso ser. 
Consumimos nossos 
sonhos, energias e 
esperanças, na tarefa 
que nos é confiada ... 
O dia tão esperado 

chega. Corpo trêmulo de emoção, mãos 
suadas, recebemos o envelope de nosso 
1 ° salário. Poxa!!! quanto desconto, 
não esperávamos tudo isto. 

Ao fazermos a divisão do que 
recebemos, percebemos consternados 
que não vai dar pra destinar ao lazer, 
nem estudo. Aquela calça que 
desejávamos tanto, vai ter que esperar 
mais um pouco. Dentista? Nem pensar! 

Percebemos que nosso bem maior 
é nossa energia para produzir o que o 
patrão deseja e que a retribuição em 
forma de salário é desproporcional e 
humilhante. Não cobre nossas necessi
dades vitais, já que precisamos de ali
mentos, habitação, lazer, obter conheci
mentos ... Tudo isto nos é negado pois 
não dispomos de um dos motores 
necessários ao funcionamento deste 
sistema: Capital. Constatamos abisma
dos que construimos riquezas, proporci
onamos o progresso ao país e ao mundo, 
mas ficamos fora da festa em que se 
comemoram estas maravilhas. Neste 
grande banquete, nos avisaram que 
entraríamos com nossa força de trabalho 
e, através desta, contribuiríamos com 
o "crescimento do bolo", o qual os do-

nos das terras, das máquinas, indústrias, 
televisões ... dividiriam posteriormente 
e que seríamos todos felizes. 

Depois de muita luta dos trabalha
dores brasileiros, o salário mínimo foi 
regularizado em forma de lei em 1940, 
tendo por base as necessidades de 
uma família de 4 pessoas. Por ocasião 
de sua criação o poder de compra do 
salário mínimo era de 100%. Hoje ele 
está reduzido a menos de 1/3 do valor 
que possui na época de sua criação. 

Para se ter uma idéia o poder de 
compra do salário mínimo em 1970 era 
qe 68,9% e em 1989 passou para 34,5%. 
E concreto dizer que no decorrer dos 
últimos 50 anos, o trabalhador brasileiro 
ficou mais pobre e uma pequena parcela 
da população enriqueceu ainda mais. 

Aliado a este quadro, temos um 
imenso contingente de trabalhadores 
excluídos do mercado formal, princi
palmente jovens, muitos dos quais não 
foi nem permitido sonhar com o primeiro 
salário. Em meio a tudo isto, a neces
sidade de vivermos plenamente, nos 
impulsiona a construirmos alternativas. 
Queremos, precisamos e temos direito 
de construir nossa felicidade. 

Há caminhos a construir. Podemos 
sufocar o grito de revolta que sai de 
nossas entranhas, deixá-lo ecoar ou 
somá-lo com outros milhares de gritos 
que estão a nosso redor, dos compa
nheifOS e companheiras de dor e prazer. 

E preciso pois inventarmos o nosso 
jeito de gritar, porém, nunca sozinho. O 
lugar? Em casa, na vizinhança, no 
trabalho, na escola... Uma coisa 
importante que não podemos esquecer 
são as ferramentas que laboriosos 
companheiros nos legaram: os grupos 
nas comunidades de jovens, mulheres, 
negros, estudantes ... os sindicatos e 
partidos comprometidos com esta 
realidade. Aí conseguiremos solidificar 
a dimensão além do "Eu" e deixar de 
viver a angustia solitária, transformando 
em busca coletiva toda e qualquer 
vontade de superação da realidade 
opressora na qual nos encontramos. O 
momento nos é colocado. A resposta 
esta será essencial ao rumo que toma
remos enquanto classe trabalhadora. 

Maria da Conceição Cavalheira 

é militante da JOCB 



Juventude e Migração 
início de um.a reflexão 

O t�ma ''iuventude e migra�ão" nos remete a dois problemas de grande gravidade, tanto para o 
Brasil como para_ to_do o contmente latino-americano: A, rotatividade de mão-de-obra, acompanhada

da per�a_ de d,re�tos, e é! consequente falta de persp,gctiva dos jovens. Numa visão puramente
economicista o�v1mos dizer sobre a grande quantidacie de jovens que surge ano a ano diante de 

um mercado mcapaz de absorvê-los. Mas a raíz do problema é mais complexa. O problema é 
estrutural e vem atingindo de cheio os jovens das classes populares. 

e omeçaremos relembrando um 
pouco a história. A partir do 
golpe militar de 64 se implantou 

no país um modelo econômico aberto 
ao capital estrangeiro oferecendo a 
este uma das mãos-de-obra mais 
baratas do mundo. O chamado 
"desenvolvimento" acelerou a migração 
por todo o Brasil. Migração esta que 
acomanhava, no fundo, a migração do 
capital: Implantação de indústrias, 
grandes hidrelétricas, projetos agro
industriais.etc. Note-se aí o Estado mili
tar como grande finanGiador e criador 
da infra-estrutura para o capital pri
vado. Por outro lado, o pequeno 
agricultor é relegado a segundo plano. 

Na terra do atraso 
Esta é a conjuntura da migração 

tradicional que levou milhões de pessoas 
a trocarem a roça pela cidade. Esta 
política agrária deixava o jovem pra
ticamente sem saída: ajudar na roça 
enfrentando intempéries da seca jun
tada à falta de subsídios, e/ou trabalhar 
para o fazendeiro com condições de 
dependência ou mesmo semi-escra
vidão. Sem poder estudar, se profissio
nalizar, vivia numa "terra do atraso" no 
dizer de muitos. Mas o jovem resistiu, 
inclusive migrando, ainda que projetan
do, assim, seus sonhos na cidade e se 
desenraizando culturalmente. Jovens 
que enfrentaram preconceitos, const rui
ram cidades, participaram. de lutas 
sindicais, organizações populares, e 
que trouxeram solidariedade de onde 
vieram. Todos como mãos-de-obra 
barata, sem especialização, trabalhan
do em serviços considerados pela soci
edade como descartáveis: serventes 
de pedreiros, balconistas, faxineiros, 
vigias, empregadas domésticas, etc. 
Isto sem falar da marginalidade que 
esta situação foi causando na vida das 
pessoas. 

A década de 80, carregada de falsa 
democracia no plano político, é marcada 
pela sangria do país com o pagamento 
do serviço da dívida externa, no plano 
econômico. O latifúndio é mantido, a 

corrupção do dinheiro 
público campeia e de
terioram-se a saúde, a 
educação e falta gene
ralizada de habitação. 

Foio: Joao Pereira 

No plano internacio
nal o FMI pressiona as 
nações do 39 mundo a 
alinharem suas econo
mias à escalada do 
chamado neolibera
lismo dos países de
senvolvidos. A palavra 
chave é "modernizar'', 
aumentar a competiti
vidade no mercado 
internacional, baixar a 
inflação (desaquecen
do a economia), dimi
nuir a intervenção do 
Estado na economia, 
cortar subsídios ao 
serviço público, privati
zar estatais, etc. As 
reservas financeiras 
produzidas por estas 
medidas servirão para 
o pagamento da dívida
externa.

Caminho fechado 

Todos os caminhos parecem fechados. 

coletiva, o abastecimento interno. O 
jovem é lançado num mercado e seu 
trabalho não recebe valor. É obrigado a 

Qual a consequência disto em termos 
de migração e como afeta1rá os jovens? 
Em primeiro lugar a reicessão está 
produzindo uma acelemda migração 
em todo país. Os jovens que se deslocam 
de seus estados para as safras agrícolas, 
por exemplo, já sentem os efeitos da 
mecanização da agricultura. Não 
encontrando emprego numa região, 
imediatamente partem para outra. Seguir 
morando no local de oriç1em depende 
destes trabalhos temporários, seja onde. 
for. Exemplo disto são os trabalhadores 
do Vale do Jequitinhonha. que circulam 
o interior de São Paulo neste objetivo.
Neste contexto de política excludente,
seja no campo como na icidade, é que
surge o jovem migrante em meio à
grande "massa sobrante" cjos chamados
desqualificados ... esta política que aí
está não prioriza a educaçifo, a produção

sujeitar-se ao trabalho sem registro 
em carterira, lavando carros, vendendo 
chocolates nos faróis da cidade, 
expostos à criminalidade como último 
recurso de sobrevivência. Sendo pobre, 
negro, a situação se agrava. Se é mulher, 
tanto pior. Só na Venezuela, para dar 
um exemplo, mais de 1 0mil jovens 
brasileiras são prostituídas por falta de 
perspecttivas de vida no Brasil. Todo 
este "caminho fechado" leva o jovem a 
migrar de um lado para outro e exige 
organização e criatividade feita a partir 
da participação do próprio jovem. 

SPM - Serviço Pastoral dos Migrantes 

SPM - Rua Arciprestes Ezequías, 633 

V.São José - lpiranga - 04271

São Paulo - SP 



Roseli Dias * e

Leonardo Foschiera • 

J
T- Margarida , o que é e o que
faz a Comissão de Justiça e
Paz?
Margarida - A Comissão de

Justiça e Paz de São Paulo, foi fundada 
em 1972 por D.Paulo Evaristo Arns, 
diante da situação vivida por muita 
pessoa naqueles anos de Ditadura e 
Repressão. lniciou comumgrupoonde 
participavam médicos, psiquiatras, 
sociólogos, advogados, que 
preocupados com aquela realidade, 
buscavam de alguma forma denunciar 
as barbaridades que os militares 
estavam fazendo. Havia muita gente 
desaparecendo e era terrível o 
sofrimento destas pessoas e de seus 
familiares. Nós nos reuníamos na casa 
de D. Paulo. Lá era o lugar mais seguro, 
pelo menos era um pouco mais 
respeitado pelos militares. 

JT- E como era o trabalho de vocês? 
Margarida - Nós tínhamos uma salinha, 
onde inicialmente dávamos expediente 
uma vez por semana, recebendo as 
denúncias das familias que tinham 
parentes desaparecidos. A _partir daí 
fazíamos as denúncias e colocávamos 
advogados para acompanhar o caso e 
também fazíamos acompanhamento 
às famílias pelos psicólogos. A repressão 
foi tomando cada vez mais proporção 
e nos chegavam pessoas de outros 
estados. A partir de 1973, com o golpe 
militar no Chile começamos a atender 
refugiados políticos deste país e também 
da Argentina e Uruguai. Era triste 
demais ver a situação daquelas pessoas 
que nos procuravam, muitas vezes tendo 
tido toda sua familia assassinada pelos 
militares em seus países .. Chegavam 
só com as roupas do corpo, sem ter 
onde morar nem de que viver. Foi 
nesta época que contatamos com a 
Hacnur (alto comissariado nas Nações 
Unidas para refugiados) um órgão ligado 
a ONU. Através deste órgão recebemos 
apoio material para estas pessoas. Eram 
muitas pessoas mesmo, pois só na 
Argentina os dados falam em 30.000 
desaparecidos. 

JT- E hoje qual tem sido a atividade de 
vocês ? 

LUTA CONTRA A 

Margarida - Com a situaç.ão dos presos 
políticos, fomos descobrindo a trágica 
realidade das prisões de nosso país, a 
realidade dos presos comuns. A 
superlotação das prisões; a morosidade 
dos processos judiciais. Esta passou a 
ser uma de nossas pra-ocupações e 
atuação. Nos últimos anos temos 
lançado várias publicaç,ões (livros e 
vídeos) para ajudar na mflexão sobre 
as situações de morte ern nosso país: 
a questão por exemplo dos esquadrões 
de extermínio. Em nossa,s prioridades 
atuais está o trabalho de educação 
para a cidadania, que estamos 
desenvolvendo junto aos multiplicadores 
(professores das escolas municipais e 
estaduais). Trabalhar a cidadania é 
trabalhar o direito que todas as pessoas 
tem de serem respeitadas e terem 
condições dignas de vida. Sabemos 
que não é uma questão só de educação, 
que precisam ser mudadas as estruturas 
sociais. Mas é preciso também mudar 
as mentalidades. Outra1 de nossas 
prioridades é lutar contra a Pena de 
Morte, esta outra barbaridade que estão 
querendo implantar em nosso país. 

JT- O que significaria a aprovação da 
Pena de Morte para o Brasil? 
Margarida - Se isto for a

1
Provado será 

o maior caos! Nosso país já tem a
moral tão baixa com os índices
vergonhosos em relação M extermínio
de crianças; baixos salários; somos o
campeão em acidentes ele trabalho; a

Não bastasse todas as formas de 
nos encontramos agora às voltas e 
para aprovação da pena de morte n 
pelo deputado federal Amaral Neto 
eia e aproveitando do sentimento d 
soas, prega acabar com a violência 
conosco no JT sobre este assunto

1 

socióloga e presidente da Comis 

fome ... Enquanto a evolução nos outros 
países determinou a extinção desta lei, 
existem pessoas em nosso país 
tentando implantá-la. Penso que 
pessoas que se ocupam com a defesa 
ferrenha desta bandeira, como o Dep. 
Amaral Neto, o fazem porque se não o 
fizerem não tem do que se ocupar. 

JT- Um dos maiores argumentos dos 
defensores da pena de morte é o seu 
poder intimidatório. O que você pensa 
sobre isto? 
Margarida - Não existe lógica dos 
defensores da pena de morte. Está 
comprovado que nos países onde ela 
vigora, não houve diminuição �a 
violência. Pelo contrário. Os EUA são 
citados como exemplo: do ano de 1608 
a 1985, houveram 14000 execuções. 
proporcionalmente à população, a 

Que agora vai 

Que agora 

E que de m 

Trabalhare 

pela vida v 



PENA DE MORTE 

• 

a VI 
iolência existentes efT} n,;,sso país, 
m a prol?_osta de pleb1sc1to nacional 
Brasil. Esta proposta - apresentada 
esconde as causas reais da violên-
insegurança e indignação das pes

cam outra violência. Para conversar 
'!_ntrevistaf!10S Margarida Genevois, 
ao da Justiça e Paz de São Paulo. 

violência lá é 1 O vezes maior que no 
Brasil. Onde está o exemplo? Uma 
pesquisa feita no início do século na 
Inglaterra, mostra que entre 250 
enforcados, 170 tinha assistido 
pessoalmen-te à 1 ou 2 execuções. Em 
1886, entre 167 condenados à morte, 
que passaram pela prisão de Bristol, 
164 tinham assistido ao menos a uma 
execução. 
A ameaça da pena de morte, não impede 
um crime. Estes crimes são: 12 crimes 
irracionais provocados por momentos 
emocionais muito fortes, nos quais a 
pessoa não pensa em nada. 22 Quando 
premedita um crime, o criminoso sempre 
pensa que não vai ser descoberto. 3º O 
criminoso age sob pressão do momento, 
influenciado pelo álcool, drogas ou 
psicopatologias. A possibilidade da pena 
de morte não vai conter sua ação. 

a verdade, 

ale a vida, 

os dadas, 

os todos 

Foto: Jo�o Pere,ra 

JT- Quem são as vítimas da pena de 
morte? 
Margarida - Recentemente recebemos 
a visita dos advogados Brian Stevenson 
(dos EUA) e Fatah (Canadá). Stevenson 
nos disse que as vítimas da pena de 
morte nos EUA são os pobres, os 
negros, os latinos. As pessoas do 
dinheiro, com seus recursos conseguem 
sempre bons advogados e outras 
maneiras de se livrarem. No Brasil não 
seria diferente. Nós sabemos que falhas 
na educação; fatores culturais; má 
distribuição de renda; fome ... levam ao 
aumento da criminalidade. O que 
precisamos é atacar as causas da 
violência e não admitir a solução 
simplista da vingança social. 
Depois, em nosso país, já temos a 
pena de morte disfarçada. Só a polícia 
matou em 1984, 481 pessoas (153 a 
mais do que em 1983). Em 1990, 585. 
Muitas destas pessoas eram 
comprovadamente inocentes e, mesmo 
os culpados, deveriam ter direito à um 
julgamento dentro da lei. 
O assassinato impune oficial, só faz 
acirrar a violência e o bandido sabe 
hoje que é matar ou morrer. Esta 
também não é a solução. Se fosse, 
depois de tantas mortes, a criminalidade 
já haveria diminuido. 

JT- Você falou de pessoas inocentes 
que são condenadas ... 
Margarida - Sim. A pena de Morte 
além de imoral é perigosa. depois de 

aplicada, não é possível voltar atrás. 
Na história, o erro judiciário levou muita 
gente inocente à morte. O caso dos 
irmãos Naves é um exemplo. Estes 
dois trabalhadores rurais foram 
condenados e, depois que um deles já 
havia morrido na prisão, o suposto 
assassinado apareceu. 
A última execução de pena de morte no 
Brasil, ocorrida no final do século 
passado, foi um erro judiciário, 
reconhecido quando já não era possível 
voltar atrás, não havia como devolver a 
vida à pessoa injustamente morta pelo 
estado. Seu nome era Mota Coqueiro. 
Nos EUA, onde a justiça é tão minuciosa, 
em processo de condenção de 1893 à 
1979-21 pessoas foram condenadas à 
morte e sua inocência provada depois. 
Algumas foram salvas horas antes. O 
erro judiciário não possibilita reparação 
pois a vida não pode ser devolvida. 
Os Juízes são humanos e todos sujeitos 
à erros. 

JT- E quanto ao plebiscito que está 
sendo proposto? 
Margarida - Veja bem, quem está 
propondo este plebiscito, quer explorar 
o sentimento de insegurança e medo
generalizado no meio da população. O
medo da violência leva as pessoas a
serem violentas e é muito comum
ouvirmos a defesa exaltada da pena de
morte como única solução para a
diminuição da violência.
O simples fato de ser apresentado no
congresso esta proposta de plebiscito
é inconstitucional, porque a Vida é um
direito individual expressamente
proclamado. Imaginemos que fosse
proposto hoje ao povo votar pelo retorno
da escravidão ou de retroceder nos
direitos adquiridos da mulher como por
exemplo o direito ao voto. Seria um
verdadeiro absurdo! O mesmo ocorre
com o plebiscito pela pena de morte.

JT- Como podemos reagir e fazer frente 
a este plebiscito? 
Margarida - A proximidade da votação, 
no congresso nacional, de proposição 
relativa ao pleblicito sobre a pena de 
morte, exige de todos nós que nos 
manifestemos aos parlamentares 
conclamando-os para que se posicionem 
claramente contra tal proposta. Nós da 
C.J.P. de SP estamos propondo a todas
as entidades e pessoas que escrevam
ou enviem abaixo assinados a todos os
deputados o quanto antes possível.
Temos realizado também debates nos
bairros, em comunidades... possibi
litando à população uma discussão mais
profunda.

Rosell Dias e Leonardo Foschlera 

são militantes da JOCB 



Costurando 

a c:ultura 
lgarapé ... Uapé-Jacanã .. Açaí ... Carimbó ... Que bom tormos este espaço para intercambiar as 
culturas de cada canto do Brasil. Neste pequeno artigo, te convidamos à um pequeno passeio 

pela Amazônia, Belém ... perto de um Igarapé cheio de Uapé-Jacanã, bebendo Açaí com farinha 
d'água, ver o povo dançanc1o o carimbá. 

Uapé-Jaçanã ... 
No meio da mata, as águas 

transparentes e frias do lago de água 
doce, recebeu dos índios o nome de 
"Igarapé". A lend_a diz que no começo 
do mundo, uma lndia que se apaixo
nou pela lua, ficava todas as noites 
olhando para o céu. desejava que a 
lua a transformasse em estrela. 
Numa noite, olhando para um 
igarapé, a Índia viu a lua refletida nas 
águas e se jogou ao seu encontro, se 
transformando numa estrela das 
águas, numa planta de folha grandes 
e redondas, cujas flores se abrem à 
noite e soltam um perfume gostoso. 
Esta planta, que dá no meio da mata 
se chama "Uapé-Jaçanã" ou "Vitória
Régia". 

Carimbá e Siriá ... 
O tocador começa a tocar o 

"Curimbó'' ( curimqó significa: pau 
que produz som. E um instrumento 
que é feho com um troneo da árvore 
oco). O maracá, o reco-reco e o 
afoxé fazem a gente começar a se 
mexer. Inicia-se uma viagem ao som 
do banjo e da flauta ... As mulheres 
vão entrando, rebolando, rodando 
seus corpos e suas grandes e 
coloridas saias. Os homens as 
seguem girando por redor delas, num 
gingando bonito e envolvente. 
Agachados, com uma perna para 
frente e braços abertos, formam uma 
grande roda. ( Os negros trouxeram 
o rebolado e seus batuques, e até os
portugueses influenciaram nesta
dança). As pequenas histórias
contadas pelo cantador nos revelam
o quanto é bom pescar na beira mar
em noite de luar ... como se faz fari
nha d'água e como é boa a cachaça
desta terra. Poucos resistem a
dança. Muitos começam a dançar.

Na época da escravidão, negros e 
índios trabalhavam nos campos 
durante o dia e, no final das tarde, 
tinham de arrumar o que comer 
através da caça e da pesca. À noite, 
por causa da escuridão, pouco 
conseguiam. Voltavam entüo às 
senzalas e para aliviar a fome e o 
sofrimento cantavam e dançavam 
celebrando assim sua cultura. Num 
final de tarde, na praia, apareceu 
muitos siris, fáceis de apanhar. Os 
escravos puderam matar a fome 
tarde após tarde. Para comemorar 
fizeram a "Dança do Siriá'l.que come-

ça lenta e vai aos poucos aumen
tando de velocidade durante a músi
ca. O carimbá e o siriá são parecidos 
nos instrumentos, roupas e alegria. 

Açaí. .. 
Das matas daqui, sai também o 

"Açaí". Esta bebida que desde muito 
tempo atrás alimenta nosso povo, sai 
do "Açaizeiro" (a mais magra das 
palmeiras de onde se tira também o 
palmito). Por isto, as fábricas de 
palmito são responsáveis pela devas

tação de uma boa parte dos açai
zeiros da região. E 
a produção não fica 
aqui, vai para o Sul 
ou para fora do 
país, e o preço do 
Açai, sobe cada dia 
mais para nós. 

Aqui no Pará, o 
movimento cultural 
cresce, resiste e 
combate a cultura 
alienante, importada 
e enlatada que é 
imposta para nosso 
povo e para a juven
tude. Tentando res
gatar esta alegria, 
consciência da 
terra, da natureza e 
da história. 

Bom gente, é isto! 
Esperamos que 

quem more por aqui 
curta ainda mais 
nossa cultura, e 
quem ainda não 
teve a oportunidade, 
possa um dia 
conhecer de perto. 

Um cheiro do Pará 
procês. 

JOC de Belém 



4º Congresso 
Nacioinal da CUT 

No meio de toda confusão a que foi transformado o Brasil de hoje, de desmandos políticos, de 
recessão econômica, de arrocho salarial, de crimes e impunidades, um acontecimento de real 

significação para os trabalhadores aconteceu: foi o processo dos congressos regionais, estaduais 
e nacional da CUT, reafirmando-a como a principal e mais consequente referência poliítico e 

sindical dos trabalhadores brasileiros. 

Luiz Gambim * 

D 
esde que Collor assumiu a pre
sidência do Brasil, as dificulda
des para os trabalhadores só 

aumentam. Já, nas suas primeiras medi-
das, ele mostrou para quê veio. Con
seguiu instalar no país um clima de 
desconfiança, descrédito e incerteza 
nunca antes visto. E dentro deste clima 
implantando sua política de arrocho 
salarial, de desmantelamento da econo
mia, de esfacelamento das organizações 
civis populares e de destruição do Estado 
Brasileiro. 

Nas mãos de Collor e sua equipe o 
Brasil anda sem direção; é um paciente 
que agoniza. Só que o Brasil não é um 
conceito, o Brasil é concreto, é seu 
povo, sua economia, suas riquezas ... 
Mas o povo está faminto, a economia 
quebrada e as riquezas sendo entregues 
as capitalismo internacional. 

Será que o "Brasil Novo", a moderni
dade tão falada é esta estampada no 
Brasil atual? Arrocho salarial nunca 
visto igual, antes. Hoje o salário mínimo 
equivale apenas a 28%do que valia em 
1940, quando foi criado. Somos o país 
com o terceiro menor salário mínimo 
do mundo. Mas por outro lado, há 
capitalista brasileiro figurando na lista 
dos 1 O homens mais ricos do mundo. 

Soma-se a isto o desemprego, a 
inoperância do Congresso Nacional, o 
vedetismo do presidente, a corrupção, 
a impunidade ... 

CON CUT 
Dentro dessa dramátca situação bra

sileira, está colocado um acontecimento 
de máxima importância para o país, 
especialmente para os trabalhadores 
brasileiros: os congressos regíqnais, 
estaduais e nacional da Central Unica 
dos Trabalhadores (CUT). Foram 
milhões de trabalhadores brasileiros 
envolvidos neste processo de discus
são, de análise, de avaliação e de 
elaboração de propostas para o 
momento que estamos vivendo e para 
o futuro próximo.

Apesar de óbvio para nnuitos, cumpre 
destacar que a CUT, mesmo sendo a 
maior Central Sindical Brasileira, organi
zada e implantada em todo o território 
nacional, e sem dúvida, a maior força 
política e sindical dos trabalhadores 
brasileiros, é uma Central em contínuo 
processo de construção. Por isso, peri
odicamente realiza congressos para 
avaliar a caminhada, analisar o momento 
e encaminhar propostas de saídas. 

Rápido Histórico 
A CUT começou a nas:cer no final da 

década de 70, a partir ela mobilização 
dos trabalhadores e das greves que 
aconteceram, especia hlente na região 
do ABC paulista. 

As lutas desse período apontavam 
para a necessidade de criar uma central 
que unificasse todas as lutas dos 
trabalhadores e que criasse um novo 
sindicalismo mais democrático e com
bativo, diferente do sindi,calismo oficial, 
autoritário, corporativo e atrelado ao 
estado e que estava mais a serviço dos 
estado e dos patrões do que dos 
interesses e das necEissidades dos 
trabalhadores. 

Instalou-se, em todo o 13rasil, inclusive 
desafiando a força da ditadura militar, 
um amplo processo de discussão e 
mobilização, processo esse que resulta 
da realização do ENOS (Encontro 
Nacional de Oposições Sindicais), em 
1979. Um ano após, sob o impulso do 
ENOS e na tentativa ele estabelecer 
uma aliança entre as experiências das 
oposições sindicais e dos sindicalistas 
autênticos é realizado o ENTOES 
(Encontro Nacional dos Trabalhadores 
em Oposições à Estrutura Sindical). 

Ao mesmo tempo, aconteceram vários 
encontros nacionais, reunindo represen
tantes de trabalhadores do movimento 
sindical e dos movimentos populares 
em geral, donde resulta uma organiza
ção nacional chamada ANAMPOS 
(Articulaçãp Nacional do Movimento 
Popular e Sindical). 

Embasada em toda essa mobilização, 

a classe trabalhadora é convocada e 
realiza, em agosto de 81, a CONCLAT 
(Conferência Nacional da Classe Traba
lhadora) que decide criar a Comissão 
Nacional Pró-CUT, com a função de 
convocar e organizar o Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora, ini
cialmente marcado para 82, mas que 
devido a uma séria de problemas não 
se realiza naquela ano. 

Finalmente, em 83, acontece o 1º 

CONCLAT (Congresso Nacional da 
Çlasse Trabalhadora). que funda a CUT. 
E eleita a primeira direção nacional, 
com mandato de um ano e que tinha 
como tarefa principal a elaboração de 
uma proposta de estrutura e de estatuto 
para a Central e CUTs estaduais. 

Desde a fundação da CUT, já se 
realizaram quatro Congressos Nacio
nais: o 1 º em 84, em São Bernardo do 
Campo, SP: o 22 em 86, na cidade do 
Rio de Janeiro; o 32 em 88, em Belo 
Horizonte, MG e o 42 em setembro 
deste ano, em São Paulo, capital. 

A representatividade da CUT, nestes 
8 anos de existência, aumentou gradati
vamente. No Congresso deste ano, 
mais de 1.300 entidades sindicais, 
representando mais de 18 milhões de 
trabalhadores, se fizeram presentes. 

Desafios 
A responsabilidade aumenta diante 

dos desafios. E estes se dão em dois 
planos básicos: o primeiro a nível de 
organização e consolidação da Central 
e o outro a nível de atuação da CUT 
dentro da Conjuntura Nacional, estabe
lecendo políticas que mobilizem os 
trabalhadores no enfrentamento dos 
principais problemas que sofre a classe 
trabalhadora. 

Um aspecto muito significativo neste 
congresso, aliás, dentro do movimento 
operário como um todo, é a participa
ção, em grande número, da juventude. 
Embora, não se tenha ainda os dados 
oficiais, podemos afirmar que mais da 
metade dos delegados são jovens. Mas, 
a bem da verdade, ê preciso dizer que 



a ampla maioria da classe trabalhadora 
é constituída de jovens e que grande 
parte deles ainda não participa das 
organizações de sua classe. 

Outro desafio, que me parece signifi
cativo para a consolidação da Central é 
a ampliação da base de representação. 
No Brasil, somente 20% dos trabalha
dores são sindicalizados (É preciso 
dizer que os sindicatos filidos à CUT 
são, dentro do sindicalismo brasileiro, 
os sindicatos que têm maior número de 
trabalhadores sindicalizados) e, além 
da alta taxa de desemprego, é muito 
grande o número de trabalhadores no 
setor chamado de economia informal, 
isto é, trabalhadores sem carteira assi-· 
nada; os números chegam à casa dos 
17 milhões de trabalhadores nesta situ
ação. Este universo de trabalhadores, 
de modo geral, não participa e sobre 
eles é que é jogado todo o poder da 
forçà da ideologia burguesa. 

Apesar de todas as dificuldades por 
que passa o país, de todos os desafios 
que se apresentam, o 4º CONC UT foi 
um marco na história do movimento 
sindical brasileiro. Foi um momento de 
avanço e consolidação da CUT. reafir
mando-a como a Central melhor estrutu
rada, melhor implementada e melhor 
posicionada na conjuntura brasileira. 

• Luiz Gambim é militante da JOC e
sindicalista em Porto Alegre - AS

r-------------. 

Jornal 

JUVENTUDE TRABALHADORA 

Preço por 6 edições: 
- ass. simples - Cr$ 2.500,00

- ass. de apoio - Cr$ 5.000,00

- jornal avulso - Cr$ 450,00

Para recebê-lo: 
Envie seu nome e endereço com
pletos podendo pagá-lo: 
- c om cheque nominal à
Juventude Operária Católica
Brasileira.
- ou depositando o valor da assi
natura no Banco Jtaú SA- Conta
Corrente n2 09517-4 Agência
0349 (Envie-nos o comprovante
do depósito)

Nosso Endereço: JOCB 
A.Condessa de São Joaquim,
215 - Bela Vista - São Paulo SP
CEP 01320
Fone: (011) 278 0099
. ____________ .. 

Uma 

foice 
longe 

da terra 
Um pouco das história daqueles que 

lutam pela terra, pela reforma agrária, 
por um direito que lhes foi roubado 
você pode conhecer neste livro editado 
pelas VOZES. t,Jão se trata de ficção 
nem romance. E o relato da dramática 
luta dos Sem Terra, espalhados por 
diversos acampamentos. 

Uma foice longe da terra retrata o 
conflito da praça da matriz no centro de 
Porto Alegre, ocorrido dia 8 de agosto 
de 1990. Relata minuciosamente os 
fatos, mostrando a opiniao de diversas 
pessoas e entidades. 

Travessia - Revista do Migrante 
A informação invade nossos sentidos, 
A formação, é preciso buscá-la. 
Travessia é uma revista cientifica, 

de línguagem acessível. Ab0rda os mais 
diversos temas a partir da realidade 
daquele que com sua saga costura e 

tece este pais de norte a sul. O Migrante. 
Leia-assine e divulgue. Informações: 

CEM - Centro de Estudos Migratórios 
Rua Vasco Pereiré:\, 55 - Liberdade 
São Paulo - SP - CEP 01514 
Fone: (011) 278 6227 
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"Eles ainda estão matando o povo, matando o povo e se divertindo muito" (Bob Mar/ey) 

Arles (21/03 a 20/04) 

� 

Leão (22/07 a 22/08) organizarem-se contra o·serviço militar 
É bom não permitir, aria- Enquanto escrevo, leoni- obrigatório. Nem tudo que é verde é 
no(a), que sua vida seja no(a), taciturnas e�trelas ecológico, escorpião. 

- oomo um la� desabitado. visitam o céu de Teresina, 
Toda rebeldia precisa ser chão do nordeste onde 

� 

Sagitário (22/11 a 21/12)
direcionada, como um rio estou. E, de longe, lá de O DEUS das matas, 

que busca o mar. É preciso levar o grito Minas, uma mulher e uma criança vêm senhor dos sons e mestre 
e a alternativa ao mesmo tempo. Veja visitar-me. dãndo sinal de esperança e da luz visitará a sua casa 
que ELLES estão por cima mas " o saudade. Estou partilhando com você, ao fim da tarde do 211 
tempo não pára" e casa velha um dia leonino (a),, esta possibilidade de nova decanato. Cuide que a 
cai, como tudo que é podre, ariano(a). terra e novo dia. Está chegando a hora casa permaneça sempre aberta aos 

Touro (21/04 a 20/05) 
Vai começar a fase das 
oorq.iistas e dos prazeres 
taurino. Mas tudo dep�n
de de você. Estou sugerin-

. do-lhe um cheiro de jas-
mim pelas·manhãs e o uso de roupas 
brancas com flores lilases durante a 
primavera (Todavia continue evitando 
o verde-amarelo}. A fase é, também,
indicada para viagens longas. Para ma
ior equilíbrio físico e mental faça excur
são pelo corpo do homem ou da mulher
que você ama. E pense selll)re taurino:
reprimir-se não é a solução.

Gêmeos (21 /05 a 22/06) 
Alegria, dinamismo e cria
tividade são os traços prin
cipais dos geminianos(a). 
Neste s�ntido, os nativos 
deste signo tem muito a 

contribuir·com a organização das mani
festações populares. As mulheres de 
gêmeos, fascinadas pela rebeldia, de
·vem, ao fim do primeiro decanato, expe
rimentar a rebeldia contra o poder de
chefes, pais e namorados. Vejam gemi
nianos que de tão macho o mundo
ficou feio.

cancer (22/06 a 21 /07) 
Para os nativos de câncer 
que não concordam que 
o Brasil seja vencido no
mercado internacional;
que não concordam que

a câmara federal seja Habitat de narco
traficantes; que consk:teram como crime: 
"lesa-pátria" a prostituição de adoles
centes e o suicídio de f ndios, os aslros 
recomendam a participação no 511 Con
gresso Nacional de Jovens Trabalha
dores. Para mudar é preciso participar. 

em que viveremos livres de todos os que chegam. Segundo os Astros, 
medos e habitaremos nos igarapés sagitário é o signo da música, da litera
como a areia, os peixes e as lendas. tura e da alegr,a. Espalhe humor por 

Virgem (23/08 a 22/09) 
Eternamente críticos e ao 
mesmo tempo apaixona
dos pela vida, os nativos 
de virgem sabem livrar
se das tempestades e 

oonstruir o cotidiano de maneira simples 
e criativa. Todavia, paciência, virginia
no(a}I É preciso deixar que. os trigais 
amadureçam. Depois virá a colheita, a 
comunhão e a festa. E atenção: em se
tembro começará a Campanha Salarial 
dos Bancários. Sindicalize:se! Solida
rize-se! Participei 

Libra (23/09 a 22/10)
Ordem e desordem são 
palavras de difícil com
preensão pra rruita gente. 
Até mesmo para o 
presidente COLLOR, con

siderado por . alguns como pessoa 
sensata e inteligente. Veja você libri
ano que o salário mínimo, para uma 
família de quatro pessoas, deveria ser 
aproximada[Jlente 150 mil cruzeiros 
(agosto). A ordem do governo é que 
seja pago apenas 42 mil e que chame 
a polícia para prender aos descontentes 
que aLE chama de desordeiros (princi
palmente quando são da CUT e do 
PT). Dá prá entender, libriano(a)??? 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Uma grande virtude dos 
nativos de escorpião é a 
imensa capacidade de se 
oporem às situações que 
não lhes permitem o 

exerc1c10 da liberdade de escolha. 
Devem os adolescentes deste signo 

esta cidade, sagitário. 

Capricórnio (22/12 a 20/01)
O coração indefinido en
tre partir e ficar é sinal de 
dúvida sobre que rumo 
dar ao seu amor. Eu lhe 
recomendo Ousadia ... É 

preciso sempre dar o primeiro passo. 
Entenda que a vida é um porto. Quem 
nunca partir, nunca irá conhecer a 
tempestade e a delícia das águas. 
Coragem! Capricórnio. 

• 

Aquário(21/01 a 19/02) 
Confesso, aquariano, que 
há um esforço m.Jijo gran
de no sentido de fazer 

. um horóscopo menos 
ácido e até mais doce, 

como aqueles publicados no "Jornal do 
Brasil". Acontece que habitam nesta 
casa alguns astros que gostam de 
criticar tudo. E quem paga o pato, é o 
governo, coitado. Os astros não vêem 
qu·e COLLOR tem feito todo o possível 
para mudar o Brasil, inclusive ven-
dendo-o no exterior. · 

Peixes (20/02 a 20/03) 
Sensíveis a realizadade 
dos jovens trabalhadores; 

,....__ contrários às mentiras e 
��.;;.- distorções de todas as 

manchetes da rede 
Globo; os astros recomendam aos 
nativos de peixes a leitura dos jornais e 
revistas não comprometidas com a 
causa dos ricos. Sugerem, também, 
que a curtíssin10 prazo, amigo de peixes, 
faça a assinatura deste precioso jornal. 
Venceremos juntos, companheiro(a)! 



T R A B A L H .A D O R A 

Ano II. N9 9 .. __ :são Paulo, Novembro de 1991 



Motivação a Luta Social 
Alberto, Abib Andery 

A redação do J. T. recebeu uma carta na qual o leitor p«�rgunta ao psicólogo de plantão deste jornal: 
"Por que na juventude de hoje há jovens tão ativos e responsáveis, ao lado de outros, totalmente 

passivos e omissos frente aos desafios da sociedade injusta em que vivemos?" 
A psico�ogia traz de fato alguma luz a essa questão. 

A 
constatação do nosso leitor é 
verdadeira: há dois tipos de 
jovens no que diz respeito à luta 
social: os que assumem cora

josamente essa luta e os que tem hor
ror a qualquer engajamento social. O 
que os diferencia não é nem inteligência 
nem força física nem coragem. O que 
acontece é que uns são motivados pelo 
ambiente familiar, escola e pela 
amizade à luta social e outros são 
desmotivados pelo ambiente social. 

O que é motivação ? 

Um bom exemplo: Um carro pode 
estar em pleno estado de conservação 
mecânica rnas mesmo assim não pode 
andar um metro sequer se não tiver 
álcool ou gasolina no tanque. Assim 
também um jovem pode ser muito 
saudável, inteligente e forte mas só se 
dedicará às lutas sociais se estiver 
motivado para isso. 

Motivação nesse contexto designa, 
pois , razões fortes e emocionais que 
levam um jovem a desencadear ações 
coerentes de militância social 

No ser humano, há motivaçoes que 
são básicas ou essenciais para a vida: 
são, por exemplo, a fome, a sede, o 
sexo e a auto-afirmação. Presentes no 
organismo, dão impulso a várias 
atividades como as de procurar 
alimento, bebida, afeto ou defesa de si 
mesmo. Essas motivações básicas não 
precisam ser aprendidas. São 
geneticamente programadas e 
instintivas. Já outras motivações 
humanas com a motivação à luta social 
são complexas e exigem um longo 
aprendizado pela vida e uma 
realimentação ideológico espiritual que 

alguns jovens recebem no curso de 
sua educação e outros não. É isso que 
explica porque alguns. jovens são 
absolutamente incapazes de uma ação 
militante em prol de seus amigos e de 
sua classe social enquanto outros 
jovens se distinguem bem cedo dos 
demais enquanto lutadon9s e altru1stas. 

Necessidade da luta 

A motivação à luta soei ai é aprendida 
no ambiente social ou com os pais, ou 
na igreja ou escola ou ,com os com
panheiros. Não é instintiva, como a 
fome ou sexo, mas fruto ele uma intera
ção em que os militantes de hoje
influenciam os militantes de amanhã. 

Assim como a criança recém
nascida, ao sentir fome, não fica 
paralizada mas chora e esperneia para 
ser alimentada e suga avidamente o 
seio da sua mãe, assim os jovens que 
aprenderam no seu ambiente social a 
necessidade da luta social tornam-se 
ativos e capazes de mobilizar outros 
para suprir as necessidades sociais. 

Na sociedade brasileir.a, a juventude 
enfrenta sérios problemas como a dete
rioração das condições de vida, de ín
trução, de empregos, de prazer em vi
ver com dignidade etc. A. não ser que 
os jovens aprendam a magir a essas 
carências, aprendam como devem ir à 
luta , ninguém irá fazer nada para eles 
e por eles. 

Mas infelizmente essa motivação à 
luta nem sempre é despertada nos 
jovens por seus pais, pela escola, pela 
igreja, ou pela comunidade. Pelo 
contrário, o que se observa hoje é um 
estímulo crescente à imobilidade e à 
passividade. O sistema estimula 

distrações para impedir que a juventude 
participe de lutas sociais que lhe dizem 
respeito. Consumismo, sexo fácil, 
propagandas alienantes nos meios de 
comunicação de massa , além das 
drogas são expedientes usados para 
desinformar a juventude e dissuadi-la 
de qualquer reação às condições 
insatisfatórias da vida. 

Há infelizmente os que escapam a 
esse condicionamento generalizado e 
tem a sorte de encontrar um ambiente 
social que denuncia as carências e 
estimula ações e lutas sociais. 

Aprendendo a lutar 

Todos os jovens trabalhadores 
vivem carências reais mas muitos não 
prestam atenção a elas nem conhecem 
suas causas nem como fazer para 
combatê-las. O trabalho de tomar 
consciência dos problemas vividos pela 
juventude trabalhadora e suas causas 
é o primeiro passo para se motivar um 
jovem a partir para a luta. 

Depois, é preciso conhecer as 
experiências de ação militante de outros 
jovens engajados na luta social. Através 
da amizade e de reuniões de jovens, 
essa experiência pode ser transmitida 
num clima de alegria, força e prazer. 
Finalmente é preciso cobrar ações 
militantes de cada jovem para que ele 
aprenda pela sua própria ação a se 
tornar militante. 

É principalmente o jovem amigo e 
companheiro que deve motivar os 
outros jovens iniciantes. 

Não se nasce com motivação à luta 
social. Aprende-se a ser militante. 

Alberto Abib Andery 
( é assessor da JOC de SP ). 
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EC0-92: 
ECO? De que vozes? 

Ronaldo Gomes Neves 

A
Assembléia Geral das Nações 
Unidas (ONU), em 1989 con
vocou a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento: cuja sigla em inglês 
é Unced/92, e para nós, CNUMAD, 
ECO-92 ou RIO-92. 

Esta Conferência, que se realizará 
no Rio de Janeiro ( no Riocentro) do dia 
01 ao 12 de junho de 1992, pretende 
ser um fórum de debate, onde, os 
países participantes, através de seus 
Chefes de Estado, deverão definir 
fórmulas de harmonizar o desen
volvimento econômico e a proteção 
ambiental. 

Esta iniciativa dá continuidade à 
Conferência de Estocolmo, onde, pela 
primeira vez, em 1972, os países se 
reuniram para discutir a sobrevivência 
do planeta. 

Além da programação a ser desen
volvida na cidade do Rio de Janeiro, 
haverá em Curitiba, o Fórum Mundial 
das Cidades, para discutir as relações 
entre as questões urbanas e o meio 
ambiente; em São Paulo, uma exposi
ção internacional da tecnologia ambien
tal; e em Brasília, após a Conferência 
do Rio, um encontro da União lnterpar
larnentar,que pretende reunir parlamen
tares de todo o mundo para discutir po
liticamente os resultados da ECO-92 

Um Grande Teatro 

O governo federal, e os governos, 
estadual e municipal, do Rio já estão 
bem mobilizados para o evento. Só a 
cidade do Rio, já recebeu em verbas 
federais, a garantia de pelo menos 
US$ 1 00 milhões para tocar obras 
consideradas essenciais para que a 
cidade receba melhor os 40 mil 
visitantes previstos. Os agentes de 
1urismo, também se mobilizam, e fazem 
pressões contra a presença de menores 
de rua, mendigos e camelôs na cidade 
durante esse período. Enfim, todos que 
podem lucrar politicamente e/ou 
economicamente, começam a se 
mexer .. Como diz o deputado federal 

Fábio Feldmann,"desde já salta aos 
olhos que está em curso acelerado a 
construção deu m cenário deslumbrante 
para o evento". 

Certamente a ECO-92 não pretende 
questionar as relações internacionais 
vigente: relações estas, em que os 
países ricos, após esgotarem seus 
recursos naturais passam a explorar 
os recursos dos países pobres em seu 
proveito, e, na eminência do perigo que 
corre todo o mundo com a exploração 
desregrada, impõem a si o direito de 
controle dos bens naturais desses 
países: maquiando, desta forma, com 
uma alegoria ecológica, um "novo 
modelo econômico" qu1:l continuará 
privilegiando os países do 1.Mundo em 
detrimento dos países do 3.Mundo. 
Como diz José Carlos Marques, da 
comissão de meio ambit:lnte ·da CUT 
nacional, " a ECO-92 nada mais será 
do que um grande teatro no qual os 
melhores papéis caberão aos países 
do Norte". 

Nesse contexto cabe-nos perguntar: 
e a sociedade cívil, como atuará?a 
ECO-92 fará eco de que vozes? 

Sabemos que a natureza existe para 
o ser humano viver nela e dela, e por
isso, não adianta preservar a natureza
se também não se preserva o ser
humano. Como diz o sociólogo Herbert
de Souza(Betinho): "há que preservar
primeiro o que existe de mais precioso
na natureza: a humanida1de".

A ECO-92 chega para discutir o 

verde num Brasil marcado pelo 
vermelho de tanto sangue derramado 
graças à ganância dos países ricos 
que continuam explorando nosso povo 
e tratando nosso país como colônia de 
seu imperialismo. 

Nesse sentido, não se pode discutir 
a natureza esquecendo o ser humano 
margina lizado, exp lorando e 
descaracterizado. Como diz ainda 
Betinho: " devemos lamentar o corte 
inútil de árvores, mas não podemos 
admitir. .. a morte e o assassinato de 
crianças de rua, pobres e abandonadas. 
Devemos lamentar e impedir a poluição 
dos rios e mares, mas não podemos 
admitir a violação sistemática dos 
direitos humanos, o desemprego, a 
miséria e a fome". 

Consciente dessa situação e da 
necessidade de que os trabalhadores, 
e a sociedade civil em geral, não sejam 
meros espectadores de um monumen
tal encontro internacional; 
paralelam·ente à EC0-92, está sendo 
organizado pelos vários movimentos 
populares e seguimentos civis o Fórum 
Global, cuja finalidade é fazer eco às 
vozes daqueles que não tem voz nas 
relações econômicas internacionais, e 
consequentemente na ECO-92. 

1.CEDI.Aconteceu.Suplemento do
n.575,setembro/91

2.ECOLOGIA e desenvolvimen
to,n.1,2 e 3 ano 1 

Ronaldo Gomes Neves 
( é assessor da JOC-Mauá-SP ). 



O elevadq número de violências 
a que as pessoas e grupos 

sociais s§o submetidos 
diariamente no Brasil é de 

conhecimento de todos. Neste 
artigo procuramos refletir sobre 

as raízes profundas de tantas 
agressões. 

, 

E 
raro encontrar quem não pre
senciou ou não sofreu agres
sões injustas ou não tenha
algum parente ou antigo vitima
do por alguma espécie de 

violência pessoal ou grupal. No rol das 
violências de tipo individual te-mos 
assaltos, sequestros, crimes de morte, 
atropelamentos, brigas, estu-pros, etc. 
Na lista de violências de cu-nho social, 
há violência contra os traba-lhadores 
do campo gerando centenas de 
assassinatos anuais de líderes cam
poneses. Nas cidades industriais, os 
operários e demais trabalhadores urba
nos sofrem salários baixos, desempre
go e fome; os ambientes de trabalho 
são agressivos à saúde e à dignidade 
humana. O Brasil é um dos campeões 
mundiais no número de acidentes de 
trabalho. Há grupos sociais mais 
atingidos por todas essas violências, 
como os negros, os menores de idade, 
os jovens desempregados, os índios, 
os encarcerados e as prostitutas. 

Mais do que amontoar estatísticas, 
o melhor é procurar entender porque
há tanta violência no Brasil hoje e
procurar saídas para esse quadro tão
desolador.

A colonização 

O Brasil "descoberto" há 500 anos, 
sempre experimentou forte violência 
dos colonizadores europeus contra os 
indígenas e depois contra os negros, 
ambos utilizados como mão-de-obra 
escrava nos latifúndios de algodão, de 
açúcat -e de café. Mesmo depois da 
"libertação" dos escravos, os negros, 
os mestiços e os brancos caboclos 
continuam sujeitos ao domínio 
autoritário e violento dos mesmos 
senhores e donos das capitanias, dos 
engenhos, das fazendas e seus 
sucessores urbanos, os capítalistas
patrões das cidades industrializadas. 

Porque tanta 
violência no Brasil? 

Essa violência ancestral só será 
superada a longo prazo através do 
processo de democratização da 
sociedade e através do inconformismo 
e da coragem da população oprimida. 
Vale lembrar aqui que hem todos os 
índios se submeteram à violência dos 
colonizadores. Os negros escravos 
criaram seus territórios livres chamados 
quilombos. Os camponeses espulsos 
de suas terras criaram sindicatos rurais 
e movimentos dos sem terra. Os operá
rios reagem com greves e organizações 
sindicais de luta. Surgiram recen
temente movimentos de defesa dos 
direitos dos índios, dos negros, da 
mulher e dos presos. Mas muito resta 
ainda a fazer para libertar os brasileiros 
do ranço colonial e de suas violências. 

A dívida externa 

A expressão mais atual da violência 
colonizadora é a dívida externa. Os 
países do primeiro mundo mantém até 
hoje o controle de nossa independência 
através dos empréstimos de capitais e 
venda de tecnologia taxando essa 
dívida com tão pesado juros que se 
torna impossível pagá-la. O que o País 
envia em dólares para o pagamento da 
dívida deixa de ser aplicado aqui mesmo 
em forma de escolas, hospitais, 
estradas, novos empregos, habitação 
etc. O resultado é má qualidade de vida 
do brasileiro. Só um poderoso 
movimento nacional e internacional de 
solidariedade pode impedir que as 
relações entre países cr,:dores e 

endividados se alterem. Essa é uma 
das condições necessárias para a 
diminuição da violência no Brasil. 

Elites autoritárias 

Outra causa da violência geral são 
as elites brasileiras ou pseudo-brasi
leiras mais voltadas para fora do País 
do que para dentro. Elites econômicas, 
políticas, intelectuais, culturais que são 
donas ou administradoras de terras, 
das empresas, dos meios de 
comunicação social e só se preocupam 
com o próprio enriquecimento e de 
seus filhos e afilhados e tem um 
profundo desprezo pelo povo pobre do 
Brasil. Sonh'am só em viver uma vida 
de ricos, sem pátria, e não exilam em 
utilizar todo tipo de violência para 
conseguir seus objetivos. Como as 
elites atuais são donas também dos 
meios de comunicação de massa 
utilizam-se dos recursos da imprensa, 
do rádio e principalmente das TVs, 
para divulgar a violência gratuita, 
através de filmes agressivos que 
servem de escola para todos, difundindo 
um padrão de violência que crianças e 
jovens assimilam com facilidade. 
Democratizar os meios de comunicaçã9 
de massa, tirá-los das mãos da 
burguesia nacional e internacional, deve 
ser uma bandeira de luta para terminar 
com a pior das violências hoje que é o 
envenenamento das mi;mtes e corações 
dos filhos dos trabalhadores. 

Coordenação Nacional da JOCB 



APARTHEID: 
Gatos à parte 

Sirla Rodrigues 

Discriminação, preconceito e racismo são 
termos e sentimentos inseparáveis 

uma vez que diferencia, pré-conceitua 
e afirma a superioridade ou í 

nferioridade de uns sobre os outros. 

O 
racismo é um "sistema que 
afirma a superioridade de uma
raça sobre outra" pregando em 
particular, o confinamento dos 

inferiores numa ·parte do país( 
segregação racial ), que pode se dar 
com o apoio da lei como é o caso do 
Apartheid e extra-legalmente como é o 
caso da Bolívia, onde os índios e 
Cheios( mistura de índio com branco ) 
estão proibidos de frequent ar 
determinados lugares. 

Na história, o racismo, tomou uma 
conotação mais forte como nascimento 
do capitalismo. Adolf Hitler, líder 
Alemão, era um racista declaradamente 
genocida, ou seja, aquele que pede ou 
participa do extermínio de uma 
determinada raça. Entre 1933 e 1945( 
fim da 2ª Guerra Mundial) o nazismo 
perseguiu e assassinou milhões de 
judeus em todo o mundo. 

Na Africa do Sul, os Afrikaaners 
(minoria branca) controlam os outros 
4/5 da população originariamente negra. 
Isto ocorre desde ·1948, quando 
começou a vigorar o regime racista do 
Apartheid. Assim um operário negro 
que se ausentar de seu trabalho por94 
horas, além de ser demitido, poderá 
ser preso por um período de 3 meses. 

No último ano, devido a fortes 
pressões externas e internas, vão 
sendo dado passos no sentido de 
atenuar a segregação, mas sabemos 
que o respeito à dignidade integral do 
negro naquela região poderá levar 
décadas a té séculos para ser 
concretizada. 

Colonialismo e Pressão 

Em 300 anos de escravidão, os 
europeus comercializaram 300 milhões 

de pessoas para a América. Na longa 
viagem, nos porõesdos navios, muitos 
eram jogados ao mar. 

É necessário registrar ainda, que 
em 50 anos, os bandeirantes, aqui no 
Brasil, assassinaram 1 milhão de 
índios.( Mas isto a história oficial não 
conta). 

Racismo no Brasil? 

Nós brasileiros, dizemos sempre 
que as pessoas devem ter os seus 
direitos respeitados, que ninguém é 
melhor que ninguém e o que valenuma 
pessoa são as suas intenções e valores, 
não sua raça.Mas será que na prática 
as coisas funcionam assim? 
Recordemos algumas situações: 
Horário de recreio nas escolas. As 
crianças ansiosas para merendar e 
brincar, saem correndo da sala então a 
professora grita: "Esperem aí. cambada 
de índios!"; out�o exemplo: A situação 
do pais ( que não é o Brasil) está difícil. 
Muito desemprego, inflação alta, 
miséria, menores abandonados, 
sequestro, etc. Parâ traduzir isto, nós 
colocamos a mão no queixo e dizemos: 
"É. A coisa tá preta!"E o que dizer dos 
jornais que ao publicarem uma "oferta" 
de emprego, dizem admitir somente 
pessoas claras ou de boa aparência? E 
aquela frase usada: "Ela é preta mas 
até que é bonitinha" não serão 
,expressões do racismo que estão 
encubados em nós e insistimos em não 
admitir? 

Nos livros de geografia e história, 
utilizados em nossas escolas, nas 
entrelinhas, vamos descobrir que o 
termo "mulato" vem da palavra "mula" 
(animal) e que durante aproxi
madamente um século, a igreja discutia 

se os índios tinham ou não alma.Sobre 
a contribuição das três raças (índios, 
negros e brancos) para a formação do 
povo brasileiro, os livros dizem que os 
negros teriam contribuído com o 
vatapá(tipo de alimento) e o índio com 
o gosto pelas cores fortes. Mas é hora
de nos perguntarmos: teriam sido
mesmo só estas as contribuições? E a
riqueza econômica deste país( extração
de materiais preciosos, produção de
cana de açúcar etc ... ) teriam sido
asseguradas por quem senão pelos
negros e pelos índios? Ainda lendo nas
entrelinhas dos livros didáticos veremos
que com o fim da escravidão o Brasil
incentivou a imigração oferecendo aos
colonos Alemães, Suíços e Italianos os
nossos empregos, deixando o negro,
que antes produzia toda a riqueza, ao
Deus dará.

Racismo X Resistência 

Vítimas do racismo, muitos acabam 
negando sua identidade racial e cul
tural. Alguns negros alisam os cabelos 
e os índios Caiapós se suicidam devido 
à realidade em que vivem e pelo choque 
cultural imposto pela cultura branca. 

Mas a história da humanidade é 
construída de dor e de alegria, ganhos 
e perdas. Num determinado momento 
uns parecem vencidos, então juntam 
as forças, respiram fundo, levantam a 
cabeça forçando a abertura de novos 
horizontes e novas perspectivas, 
possibilitando ao homem a 
redescoberta da sua identidade e 
dignidade. 

$iria Alves Rodrigues 
(Militante da JOC 

de Belo Horizonte) 
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T.Quanto tempo vocês ficarão
por aqui?
Gomes: Se Deus quiser, de 3 a
4 anos.
JT.Como foi o processo de

eleição? Pintou algum conflito? 
Gomes:Ah, foi comotodo processo 

de eleição: às vezes tenso. A gente fica 
sempre na expectativa d.e se vai ser ou 
não eleito e também inseguro diante do 
tipo de trabalho a ser desenvolvido. 

JT. Durante estes anos em que 
vocês ficarão na coordenação nacional 
como irão se relacionar com a família, 

. 
?amigos .... 

Lourdes: Penso irem casa sempre 
que possível. Amigos eu espero fazer 
muitos por aqui. 

Gomes: Vai ser difícil o 
relacionamento com a família. Há dois 
meses que estou aqui e ainda não fui 
em casa. A minha namorada já esteve 
aqui uma vez. Parece que nossa relação 
vai se dar mais por telefone: dia 1 O de 
novembro é aniversário dela. Não 
vamos estar juntos porque estarei em 
reunião. 

JT. Além de vocês, outros jovens 
compõem a coordenação nacional da 
JOC. Qual a expectativa de vocês em 

, 

DE FE E RE 
relação ao trabalho em equipe? 

Gomes: Eu imagino que deva ser 
um trabalho fraterno, de boa relação, 
de bastante transparência. 

Lourdes: Vai ser positivo pelo fato 
da gente ter momentos para revisão. 
Não vai ser um trabalho isolado. 

JT.Vocês já possuem experiências 
de trabalho em equipe? 

Lourdes: Sim. Eu participei da 
coordenação da oposição comerciária 
em Curitiba. Fiz parte da coordenação 
da JOC local e da equipe de secretaria. 
Agora vou experimentar uma 
convivência mais direta; viver na mesma 

· casa. dividindo as responsabilidaqes.
Gomes: O convívio mais direto a

gente só tinha na família.
JT. É difícil a convivência com

pessoas de regiões e de culturas
diferentes?

Gomes: Há muitos pontos comuns
entre as pessoas que compõem a
coordenação nacional. O principal deles 
é que todos nós temos a mesma origem.
Somos todos trabalhadores. Mas não
é fácil. As pessoas pensam diferente
sobre muitas coisas e têm maneiras
diferentes de lidar com as coisas. Aqui
temos que trabalhar dentro de uma
visão coletiva.

Lourdes: mas convivendo a gente
tem a oportunidade de conhecer as
pessoas e as culturas que elas
expressam.

JT. No fundo o que os motiva a
viver esta experiência?

Gomes: Quando a gente assume a
JOC, a gente vai aprendend9 aos
poucos que a luta traz necessidades
que, às vezes, se colocam acima de
nossas vontades pessoais. A motivação
vem da crença nêste compromisso e
da confiança· que os companheiros
depositaram na gente.

JT. Vocês receberam alguma
capacitação para este trabalho?

Lourdes: A nossa própria
experiência é o tu ndamental; a vivência
diária com os jovens trabalhadores; as
nossas experiências de luta.

JT. Entrando noutro campo, como
anda a relação da JOC com a hierarquia
da igreja católica?

Loudes: Nosso trabalho recebe 

Desta vez nossos entrevistados s 
recentemente foram eleitos para 

Brasileira. Trata-se de Lourdes Cân 
de Curitiba (PR) e José Gomes de 

Cariacica(ES). Nesta entrevista 
expectativas com o trabalho e do 

Para quem pensa que o sonho ac 
esperança e a luta:"Para que a 

Antonio A 

apoio de muitos bispos. Mas há também 
aquelesquenãodãoapoio. Nós somos 
igreja e estamos construindo a teologia 
da libertação. 

Gomes: Temos recebido muito 
apoio dos bispos para o nosso trabalho. 
Ás vezes a relação é tensa. pontilhada 
de conflitos. mas que são partilhados e 
discutidos numa perspectiva de 
superação. 

JT. A nível internacional, a relação 
com o Vaticano é complicada? 

Lourdes: Tem havido dificuldade 
da Santa Sé em trabalhar com a 
Teologia da ·Libertação. Parece que 
querem voltar atrás. A divisão da JOC 
Internacional, uma vez que os países 
que saíram da JOCI tiveram apoio da 
Santa Sé, expressa. em parte, esta 
linha de )rabalho (mais conseNadora) 
que querem implementar. Mas as 
coisas estão sendo discutidas. 

JT. O golpe militar de 64 atingiu em 
cheio a JOC. Como é que o movimento 
se reconstruiu? 

Gomes: A partir de um esforço 
próprio dos militantes que se 
dispuseram a deslocarem-se de uma 
região para outra, fazendo nascer a 
JOC em cidades onde ela fora extinta 
devido a repressão. Contamos também, 
com o apoio dos assessores e de 
setores da.hierarquia da igreja, mas o 
fundamental foi o compromisso dos 
militantes. 

JT. Onde há JOC atualmente? 
Gomes: Em 14 estados, atingindo 

uma boa quantidade de cidades. 
JT. Onde atuam os militantes da 

JOC? 
Lourdes: Em espaços bem 



� o dois jovens trabalhadores que 
coordenação nacional da JOC 

ida da Silveira, 26 anos, da cidade 
/iveira Filho, 25 anos, da cidade de 
/es falam de suas experiências, 
movimento do qual fazem parte. 
bou Lourdes e Gomes receitam a 
ente possa mudar o mundo". 

drigues 

diversificados: comunidades, fábricas, 
grupos de jovens, comércio ... Estmos 
iniciando um trabalho com estudantes. 
Existem militantes na direção do 
movimento popular e sindical. Algumas 
regiões, junto às CEB's. 

JT. No meio rural a JOC não atua? 
Lo urdes: Ainda não. Existe 

dificuldade porque os militantes estão 
nas cidades. Estamos fazendo um 
trabalho em conjunto com o MJRC( 
Movimento de Jovens Rurais Cristãos 
) através do 5º Congresso Nacional. 

JT. A JOC se define como 
movimento cristão. Como os militantes 
da JOC vivem a espiritualidade? 

Gomes: A mintia espiritualidade tem 
um ponto de partida e outro de chegada. 
O Primeiro é a realidade em que 
vivemos e o segundo é o que chàmo de 
Reino de Deus. Não creio que seja 
possível construir o Reino de Deus 
sem transformar a realidade. 

Lourdes: A espiritualidade vem da 
vivência do militante, em seu meio. 
Existem várias maneiras de viver a 
espiritualidade. Os elementos comuns 
são: a Militância, a Partilha, o Confronto 
e a Celebração. 
, JT. Como se relacionam jovens 

católicos e protestantes dentro da JOC? 
Gomes: Em vitória neste momento 

de preparação do 5º Congresso, a gente 
tem conseguido envolver jovens da 
Presbiteriana Unida, da Luterana e da 
Batista. A Joc trabalha a fé, a 
espiritualidade numa perspectiva 
batante ecumênica. Isto abre 
possibilidades de um trabalho mais 
amplo. 

JT. A outro nível, quais as  

características dos jovens com os quais 
a JOC trabalha? 

Lourdes: Filhos de trabalhadores, 
de idades diversas quase sempre sem 
nenhtJm tipo de participação anterior a 
JOC, jovens que dependem de um 
salário para sobreviver; estudantes, 
desempregados. 

JT. E com Darks, anarco-punks, 
pixadores ... , a JOC trabalha? 

Gomes: Ainda não temos 
experiências muito concretas nestes 
campos, mas em algumas regiões tem 
tentado alguma coisa. Por exemplo no 
Rio de Janeiro .há uma aproximação 
com o movimento anarco-punk. 

JT. A Campanha da Fraternidade 
92 terá como tema a juventude.Como 
a JOC irá participar? 

Gomes: Em muitas regiões os 
militantes já estão participando da 
preparação da campanha da 
fraternidade. Além disto estamos na 
fase inicial do 5º Congr.esso de Jovens 
trabalha.dores, cujas e·tapas cfe cidade 
e nacional estarão acontecendo no 
mesmo período d"a C.F., então o 
Congresso é na verdade a principal 
contribuição da JOC para a Campanha 
da Fraternidade. 

JT. Explica melhor a relação entre a 
C.F. e o Congresso.

Lourde�: A campanha da
fraternidade quer promover uma 
reflexão sobre diversos aspectos da 
vida da juventude. O congresso vem 
reforçar esta reflexão à medida que 
estará analisando a realidade a partir 
do ponto de vista dos jover,s 
trabalhadores. 

JT. Mas o congresso já está 
acontecendo? 

Gomes: Sim. O início das 
discussões, os congressos de base 
que se realizarão até fevereiro de 92. 
Depois virão as etapas de cidade e 
nacional. 

Jli. Então o congresso vai além da 
C.F.?

Gomes: A campanha dura apenas
45 dias e o congresso implica em 
preparação mais longa e implica, 
também, em continuidade, dado o seu 
caráter pedagógico. 

JT. O que será discutido no 

congresso? 
Gomes: Desde a questão da 

afetividade até o salário, sindicato. É 
um leque muito amplo de temas. São 
20 ao todo. O Temário foi levantado 
através de uma pesquisa nacional que 
envolveu 35 mil jovens. 

Lourdes: O Objetivo principal do 
congresso é levar a juventude a ter 
uma participação efetiva na sociedade 
e fortalecer os movimentos de uma 
maneira geral. 

JT. NaopiniãodevocêsaJuventude 
é o futuro? 

Lourdes: Pelo contrário, a 
Juventude é o Presente. 

Gomes: Somos o presente e 
construimos agora o presente. As 
coisas podem muqar agora. Eu acho 
que acima de tudo nós jovens temos 
que ter esta consciência. 

JT. Então, vocês não acreditam 
que o sonho tenha acabado? 

Lourdes: A esperança é a última 
que morre. O sonho não acabou. Ele 
precisa é ser construído. 

Gomes: Ehquanto persistir � 
repressão econômica e política; 
enquanto Gontinu arem matando 
trabalhadores no campo; enquanto 
existir racismo e tudo o que desrespeita 
a dignidade humana o sonho tem que 
persistir para,que a gente possa mudar 
o mundo.

JT. Isto é uma questão de fé?
Gomes: Sim de fé e resistência. 

Antonio Rodrigues é membto do 
Conselho Editorial do jornal 

Juventude Trabalhadora. 



T 
odo povo, é dotado de fatos 
históricos e suas características 
culturais ultrapassam as  
fronteiras do tempo. 
O universo cultural de um povo 

tende a ser muito variado.passando 
pelos mais diversos segmentos: 
música, cinema, teatro, literatura. O 
Brasil, emborá uno, é caracterizado 
por uma gama cultural diversificada. 
Cada região tem suas. características 
próprias, tornando-as diferentes entre 
si.O Rio Grande do Sul, estado mais 
antártico do país, chega, às vezes, ser 
considerado por muitos como uma 
nação dentro do Brasil. 

Os signos culturais dos gaúchos 
são expressivos. Na música, incor
porando os vários estilos, muitos nomes 
se destacam. Fora das fronteiras, o 
estiio que melhor caracteriza a música 
gaúcha é o campeiro. Este gênero 
musical cos.tumava encerrar o dia e 
abrir a noite dos peões nas estâncias. 
Tendo como instrumento básico a gaita, 
estas músicas têm no interior do estado 
seu principal foco de divulgação. Nos 
grandes centms urbanos costumam 
ser elCecutadas nos Centros de 

Cultura Gaúcha 
Características de um povo 

João dos Santos 

Tradições Gaúchas(CTGS). 
Outro estilo musical bastante 

difundido é o nativista 
Com características mais urbanas 

que a campeira, vem com o tempo 
angariando espa ços.Suas letras 
costumam trazer mensagens de vida, 
alertando para o futuro, ou destacando 
fatos importantes do passado. 
Retratando, desta forma, problemas 
sociais. O violão é o instrumento prin
cipal, e seu campo de divulgação maior 
é o  festival ( Califórnia, Tertúlia, Seara, 
Coxilha, Carijo, Musicante). 

Indumentária 

O modo de vestir do gaúcho é outro 
ponto que o destaca no universo cul
tural brasileiro. No dia a dia'predomina 
a moda ditada pela índ_ústria cultural. 
Mas nas ocasiões especiais, como nos 
bailes de galpões ou nos festivais, a 
pilcha é marca registrada. Formada 
por um conjunto.de botas, bombacha, 
camisa de botões(mangas longas). 
lenço e chapéu, a pilcha embeleza os 

gaudérios. As prendas, também 
exuberantes nestas ocasiões, 
costumam trajar-se com um vestido' 
longo e rodado. 

O chimarrão é a bebida preferida de 
todo gaúcho que cultiva suas tradições. 
Pela manhã, bem cedinho, e à tarde, 
quando o dia está chegando ao fim, a 
família gaúcha, no campo e na cidade, 
costuma reunir-se para uma roda de 
chimarrão, extraído da mistura de erva
mate com água quente. A 
cuia(recepitente usado para receber a 
erva e a água) e a bomba , por onde 
suga a água, complementam os 
materiais necessários ao ritual. 

Nova Trilha 
(João de Almeida Neto e Nilo Brum) 

Levando o vento no peito 
Pelo pampa um dia andei 
Alargando os horizontes 
Que eu mesmo redesenhei 
E os mapas que risquei 
A lança e ponta de adaga 
Estão nas folhas dos livros 
Que a memória não apaga. 
Um dia deixei o campo 
Porque o campo me deixou 
No pasto perdi o rastro 
Que o vento norte apagou 
Morador dos corredores 
Deixei pra trás horizontes 
Herdei as fomes das vilas 
E a quincha nua das pontes. 
Um dia volto à querência 
Para cortar sesmarias 
E um novo canto da terra 
Cantarei nas pulperias 
Desgarrados, bóias-frias 
Encontraram nova trilha 
E os direitos sonegados 
Virão a sobre-partilha. 

João dos Santos 

é militante da JOC-RS 



Foto: João Pe1reira 

Alta do dólar e do ouro; disparada 
da inflação; boatos de novo choque 
econômico e demissões de 
ministros; fofocas sobre o livro da 
Zélia; demissões massivas de 
trabalhadores; Onde vamos chegar? 
Cai por terra a esperança daqueles 
que acreditaram em quem prometeu 
levar o Brasil à uma viagem sem 
volta para o primeiro mundo. 

Lavando as mãos 

A 
primeira medida econômica do 
atual governo ao tomar posse foi 
sequestrar a quantia de 84% de 
reajuste salarial que deveria ser 

incorporado nos salários de mar-ço de 
1990. Após esta medida, com o discurso 
de incentivar a livre negociação entre 
patrões e trabalhadores, acabou-se a 
política salarial onde a reposição 
mensal da inflação para os salários 
estava garantida. Depois dQ fracasso 
do plano Collor 1, em fevereiro de 1991, 
o governo lança o outro plano nova
mente congelando os salários. Em abril
deste ano o congresso começa a
elaborar uma política onde o salário
mínimo deveria ser de Cr$ 42.000,00
no mês de junho e todos os salários
teriam uma correção em base dos
índices de uma cesta básica. Este plano
foi minado pelo governo com a
promessa de enviar ao congresso uma
nova política salarial até o mês de
agosto e durante este período criou-se
o abono salarial. Em setembro o
governo reajusta o salário mínimo para
Cr$ 42.000,00 e apresenta uma política
salarial provisória. Novamente o salário
mínimo fica congelado até janeiro de
1992. Na campanha eleitoral para presi
dente a promessa era de que o salário
mínimo valeria 300 dólares. Na posse
do atual governo era equivalente a 90
dólares e hoje o salário mínimo repre
senta 35 dólares. Pode uma família so
breviver com e.sse salário? É suficiente
para o jovem trabalhador comprar rou
pas, estudar e pagar as passagens de
ônibus para o trabalho? No entanto
apesar do arrocho salarial os planos
governamentais vão por água abaixo.

Antonio de Paula 

A recessão, está prese:nte, a inflação 
contjnua a crescer. Cai a produção, 
diminui o consumo, aumenta o desem
prego. Quem dizia acabar com a infla
ção com um único tiro encontra-se 
desacreditado. 

Crise de governo 

1 ncapaz de compreender sua própria 
crise o governo acusa oi; outros: "O go
verno faz de tudo para acabar com a 
inflação, a sociedade é qiue não colabo
ra" diz um ministro. "Aculpa é daCUT", 
afirma o porta-voz do governo. "É impos
sível governar com a constituição tal 
como está" diz o própirio presidente. 
Porém ao atacar os outros e não reco
nhecer sua incapacidade e respon
Sqbilidade diante da cnise, o governo 
revela seus planos: As medidas 
propostas pelo governo pàra remendar 
a constituição deixam claro que se 
quer uma maior concentração de 
poderes nas mãos do prnsidente; retirar 
direitos adquiridos pelo,s funcionários 
públicos; que o judiciário e o legislativo 
dependam cada vez mais do executivo. 

Por fim ataca os setor,esorganizados 
-CUT, OAB - e afirma que a causa dos
problemas esta na incompetência da
sociedade. ELLE, o salvador da pátria,
o representante do ptimeiro mundo
nesta terra dos "selvanen? e desca
misados ignorantes", lava as mãos.

Resgate da Di 1gnidade 

Chico Buarque nos emsina a cantar 
a música que diz" o refrüo que eu peço 

é pra você saber; que eu não vou dar o 
braço prá ninguém torcer". O governo 
Collor tentou e continuará tentando 
dobrar a nação. Na aparente briga entre 
ôs empresários e governo, quem tem 
recebido os golpes são os trabalhado
res. A cada dia aumenta o número de 
indigentes que perambulam pelas ruas 
das cidades. Crianças, mulheres, ve
lhos e jovens misturam-se à cata de 
lixo e outros artifícios para tentar sobre
viver. O medo qe perder o emprego, 
nos faz ml:Jitas vezes, baixar a cabeça 
quando a vontade seria gritar. Como 
nos programas humorísticos o papel 
designado pela elite para a classe traba
lhadora tem sido o ''bobo", onde o es
perto aproveita-se sempre para que a 
platéia divirta-se. É evidente que o mo
vimento de trabalhadores também pas
sa por uma série de dificu Idades que no 
momento facilita a ação governamental. 
Porém ha história, os momentos mais 
difíceis foram enfrentados pelos traba
lhadores ampliando os laços de solida
riedade, união, participação e organiza
ção, sem dúvida necessárias também 
nos dias de hoje. Resgatar nossa digni
dade significa no mínimo falar no mes
mo '1om" de quem nos oprime. Seja di
ante do chefe da seção que nos obriga 
a aumentar a produção; frente a um co-

. merciante ladrão que nos rouba no pre
ço, ou patrão que negocia com nosso 
salário. Ou seja, face a um g0verno 
despótico que nos retira conquistas. A 
tarefa parece imensa, porém de manei
ra coletiva termos força suficiente para 
o desafio.

Antônio de Paula 
é assessor da JOC de Campinas. 



Hortaliças e frutas 

e uidados indispensáveis: 

-Lavar bem as hortaliças e frutas
inteiras em ·água corrente. No

caso das verduras, lave folha por folha 
e, para legumes e frutas, use uma 
escovinha; 

- Colocar. emseguida, em uma
vasilha de vidro ou louça com água e
cloro. Preparo da água com cloro: 1 
colher (chá) de cloro para cada litro de 
água. Deixe as hortaliças e frutas nesta 
água por 20 minutos. 

- Não cortá-las com faca de ferro
mas sim de aço inoxidável e pouc; 
antes de serem utilizadas; 

-Ao descascá-las, não retirar cascas
grosas. Nunca deixá-las de molho após 
cortadas ou descascadas. Sempre que 
possível, cozinhar hortaliças ou frutas 
com casca, de preferência inteiras; 

- Cozinhar as hortaliças apenas o
tempo suficiente para que fiquem 
macias em pouca água; 

- Cozinhar em panela destampada
as hortaliças com cheiro forte. como 
repolho, couve-flor e brócolos, bem 
como suas folhas e talos; 

Fique por dentro ... 

Acompanhando as análises. de
bates e opiniões sobre a conjuntura do 
pai� e do movimento operário, 
assinando o boletim "Quinzena'' 
publicado pelo CPV. Endereço par� 
assinatura: Caixa Postal 65107 - CEP 
01390 - São Paulo/ SP 

Reflexologia: 

Muita gente não conhece o seu 
próprio corpo nem sabe que muitas 
vezes a solução para certos problemas 
de saúde não estão em remédios mas 
sim em nós mesmos. Na Europa e em 
alguns países do oriente há uma prática 
muito comum entre os povos, chamada 
reflexologia ou mensagens nos pontos 
que r�fletem orgãos do nosso corpo, 
nos pes e nas mãos. Existem livros no 
Brasil que podem ajudar-nos a 
compreender o valor das mensagens e 
a importância da relação com o próprjo 
corpo. Aqui citaremos apenas uma 
�ensagem indicada para mulheres que 
tem problemas no útero ou nos ovários: 
Comece massageando com as pontas 
dos dedos a região abaixo do tornozelo 
próximo ao calcanhar.Massageia part� 
de fora dos pés, sempre de forma firme 
fazendo pressão. Massagei os dois 
pés, primeiro um, depois o outro, mas 
na mesma quantidade de minutos para 
os dois. Observe qual a região mais 
dolorida pois esta deverá ser a mais 
massageada. 

Você sabia que: 

1) AIDS é urna grave alteração da
defesa imunitária do  organismo 
caus��-ª pelo vírus HIV ( lrnu
nodeflc1enc1a Humana). A sigla AIDS 
significa: S í ndrorne da Imunodeficiência 
Adquirida. Corno consequência da 
queda de defesa natural, o organismo 
fica propenso ao ataque de uma 
infini�ade de vírus, bactérias, etc, 
ocasionando graves infecções. 

2) Como se proteger do contágio?
Quando maior o número de

parceiros sexuais, maior a chance de 
encontrar um portador do vírus. Usar 
preservativo (camisinha) nas relações 
se�uais é muito importante, pois pode 
evitar que se transmita a AIDS. O uso 
da �esma seringa entre os drogados. 
facilita a transmissão do vírus de um 
para o outro. Pessoas que convivem 
com portadores do vírus, devem evitar 
o uso do mesmo aparelho de gilete
alicate de unha, escova de dente, a nã�
ser que se desinfete estes objetos an
tes de utilizá-los. Mas não se esqueça
que: assento de ônibus, banheiros,
suor, lágrimas, aperto de mão, abraços
e beijos não transmitem AI OS.

SIGA AMANDO!!! 



Abraço Fraterno 

Parabéns, amigos, pelo seu trabalho 
junto à Juventude Operária. A revista é 
muito boa. Uma sugestão: não 
carreguem as páginas com muito texto. 
Abraço fraterno e de luta (Pe.Bernardo 
- PO/RJ)_

Lutando Juntos 

Estamos assiando o JT pois é um 
ótimo jornal. Nós temos 3 exemplares e 
gostaríamos de receber os demais 
exemplares atrasados, se for possível. 
Um abraço a todos e vamos continuar 
lutando juntos. (David Munaro -
Querência/MT) 

r------------.. 

: Jornal : 
I 

JUVENTUDE TRABALHADORA 
I 

1 1 

1 PREÇO POR 6 EDIÇÕES: 1
. 

1 - assinatura simples - 5.000,00 
1 - ass.apoio - 10.000,00 
1 - jornal avulso 900,00 
1 
1 PARA RECEBÊ-LO: 

Envie seu nome e endereço 
completos.podendo pagá-los 
com cheque nominal à Juven

tude Operária Católica Brasi
leira, ou depositando o valor da 
assinatura no Banco ltaú S/A -
conta corrente n.09517-4-Agên
cia 0349 (envie-nos o compro
vante do depósito). 

Nosso ENDEREço: JOCB 
-Rua Condessa de São Joa
quim, 215, Bela Vista-SP/SP
Cep. 01320 -
fone: (O 1 1) 2780099

... ____________ .. 

Gostei das Dicas 

Quero parabenizá-los pelas dicas 
que foram colocadas no ,JT número 06 
sobre o uso de plantas medicinais. 
Isto me chamou muito a.atenção pelo 
fato de ser adulta, mãe e necessitar de 
dicas como essa, não descartando 
também as outras matérias claro. 
(leldimar Silva Souza - S.Luis/MA) 

Caminhada Solidária 

Prezados companh,eiros(as) um 
forte abraço. Encontra-�ie em vossas 
mãos, cópias de duas poesias que 
escrevi. Gostaria que se possível, as 
publicasse. Gostaria de agradecer pela 
publicação de uma de miI1has poesias, 
na agenda 91. Na cer1eza de que 
nossa caminhada st3rá sempre 
integrada e solidária, dispeço-me com 
um forte abraço. (Benedito - Recife/ 
PE) 

Sobreviventes 

das Secas 

Nascemos numa época difícil
escassa d'água e frutos 
época de secas 
onde o leito dos rios 
foram invadidos 
por gretas no solo limoso 
e o verde das paisagens 
substituídos pela palidez 
dos arbustos 
crescemos no ventre amargo 
desta sociedade prostituída 
sofremos as dores do abandono 
vivemos a incerteza 
sobrevivemos! 
desafiamos os limites do corpo 
e continuamos vivos 
sobrevivas! 
mas não queremos sobreviver 
queremos a plenitude da vida. 

Benedito 



Aries (21/03 a 20/04� 
- cuidar dos Pântanos
e dos bosques. cuidar
do direito de reinventar
a Aurora.
- denunciar a Seca,
destruir a· cerca;

lamentar a ausência de estrelas no céu 
de Brasília . .  
- lutar contra a inflação para ter acesso
ao feijão. 

Touro (21/04 a 20/05) 
- evitar a Coca-Cola,
pois organismo não é
lixo.
- respirar ar puro;
soletrar a palavra
liberdade e permitir aos

meninos o uso do estilingue para de
fender a-dignidade. 
- denunciar os incêndios das matas e a
violência no campo (Promovida pela 
UDR) 

Gêmeos (21/05 a 20/06) 
- dizer aos quatro can
tos que trabalhador não
é laranja.
- amar os Pantanais
sem entrar na lama
para não ser

confundido com a LBA. 
- fazer da vida um mel, um sol, um doce
de coco rajado de rebeldia.

Câncer (21 /06 a 21 /07) 
- defender a preguiça e
o direito ao primeiro
emprego.
- ser forte cqrno um
touro na briga contra o
entreguisrno.

- lutar pelo pão, pelo vinho, pelo fim da
violência pela ascensão do carinho.

Leão (22/07 a 22/08) 
-discutir sobre o tóxico,
o agrotóxico, o tédio e
o preço dos remédios.

ser contra a 
comercialização dos 
pássaros e a 

Prostituição das meninas. 
- lutar pela proteção ás borboletas e a

estabilidade no emprego para os 
menores de 60 anos. 

Virgem (23/08 a 22109) 
- ser como o índio,
amigo dos bichos e
aprendiz da alegria.
- distinguir o lixo do
luxo, não confundir
"Brasil Novo" com

Povo, nem cordeiro com lobo. 
- organizar-se como as formigas e
ocupar a terra sem medo de ser feliz.

HORÓSCOPO 

SOPRO. 

ECOLÓGICO 

(dentro da Primavera) 

Mestre Ajuricaba 

_Libra (23/09 a 22/10) 
- evitar Kolinos para
conservar os dentes e
uma certa vontade de
mudar o mundo.
- sugerir ao Presidente
Co!llor um passeio de

Jet Sky no rio Tietê. 
- mergulhar fundo nas matas; despir
se dos preconceitos; incentivar a
rebelião.

Escorpião (23/1 o a 21/11) 

- cometer o pecado
original experimen
tando a maçã, ainda na
adolescência.
- não comparar o

governo com um camaleão (os bichos 
não têm culpa da instabilidade dos 
Homeqs). 
- ser profundo como o mar, livre como
as garças e verde corno a esperança.

Sagitário(22/11 a21/12) 

- lutar pela reforma
agrária para ver trigais
no olhar dos
camponeses.
- ser contra a caçaàs
baleias e a perseguição

policial aos desernpregpdos. 
- amar a terra como a flor que gira em
torno do sol.

Capricórnio (22112 a 20/01) 

- ser sensível à causa
dos jatarés, defender
com u�has e dentes o
direitode viver; respirar
contra a pena de morte.
- cantar como as

cigarras e ofertar dois minutos de 
silêncio em solidariedade ao povo 
cubano. 
- saber que o bicho-homem nasceu
para voar.

Aquário (21/01 a 19/02) 

- acender no peito a
euforia dos beija-flores,
a dança dos albatrozes
e a válentia dos
tubarões.
- .crer. na juventude

como se crê no frescor das matas_ 
- saber-se livre para o humor�é pára o
mar assim como os golfinhos.

novembro. 

Peixes (30/02 a 20/03) 
-dar milho aos pombos;
alimentar a ira e o
sonho.
- l ibertar todos os
pássaros e não passar 
em Branco o dia 20 de 

- saber que mais que as estrelas e mais
que o sol, "Gente é pra brilhar e não 
morrer de fome." 
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V
ocê começa o ano novo 
acreditando que muita coisa 
boa vai acontecer não é? 
Você conhece alguns jovens 

que conseguiram emprego neste ano; 
ou que conseguiram melhorar o 
safá.rio? Quantos colegas seus 
seguiram na escola até o fim? E a 
saúde? Deu pra cuidar? E você que 
pensava casar, conseguiu uma casinha 
para morar? Você falou que este ano ia 
querer se divertir muito, então diga se 
conseguiu um espaço pro seu esporte 
preferido e quantas vezes você foi ao 
cinema, teatro, festas ? 

Fechado para balanço 
No balanço geral do ano assinalam 

que houve um aumento acentuado da 
corrupção. Em destaque neste campo, 
o grande volume de recursos roubados
da previdência social ou desviados

pelo governo para outras finalidades. 
Há também a contratação de empresas 
sem licdação, para obras públicas 
como o CIACs onde grande soma de 
recursos vão paramas mãos de amigos. 
do ministro Guerra. Destaque também 
para a atuação da primeira dama 
Rosane Cofiar na LBA. Convém não 
esquecer também a compra de 
fardamento do exército; os subsídios 
aos usineiros e muitos outros. Saber 
também que a corrupção é federal, 
estadual e municipal, com raras 
excessões, e com ela as empresas 
estatais ficam sugadas e debilitadas 
prontas para serem privatizadas a 
preços baixíssimos. Se garante com 
isso que a injustiça social siga fazendo 
parte da estrutura da organização da 
sociedade. 

O balanço assinala que está em 
baixa o item de distnbuição da renda . 

Os 10% mais ricos detém, 49, 7% da 
renda, sendo com isso 62 vezes supe
rior a renda dos 10% mais pobres. 

Resultado disso tudo: a taxa de 
analfabetismo é de 18% e de cada 100 
crianças que iniciam à primeira série, 
38 terminam a quarta série e somente 
13 chegam a oitava série. A fome atinge 
60% da população e morrem 340 mil 
crianças por ano, vítimas da sub
nutrição; são sete milhões de menores 
abandonados, muitos deles são assas
sinados pelos grupos de extermínios. 
Somos o País campeão em acidentes 
de trabalho. Tudo iss9 e muito mais 
acontece num País que tem urna elite 
com mordomias do primeiro mundo. E 
como estamos falando em balanço, 
este saldo espantoso é proveniente do 
projeto oficial desta elite brasileira, 
aliada à estrangeira. Não podemos 
esquecer de fazer um balanço do que 



aconteceu no meio dos excluídos deste 
projeto, os trabalhadores da cidade e 
do campo, os desempregados, os sem 
casas, sem terra, os jovens trabalha
dores, os menores, enfim o conjunto do 
movimento operário e popular. Pode se 
dizer que a organização na base ainda é fraca 
e insuficiente .Houveram contudo iniciativas 
que é bom não esquecer e até avaliar. Uma foi 
a campanha da fraternidade 91 com o lema 
"Solidários na dignidade do trabalho·, que 
contribuiu com os grupos de base e sua luta 
pela justiça . Houve também uma greve geral 
em maio respondendo a brutalidade do 
arrocho salarial dos pacotes eco
nômicos recessivos. A CUT realizou 
seu quarto congresso, mostrando sua 
determina-ção em construir espaço de 
participação dos trabalhadores nos 
destinos do conjunto da sociedade. 
Está sendo gestada a Central do 
Movimentos Populares que quer 
unificar esforços na luta· dos 
movimentos. O PT realiza seu primeiro 
congresso buscando vida nova. A nível 
dos jovens trabalhadores a JOC 
promove e lança o 5º Congresso de 
jovens trabalhadores que já está 
acontecendo nas bases e vai ter seu 
momento nacional em julho de 92. 

Muito mais coisas aconteceram no meio 
popular, nas bases, mesmo que o momento 
não seja para grandes mobilizações de massas. 
0quesabemoséqueascoisasmais importantes 
acontecem e não viram manchete. 

Pra frente é que se anda 
Mesmo sabendo que falta comida, "a gente 

não quer só comida". Sonhamos com muito 
mais porque sabemos que temos muito mais 
para criar e que está explodindo dentro da 
gente. Ou será que "o sinal está fechando prá 
nós que somos jovens"? Não! "prá frente é que 
se anda". E "bate outra vez com esperanças 
nosso coração': queremos "afagar a terra, 
conhecer os desejos da terra o cio da terra a 
propícia estação e fecundar o chão" e depois 
·há que se cuidar do broto prá que a vida nos dê
flor e fruto". E ai quem sabe a gente vai poder
canlar: ·meu coração ... bate feliz ... em 1992.

Ao sonhar e planejar a vida em 92 lembre 
que está previsto o 59 congresso nacional de jo
vens trabalhadores para julho. A campanha da 
fraternidade vai sér da juventude. Lembre 
também que vai haver eleições municipais em 
outubro. 

Talvez a palavra mais forte para 92 seja 
mesmo participação. E a participação com 
gesto vira manifesto ... e ai feliz 1992. 

, 

SAUDE: 

é o que interessa? 
Silvana Maria de Mendonça 

A
maioria da população brasileira 
não vive sob condições que lhe 
permite garantia mínima naquilo 
que é esssencial para a vida: 
saúde. Prova disto é que segun

do relatório da CPI da fome, noticiado 
pela televisão na noite do dia 26 de 
novembro, 60% da população do País 
passa fome. O governo investe apenas 
2.4% do PIB(produto interno bruto) na 
área da saúde o que deixa claro o 
descaso dos governantes para com o 
setor que deveria estar na primeira 
ordem das prioridades. Grande parte 
dos serviços públicos estão sucateados 
por falta de equipamentos básicos. 
Somente no estado de São Paulo, 43% 
dos leitos hospitalares públicos, estão 
desativados. Soma-se a isto a falta de 
recursos humanos e os baixos salários 
dos trabalhadores da área. 

Mas tudo isto não é obra do acaso. 
O quadro clínico não poderia estar 
melhor porque toda a política do 
governo foi feita visando outros 
interesses, que não a melhoria das 
condições de vida do povo; não é à toa 
que aumenta a cada dia o 
desemprego, o subemprego, o 
arrocho salarial. .. 

As condições sociais a que o 
povo está submetido faz crescer 
onúmero de pessoas sujeitas à 
doenças como a cólera, a den
gue e a malária. Aumentam os 
acidentes de trabalho e de 
trânsito, o número de suicídios 
e a utilização de drogas, 
principalmente por parte da 
juventude. 

Vida com dignidade 
Viver em boas condições de 

saúde é um direito de todos. 
Este direito não pode ser re�trito 
a uma ·pequena minoria. E por 
causa disto que o sistema 
privado de saúde não interessa 
aos trabalhadores por que além 
de visar somente o lucro, ele 
não expressa uma preocupação 

global com a saúde do povo. 
A luta por um sistema de saúde co

letivo e igualitário deve ser conjugada 
com a luta pela distribuição justa da 
renda, pelo saneamento básico, trans
porte, educação e lazer ... Enfim por 
uma infinidade de elementos dos quais 
se necessita para viver com dignidade. 

Nosso papel é defender um Sistema 
Único de Saúde (SUS) de boa qualidade 
e sob controle dos trabalhadores. Só 
assim poderemos abrir uma perspectiva 
diferente na área da saúde. 

Neste sentido esta luta deve ser do 
interesse de todos os trabalhadores, 
de todos os movimentos soc1a1s. 
Porque trata-se, não de uma luta iso
lada, mas de uma luta maior que é a 
luta por sociedade onde os traba
lhadores possam viver com dignidade. 

Silvana Maria de Mendonça 
é militante da Joc da cidade de 

Mauá (SP), e delegada de base do 
sindicato dos trabalhadores da 
saúde no estado de Sao Paulo. 



JT: Rubinho como foi a sua infância? 

Rubinho: minha infância foi muito 
simples, trabalhei bastante com meu 
pai, brinquei de roda na rua. E cresci 
num ambiente cultural muito bom . 

JT: como você caracteriza o Vale do 
Jequitinhonha no aspecto sócio cul
tural? 

Rubinho: O Vale significa prá Minas o 
que o nordeste significa para o Brasil. É 
uma região sulgada, explorada que 
sofre todo o desprezo dos governantes. 
Mas o povo dali preservou muito as

suas raízes. 

JT: isto influenciou a sua formação 
musical? 

Rubinho: se você vive e conhece um 
determinado ambiente, é difícil fazer 
arte dizendo outras coisas senão sua 
própria história. Eu acho que a função 
do artista é cantar sua história. 

JT: que mensagem a sua música 
carrega? 

Rubinho: Eu continuo a dizer que 
carrego uma mensagem de- amor, 
porque o amor está presente em todas 
as manifestações do ser humano. 
Passando por aí minha música é política 
porque é um resgate da honestidade. 

JT: como você faz na prática a relação 
entre arte e política? 

Rubinho: o meu prazer maior é atingir 
as pessoas materialmente pobres, 
porque os ricos já têm acesso a tudo. 
Mas eu não queria que minha música 
enveredasse porque um caminho 
partidário para eu não ser identificado· 

O vale do Jequitinhonha é uma extensa região do nordeste de Minas Gerais banhada p 
seu artes�nato, o vale é, ao mesmo tempo, uma das regiões mais pobres do mundo. N 

nasceu Rubinho do Vale, 36 anos, seis discos gravados. Rubinho enquanto cantor ind 
plena crise econômica ele acaba de colocar na praça um álbum duplo. ( seu último tra 
raízes de sua terra e de sua gente. Dai ser uma pessoa que expressa sinceridade qu 

Juventude Trabalhadora entrevistou-o, numa manhã de d 

como sendo parte deste ou daquele 
grupo. Muito embora eu ache que se 
eu não fosse artista eu seria político, 
porque a política é fascinante. 

JT: ser cantor independente, é uma 
opção ou imposição da realidade? 

Rubinho:as duas coisas. Inicialmente 
foi urna opção mesmo. Eu não quis ir 
para o Rio ou são Paulo, batalhar 
gravadora. Também, porque o artista 
independente grava quando quer e a 
música que quer. A liberdade de criação 
é muito importante. As gravadoras não 
renovam e quando o faz é dentro de 
uma linguagem uniformizada. No 
começo eu era mais radical, hoje acho. 
que uma gravadora é importante na 
vida do artista. 

JT: em que sentido? 
Rubinho: para fazer a distribuição dos 
discos no País inteiro, por exemplo . 
Mas se os movimentos populares 
tivessem a coragem de assumir seus 
artistas a partir das regiões, a coisa 
melhorava. 

JT: existe alguma iniciativá neste 
sentido? 

Rubinho: não. Eu falo nisso direto. Já 
propus, já procurei... a gente critica, 
mas não vai ao fundo da questão. 

Existe até aqueles artistas que divulgam 
o trabalho dos outros, mas não tem
urna organicidade maior. Na aus·ência
disto, começa o individualismo. E olha,
rapaz, que o cachê dos artistas
brasileiros é um horror.

JT: são altíssimos? 

Rubinho: são altíssimos, meu Deus 
do céu! Eu vejo o Derivai Caymi com 
setenta e tantos anos. Compõe e canta 
até hoje. Prá que eu vou ter tanta 
preocupação em ganhar tanto dinheiro 
num tempo mínimo, seu eu posso 
cantar até os setenta anos. Eu quero é 
que todo mundo esteja feliz. 

JT: ainda sobre·· o trabalho 
independente, como é a qualidade 
técnica? 

Rubinho: eu poderia fazer um disco 
nos melhores estúdios do Brasil, pagar 
bons arranjadores e bons músicos, 
desde que eu tivesse grana. O que 
acontece é que se no meio da gravação 
acaba o dinheiro, tem que marcar o 
estúdio para outr época, já não pode 
gravar com os mesmos músicos. É um 
processo cansativo. 

JT: e os rádios toc::am? 

Rubinho: Eu fico pen·sando assim: as 



de Roda 
lo rio que leva o mesmo nome. Conhecido internacionalmente pela belezr:1 de 
te espaço de chão, dominado por "coronéis" e esquecido pelos governantes, 

pendente, vem significando um desafio as multinacionais do disco, pois, em 
alho é dedicado à criança e à ecologia). Rubinho é um artista voltado para as 
do canta ou fala. Na cidade de Belo Horizonte onde ele mora há dez anos, O

mingo. A seguir, os trechos de nossa conversa. 

rádios daqui faturam em cima dos 
ouvintes daqui. Por que não toca a 
música da mineirada? Eu me lembro 
de um programa no rádio Inconfidência 
que se chamava "espaço aberto". Até o 
nome era interessante. O programa 
estava tendo uma audiência danada. 
Falava de poesia, teatro ... todo mundo 
na rua falava do programa. Ficou um 
mês e sumiu. O capitalismo é um 
negócio selvagem. 

JT: fale um pouco sobre o seu novo 
disco; 

Rubinho: é um àlbum duplo com dois 
temas: a criança e a ecologia. Depois 
que minha filha , Naiara, nasceu me 
deu vontade de fazer este trabalho. 
Criança e ecologia, juntas se tornam 
uma coisa bonita. Então um disco é 
para a criança e o outro é com temas do 
meio ambiente, da fraternidade, do 
amor e da paz universal. É a expressão 
da busca de uma nova ordem de 
relacionamento entre as pessoas. 

JT: isto o diferencia dos discos anteriores? 

Rubinho: não. Eu acho que até se 
identifica muito com os outros, princi
palmente com o primeiro, que está 
bem mais raiz. Apesar de alguma coisa 
nova a nível instrumental( utilização de 
teclado) eu mantive a característica 

básica. 

JT: Rubinho, um líder político 

Rubinho: Lula. 

JT: um artista 

Rubinho: Vital Farias, !grande mestre 
em todas as coisas. 

JT: Minas Gerais 

Rubinho: uma terra boa de viver, um 
povo bão. 

JT: pena de morte 

Rubinho: eu acho que ninguém tem o 
direito de tirar a vida do outro. 

JT: música pref�rida 

Rubínho: ABC do amor, música do 
meu primeiro disco. 

JT: governo Collor 

Rubinho: uma grande: farsa. 

JT: Deus 

Rubinho: é tudo na vida, na minha 
vida, espero que seja na vida de todas 
as pessoas. 

JT: medo 

Rubinho: da guerra. 

JT: cidade 

Rubinho: Belo Horizonte. 

JT: ecologia 

Rubinho: só pode ser debatida junto 
com a que·stão humana; a transfor
mação do homem junto com a terra. 

JT: uma grande esperança 

Rubinho: ver o mundo feliz, sem tanta 
tristeza e amargura no coração do povo. 

Antonio Rodrigues é membro do 
conselho editorial da juventude 

trabalhadora. 



As 
,, 

mascaras 

H 
á quem diga que o carnaval 
vem desde 1 O mil anos antes 
de Cristo. Nos festejos rurais, 
homens, mulheres e crianças, 
cobriam os rostos com 

máscaras, pintavam e adornavam os 
corpos durante o verão para afastar os 
demônios da má colhetta ou comemorar 
o retorno ao trabalho. Existem também
aqueles que posicionam o surgimento
do carnaval mais adiante. Nas festas
entre os Egípicios, para homenagear a
Deusa lsis e o touro Ápis; a Deusa
Herta, entre os Teutões ou rainha nos
bacanais, onde a nudez desfilava em
carros imitando navios - "carrum
navalis".

Dos "carrum navalis" surge a 
expressão italiana "Carnevale" e no 
latim, "Carnevalen'', que significa tirar o 
uso ou não comer carne. É a tradicional 
noite antes da quaresma. 

De uma forma ou de outra, na 
medida em que as sociedades iam se 
organizando sob normas rígidas, a 
manifestação do carnaval foi sendo 
incorporada aos festejos, funcionando 
como válvula de escape para certas 
tensões sociais. 

Introduzido no Brasil em 1600 sob 
forma de "Entrudo", uma espécie de 
brincadeira onde foliões com baldes, 
barrica,s e latas, atiravam água com 
limão uns nos outros, o carnaval vem 
no decorrer dos anos, ganhando forma, 
e hoje, é uma das características mais 
fortes do Brasil a nível internacional. 

Ao ganhar as ruas, o carnaval se 
popularizou. No Rio , os blocos de sujo, 
as escolas de samba e os bailes dos 
clubes, fazem a alegria dos foliões. Em 
Salvador na Bahia, são os Afoxés, 
como o tradicional filhos de Ghandi, e 
os trios elétricos, que arrastam a 
moçada. Como disse Caetano Veloso, 
"sónãovaiquem já morreu". No Recife, 
são as pequenas escolas de samba, 
maracatus, caboclinhos, que sobem e
descem as ladeiras e ruas da capital 
pernanbucana. No Pará, os ranchos 
carnavalescos, os desfiles das escolas 

e os bailes nos clube:s ao som de 
marchas e samba, atravessam os dias 
da folia. Já em Porto Ale�ire, os "Blocos 
Burlescos" - homens vestidos de 
mulheres, os grupos fantasiados de 
tribos indígenas, travam uma amistosa 
batalha nas ruas da catpital Gaúcha. 
Agora em São Paulo, a proximidade do 
Rio de Janeiro, possib'ilitou desde o 
início do século, o fácil acBsso ao samba 
carioca. Negros e mesti,;os, vindos do 
interior paulista - Araraquara, 
Pirapora,Tietê, Campirias etc ... , 
formaram os primeiros blocos de sujo, 
e o samba do Rio ia faze1ndo escola em 
Sampa. 

Nem tudo é Festa 
Se é bem verdade qu,e o carnaval é 

um espaço de cultura e e·ntretenimento 
para a população, também se constitui 
em forte instrumento de manipulação 
dos trabalhadores por parte da classe 
dominante. É evidente que nada escapa 
aos mandas e caprichos do capital. 

Como todos sabem, a cultura dos 
índios que aqui estavam e a cultura 
negra, trazida pelos nefiros africanos, 
durante o período da colonização, 
predominantemente, edificaram os 
pilares da cultura brasileira. Através da 
musicalidade extraída dos cultos afro
brasileiros, o samba, o maracatu, o 
batuque e outros rítmos conhecidos no 
Brasil foram se1nsivelmente 
influenciados. Esta musicalidade traz 
consigo, toda uma tra1nsmissão cul
tural, que nos permite einquanto povo, 
construir uma identidad1e histórica. 

Ora, tudo que possibilite sabermos 
quem somos, e de ond,e viemos, não 
interessa para a classe dominante. 
Quanto mais perdidos dentro do 
contexto histórico estivermos, mais 

do 

Carnaval 

facilmente seremos dominados. Por 
isto, empresariar a cultura, é funda
mental para os exploradores. Portanto, 
o que fazem? Pegam o carnaval e
banalizam-no, transformando-o em
produto de consumo e o vendem muito
caro. Fabricam o que a comunicação
costuma chamar de "cultura de massa".
Ou seja, vulgarizam, padronizam,
mercantilizam e tentam empurrarguela
a baixo do povo.

Carnaval não pode ser, a exibição 
da nudez em cima de uma mesa do 
clube , ou o ingresso caríssimo da 
arquibancada para ver o samba passar, 
nem mesmo o alto custo das fantasias 
ou ainda a competição entre as escolas 
de samba, financiadas por milhões. 

Dançar a pé na multidão 
O verdadeiro carnaval é tudo isto 

que nós, classe trabalhadora deste pais, 
gratuitamente, aprendemos e bri
lhantemente transmitimos através das 
gerações, nas letras dos sambas 
enredos, no gingado do corpo, no som 
dos instrumentos de percussão. e na 
alegria dos nossos espíritos. E jus
tamente esta arma 1 a nossa cultura, 
que a elite está querendo perma
nentemente expropriar, tentando tomar 
para si aquilo que é nosso. 

De certo, não é apenas com a arma 
da cultura que devemos reagir. 
Precisamos aliar a capacidade de 
produção cultural à consciência política, 
intervindo no processo histórico para 
mudara correlaçãode forças.Geramos 
a produção cultural, mas a classe 
dominante tem o poder de manipula-la 
e assim a leva para caminhos que não 
nos interessam. Num país onde 
prevalece a juventude, nós, traba
lhadores, temos que transmitir nossos 
genuínos valores culturais, impedindo 
assim com as presentes e futuras 
gerações, não absorvam o capital cul
tural da ideologia dominante. 

Jaime Silva é jornalista no RJ. 



Cuide bem das plantas 

V
ocê sabe fazer o transplante de
um vaso para outro? 
1 2 

- Vire o vaso e dê pancadas
nas bordas deu ma mesa para o

torrão(pré-umedecido) se soltar,
segurando-o com firmeza.

2º- Examine as raízes. Se estiverem
entrelaçadas, envolvendo o torrão,
chegou realmente o momento de fazer
o transplante.

3� - Separe as raízes com o garfo
ou corte-as com uma tesoura de podar,
caso estejam emaranhadas ou
compridas.

42 
- O torrão deve

ficar a uns dois
centímetros da borda
do novo vaso.
Preencha o espaço
lateral com uma
mistura de terra,
socando-a para
eliminar bolsas de ar.

5º- Regue até que
saia água pelo furo de
drenagem( fundo do
vaso).

O milagre do 
sal grosso 

Muitas vezes, a-
pós um dia de traba-lho, nos sentimos
exaustos e com o corpo dolorido. Não
é verdade?

Experimente ter-ver um pouco de
água com um punhado de sal grosso,
depois misture água fria até mornar e
jogue no corpo todo.

Depois, relaxando total e bom
descanso!

Você está em forma? 

Aptidão ou forma f isica é a
capacidade que o corpo tem de
desempenhar exercícios sem chegar à
exaustão. Todas as formas de
exercícios, consomem energias,
exigindo um esforço extra do coração e
dos pulmões.

Para adquirir forma física a chave é
praticar exercícios regulares. As
pessoas que sofrem de cansaço
generalizado, se beneficiam com mais

exercícios do que com mais descanso.
Isto se não houver causas médicas
para a fadiga, é claro.

O exercício tonifica o corpo e

também colabora na redução do peso,
pois queima as reservas de gordura,
ou os alimentos para piroduzir energia.

Eis aqui algumas regrinhas muito úteis:
1 - Faça exercícios a1té ficar agrada
velmente cansado. Tre!ine mas não se
extenue. Assim, a palavra de ordem é:
Ande, mas não desande.
2 - O nível exato de ex13rcícios produz
uma sensação de leve falta de fôlego,
não o suficiente para qiue você perca o
fôlego.
3 - Períodos curtos de Bxercícios - 15 a
20 minutos, de 4 a 5 vezes por semana,
são o suficiente.
4- O melhor momento para a prática de
exercícios é na parte da manhã.
5 - O melhor exercício, é o que requer
movimentos fáceis, repetitivos, e que
envolvem todos os músculos: andar
rápido, nadar, ciclismo são bons
exemplos.

Você pode, também, se exercitar
um bocado a mais, simplesmente

mudando sua rotina diária. Por exemplo,
desca do ônibus alguns pontos antes
do seu, ande de bicicleta, etc.

As delícias da natureza 
em dezembrô 

Neste mês a natureza oferece as
seguintes frutas: abacate, abacaxi,
ameixa, banana, figo.jabuticaba, maça,
manga, nactarina e uva.

A manga não é só uma fruta
apetitosa. Ela tem muitas propriedades
medicinais: é um grande alimento anti
séptico e bom dissol-vente de gorduras.

Excelente purificador
do sangue e bom
diurético. Comendo
a na part·e da manhã,
combate a acidez do
estômago.

Você sabia que ...
Gotinhasdelimão

ou vinagre também
operam milagre.
Fa2em as claras
batidas dobrarem de
volume e ficarem
muito mais firmes.

Júlia é 
militante da JOC 
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Não 
Não quero a angústia e a incerteza 
Quero a paz de um abraço 
A alegria de um beijo 
A "sorte de um amor tranquilo H. 

Quero presença de corpo 
Certeza de paz . 

Sei que nada permanece estático 
Que o realidade é dinâmico 
Mos sei também que o peito é frágil 
E que olmo necessito de aconchego. 

E ainda sei 
que a solidão é uma condição 
Nunca uma opção. 

Não acredito 
no maldade como sendo inerente ao Homem. 
Creio sim 
na impossibilidade 
de se confiar no outro 
pela relação de produção 
e reprodução 
da sociedade contemporâneo. 

T oi fato inviabiliza 
a vivência de um sentir profundo. 

O amor 
E_ntendido como necessidade de relação 
E presente em todos os seres vivos 
Ele é sentiéío e vivido de diversas formos 
E com diferentes intensidades. 
É o expressão maior de LIBERDADE. 
Quanto mais livre for um ser 
Maior será sua capacidade de amar. 
Ocorre que temos mania de nos prender 
De não nos revelar 
Temendo 
Sentir-nos frágeis e dominados. 

ao se relacionar a intenção não é a de superar? 
Crescer juntos 
Socializando 
As inquietudes e as vulnerabilidades? 

Não é por aí 
Que se edifica e solidifica um relacionamento? 
Temos medo de ser feliz? 

A natureza humana reflete 

As contradições de seu meio. 
Embora queiramos 
RESISTIMOS 
a possibilidade de ser 
posfo 
que para tal 
precisaríamos 
DESNUDAR-NOS 
E nos comprometer com o outro 
ASSl'JMINDO 
os ri.scos e os conflitos 
que disso advém. 

TEMEMOS 
"sair da casca" 
ROOOMMPER 
Corn essa contradição 
Tão arraigada em nosso âmago. 
"Entregar é mais fácil do que romper" 
Porque a ruptura é um processo 
De ofirmoção e negação 
Constante 
Dialético 
Quo totalizo 
A foli(z) cidade plena. 

UTÓPICO??? 
Talvez 
Mos consideremos que 
"sonho que sonhamos juntos começa 
a S€> tornar realidade". 

Só o homem pode libertar-se do seu próprio medo 
Mos tem que estar junto 
poh, liberdodé é ...

conquista coletivo. 

Rompamos com os meandros e fobias 
Em especial 
A fobia do outro. 

Sejc-:,mos 
UM NÓS 
a cominho do Eden 
construíndo o cada olhar 
Em todo beijo 
Qu,9brando as algemas do individualismo 
Par-ti-lhan-do 
o sorriso

ROOMMPER 
Com o medo pois 
"O MEDO DE AMAR E O MEDO DE SER LIVRE." 

Amauri é militante da JOCB 
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Existe 

Psicologia Feminina? 
inguém duvida que o 
homem e a mulher são bio
logicamente diferentes. São 
diferente se complemen
tares de tal forma que não 

há filho sem a participação de am
bos no ato de gestação de um ser 
humano. 

Mas o homem e a mulher só 
sobrevivem se estiverem inseridos 
[)Urna sociedade da qual fazem parte. 
E a sociedade que dita para cada um 
uma psicologia diferente composta de 
papéis sócio-psicológicos onde 
comportamentos e atitudes, direitos e 
deveres são diferenciados pelos sexos. 

O papel sócio-psicolôgicodo homem 
ou da mulher é ditado pela sociedade 
nos vários períodos da história. Houve, 
muito antigamente, um período histórico 
em que o papel da mulher era 
preponderante sobre o homem. Trata
se da sociedade "matriarca!" que se 
exigia da mulher comportamentos. 
atitudes e valores. deveres e direitos 
que confíguravam a psicologia feminina 
de um modo totalmente diferente da 
atual sociedade patriarcal. Foi o período 
das "amazonas .. que eram guerreiras e 
dominadoras dos próprios homens. 

Nos últimos milênios, a história só 
tem registrado a preponderância do 
papel masculino sobre as mulheres, 
daí o nome de sociedade patriarcal. 

Há milênios, pois, .a mulher vem 
sendo educada, desde pequena, a 
assumir a feminilidade, sua existência 
e seu papel num contexto de 
dependência e de submissão ao seu 
parceiro homem e pai de seus filhos. 

Há ainda na sociedade atual uma 
diversificação do papel feminino 
conforme a. classe social, variando a , 
psicologia feminina de acordo com a 
classe à qual a mulher vai pertencer 
pelo casamento. 

Para se escrever portanto sobre 
Psicologia Feminina é preciso situar a 
mulher numa determinada sociedade 

histórica e numa certa classe social. 

A Psicologia da Jovem 

trabalhadora de hoje 

Desde o nascimento, seus pais, 
familiares, vizinhos e amigos, a escola 
e os meios de comunicação social vão 
clareando para a menina e a moça 
trabalhadora o que se espera dela e 
como ela deve comportar-se. Vai-se 
assim construindo sua psicologia. 
Comecemos pelos brinquedos: são 
brinquedos caseiros, com utensílios 
domésticos de cozinha, com espelhos 
e pentes aprendendo a embelezar-se e 
cuidar da aparência. Enquanto os 
brinquedos de seus irmãos os prepara 
para serem duros e fortes, os da menina 
preparam-na para assumir a educação 
dos filhos e os trabalhos domésticos 
sob a ordem do homem da casa. 

Nas relações afetivo-sexuais, a 
menina não pode sentir-se livre e 
desejosa como pode o menino. Cabe o 
homem as iniciativas e elà deve 

Foto: João Pereira 

Os Papéis Sociais vão sendo 
incutidos desde a infância 

desenvolver traços de espera e 
passividade. A mulher tem que ser de 
um homem só e garantir para ele a 
legitimidade dos filhos que venha a ter. 
Liberdade sexual só ao menino é 
permitida. . 

Além de preparar-se desde cedo 
para servir ao homem como esposa, 
deve preparar-se para seNí-lo nas 
tarefas do lar: lavar, passar, cozinhar, 
e responsabilizar-se pela educação dos 
filhos. E após, embelezar-se para 
agradar seu homem quando ele chegar 
da rua. 

Se a mulher trabalhadora se afastar 
desses papéis, ela pode sentir-se como 
culpada pela perda de sua feminilidade 
e ser julgada como masculinizada e 
psicologicamente desajustada. 

Esse tipo de mulher - fabricado pela 
sociedade patriarcal - deve ter pois a 
seguinte psicologia: frágil, sensível, 
bela, obediente. Deve até ser capaz de 
ser falsa e parecer burra para não 
competir com seu homem. Deve ser 
sexualmente controlada e fiel não se 
permitindo liberdades afetivas e 
sexuais. 

Ao invés de psicologia feminina, 
imutável, nascida do lado biológico
mulher, devemos faltar de uma 
psicologia feminina criada pela 
sociedade patriarcal, mas e que entrou 
em crise nos dias de hoje através do 
movimento feminista e da análise crítica 
das explorações que a mulher sofre. 

Uma nova psicologia feminina está 
em gestação porque uma nova 
sociedade está para surgir. Uma nova 
mulher e um novo homem estão se 
construindo com traços psicológicos 
distintos dos atuais: mais iguais, mais 
humanos, mais livres e mais afetivos. 
Uma nova psicologia feminina está se 
criando. 

Alberto Abib Andrey. 
É psicólogo e assessor da 

JOC em São Paulo. 



O mundo 
passa fome 

Mesmo não sendo agradável, vamos conversar um pouco sobre este inimigo número um da humanidade. 
Foto; João Pereira 

não mais existe. E não 
foi através de 
distribuição de cestas 
de alimentos que a 
fome acabou por lá. 

No Brasil a fome das 
multidões tem servido 
para manter os 
poderosos no governo 
através de programas 
assistenciais. Sem 
fome, ninguém 
precisaria vender o voto 
pro um prato de comida. 
É por isso que a elite 
não quer atacar a raiz 
do problema. 

VIRANDO A MESA 

§j egundoaONU
(Organização
das Nações
Unidas) cerca 
de um bilhão 

de pessoas (aproxi
madamente 1 /5 da 
população mundial), 
vive em situação de 
fome, que é responsável 
por aproximadamente 
entre 13 a 18 milhões de 
mortes ocorridas a cada 
ano no mundo. Nos 
países subdesenvol
vidos 60%. das mortes 
de crianças até 4 anos 
de idade são causadas 
pela fome. O maior nú
mero dos que passam 
fome se concentra no 
sul da Ásia, mas é na 
África que a situação é 
ainda mais degradante. 
Por falta de estatísticas 
precisas se pode estabe
lecer a seguinte relação: 

O que seria virar a 
mesa? Trata-se de 
construir passo a passo 
através da organização 
das forças da 
sociedade, propostas 
abrangentes que 
possibilitem o acesso 

Nos países subdesenvolvidos, 60% das mortes de crianças até 4 
anos tem como causa a fome 

.de toda a população ao 
alimento básico necessário. 

Em cada 1 O seres 
humanos: 

- Um sofre de fome crônica (em
torno de 1.500 calorias diárias); 

- Três sofrem de subnutrição (em
torno de 2.000 calorias diárias); 

- Três tem uma ração energética
suficiente mas carente de proteínas. 

08S: (Segundo a FAO - Organiza
ção das Nações Unidas para Alimenta
ção e Agricultura - o consumo mínimo 
suficiente diário é de 2400 a 2500 
calorias). 

No Brasil a desnutrição atirige dois 
terços da população. Doenças que tem 
como causa a subnutrição, são 
responsáveis por 61 % de mortalidade 
infantil no país. 

APERTEM OS CINTOS· AGRICUL
TURA É PARA EXPORTAR. 

O Brasil tornou-se o terceiro 
exportador agrícola mundial. No entanto 
dois em cada três brasileiros não 
comem o suficiente . A concentração 
da renda é cada vez maior. Metade da 
população brasileira recebia 17% das 
rendas em 1960 e 13% em 1980. A 
divisão da terra é desigual. Os grandes 

proprietários, com o apoio de pistoleiros 
defendem seus imensos domínios 
improdutivos ao passo que 12 a 14 
milhões de trabalhadores rurais não 
tem terras para a cultura. Um por cento 
de proprietários possui 46% das terras 
cultiváveis. 

A agricultura voltada para a 
exportação e não para o consumo 
interno faz parte da política ditada pelos 
credores da dívida externa. 

COMO SAIR DESSA 
Você que lê este jornal certamente 

está fora destes números de famintos 
mas provavelmente sente revolta � 
vontade de mudar esta situação. E 
importante diante desta realidade, sentir 
"fome e sede de justiça" para ter a 
felicidade de ser saciado como falou 
Jesus. 

O problema da fome tem raízes na 
organização da sociedade, por isso 
sua superação depende de decisões 
políticas. Assim foi que o Governo de 
Cuba decidiu acabar com a fome. 
Também na China o governo decidiu 
acabar com a fome e nestes países ele 

Virar a mesa em outras palavras é 
implantar uma organização social 
baseada na justiça, onde o 
assistenciali?mo paternalista se torna 
desnecessário já que as condições de 
vida fazem parte de um direito e não 
depende de favores. 

O que está ao nosso alcance realizar 
de concreto para virar a mesa? Fica 
esta pergunta no ar, pedindo resposta. 

Parece imprescindível que nos 
convençamos da gravidade que é o 
problema da fome no mundo e 
especialmente num país como o nosso 
com potencialidades de fartura. 

Por fim, uma sugestão prática para 
quem quiser conhecer uma proposta 
frente ao problema da fome. Chama
se "Política Nacional Alimentar", 
elaborado pelo Governo paralelo. É um 
texto resumido, 16 páginas lançado em 
outubro de 1991. O endereço do 
Governo Paralelo é: Rua 1 o. de janeiro 
286"' São Paulo - SP - cep 04044. 

Leonardo Maria Foschiera 
Ê assessor nacional da JOC - B 



fil sse tema é muito complexo.
Muitos preconceitos existem
a seu respeito. É importante
fazermos um esforço no 
sentido de nos livrar desses 

preconceitos, para que possamos fazer 
uma real reflexão sobre o assunto. 

Quando se fala de droga, o que vem 
à mente de imediato são a maconha e 
a cocaína. 

Será que são apenas ela�? Onde 
estão enquadrados o fumo, o álcool, os 
tranquilizantes ? Todos são conside
rados drogas. Por incrível que pareça 
matam muito maís e causam mais 
dependência tanto f ísica como 
psicológica que as "estrelas da mídia" 
Maconha e Cocaína. 

O tráfico e o Consumo. 

É importante ressaltar que quando 
se fala de tráfico e consumo de drogas, 
são colocados dois extremos. O 
tráficante, que mata, que induz ao vício 
menores e jovens. E o viciado 
totalmente dependente, aquele que 
rouba para conseguir a droga, cujo 
destino e fim é o hospício ou a morte 
por overdose (quantidade excessiva 
de drogas). 

São tratados no mesmo nível o 
consumo, e o tráfico. É necessário que 
se separe estas duas questões. 

Os motivos que levam um individuo 
a consumir drogas legais (fumo, álcool, 
tranquilizantes) e ilegais (maconha, 
cocaína) são variados. Podemos porém 
classíficá-los em dois níveis: os internos . 
e externos. 

Entre os primeiros está a ansiedade 
e a insatisfação com a vida, procurando 
na droga urna fuga dos problemas e 
das frustrações; a curiosidade e vontade 
de experimentar sensações diferentes; 
ou mesmo para relaxar e curtir "urna 
diferente" com os amigos, Alguns 
desses motivos têm causas mais 
profu.ndas que não é possível analisar 
aqui. 

Dentre os motivos externos está a 
influência da propaganda. Em uma 
sociedade onde tudo é mercadoria, 

Um papo 

sobre Drogas 
Luíz Cláudio 

tudo pode ser vendido, nada é 
produzido emfunçãodas necessidades 
reais dos consumidores, mas sim em 
função dos interesses econômicos de 
quem produz. Assim o consumo tem 
que ser incentivado. Para as drogas os 
meios de comunicação de massas 
fazem diretamente a propaganda: "Hol
lywood, o sucesso"; Tome lexotan, e 
tenha um sono tranquilo", entre outras. 

Droga de Vida 

As drogas ilegais tem a seu favor, a 
própria ilegalidade. O fato de cometer 
uma "infração" dá sensação de vitória 
sobre um mundo em que sempre se é 
derrotado. Além disto, o fato de ser 
ilegal não diminui a oferta e nem a 
procur.a. Aqui entra a outra questão: o 
tráfico. 

É inegável a alta taxa de 
criminalidade que ehvolve a nível 
mundial o tráfico de drogas. São 
inúmeros os assassinatos nos grandes 
centros urbanos brasileiros, 
principalmente no Rio e São Paulo, 
devido a brigas entre quadrilhas, 
"queima de arqujvo", ou por qualquer 
outro motivo que fira interesses dos 
traficantes. A repressão policial também 
em muito contribui com os crimes 
relacionados ao tráfico. 

Com todo esse saldo de mortes, é 
ineficaz o combate ao tráfico pelos 
Governos dos países em todo mundo. 
Segundo o Professor Alessandro 
Barata, e outros especialistas, 
apreensão de drogas pelas polícias em 
todo Mundo não chegam a 10% do total 
produzido e consumido. Se em 
condições ideais de equipamento, de 
número de pessoal e de idoneidade 
desses policiais, atingiriam no máximo 
20% do total. 

Isso nos leva a uma conclusão 
questionadora, porém real. O caminho 
para dimínuir oconsumo e� nún_:ier�de 
viciados em drogas Ilegais nao e a 
"criminalização". 

Se fosse essa a solução, o consumo 
de álcool teria diminuído nos EUA na 
década de 20, quando foi instituída a 
"Lei Seca". Essa diminuição não foi 

socialmente importante se comparada 
ao nú mero de crimes ligados ao tráfico 
de bebida. Tánto que em 1933 essa lei 
foi revogada e nem por isso foi sensível 
o aumento de consumo.

Onde está a Solução?

Não se trata de fazer defesa ao uso 
de drogas. Trata-se porém de tirar o 
"Véu da Hipocrisia" com o qual se cobre 
esse debate. Segundo Alba Zaluar e 
Antônio L.Paixão, "a legalização 
diminuiría o gasto público com a 
repressão - prisões, polícia, justiça -
liberando essas Instituições para o 
combate aos crimes com vítimas; 
aumentaria a receita pública pela 
cobrança de impostos na sua 
comercialização legal; terminaria com 
o carisma da droga e do traficante junto
à juventude rebelde; estimularia a ação·
militante efetiva dos que consideram a
droga uma ameaça à sociedade:
partidos, igrejas, famílias e associações
voluntárias··.

A descriminalização não seria a 
solução para acabar com o vício e a 
dependência, porque, legalizada, a 
droga continuaria sendo uma 
mercadoria. 

O início de uma solução poderia 
estar na análise dos motivos que levam 
ao consumo, tanto ·internos como 
externos. Como meios os grupos de 
mútua ajuda como os Alcóolicos 
Anônimos, os Narcodependentes 
Anônimos, ou outros que surjam . Esses 
poderiam agir livremente, sem ameaças 
e pressões por parte do crime 
organizado. 

Por que será que este não é o 
caminho escolhido? 

Que interesses serão feridos com a 
descriminalização dessas drogas, já 
que outras são legalizadas. 

São questões importantes que 
merecem reflexão e discussãÇ>. 

Luiz Cláudio 
Ê milítante da JOC do Rio de Janeiro 

e fu nclonárlo público, 
na área de saúde. 



� uitos seguramente conhecem 
ll a frase: "a libertação dos 

trabalhadores é obra dos 
próprios trabalhadores". 

Seja no local de trabalho, nos bairros, 
nos sindicatos, nos grupos de jovens, 
quando os trabalhadores se organizam, 
o mundo e a vida se transformam.
Porém estas organizações devem estar
sob o controle dos trabalhadores. Não
basta assistir a algumas reuniões e
esperar que o presidente ou o chefe
venha e diga o que deve ser feito ou o
que fará por nós. Todos devem ter o
direito à palavra.

Outro aspecto que nos ensina a 
experiência é que falar não basta. É 
necessário agir, ter uma ação. 

Para que a libertação seja nossa 
própria obra é necessário dividir as 
tarefas, arregaçar as mangas e assumir 
as responsabilidades. Construfr a 
organização dos trabalhadores é uma 
obra de arte e exige trabalho. O cenário 
do país será cada vez mais nosso na 
medida que nossas organizações forem 
mais fortes, democráticas e par
ticipativas. 

Desprendidos e 
solidários 

Grande importância neste processo 
tem a Juventude trabalhadora. Segundo 
dados do IBGE os jovens trabalhadores 
são a parcela mais significativa, numeri
camente, na composição da população 
economicamente ativa do país. 

Os jovens trabalhadores são muito 
abertos para a descober ta de 
novidades, além de serem des
prendidos e solidários. A or9anização 
deles e a participação na luta em 
conjunto com os demais trabalhadores 

Organizando 

a Base 
é determinante para a nossa libertação. 

Um ato 
de criação 

Como se organizar? Sem dúvidas, 
não existe um manual. As experiências 
dos trabalhadores são múltiplas e cada 
uma tem seus valor es e suas 
limitações. Não podemos nos contentar 
em simplesmente copiar ou seguir 
normas sobre como se organizar. O 
processo de organização é sempre um 
ato de criatividade que exige ação e 
reflexão. Apontamos alguns aspectos 
que devem ser considerados: 

• Um primeiro aspecto seria
acreditarmos - me,smo nestes tempos 
"bicudos" - na capacidade de cada um 
e na de todos os trabalhadores. 
Acreditar que possuímos uma missão 
insubstituível a realizar aqui e agora. 

• Começar, já, onde estiverm0s,
com os vizinhos, colegas de trabalho, 
escola, discutir o que podemos fazer. 
Estarmos atentos para perceber o que 
motiva as pessoas a agirem; qual o 
problema que se propõem a enfrentar? 
Quais as soluções? 

• Revisar a ação e a vida. Avaliar os
passos dados. O que se conseguiu. 
Quais as dificuldades? Como superá
las? Quais as perspectivas? Quais as 
dificuldades, valores e limitações de 
cada um do grupo? Como o grupo está 
crescendo individual e coletivamente? 

O sentido de nossa organização 
é melhorar a nossa vida e não 
massacrá-la. 

"Não serumaorganizaçãofechada. 
Não se pode, ser um grupo de 
trabalhadores fechado eternamente se 
se quer transformar a vida. É necessário 
ter abertura para outros trabalhadores 

e outros grupos, criando laços de 
solidariedade que fortaleçam, a 
organização e a união dos tra
balhadores. 

Sonhar Sempre 

O poeta Fernando Pessoa nos 
ensina "que tudo vale a pena, se a alm 
não é pequena''. É possível que cada 
um e todos os trabalhadores descubram 
o sentido profundo de suas vidas e
vivam com sua dignidade pessoal e
coletiva.

O ato de participar, iniciar ou resistir 
em um processo de organização é 
sempre um desafio que devemos 
enfr.entar. A outra atitude pode ser a da 
omissão. O fato de tomarmos decisões 
e ter um projeto de vida ou um sonho 
traz modificações profundas em nossas 
vidas e personalidades, "se a alma não 
for pequena'' . A vida para os 
trabalhadores é dura. Não devemos 
nos iludir, mas é necessário sonhar 
com dias melhores. Quem ama e luta, 
sonha. 

Antônio de Paula - Campinas - SP 



ermen 

P
edro Casaldáliga, 63 anos, bispo de São Félix do 
Araguaia, (MS), lançado por vários organismos 
civis e eclesiais da Europa e América Latina, como 
candidato ao prêmio Nobel da Paz em 92. 
Polêmico, admirado por uns e contestado por 
outros, ao longo dos últimos 20 anos, Pedro Casadáliga 

se tornou uma personalidade respeitada dentro e fora do país. 
Na época da ditadura, Geisel quis expulsá-lo pelo seu compromisso 
com os lavradores e posseiros. Nos últimos anos, o Vaticano 
não viu com bons olhos Sl:Ja simpatia pelo regime Sandinista da 
Nicarágua. Homem de grandes causas, ajudou a fundar o CIMI 
(Conselho lndigenista Missionário) e a CPT (Comissão Pastoral da 
Terra). Poeta e escritor, com Milton Nascimento e Pedro Tierra fez a 
missa dos Quilombos. Entre seus livros mais conhecidos estão "Creio 
na justiça e na esperança" "Nicarágua, combate e profecia e ''Na 
procura do Reino". Atualmente Pedro Casaldáliga entrega-se de 
corpo e alma à causa dos 500 anos, o sonho de uma América Latina 
livre e solidária. 

Rodeado de cartas por todos os lados, Dom Pedro Casadáliga diz 
a Juventude Trabalhadora, enquanto respondia a correspondênc a 
diária, que "agora mais do que nunca é preciso unir-se na 
construção de uma sociedade socialista e realmente democrática". 
Está convencido de que " o novo nome da Paz é Solidariedade". 

Junto ao vosso canto 

Meu silêncio seja 
meu poema, irmãos, 

junto ao vosso canto. 
Seia. minha ausência 

como um vôo de garças 
abraçando a tarde, 

nesse vôo de garças 
que invadiu o dia 

com vosso canto. 
Velhos de esperança 

- tantas luas cheias,
tantas noites foscas

eu e o Araguaia
já nos conhecemos, 

rios de um só rio 
ajeitando o curso 

entre Deus e o povo. 

Pedro Casaldáliga. 

A seguir os princípais trechos da 
entrevista: 

JT: O socialismo real se desfaz. Os 
Estados Unidos, após a vitória no Golfo, 
aparecem como a única potência 
mundial. O socialismo acabou? Só há 
salvação no capitalísmo? 

Pedro Casaldáliga; Só fora do 
capitalismo haverá salvação para o 
Terceiro Mundo, que é a maior parte da 
humanidade , e para o Primeiro Mundo, 
se quiser superar uma vid;:, 9a lucro, 
consumismo e prepotência. E preciso 
mudar essa divisão. De u m lado os que 
têm, os que podem, os que dominam. 
Do outro lado os que não têm, os 
dominados. Deve-se criar urna nova 
ordem mundial. E não será Bush nem 
o capitalismo que irão construí-la. A
nova ordem deverá ser o direito interna
cional reconhecido, a intersolidarredade
de todos os povos. Ainda estamos no 
começo de uma história que venha a
ser verdadeiramente humana,

Eu quero uma sociedade realmente 
socialista e democrática. onde haja 
espaço para todos. Não podemos dizer 
que vivemos numa democracia, quando 
mais de 60 milhões de pessoas vivem 
na mais absoluta miséria. 

JT: Como você vê os últimos 
acontecimentos na União Soviética e 
que consequências terão para um futuro 
próximo? 

Pedro Casaldáliga: Assistimos, 
com atenção e expectat iva, os 
acontecimentos e as rápidas mudanças 
na União Soviética : Nacionalismo 
explodindo, tentat iva de golpe 
fracassado, o povo nas ruas, filas
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promessas dos.países capitalistas ... E 
o fim do império Soviético.

Todos os gigantes têm os pés de
barro. Enquqnto isso, três grandes 
blocos vão se formando; três impérios 
econômicos que repartem o mundo: a 
Comunidade Econômica E_uropéia 
(CEE) que, com a Alemanha à frente, 
ficará encarregada . do 
"desenvolvimento vigiado" da Africa e 
dos países do Leste; Japão e os ''tigres 
asiáfüJos"

1 
a quem caberá o mesmo 

papel na Asia, com atenção �special à 
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China; Estados Unidos da América do 
Norte e Canadá, que terão o controle 
sobre toda a América Latina e o Caribe. 
Os Estados Unidos serão "a polícia 
mundial", encarregada de manter mi
litarmente a "Nova Ordem" que se 
desenha. Órgãos executores do plano: 
Multinacionais, Fundo Monetário 
Internacional, Banco Internacional de 
Desenvolvimento, Governos vendidos, 
e eventual-mente, pressão econômica, 
bloqueio, contra-informação ... 

Muitos impérios e muros por cair, 
como vemos. 

JT: O que mais o impressionou na 
última viagem à América Central, meses 
atrás? 

Pedro Casaldáliga: Lá se vive de 
forma tensa as grandes causas deste 
Continente. A desmilitarização, a 
democracia autentica e real, o direito 
verdadeiro para os povos indígenas , o 
anti-imperialismo como atitude auten
ticamente humana e cristã, o valor da 
solidariedade. Na América Central está 
se gestando o novo rosto da América. 

JT: Em 1992 celebram-se os 500 
Anos do mal chamado descobrimento 
da América. Que significou a chegada 
dos europeus a estas terras? 

Pedro Casaldá liga: Foi fun
damentalmente massacre, dominação, 
dependência. A evangelização foi 
ambígua, vieram junto a cruz e a 
espada. Misturou-se o Reino de Deus 
e o Império, o nome de Deus e nome 
dos senhores. Em nome de Deus se 
mataram povos e culturas. A Igreja 
deve começar pedindo perdão. 

Os indígenas dizem que devemos 
comemorar 500 anos de resistência 
indígena e popular. É preciso colocar 
as bases para uma nova ordem nesta 
Pátria Grande e a "Nova Evangeliza
ção", para ser realmente nova, deverá 
ser"nossa", quer dizer, inculturada. Os 
milhões de mártires farão florescer esta 
nova América. 

JT: Você é um homem de igreja. 
Conflitos nela sempre houve. Há, porém, 
um mal-estar crescente na ala progres
sista diante das atitudes que o Vaticano 
vem tomando contra tudo o que cheira à 
libertação. A Igreja, que na década de 70 
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se colocou ao lado dos pobres, está 
agora voltando-se para a sacristia? 

Pedro Casaldálliga: Há uma 
involução na Igreja Católica, isso é 
inagável, os dados estiã<, aí. Tem certa 
explicação. Fluxo e refluxo. A Igreja 
está no mundo e esta partiu para a 
direitização. Há, porénil, comqu istasque 
não se podem negar:.as Connunidades 
de Base, a Teologia tlla Libertação, a 
opção pe.los pobres, a nova 
sensibilidade indigenísta, os &eitos da 
mulher, a solidariedade mundial, são 
aquisições irreversíveis. 

JT: Como você VÉi a realidade da 
juventude trabalhadora? 

Pedro Casaldáliga: Há um duplo 
problema: por um lado vivemos num 
mundo em transformação, queda das 
utopias, pós-modernidade, desconcerto 
universal. Por outro la1do vivemos num 
momento de muito apmto e quem mais 
sofre é o trabalhador. No momento 
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cresc e o desemprego e a classe traba
lhado.ra precisa da união e da organi
zação. O jovem trabalhador sofre na 
própria carne esta realidade. 

JT� Qual é sua mensagem para os 
jovens trabalhadores? 

Pedro Casaldáliga: Que continuem 
sendo jovens. Que não aceitem as saidas 
fáceís que os velhos têm para eles. Muitas 
vezes falamos que eles são o futuro para 
impedir que eles sejam o presente. 

Que não façam da juventude um gueto 
à parte, nem na sociedade nem na igreja. 

Que sejam um fermento de utopias 
na sociedade. Que se apaixonem por 
Aquele que é eternamente jovem é que 
garante a nossa esperança. 

Paulo Gabriel: É poeta, Espanhol, 
4 livros publicados, sendo o mais recente 

"Clamor Continental". Foi entrevistado para 
este jornal na edição n2 3 



Super-Homem 
� 

- a cançao -

GI.LBERTO GIL 

Sirla Rodrigues 

Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria 
que o mundo masculino tudo me daria 
do que eu quisesse ter 
Que nada! 
Minha porção mulher 
que até então se resguardara 
� a porção melhor que trago em mim agora 
E o que me faz viver. 
Quem dera 
Pudesse todo homem compreender 
Oh mãe, quem dera! 
Ser o verão o apogeu da primavera 
E só por ela ser 
Quem sabe 
O Super-homem venha nos restituir a glória 
mudando como um Deus o curso da história o 
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por causa da mulher. 

.t!J á alguns anos atrás,
inspirado em "Super
homem- o filme", Gilberto 
Gil compõe e grava a 

música "S
.
uper-homem - A  canção", 

quando, com sensibilidade e sabe
doria, se coloca num momento de· 
reflexão sobre o significado do ser 
homem e ser mulher e acaba 
descobrindo que não basta ser 
apenas homem; é necessário 
deixar que floresça a porção mulher 
presente em cada um. Como numa 
oração, ele expressa o desejo de 
que sua descoberta possa ser um 
patrimônio universal onde TODO 
homem compreenda "ser o verão o 
apogeu da primavera". Mais que 
isso, a música questiona a definição 
de papéis sociais impostos ao 
homem e a mulher. Em outras 
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palavras, vale a pena dizer que 
ternura e sensibilidade não são 
exclusividade feminina, da mesma 
forma que segurança e coragem 
não são patrimônio masculino. Na 
verdade, todas as pessoas, inde
pendente do sexo ou da preferência 
sexual, experimentam momentos 
de esperança e luz, ou negação 
das mesmas, e é isso que nos 
define como seres humanos em 
constante busca e construção. 

· Parafraseando o próprio Gil,
poderíamos dizer que é nosso de
sejo, Super-Mulheres e Super-Ho
mens, restituir a glória, mudando 
como deuses o curso da história, 
para que floresça vida e felicidade 
em nosso planeta. 

Que o Dia Internacional da 
Mulher (8 de março) seja ocasião 

de lembrarmos a necessidade de 
se acabar com a ilusão de que ser 
homem basta. 

E porfalar em Dia Internacional da Mulher: 
-A benção Mães de Acarí (que

tiveram seus filhos assassinados 
por grupos de extermínio na 
Baixada Fluminense e que hoje 
lutam para esclarecer os fatos e 
punir os responsáveis). 

-A benção Winne Mandela (líder
negra Sul Africana). 

-A benção Luíza Erundina
(Prefeita pelo Partido dos 
trabalhadores da Cidade de São 
Paulo que desafia, com competên
cia, os preconceitos contra a mulher 
e o Nordeste Brasileiro). 

Sirla Rodrigues 

é militante da JOC-BH. 



A. Política e as Eleições
Embora este seja um ;,ssunto, aparentemente chato para a 

maioria da população, ele é básico e está presente no dia-a-dia 
das pessoas, quer queiramos ou não. 

§J e fizermos um esforço 
para compreensão do
assunto, constataremos
que a própria tentativa de 

negar a importância e a neces
sidade da atividade política, é a sua 
própria afirmação, isto porque, 
quanto mais se tenta negá-la, mais 
se pratica. Soma-se a isto o fato de 
que o" ser humano é um ser social, 
e por isso, estabelece relações, e 
estas relações são sempre políti
cas". Portanto a política é a 
concretização das relações sociais 
estabelecidas pelo Homem. Neste 
sentido é correto afirmar que não 
existe ninguém apolítico e que tudo 
o que fazemos, é política.

Então, estranho, anormal e
frustante não deveria ser a política, 
mas exatamente o seu contrário, 
isto é, estranhar a política como 
atividade humana. 

Mas no dia a dia se percebe que 
a compreensão das pessoas, em 
sua maioria é exatamente des
vincular de suas vidas a política, 
inclusive negando-a. Que pena! 
Negar é uma forma de ser político, 
e seguramente a pior de todas, 
uma vez que atribui a outros aquilo 
que lhe é próprio. 

Mentalidade Distorcida 

Exatamente por. ser uma 
dimensão humana, a política se 
materializa, também, em formas e 
estruturas práticas de organização 
coletiva. Surge aí os partidos 
políticos e as eleições. Mas devido 
às frustrações as pessoas não 
estão acreditando nos políticos. Há 
uma idéia muito difundida de que 
política é coisa que não presta. Aí 

Veronika Paulics 

A política é a concretização das relações sociais estabelecidas pelo homem. 

cabe uma pergunta: a quem 
interessa esse tipo de mentalidade? 
Qual o resultado prático desse tipo 
de comportamento? 

Estamos iniciando o ano de 92. 
É um ano eleitoral. As eleições 
serão a nível municipal; para 
prefeitos e vereadores. Ainda não 
sabemos que candidatos estarão 
em disputa. Seguramente serão 
muitos e muito parecidos os 
discursos e as promessas. Mas é 
possível localizar alguns que 
representem de fato os interesses 
dos trabalhadores. 

O que fazer? 

Quem não quiser ser enganado 
não pode esperar novembro. Tem 
que se envolver desde já, buscar o 
debate para ir construindo uma 
posição. Quem não der esse passo, 
seguramente votará com poucos 
critérios. Mas é preciso ter bem 

presente uma coisa: as eleições 
são um momento, sumamente 
importante, mas são apenas um 
momento da atividade política . É o 
momento da manifestação daquilo 
que deve �star suficientemente 
amadurecido na vida da pessoa. 
Mas, não se deve pensar que 
política começa e termina nas 
eleições. Pensar assim é como 
achar que o gume é toda a laranja. 
Será que parte da frustração 
brasileira não provém deste 
engano? 

Para finalizar é importante 
reafirmar que apesar das 
frustrações somos seres políticos e 
nos afirmamos como seres 
humanos, também, no exercício da 
atividade política. Para isso 
precisamos descobrí-la e nos 
engajar para que o füturo possa 
ser de luz e alegria. 

Luís Gambim é militante da JOC de 
Porto Alegre - RS. 
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Bota 
no peito 

esta 

CONGRESSO 
meninos e meninas dos 15 aos 30 anos pro
[!let�ndo fazer deste pais um lance legal, do 
tipo 1usto, fraterno, participativo. Collor e sua 
banda que se cuide. Logo, logo vão entrar em 
cena novos lideres que vão mostrar a esta 
cambada com quantos paus se Jaz urna canoa. 
Vai ser legal o embate. Mas não é só isto não, 
moçada. Depois dos congressos de base, vão 
acontecer os congressos de cidade e nacional. 
E sabe quantos jovens irão participar do 
congresso nacional? Pois é. Fala-se em 1200. 
1500 jovens. Vai ser em Sampa. O lance é que 
depois de tudo a luta vai ser prã valer mesmo. 
Sindicato pelego, cara machista, patrão auto
ritário que se cuide. O lance agora é lutar contra 
todo tipo de repressão, autoritarismo e precon
ceito, Viu só? Quem falou que a gente era o 
futuro já começou a quebrar a cara. A gente 
quer mesmo é ser presente. Vem cá. 
companheiro. 

esde Belém até Porto Alegre, é 
possivel ver pelas ruas aquela 
moçadé. bonita e participante 
carregando no peito frases 
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camisa 

chocantes. Nalgumas se lê: "Vá pro 5o.". 
Noutras "Participação com gesto vira man1· 
lesto" Muita gente entende. Muita gente não 
entende. Alguns perguntam. Outros não. No 
fundo todo mundo gostaria de entender o que 
se passa na cabeça da meninada. Acontece o 
seguinte: tá pelos meados de setembro do ano 
passado. a JOC convidou toda a moçada para 
organizar um baita de um encontro, chamado 
congresso. Logo no m1cio se levantou 20 temas 
para serem discutidos É isso mesmo! São 20 
temas que vão desde a afetividade até a polltica 
internacional. E o negócio está pegando fogo. 
Quem não acreditava vai cair o queixo ao ver Bota no peito esta camisa. 

RELIGIÃO 

Campanha da Fraternidade 
Todos os anos, no período da Quaresma, a Igreja 

Católica no Brasil propõe a Campanha da Frate rnidade. 
Quaresma, t empo de oração , conversão e 

fraternidade, é um tempo litúrgico que se inicia na quarta 
feira de cinzas e termina quarenta dias depois da Semana 
Santa. Esse é um tempo de revisão da caminhada, 
mudança da atitude e de preparação dos cristãos para 
a celebração de maior significado na Igreja: a Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo. 

Tentando responder, de fo rma atual e concreta, as 
necessidades que es.se tempo litúrgico pede, desde 
1964, todos os anos, após ampla consulta confrontada 
com a caminhada da Igreja, acontece a Campanha da 
Fraternidade, cujo tema procura atender os desafios 
sócio-econômico-político-cultural e religioso da realídade 
brasileira. 

Sua métodologia, é aquela que é tão conhecida e 
cara para nós: o Método: Ver, Julgar, Agir e rever; 
desenvolvido pelos Movimentos de Ação Católica, e 
hoje tão divulgado nos meios eclesiais. 

Nesse ano de 1992, o tema da C.F. é "Juventude e 
Fraternidade'', e seu lema é "Juventude: Caminho Aberto". 

Com esse t ema a Igreja quer propor um amplo 
debate sobre a juventude e a realidade. Sendo um dos 
grupos mais numerosos de nossa sociedade, em sua 
maioria empobrecida e vista por vários ségmentos da 
sociedade e da Igreja, não como sujeitos ativos, mas 
como consumidores e tarefe iros, percebe a Igreja a 
urgência e desafio que esses colocam. 

Como objetivo geral a CF/92 pretende que a Igreja e 
as pessoas de boa vontade se comprometam com a 
juventude, sua realidade, seus sonhos e suas lutas. É 
preciso que a juventude trabalhadora , também percorra 
esse caminho. 

CURTAS 

De patrão para patrão 
Dos 503 deputados federais, 201 são empresários e 21 sindicalis· 

tas, os outros (advogados, médicos, professores etc). Com tantos 
empresários como podemos esperar que o Congresso Nacional fa
çam leis que realmente favoreçam os trabalhadores? Se isto con
tinuar, sempre teremos leis feitas por patrões para favorecer patrões. 

4611 

Pense e responda: Quantas crianças e adolescentes foram 
assassinadas nos últimos três anos em S.Paulo, Rio e Recife? 

A) nenhuma. B) três C} 4611
Resposta: Letra (C) 4611. 
Se você acertou lembre-se: Faça alguma coisa para mudar este 

país. 
Se você errou: Ligue-se na vida real e siga o conselho acima. 

Amava os Beatles, e foi ao Vietnã 
O Governo dos Estados Unidos e seus aliados gastaram metade 

da divida externa brasileira ( 61, 1 bilhões de dólares) na guerra com 
o Iraque. Não estão computadas aí as vidas humanas. Se é que para
eles pessoas valem alguma coisa. Hipócritas! Porque não gastaram
esse dinheiro para salvar vidas?

(fonte: Zero Hora 01/08/91) 

A Privatização paga a dívida? 
Segundo o Dr.Barbosa Lima Sobrinho, de95 anos, em entrevista 

ao Jornal do Brasil, com a venda de todas as Estatais o Governo vai 
·apurar 20 bilhões de dólares, cerca de 20% da dívida externa que su
pera os 120 bilhões. Como será que o Governo pagará a dívida com
tão pouca grana?

Jovem na Rua 
Todo ano no Brasil 1 milhão e 800 mil jovens fazem 18 anos, se

gundo o Governo nesta idade já estamos prontinhos prá trabalhar. 
Apesar da maioria começa( bem antes dos 18 anos a batalhar uma 
grana. Acontece que em 91 só nas industrias de S.Paulo foram de
mitidos 300 mil trabalhadores e os bancos de todo Brasil botaram na 
rua 150 mil. Se todo mundo está demitindo (bancos, fábricas, co
mércio, etc} onde é que 1.800.000 jovens vão conseguir trabalho? 



DICAS 

Como aproveitar seu tênis 

DE LONGE 

!J
ecebi o Juventude Trabalhadora e o li com muito 
interesse. Não estou mais em Paris, mas em 
Behobré, na fronteira com a Espanha, começando 
um trabalho. Um abraço a toda a equipe do JT. 

PARA LONGE 

Gostaria de saber se há pos
sibilidade de enviar o Juventude 
trabalhadora para o exterior, isto é, 
para a República Dominicana e qual o 
valor da assinatura. 
Lourdes T.Barbierl - Caxi:as do Sul - RS 

Resposta: Épossfvetsim. Lourdes. Basta 
que você nos envie o pedido de assinatura. 
O valor da mesma é: 20 dólares. 

AS MÁSCAIRAS 

Muito boa a matéria "as máscaras 
do carnaval". Atrás das coisas boas, 
infelizmente, existem inWresses sujos. 
Mas o importante é manter a alegria e 
resitência. 

Raimundo Rodrigues - Recife - PE 

PRETO E BR.ANCCY 

O último jornal ficou rneio sem vida 
ao sair apenas em preto e branco. Por 
favor, retomem as cores,. 

Regina Soares - Brasília - DF 

Salvador Martinez - Behobré - França 

PONTUALIDADE 

É com grande satisfação que renovo 
e leio o Juventude Trabalhadora. Solicito 
apenas maior pontualidade na remessa. 
Tenho a impressão de que alguns 
números em 1991, falharam. 

Pe.Atonso Birck - São Leopoldo - RS 

PARABÉNS 

Gostaria de parabenizá-los pela 
entrevista intitulada "Fé e Resistência. 
Possibilitou-me conhecer um pouco 
mais a JOC. 

Adriano Costa - Salvador - Ba 

BRINCANDO DE RODA 

Conheci o cantor Rubinho do Vale 
através da entrevista no JT. Tamanha 
beleza e decência, só podia ser de 
Minas. 

Antônio Rocha - Uberlândia - MG 
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Crises são como os
invernos. Neles as
pessoas se recolhem, 
mais depois voltam às
praças mais leves e
coloridas. Ademais,

Urano e Netuno estão estimulando seu
lado mais esperançoso. O tempo é
excelente para provocar rupturas. Que
tal mandar o chefe prá lua? 

Touro (21/04 a 20/05) 
Divida mel,hor seu 
tempo, taurino(a). Jor
nada menor para o 
pessimismo e maior
para a alegria. Se você
pensa que o futuro é

um automóvel sem direção, está
muitíssimo enganado. O amanhã vive
e grita como um menino só, no meio da
multidão. Ponha as mãos na labuta, 
amigo(a) de touro. 

Gêmeos (21/05 a 20/06)
Não seja injusto com o 
governo,geminiano(�)
As promessas estao 
sendo cumpridas ao pé 
da letra. Você se
lembra de que Collor

levaria o Brasil para o primeiro Mundo?
Pois é. estamos indo em forma de
dólares (para pagar a dívida externa).
Você não acha que está passando da

, hora de reagir, meu/ minha amigo (a)°?

Câncer (21 /06 a 21 /07) 
Besteira acreditar que 
puxando o saco d6
patrão a vida vai melho
rar. Não seja tolo, can
ceriano(a). Patrão foi a 
penúltima invenção do

diabo ( a última foi a polícia). Se o seu 
problema é salário baixo, a única saída 
é a luta. Conte com touro e sagitário. 

Leão (22/07 a 22/08) 
Viver, leonino, é um ato
maior do que a simples 
atitude de pentear os 
cabelos. Viver é cons-

É Possível 

''As meninas boas vão ao céu. 
As más vão a todas as partes" 

pirar atrás dos postes; é beijar a face
das lavadeiras na porta do hospício e
levantar utopias na ponta do cigarro.
Viver, leonina, é ser lilás; É crer qu�
depois do sábado vem a chuva; E
saber que o amanhã será sempre o 
traço e o estilhaço da tarde que se foi. 

Virgem (23/08 a 22/09)
Cuide bem do corpo 
que é sua casa e
perceba a diferença
entre a flor e a lanterna. 
O sol existe para
iluminar os passos da

dançarina. Mas repare, que o céu já
não é o mesmo que morou no seu
caderno. Há, todavia, uma campina 
estendida dentro de janela. As portas,
uma a uma, estão se abrindo É possivel 
que você encontre um grande amor. 

Libra (23/09 a 22/10) 

' 
, A partir do segundo

decanato estará em
evidência seu lado mais 
rebelde. Aproveite o

, .. · � , período para organizar
protestos. Devido à

desordem entre os astros da economia
e da política, muitos dos seus amigos
estão sob o risco de perder o emprego. 
Boa oportunidade para exercitar a
solidariedade. Organize-os. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Segundo os astros,
você não pode cruzar
os braços diante da
situação do país. É
necessário que você
tome a palavra. São 

vários os campos para a ação. Mas
não faça nada sozinho. É sempre
possível mudar a direção dos barcos. E
a responsabilidade, é de todos meu/
minha amigo(a). 

Sagitário (22/11 a 21/12) 
As aulas estão co
meçando, sagitário. É 
necessário que você 
comece a se envolver

com os colegas de classe. Não encha 
o saco o tempo inteiro, mas questione
os sobre as coisas simples do dia a dia: 
por que falta grana para o cinema? Por
que a professora não conversa sobre
sexualidade? Porque falta tempo para
observar as estrelas? E lembre-seque,
entre uma discussãô e outra, nascem 
sempre grandes amores e grandes 
compromissos. 

Capricórnio (22/12 a 20/01)
Sua capacidade de 
reflexão anda em alta.
Aproveite para fazer
algumas leituras. Que
tal o "código de defesa
do consumidor"? Se

você gosta de agradar aos amigos com 
bons presentes, ofereça-os assinaturas 
do Juventude Trabalhadora. Eles vão
começar a duvidar da Globo. 

Aquário (21/01 a 19/02)
Segundo os astros -
especia_lizad�s em
causas Juvenis -, os
meninos que este ano
completam 18 prima-
veras, devem lutar

contra a obrigatoriedade do serviço
militar. De acordo com os astros, é o 
fim da picada os jovens passarem 11
meses aprendendo lições de violência, 
contra suas vontades. Por que , ao
invés dos quartéis, eles não abrem as
portas das fábricas? 

Peixes (20/02 a 20/03) 
Não há remédio para
desânimo senão lutar
com muita garra,
amigo(a) de peixes.
Viver é revolucionar o
cotidiano comteimosia, 

humor e lucidez. Você precisa abrir-se
mais para as grandes causas. E
atenção especial para com a saúde:
caso necessite de hospitais públicos, 
leve cama, enfermeiro e médico. O 
governo entrou em greve. 
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Psicologia masculina 
em dois modelos 

Alberto Abib Andery• 

A psicologia masculina pode parecer, à prime1ira vista, igual 
para todo� os. homens, natural e universal, o que não é
verdade. Nao existe uma psicologia masculina mas pelo menos 
dois modelos: da burguesia e o do proletariad10. 

_... 
psicologia masculina a ela se

j�I maioria dos manuais de 

• refere como se todos os
homens desenvolvessem os 
mesmos traços psicológicos 

universais. Não levam em consideração 
as determinações históricas e sociais 
que modelam o ser humano. Mas são 
precisamente essas determinações que 
permitem apontar aqui dois modelos 
de psicologia masculina: o da burguesia 
e o do proletariado. O modelo 
psicológico do homem burguês valoriza 
o tipo do homem que manda, que de
cide, que pensa racionalmente, que
tem força dominadora . Atribuí ao
homem objetividade no uso de suas
capacidades intelectuais e coloca para
ele, como meta, a conquista
dominadora das mulheres, mesmo que
o macho recorra por vezes à violência
sexual e física contra aquelas que
considera sexo frágil. Estimula as
qualidades de competição, dominação
e desfrute pleno das oportunidades.

Esse padrão de homem-macho, 
poderoso e forte - o que justifica o 
modelo-padrão - é considerado 
geralmente como uma espécie de 
exemplo do ''tipo-homem" ao qual 
devem chegar todos os homens, sejam 
patrões ou não. 

Ele é difundido pelas escolas e meios 
de comunicação social. Os manuais de 
psicologia transformam esse modelo 
burguês em psicologia masculina uni
versal. 

Já a grande maioria dos homens 

ganha sua sobrevivência não como 
patrões mas como trabalhadores ou 
proletários. São ·formados desde 
pequenos para ,obedecer disci
plinarmente ao patrão. Não são 
educados para pensar com autonomia 
e nem para dar atenção às privações 
por que passam na pobreza do lar, na 
dureza do ambiente de trabalho. Não 
devem perceber as 1Privações culturais 
qúe lhe são impostas por falta de 
escolaridade, por ca1rência de educação 
estética e afetiva. füio preparados para 
viver uma vida de dlura disciplina sem 
se rebelar ou então aceitar pagar caro 
por qualquer gesto, de rebeldia. Sua 
sexualidade é reprimida no sentido que 
lhe falta colorido afetivo porque não 
tem tempo de se dedicar intensamente 
a mulher e aos filhos. Precisando ser 
forte, fisicamente, para ganhar a vida, 
vendendo sua força de trabalho, são 
vencidos cedo p1�la doença, pelo 
envelhecimento precoce e pela bebida. 
Diante do fracasso econômico, afetivo 
e cultural reagem muitas vezes com 
violência não só cointra os outros mas 
principalmente contra si mesmo, 
considerando-se o mais vil entre todos 
os homens. 

Essa outra psicologia masculina
própria do proletariado - é mais vivida 
concretamente p,ela maioria dos 
homens do que comentada nos livros e 
revistas da burguesia e da classe média. 

Os jovens ficam extremamente 
perdidos diante desses dois modelos 
de psicologia masculina. De um lado 

são pressionados a viver o modelo 
masculino da burguesia, de outro lado 
o que vêem em suas casas é o modelo
masculino de seus próprios pais
trabalhadores massacrados pelo peso
do trabalho e da exploração.

Muitos jovens, perplexos diante 
dessa contradição na psicologia 
masculina, preferem então partir para 
a alienação de si nas drogas e alguns 
preferem aderir a um "modelo 
homossexual" de vida para fugir do 
pavor de ser homem como seu pai, 
massacrado e explorado, inclusive 
psicologicamente. 

Mas há também muitos traba
lhadores adultos e jovens que hoje 
começam a entender criticamente 
essas contradições entre um modelo 
de psicologia masculina burguesa que 
lhes é imposto e o modelo proletário 
concreto que lhes resta viver ao longo 
de suas vidas. São esses traba
lhadores, ajudados por intelectuais 
críticos, que sonham hoje com 
mudanças sociais e culturais revo
lucionárias que vão criar uma nova 
sociedade e um novo tipo de homem, 
mais solidário e fraterno, sem haver 
necessidade de patrões poderosos ao 
lad? de proletários insignificantes. 

A medida que desaparecer a 
opressão e a exploração do homem 
contra o homem, a psicologia masculina 
será reescrita e atributos que hoje 
pertencem à psicologia masculina 
burguesa serão destruídos ou 
redestribuídos em prol do surgimento 
de uma nova psicologia mais humana 
e universal. 

·Alberto é psicólogo e assessor da

JOC em São Paulo. 



Que bom vem chegando o dia 1 !2 de Maio. Mais 
um feriado. Sempre tem jogo da seleção na TV; 
A empresa vai dar almoço regado a cerveja; vai 
ter música e uma festa grande ... A história conta 

coisas diferentes deste dia. 

A violência 
do capital 

Um dos líderes operários, Au
gust Spies, antes de ser enforcado, 
assim falou ao juiz: "Se o senhor 

a crê que enforcando-nos pode 
eliminar o movimento operário, 
movimento do qual milhões de 
pisoteados, que trabalham dura
mente e passam necessidades e 
miséria esperam a salvação, se 
essa é sua opinião, então enforque-

O dia em que 
Terra parou 

Estado está chegando ao fím; está 
aí a CUT; estão aí novos partidos 
ligados à luta dos trabalhadores, 
chegou a hora de dar ao 12 de Maio 
seu verdadeiro brilho, de luta para 
a conquista do futuro. 

Um 1 º de Maio na 

recessão. 

nos ... Assim apagará uma chispa, 
mas lá e acolá, em todas as partes, 
se incendiarão as chamas. É um 
logo subterrâneo e o senhor não 
poderá apagá-lo." 

Foi em 1886, no dia 12 de Maio 
que as entidades sindicais ame
ricanas decretaram uma Greve 
Nacional pela jornada de 8 horas 
de trabalho, sob a bandeira: "8 
Horas de Trabalho, 8 Horas de 
Sono, 8 Horas de Lazer" A jornada 
era então de 14 a 16 horas. o 
desenrolar desta greve, a violência 
com que foi reprimida e a punição 
de suas lideranças (7 condenados, 
4 deles enforcados), vieram marcar 
o origem do 1 Q de Maio como o Dia
Internacional da Luta Operária. 

No Brasil 
A luta pelas 8 horas alcançam 

lentamente as terras brasileiras. A 
cidade que teve a primazia de 
realizar uma reunião comemorativa 
do 1 º de Maio foi Santos, em 1895. 
A primeira categoria a conquistar a 
jornada de 8 horas foi a dos 
marmoristas, em 1907. As mobilizações 
prosseguem ano após ano. 

A partir de 1992 começa um refluxo 
no movimento operário. Há um 
crescimento do sindicalismo que prega 
a harmonia entre o capital e o trabalho 
e a colaboração com o governo. Neste 
contexto a demagogia governamental 
favorece a expressão do sindicalismo 
"amarelo" ou pelego. A demagogia 
chega ao ponto de o governo lançar em 
26 de setembro de 1926 o seguinte 
decreto: "É considerado feriado nacional 
o dia 10. de Maio consagrado à
Confraternização das classes operárias
e a comemoração dos Mártires do
trabalho". Assim no brasil, o feriado
Nacional de 112 de Maio foi decretado

Leonardo Maria Foschiera* 

antes que existisse a lei Federal de 
limitação da jornada de ,rabalho de 8 
horas. 

Mas finalmente, o decreto N2 21.364 
de Maio de 1932 regulamenta a jornada 
de 8 horas diárias. 

O movimento Operário chega à 
vitória mais desejada de forma 
contraditória, pois, exatamente no 
momento em que conquista o objetivo 
pelo qual lutou, a estrutura de autonomia 
dos sindicatos é destruída. O 12 de 
Maio se transforma numa "festa do 
trabalho" em que o peso da repressão, 
do paternalismo e do populismo, tudo 
fará para que seja apenas um dia de 
festa e nada mais. 

Hoje a velha estrutura atrelada ao 

Por mais que tenha crescido a 
organização e o nível de cons
ciência da classe trabalhadora, a 
recessão econômica joga muitos 
no desemprego. 

Um exemplo disso é o Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo 
e Diadema que no ano passado 
tinha 92 mil sindicalizados e agora 
tem 80.431. E que em Março de 
1990 quando Collor assumiu, havia 
150 mil metalúrgicos empregados, 
hoje são 120 mil nas cidades. Está 
aí um desafio grande para quem 
acredita que o 12 de Maio precisa 
expressar publicamente a luta dos 
trabalhadores. 

A hora é da Juventude 
Trabalhadora. 

Neste ano a Juventude teve 
alguns espaços para refletir1emas 
ligados à sua realidade. A 
campanha da Fraternidade trouxe 
para dentro das comunidades a 
reflexão sobre os jovens. o 52 

Congresso Nacional dos Jovens 
Trabalhadores na sua etapa de base 
e de cidade, levantou e aprofundou 
vários temas e veio apontando a 
necessidade de participação e 

organização dos jovens. Cabe então 
perguntar: As manifestações de 12 de 
Maio possibilitam a participação da 
Juventude? As bandeiras de luta da 
juventude trabalhadora são 
consideradas e assumidas pelo 
conjunto da classe? 

Cabe a nova geração escrever mais 
um capítulo da história de libertação da 
classe trabalhadora. O amanhã será 
diferente; depende de nós. 

Bibliografia consultada: 
Revísta Mundo Jovem no 224, maio 91 pg.15. 

Folha de S.Paulo 22.03.92 caderno 1 pg.15. 

Livro 1°de Maio. José Luíz Dei Rio-Global/Oboré. 

• É assessor Nacional

da Joc Brasileira 



A hc,ra do outro 
Conceição Cavalheiro• 

\ JI ma questão nos acompanha a 
todo momento: Como 
construirmos alternativas de 
sobrevivência na atual crise? -
Qual a relação que existe entre 

crise econômica e horas extras de 
trabalho? 

Buscando oferecer e legitimar 

. 

. 

respostas, governo e empresários 
procuram interiorizar os trabalhadores 
as possíveis vanltagens adquiridas 
através da execuçifo de horas extras, 
dentre as quais a dle maior relevância 
diz respeito ao fator econômico. A 
consolidação das Leis do trabalho no 
seu artigo 61 , paráqrafo 2 se expressa 

-Z::;--· 

COLLOR; 
ADMITE: 

Cartazda 
campanha 

daCUT 
contra o 
governo 

Collor 

,· 

Hora Extra 
"Somos contra, e não podia ser 

diferente". Para lduigues, 31 anos 
presidente do Sindicato dos 
Papeleiros de Mogi das _Cruzes e 
região, filiado à Central Unica dos 
Trabalhadores (CUT) essa resposta 
vem com absoluta naturalidade. 

O sindicalista ressalta alguns 
motivos: "o primeiro é que fazendo 
hora extra, o trabalhador tira o lugar 
de outro. Se 4 trabalhadores, fizerem 
2 horas extras por dia, somarão 8 
horas , ou seja a jornada de trabalho 
de um outro. Segundo é que a extra é 
uma forma artificial de aumento de 
salário, contundindo o trabalhador. É 
prejudicial à saúde do trabalhado_r,pois mais de 44 horas semanais 
prejudica o estado físico do 

trabalhador. E o q1uarto motivo é que 
ela garante o estoque de produtos, e 
uma empresa cc,m estoques, tem 
mais resistência às reivindicações 
dos trabalhadores, diminuindo o 
poder de mobilização dos mesmos". 

da seguinte forma: •iNos casos de 
excesso de horário por motivo de força 
maior, a remuneração da hora 
excedente, será pelo menos 25% su
perior a da hora normal e o trabalho não 
poderá exceder de 12 horas, desde 
que não fixe expressamente outro 
limite". 

Entre os trabalhadores há diferentes 
níveis de entendimento sobre a 
realização de horas-extras. Para Juares 
Renato, 25 anos, trabalhador de uma 
pequena empresa, hora-extra é "a 
maneira do trabalhador aumentar seus 
rendimentos, ela direta ou indiretamente 
mostra a necessidade do trabalhador 
ter uma ascensão salarial", já para 
Maria Aparecida, 26 anos, trabalhadora 
de uma instituição social, hora-extra é 
"um meio que os patrões possuem 
para iludir o trabalhador, sendo que 
este aceita fazê-la passando no final do 
mês ter um valor maior no contra
cheque, mas na realidade só consegue 
mais desgaste físico e mental". 

Para Antônio Luiz, pequeno 
empresário na cidade de Belo Horizonte 
"o momento é difícil, a colaboração de 
todos toma-se necessária, a hora-ex
tra é portanto um elemento efetivo para 
que isso aconteça. O empresário 
mantém a produção, garante 
empregos .. .'' 

Diante das diferentes concepções é 
necessário refletir: Que postura deve 
assumir os trabalhadores preocupado� 
em construir relações de igualdade? E 
concreto que, acirra-se, dia após dia, a 
luta pela sobrevivência ; Entretanto 
resta-nos uma indagação: tal 
sobrevivência é Ull) problema indi
vidual ou coletivo? E possível superar 
nossas dificuldades ocupando espaço 
que poderia ser de outro companheiro? 

Sem dúvida o assunto em pauta 
requer discussão de maneira ampla e 
contínua, bem com não deve ser 
encarada isoladamente, pois sua 
desmitificação como um elo de 
colé,\boração de classes (patrões e 
trabalhadores se beneficiam) 
dependerá do encaminhamento dado 
à luta geral dos trabalhadores. Eles 
têm mecanismos poderosos a seu fa
vor; aos trabalhadores cabe a 
esperança e a certeza que o dia de 
amanhã depende da luta que for feita 
hoje, 

*Conceição Cavalheiro é militante
Movimento Popular Contagem!MG 



Ação 
C01letiva 

Amauri Barra" 

Os sem emprego não fogem da luta 

s grupos de jovens 
trabalhadores são uma 

() experiênciaporexcelênciade
formação da consciência e 
aprofundamento do 

compromisso com a realidade em que 
estão inseridos os jovens trabalhadores. 

Nesses grupos se partilha a realidade 
do trabalho, do desemprego, da 
afetividade. São momentos em que os 
jovens vão descobrindo a vida 
identificando as causas mais profundas 
de sua realidade, detectando falhas, 
afirmando valores, sonhos e amores. 
"Testemunham a chegada da 
sociedade nova", diz Geni, 29 ahos, 
religiosa. 

Organizando os 

Desempregados 

No início da década de 80, o Brasil 
viveu uma profunda crise social tendo 
o desemprego atingido proporções
alarmantes levando a fome e a miséria
a inúmeros lares brasileiros.

No bairro jardim América (região de 
grande concentração operária e de 
inúmeras favelas) em Belo Horizonte 
tal situação fez com que os moradores 
se reunissem para buscar· soluções. 

Numa reunião que contou com a 
participação da associação de 
moradores, catequistas, jovens e 
representantes da prefeitura propôs 
como saída a distribuição de sopa aos 
mais necessitados ("o sopão" como 
ficou conhecida a proposta) e a criação 
de frentes de trabalho. 

Como era grande o número de 
desempregados os jovens passaram a 
se reunir - começaram a organizar - um 
grupo d e  jovens trabalhadores 
desempregados. 

O primeiro passo que esse grupo 
deu foi fazer uma pesquisa na região, 
para saber quem estava 

desempregado. A partir d1essa pesquisa 
o grupo convidava os desempregados
a participarem das reuniões.

Os jovens revezavam na preparação 
e coordenação dos enc:ontros e isso 
mostrava que todos eram capazes. As 
reuniões eram na casa de um dos 
participantes. Nelas cada jovem falava 
como se sentia, os conflitos que vivia, 
por se sentir inútil, da 1cobrança dos 
familiares, da angústia por não poder 
se divertir e da dificuldad1e em namorar. 
"Vi muitos chorarem ae> falar de sua 
realidade, do seu sentimento de 
impotência" -Diz Bete, que participou 
do grupo. 

la-se identificando as causas da 
realidade bem corno a dimensão da 
mesma. " ... nesses momentos", con
tinua Bete, "a gente perrebia que não 
estava só, eu vi que não era única, que 
tinha muita gente vivendo o mesmo 
problema. Via que estava de
sempregada não por incapacidade 
minha, mas por culpa do governo, do 
sistema ... " 

O processo de revis.ão de Vida e 
Análise da Realidade iat aproximando 
os jovens, motivando-os a mudar de 
atitudes: "Os que usavam drogas 
abandonaram o vício, i�nvolvendo-se 
plenamente com as atividades todo o 
tempo era preenchido, não tinha tempo 
para pensar em bobage,ns". 

Em 83, o grupo participou ativamente 
da organização do 32 Congresso de 
Jovens Trabalhadores promovido pela 
Joc naquele ano. 

Os desempregados tinham muitas 
dificuldades em conseglllirdinheiro para 
pagar as passagens qu1e gastavam na 
procura de emprego, e sentiam que um 
dos grande problemas ,jo bairro era a 
falta de lazer. Então sei desafiaram a 
realizar um show de música para 
conseguir o dinheiro ei dar resposta 
frente a falta de lazer. 

Essa atividade ficou oonhecida como 
o "Show dos Desempregados". "A gente
se dividiu em equipes, quem ia buscar

artistas, quem ia conseguir patrocínio, 
quem vai organizar barracas, conseguir 
local..." 

A promoção conseguiu a so
lidariedade de todos, a ação foi 
assumida pela comunidade, ou seja, 
uma ação coletiva frente a uma 
realidade específica. "O show parou o 
bairro: mães, irmãos, catequistas, 
associações de moradores. Todo 
mundo ajudou ... o show aconteceu em 
84 e até hoje se fala dele no bairro ... " 

Com o que arrecadaram surgiu. a 
idéia de criar uma oficina de 
desempregados onde cada um 
produzisse algo e dividisse o que fosse 
arrecadado. N0 entanto, muitos 
participantes mudaram do bairro indo 
morar em lugares diferentes, alguns 
conseguiram emprego, o grupo foi se 
esvaziando. 

Mas a luta continua pois a maior 
parte dos que participaram do grupo 
hoje está engajada: seja nas CEB'S, na 
associação de moradores, no sindicato, 
na JOC, nos grupos políticos, etc. No 
dia 23.02.92 aconteceu no Jardim 
América o 52 Congresso Nacional de 
Jovens Trabalhadores do qual alguns 
participantes foram membros do grupo 
de desempregados. "A formação é pra 
vida toda'' - diz Carlos, militante da 
JOC. 

A solução para a situação que 
vivemos passa necessariamente pela 
organização de grupos de jovehs 
trabalhadores. Afinal de contas: "Um 
jovem vale mais do que todo ouro do 
mundo". 

Amauri Barra 

Belo Horizonte 



Esc:revendo 

uma história 

trans·formadora 

Valdemar Rossi, é 
natural de Sertãozinho 
interior de São Paulo, 

casado, 5 filhos. Aos dez 
anos de idade começou 
a trabalhar, como bóia 

fria. 
Foi militante na Joc na 

década de 60 e, 
posteriormente trabalhou 
como metalúrgico, tendo 

cumprido papel funda
mental na Oposição 
Metalúrgica de São 

Paulo, além-de contribuir 
com a formação de 

núcleos de trabalhadores 
em várias comunidades e 
inclusive com a Pastoral 

Operária. 
Valdemar Rossi 

participou, na década de 
70, da Comissão Justiça 
e Paz, a convite de Dom 

Evaristo Arns. 
Atualmente ele faz 

parte do Governo da 
Cidade de São Paulo, 

sendo Administrador da 
região Moóca, cuja 

população é de 700 mil 
habitantes. Segundo 

Valdemar foi "por conta 
desse acúmulo de 
experiência que fui 

chamado a fazer parte do 
governo da companheira 

Luiza Erundina ".

Ms1rllene de Sousa Coelho 
Antônio Rodrigues de Souza* 

"Estou bravo com meu 
partido que ainda não 

tomou a iniciativa de pedir 
impeachment do Collor" 

"A abertura que queremos 
dar à população é para que 

ela exerça o direito de 
cidadania" 

Foto: JK 



J',ar I 

Como se deu a escolha 
de seu nome para 

\. administrador regional? · 
Rossi: Primeiro houve a 
indicação de compa-

nheiros do Partido, da região e 
movimentos populares, principalmente 
aqueles ligados à Igreja. Dai o partido e 
a Prefeita fizeram a seleção, indicando 
aqueles que tivessem. segundo a Visão 
do Partido a nível municipal, uma 
experiência mais 

sentem em casa. Principalmente aqueles 
ligados ao movimento popular, por não 
terem dificuldades de buscar a 
administração, também por serem nossos 
aliados políticos. Existe aitritos pois a 
população mais carente é exigente e 
esperava soluções milagrosas . Mas com 
o diálogo e expressando as, dificuldades,
fomos buscando soluções. Nós cortamos
o cordão umbilical da dependência de
políticos tradicionais, mostrando à

população que são 

tia, INPS, ficaram revoltados por ter que 
pagar de acordo com o que deveriam pa
gar. De resto, o valor do IPTU em $.Paulo 
é menor que em muitas cidades do Brasil. 
Um exemplo é Belo Horizonte (MG). 
J.T.: Eleições 1992.

acumulada. Houve 
uma entrevista e meu 
nome foi confirmado. 
J.T.: O que significa
administrar esta re
gional?
Rossl: A regional da
Moóca faz parte da
história da indus
trialização no Brasil 
sendo berço do 
movimento operário 

"64% dos moradores 
do Tatuapé indicam 

bom desempenho da 
Administração 

Regional Moóca" 
(Pesquisa Rádio Bandeirantes 

FM em junho 91) 

cidadãos com direitos 
iguais a todos. Tam
bém tennos reuniões 
com clubes de diretores 
loj istas ,, que poli· 
ticamente até podem 
ser possíveis aliados do 
ponto dB vista de se 
trabalhar uma admi
nistração diferenciada. 
Mas há uma parcela 

Rossi: Ganhar as eleições significa que
a População começa a entender que é
possível ter uma forma de governo
diferente da tradicional. Aliás o povo tem
aprendido muito com o governo Collor
em que tanto acreditaram. Mas não vai
ser fácil. A burguesia, principalmente
através dos meios de comunicação, vai
jogar pesado. O que nos propicia é a
realização de uma administração correta
e eficiente. Será uma perda muito grande
nós não elegermos um sucessor.
J.T.: Presidencialismo ou Parla
mentarismo.
Rossí: Sou parlamentarista, porém ele
deve ser bem estudado, com uma
proposta que possibilite o exercício da
democracia. Não digo que ele resolva os
problemas mas ele amplia o campo da 
democracia, o que não acontece no
presidencialismo que é o poder de um
homem só.

e palco de grandes lutas desde o início 
do século. 
É uma área bem concentrada com 
características distintas e marcantes 
para se administrar. 
Há atualmente cerca de cem mil 
cortiçados espalhados em antigas 
fábricas, casarão, cinemas do início do 
século que se transformaram em 
verdadeir9s depósitos de seres 
humanos. E ao mesmo tempo uma área 
em plena expansão com grandes 
edifícios para a classe média e parcela 
da burguesia, sendo que a área semi 
periférica é cheia de favelas e escassa 
de saneamento básico.Administrar essa 
região significa trabalhar um contexto e 
interesses de grandes contradições. 
J.T.: Qual a tarefa mais difícil?
Rossi: São várlas. A partir do golpe
militar de 1964, todas as administrações
tiveram apoio maciço dos governantes.
Nesta atual administração se deu o
contrário, todo apoio financeiro foi
cortado.
A Caixa Econômica não apoia pedidos
de empréstimos. Há um boicote
sistemático à Administração, portanto,
ao próprio povo, por parte do governo
federal. Soma-se a isto a dificuldade de
ampliar a participação popular.
J.T.: Como é feita a divisão do trabalho
na regional?
Rossl: Nós discutimos a realidade,
tomamos decisões colet ivas e
distribuímos as tarefas. Essa é uma
forma de socializar o Poder. Atualmente
temos na regional sete micro-regiões,
para permitir o contato direto com a
população no local de moradia, o que
facilita inclusive a participação de
pessoas não organizadas.
Há uma equlpe que se preocupa com o
planejamento junto com engenheiros e
supeNisores. Entre outras.
J.T.: Como a população v ê  a
administração?
Rossl: Tenho a impressão de que se

radicalmente contrária 
a administração, incapazes de dizer um 
incentivo; nem são adversários políticos, 
são mesmo inimigos da classe. 
J.T.: Como você vê a administração da
prefeita Luiza Erundina?
Rossl: É surpreendente para o conjunto
da população porque se inaugurou uma
nova maneira de administrar. Iniciou seu
mandato tentando corrigir o caos deixado
por Jânio Quadros. Numa perspectiva de
construir a cidade nova garantiu a
elaboração do Plano Diretor que foi
debatido com vários setores: da sociedade.
Outra grande iniciativa é a Reforma
Administrativa que propõe eriar
subprefelturas delegando maior autonomia
local, viabilizando maior participação popu
lar na administração pública, em hospitais,
escolas, creches ... coisat que já está
acontecendo.
J.T.: Existe um ponto de vista no movimento
operário, de que as prefeituras do PT estão
apenas administrando a

J.T.: Sobre o impeachmentdo presidente
Collor.
Rossi: Sou favorável e estou bravo com
meu partido que ainda não tomou
iniciativa, visto que em qualquer país
medianamente democrático teriam dado
impeachment imediato.
J.T.: Quanto à Juventude Trabalhadora.
Rossi: Em tOdos esses anos de luta eu 
aprendi que quem tem a noção da história
de seu povo é capaz de situá-la no
processo histórico. E a Juventude
Trabalhadora tem que entendê-la em
profundidade para se situar como agente
do processo histórico no seu momento.
O pessoal da minha idade que já caminha
para terceira idade tem o presente, o
passado e uma pequena parte do futuro.

A Juventude Não! 
crise. Como você
analisa esta questão? 
Rossi: Eu acho que tem 
gente que continua 
sendo estilingue; não 
sabem em quem estão 
atirando. Devemos 
perguntar qual o grau 
de participação que 
estas pessoas têm na 
vida da Administração. 
O campo está aberto, 
através das micro-

'iodos fazem a 
história. Alguns fazem 

a história dos 

Deve sim, apropriar 
se do conhecimento 
histórico; ter uma 
atuação determinada 
no presente e o futuro 
com um projeto cada 
vez mais avançado; 
não ser individualista, 
imediatista, acomo
dado na busca de 
soluções para os 
problemas; não se 
esquecer da busca de 

dominadores. Eu 
quero fazer a história 
dos dominados para 

superar a dominação." 

regiões, das plenárias, 
reuniões na área da saúde" nos conselhos 
gestores de hospitais, escolas, creches 
portanto é uma afirmação mentirosa. 
J.T.: Sobre o IPTU:
Rossi: A Constituição estabelece que os
impostos devem ser aplicatdos de forma a
fazer uma justiça distributiva, então a Luiza
seguiu rigorosamente essie critério.
Os ricos que sempre soniegaram; sone
garam salário, imposto dB renda, ICMS,
Imposto Sobre Serviços, Fundo de Garan-

mudanças coletivas, 
transformadoras das estruturas da 
sociedade. Alguns fazem a história dos 
dominantes e eu quero fazer a história 
dos dominados para superar a 
dominação. 

Espero que cada Jovem, que cada 
companheiro da Joc entenda isto. 

• São membros do conselho editorial

do Juventude Trabalhadora 



Vamos apagar a Estória e conhecer a História 
�al�r d_e Capoeira e 113 de Maio significa fazer presente uma cultura de 

res,stenc,� do po_vo Negro no Brasil, desde sua captura na Terra do Sol-Mãe 
. . 1fnc� à vida escrava e º. momento atual, ainda impregnado de

d1scnmmaç_ao. De formar especial nosso axé e solidariedade aos irmãos Sul
Afncanos em su,a luta incansável por uma vida de liberdade. 

CAPOEIFIA - CAPOEIRISTA 

-1 il comum no Movrmento
Operário, uma leitura da
realidade que só considera o
momento político e dentro 
dele as condições eco

nômicas, as estruturas responsáveis 
pela situação de exploração na qual 
está envolvida a classe trabalhadora. 
Esquecemos que nossa história não 
começa na fábrica, sim na senzala; 
que o trabalhador não é um sujeito que 
apenas produz e consome, seja 
individualmente, seja enquanto classe, 
é um sujeito que produz, pensa e ama, 
portador de potencialidades, mitos e 
desejos . Normalmente negligenciamos 
a dimensão cultural , por ser mais fácil 
talar de coisas e objetos. Isto é tão 
evidente, que muitas vezes 
transformamos, os trabalhadores em 
coisas, em números, em medidas e de 
repente, a justeza de meus passos e 
de minhas idéias não são avaliadas 
pela conseqüência no cotidiano e sim 
pela quantidade que mobilizo. 

Muito cedo perc�bi que seguir os 
rastros da capoeira, contar sua história 
era o mesmo que contar a história de 
nosso povo, indígena e negro; que em 
diversos lugares do mundo houve a 
exploração do trabalho escravo, 
particularmente em relação ao negro. 
No entanto o que mais me intrigou foi 
ver que a capoeira nasceu e se 
desenvolveu no Brasil e não na África 
- e só posteriormente se espalhou pelo
mundo, através de uma conquista dos
próprios capoeristas. Por que sua
história não é contada assim? Por que
no período da escravidão a capoeira foi
tão barbaramente persegu ida e
proibida?

Repensando nossa História 
Pensar a história da capoeira no 

Brasil, é pensar de fato, que os 
dominados não aceitaram passi
vamente sua condição e resistiram ao 
ponto de transformar o próprio corpo 
em uma arma. Uma arma de libertação. 
A capoeira nasce como fruto de uma 
condição, onde o indivíduo, ou luta, 
pula, se movimenta, ou morre. Para os 
negros e as nações indígenas, não 
havia pior morte do que voltar à condição 

Jc,sé Carlos da Silva " 
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de escravo, ainda irnais no caso dos 
Tupis, Tamoio,s, Aimorés ... 
escravizados em sua própria terra sua 
própria casa, vendo a si e ao seu povo 
sendo dominado. A resistência tomou 
conta do Sul da América. "E o lndio 
cantou o seu canto de guerra, não se 
escravizou, mas está sumindo, da face 
da terra"(Martinho da Vila). Part 
perceber na trajet"ória do nosso povo,

as marcas desta msistência e o alto 
custo que os Ameriíndios tiveram que 
pagar, basta analisar: o número de 
populações indígenas na época em 
relação aos sobreviventes; o número 
de homens negros distribuídos, em 
relação aos sobreviventes. Por outro 
lado, o número de capitães de mato e 
destacamento envol.vidos na repressão 
aos escravos rebeldes negros e 
indígenas, o número de fugas e de 
enfrentamentos de 1escravos contra os 
destacamentos. E mais adiante com 
as experiências adquiridas; o número 
de quilombos organizados, o nµmero 
de mortes em amlbos os lados e o 
esforço desenvolvido. pela metrópole 
(Portugal) em acabatr com a resistência 
dos escravos no Brasil (colônia). A 
capoeira é produto deste contexto. Ela 
nasce e se deseinvolve como um 
exercício de guerra, como instrumento 
de luta dos domin::1dos e por isso é 
proibida e odiada. Seus mestres são 
subversivos, os que iincomodam e como
a ordem tinha que pnevalecer, o primeiro 
código penal brasile,iro já classificava a 

capoeira como crime e já previa as 
condenações. Policiais especializados 
foram criados e os capoeiristas que 
quisessem sobreviver tinha que se 
esconder nos "subterrâneos do Brasil" 
ou se aliarem aos dominadores. 

As facetas da capoeira 
Se por um lado a capoeira era odiada 

pelos que tinham que enfrentá-la, ela 
era amada pelos cidadãos livres, 
combatentes Quilombolas, porque ele 
não era só arma, mas alegria, axé, 
prazer, brincadeira, ou mais 
exatamente, "brincadeira de Angola". 
Como alguém dizia era a dança da 
alegria de ser livre e capacidade de 
lutar e a morte de ter que lutar pra fazer 
desta liberdade, mais q,ue um momento, 
mas também um jeito de ser e de viver. 

É por isto que todo capoeirista que 
se preza, se arrepia e se benze ao 
toque do Berimbau, mesmo que este 
toque, seja um toque de alegria, ele 
sabe que da alegria pra dor, basta 
mudar as notas, os acordes e o toque 
de Angola vira IUNÁ e a IUNÁ vira 
ca�alaria que é o toque de alerta, 
avrsando "que tem problema, "Inimigo 
chegou", e a canoa virou, marinheiro 
tem que saber nadar, tem que saber 
navegar. Salve Gamará! 

Mestre borboleta (fndlo) 
Associação capoeira Repúbllcs 

dos Palmares. Sociólogo - Mestrando 
em Antropologia Social - USP 



.il m março de 1990, no dia de
sua posse, o Presidente
Fernando Collor de Mello,
anunciava em meio a tantas 

outras, a firme decisão de 
acabar com a corrupção no país. Após 
dois anos o povo brasileiro tem a ligeira 
impressão que essa promessa implicou 
em levar todos os corruptos para dentro 
do próprio governo, tamanha a 
quantidade de denúncias que surgem 
a cada dia contra algum ministro ou 
assessor direto do palácio do planalto, 
pela prática de prevaricação, omissão, 
superf aturamentos e tantas outras. 

A corrupção não é um patrimônio do 
povo brasileiro, ela existe em todos os 
cantos do planeta, e sua origem é tão 
remota quanto a própria sociedade. No 
caso brasileiro, segundo estudiosos, 
juristas e políticos o grande mal é a 
impunidade, que faz com que a 
corrupção ganhe espaço, cresça e 
alcance, como segundo aponta alguns, 
dimensões estruturais. 

Segundo o Deputado José Serra 
{PSDB-SP), a corrupção hoje é um 
problema mais estrutural do que moral 
no Brasil. Estar na própria estrutura do 
país, significa fazer parte daquilo que 
sustenta a administração pública, o 
que faz com que o serviço, dinheiro e 
moral pública tenham tão pouca eficácia 
ou credibilidade dentre a sociedade. 

Impunidade 
A Impunidade é a principal 

preocupação do advogado Everaldo 
Cardoso de Mello, 28 anos. Para ele, o 
problema não está na lei que é branda 
ou coisa parecida, e aponta que são os 
políticos e dirigentes do executivo que 
favorecem a omissão e cita: "Para que 
um juiz possa julgar um acusado, é 
preciso que as provas estejam 
claramente expostas no processo. 

Para isso terá que ter ocorrido o 
inquérito policial na apuração das 
mesmas, e é justamente nesse trâmite 
que pode ocorrer favorecimentos 
pessoais ou mesmo omissão". 

Everaldo diz ainda que essas 
preliminares podem dar impressão de 
burocracia, mas frisa ser absolutamente 
necessário o inquérito policial, para 

que se evite a condenaçãto de inocentes. 
e sentencia: "Somado a. tudo isso está 
um detalhe essencial. O Poder 
Judiciário é hierarquicamente submisso 
ao Executivo, o que implica em ter 
juízes pessoalmente indicados pelo 
Presidente da Repúblic:a". 

Eduardo Suplicy, senador (PT/SP) 
tem se mostrado um incansável 
defensor da moral e dodlinheiro público, 
neste sentido não tem poupado 
sacrifícios para que suas denúncias 
sejam apuradas sendo, chamado pela 
grande imprensa de Fiscal da 
República. 

Insistência 
Dentre os seus feitos, um deles é 

possível ilustrar como urna denúncia 
de corrupção pode f ac:ilmente cair na 
lista dos impunes. Sab,�ndo através de 
urn empresário que havia uma empresa 
em Brasília dirigida pelo Deputado 
Manuel Messias Góis •:3 seu assessor , 
que estava intermediando as verbas 
do Executivo destinad:as ao município, 
e cobrava 20% do val,or liberado para 
sua própria empresa, o senador 
informou à imprensa e iniciou suas 
investigações. 

Suplicy entrou em contato com o 

Procurador Geral da República, 
Aristides Junqueira, para que o mesmo 
levasse o caso ao conhecimento da 
Polícia Federal e fosse iniciada as 
investigações. O que o procurador não 
sabia, ao se comprometer em entregar 
a denúncia à Polícia Federal era da 
perseverança do senador. 

No dia seguinte pela manhã, Suplicy 
ligou a Romeu Tuma. superintendente 
da Polícia Federal querendo saber das 
providências. Tuma alegou des
conhecer o fato, o que fez com que o 
Fiscal da República fosse obrigado a 
ligar mais uma vez ao Procurador e 
novamente ao delegado até que 
finalmente a empresa foi visitada pelos 
policiais e colhido os documentos. 

Essa é a demonstração de que forma 
é tratada as denúncias no Brasil e caso 
não hajam "Os Fiscais" ou a imprensa 
interessada no seu desdobramento, 
fatalmente tudo será arquivado. 

A corrupção não nasceu no governo 
Collor, mas certamente tem encontrado 
um campo fértil para sua disseminação. 
Com isso é preciso lembrar que somente 
todos os brasileiros, através da sua 
organização podem mudar ra
dicalmente o cenário político, 
administrativo e jundico do país. 
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\� � O capitalismo avança.
E a Juventude? 

Pesquisa do ISPES (Instituto de Estudos Econômicos ....
e Soci[Jis da Itália ) realizada em 1991 revelou que em 1989 ffl ��
foram condenados à prisão 28.872 jovens com idade ... ' :
entre 15e24anos, sendo que 18.280 foram condenados · i 

porfurtos; assaltos e seqüestros. Entre 1984e 1988, 1551 /, .·
jov_e'}� italianos, entre o� 13 e os 24 anos morreram de lffl 
su1c1d10. No mesmo penodo ocorreram 2.883 tentativas mm
de suicídio. Witi 

Nos últimos 5 anos morreram de overdose 3.812 i))i 
jovens entre 15 e 29 anos, sendo só os casos registrados wn 
no Ministério do Interior da Itália. MM 

De cada 1.000 jovens que entram nas universidades 1%:\i 
italianas apenas 73 conseguem concluir seus cursos ou ID.'.i 
seja, apenas 7 ,3% de aproveitamento. 

' 
li 

. Diante destes �úmeros temos que �embrar que a Itália '1· ·9J:
Junto com o Japao e Alemanha, for o país que mais @; , 
enriqueceu na última década. Os empresários !ti 
enriqueceram e a juventude o que ganhou com isso? JI 

(fonte JB 08/03/92) i!!iim 

\)� � É mesmo o 1 2 lugar?
Numa pesquisa sobre geografia com jovens de 18 a 25 

anos de 9 países, os americanos ficaram "na lanterna", 
perderam para o México, Japão, Alemanha, Suíça, Itália, 
França, Inglaterra e Canadá. 20% dos jovens americanos 
não sabiam sequ�r localizar os Estados Unidos no mapa. 
E tem mais. Em 1965 uma pesquisa apurou que 67% dos 
jovens americanos com menos de 35 anos e mais de 18 
anos liam jornais diariamente. Hoje em dia apenas 30% 
dos jovens entre 18 e 30 anos costumam ler jornais. 

Povo mais desinformado participa menos. Se não 
concorda, veja: em 1972, 50% dos jovens americanos 
entre 18 e 24 anos votaram nas eleições presidenciais. 
Em 1988 a participação dos jovens nas eleições caiu para 
36%. 

Lembre-se que o ideal das _classes dominantes no 
Brasil é nos igualar aos Estados Unidos. É o nosso ideal 
imitar uma juventude tão decadente? 

(fonte JB 08/03 92) 
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iJovem e Igreja: ''\%
co:Z
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fu;:;�:":::u�i�� i";.s}ip�;1��· ;;�ff!�-: ·!,,._L'.,:• _t_:f�_:_: _: _ Igreja recebe suas críticas, por reconhecer-se limitada em -. 
seus membros, e os quer responsáveis como testemunhas 
e missionários na massa juvenil". (Concílio dos Bispos !ít]
Latinos-Americanos em Puebla-México 197 8). 1··'"' 

Como se vê, já em 1978 os Bispos nos chamaram à f� 
uma participação crítica na igreja. A Campanha da füM
Fraternidade - 92 é o momento especial para cobrarmos JJ!
nosso direito de voz e voto na vida da comunidade e 

1
Jrn

continuarmos firmando na caminhada para o Reino de · ·:/ i 
Deus entre nós. i 

Errata, Religião - Na ed�ão N' 11 onde lia-se: " ... e itermina quarenta dias depois da Semana Santa"...
1 Leia-se" ... e termina quarenta dias depois, na Páscoa·. )
�[ 

Congresso

Não pise 
na bola! 

Danada de boa vai ser a etapa nacional do congresso 
de Jovens trabalhadores, é isso aí moçada! Quem anda 
para trás é caranguejo! O local já está definido. Vai ser 
aqui pertinho de Sampa, num local gostoso pra caramba. 
Mas e daí?! O que vale agora é você e toda a galera 
participar dos congressos de cidadeque vão até o finalzinho 
de maio. Se você não sabe ainda aonde vai ser, procure 
o pessoal da JOC. É um pessoal bacana, gente fina
mesmo. E você que queria saber o que se discutiu nos
congressos de base, o negócio é o seguinte: muita
discussão rolou. O tema mais discutido a nível nacional
até fevereiro tinha sido a droga, seguido da violência e
afetividade. Discutiu-se muito também sobre trabalho,
desemprego ... A moçada tá revoltada, rapaz. Deu prá
sacar? Ninguém gosta de violência, ninguém tá querendo
essa droga de vida; a moçada quer mesmo é namorar,
participar da luta, ter trabalho, salário e democracia, pra
ser feliz, muito feliz. Recado dado, mano. Não pise na
bola. A gente tem que se encontrar nessa.

Religião

500 Anos de 
Celebração de quê? 
No dia 12 de outubro deste ano, completam-se 500 

anos do que qprendemos na escola a chamar 
"descobrimer• Ja América" 

Ao preter�.Jr levar a cabo tal celebração, muitos de
bates vão acontecendo e com isso, os posicionamentos 
vão se dividindo basicamente em três grandes linhas. 

Visão Triunfalista: Promovida por alguns governos, 
como os de Portugal e Espanha, e apoiada pela Ala 
Conservadora das l·grejas Cristãs. Propõem a 
comemoração de uma grande façanha da cristandade, 
que resultou na implantação do cristianismo e dos "valores 
ocidentais" no "Novo Mundo". 

Visão Nacionalista: Incentivada pela Unesco, com a 
finalidade de intermediar entre as outras duas posições, 
defende que não houve descobrimento, mas o encontro 
de dois mundos que, apesar dos problemas, tem um 
resultado benéfico. 

E por fim, a Visão Crítica e de Resistência: Defendida 
pelos povós indígenas da América Latina e Caribe, grupos 
de resistência e organização popular, e apoiada pela ala
progressista das Igrejas Cristãs, denuncia não ter havido 
descobrimento, mas sim, colonização, alienação cultural, 
massacre e infidelidade ao Evangelho, cujas 
conseqüências foram de danos que continuam ainda hoje, 
com formas mais sofisticadas, gerando morte e sofrimento 
ao nosso povo. 

O jornal Juventude Trabalhadora, de acordo com 
essa última posição, une-se as organizações de resistência 
indígena, negra e popular. 



Dicas 

Para Pintores: 
Você sabia que: óleo de cozinha ou 

óleo de bebê é o melhor jeito de re
mover a tinta, porque não queima a 
pele? Uma forma de remover tinta da 
pele com facilidade é esfregar vaselina 
no lugar. Antes de pintar cubra com 
sabão em barra, para ser mais fácil de 
limpá-las, depois. 

Conservando Recortes 
de Jornais: 

Dissolva um tablete de leite de 
magnésia em 1 litro de água cristal e 
deixe ficar um dia para o outro. Despeje 
numa vasilha suficientemente grande 
para acomodar os recortes abertos. 
�eixe secar, batendo um pano para 
tirar o excesso de líquido. Depois, não 
mexa mais até ficar completamente 
seco. Calcula-se 200 anos de duração. 

Restaurando a Fita 
Cassete: 

Apenas uma gota de acetona é o 
necessário para colar as pontas de 
uma fita cassete. 

Para Não Esburacar 
a Parede: 

Antes de colocar o prego na parede, 
ponha um pedaço de fita colante no 
local. Isto evitará que a parede rache 
quando você martelar 

Se quando você alugar uma casa o 
dono disser: "nada de pregos na 
parede", pendure os quadros com uma 
agulha de máquina de costura. Elas 
aguentam até 15quilos, mais ou menos 
e não esburacam. Molhe o dedo para 
marcar o local do gancho. A marca 
seca sem deixar mancha. 

Picada de Abelhas: 
Experimente aplicar uma mistura de 

bicarbonato de sódio e água. Ou então 
colocar uma fatia de cebola sobre a 
picada. A cebola absorverá o veneno. 
Segure bem a cebola no lugar da 
picada ... 

Quando o problema é 
fumaça de cigarro: 

Umedeça uma toalha e sacuda em 
círculos pelo quarto. A fumaça 
desaparecerá rapidamente. Ponha 
pequenas vasilhas com vinagre nos 4 
cantos da sala em que os fumantes 
estejam concentrados. Ou ponha 
carvão ativado em pequenas vasilhas 
para retirar o odor, depois de uma 
festa. T ambémqueime velas e eliminará 
a fumaça dos cigarros. 

A crítica como instrumento 

fundamental na luta eterna 

pela liberdade. 

Juventude Sujeiito Ativo 
A juventude brasileira, carece cada 

vez mais de meios de icomunicação 
que realmente expressam a verdade e 
que tragam ao conhecimento de todos 
a realidade em que vive nossa 
juventude. Neste ano dH CF/92 e de 
500 anos dedescobrimen1to da América 
devemos centrar forças na Juventude'. 
resgatar seus valores l:l lutar contra 
uma sociedade que não vê a juventude 
como agente na construção da 
sociedade e da Igreja. Na realidade 
quero dizer que encontrei no JT um 
espaço de Formação indispensável ao 
crescimento dos Jovens. 

Hon,ório Bertolini -
Azambuja - Brusque - se 

Jeito Novo de C1omunicar 
Espetacular a página de Cultura do 

último JT. Cada vez mais me convenço, 
que Formação e lnfornr,ação política 
devem ser difundidas com emoção e 
radicalidade. Te valori2'.o Síria. Con
tinue assim JT! 

Ângelo Assunção - Diadema - SP 

Percebi várias mudanças no JT, isto 
é super bom, pois mostra a dedicação 
e preocupação permanente com os 
leitores. Estou divulgando o máximo 
que posso. 

Juares Soares ·· Manaus - AM 

Fermento de Utopias 
Parabenizo-os e agradeço pela 

última edição do JT. Realmente está 
jóia, principalmente a entrevista com 
Pedro Casaldáliga. 

Celeni - Jataí - GO 

Vibro para que tudo aí esteja bem! 
E por acreditar na Juventude 

Trabalhadora que venho fazer algumas 
sugestões. Gostaria que saísse mais 
informações sobre o SQ Congresso 
Nacional de Jovens Trabalhadores. O 
número 11 está bom, mas insuficiente. 
A página de cultura não está mal, mas 
gostaria que refletissem a possibilidade 
de publicarem também outros temas 
que incentivassem a Juventude 
trabalhadora a desenvolvê-los, como: 
�úsica, violão, arte, artesanato, poesia, 
pintura e muito mais. Gostaria também 
de parabenizar o Gambim pela matéria 
sobre Política e eleições . Ah! E as 
matérias sobre paíse.s de nossa 
América; Não sairão mais? 

Alexandre - Volta Redonda - RJ 

leia e 
divulgue 

nosso jornal 



HORÓSCOPO 

Arles (21/03 a 20/04) 
Calado ou gritando,
trabalhando ou cantan
do, o seu oficio, ariano(a),
é arrebentar os laços,
silenciar os mares e dá
voz aos bichos. ·É ser a

fotossfntese e a síntese do que faz a
respiração comum. É o oficio da raiz, o
oficio das águas, o sonho de Jesus. No
bom balanço do equilíbrio o seu oficio é ser
a f_!rde. Por isso, adiante, companheiro(a).
O seu tempo das vacas magras passará.

Touro (21/04 a 20/05) 
Em tempos de crise,
taurino(a), aumenta a
violência e por isso são
colocados mais policiais
nas ruas. Para ser policial
não se exige muito; basta

ser obediente e inimigo do povo. Aviso-lhe
que não é profissão ideal para você que
tem idéias boas e curte receber um bom
salário. E cá entre nós, taurino, você já
imaginou se toda gente armada fosse para
o campo acariciar a terra e tocar viola?
Com música e pão até mesmo o soldado
será feliz, você não acha? 

Gêmeos (21 /05 a 20/0�) 
Você amigo/amiga de
gêmeos, que pretende
serlldersindical não deve 
procurar essa gente
ligada a CGT e Força
Sindical, pois os critérios

são muito rígidos. Exige-se, por exemplo,
longa experiência de traição e no mínimo
um curso de caratê e judô: A filosofia deles
é muito parecida com aquela do presidente:
"Vencer ou Vencer". E vale tudo, inclusive
porrada. O Magri passou por essa escola.

Câncer (21/06 a 21/07) 
::� _ 

Ocenso92nãoconsegu1u
"' revelar (por motivos

técnicos) a quantidade de
corruptos existente no
Pais. Sabe-se, todavia,
que há uma ampla rede,

além de uma série de condições favoráveis.
Neste sentido o mercado de trabalho é
amplo, não havendo necessidade de buscar
no exterior. Mas não é profissão
aconselhável para você, canceriano(a) que
se propõe a construir uma nova moral e
uma nova ética quem gosta de lama são os
porcos, canceriano(a). 

Eu vou indo buscar 
meu lugar no futuro, e você? 

(Paulinho da Viola) 

Fazer o quê? 
Mestre Ajurlcaba. 

Leão (22/07 a 22/08)
Para ser sindicalista da 
CUT, você terá que
defii nir-se pelo "Fica
Collor" ou "Fora Collor". A
opç;�o poderá implicarem
um novo adjetivo, do tipo

"pelego", "extremado", "burocrata" e etc.
Mas verá que existe consenso em torno de
uma questão: é nect:)ssário organizar os
trabalhadores na base. Neste sentido,
leonino( a), você terá c1cupação para o resto
da vida. 

Vlr�1em (23/08 a 22/09) 
Parn.quemgostado estilo
"ba1teu-levou" haverá
sempre possibilidade de
ser porta-voz do
preHidente Collor. Só
algL1ns inconvenientes

para você, virginlaM(a) que tem idéias
prõprias e gosta de s1:)r gentil: No governo
atual não se exige educação para o exercício
desta função; é preciso sempre apenas
repetir as palavras do presidente, ao estilo
papagaio. Se bem exercida a função, terá
oportunidade de ser adido cultural lá nas
margens do rio Tejo. Parece que a Idéia de
Collor é devolver aos portugueses tudo de
bom que eles nos deram. 

Llbra(23/09 a 22/10) 
Ser professor(a) exige
atualmente muita
coragem, moças e
rapazes de libra.
Lamentavelmente, o
cam1po de trabalho não é

muito amplo: existe a,penas 40 milrões de
anaijabetos no pais, e 1uma pequena parcela
com curso superiorqu,a não sabe in.terpretar
a palavra liberdade. 
Geralmente, os alurn)s são mal nutridos,
as salas super lotadas, e os diretores
alheios ao humor dle Charles Chaplin.
Quanto ao salário, é, digamos assim,
vergonhoso, para urn governo que se diz
civilizado. Mas o seu potencial de luta anda
em alta, libriano(a). 

Es<:orplão (23/1 O a 21/11) 
Se você amigo e amiga
de escorpião, quer ser
paolre!eráoportunid�de, 
se quiser, de conviver
próximo ao povo e
participar de suas lutas.

Posslveis dificuldades vão surgir. Mas você
que possui alto grau de bom senso e
perseverança poderá romper os possíveis
entraves sem abrir mão do compromisso
com os pobres. Ah, nlio se esqueça de dar

continuidade as discussõt3s da Campanha
da Fraternidade. 

Sagitário (22/11 )a 21 /12) 
Os sagitarianos possuem
grande poder de
comunicação. Uma boa
profissão poderá ser a de
jornalista. Boas causas
poderão ser divulgadas

desde que não haja de sua parte nenhuma
afinidade com Qid Moreira. Dois problemas
para os jornalistas são o mercado de
trabalho e o salário. Vocêsabiaque apenas
nove famílias no Pais controlam a
comunicação? Dizêm as más línguas,
sagitário, que quem governa o Pais é a
Rede Globo. Ah, noticia extra: em São
Paulo um amigo espera sua carta. 

Capricórnio (22/12a20/01) 
Se você tem boa voz
poderá ser cantor e
contribuir para o resgate
de nossa identidade cul
tural. Segundo as boas
línguas, capricórnio, os

artistas tem direitos a tudo. Podem, inclu
sive, mudar de cor. Essa onda do tudo
permitido faz com que ninguém cobre
coerência dos artistas. Pode-se cantar a
comunhão e no mesmo palco fazer
campanha para Hélio Garcia. É revoltante,
não é mesmo, capricórnio? Lá do céu,
Gonzaguinha espia tudo, eu vou é mandar
um beijo lá pra ele. 

Aquário (21 /01 a 19/02) 
Como advogado você
terá sublimes causas a
defender desde que seu
norte seja a justiça e não
o dinheiro. Possfveis
inimizades serão feitas

com os pessoal da FIESP se sua opção for
pelos trabalhadores. !;:m recompensa
conhecerá o sabor do trabalho digno e a
certeza de que o rio qu'ando limpo, lava o
corpo e eleva o espírito. Boa sorte,
aquariano(a)! Que Deus lhe livre da UDRI

Peixes (20/02 a 20/03) 
O bom pedreiro além de
erguer paredes, deve ser
capaz de levantar utopias.
Além de bailar sobre as
tábuas, o bom pedreiro
deve dar voz aos tijolos e

cuidar da casa como quem cuida do amqr.
Você meu/minha amigo/amiga de peixes, é
pedreiro dos bons. Tem nas mãos a pá e o
tijolo. Tente, invente, arrebente. Construa
conosco um Pais diferente. 
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Resistência à Frustração 
É certo que situações externas influenciam os comportamentos e 

emoções internas dos indivíduos. 

?ti 

o Brasil de hoje muitas são
as circunstâncias adversas 
à classe trabalhadora tais 

como falta grande de empregos, 
aumento constante do custo de vida, 
achatamento salarial, inflação 
descontrolada etc ... Há uma crescente 
perda de qualidade de vida que se 
exprime no dia a dia dos jovens por 
dificuldades para estudar, morar, 
divertir-se e até comer. 

A influência dessas situações sobre 
os comportamentos e at itudes 
individuais dos jovens trabalhadores 
manifesta-se pelo desencanto 
generalizado, pela desmotivação para 
a luta e um clima de desânimo geral. 
Muitos jovens querem fugir do País ou 
então entregam-se à uma inércia 
preocupante. Como se diz vulgarmente, 
todo mundo está de "baixo astral". 

A lguns exemplos são: pouca 
sensib.ilização dos jovens a ideais; 
encolhimento em si mesmo; busca de 
prazer solitário; aversão a reuniões; 

Alberto Abib Andery 

descrença; desmotivação para reagir 
racionalmente em busca de saídas 
criativas e revolucionárias; violências 
irracionais etc ... 

O ser humano distingue-se dos 
animais por conseguir pensar no futuro, 
planejar em vista a uma realidade que 
não existe ainda, esperar, sonhar e 
lutar para que as utopias tornem-se 
realidade. 

As situações de crise geral diminuem 
e até anulam as esperanças do futuro 
e parálisam a criatividade individual e 
coletiva. As pessoas passam a 
acreditar só no presente. Teimam em 
fixar-se só no que está acontecendo e 
como o presente é murtosombrio, nesta 
crisé em que vivemos, o sentimento 
generalizado é de derrota e de luto. 

Reações violentas 

Pessoas derrotadas ficam também 
irritadas consigo e com os outros; não 
vêm valores nas coisas e nas pessoas 

e são mais propensas a 
deixarem-ser arrastar pelo 
conformismo generalizado ou 
por surtos de violência irracional 
destrutiva. É por isso que a 
inércia geral aumenta e a 
violência gratuita se generaliza, 
atingindo infelizmente os mais 
fracos e mais pobres como as 
crianças e os jovens da periferia. 

Os psicólogos chamam de 
frustração a esse mecanismo 
psicológico interno que desen
cadeia reações depressivas e 
violentas. 

Se um indivíduo se esforça 
durante um certo tempo para 
satisfazer suas necessidades 
vitais de alimentar-se e viver e 
não consegue fazê-lo devido a 
obstáculos vindos do ambiente 

que ele, indivíduo, não consegue 
transpor, sobrevém, a partir de um 
certo momento, o mecanismo de 
frustração que se caracteriza pelo 
abandono das tentativas feitas até 
então de superar os obstáculos e 
chegar aos objetos que satisfaçam as 
necessidades individuais e grupais. 

Um dado muito importante é que os 
organismos individuais diferem muito 
entre si frente à frustração. Enquanto a 
maioria é mais sensível a ela e logo 
desanima e desiste, há alguns 
organismos individuais que resitem 
mais que os outros, e persistem por 
muito mais tempo na busca de soluções 
para vencer os obstáculos. É devido à 
existência dessas pessoas mais 
resistentes à frustração que as saídas 
continuam a ser procuradas nas 
situações de frustrações 
generalizadas. 

Num tempo de crise como o nosso 
é importante, pois, descobrir e apoiar 
as pessoas mais resistentes à 
frustração, agrupá-las, somar seus 
esforços porque assim como as 
situações ambientais adversas 
derrotam a maioria das pessoas, por 
sua vez, são as pessoas mais 
persistentes que acham saídas às 
situações desesperadoras. 

No Brasil hoje é urgente encontrar e 
reunir os jovens capazes de resistir à 
crise, persistir e lutar. São eles que 
irão remotivar seus colegas desani
mados para que o pesadelo acabe e o 
sonho do futuro melhor volte a embalar 
as lutas diárias da classe trabalhadora. 

Será que no Brasil existe hoje um 
número expressivo de jovens 
resistentes à frustração econômica e 
política que se abateu sobre nós? Só o 
futuro nos dirá. Que cada jovem se 
examine e veja qual tem sido sua 
resistência a frustração. 



A vida, nos povos e na natureza 

Amazônia Brasileira
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preservação do meio a mbiente 
respeitando-se principalmente os povos 
que vivem intimamente ligados a ele. 
Em outras palavras, é papel de todos 
os que se dizem conscientes, lutar sim 
pela preservação do meio ambiente, 
mas com a clareza de defender a vida 
humana que em muitas regiões convive 
harmonicamente com a natureza. 

A questão da Amazônia brasileira, 
por exemplo, é alvo de atenções no 
mundo inteiro por ser a região mais rica 
em biodiversidade conhecida na Terra. 
"Só no Rio Negro, há cinco vezes mais 
quantidade de diferentes tipos de peixes 
do que em toda a Europa. É sem dúvida 
a maior biodiversidade de peixes do 
planeta", afirma Mauro Leonel, 
coordenador do Instituto de 
Antropologia e Meio Ambiente, lamá. 
Segundo Leonel, a ciência conta com 
cerca de 2 mil diferentes espécies de 
peixes nesta região. "Há alguns 
estudos, no entanto, que indicam mais 
de 5 mil", frisa. 

O lamá é uma entidade que 
desenvolve, há mais de dez anos, 
projetos e estudos que visam 
fundamentar a possibilidade do homem 
ter uma relação harmônica com a 
natureza. "Neste sentido os índios têm 
muito a contribuir pois através de 
documentos históricos sabe-se que os 
índios ocupam a região amazônica de 
1 O a 18 mil anos, e no entanto, quando 

Antônio de Assis 

os colonizadores chegaram, a 
floresta ainda estava em pé; 
argumenta. 

Sociodiversidade 

De acordo com o lamá, para 
se discutir biodiversidade é 
preciso acrescentar o termo 
sociodiversidade, ou seja, o 
aspecto social, o modo de vida 
dos povos da floresta, como se 
organizam, pois foi esta 
organização que manteve o meio 
ambiente vivo. 

Realmente os povos da cidade 
têm que discutir profundamente 
com os índios, e aí incluem-se 
também as populações 
ribeirinhas e os seringueiros, pois 
estas populações não apresen
tam nenhuma ameaça ao meio. 

"Nossa sociedade destruiu, na 
última década, cerca de 8% a 
10% das florestas no mundo", 
afirma. 

No caso da floresta amazônica 
brasileira, não faltam exemplos 
de agressão e violência. O caso 
do ouro, por exemplo, deixou, e 
ainda deixa, um enorme rastro 
de morte. "Na última década, o 
garimpo de ouro na Amazônia 
brasileira deu um lucro de US$ 
1 O bilhões. Não é possível estimar 
o custo social que isto representa
para a região. Sabe-se que para
cada quilo de ouro extraído, é
jogado três quilos de mercúrio no
rio, causando morte de milhares
de peixes e consequentemente
desequilibrando o meio ambiente e a
vida de 1 O milhões de pessoas que
vivem do peixe", denuncia Leonel.

Para Mauro Leonel, o argumento da 
questão da internacionalização da 
Amazônia é levantado por grupos que 
têm interesse em manter a exploração 
predatória da região."São as grandes 
construtoras, mineradoras, e elites 
locais que querem continuar mantendo 
o processo de acumulação primitiva
que devasta o meio ambiente", garante.

Amazônia: a luta pela preservação. 

"É preciso que o homem aprenda 
com os índios, com os seringueiros e 
com a população ribeirinha, as formas 
de uso sustentável que garanta a 
renovabilidade da natureza'', enfatiza. 
Segundo Leonel, há mais de 700 tipos 
de madeira e o homem só explora três 
ou quatro, o homem queima árvores e 
seringueiras, e depois tem que importar 
a borracha. O homem desconhece as 
resinas, fibras, cipós, óleos e plantas 
medicinais que são fundamentais para 
que ele tenha uma vida saudável. 



Mercado Informal 
dJ nos atrás quando se falava

sobre o trabalho informal, 
logo se identificava os 
camelôs, catadores de 

papel, marreteiros ... Atualmente este 
universo é bem mais amplo, envolvendo 
trabalhadores que vão desde 
vendedores de roupas e pequenos 
produtos eletrônicos até lavadores de 
vidros de automóveis nos semáforos 
da cidade. 

A política econômica desenvolvida 
pelo governo Collor de Mello, tem 
levado a classe trabalhadora viver 
duramente o dilema do desemprego, 
que segundo o IBG E ( Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) já alcança 
14% da P.E.A (População 
Economicamente Ativa). 

Por causa disto vem crescendo 
assustadoramente o número de 
trabalhadores que buscam refúgio no 
mercado informal. São metalúrgicos, 
comerciários, químicos, plásticos, 
bancários, professores.etc. que 
buscam desta maneira saída para a 
sobrevivência. 

Segundo o Ministério do Trabalho, 
57% da P.E.A encontra-se hoje na 
economia informal. O Sindicato dos 
Trabalhadores na economia informal de 
São Paulo, constata que houve um 
aumento de 60% no número de pessoas 
desempregadas que entraram para o 
mercado informal em São Pal:llo de 1991 
para cá. Realmente sãodados quedevem 
ser considerados em qualquer análise 
sobre a classe trabalhadora. 

Por trás desta realidade, é importante 
destacar que o sistema capitalista tem 
seus objetivos, principalmente o de 
desmobilizar a organização da classe 
trabalhadora. Na medida que engrossa 
o mercado informal aumenta ainda mais
a ideologia de sobrevivência baseada
no "salve-se quem puder". Uma
concepção selvagem que dificulta a
vivência da solidariedade. Diante disto
é necessário um grande empenho no
sentido de construir a organização dos
trabalhadores do mercado informal.

Sem dúvida este é um panorama 
que exige uma profunda discussão, 
seja no Sindicato, no Partido ou no 
Movimento Popular. Onde vai chegar 
esta situação, que aos poµcos vai 
saindo de um contexto conjuntural para 
estrutural? E que futuro se pode esperar 
aquele um milhão e meio de jovens que 

Manoel Filho 

a cada ano começa a buscar o primeiro 
emprego? 

O momento é de reflexão. É preciso 
entender que sem luta não existe 
organização e sem organização jamais 
conseguiremos os avanços necessários 
para transformar este quadro. 



Novo olhar, nova lição 
"Defendemos uma metodologia que resgate o lugar do educando como sujeito pensante". 

egundo as estimativas mais 
recentes, existe no país 
cerca de 20 milhões de 

pessoas analfabetas e 7 milhões de 
crianças em idade escolar fora do 
sistema de ensino. Em média 20% dos 
alunos do 1 2 Grau são reprovados e o 
quadro de evasão escolar tem ligações 
estreitas com a necessidade de se 
inserir cedo no mercado de trabalho, a 
dificuldade em conciliar escola com 
trabalho.da ineficiência do sistema de 
ensino que caminha para a privatização, 
resultado de uma política que expõe a 
população a uma crescente situação 
de miséria. 

Enfrentar esta realidade implica em 
ver a educação como um direito do 
povo e assumir um compromisso frente 
a este direito. 

Há cerca de dois anos vem se 
desenvolvendo no município de 
São Paulo soba gestão da Prefeita 
Luiza Erundina, uma experiência 
que vem se tornando um 
referencial a nível nacional.Trata
se do Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos-MOVA/SP, 
que nós iremos conhecer um 
pouco agora: 

O MOVA/SP surgiu no ano 
internacional da alfabetização, 
quando era Secretário d� 
Educação, o Prof. Paulo Freire. E 
um projeto coordenado em parceria 
entre o movimento popular e a 
Secretaria Municipal de Educação 
(SME). Atualmente o projeto conta 
com 920 núcleos, 75 movimentos 
populares conveniados, atingindo 
cerca de 20.000 educandos. 

Sua estrutura comporta três 
instân-cias onde se discutem os 
problemas regionais, os 
problemas da cidade como um 
todo e onde os movimentos 
populares e o SME negociam e 
deliberam sobre os rumos do 
projeto. 

Sobre a experiência do trabalho 
em parceria nos fala Sílvia T. Rodrigues 
da coordenação do projeto: "A 
possibilidade de construir juntos um 
trabalho mais real é um avanço. Na 
medida em que este trabalho é feito 
junto possibilita o movimento crescer, 
aprender mais e se fortalecer . Quanto 
à Secretaria, esta faz um trabalho mais 
pé no chão, mais na realidade do aluno". 

Margarida Marques 

Realizar este trabalho em parceria é 
um desafio, uma aprendizagem. Os 
conflitos acabam surgindo na 
caminhada. Diz Sílvia: "A relação 
Estado x Movimento por si é uma 
relação conflituosa, mas é exatamente 
essa relação que faz com que o Estado 
se democratize. Possibilita o confronto 
pedagógico. O questionamento em 
ambos os lados obriga as pessoas a se 
repensarem. Nossa matriz é a 
educação tradicional. Somos 
tradicionais. É preciso quebrar a 
desconfiança sem perder a crítica". 

A possibilidade de construir o projeto 
em parceria com o movimento popular, 
mesmo com os conflitos, está colocada 
sobretudo porque os esforços de 
concretização desta experiência tem 
suas bases na caminhada realizada 

Emília Ferrero e Ana Teberosky. A 
metodologia utilizada é a 
interdisciplinaridade (várias disciplinas 
relacionadas entre sí) trabalhada com 
temas principais. Esse trabalho é 
realizado no dia a dia pelos educadores 
populares, treinados pela SME e que 
discutem suas experiências nas 
reuniões pedagógicas de cada entidade 
conveniada e nos espaços de formação 
permanente. 

O MOVA entende o trabalho de 
educação de adultos como um 
instrumento que possibilita o domínio 
da leitura e da escrita, na perspectiva 
do educando fazer uma leitura crítica 
do mundo, compreendendo seu papel 
transformador diante da realidade lida. 

Este é o desafio e a tarefa de todos 
aqueles que estão envolvidos neste 
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Somente no 1 2 trimestre deste ano o governo aplicou Cr$ 300 bilhões 
a menos em educação. (Fonte: FSP) 

por aqueles que acreditam que o 
conhecimento não pode ser 
propriedade de uma maioria que 
mantém dominada uma maioria, 
excluída dos bens culturais e da 
escolaridade. 

Os princípios em que se apoia o 
MOVA, são extraídos dos trabalhos do 
Prof. Paulo Freire, dos estudos de 

projeto e dos que acreditam na 
socialização do conhecimento como 
um dos meios para construirmos a 
sociedade nova que queremos. 

É muito importante para a juventude 
trabalhadora discutir a questão do 
analfabetismo e ver qual seu papel na 
luta por uma educação popular, e pelo 
direito à escola pública e gratuita. 



Congresso da Juventude T
Após a Assembléia 

Nacional da Joc ocorrida em 

1990, cerca de 50 mil 

pesquisas fora espalhadas 

para jovens de todo o país, 

dessas pesquisas surgiram 

o temário do V congresso da

juventude trabalhadora, que

irá se realizar nos dias 21,

22, 23, 24 de Julho, na

Fundação de educação de

Santo André/Grande São

Paulo.

Serão aproximadamente 

800 jovens vindos de todas 

as regiões do Brasil, que 

estarão discutindo os seus 

problemas e procurando 

soluções. 

EJ m meio à mais profunda
recessão já vista no país, 
com 16,1% da população 

desempregada, surge uma luz no fim 
do túnel. Pretensão? Não, é novamente 
os jovens cumprindo o seu papel na 
história. O 5.Congresso Nacional da 
Juventude Trabalhadora a ser realizado 
em Santo André, grande São Paulo, 
vem com o propósito de reunir jovens 
de todo o Brasíl, e algumas delegações 
estrangeiras para discutirem os seus 
problemas, os problemas de seu país e 
principalmente apontar soluções. 

A aparente falta de perspectivas em 
que se encontra a juventude do país, 
consegue tirar a vontade de modificaro 
presente, preparando o futuro, fazendo 
com que seja deixado de lado a garantia 
de um mundo melhor, mais digno. Sobre 
a importância desse Congresso na atual 
conjuntura, Hélio, um dos organizadores 
do evento diz "A atual conjuntura pede 
a organização dos trabalhadores e 
principalmente da Juventude 

Trabalhadora. Esse conwesso vem 
para ser resposta a essa realidade". 

É justamente para vir como uma 
resposta, a atual conjuntura que estarão 
se reunindo cerca de 800 j0vens. Com 
uma faixa etária considerada bastante 
juvenil até pelos próprios orç1anizadores, 
esse plenário estará dando as linhas 
gerais do que os futuros "pilotos" desse 
pais esperam e querem para si e para 
o próprio Brasil.

De onde surgiram 

Antes do evento nacional o Con
gresso, veio correndo em etapas por 
todo o pa í s através das regiões. São os 
chamamdos Congressos de Base. 
Neles a Juventude, através de seu . 
local de moradia ou trabalho, pela sua 
realidade consegue constatar 
exatamente quais são os. problemas 
que a afligem, e quais seriam as 
soluções. 

Sobre esses Congressos Adevair, 
da equipe dos coordenadores, diz: 
"embora o sistema ajude a dificultar a 
participação da Juventude 
Trabalhadora nos encontms de base, 
esses eventos têm tido um bom nú mero 
de jovens em sua mécjia, sendo que em 
algumas cidades a par11icipação é 
maciça, como é o caso de Volta 
Redonda/RJ e Fortaleza/CE. Noutras 
o nú_meronãoétâogrande, mas número
não chega a ser importanl;e. O funda
mental é a participação, é verificar se
eles vem atingindo os seus objetivos
de formar/conscientizar os jovens
trabalhadores".

Nestes Congressos de base é 
preciso destacar a participação que os 
Jovens do meio rural vem tendo, sendo 
que um dos mais numerosos foi 
justamente um Congresso rural, que 
atingiu 184 jovens, que vem obtendo o 
apoio e a promoção do MJRC 
(Movimento da Juventude Flural Cristã). 

Os Temas 

Raquel Fernandes 

seguintes: Afetividade, Educação e 
Cultura, participação, profissio
nalização, 1.emprego, desemprego, 
saúde, serviço militar, negro, mulher, 
índio, menor, drogas, violência, igreja 
e religião, Terra, condições de vida no 
campo e na cidade e meio-ambiente. 

Todos esses temas têm ·como 
objetivo, a busca de soluções em todos 
esses campos, e vieram em ordem de 
prioridade. "O Congresso tem que gerar 
um eixo", afirma Adevair. E é nessa 
ansiedade, naprocurade soluçõesque 
estarão chegando todos esses jovens, 
cujas origens são culturalmente 
bastante distintas, o que é natural, haja 
visto o imenso Continente, que é o 
Brasil. Mas as suas diferenças 
terminam aí, de resto é tudo igual. Ser 
jovem trabalhador, brasileiro, mas
sacrado, sonhador ... lutador. A unidade 
em torno dos temas escolhidos de
monstram muito bem isso, e justamente 
o tema afetividade foi o recordista na
preferência desses jovens. Sobre isso,
Hélio, aponta· um diagnóstico. "A
conjuntura não permite mais a relação
entre pessoas. O jovem quer a
proximidade, ele não quer ficar só".

Muita discussão 

Nestes 4 dias em que estarão 
discutindo e porque não dizer, o futuro 
desse país, estará ocorrendo 
concomitantemente um enrique
cimento indescritível desses jovens 

Das 50. 000 (cinquenta mil) 
pesquisas respondidas pcir jovens de 
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t o d o o país, surgiram urn leque de 
temas que foram basicamente os 

Através dos congressos de base jovens de to 
Brasil analisaram a rua realidade. 



abalhadorA 
participantes. Durante o congresso 
estarão trocando valores culturais, 
reflexões em grupos de estudo, mas 
haverá o momento para a diversão, 
cantar, dançar, se relacionar. Está sendo 
inclusive pensado um baile geral e 
apresentação de um show musical 
(cujos personagens estão sendo 
mantidos em sigilo absoluto), além de 
teatros e filmes. 

Estarão participando desse evento 
algumas delegações internacionais que 
já confirmaram presença como, Que
bec, Paraguai, Argentina e Espanha, 
além da presença de um coordenador 
da Joc Continental. 

Os custos do Congresso 

Quem vem bancando todo esse 
aparato? Essa pergunta pode ficar solta 
na cabeça de alguém que esteja fora do 
processo, mas não há dúvidas quanto à 
fonte desse evento entre aqueles que 
vem ajudando essa realização. 

Os congressos de base vem sendo 
parcialmente financiados pelos próprios 
jovens que deles participam. Além disso, 
esses mesmos jovens estão 
organizando eventos nas cidades para 
enviar recursos ao Congresso Nacional. 
Para reforçar, a Joc pediu contribuição 
a algumas Entidades. 

Esse 52 Congresso da Juventude 
Trbalhadora , chega num momento es
pecial, onde há muitas incertezas por 
parte de todo o povo brasileiro. Ele vem 
como um reforço, um alento. Os 
resultados por menores que sejam 
podem ser considerados excelentes, 
garante Hélio: "além do crescimento da 
Joc, é justamente o povo brasileiro que 
ganha com isso. Ao fim do 42 Congresso, 
por exemplo, foi verificado o aumento 
da militância em todas Regiões do País, 
sejam em Entidades Sindicais ou outras 
Organizações populares"-Sem dúvida 
isso é fundamental. 

Participação com 
Gesto 

Vira Manifesto 



Até que a morte os separe 
Antônio Rodri!�ues 
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No dia a dia os jovens vão buscando manBiras novas de viver a relação. 

11 ocê quer se ca�ar?
Como voce quer se 

casar? 
Desde a infância essas 

perguntas são feitas naturalmente, 
principalmente para as meninas. 

A idéia de algum dia entrar na igreja 
acompanhado (a) de pais, padrinhos e 
amigos, ao som da Ave Maria, é tão 
forte quanto o sonho de acertar na 
loteria e ficar rico. Às vezes, se 
pergunta, também: com quem você 
quer se casar? As respostas possuem 
algo em comum. A maioria quer se 
casar com rapaz ou moça que seja 
loiro(a) ou moreno(a) e de preferência 
rico(a). 

Com esta formação dos jovens 
aprendem a dar mais valor à cerimônia 
e, às vezes, ao fator econômico do que 
à relação a ser construída antes e após 
a decisão de viver juntos. Faz-se uma 
inversão de valores, como naqueles 
casos em que a pessoa se preocupa 
mais com o rótulo do que com o 
conteúdo da lata. 

À cerimônia oficial é dado um valor 
tal que aqueles que não passam pelo 
crivo de um juiz e ou não são 
abençoados por um padre - "Até que a 
morte os separe" sofrem 

discriminações na sociedade, pois boa 
parte da população;ainda, não vê com 
bons olhos aqueles casais que decidem 
"juntar os panos" por conta própria. 
Vale registrar ainda que, alguns 
assumem tal atitude para contestarem 
à Igreja e ao Estado. 

Além disto, a cerimônia em si foi e 
continua sendo alvo de contestações. 
Para muitos a cerimônia civil (cartório) 
é fria e muito formal. Outros questionam 
a cerimônia religiosa. Acham que 
vestido branco, terno e gravata é 
imposição cultural dos !Europeus e, 
portanto, distante da realidade daqui. 
Os que pensam assim quase sempre 
introduzem inovações. Inovações estas 
nem sempre aceitas pela lnierarquia da 
Igreja. 

Há poucos anos, dois jovens da 
cidade de São Luís (MA) celebraram o 
casamento numa praia. O Bispo local 
não reconheceu o casamento e exigiu 
nova cerimônia. 

Mas, contestações: à parte, 
permanece a indagação sobre a relação 
em si. Neste ponto a di:scussão fica 
mais complexa. Existem experiências 
que apontam perspectivas novas, no 
entanto, histórias cheias de traumas e 
frustrações fazem parte da vida de 

muitas pessoas. Tudo isto indica a 
necessidade de se colocar a discussão 
sobre a relação em ordem de prioridade. 

Por que tantas relações a dois 
acabam mal? A esta altura como fica a 
questão da eternidade do casamento? 
E possível duas pessoas passarem a 
vida inteira juntas? 

A resposta para a última pergunta 
pode ser sim e não. Para não se correr 
o risco de uma análise superficial é
preciso ter em conta que o discurso da
sociedade sobre o casamento é uma
moeda de duas faces: ao mesmo tempo
que apregoa a indissolubilidade, a
sociedade capitalista fornece todas as
condições para que aconteça
exatamente o contrário. Afinal, quem é
que ensina Homens e Mulheres a serem
competitivos, autoritários e
individualistas? Não é a própria
sociedade?

Que relação têm condições de 
florescer quando baseadas nestes 
falsos valores? 

Chegou a hora de se rever o conjunto 
de �elações. 

E necessário construí-las numa nova 
cultura que permita o equilíbrio, a 
transparência e o respeito. Só assim 
florescerá relações saudáveis. 



Quanto vale o seu voto? 
Estamos às vesperas de um processo eleitoral onde milhões 

de brasileiros(as) vão eleger através do "legítimo" direito do voto, 
seus representantes nas câmaras municipais e nas prefeituras. 

11 ocê já se perguntou se o
resultado das umas é fiel à 
vontade popular? Ou será 

que ele é manipulado, dando apenas a 
ilusão de participação nas decisões do 
País? 

Como sempre ocorre nestas 
ocasiões, muitos trabalhadores serão 
ameaçados de perderem o emprego 
caso não dêem seus votos para um 
determinado candidato amigo do 
patrão. O dinheiro que faz falta no 
bolso dos trabalhadores servirá para 
financiar campanhas de muitos 
políticos que em troca, se eleitos, 
facilitarão as famosas conconrrências 
públicas e outras maracutaias. Tudo 
em casa. porque afinal, quem pagará 
as contas será o próprio povo. 

Poderia-se enumerar uma grande 
relação de várias práticas utilizadas 
por políticos e empresários para garantir 
que o eleitor escolha "espontanea
mente" seu candidato. 

Promessas de melhorias e o uso 
indevido dos serviços públicos são 
apenas alguns exemplos do que se faz 
nestas ocasiões, promovendo 
assistencialismo e clientelismo para 
obter o apoio e o voto. 

É lamentável que tais fatc;>s ocorram 

João Batista Cardoso 

� num País em que a situação é cada vez 
3· mais precária. O povo alimenta mal; o 
� salário é miserável e humilhante, asa0de 
a. pública é uma calamidade. Ao invés de
� discutir e solucionar tais problemas o que
� se vê é exatamente o contrário.
PJ A maioria dos prefeitos atuais alegam 

dificuldades financeiras, principalmente 
quando o assunto em pauta é o salário 
do funcionalismo públ ico. mas, 
estranhamente, a mesma dificuldade 
não existe quando se trata de divulgar 
as obras da administração, como 
sempre ocorre às vesperas das 
eleições. O pior de tudo é que o serviço 
executado com o dinheiro do povo 
a.,iarece sempre como favor de 
determinado prefeito e não como 
cumprimento de uma obrigação. 

E você, o que pensa de tudo isto? 
A campanha está começàndo. 

Quanto vale o seu voto? A dignidade 
de um povo pode ser comprada? 

As ameaças de impedimento e o 
mar de lama no qual se encontra o 
governo Collor, parece contrastar com 
o sorriso exibido na foto acima.

As decisões deste País são tomadas 
por pessoas eleitas através do voto. 
Por quanto venderemos nossa saúde? 
Nossa alimentação? Nossa força de 
trabalho? 

Voçê já parou para pensar o que e 
quem está portrás da compra de votos? 

Quanto vale seu voto? 



Curtas 

Uruguai: 
Juventude buscando caminhos. 
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Pesquisa realizada naquele País revelou que cerca de 1 
40% dos j�vens entre 15 e 29 anos desej�m imigrar para 1 
outros Pa,ses. Dos consultados, 44% sao estudantes, lt 
30% trabalham e 17% trabalham e estudam. B.Outras constatações da pesquisa apontaram que 80% i}fil 
dos jovens, acham que o País precisa passar por grandes t)l: 
mudanças, 38% não se consideram representados por ��{ti 
ninguém, 20% se acham representados por associações, f:l"i 
19% por partidos políticos, 15% por um grupo musical e ,,,i 
5% por um sindicato. Mj 

Diante do descrédito a alternativa é a fuga? lt 
Fonte: Cadernos do 3. Mundo n. 149 

Brasil 
Violência em São Paulo 

Na grande São Paulo, morrem diariamente 15 pessoas 
assassinadas. Ocorrem 2500 estupros e 7 mil assassinatos 
por ano. Em 1989 morreram cerca de 2 mil pessoas no 
trânsito da cidade de São Paulo. Muitos foram causadas 
por brigas após acidentes. 

Profissão: Morte
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Todo ano morrem 5300 brasileiros em acidentes de Ili; 
trabalho, 23.100 ficam com o corpo mutilado. H@ 

De 1977 até 1987 morreram 50 .486 pessoas, por fü:::;ii! 
acidentes de trabalho. tmI: 

Como você pode notar não é só salário baixo que mata �WN 
os trabalhadores no Brasil. %{!!! 

� Venezuela 

Batendo na panela 

No dia 1 O de Março um ruído ensurdecedor tomou 
conta das principais cidades da Venezuela. Panelas, 
buzinas e qualquer objeto que fizesse barulho foram 
usados pela população corno forma de protesto contra o 
Governo do Presidente Carlos Andréz Perez. 

Calcula-se que milhões de Venezuelanos participaram 
do panelaço contra o Governo, um dos maiores protestos 
de toda a história da Venezuela. Em muijos bairros da 
Capital foram erguidas barricadas. O Ministério da Justiça 
informou que um policial morreu. 32 pessoas ficaram 
feridas e 25 foram presas. 
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Descobrimento 

ou 

Invasão? 

Ronaldo Gomes Neves 

''21 uando Colombo chegou a essas terras já havia
muita gente nelas. Calcula-se que a população 

IA existente era 70 a 90 milhões de pessoas, ou 
sej.a: 20% da humanidade de então. 

Falando mais de 113 línguas diferentes, esses povos 
poderiam ser divididos em três tipos básicos de organização 
soc:ial. 

As grandes civilizações (Maias, Astecas e Incas) que 
formavam sociedades bastante avançadas: na agricultura, 
tinham um desenvolvido cultivo de terra e técnicas de 
irri9ação; fizeram obras magníficas, como: pirâmides, 
templos, praças de esportes e urbanismo, monumentos e 
pavimentação de ruas e estradas; trabalhavam metais, 
corno: ouro, prata, bronze e cobre; desenvolveram a 
escrita e a matemática; tinham conhecimento avançado 
de arte (pintura, escultura e música) e de medicina; 
confeccionavam tecidos e trabalhavam a cerâmica. 

1!\s sociedades comunitárias (Tupi-guarani, Arauques, 
Cairaíbas, Chibichas, Mapuches, Araucanos, Tamoios.etc) 
que viviam da agricultura de subsitência. 

E por fim, os povos coletores e caçadores (Jê, 
Botocudos, Patagões, Comanches, Cheyenes, Atabascos, 
Esquimós.etc) cujo princípio básico era o amor e o respeito 
à natureza. 

Entre esses povos haviam também contra-valores: 
esc:ravidão institucionalizada, guerras, divisões.etc. 

J�chegada dos europeus significou, para essas pessoas, 
invasão, genocídio e exploração. Vieram como conquista
dores e não levaram em conta os valores aqui existentes. 

l1esultado disso: em 1547, o Arcebispo do México fala 
da destruição de mais de 500 templos e 2 mil ídolos; nos 
primeiros 150 anos de colônia chegaram aos portos 
espanhóis mais de 185 mil kg de ouro e 35 milhões de 
libras de prata pura, nesse mesmo período, estima-se 
uma média de mil mortos por dia, caídos pela guerra, por 
doeinças trazidas ou pela exploração no trabalho. 



Dicas 

Secador de cabelos 

Se seu carro não pegar numa manhã 
fria, lembre-se disto: Seu carro 
provavelmente pegará se você assoprar 
ar quente no carburador com um 
secadordecabelo. Funciona mesmo ... 
honestamente. 

Pele cansada 

Coloque um pouco de vinagre de 
maça numa bacia com água morna e 
lave o rosto. Deixe secar sem usar a 
toalha. Se fizer isto uma vez por dia, 
restaurará o PH e a acidez natural de 
sua pele. Quem tem acne, deve 
experimentar este tratamento, que é 
para ser feito sempre com o rosto limpo. 
Em vez de lavar o rosto, você poderá 
pulverizar a solução sobre ele. 

Pequenas bolinhas 

Remova pequenas bolinhas que se 
formam no tecido ou no colarinho de 
uma camisa já não tão nova, passando 
com cuidado sobre a superfície uma 
lâmina de barbear ou barbeador 
elétrico. Não estraga o tecido. 

Outra dica é esfregar um pedaço de 
lixa de madeira (papel) bem fina. 

Se você usa óculos ... 

Para que os óculos fiquem limpos, 
sem marcar, use urna gota de vinagre 
ou vodca em cada lente. 

Acalmando uma criança 

Falar bem baixo com a criança é 
muito bom para acalmá-la. Fale bem 
baixo no ouvido, palavras agradáveis. 
Ela parará de chorar para ouvir o que 
você está dizendo. E isto é 100% 
eficiente com os maridos também. 

Chuveiro entupido ... 

Retire a cabeça do chuveiro e 
coloque para ferver em 1/2 xícara de 
vinagre com 1 litro de água, por 15 
minutos. 

Se o seu chuveiro for de plástico, 
deixe de molho em partes iguais de 
vinagre e água quente. 

Pisando na Bola 

O último Juventude Trabalhadora 
não deu sequer uma palavra sobre a 
EC0/92. Nào viram importância em tal 
acontecimento? Por favor, não pisem 
na bola! 

Verônica Rodrigues-Caxias-RJ 

Religião 

Vocês não acham que o espaço 
para Religião poderia ser um pouco 
maior, pela importância do tema? No 
mais o jornal está muito bom. 

Maria das Graças-Juiz de Fora-MG 

Surpreso 

Fiquei ·surpreso com aqueles dados 
fornecidos no JT sobre a realidade da 
Juventude nos EUA. A televisão nunca 
mostrou este lado. 

Antônio Morais-Campinas-SP 

A Capa 

Não gostei da capa do último jornal. 
Expressava muito pouco o 1 2 de maio 

Vafdo Alexandre-São Paufo-SP 

Ótimo 

O JT de abril saiu ótimo. Parabéns! 
· Pastoral da Juventude-ftaquera-SP

Permuta 

Gostei muito de alguns JT que recebi. 
. Propomos uma permuta com nossa 

revista "PJ a Caminho". 
fsofeide-Porto Alegre-AS 

Resposta: A proposta está aceita, 
lsoleide. Desejamos grandes 
realizações com a revista de vocês. 

Ação Coletiva 

A matéria "Ação coletiva" do último 
JT chegou na hora certa, pois nosso 
grupo de jovens necessita conhecer 
outras experiências para seguir em 
frente. 

Joseildo-Vacaria-RS 

leia e divulgue nosso jornal 



A Infância e o impossível 

Mestre Ajuricaba 

Às meninas e aos bailarinos 
Aos professores e às prostitutas 
Aos parlamentares e aos anarquistas 
Aos protestantes e aos que duvidam 
Aos padres e às lavadeiras 
Às mães e aos que blasfemam 
Aos que brilham e aos que pescam 
Aos meninos e aos recrutas 
os astros recomendam: 

ainda que tarde o ar 
ainda que falte o mar 
ainda que cheire a merda 
ainda que seja a perda 

antes que seja a morte 
antes que seja o corte 
antes que seja o túnel 
antes que acabe a hora 

enquanto durar o tempo 
enquanto tremular a voz 
enquanto não for a pedra 
enquanto não for vitória 
cantai-vos 
a infância e o impossível. 
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E NATAL DOS POBR�S HOJE 

O natal de jesus e o natal hoje, 
visto a partir dos pobres não tem muita' 
diferença. 

No tempo de Jesus viviam longe do 
centro das cidades, nas vilas pequenas. 

Os pobres hoje vivem nas periferi
as das cidades, nas favelas e são explu
sos do--:����º pela exploração imobiliaria, 

Jesus não encontrou casa em Belém para naseer e nasceu num curral' 
de animais. Hoje também não temos o direito de nascer desr.entemente. 

Jesus veio para libertar e salvar o seu povo. Herodes querendo eli
minar Jesus mandou matar as r.rianças de Belem de dois anos' pra baixo. 

Hoje se impõe ·nrogramas de r.ontrole de natalidade a fim de impedir' 
que a força dos fracos r.reça e se torne uma ameaça aos poderosos. 

Em todo o pais um milhão e meio de lavradores estão se�do explusos 
1 de suas terras para em outras serem novamente exploradog. E r.om o desem -
prégo em massa, quanta gente sonhando em voltar pra sua terra? 

Antigame�te como hoje os pobres sabem ser simples, se apoiar, se' 
alegrar com a vida espantar o desemprego, a morte e a desconfiança. Eles 
�omeçam a descobrir a força que tem, r.riando organizaGÕes deles, para eles 
,.:r el�s, por eles. 

tores. 

rumou 

Maria, José e Jesus foram Rr,olhidos pelos povo simples, pelos pas-

O Evangelho �hega a sugerir que após o nas0imento algem deles ar 
um barrar.o �ra Maria, Jos� e o Menino morarem. 

O maior sinal de Natal, no'alvore�er de um novo�ano é ver no�so po
ivo sofrido se unindo, se organi�ando e provando que �om sua pratina um.a 
nova so�iedade, um novo modelo economico, � apossivel, pois já está sendo 

1gestado no �oração desse meamo povo.
Apesar de vivermos um momento de r.rise, de 

a e de mortes, vivemosi também�um momento de espe
rança, de organização, de 0rer.imento e de vida. 
E isto é NATAL .

Será que nós assumimos responsabilidade de 
se unir e se organizar para mudança? 

* * * 
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.• ANO OJPJEJRAJmJIO 31l�

Estamos vivendo uma nova é

por.a do ano, é a r.hegada do Natal 

Natal é momento de ,...elebrar e a

nunoiar, �elebrar e anunniar tu

do que a�onte�eu durante o ano 

nossas lutas, nossa vitórias 

até mesmo nossas derrotas. 

e

Neste Natal a �lasse traba

lhadora tem muitas vitórias a �e 

lebrar, depois de ter vivido mo

mentos de angústias, anseios, es 

peranças ••• 

E é na �erteza da vitória e 

na espe.rança que tem é que a 

�lasse operária tem força e ,..ora 

3 

g1:!m para levar as lutas adiante.

E essa força e �oragem a �lã� 

se operária pode mostrar este ano, 

dlepois de ter passado por mui tas ' 

dterrotas e di:fi�uldadea, prisões e 

mortes de muitos de nossos ,...ompa -

nheiros, enquadramento de líderes' 

sindicais na lei. de segurança nac_f 

onal, prisões de Padres e ameaças' 

de enquadramento de padres e reli-· 

giosas, que atuam junto aos r,ampon2 

ses e posseiros, desemprego em mas 

sa, as não vitórias de algumas cp2_ 

sioõee .... 



,.,ode <"'elebrar' 

<"'Om muita esperança 

as vitórias. Vitori 

as das várias oposi 

ções que ganharam a 

direção dos sindi�� 

tos, várias manife� 

tações que é um pa� 

so importantissimo' 

onde os trabalhadores puderam tr� 

�ar experi�n�ias de luta, dis�u -

tir seus problemas e tirar bande

iras de lutas do mo�imento oper�

rio remo: estabilidade no emprego, 

2a] t:i:cios justos, liberdade e auto 

nomia sindi�al, reforma agrária , 

1 luta �ontra o desemprego, artiru

lação para formação para formação 

l da cUT e congresso Nanional 

Trabalhadores para agosto de 

dentre outras. 

de 

A classe operária neste Na

tal pode celebrar esses a�onte�i-

1 mentos r.om mui to mais �oragem. 

Este ano, novos 

des�obriram o quanto vale estarmos 

unidos. E "ada um de nós que já 

des�obriu essa força e uniav te� e 

rompromisso de sair anun�iandc ess� 

boa nova aos rompanheiros. Assim a 

�ada ano que vai passando pcclerPmo 

�e ebrar o Natal �om muito mais 

forças e esperanças novas, aos po� 

r.os vamos �onst:rtlindo uma so,-i,�da 

de justa, igualitária pera to�o o 

nosso povo. 

� É ESSE O NATAL OUE 

A JOC QfSEJA PARA TODOS• 

J�;;�T��l 
DORA: LOURDES :ESTEVÃO'

CAIXA :POS�AL - 41061 

.�--.. 01.000 -sA:o l?ATILO

S.F. - BRASIL 
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Com aleg1"1a apreseu1;amos-lhe o 'boletim 
Juventude Trabalhadora n� 9. 

Neg,te número r�aleremos soure a vida ·' 
diária doa jovens comBrc1ár1 os ; um apanha
do sobre sindloato publicado no ano de 1980. 

A história de classe op�rária e do mo
vimento JOC, serã() outro� temas de nos-s� CO,!! 
versa, como forma à.e deacohr:i. !'"ili.os e �ntende_!'. 
mos ae varias exp�r·iências desernrol vtda peloo 
·trabalhadores.

Queremos também c,.üebrf.lr com vocês o 
novo aJlO que se inicía na espectEt i va dê que a� aspirações e eap.� 
rança/9' de cada um e de toda a Juventtidf� 1rrabslhadora verlha a ser 
git:aJ de vida nova e mundo justo. 

*REFLEXÃO
._

·

Estamos em 1,tme época do ano; que pode fie tornar rotina devi 
ti.o a inseguran.ça a,ue umú �eal :i.dade vio1�n-ta J. eva uma. mai 
oria de pessoas oprimidas ·eal:izar�u.; come gente. como pe� .. -
:;io a. h;_imana .. 

A propaganda ;;orna-nos escrevos de u.m consumis.ao des-en.fre-ado t 

fa7,&ndo-nos sus 1ientar Lt.m. sistema CJ_Ue tem. por _principio o lucro. 
E começo de 11m. ano novo, oe pri.- , 

me i "t"<)� passos d e uma nov-f.l décsda E 1 

bunl:ém momento propício de :retletir 4 

noasa vida e nos questionarmos (:QfüO 

Qual nosso comp1•omisso com esta ' 
,dd�? 

Nossa capacid�de e valore� estão 
contribuindo para a construçio de um 
itumdo humano e digno? 

Éum novo tempo. A juven"tude 
bal.hadora acre-dita que o futuro 

tra 
da

h�:maniclade se co!Hrt.r6i n.o presen te 
de �ma luta, e que a espe1.:·ança _de 
d.e uro iriun-.�:i novo · F:m -o.:-· ��::r í'Hl1rLcada todos- os di.a.s •

1
• ID AGORA FAÇO TUDO FICAR NOV0n

( CF. AP. 21,1-5) 

... --------·----------·--
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COMJE IRC IAJRJlO§i< 

Você já percebeu como, grande o número de pessoas que trabA 
lham. no com�rcio? sã� na maioria mulheres e em quase a BUa totalida 

-

de jovens f.!Ue somados ao conjunto da classe operária sofrem as mes-
mas pnsimas condições de vida e trabalho. 

Para falar-nos de sua realidade, nadr) melhor -1:uc os prcSprios' 
eomerciárioss 

VEJArelOS o QUE CONTAM ••• 

•Trabalho como comerci,ria a um•
ano. Ns condições para se trabalhar no• 
com,r�io são péssimas, �rincipalmente � 
em époeas como a de Natal. 

Nós comerciárias ficamos esgo ta
àaa e nervooao, pois temos que ficar em 
p' o dia inteiro a ainda aguentar algull!!J 
clientes chatos. 

Aforma de pagamento e� teral é por comissão e isso faz com L 
que haja competição, geranll,õ demmião entre n6s. 

Osindicato, pelego, �ada fas pela categoria. 
O acordo Ilera se trabalhar até às 22 horas, 4' feito somente • 

pelos patrões que não nos consultsm. 
A loja onde trabalho, além de vendermos, "temos que carregnr 

-� merc3dorias; não tem�s horário certo de trabalho, pois as vezes C,! 
tamos nos arrumando para irmos embora e aparece um fregu&s �uerendo 
comprar, ai temos que ficar e depois vemos embora tarde da noite;e..! 
sa hora que trabalh��oe o �ais não g recebemos; ganhamos por eomts
são e isso fsz com que un queira vender mais que 
o outro gerando competição, briges e desunião e
quem ganha com i&so á o patrão pois quanto mais'
se vende maior� oeu lucro; ra menina� que trn-•
balham no caixa fica?n as ve1;�e até às 23 hores.

Eu percebo que o p�ssoal fora das vendas'' 
são amigos, o que gera a desunião é realmente t� 
da essa situação. 

Nas lojao maioros, o pessoal� forçado a

taser uma hora de dese��so turante todo o di%-• 
eob vigil&neia e ameftçn dos ehefea. 

Outra coisa que pere�bo é a propaganda �ue 
leve,.n6a oomercilria3 e toda a população a eonai. 
mir maio e as vezes 8 comprar coioaa desneceasá
riaa, �ondo que nosso solário não oferece condi
ções para isso. 

3 
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�:QUE SOLUÇÃO TEMOS? 

Trabalho em um Hupe·<"mercado n.o caixa, junto com outras comp!! 
1ü�ei ras. 

São 150 ft1nciorlé'rtos, s-endo que gor{o· são jovens .. As meninas � 
qtÃe trabalham no ca:lxa como eu, enfrentemos problemas muitos sé-rios 
como o quebra-de-caixa 1 l3to é, quando sobra ou faltia dinheiro te -

mos que pagar. Em. dit.i de pagamento, não se pode dar nem uma saidi-' 

nha pra descansar, imagil1e como fica a cabeça da gente. Não _podemos 
raciocinar direito -pra fazer o trôco do freguês que tem sempre ra-• 

zão. Temog que ser gerv·� â e ":>r-rir sempre. 
As meninas q:ue empaco cam. e os meninos que trabalham com car

rinho, f"aça sol ou chuva, lev-ando mercadorias pare oa fregueo,es- ga

rrham �alário mínimoº 

:\Ileu objetivo quando cout_2 
cei a trabalhar lá a dois anos 
atrás era: despertar o pessoal 

para o problema q_ue estão se_n 
tina.o di�cutindo suas ca:usas. 

Como lQ passo para resol 
ver essa situação utilizer al 

guns meios como: conversat no 

locai de trabalho fazend9 ru1-

· l
!
i

l 
tes ami�ade; aproveitar épo- 1 

, 

0a.s de pagamento e dias de m,2 
r.i.vimento porq:ue é ai que o pe!! 
soal r�clama e a gente conse-' 

gue as coisas .. Agora telll"S' ta!! 
bem o boleti.m Juv•,ntude Tra a:h-adora gu.e :ajuda mui to a gen"te "p:riqcl: 
palmente :nos momei t-::)� q_1>e s �nt'amoa juntos e dieou-timos º 

A firma estã C.L''='r. .... ·entJ�, eatão começando a fazer o controle .i.

do pessoal atr?vél� :lo 1}sicólogo e assi�t�ute social; para 15 minu
tos de lanche temos que bater o cartão de ponto; se pegarem a gente 

comendo aasina-se um v�le com o valor triplicado ou se é despedido ª

por jus-ta causa s0b a al e6a..;ão de roabo,. 
gente estava eonv�rgando sobre os descontos que fazem sem' 

nos dar recibc, e sobT e ., salário de algumas meninas que ganham me
nos que o ro.inim.o,. 

Dai conver·sarnos também sobre .a próxima assembléia do sindic!_ 
to. A gente se reuni..u pra orgai1zarmos a nossa parttcipação.

As dificuldndes s�o muitas, mais somente discutindo nossos i 
:problemas e nos organizando para enfrem ta-J os é que mudaremos a si
tuaçio de nossa categoria. 

·--------------'
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b SINDICATO E DO
* 

TRABALHADOR 

eVivem.oa hoje uma situação em que as condições 4e vida dos -
trabalhadores tornam-se cada dia maia dit!eieis. !)e observarmos,po 

-

demos perceber as reações dos trabalhadores contra esta situação-• 
sobretudo de 1978 pra e,. 

Para isso os trabalhadores buscam varias formao de organiB_! 
N çao, entre estas, uma das mais importantes, o sindicato. 

Porque o sindica�o? 
Rira nds trabalhadores é wn. assunto que muito nos interessa 

pois trãta-se de Ull meio de nos organizarmos para discutir nossos• 
problemas que vivemos no local de trabalho. 

sindicato, um instrumento de luta da classe operúia, no 
entanto não representa nem defende os nossos interesses, � por isso 
que muitos trabalhadores deixaram d� acreditar no sindicato como -
um meio ie organização. 

Oimportante saber que o sindicato, não foi dado de presen
te para os trabalhadores. 

Por volta de 1834,' 
quando a classe operária 
começava a crescer no � 

Brasil, os trabalhadores 
sentiraa necessidade de' 
estarem. organiz-ados para 
lutar contra a explora� 

ção dos patrões sobre eles. Criaram associações que na medida que' 
foram tomando corpo,tornou-se sindicato, como orgão representativó 
da classe operiria. 

Isso foi construido com auita luta, pois os patrões e o go
verno tentavam impedir qualquer forma de organiatção ftU& colocava• 
em risco os seus lueroso 

Em 1934 o governo cria o Minist�rio do Trabalho que contro
la os sindicatos, atrav,is das estruturas sindical vertical quepe� 
m.anece st� hoje. Um exemplo deste controle � a intervenção no si_a 
dicato do A:BC em 1980, quando os trabalhadores lutavam pelos se ua 
direitos. 

Ora,não Ia �oa �ue o governo �uer 
pois ele sabe a força que este tem quando 
dores, por isso b,usca todos os meios para 

controlar os sindicatos: 
esta na mão dos trabalha 

. -

impedir qualquer tipo de 
organização '!lle coloca em rioco os lucros dos patrõeaº 

E por isso que o sindicato hoje funciona de maneira assi� 
tencialista, com. a diretoria pelega enganando os trabalhadores com 
bolsao de estudos, m4dicoa,colonias de t6rias etc. Essee aerviços 

5 
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assist�nc.:i.aR são sua.tentados com o dinheí ro doa trah.a lhadores que J.

poderia ser aproveitado de outra forma. 
Esse düfr.1.ei ro vem da.a m1:n1sal:i.dades dos associado'=' e pr.in. ci

pslmente da co.ntribulção sindical q_ue � clesccm·teda t.odos os anos no 
1ri�11t de março de todos os trabalhadores sindical:I.zad.os ou não,., 

bom sempre nos perguntarmos.�. 
Porque temos que recorrer a bolsa de estudos no· sindtcato? 

Qual é o orgão responsável pela assist�nci� médica? E o sin
dictl'to ou o INPS? 

Voce sabe quantos- trabalhadores de sua categoria tem C-') ,ndj_ ,. 
�5es de uaar a colõnia de f�rias do sindicato? 

Afinal t qual é o papel do sindicato? 
Como sa1)entos o sindicft'to é o d.nico orgão legal de luta dot-1 

t ra"t1aJ ha.dores, por :i.sso não se- restringe a um6 díret;o:r.Le. 

•O SINDICATO E DE TODOS TRP,Bl.1 .H.ADORES OTIGANlZAJ)OS*
Por isso temos que reconquista-lo fazendo oponiçÕeP, h-a estr12 

� ... 

tu.r�SI sindicais .. E estas c(mquistas vão se dar�do 11t-1 m€'dida f1U.� vamos 
.L�·.ranõ.o outros companheiros 8 clescobrir e verdadeira função d<'.> sin 
CAto e .a partir dai ir se organizando nas seeçÕe!:i, n� fál:.•rJea., na• 
t:a tegoria .. 

T emo!4 tam.1,ém (llle parti e ipar concretamente do si:ndicet{') ind,:,, 
às assembléias �, junto com os de1m?J:í.s companheiros discu·t:i.r- e pree
s:i.onar a diretoria, exigindo l?lue defen.1a nús:=:os interestH�S e não o 
dos patrões. Pa�s isso ,• 
necee�ário que P.�1tejnm.os e 

,nridica1i�ados. 
Se a dire·t.orie. elo• 

ei11dicato é pe1ega� tem.os 

.luta da categ-oria. 

. E voe� conhece e par·ticipa d.o seu sindicato'? 

. Exis·te oposição sindical na sua eategori�? 

. Voei conhece outroa sindicatos? 
* Lembre companheiro, o sindicato não pode ser cn.1a coisa es"tr,!

nhs na vida dos trabalhadores• 
$O sindicato é dos trabálhadores pois foi construido com mui

l 
i 
1 
! 

1-----�------------

ta luta. 

__ -.J...--}/: _________ _J 
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Por v.no con.heeer � H1at6ri� d.:; ela� 
f!:..; <:;,>�:rsr-ia, i.:;:ii toe tr:1;:ialh�do:i.•e9 não s�
be� que os beneficios que a eless� operá
ria tem hoje como: j�mada d� oito horas 
de trabalho" szlair:1!> f . .  _:11.c.,. d1�imo te?"
cei�o sclir�o etc, �ão f::--ütos de �uita9 • 
lU",i'}•_; ó.� :U::>S:r, :,9 1}0!r!.1"",'rt:.'L�i:t.'OL� .. l:�,i:, foi d.e
.'t., .1 e r,. r .. Hh]lÜ, 4l • 

A1u.tc cyn� 11 c1 e. ..... s� cperá:cif-;I t1·av.! 
va cnte1:1 é i::. 'ne.?.;.:.!: 1,:1.ts lc h-:,je, por ü;i,o € iupc.r.tn.nte conheeer a 
h::.st6r2 e. 

D,� l�,1n A 1650 '
1.
Ut-4�m �;-'? existi�m o,. e!"mrioe1 nc: �.L·asi.':., ·tr�b!! 

}..n.adõrHs se 1�1-·u hcatnc, m:;:,ifJ r..;;sc� Jpo·�o. !ur" ili e �:tt'>q de 3 m.ill1Ões de 
habitante::; v I') lltW'9.i."O 6.e trabclhadore'! não ehe�avam P. fo::.-me.r um�• 
Clü:1H:,i? ,. 

��& l!- _ ;.; ê2! q:11-: e 1-Jr>l ·--RÇÜO foi e.Oi...:?�t&n':lv íc .í. c.i....,e.::��.n.do o cú
mer-v de tr;jb.aJ.haà.ores e hevi� �ui ue...i. grande . 1E� de ob· .. --·:t es: crava! 
Por c,.mc,.:i dH e�!"""l nY<;< o sob.:-e ,:,3 -:!'iú�slh.��::>ree.,. �-= ;�s 00::1.eçnrnm .a• 
s"? 0'.L�'3Ll7.a:r �on:..or.!:2 ut-us ...-f.:':c.t.or& e sc1,3c ci&ç3�s ehar..adas eoorpo
!"?..ÇÕ·SS t--

f:7,1 lflO� -:<lgu�s--; f.!brl.c-• .: come:a1•t,u;.. =z s.;ai·�cçr., g a primeira• 
semente: G.·i t. uz- clas�e c.pc( 6-=-i& f0- ....,ron 03 11rteoõos. Neste primeiro t_.!!n 
po de 1.nd·�stri..:! l!o Bre&il ., não havia leis traualhieta,, ou qualquer• 
esptfoi.. .. d·.; pro-'.;Qção aos· ;;� .. stàL.nadot·e.s. o� opoT,ríoa eram obrigados' 
a trabalh�� at4 16 horas por die, e' 
nã� tinham nad& a nãj ser s�a força 
<l.ii trabal:tc; qun Yd 6.-t,!l p�r um _preço 
m1nimo acs ea�:i.. +;ali:Jte� 111:0 rossuiam 
os m3io3 oc pr�duçã�. 

"-ª�·-:.ta t�,c 3 e, R:r, .. u:;5-1 era col_f! 
nit1 de portu.?;&1 e toda & riqueza p:e,2 
ê.:1.z.ida era l� ,Pdr, pel'ls portugucse!:' 

nn ;� 

por i�ao os 

OS- eocre?:.is fagidos a o .. :i f.r...dias se un.ie.11'. e �e Tt:Vol t�:ín1'1 contra os 
propriotárioe e estrangeiros que dominavem deixando o povo na misé
ria. 

1 
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Companheiro, a partir deste núero voos iniciar um bate papo 
,ue esta muito 11esdo con a vida da gante. Vemos �&lar da hist6ris' 
da JOC, que é UD. movimento autonomo de jovens e que tem como objeti
vo a tarefa da organização e formação da juventude. E ua movimento • 
que existe a 55 anoo � que sempre se renova, pois eeu desafio maior 
á aer um.a respoir�a h juventude de cada época, de acôrdo com 11 sua r.! 
alidade. 

em 

de 

estudos de ps�rar eeuo eoR -
panheiroa de brinca4oire�• 
começar&m a en�rar nas fá
bricas. No�ou que depois •

de algum �empo elas se dea -
ligaram !ele e nQ� freqae,n 
-tavam a igrejo. 

_Maia tiardo como vi
gário de lll:.d par6�ia,���

tatcv� en e&ue antigoc eaQ 

-�

-
- ' 

panheiros de eocola um profundo cansaço físico e·· Eorai. Pareei� de
ii

--
gaatados antes do tempo por �ausa das péssimaQ condições de vida e 
trabalho. Praoeupado con este fato Cardijn começou a estudar suas 
causas e manter contato com os operários. Descobriu que eram bons, 
melhores que cutra genta. Que a Classe Operánà não era má, mais que 
o ambiente de trabalho deforaava as pessoas.

Na morte de seu pai, que trabalhou a vida toda, jurou dedicar' 
sua vida para salvar a Claaso Operária. 

Iniciou rctm�de com quatro jovens operá.rico adolescentes de' 
12 e 13 anos, que não sabisn ler nem escrever. Elas suportavam horr� 
rea, chegavam a ser espancadas e nrrastadas polos cabelos. 

Elos porám n40 d&�istiaa pois tinham descoberto a dignidade de 
serem operárias. 

No começo cheio de fracassos, Cardijn pensou várias vezes em 
feeiatir. Ae pes3oaa desconfiavam dele, chamavam-no de louco e sonha
dor e que estava bom de eer internado em um hospício. 

Oardijn sempr0 teve espírito de recomeçar, ir em frente. Lu 
tou praticamente sozinho, durante 13 anos. 

Seu desafio para as pril!teiras m.11 tantes era: 
"Se tiverdes f,, ireia �conquista do l?lllndo." 

•



_ _..�d!:..."c-:c::=•=:m,,=• -... = ... U;"Q=------------·-t _____ d __ ...........,.-----...,.,. __ , ___ ,_ _______________ _

• 

i 

l 

r
� 

.. 

lt.leições realiz�. durante o 1� de 1980 ..
r 

ME'l'.ALURGICIS: Novo Hamburgo, Rio de J1aneiro, Niterói'• F'ortale�a,�
ritiba.

CONSTRUÇiO CIVIL: Vitória e Ouritlbe.
As chapas de oposição conse@__i:ram v:_i °!'22:ic; nos- stn.dÍ2!!..�:

METALÚRGICOS: Novo Hemburgo 1 Niterói ie Foi--tt:t.leza ..

CONSTRUÇAO CIVIL: Vit6ria e Curitiba.
Nos demais sindicatos ci bado� 1ernbora f.is campanhas tt�nham. si

do marcantes a oposição foj derrotada.� Maia a �uta continua ..

ATENÇÃO COMPANHEIROS •••

Neste ano de 1981 teremos mui t�ies ou.tras eleições sincticais- 1 

co::a a oposição tentando recu.perar o s.i.ndic�to da dom1nação pele-ga'
que a anos controla o orgõo de lu.ta dia cl�trna. Temos que
junto� nesta lutae

DOMÉSTICAS: 

Vai ser r.aaliz.edo em PoJ·to Necional _.nos
dias 21 à 25 de janeiro.

* * 

Escreva no diagrama, re:s:p�itando os cr'11:z81.lientos,. as

3 Lt:TRAS �"'---
cio eRé

4LE'l'RA8
vida 

amigo
homem
lazer
mundo

fila
l;rem
peao

'L: __________'_L __ ET_.R_A_S ___ _ 
·- menina-a

9 1.ET]AS 

do!rlésticai, 
______ , __________ _J 



.. 
----------------------------,--... -----�-

Chac�?:to� AO fil.11!1 do Dosso bole-' 
tin Juventu�� Trabalhadora n2 9, o pri
m,iro do W>'9C. SL�. 

Será que � leitura lheB ajudou• 
e eonhecer mel�or n noo3a categoria e a 
�uerer lutar pela nc�u� elocoe? 

. .. ... 

Vol�ar®ocs e voeês no prortmo nrt-
t:.!ro f&l.�do soL.re: trob�lb.�doreu m.-
rnie, scraanc d.� j:l'l"entt:.<le, continuação'· 

hi3t6ria dra elas se operaria e his-t&ria do 1.-icviri:2::1t.iri º 
Fiesrscos folizes se pudermos contar e�n L �nY�ieipação devo� 

cê-a nos enviando &u�tcrias, fotos, críticr:s � t"tltgo:;:rtõe3. 
Oue neste ano ee 1981, r�far�a�oz nose�J or��niz��5c� de tra� 

lhau.ores de .. Gal modo que pos3a.-nos da� cont:f.:i1uiJ.�a., e c��il'...hF<i:.a histó
rics da classe trabalhadora. 

Deixemos a voc�3 o nosso abrnço r simbolo �� a�j��io 9 vida no
va �ue lhes desejamos neste começar ee 1981. 

l'!r":2} 1• !··FcSIROS 
._.� ...... 

7 .al: "ir ,., p:rorimo número f?e

r. O S�u p p.íJL':-1t , a �TOO {!Stará•

presente levando uma mensagem

da J�v. Trabalhado�� a todos' 

P.ABL ASSINATURAS: 

Av. &igien�polis - 890 -

01238 - flão Pau.lo- S P 

,TUVENTUDE fRA13JlL.lf_! 
�At LOURDES ES!EA-

, ' 
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O@MPANHH11@3!! 

!ste é o boletim n2 10. E com muita eatisfação
e alegria que o apresentamos pois o fím de caàa nú 
mero s igniflc a tun avanço, um trabalho vencido. 

ta.lamos aqui sobre o trabalhador ru.ral, damos' 
u.me continuidade das histórias d.a Classe Open·ária 1 

e do Movimento tIOC e algumas informaçõe� mais
centes.

Esperamos que seja lido, 
outros companheíros ajudando 
trabaJ.ho. 

discutido e passado a 

assim na caminhaà.a do 

*saúde para lodos*
1 

l 
II Deus não é autor da morte. ,� p�·rdiç:Ío dos vj_vos não lhe dá n�mhuma 

1 alegria. Deue criou tudo _para a existência e as criatu-ra:J do mundo d.evem'
v,or,erar para a sal vaqão. •• 

Basta olharmos a nossa realidade pa�a vermos a 
• 

contradj_ção dest;a 
col"li o plane de 'Deus • .A p€rcebemos em nossa fraca alimentação; q_uando 

1 

camos doente� nio podemos ir ao mádico; quando 
en:frêntamos a enorme fila do tNPS; quandtl nosso ' 
mingiiado salário não dQ nem para o essencial etc. 

Hoje no Brasil 7 em cada 10 pessoas são des 
nutrttias tendo com isso ruil:hõe�1 delas sofrendo 
das mais variadas doenças; 500 mil nrianças mor
·r-em por ano e a.ssi.m por dj ante ..

Sabemos que a alimentação é a base para 

j uma viô.fl rH:Jttdá--r.rtü, mais como tê-la com ess� nos 

1 so sMlário de fome? 

f' 
A falta de saneamento bisico, os hopistais' 

a,1e só vi�s.m o lucro, o sj.!'ltema desumano de pro

f.i 

i 
i 
j 

1 

dução s.ão algumas causas. ,.A;...��::..,;M;....:::a........c.-______ 1 

Para o governo e patrões saúde � poder trabalhar. Se o trabalhador ! 

esta produzindo não interesse. se ele esta eom febre ou. tenha outra doen---

ca. 

Mat� o homem não foi criado para ger instrumento de produQão. Deus o 
criou, deu-lhe u.ma vida, sabedoria pa:ra que se,jamoa ju.ni;oa com ele t'!'an� 
formadoree do nLund9. Sermos nót, próprios au.to"t·es de nossa .saúde, nossa ca 
sa e construtores de no�sa vida e de uma sociedade justa. 

i 
J 
t 
! ! 

O mundo pr�cisa mudar e isso só acontecerá quando for ati.ngido a o t 
ri gem da mia érJ. a que é a ex.p.lora(.;âo � Por :isso é necessário refletirmos: f 

1 1 Uue pApel temos nós t-raba.lhadores nessa mudanqa.1 l 

L _________ ·-· -·----· ---------.. -________ , 
2 



·*TRABALHADOR RURAL* 

O tema t'rabalhador rural é mui to amplo, porque está mui to 
ligado ao problema da terra. Temos o índio que são os prirue.i 
ro� moradoTes desta terra e são ameaçados, explusos da terra 
qu� �ão deles. Temos o vequeno agricultor, que são pressio�! 
do$ pelos grandes fazendeiros a Vênder seu pedacin}).o de oh.ão 
a preço de banana. 

i emos os posseiros que sao aqt1elea que moram e 0111 tivam a 
a muitos anosº Esses sâo pressionados e explusoa pelos policiais e 

jagunços q1.rn s��, pag:.;� :pelos grar.tdea pare queimar 3uas pequenas roças, ca 
sas e até mesmo chegsm a wat.á-los. Tud.o isto é ignore.do pelos governan ,_ 
t.e.9 que só apoinm os grandes proprietários. 

Es tea fazem isto porqu P. a_ue-rem ser dono das terras e transformar es 

tas em grandes pa9tagt."!lll ou fazem p.lan ta çõea de alimentos que nao .são pa:ra 
atender a população 1 waa produtos que interessa para exportação. 

A exemplo disso é a carne que hoje é comida de rico e mesmo o ar�oz, 

.fai ;jão 1 café, etc. f'ics ce1da dia mai3 di.fÍoi1 em nossa mesa e 

Eles também tem interesses em expluzaT essês Pequenos da 

reduzi-los em assalariado. E ai temos oe trabalhadores rurais 

terra pa. ra 1 

que são eh.§: 
I'.1�,<.tos os·" bói2s-f:ri al.'3 11 qu.ase -ó.e graça. Por oausa da au.b! 
tituição da mão-de-obr� d.o cam.po �or máquinas, são obrigados a vir para a 
cídade a procura de emprego naf:I indústriae .. 

truto.ras. 

Maa geralmente os 

des 
oa mesmos donos das grandes ln 
dus-tria.s nacionais e m.ul tína
cionais, das grandes construt� 
ras e bancos que da mesma for

ma exploram os trabalhadores. 

" Por i�to a luta dos 
trabalhadores do campo é a me� 
.�luta dos trabalhadores da 
cidade. " 

* 

* * * * 

que vivem em péssimas 
em loteamento clandes-1.i-· 

csnt�iroe de obra das grandes cons-

1 

i 
1 



.AQUI TEMOS DEPOil'tIBNTOS DE UM PE

ÇUEI0 PROPRIETARI0z UM POSSEIRO 
E UM BOI.A-FRIA 

Nós pequenos proprietários, sofremos 1 

�a de condições de financiamento. Não po 
•lemos adquirir t't'ator, adubos, sememtes

boas.
Empresas como japonesa e outros tem todo apoio d.o governo, par:_a nos 1 

desapropiar e quando nos indenziam, é qunse dado, não pagando o valor da 
terra, não compensando nem a� ben�eitorias. 

Elas vem com a policia, ameaçando a gente. Vão tirei;ido o lugar de nós, 
os pequenos pondo capim em lugar da roça e "lOs jogando na cidade a tra -
balbar como bóia-fria. 

---t .... . ..... __ 

Sempre trabalhei de roça. Tenho trabalhado as vezes de outros trabalho 
brAçais, para um e outro. Porque a sttuação nijo ajuda, a gente tem q_ue se 
qcler. Mas sou lavrador. Mas não tenho tido sorte. Porque quando entro numa 

mim engolir 
(.;l)f'I osso em 
th.1, com osso 

terra, de repente aparece um que diz que é dono. Ai , 
as vezes eu já roçei, o sujeito chega a bota pra rua, 
bota pistoleiro, bo-ça soldado, bate e humilha a gente 
e faz toda a safadeza .nét 

" Inclusive agora, nessa terra q_li.e nós entramos e

les Fizeram muj_ta perversidade. Nos agarram, nos bate 
ram, tiraram nossa roupa. A minha eles cortaram, ama
rraram os meus traços pra traz, me deram cigarro pra 

aceso. Eles fizeram mui·tas perversidades. Pegaram osso ' carne 
minha boca 

e tudo. 11 

pra. 

Eu ,-

mim engolir .. li 

amarrado com as

_.....,. . ....  �--

Tu tem quE; comer. Come ai bandi-
maos pra traz. "

N6s bóias-frias, .levantamos até 4 horas da ri.1anhã para preparar nossa 

�omida e pegar o cnminhào para chegar nas lavouras de algodão, café, plan
+"?çÕes de alcali_pj to, pj_nho 1 etc. Vivem.os nas invasões, beira da cidade e 
P. '\ oarraços de palhas, de cap:lm ou plástico sem água e sem luz. 

Viajamos em caminhão igual a criaqão, descoberto chegando até 80 pes
soas, píor do que sf.rdinhas, porque elas ainda tem embalagem. Quando tem 1 

Labalho ( passamos na entre safra a maio-r fome e precj_são ) e de acordo 

,JT! H precisão do pat�BO conseguimos ganhar de 100 a 120 cruzeiros por ' 
d 1a Não temos boa saude, porque não cotnemos bem, não temos carteira as

s; nada e no }ospital só somos atendidos quando estamos a morte, como in 
ftPgente. 

*
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*A Samém& tfacional da Juventude Trabalhadora foi criada em 1970
oficializada neste mesmo ano num Conselho NHclonal de JOC. 

A partt e daó, todos anos numa mesma dar.a, de 24 de ab:-il a l' de 
m.aio, jovens em vários lugares do Brastl 3e organizam para discu·tir su.e 
ví da, seus problemas e causas fundame11tals 1 colocar em comum auas ,:is 
pirações e criatividade possibil:l ta.ndo que mais jov-ans tomem conscifm 

eia de sua si tua.ção, seus Yalores e assu•rlindo a ptxrttr ,iaí un: comp:ro
misso com a transformação desta si ti .. wçê..o. 

cionPl do Movimentos 
N�ste ano por exemplo 

fP.-.i tos jovens. A partir de uma 
r09, farão u� d�bete, levando 
�m conta o resultado da �e2 
�ttisa. Fariio também um dia e 

lazer e um 
aes jovens e a:pro·rei tarão ai 1 � 

para •;1ma di scttsaão de Lnn Oon-
gresso Nacional da Juv-e:1.,ude 

rá que esses mesmos jovent1 1 

se encontrem com outros 
vens de outros lugares. 

Como um doa objetivos é 

[ste ano o 't'.e ma Naci o ,ial s ers ! 
" Contra as Con1iç5es de Vida e 
�r-re lialhn e p J.o D::.re�. to ao :Emp �e

go." 
Co�o todos anos este �eyá �m 1 

símbolo c!omum ., exrire!'iso n?-fo aó em• 

que foi decidjdo pelos :p1:"prics jo 
s_nal de i�en8io N�-

a-tingír 

t 1 ;ã:r::::::�:: ::::n;::-r::.f� 

1 

meio� de di-Yulgação da sema
na� 

O encerramento ae dará 1 ... 0 l? de maio unificado. 
Bem. ficamos por aqut. 

l *Esperamos que todos voces, participem d�sta semana que será um m-0-
1 mAntr,i ila.Portante de deseubrimos no '3ae -..aracida<\e. ( 2&. a l Q e.e �Aio )

.....,...,..._.� ... -.. la ,..,.. ___ .,.__.....,.... ____ _. 

;) 



* HISTORIA DA CL. OPERARIA*

Como vimos de 1500 a 1850 eram poucos os operários que haviam no Bra
sil. Aos poucos algu.mas fábricas foram aparecendo e os trabalhadores, ín
dios e escravos unidos se revoltaram contra a exploração que viviam. 

Em 1850 a Inglaterra querendo que a.umen tas se o consumo de seus pro

dutos, decidiu proibir o comércio de escravos no Brasil pressionando o- go 
ver.no que cedeu. 

Desta forma, o dinheiro que os fazendeiros e comerciantes ganhavam 
passou a não mais servir para comprar escravos sendo este aplicados nas' 
compras de máquinas dos ingleses que também já traziam capital para cri
ar empresas aqui. 

E assim começa a crescer a Classe 
-, perária no Brasil. Os donos das fá , 
bricas queriam desenvolver sues indús -
triase para �aso era necessário tra 
balhadores para produzir e também para• 
consu.m.ir seus produtos. Começanim então

a contratar homens para trabalhar e� 1 

suas fábricas a troco de salário. Por is 
so eram contra a escravidão. Isso som� 
dos com a revolta doa escravos fez o' 
governo ceder e assinar a lei que acaba 
com a esoravidão no Bras�l. ( Lei Aurea) 

• A Classe Operária começava então a
1 sentir necessidade de união a de luta para defenderem-se da grande expl-9.
1 raqão que viviam. E assim começaram a aparecer as associações, jornais'

operários e muitas greves se sucederam como a dos gráficos do Rio de Jan
eiro, comerciários, caixeiros, carregadores do porto de Santos, etc. 

1 

O Movimento Operário começava a se organizar no mundo. Já existia s 
associação Internacional dos Trabalhadores que num de seus congresso de 
cidiram lutar pela jornada de trabalho de oito horas. 

i 
Foi então que em 1886 em Ohigago teve inicio uma greve geral para 

: conquistar as oito horas de trabalho. Acompanhada de concentração em pr� 
ça páblica e policias, muitos trabalhadores foram assassinados. 

Mais isso não acabou com a luta dos operários. Pelo contrário tornou
um símbolo que hoje é comemorado pelos trabalhadores de todo o mundo no 
dia 12 de maio. 

* * * * 

6 



·-1·
MOVIMENTO Joc* 

�omo lemos no Boletim anterior ( nº 09) Cardijn teve muitaa dificul-
dades, e lutou praticamente sozinho durante 13 anos. Seu desejo era que 

l 
isto servisse de animo a certos dirigentes e militantes que esperam re

l sultados muito fsoeis e imediatos. 
f Cardijn foi preso duaa vezes. Na segu.nda v�z passou l ano na prisão. 
fla}i mesmo sem perder os cntatos com os grupos de jovens preparava dias' 
de estudos e escrevia artigos sobre o método da JOO, de todos es�&B eacri 
tos, saiu o Manual da JOC. 

No ano de 1924, rico de experiªncias e reflexões acredita q_ue é che
gada a hora de reunir a Juven� 
tude Operária numa organização, 
num poderoso Movimento dirigido 
pelos próprioe operários para' 
garantir sua posição, seu desen
volvimento fiaico, moral, relip 
oso e social. 

Apenas terminada a guerra m� 
diai, Cardijn tenta mobilizar 1 

os jovens operários na Juvent� 
de Sindicalista ( Eelgica) e de, 

f'ato consegue formar uma frente sindicalista juvenil, para as lutas con -
tra a exploração imposta peloa pat�õea aos jovens trabalhadores. 

AJuventude Sindicalista deu origem ao programa da JOO. Cardijn aen -
ltia profundamente a miséria economica, mora1 e espiritual da Juventude Tra. -

·alhadora e a partir dai via a necessidade de dar uma FORMAÇÃO INTEGRAL ao 
jovem trabalhador. 1 

l 0Movimento jocista ía crescendo rapidamente. A JOC entusiamava cati-
vava a Juventude Traba.l,..hadora, porque era u.m Movimento de jovens trabalha
dores. A pedagogia jocista "FORMAÇÃO NA AÇ'J.O" disciplinava os militan -
tesa entrar em contatos com seus companheiros e companheiras. Exigia dos

ilitantes um çompromisso concreto com esses companheiros. 
Dizia Cardijn aos milítantes e dirigentes 11 ENQUANTO A JOC NAO ATINGIR 

O ULTIMO JOVEM TRABALHADOR DO SEU BAIRRO OU DE SUA FABRICA NÃO DESCAN -
SEIS. Cada jovem trabalhador necessita da JOC em sua vida. E assim a JOC 
se expandiú em toda Europa. 



�lulgan1enlo 

elos sindicalistas* 
No m�8 de abril/80 os trabalhadores 

do A�B.C paulista marcaram o Movimento ' 
Operário com a greve que durou 41 dias. 
O governo e os patrões fazem tudo para ' 
reprimir aqueles que defendem os tnteres 
ses da Classe Trabalhadora. 

foi por isso que Lula e os 12 sindi 
calistas foram enquadrados na ( LSN) 
Lei de Segurança Nacional. O julgamento 
dos sindicalistas for realizado no dia 
2'5 d.e feverej_ro e mesmo sem a :presença 
deles e des seus advogados, a 2ª Audito
ria Militar de São P aulo os condenou a 
prisão, com excessão de 2 que foram absolvidos. 

Com apelação· ao Süpermo Tribunal Militar e com as manifestações dos ' 
trabalhadores, eles aguardam em liberdade um novo julgamento. Com a con
dena�ão dos sindicalistas, trabalhadores de todo os cantos do país reagi
ram., um exemplo foi os trabalhadores da FORD em São Bernardo do Campo que 
pararam 1 hora em _pro:t;es-to. No exterí<>T dezenas de Federações Internaoi.2, 

1 nais de Sindicatos protestaram violentamente.

1
Por toda essa pressão o governo poderá voltar atráz e absolver os si� 

I
• dicalistas. Porém se eles mantiver a condenação não podemos desanimar, i� 

to teM que ser mo-tivo a mais para fortalecer a organização dos trabalhado
res. 

" 

Pois quando o governo os condena1 não é apenas os sindica.lista .. u
Estão Condenando a Classe Trabalhadora pela sua luta em busca de 1 

Autonomia, Liberdade Siudicel e Melhore s Condições de Vida.'' 

*cOMO VÃO AS OPOSICÕES SINmCAIS ? 
Este ano estão sendo realizadas muitas eleições sindicais em vários• 

EstadOi'e cidades do pais. E muito importante que estejamQs acompanhando 
e participando desvas. Pois eleiçõea sindicais tem muito a ver oom ostra 
balhadores e se cruza rmos os braços vamos ter novamente sindicatos que nao 
representam nossos interesses. 

)f-E na sua cidade quais ae oposições autênticas que 
ganharam ou perderam? Porque? 

1'Gostaríamos que vooe jovem nos mandassem esta.a :biforma -

çõee. 

* 

8 



ri·---------------------------------------

�ongresso das 

don1éstiea� 

Nos dias 2J. à 25 as empregadas domé1! 1 

i i.cas reuniram-se no �eu IV congresso ezn 
p,,,rto Alegre. Eram 48 delegadas represen -

tantes dos mais diversos estados brasile:l
ro� Discutiram: 

• Valorização pessoal da domástica •
• A menor empregada • 
• Legislação Trabalhista • 
• Associações. 
Uma. das conolusÕ1:!a a que chegaram é d.e que a doméstica deve tomar 

consciência de seu valor, reunindo-se em suaa associações e discu�indo' 
seus probtl.emas. 

dia. inle•n. dia. mwuBher 

l>ia 8 de março, dia internacional da mulher nos lembra a luta de 129 
operárias de uma fábrica de teciào e conj�ecção em Nova Iork que se v�n 
do exploradas se organizaram e fizeram ttma greve exigindo aumento de sa
lário. tor esse motívo foram trancadae �f�ntro da fábrica e q1J.eimadas vi -
vas. 

Mais essa luta não foi em vão. Neste senti d.o ti vemos esse ano em vá

rios pontos do pai!J, diversas manifestaçc>es e congressos onde .forant deba

Ldos os problemas espeei.f5.oos das mulheres e tira.das algame.a conelusõei:: 

• • • • • 

PROCURE AS 10 DIFERElfCA;S �íTRE OS DESENHOS 

,;-·--'-------------------� 

1 

� � � � � � <,:::-;;:-, _:.,1 .., _, � � � � � 
___ w__________

__
_J--_..,.;J.•--'"""''i_C _________ ,49nj"""'l""""':,.Z$-&!,:O:,OML>'�.----· 



AMIGOS E 

' ' -

' 

COMPANHEIROS!' 

Chegamos ao final do 
Boletim nº 10 muito ani 

ma dos. 
Pois cada vez mais ' 

aumenta a pa'rticipação 

no Juventude.Trabalhadora. 

Reafirmamos neste a importância da 
sua participação, pois o Boletim quer 

ser uma respos·ta as preocupações e aspi

rações dos jovens trabalhadores. Para ia 
to é necessário que todos participem 
mandando sugestões, fotos, materiais, ex 

periincias, etc. 
No mês de junho voltaremos com os seguintes temas: 

• resultado da semana da juventude

• 12 de maio
• afevetividade dos jovens

• continuação da história da Classe Operária e do Moviaento '

JOC.
[sperando que este número possa contribuir com os trabalhos que vem ' 

realizando. 
Nosso Abraço 

JUVENTUDE TRABALHA 
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RES\11.iA-DO t>,\ 
Sê11tl!KA tllfc/OIY4L 
t>R 1.IJ\Jê. /1' rt/ à€ 
7"R 4 $ � I.IUI/JtJitll 
_,._ .. _ 

Af�
p

.v, i>II bi. 

Do JOtJEIV 

Tl(,4 AR 1.. HA C>OR 

COMJP AN1EI1EJIJROS ! 

Est�mo� de voltR nom A c0lahoraç�o de 

to�os vo��A com o hol0tim nº 11. 

Como promet0rnos nest0 n�m0�0 tra�emou 

,in oxpe:ri.�neias re-:alj_zacb.s na sHman0 Ilé'l

c-lonal da j1:i.ventude tr:cibalhacbra, Bm to

:lo J3rr-i.sil. 

O Objetivo nentral desAa RPmana foi 

" Q(JE os ,TOVEN�-� rPRA HA LHAI)ORES' DEScOBRif-�

E[W E COLOCASSEM EM COMlHx SU.1\ REAL ID.ADI•: DE V IDA, 'J?RABALHO 1:; DES}�MPRl�<i0. 11 

Ne[, t.c mimero falaTemos sobre a [-lf0.ti vicladc:> do jovem Atrriv0s de u.rn '.11 ei) �r·-

l!i1J 11'1 0 d0. um mtlitr.mte. Padimoi� dr::sc1üpa�; poj.s ílf;nl;e LoJ.Ptim nãc) ir.8ntos 

f•H1'1.i<';;ir n r•onti nuidAdE• d,1 Jíü3tórü1 dr-1 cltH;:rn ÓJ)f'rnria e JOC, continuar<' 

mo� ..:i pu:hl.ir>n<;>ão nos próxüno:-=; rni'.r1eron. 

* 

DESEMPREGO 

Mui téJ f'.Y'n1;r, p0.11.f1F1 C!U� o�; tr:11x lhq.do'�f'� Nno rii.Hr<'m trabalhar 0. 

·i•or i',f�O f'o:;7,fHn g:revc·.

tem mui to:, oDe:rá:rio�; 

r111e o ··"'al tÍY'l O n:10 chí 

a 8V p�r p:roduç�o, t:�m1bém por que 

:pnr ner.essifü-1de 

��r�Rsidndes b�sirn� da vi<la. 

por 

dá p;::ira (�:..;('larer>er: corn

r,:gi rio na Bede Fc�rroviár.i.-:.1 FP-de-

E�-::t'" fn10 mos 1,r::i 4U"' 0�., -t.;í fAltando r.rr-iln 1110 flífl todo::r os tH�türC''' 

' !'0ried::;.i0 rorno: WH1 twlii�t.:rirw, n:1 r"Omér,...io, na e!Ollsi�n.1.�;Ão l"ivil ... 

0 PAP 1� ,J()]íO .PAULO II (ij :1.
11 TOllO }l(}jllf'SM �'BM nnmn:o AO El\i1PR8ii() ll (� 

lH�rguntr1 "(JFA.I'-fTA� AN:;lJSTIM.:; E MI:·'l:�RlAS CAUSA O DE?EMFREZW". Vol tr1 A 
ni?jP.r t!OÃO PAULO 1·í:, 11 0 'lRABALllO E PARA O HOMEM J� Ni\O O HOMJ�M PARA O 

'Nc AJ\.t; 1H O 11 • 

SahAmos �li" o desemprego contr3rin o plnn� de Deus. 

EA t..:, é a 0rd1�m de Deus r�ue ef'!LH �f3,-.ri. l.::i. no J jvTo do �t'-ne�üA; Po_:: 
sui r n t t'rr11 d omi.ná-J.a, transformá-la J)nrn que sirva ;:i toêlos or� homens. 

Porque então, pi,1·1:;,� faJ.tnnrlo tanto trab,llho? 

* * 

----------------
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SEMANA NAC. DA JUVENTUDE TRAB. 

Como estava previsto e vem acontenend.o a vários anos, se realizou: 

lh'S dias 24 à lº de amio, a Semana Narional da Juventude Trabalhadora. 

Levando ém �onta o t.ema narional "CONTRA AS CONDIÇÕES DE VIDA E TRABA

LHO E PELO DIREITO AO EMPREGO", decidido pelos mili�antes no cN.da JOC, 

os jovens de cada r.idade promoveram enr.ontros, debateB, teatros, lazer, 

etc .•.. Veja abaixo, um apanhado do que aron.ter.eu nas r,i.dades ne�sa se 

mana� 

VITORIA: 
J\ fn-;urana foi bem animada .Houve preparação nos grupos, e a parti:r 

dai um en�ontro 00m 120 jovens, onde d is('ut iram seus J_)roblemas de fábri 

<"'as, r.omérr.io, r.onst;ru:ção ri vil, doméstir,as, l)airro e juntos viram saj_

d::rn. 

OSASCO: 

Durante a semana nas noites, os jovem, se rc=-un.iram para debatert�m 

temas como: edur.açÃo, r.ondições de vida e trabalbo, desemprego e soúde . 

Apresentaram também mn.a peça sobre o lQ de maio. 

PORTO ALEGRE: 

Fü;eram um enr.ontro rom a presença de mui toH jovens, onde se clis

f"Utiu a realidade d.a juventude trnbalh/;ldora. como continuidade se criou 

uma roordenação de gruipos. 

ABC: 
Em Mauá os jovens dis 

tribuiram 500 pesquisas.Pas 

sa�am filmes e discutiram 

as nondições de vida e tra

balho dos jovens e o desem

prego. Após as disrusões, 

conr.luiram que teriam que 

se organizar a partir do b� 
irra e do lor.al de trabalho. 

Em Santo André também 

houve um enrontro onde dis

nutirnm a realidade dos jo-

vens. 

BELO HORIZONTE: 

A semana da juventude foi r.elebrada através de um enr.ontro ondé� 

reuniu 62 jovens. ])isr.uti.ram sua realidade e programaram lazer e no 

final fizeram uma r.elebração. 



NOVA IGUAÇÚ e S.J. de MERITI: 

Elaboraram uma p0squiua so

brr· Va r.i. 08 temas Qllí' irn-µl j ('6ID 

H vic1a dos ;jov()ns e o seu r0-

;-;1.tl. Lado foi ,..,olo0F1do P.Ul romum 

n ·m e:1rontro ('om 110 jovem::--;. A! 

•. �: J.err-1m �,,eu 1i{-!StPmun.ho ('orno 

d ?�0rnpr1.:gndo, rorno tr:i.b.r:.il}1ador 

a�nGro a� fjDri,..,8, do ,..,om�r,..,io 

1,:i h:ti rro. 

SOROCABA: 

./i�Prnm 1:un cn.crnii:ro n rn-trtir de i.,m:-1 p:�:�.11,ii:;:1 Hohr" �o:1ólçÔ(''.'1 .;_p vitJ:1

1) ';rnhall-•(). /1 partir dnl (1 cln�� :C\V'Ú i:·, .. ·01•.� 1 ), fi.'."/f::r·Jl11 Rt.'lÜi TUtn c'I rtn,,,�•};-

3 i. ·lrH.Ü� clr� r-�-1.dn v,�z ma is ir ar:w:inri nd.o ·-1 J 1A:i.

CAXIAS DO SUL: 

:: ', o d.os ,j o vc�J �:3 • � :ur. ,-, rr-un 1.nn 

D 111;u, L1;:,(·�r fr��nte ri ü-,sn. 

PARQUE NOVO MUNDO (SÃO PAULO): 

,,� ,iovens :� t=: enr on t;r�n·am ff1"N) l1•.' br1t�r<'m � -: f:Uf3 problema�,: e c:.:roJ.a, f r1mi 

.. };1, fnv-cla, t-ro.half,o, P d0.;r.obriram HU:H; r.-HJ.�·ia::;. Or6 :uLi.;:;ar�l!ll t,imbi::sm i.l

TERESINA: 
l''oi promoviJo du.rmt·f;p Lor'l:1 ti n<''m,t1u."1. l1Gh:--=diE:�.,, e�,tudo.::; etr.. rrevr.: '�m 

nwm��n-t:o crn que ;;ilti:nrn ('ol q('r-1·r?.rn .:J1H1 nxr,c1•-U'Jn,-,l;:1 de lu.i,8. I'romov0r:un 

t:!m11<,m juu t.ruuc,n!;0 f"Ol'1. u i !;rr r :.i moYinF•nto A �una p<1:;ae::1 t;a em r.omemor::v;::rn :=v� 

1 n <lP m::ilo. 

EREXIM: 

Fi.7.crnm 1urt:1. t.:1Td 1:� h· l:1:,;Pr o q1:v-1 mL,,;a ow.l.- o�, ;jovf:'n� .. dt•nun,...i:1.T:3m 

. �U.n l'"'�d -i_rj;_Hil�.

mai.o-r ç1 .._ t:r·o�;;!!Tf8nl,o c:ntro o::-.:. jovt:n:.1 qv.t·· 1.,l.vnr:Hn --i oport'.,l1lifü1dn ae r-oJ.o-

(>:-1-r em �orru..tm Rl1:"J r>'.:Í:Jl,i.v:idadE!, S\,:.:l:-; ,n;pjr:1çoe:• P Je�,-. oh·rirc:tt!I �:lJfl reali

d.;1,le tl<: tru1•ul;w, no b.1i1To, w1 f:wti.J_j_3, cs0ol;1 ,� ci(��;empre.Y:0' el;r.,. 



Realidade da Juventude 

Trabalhadora 

Nós :iovenB, trn"b:11.k;imo:-: n0s üi 
VP.r�o:-: f:;etores d.ci sn�"i.edr,de ,-.omo f'r� 
b:ri...-, n, <"om0l'.' .... ·io, l:1ospi r.air;, (lom<-rd i 
r 1� �, 0 ..-,onR t rn.(:rio ,d.vil. . . i:> n-' µ,�, 
::wllt,�Jmo:-:; mr-1i:-1 a l' &O·%, nn .... lr,:-::�e trn
b 1.:ill1::-do-r �1. No.-:::H·l:; ..-,nndi.e;é)<'�. d.P t 1 ·�1-
b;1J lJO ::r:fo pén!:� i.mBH. 

No 0om�r,..io por �xemrJo� n vi-, 
[;'i2fH1ria 1:.a:1 l<>Jn�1 é 1.-?rriveJ.. {\ h01·,�rio d0. :::-ii 1la�;. nem ��CT'lJ°'Y'r· ó (1.-,i,t:rm:i.
_·;u<lo, ni:io tr;•mos lo..-,al nem }10T6rj.0 <�r-: nlmo(:o, ! . .i.r-10 T'f'r:<·llt�mo1: hor'.=m ('X.tra:�� 
�o·rr0�� obrigado:, r-1 firHr a('-� r,1> 1) din in.tqjro, ·v,r �'"'mr-r1" um :wrrJ.so p::n"; 
ii� frE:gueHE:B" (:'\ o MÜÜrin t"� haixo. :.for.{ }wr,·pt tr:d :� t:rah:,ll1:1mo8 em :;u1·nc,r, .,r_, 

N,-rn fáb:ri 0 :-1R :1 si t11n·Jío non (· dif0.r,,11te. ::om.os obrig,-idofl :::1 t-:rolwJ.1 ·ir 

�;m r.i. t:mo !L� J1roiu,;1:ío ..-.ow o�, ('t1t'ff,n nr.•rnprn <1P ,_,1J-:o. At� no:�no 1 1or13rj o úe 
i.:r 30 lx-:1uhejro é- ('Onl,roJ.Gdo. OndA t0m rDfe L tórj o r1 ,..ornifü1 6 -i-·u1m f"Anfw1.
do :Yté t,rcr,}!'!fl.:�s Jr-; �1&tí.d <.'. O mécli,..o <1us c'npr,: :=ú-1s n:-1.,0 nos d'i.10 rit,,nc:80 c1"
·-;-i.d.a. No meio do rt10:� 110 ,,:;o salário j{1 ª"�boi:t. Qnanc1o somo:.;- mandados- r>ml 11 
Tti �! difi.r il arnu1..jnr Ol� 1,r0 �mr.1rego, :n.os .. · n 'J'.):r0i'is�1::-10 n.?ío é vnlori�1,:-lÜ;..l. 

ni"=ioNós .iomó,3·t.i.('::ts, 
. ,_:.::� -�n:-ida. G1.n· .. ilm0nti• vi emor-: do ini;,·-TLo-r A F<,:itamos sn�eitf1S a:� i.mnunü:; 

Na e:dst,1· um 
fort0 ín6i .... P de n,..tJ0�tcs por fnltA 
c1.P matur1_:-1l d,' �,P.FHT:Tt1�:1., ri t;mo de 
l�T:-1!":;1J.1;o (· pe].;-).:-, r•Oll lj, 1/Í,.:rn cl<" tra
l•alr•O c,-feT"<"'!0ir18s pP.J oA -r1fitrõe.1 riue
n�ío f:l" prf'Or-Ul>::?m f',):n os oper�h·iof;,
mni.� R'irr; (:·m :1,-.··1"r::1r n:- o1.rn:; o m:-ii::

A1�,m de -t,-_�(i0 i:-:;,;o, sofrdrte).�· umn 

� 
f;CP. [ (JtJE.. n/A ,n111! //1-J
FRbRiCfl ;J[f71 r'Rffim

f't5 1-4,_,1o;711b 0 J e
71</:I b t:i UfR rn{l !;i 

ond:-1 r:rt<l�} ve::� mnjn:r :.1,., d.cs,.�mJ;ret:c poio no:1:=;on 'ii.rv.i·t,os 112.0 i;rio r,�f:;J;0it;:.
dt>!'1. O;,; pHtrêi f·:: d�:,,•m n1l0. c·:-di,o em r--ri�;f' c1 toclo 1) rli:=i i.c·m t;t?ntP. nr-i ru.::1, 
0nq1.nt11 to (p1nm f:i_ ,-. ;:1 1.em ri1.H; trahühar Pm rj_tmo do1,r;.Hlo ou fm.-.0r r1orr ;-1 C:'X·- ; 
tr-ar;. Na verfü�dr� nÂ0 rp.l'E:Y'('ID f5 dirninu L T SC:'W-1 1u0,T'On. 

-----------------------------------------' 



Nos o::i.i.r:ro:=: onde vi vemo n ': IJ � dever ü1 

'lPr o lug.:1:r únde ,1 gentP pu.deH:H'· de:;

,::::111snr r_, �entiJ: tr(lncinilo, f.l 

no:c:-:��::-l v-ian fi_,..,1 r.1·:ü,1 ,-.om(új_rn 
. -

da. 
�.l,M;, !lli;;�----·"Ull 'IGeralmente mornmo� nus 

peri:fc�rü¾s e favo} n s, J onDe 

�0 rmpr�go e oo onibus sijo 

1>1 º{:(>:11:'ios nrfo. t 0.ndo horür:i.o 

rr:r:;nl:.n· nP-m nrio suJirie.r..tcs 

r1:,r,:s :1t1;H1d01r tonn .'.:! popul:1,.;?fo. 

A� rann ��Ao Aribnrnr<1dr1n " ,, ,r1tr;1·,, J.'c1: tn ;1umi.rw,�?.i0, ,..T'ÜJ11rio n; 

·;Pll'.,í' .i.Y.1.,e,1:,uJ�m ... ,;a u-1ru �nir ,9 llí,iLr:. J'ihr_, .,•"il!()f' {11"(')/IS ,,:.yra .lrtzE�!' V u:i.v,·1· 

r,,;!D � q1J:nndo fr1z.ernos T0'18.G .1.n:-1 ,·UCJU!i.Ln� somor; ,..onr,:i d.t�n-ia.o::; ln!-.llnndrorc, � 

;;1r!rf�j.11t1i s • 

At1 ,i_jyr--r�õe:c' que nxi:-;1,r:m rorn:) b.tri·s. óL;,.ot;er.:.-1::,, jogos, .f'ut,.,hol. 

0 ,J,.. . s?io forrru:1s du 1.ev;n· non:-io d:LriJ,0irc-. 

A" ,, 

·n::.t"� r1<� '.':í·'rudnar- � Rno, ;i{1 "'-;HJ't r·ç.r::,:,:i.; p;.'lY"ºl <'outi.nu1-1r. Qun�1âo ,1mg�mo::

r )�/!�to n:io podemo:. n ,i11d·1r �l félmr i ·,. _po i.:'l é,, n r>Ontn rln men;;;-1J i.drde,

rp1'! .<'�(�rP.lmHi ... 't(·'. são 11.t' / a 1 l,,'. :-:o,,:::. i,Tn !. f,;-1n vr.��-;c�.; hrj�rnmos i�E>m :;nr·,n I"' 

f·)T(JiH", :1 ;:;r•n1;0 ,1r•nr•;� f·i.--.ando éJV1"( '!-livo rOT't fü)i•:,os p.ii.s � j_rm�0�:;, nins 

'- - ./ 

-�
J\� _ ...
.... __ 

.... 

Nór, :ovt1r] i-r,1hüh�irrir,p m11it:o ,,, ,1.fu'li1-

T1Jn�� noi,ria 1'r1w [l: n. N��o (·u!íl1'mo:·; ('urn0 e� 11-•m 

_pr1 r·:J ,:1 O ."tO f :rem,0,-; tnll j_ t .,.. :, 110..., e �1 r, .i. d:·, C1J·S , ptr 1!

t4 :1ffi0 S J,ri v::1vCÍ8!."', o 1:1l. 1tg11t=?) At.·r•nsa ••• 

· D.i.nn!,P d()�d,:1 T·.'·Jl i,ii:dr.,, w5i; ;i0v1'I.l.�-: aii.

c'ln tr-•m.n::-: 11:'lperfnu�a '-'! :.lr>rr-di.tnmo:� na vid:i, 



;ter ami.gos, <'omp-reensão, untão, P8Z, arnn:r

:. indepond�n0.ia finan('E�ira, div<�rsão. Enfim 
·r

.,-,',.1bus<'ameis um mundo de justiç:a, libcr·c1ad.<:-

�� onde aejamos jovens e que tenht-¼mos opor,� 
nidade d� rolorar nosRo valores e 0.apf:lri
dadc de 0.ontrjbuir nn 0ons�ruçio de uma 

seriedade justa. 

companheiros * 

A semana na0ional du ,iuven liude l. rabnl had.or.=i po:;s i til.i. t�ou ,-,ons tarmos 
que vi vemos numa si twação do iníer:i.or1.dade, cxploro9i'io f� qn1e nosso vtüo 
res são utilizadofl J."B rr1 :.=i produção e o ('onsumo ('.�m :função do Iur.ro de umf1 
minoria. 

Possi1üJ.itou também ronstatarmos que somos nós tr8b--i J.hr-J.(lore.s qu.e tu 
do 0onstruiimoB, e tudo prodl117,imos e em !:ro('Ft filU1SP 1rndo. re0.ebemos. Por 
isso é neceRsário :rarm:· par:1 rt�fletirmos �adéi ve7, mnis RS 0.tm1sas desli::-t 
si tuac;ão. E::>ta semana rpovon (JU'e só a pnrti r Qo e:'3for�o dü cada um, 0010 

�ando na práti�a a C"aPP..<"idRde (J_Ue temos de r-rtar e organiz,nr é que :podt->�
remos juntos levar a mais jovens trr.üia1lrndores umA mensngBm de vidn no
va, pois só juntos e orgmliz.ador� !'wromr.is uma força para exig:irmos nossos 
direi tos fnndam1cmtm � de pcsnoG .humana. 

Porém ('ompa:nbeiros � O traba
lho nüo te�mina aí!Agora é neres
sário avaltnrmos nossos passos e 
penRnrmos em sun ('ontinuiclade. 

Como daremos on próximos PR� 
sos para garantirmoR o que des6o
brimos? 

Como levar a mRiR jovens es
sa des-cober ta? 

* 
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afetividade do JOVEM 

.... 

En t;ç, ti·illi'.l prO'vn�._1 rm.ti La ,-,nrio<:id::-ui<' t�:ntrr, o� 
,jov1:-ns por '°lUP., :1 fc· t.i. vüi.ndc· r• Flr.'Xnul i. rtnd,:! ,�c·m 

� 

' 
.;,i,,.,-· 

-

1_::�o. onnst.r-1t;amo;-; que hoj(• C:'1 1,�� cx:jf��;'ir·rio nm:1 
abertlrr:1 promc.>·;-idn pelo,·; m,,i ,f1 dr t.·om1u, i r.:1ii;.t�') 

, Otld(" C)UA�<J �ri.,Jr u-ma T!1Pl1',[I! i._ln;:li; n1Jfl:'11�mi;,ftu

'*(, e nrnr.eriaJ.i.sL::-1, i-tt:i:mdo <lf?Vi�.r:i.�1 :,0T o (1cnrido 
de 1.evar ::t H11 -i;�;1ic1err�o:, rn1·,1hor a Jmr,o .. ·l:f1r�r-ü1 
dc·Hl;e�., ttf:[)e0l�os Pm lLO�Nn vi.dn. :S nó.-,; 1 o qu.:,· 
hu,sr,amos nc�:tp a::�J.><)rl,c? ''A MULiIEP.. ')E Mi.NllA 

VC1�A''� t0nl;0munho flp um ;jovem trab::J 11·:1iior, ,-,olcr-,l nl/"JH:-1 nlt·?m 1·:r_ ·;D;,; qtrn 

, ' a. l�ulher de minh a Vídi\'' 

Ar.:. •.<:s ,-,om minl.n rc.m s,-, í 0:L--: in i'•i>rda,la, N,cio prr· t,:,ndo 1)�mH mullH�r 11(:'rfi:·:� t:u, 
;· ,:01:11"nv::l r.i=tsnr ,"orn umrt mulher, Mft� um ;';�E'r nu-mRno, 
, , i :.n, boa 1:· ,·_,��ul turü. 

· ,ie, r.om a "onsr.iên<,iA ,...on.r.i1üs;;·to1.-J,
Cu0-ro r-�r.;ar r• om uma mulher h(·'l�:, 
., ''.,: :.:vor,-t n hclc��a pnr.c1 !'!.!im, 

Jm sen'.ido r.i_ur> �,�3;_

.L.1-----m 'ln:, :;31;;1r?!.:t1-<L:t'i -� (lU e 

d .... �·:,-,o'hrrJ O valor d�: ·1lllli:l •••

r1c, d.la a dia, um Mundo 11,,-·Jhor e 
�-.1 ·t iios :1prnnc"i.��r8UtOH t> 'J't·rdnde iro 
: ,,r.;. ido d.s vida. 

E para construir um :nr, 

QuR �eja exPmpln p�r� o� outro�, 
Q110 nos'.:ifl f,.,mil ia nâo �e;i;-i somente, 

:1i., Mãe e Yilho, mas n� imB dr· tudo 

Qur· mr a0P.itf! à.o g,:)i.�o que so•.r. 
Qu.�---· nma r0mpnuhe i:rri. <JHP. d trn,1·,., 
L<IS {lj f ir-!1 ld:-:tden P, t;ran� f;orntJf,\ rh 
Vi (1:.r, sA i l1:1m()S f)(Jl'ar, , 8Tlé1J. i:;:"11" (-.' 

Ri.sr--ar fo:r.mr.1s 11e r"�,oive-J o:-{. 

Sni qu.� v�fo :-::ou. nenhum trn.ato, 
':uml f':!Ili n mulhvr :t1H� am.o, 
J,:í.ío P a rrwis perféi -:.:n. 
1\fos ju11.tos vnmos apr�Hl.d0r ::�·3 
coEhncPr, Rei:;Jn�j.tor o Amar! •.•• 

i 
Sni Rosa� (J!.l'' \T()('t:! tPai alguma r.oisal 
a.o que (l,:rn�;jo. Vol"!g. PTovou e �':i t;J
Provr1ndo uu.e pod��mo:s .�unta.e
OH nossos dons, no�:3B0 de::1 ;;,inos e en.

fren t;,":ir. 
Juntos O!t dH:1;.1fios que virão. 
Rot-;a, vo<'?> mr> ;,;jud.ou u des0.0l'1Tir 

,,.·.os <'om:r,;3nheiro�; e irmãos ih.i J.u.ta. n8 Prüti<' a, o Amor v�rd:�deiro :� 

8 
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'"CONCLAT'' vem ai I a 

Nos dias 21,22,23 de agosto deste ano, em São 

Paulo, terd luear á li CONFlffiRNCIA NACIONAL 

DA CLASSE TRABALHADORA. A idóia 1'1t� �llguns anos 

quando se realizou um coneresso da olaARe Em

presarial. Nesta ocasião, alguns sindi,..nlistr,rn 

perguntarem por que não realizar um da Classa ... 

Trabalhadora? A partir dai começou uma Rrti�u-

lação neste sentido. 
os objetivos desta é: DiB,.u.tír .Rmplamente AS -

�ondic5es de vidn, trab�lho e salário doe trR
balhadores urbano�� e do ('arnpo. Fixar posições 

romuns de luta dos trabalhadores na defesa dos seus interesses. 

Refletir sobre o avanço nas formas de organizaçio dos trahalbado�es -

v, �,-mdo adequar o Movimento Sindi,.al á nova realidade poli t: i,-a, e,-.on.,2. 

.. ; '"'!{ e i';Or>ifll. 

E tinportan te_ que busquemos formes de estar informados e ,PArte,.. i -ptmdo 

JeAte a�onte,..imento, em nossas eidades. 

JOVENS TRABALHADORES SE ENCONTRAM 

Nd� jovens Trabelhadorne de fabri,..A dA regi5o central do Pnía (SPt 1 

MG, RJ, e :res) e jovHns do Nordeste ( BA, PI, PE), reali�a.moa enttontros 

nofS e\,iaa 17, J.B e l.<3 (lo abril, onde houve amplot>1 diªr,\l�8e11 l'iebr.e a .. re_g

lt�adq do no"ijº diR � dia no loral de vidn e de trab•lho. !at� tro�A ·· 

dQ e.x._perien,-iAs por região, poR�i'oilitou-nos uma major dittHmsÊÍo dH rea 

lid�q0 e do po�pO tr�balho. 

'Z O M H O A s s s I N' G H s

ft T. E L I N L o o O J U B E 
R 

rp A M T e J R D D D L R I

N o J N E G B G L J.. A I ,.. sv 

J e L O N L 'Z O J H T T N Q

X E J E T R A B A L H o s u

M N G D A A N T N A H D Z E 

I T H T C U z Q E O.I T o y

L O R X 'Z K J O R N A D A W 

G S .A H E S Q X O N I .H R K

J U . .e_ I [_ c__tr ORJ\S'ZJX 
--· 
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o 

00 
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·rl a:! 
�'O 
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�8 
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h • 
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Esta é sopa de letras do 12 de Maio 

enron trr�r8s: 

- Horizontalmente: a reivindiraçio

por que lutavam os trabnlhadores

(4 palavrRs)

- VertL-.almente: o ano em que o,-.or-
. reu (em diferentes colunas) 

- DiagonAlmente: a ,..idade em que os

jovens foram mais reprimidos

- país destes af'onterimento

1 



Amigos e Companheiros 

d<> o u J :,rtir dní, ,,r,�·1,r-'T'loí� 0 
.i.! l r; ·' r,· ·i �, €: fü� C í>!i! 1 t '(' ('1" !TH:J.!'r () 'r' :'U) �l 

[1�1Ytt ·;�.J1'T1°. r·f-! L.�; ·d ·,ur-1, __ r-,0 V· vj ·li1.

:rH, nt ,� a e,�- i m t; (º ·f',··tn·:) �-t .>.m:·1 ,1 i iw ,n .��e, 

C'
� 1 t\, 

:.t t 1 

.... .  
rien v··1 :: • 

lnuüo .:;:)l'r·, e no;:-to �H..,�Ti.n,írin ·l�::, ,.•:;l.11do:i, 
('O.l"i:,·'�r;1,��lO t.:i.viJ, dom:�s-l:",; r•''l;""l n r.o:· ti.1'l}1-

_:[lü ii::t hL.:,-';óT··u d:-i r:1a.:w,, OJ''":n!ir·in :' i'1i�;-

.. * 

DO.kA: LOUl<rni:S }�:nEVi'W 

i aixa roALal 4.106

01.000 - SÃO PAULO 

fH' - BHAETL 

I 



desemp•ego 
e 

r-ealidade 

a nexo ------. 

1 1'

l 1 1 � 1

CURO Quf T,( 
Pto�Ajjt,O A si íUA�Ãb ! 
MiTlGi\MiNTE só T1t.1

fU JJES.SE l>oNTO 1



* Pelo direi to

ao emprego*

Nos tlltimos �,os e p�r
ti.:·.i·�rirmf•J.ltf' em RO C'! 81, 0 
,!_,.,�, 0lllJ1ri' 1L:o V·�m rG 1 or:,ndo 

;ni Iri:tr(,' 8 cl €' t;r:i ! :rilh ;11'1.o rc' s-, 
�m desPspcro em todo o 
paJ 3. 

Scgi.mdo 
Ól''l�:-'1 () tlO ;:ro-,-·ç.,,..,r)t1· "L''· n, 

,-�· ,:.., .. .  , � -- ' J . •  , .. 

lo r�is: ��o Pailo, 
'.in, belo B�riZOlltR, 
1

-, .... to A1 e,;�rc>, RPr- l. f 1;:• 

!;,_ ru '! ':Ut�e> um m.i.1 h�o 
1 •. l• ,J :,,cm._pr:3gr1d.os. C) nú

, •• 1·-, (1P _st:d11;f.11)r0.:_;:1ri.of; R 

�-,(0 
.... ��-..

--� _____ ....,. __ ... __ , __ . __

I 1::-i::;"' .;_f1;u.::-i1 e, �rn,ru.u,ao-·::H) ,)'1 doü� 7 temo:· .�c1·n• d� doLi í'Ülr:Ôf•:1 ('.P '(;r;,h;:\ 
"l ir;,rt�:.:i fH�r.n uma ,:1t.ivtdode fixf-1 e t'(·mut ..,Y."l :;i::i "º�1s1:t11.te. 0:,1t;rnB .font;,c:; 

Li,'1i (':-tm q_:.;ie s:-i"o m,0 i8 ac ;-;ei>e r:ülr·.0{·:: 'J..- i '..;, mp"!···"gado:i. 
E jmportnnte 

' i.J r; ::1 lô.r-tS. 

l)o 197 J p,Jr;:i r·"f,

-t.,"ldcn:amffftGE' s..1.n proú,ic)ío.
Essa pro�tç;o PXl�id" 

1-("íi mitü tu pr0d1.�,.:ÍJ0 ª" 1urml nri�1. 

....., c·•1n ·• 1 ·Lm ,1 '"'< .. ::e- ,., ,. ·-J'' ,. ra�,�h J ;,.,,',. ...... (! ... -� ...... <.:1. .,._.,;-;,._1 t' r r;A.
_.
·.:..::2. 

Oi:ti:�m flclt,?;H ·por e::;-J::.-1 í' ,.._;_:'li'', :-WID0S nÓ�i Of! i;n '11r:J.hn:J.O:rE. !1 qn_ r.! J)T'OÜl-l::-'. i 
mos e�:rt:=:. riy_1ue�;:.1. l;nçh·,. Q11q'1do ;.-1n i.:1vé�; d<"• ir P'lY'H r,·ma 1"'f:�·•é1w-wr npós ' 
·1� oi 1;o l'wrE1s d�J trabP.tlbr), fizemiof; ,-1 un !;--:·o ou mats hüt'Hf"l PXtrai� Oi! q·,, ti
do tr�1 h:,1V·nrno�, ,1ci�; domingo . .-· e f� ri :Hlo�;, � .L 1·m1·:o r1 o rio1··c·,.tn:i ii�Jde éH 
tros 0.ompanhei.ros �iue E-:�.:; h1v'"lm ma. b•L·:�n d,. ,?nJ,rf-'go. 



---------------------------------··----- .  ·- -·-

Além dü��o, o�· p'ntrÕ0f1 t�tilJ ��-fi.J.m �f...-�'!' r:r·i:.�12 :('>\°':•,u tT'ri o·:: próprio�� -<.;rr,
!1:-:1lh::1dore��, <'olr)r:nndo-o:! P.!n d.<:\:V�f-: tPT'O 1:' 10v:in.do-02. a n(' 0:� i:ri-c ,1u;:1Juq_t)T 1 

emprC'i�:o <" ::>m 1:·f-•:b1.çâo ck :�;-i 11�,;,1 Ui§ rle �O n 601, .• 

.. 

CtOf:. 

"E;:;t:�1 f,tltH e-,, orgmi-·iz,-1,.;/10 no�; �.,:V�t ;-1 é�r"ri.1,·1T :i:�
���0- de rnhe�� baix�. 

.- ....... _�/] 
� �, 

TA.� �A LHO PA �A TO.!)os) 

r· J ;, r- 1:�1tão 0111 grr�Yl: i:l. Dlt.Üs dt·· 
! Y'1.!'ttH cli�IS.

OR.&ANtZA- Ti 

·1 i'' .�x L:ri:r.· �1<" fo rmn or-�1 1ô ··.n.1'� a
::;:,,,.·:ff1 t.! -·1 df.'!�1:·:" rT'i r,:- i to. Por i�n{o '

n-:-, ,-inrn�1 

� ' ' • . 1 .• <' 1·.• n1.1· 1·1 1?)·E�·.:· li,•.·. l r_',80:n ;:HJ>i.l"_�c-<1, �·:)lltCi pc-aúmr;.�;, -..r er (? st:r.·1.u l:l ��1·,., 1.,;,;1,:_:;io ., , - -

li:1'"i:i J · 1 (�,�rn;, d0:-">-?.DlJJT'r.,:r, ,10:�, .1)0J'i;;:IJL0 r-í im.porL:·1nt\' uo < ::;o }1TOtll+J'Lr>.iHm1:-�utn: 
11 c;"1.'f.i1f.l\ r\�· GCi'-lTT�,�ÕJ•::--· D�� VTDJ.1 E 'I'RA.HJ\LtlO � j.)};Ld LI1H�I'.J1(.) AC �l{PH!�G0 11

• 

- de�':'

o • (0)) • o 

l.________ ·-·
2 



-7experiencia de 
desempregado'> 

·: :·: d-' rnn j n
1 

19no, (il Arldú (..•[; tr:·,1;:;iJ.hn<10rr·�: Úll ���tO 1{, �··.1 :·1 1.i,1 1 

-... ·ol·trHram 11:1 f:"c·vt:. nos pril!l,·,11·,:,::,; m·?:�(,·-1 ;1,, ,-;,_-.

t·H'l:ltJT't'!.1;•.>, ,::n t;i.n!·,:.1 ,l. i n1 0 i T'n ri:, irtr'tr•n i .,;n,i:io. E; 
HR.n i'<·"f' c:01!10,Ji,;:i:n t' ,:;:n porq1.!•-' ·::'1r.'.o<:: ;-1n1ii•:,;., 

tj_.1h:-w1 ::.ídu t!i:'ilida:':h,· pnb,··r:1 ::H'l'1 di·c.-.>i.tci:· ,,n 

r�:g1.,iJ.i:l" f)m·!,c>r"l :1:; i.ritlünLr·i_:1:-; (•.,::i .rc•:;::,·-:11 rnnr:d·, r\
do r:mi :.," ,:,<•u ! ,. !·t[tl11.,rn. P:1!'-::;'-t{l:i t;;.-i:,·, r.-1:31•, -,rn 

:'l11C�8 •ie S:Ç'.� rvj c.;D (.._ J1etda C1.(' -.01:\.�E� f\/l: 1' ,·1 r!i�1T'np·IJ, l�ll }. J'"()�\�.1''�-�V·1 n-:.,.·� 

.. u:-ir1tio rt}11) :1;:�ier1t·1\l'·) rn�1.L:{ ·)11d:-rr, <1:-� i n.n·:�3 ·.1·i ·ir; ,. t".,11 1�..1n r1or ... :"1J'i.ll pn1"i: :1-· 

·. ,-1.0•º·'J" <�11t,i':io :--�1;_ rri�,r·,-.,.,v;1 R;-, ,-.1i:r,rr::,[.-1;;, í' uu ·i1. t.·r·o dL-1 t'U ·.r,)J 1.::1vt1 p'.0·-n, 

·-.,r- (i.:::!·.o n:1:-, qUt' rn.i. niio ·('o/uH-'i'':tir, , ... ,.,.,1�,··�-» r1<'.') l'\,,1'1il"Íl' d;� :1t,·n.d.jmc·J;!,::i 1 •

... 
\ �,' ,'t 

r:rl nltn. _vroJ i !�ri �fo. Er:, 

r,:-1.r-J ;:111 r. P.T i.(,l� :� '.: i'.: tnJ ir1·:: ;- . d: 1v·1m 111,'.1: t , 1 •o J.' t1.1! 1 ·i d:·tilr· l.L l ,,,;r;n l:c-i tíl.1: :d, rnr : i 
�-1):':·:� :-:i:q;.f.lr i (1;tde i,r:Yl.''í.:-r,:i.01:,i.l, ai'l.ll''n ·�iío. O f nit l-.c• pc,,ni :; i vu l'!llE: n-u ";, ... 

(">(.JtJhY'\::L d n:·,n( ) t tTO nu mL.nh:3 i;i l-;11:1" ;11) ;--; ''l .wJ..i.,J·i:r 'i.cdnde do no.,i�:o J)C1YO 
r11.�·,., f,ofrr� r"> 1 l· ,1,1 ,,0f1 e1.l i'�-. ;,:·H prv l •í 1 'ilt :1 <J., Í('. :,,m nrf'J-':O. 'Po L-: m,:t :i to:,; ur: i. 

ti t' 

.,.,, ' _, ' 
,,t·i 1:·.1.rvp,11· 'l.m.\ . t·, . . 1 

ff/1,. L:-; 

l 
l l 
l

_____ r_r_ .,_m_·_;.�-fl-1 f-) r_·_,,_:·_, �_-,_::._r_1
1
_··_(_' _:·,_1_; !_"!_n_r_: ,_, _'_

. 
;-l (-)-[l_º _n_n_,_·')_,,_· _,_1_,,..,., �_l ""_· _m_:._, :.-r-t':_<!,_�;_1_d_º_f_;i-_r_1 ,_n_·_e_r_· (_)_··_1 t_·_:�--q-

1
,1_�_J 

3 



coroet�h•los algJ.::ll t�'.'.'ir!l�. A gente at:: ,,..��-.;

tar que aquele que nos atende tawbêm o é, 

minha �arteira profissional estão fal tar..::1(') t 

F.'!aber o porque. 

aer gente e de a�redi-/ 

_·.;o é o desrespeito. Na 

- -.-. f',,_,,.,.,,º: l"ine;uémcpe"t"

E tratam a gente �omo se fosse objeto º Qnando eu estava empregado 

. �eia qt .. c e:üst:i.a miséria e fo:ne. Mt�� ef:tenco dese::t,regado a gente• 

� aui to roais, o qv.� eu ten;ll') v:!.sto de gente jogada nas �alçadas, no'1 

:-:a1,.toR, raorZ1ndo não l!U3.is debtüx.o de pún�·;r::i e viaduto�. E sim debaixo ' 

de árvores uo nr li v:.:.·a, eu v -� Jo todo úia 0'1.eac.� {.:stcu pro�urando e:npr-:.. 
� --� 

go .. São t:1;.1.to�"" qt:e (. u a� S me 2.s i3ustei. �'u. ::ie:i. que q11.ando eu �onsegui=:- 1 

t� outro emprego tudo viü ae rc:r,:etj.r 2101;1::.r.ente. Já faz um ano que eu 

ç_--3·.,ov. i:"la:..·acl, �y.�b:r.•nüo o 2,.:iJ.ho 2cr.1i e vl.í. 

tr:i 
�-

.,.. . ,_ ., . . . 
1.a...:.u.� J'C:' t•.1.a, agnru o que r:-a

9rao1:u.pa 6 que ela eetá ��-.1vi.

f..c. t).t j�� d�i.' :-:i c.'.e pr0r11r.s.T ' 

�mp;:-ego v.a alinh3 r,r·t,fisz�� .. .r:1 

�ários meses, o que vier eu e� 

tot:l. p1:!gdllcl1) t oas até .::::;era :w-

da º Eu fi,-.c r..-: :,"-?!·gt· .1t3.nd:, 

n6s trabnlhtHlo::."'es da!iion o n0�=s0 

"tem:po, a uo..,;::a v �/\a e ne�.: � 

1.'.l�::1 ... 0 ç ... e:w. [iUBr ouvj,:;:

.f· :,:·,:; b 1 e!Il9. s ? 

A r�o1.::i;u d� .u�z, ela água, • 

d.o aluguel l"'hcga todos os meses, t� .1120 paga pa:r.a ver o qu.e ar-onte�e ! 

'E depois aird.a que:r•eo expuls:.:ir o favelado de seus barral"'OS eu já es-' 

tou pen�ando clli c0mo ar=anjsr um lugar ll. Se tem 0mprego para mim em 

algum lugar eu ai:red�,._to que sim, ond.e é que eu. não sei. 

Cheg,.2ei n ver emprego muito longe de r-asa _onde oferere 36,00, 31

�ruzeiros por hora, mas o onib�s era 30, 00 �ruzeiros, trem 6, 00 ,..ruzel 

:ros, o mci..r_ aluguel é 5. 000 t 00 r-ruzeiros dois ,-ômodos e o dono pensa e:-1 

aumén·ce.r, ,.oroo é que fi,.a? Eu tenho ,-aminr_ado mui to de Santo Andrê a ' 

São oaetm.:o; de Sio Caeta.no a Ih�dcm�; S�o Bl;)rnardo do campo, Zona sul 

d� S5o Paulo, Guar�lhcs. 

se fosse pela minha cabeça eu. 9nà.2-ria raui to mais, mas tem hora 



J"-1...._ ______ ...,.., 
,1cx,GlMOS\�·, \ 
· IS1'A9H.l0Ab€

NO C.HPRt& " �

(lLl.í' :-1 Jl' • u l l, �l t:,U<�ni,8, HS 

hist<Í ri:v :a r0"]:lF.: tf'm tod0 
dj ··j. Tem uoi t 0 qui=- eu n?io 1:0n

sjro �onnir de dor nAs ver -
nCt�. En t�nl10 ·�o unos ,. r.;o

mns ao8 milhares de dP�emvrc
,,.ado!êl. ,lÃ �,rnr•ur1-•i o po:,·rto dr-� 

,:rn :, .i •· 1_; t ru, J ·1 !':O<' ir-i 1 e nado d,:; 

o:or:;i ciue eu Rirrto o ()Uanto 110:J dPY, ui<i', 1' �- 11J. ,� rw, o·rg:1rd:,,ia1' p:=ir-A 
'lUP- a g€,.nte s0j:3. TPfq;{�Jtadn romo {;1"'11.i P. Qun1, e i: 1,r-· .. dJ·.lhudor.·e:·-: não r,:,12J. 
st1m o domi.ngo ,-.om t-?. fnm:ília fa�ondr, lin r :1:, ,.,xi. 1": :' . E \'�Or:1 �· que fldL:m 
ton.? Será que vale a }len.q vena "r (; 110;··�0 cl,'.1(',.1n-1o·n� i,Jorci1i0 ü:'3Ha vio -
lên<'i.a eru �im8 de nós? En. firo ol11aw:lo css' 1,vn,1,0 r 1 11 cu fi,iupj J>:1r- -
do, f'ODO a1.}dni romti eu ra81:P-i e me ller--�•'1,·t(' L l 1t (':d.O1l. ·1rordado peJ o 1 

VAlor qu� eu tenho í!Omo J>P•;:-1cn e d-i mtte dn.'• :-.1 1n, ·rri·1 P1l ;1 · 1 dn qne:ro 
mrn�rer f'Om minha <"ons0.i.ên(':i.o c1p 
que Deus me njuõe, mas eu queroµ 

ficar de pé unido� todo o \ 
tr��alhAdor �ue está pas�ando 
o qu� eu estou. No momento mui
taf-l firmas dizc•m que não me p�
;;Fim J)<)rq uc er;tou
'0 J)8Ttid0, teVO CTílpT'E'AO f-T qUP.

1i:".-;::;,�ram até qu<� n�·fo me 
�arque 0 salário estava baixo1 
tu rontinuo nndnwJo, p:irp,..p 

::1té novol2., nó q'H ri rcali ,Ja

d� é out,�a, o fina=:. 0 mai to 
feto, t�i lour:o � Eu rontinuo 
nr:h8ndo 'lu.e 1:.1 gc•u t r� R-()fre tem 
<.J.Uc Jevantr-tr a 0.abeça e P.e u.
nir, dPsnobrir o valor desse 
palavra UNIÃO pelo menos 
frente pen�� miséria que 
passamos. 

• * •
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DA 

MULHER 



COMPANHEIROS! 

Nosuo abra�o a todos. 

Apresentamos no!:3so bol.etím n!J 12, 2 
é "ºru muita Rlegria pois �o�tamos nom a 
,-.olaboraçio de todos vo"@s. 

ApreBen tm.11os ne�3t e míniero a r,rnlida 
de da dol'.léstj_,-.a e o trabalho da mulher, 
vol tamoH R fnlar da r:onstrução civil e 
um bn1ve inf0rme sobre o Se1!li11ário de E8 
tudos Narionul da JO�. 

A partir deste niJmero recomeç:;n:1os a 
p�blicar normalmente a História da nlHs
s� Op�rária e àa JOi:. 

l 1 ''0' t , ,

- ·-

A rnulner dentro d;;i r:rnciedHde ho�e ,5 vh,ta r-om.o obje-i;o sexual, 
produto r:1 de. filho,J. do.i1a tle ,,á·�a-. ,,oi!l me nos -in tel igên,-. ia que o homem e 
n�o a_pta para exe,-,uta.r trabnl.r.r)3 'i.1L 

Será que isto ,,o rres·µonde 

Segu:i.do f.l 13i1iLia 
f511r.n.i.rem a traru1forma�;;io do 
Na linguagem Bíblir� 
lo tr� bEJlhr) nrn nm,1do 1.iar;! 

0 iIHl.lldO IÚÍ O '3B i 
Jormado e rOt!lPÍe�ado por 11os•.1w, rniioi-:. 

de 1)eu� para a mulher '( 

P, mu . .lheré� partl j'.lritos as
es t� U09RB s�m�lhança nom Deus. 
H te,�ra" slf.;nífi,..a ,...onstruir pe-

11 Nüo havera 1J/ll:'l vercl�u.hiirn libPI.'t<1Çh.c> d& .:,o,-.iedade r;em h�1ver ' 
uma lib,�rta(�ão da mulher", .lc;-i;o sigrllfJ ...... a que a frn,..1edade rrn. qual vivemcs 
deve ser pJnne.jada e .... onstruir1a p�}lO hoaem e a riulhHr, ,,om a Délrti.--ipaçâo 
dos dois ao C1esno nivel. 

Hoje o dP-Bfl.fi.o r.1 te t:�mos é ,,onqu.ístar Bspaços para atuarmos 
mm· ln tHA 1.:,or Til8 Lho res ,,on,1' çêe�i J,3 v1.dH e t raúi-11.ho, p,1rt.i--- i pando do8 
gru.po� no lor-al de t rahalho. no �Jindí,..ato, na� (le,-. isões pol 1'.t.i,-.as. e t.--. 

* * * 



PARTICIPACÃO DJl MULHER 

"A mulher tea o mesmo direito que o homem " 
tste é um assunto que a muito tempo vem se debntendo, sobrethdo no meio

feminino, que por sua vêz procura se organizar frente a seus problemas espe
cifi,-os. 

Hoje temos os mais variados tipos de organizações femininas. 
Tem grupos de mulheres que se organizam em função de um liberalismo va

zio, que ao invéz de questionar os ,-entra valores dos homens, assumem as �es 
mas atitudes sem levar a uma mudança real. 

Para nós mulheres operárias essR desigualdade vai muito além de �m ma_/ 
r.hismo individual, entendemos que isso é "onsequên�ia de uma organização so
,-ial. O ma,-hismo existente já é pensado pelo sistema ,..apitalista que margin-ª 
liza a parti,-ipaçio da mulher na so,-iedade. 

,ois a mulher representa mais de 501; da população, marginalizar mais de 
50� d� população é um meio efi,-az para manter esse sistema de exploração. 

Para isso o sistema foi ,..riando meio-s para manter a submissão da mulher. 
Em ,..asa a mulher nBo tem nenhuma autoridade, a última palavra tem que

ser a do marido. A mulher fi,-a ,...om a funç:ão de ,-uidar da ,..azinha, das roupas 
e edu�Rr os filhos, mesmo assim o seu treba

lho não é re,..onhe,...ido nem pelo marido 
pe:'"i so,..iedade� 

No trabalho forA de ,..asa a mulher 
muito disnriminada, embora faça e mesmo 
balho que o homem, o seu salário é menor, A 
repressão dos ,-hefes é muito maior por ,..cin
siderar a mulher mais passiva e pelo ma,-.hi� 
mo que os homens ,...arregam dentro de si. T'a,!! 
to em �asa ,-,omo no trabalho a mulher é tra
tada ,..omo objeto e não "omo pessoa humana. 

Mesmo a mulher trabalhando fora assutme 
s6zinha o trabaTho de rasa, difí,..ilmente o 
marido ,..ontribui ,...om o trabalho em �asa, 
gação mas ,..omo o "marido bomº . 

Apr6pria legislação trabalhista na intenção de proteger a mulher a,...en
tua essa dis,..riminação. Pelo fato das mu1.herea grávidas rer-eberem ..-ert€1s pr_! 
vilégios muit�s empresas preferem as mulheres solteiras. Muitas jovens sRo o 
brigadas a esnonder o ..-asamento pRra não serem demitiàas pois, o rasamente e 
gravidez são sinônimo de demissão. Mas é importante que a mulher saiba exata 
mente quais são os seus direitos. 

Hoje a mulher operária ,-omeça a desicobrir os seus direi tos e a impor / 
,·.n ,ia de sua partinipação ,-omo: Salário igual para trabalho igual, gravid 
não quer dizer demissio e ,...omeçãm a exigir desde �asa a igual4ade. 

't t 1' ''' '000'' 1 '' t' 1 1 

•-;. - -- 3 



1 
E neste sentido ,..orneçam a se organizar nos bairros atravéz dos .--1,,1" 

1 àe mãeR, nas fábri,..as, no nomérl"io, no sjndinato, et,-..

Para n6s mulheres operárias a luta é diferente das mulheres purguesas, 

nossa luta não é ""ontra os homens e sim ,-.ontrA esse sistema de exploração 

que gera ,..ompetiqão. 1s90 não quer dizer que as mulheres não tenham que se 

organizar frente seus problemas espe""ifiros e exigir d�sde já o direito de 

participação em casa. no bairro, no sindi,..ato e na políti,...a. 

Queremos uma so,-.iedade justa onde um não se sobreponha ao outro e para 

,..hegarmos· lá t�mos que ,-.ontar r,Om a Jlarti--ipAção ig1rnl de homens e mulhere. 

Don1ésliea.s 
llo artigo a,..ima falamos um pou,...o do tn1balho d:-1 m 1 :tJ.r.�:r . Como lemos, a 

mulher sofre d i.scrü:linacão que!Mfolí"�ii:ipos ta. Portanto, no mercado de produ

ção não há lugar para milharPs de mulheres. 

Como estas ne�essitam de ajudar no su� 

tento da família t�m que busr.ar outro ,-,ampo 

de trpb.a1ho •. :t aí que temos hoje no 13rasil 
. . . 

três milhois ie mulheres que trabalham l"Omo 

domésti"'ªª• ela vai 0ontinuar ªª

no Brastl 

J)i 0,eR

ria r g _! 

re .... onhe,-, id�s 
t..ra

""iais que 

iso 

dis 

nãf'.i es 

este sentjdo 

os 

" A11rovei tamos todos os meios l"omo na hora de lavar aA ,-,alçadas. no 

,..olégio, nas folgas para dis,-,utir nossos problema�. En.-.ontramos também mui 

tas di fi,..uldades para se organizar porque a ,-.ategoria é m1li to dispersa e 

porque mui tas ---ompanheiras afrnumem os v::iloreR burc1.1eses da _patroa. Mas mes 

mo assim, ,...orno l"ategoriR estamos "onseguindo der Alguns pasRos. 

Uma das nosRas lutas é 0riar assoniações e nonauistar aquelas QUP nn·1
estão em nossas mãos, nontinuar aR dis,--usc,Ões de não sairmos da ,-ategG: 1 

Para tanto l"hamamos a atenção de outras ,.,ompanhe:i ras t Nós ,-.omo domé.§.' 

ti�as sendo a ter,-,eira maior �ategoria temos que eRtar juhtas na lut� pois 

Aómente uni�do nossas forças vamos "onouiRtar uma �o,...iedade justa� 

'1 j' '0'' 1 '' º'' 1 1 110 1 ' '''
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Trabalhadores na Const. Civil 

Vítimas de uma eterna ROTATIVIDADE e PESSI

MAS r:ondi çõee de Trabalho, os· trabalhadores 
da oonstrução Civil - conhe,-.idos popularmen 
te "omo "peões" - enfrentam no dia-a-dia on 
probleman �ausadoa por uma atividade que -
não oferer,e ?._ miním.a estabilidade no empre
go. Permaner-em na obra en.quando está sendo 
feita, de:pois são de:=rpedidos sem expli�a
ções .. A 1rnüoria saem do interior e \�tn. para 
a njdade grande em bus�e. de vida melhor: 
- Sempre é a. mesma historiH e identi�a é 2

:-�epção ao <"onstater que n&o passam de• sj_mples ilusões .,...º 
A realidade do trabalho na oonst .Oi v'il é uma das re.aj_s duras, ísto devj 

-

do a si tueção de 1njnstiça que começa dlesde os salários baj.xos e vai até 
A falta de segurança parP. trabalhar.vivenda �empre em riar.o �t a�identea., 

* Diante desta situação, existem saidas ?

Cons1,atiamos que a maioria busr:a ,sair cm �ategoria, quer dizer: "a saída
é sair da eategoria". Vemos que é um� r'.a tP-gor:i.a d-as mais expressivas pelo 
numero de trabalhadores que a ,-ompÕem Ei peli1 su� importan0ia no �onjunto 
da soriedadn. Então perguntamos - Será esta e melhor sàida? Perqu.e? 

Por outro lBdo, al.gun� falam do sinali �ato romo o 11 0RGÃ0 11 de defesa dos 
diraJ.tos da Classe. Mas e maioria delef1l estão nas mãos de pelê-gos que não 
eatio de�endendo os interesses da categoria e por isso deixam de a�redi
tar no sindicato. 

* Como rnudar esta situêacão?
. 

Vemos o que diz um - trabaJ hado:r a �frte raspei to� 11 N6s trabalhadores da 
..., ........ st. Civil, podürmos sf�r uma força. Para ísto seria necessario um tra
balho de base que leve a uma �onsr.-iên�ta de que somos, o valor· ele que fa

�ti!'.:is e da união .. Partindo da:! talvez no futu.ro a gente possa formar ü1fü1 , 

oposição no s1ndi�ato, e .... olorar J.á dentro trabalhadores qu.e sofrem e -
sentem :realmente o qu.e é lutar o dia te1do para ga11har uma miaéria. 

Então a reisa vai s·er diferente quando ti vermos um sindir?ato onde to
dos, unidos, possamos dis"uttr nossos prohlemas 1 ,-riar meios, _para melho
r·ar as r:ondições de vida dos operários 1 '1 º 

E você jovem trabalhadôr, o que peru:1a desta situação? Já desf"obriu a 
importan�ia de sua �ategoria? Es('reva-nos ,-üntando r•omo � sua realidade 1 

dP trabalho, de s�us �ompanheiro e ,-omo enfrentam e::sta situação ••••••• 
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Historia da C1 asse Operària 

No número anterior vimos entre 
1850 à 1886 a rlasse operária já rQ 
meçava a sentir ne�essidade de luta 
e união. 

No fim do império havia �erra 
de 600 indústrias no Brasil; já em 
1907 havia 3.258 fábrir.as �om mais 
de 150.800 operários. 

Assim romo rresria a inddstria 

1 0resr.ia a Olasse Operária.
O baixo salário recebido pelos 

opeiários, não dava para o sustento 
da fámilia e isso fazia rom que mu-
7he�es e rrianças r.omeçassem a se 

r.,..�t�ar. Estes eram preferidos pe
�as indústrias, poraue faziam o mes 
mo trabalho por u.m salário menor.

Viviam em péssimas rendições -
de vida e trabalho: trabalhavam de 
12 à 18 horas por dia, ganhavam sa

lário baixo, não tinham assist;n�ia 
médi�a, as rondições de habitação� 

, ram pre�árias, etr •••• 
Junto rom o rre�rimento e o SE 

frimento da r.lasse operária.�res�ia 
as organizações e lutas dos traba
lhadores pelos seus direitos. Estas 
organizações já tinham �ara�teristi 
�as de sindi(!atos e avançavam na l}! 
ta pela jornada de oito horas de -
trabalho; liberdade de organização, 
proteção da mulher e do menor no 
no trabalho, etc••• 

Em 1903 e 1905 funda-se deze-
.es de grupos, asso,-.iaqões e feder__!! 

ções �om o objetivo de reunir os 
trabalhadores e suas organizações. 

O movimento operário sofria di 
fi ,-.uldades pa.ra ,..onseguir sua unida

de, pois havia diferentes r.orren
tes de ideias e grupos de aqão, sen 

., do que o mais influente na epo,-.a 
foi o movimento anarquista. 

Os sindi,-.atos e asso�iações e 
ram invadidos e fe,-.hados pelas po-
1{,..ia que prendia e expulsava do• 
Brasil os operários estrangeiros -
que lutavam. 

Ourante o período de 1889 à� 
1919., as greves e orianizações ope

rárias foram aumentando e a�onte
�endo nas mais diversas �ategorias 
e �antes da país, r.omo: greve dos 
�aixeiros, dos ,-.omer�iários, dag ' 
eostureiras, dos gráfir.os, dos �ha 
peleiros, etco••• 

Em 1906, foi promovido um gran 
de ,-.ongresso operário no Rio de Ja 
neiro, onde �oi fundada a oonferê� 
eia Brasileira, �om objetivo de u
ni�i�ar as lutas operárias no Bra
sil. A partir daí o movimento ope
rário avança e o governo utiliza ' 
todos os meios que tem para desar
ti�ular os trabalhadores que uni
dos responderam �om a sua organi
zação. 

E as greves �ontinuaram. até -
que finalmente a maior greve de s� 
Paulo, atingindo 80.000 trabalhado 
res e �om a solidariedade dos de
mais lugares. Suas reivindi�ações' 
foram ar.eitas, mais após o retorno 
ao trabalho houve repressão e a o� 
ganização dos trabalhadores sofre1• 

s�rias difieuldades �om fer.hamen�o 
de sindicatos, asso�iações e pri-
sões de lÍdereso 

Mesmo assim a luta continuou• 
entre 1918 e 1921 rom greves es
tourando nas diversas eidades ' 

do paiso 



HISTORIA DO MOV. JOC 

Como lemos no boletim anterior nº 10 o 
movimento jo�ista ia r-resr-endo rapida
mente, era �.1n mov. oue entusiasm:':lva e -

nativava a Juventude Trabalhadora. E a� 

sim a JOc se expandia por toda Eu.repa. 
Muitos aprovaram com entu9iasmo. E ou

tros entre ess�s organizações de juven
tude oat6lica, dPspertou a des�onfiança 
e oposição. 

A eusRva a Jo,.. de dividir a juventude e traçar a luta de r-lasse. O oar 
deRl da Bélgicn, rel't(•be11 mu'i tos pP(lidos para rondenar o Movimento e man 

dou o cardijn falA� r-om o PapH. 
- O 'Fa_pR Pio Xl me diBse: "Que é aue o Senhor deseja" Respondi-lhe

nervos11mente, ga-rg- .. e ,inndo - 11 Santo PRdre, -,uero dar minha vida pRra sal 
,n'lr a m13ssa opi>:rária" - O P�p:-1 r!le fixou imediatamente? "Finalmente al

gué::i me f�lP. de masn?.·, ae ,;al var � massa ope .... ária ! Todos os dias me -
v�em fal�r 'le ·una ��.i te. mas é uma elite na mass�! Não só �bençou seu -
movimP.n�o. mas eu o nuero, eu o f�ço meu e vou "omuni"ar ao vosso car-

Era o início do .c\no Santo de Roma oardljn e os jo-
vens diri�entes or�anizararn 

Compare('er-3m 500 d�>l N;�doR. AJ í se de1ini ram ,-.om o objetivo de ser um 
verdndPiro mov1mP.�t0 de gperários, para operários, dirigido ex�lusiva

p:=ira eles. 
, 0ef-:1.rirarri o lema e o hino interna,-io-

nal. Estava f·1nd da a JOc. 
Em 19?7. -:omeca a Jo ... nn Frar:qa. Em 1911 no Oanadá. Em 193� já havia 

Joe em Por.tu.g-i:-il. S:.,.i -:-a, --; t�: ia, Inglaterra e Hungria. 
Nos anos segui.ntes H �1on tlt'inge outros países, entre esses alguns pai 

ses da �meri,-.a Latina. 
Eo .19:1.7 jÁ haviam o::i pr"mei.,..os nu..-.leos no Brasil, e neste mesmo ano -

nove jo,..istas e assistePtes parte-iparam de um congresso da Joc na ,..id� 
de de Mon�r�al �o Canadá. 

Consequência disso, de volta ao BrHsil, programaram o lº en,..ontro Na
�ional de todra f.\ Jo,. r�o Pr:lst 1. 

Esse en,..ontro <Fl€' �e r-hamo11 "Primei -ra Semana Na,..i.onal de Estudo da -

Jon'', foi realizado em são PRulo, no salão paronuial da Paroquia Sagra
rj: 9raçio de Jesus; de 5 a JO de outubro de 1948, onde participaram 

� delegados e assistêntes jo�istas do Brasil. 
EstRva fundada e ofi,..ialmente aprova.da a JOo no Brasil. 

1 



1 OPOSICÕES SINDICAIS 

Egte ano t�m se "'ara�terizado importante para o movimento operário. 
Várias eleições sindi"'ais tem o�orrido. A formaGão de Oposições aos pel� 
gos e a estr"1tu.ra sindi�Rl são llm fator determinante na ,-.on"ientizaçã o e 

, parte�ipaçio dos trabalhadores. 
As oposicões aut��ti0a� tem �onseguido espaços e o questionamento a 

, estrutura sindi�al a�relada exis�ente, trRz dentro de si uma exigên"'ia -
rie mud.Rn1:a. Não porlemos fi,,,ar desligados destes fatos. Oi tamos aqui al@ 
�aq eleic5es ocorridas ultimamente: 

i 

RP.""i fe 
Campinas 
São Paulo 
Brasí.:l.a 
$qo Pau)o 

, . Me ta 1 ..... re;1 "ºs 
- MetRlú.rgicos

tf.eta1 ú.::.�P;i,..os. , - com�rc1a .... 1os
'!'t., � ºrom.uni ;.:Õe�

- �ongrr1,so f?acional 

Belo LJrizonte 
São Bernardo 
PP-tr6polis 
Santo André 
e. Aragt1aia

Jobens

- Metalu.rgi .... os 
- Metalúrg:i.. ,..-. os

Metalúrgi,-os
- Motor1stas
- Trabs. Runüs

�rabalbabort� 
No seu ;-'l º (:onselho .Na�ional em :;ulho de ílo. a ,_roe decidiu pela re,g 

,;. -r 

1 iza ção do 3 º con�resso �-Iac ional de Jovenn 'i'rab::ühadores em 83. 1'emos 
:i.i s!"u'tido ..-om mu.i. tos Jovens '!''!'a balha.dorP-s: 

1 ;z-1 
- O que é um congresso?
- Qual é a importância para os J. Trnbs.?
- Como àeve Ber sua realização?

A�reditamos na �apa�idade dos Jovens 
P:rabalhadores qu.e são mais de 60% da ela� 
s�� Operâria no Brasil. cada um de no�:. temc5 
�mn �ortt�ibuicão a dar para aue a Juvent� 
do :'n:fralhadord se organize e en,-ontre 
5aÍJas para seus problemas. 

Para n<Ss um :,ongresso de Jovens Tra
um f}F.SAJ<�:-o e uma nec-essidade de expressão dos 

Jovens TrBba�hndo �s. A ir.ino,,. .. 3.·n ... �a de sua realização vai se dar na medl 

di q�e assumimos es+e dP�af�o em tojos momentos. 

Agenda 82 
Participe desde já na rampanha do 

Oongresso, adouirindo e vendendo para 
seus amigos a Agenda 8? da JOu. O con
te�do expressa a re�lidade de vida e 
trabalho dos Jovens Trabalhadores. 

8 uso da Agenda também ajudar� or 
.csa.nizar nossas atividade "', e a partiri
pação no c,ongresso., Procu.re a Agenda -

1 82 �om o jovem que lhe passou este bo
letiino 
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Seminario Nacíotial de Estudos 

A JOc realizou mais um Seminário 

Nacional de Estudos nos dias 13à 19 

de julho de 81 no estado de são Pau 

lo. Este en�ontro foi u.m momento de 

reflexão das preo�uoações dos Jove

ns Trabalhadores diante de varias 

aspe�to rela�ionados �om a sua vida: 

Eronomia, Pollti�a, Igreja e Movi

mento JOo ...... 

Participaram Jovens Trabalhadores do Nordeste, Sul e Região centro do 

Brasil. Resaltamos o entrosalllento e a contribuição de �ada um dos parti

�ipante� rom seus valores e �apa�idade. Nos momentos de lazer os Jovens' 

Trabalhadores, fizeram apresentações da realidade e �ultura de seus ést� 

dos. contamos também com a visita do ca1rdeal de São Paulo, Dom Paulo Eva 

ristos Arns, que fez. uma colo�ação sobre a Igreja no mundo de Hoje. 

b ora bt la}tt 

A data de :?5 de agosto é o dia da J01:, Int�rna(!ional, aue está _preseQ 

te em mais de 60 países de todos continientes. Pro,...ure no diagrama alguns 

países onde a JOc, está contribuindo na formação e organização da Juven

tude Trabalhadora. 

VENEZUELA 

FILIPINAS 

MAURicIO 

AUSTRIA 

SENEGAL 

BRASIL 

CHILE 

INDIA 

TOGO 

FRANÇA 

CANADA 

RUANDA 

GOLOMBIA 

PORTUGAL 

GOSTA RICA 

AUSTRI 

L T P I N A

U M A U R I C I O O � A 

H 1 U T N I S E N E G A L N I L F 

O P R S E Y J T A I N A Z N A T O M L 

A D A D I T A L I A A A M H G D X 

Y L A H I A X E R A G 

N H A I E H N F O C D J Ç D 1 B L K J H G F 

B J T T U C A P I D G I N O I M L Ç K R T E 

F H L I Z Ç P A R Y a V A I S O I N D I A D 

T V A A E E S I A B J A R L A L N M K I 1 T 

R O M H N L E B T S A L F R R O P E R U I O 

B H L E I G M S D A A G I B G M I L A N 

R A A O SIMNfIG E RIA NO 

O R e A Z G R S U I Ç A M A L I � 

R O S A R I O O T O G O N H I 

.M EXI C OR1Jf A ND 

-PORTUGr AL

TANZANIA 

EELGIOA 

MEXI\JO 

ITALI.A 

MALTA 

HAITI 

CHADE 

SUICA 

MALI 

PERU 

FIDJI 

'ZAMBIA 

MAL.\, 

NIGERIA 

ESPANHA 
1 
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companbeiraiS & companbeiro� 

mais um Bo-

trar e den1,U1�íar as situações de -
vida e trabalho dos jovens traba
lhadora..�,_mais marginalizados 1 os 
de ,-.onstrução �ívil, as domésti�as 
e as mulheres em geral. Vo�ê sabe 
se em sua ,-.idade eles estão organl 

7.ados por .... ategortas? 
Nossa esperança é que este Bole

tim ajude a Vo�ê a amar e se sen
tir responsável pela sua �lasse e 
po� todos os jovens trabalhadores. 

Voltaremos no proximo número fa
lando sobre� Desemprego, Menor tr� 
balhando (adole��entes), Realidade 

d� j JVr>n t.;.de no "1Und(), ... orJ.t. FistÓri.a da Olasse Operária, ,-.ont. da His"tÓ 
L. do Mov1 nenwO JOc.

Até lá rpe.remos lh" 

... ,..� e >Rr-:i 05 ;·,-.�1-'n;:, Tr�balhi::!dO es 
3U �st6e. pnra o proximo 

Trabalha-
suas cartas e -

,-.res ,-.er •••• 

JUVENTUDE TRABALRA 
DORA: LOURDES ESTE 
v10. 

Caixa Postal 4.106 
---
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Un jovan cas� percorre 134 kilô

�tras de Nazaré a Belém, para ir se 1:1= 

censear em sua terra Natal! Maria es� 

rava Llt1 filho e em todas as portas em' 

que bateu em sua cidade, nenhuma se a

briu. Ela dá luz a seu Filho numa estre 

bari.a de animais e o envolveu em fai

xas. Durante a ooite pastores da Vizi -

nhança vieram ver o menino e reconhece

ram Nele o Salvador esperado! 

Avisadas pelos sábios do Orien

te de que o Salvador havia nascido, He 

rodes se perturbou e rnarrlou matar as 

crianças de Belém de �nos de dois 

an:>s. 

Maria e José emigraram para o Eg!_ 

to para salvar a vida do Menino. 

Jesus nasce na p::bresa total, é � 

colhido i;x::,r quan crê Nele, os pastores 

o reronheceram e os poderosos tramam

lhe a norte.

seus pais partem pro exílio. Se' 

trataraaassim ao Filix:> de DEUS, quarrlo 

mal acabara de nascer, não se estranha 

que hoje percorra pelo rresm::> caminho o 

seu pJVO que não se abate i;x::,is tem den

tro de si serrentes de libertação. 

1 .. 

o Reioo de Deus já está presen

te nessa luta. A vitória do oosso Libe! 

tador se aproxima. 
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o NATAL OE 1982 DO JOVEM TRABALHADOR 

Quererros celebrar a vida dos jovens que estão nas fábricas e que não tem tempo de 

ir ao banheiro, pois atrasaria a produção que lhe é exigida, pois o imçortante que oos 
pregam na empresa, não é o ser humano e siJT, o lucro. 

Quereres celebrar a vida dos cx::irerciários, que são obrigados a trabalhar oonnal
mente�oras par dia e neste final de ano serão forçados a ficar até as 23 horas atende:!! 

· •• -., t 

do aos fregueses, depois de um dia duro de trabalho em pé. 
Quer� celebrar a vida dos jovens desempregados e os estudantes filhos de oper.ª

rios que rroram nas periferias das cidades e enfrentam as más condições de vida por falta 
de infra-estrutura nos bairros e ainda são chamados de vagabundos por não oonseguirem 
trabalho. 

Quereres celebrar a vida dos jovens trabalhadores ãa oonstrução civil que são o

brigados a andar pelo pais a fo:::-a em busca de trabalho, que são oferecidos pelas errpre
sas multinacionais que lhe dão péssimas condições de rroradia e ainda tem que ficar longe 

do oonvívio dos seus familiares. 

Enfim! quereros celebrar can tc:dos os jovens trabalhadores darestioos, funcioná ·· 

rios públioos, bancários e outros que estão descobrindo esta realidade e careça a organ!_ 

zar-se para transformá-la. 
POR ISSO ... 

o 

� 
<1'. 

(.) 
z 

::J 
z 

1. As fábricas:

- Que negam ali.rrentação aos seus funcionários;

- Que exigem produção acima das forças dos jovens;

- Que pagam salário de fane;
- Que obrigam a fazer horas extras;

- Que impedem o joven de estudar;

As arp�esas de_construção_civil:

- Que obrigam os jovens a andar pelo país afora en busca de trabalho;

- Que não oferecem oondiçôes de segurança e por isso causam tantos acidentes;
- Que preocupados can o lucro, roubam aos jovem trab:-ühador os direi tos funda

.., ___________ .,.. ____________ irentais; 

:�-

- Que oferecem aos 
funcionários pessi 

mos alojamentos. 
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3. As lS?j_as _ e s�cados:

- Que neste fim de ano dobram os serviços dos jovens em vez de oontratar ou

tros jovens que estão sem trabalho;

- Çue obrigam os jovens trabalhar ll'ais, quando Ele está pagando para estudar

naquela hora;

- Que forçam tanto o jovem no trabalho; que roubam-lhe a saúde a ooragan de '

viver e o âni.no para se distrair, se relacionar cem outros e se organi�.

u .... 4.
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- Que expulsam os p::isseirsos de suas ter

rras e os empurram para as favelas e

p:riferias das grarrles cidades;

- Que só querem plantar para exportar e _

leY.J.l" o povo a passar fa:re;

- Que impedem os jovens agricultores a

seguir a profissão de seus pais em sua

própria terra.

nacional e internaeional; 

-Nossa esperança na organizaç.ão da classe çprrária que nesse próxirro ano dê pas

sos ooncretos na sua organização anpla cx:m::> novilrento naeional;

- Nossa certeza que não serão frustrados os sacriféios dos povos de El Salvador,

Guatemala e outros que lutam p::ir sua organização de nação livre; 
. . 

- Nossa oonvicçâo de que as Religiões Cristãs e outras vejam na luta da Classe Q_

perária a expressão concreta da salvação trazida por Cristo ao seu povo.

!: esse o NATAL que nós jovens organizaqgs na JOC de-

sejanos a todos os nossos a:nrpanheiros e familiares! 

DORA: MARILIA ANTONI· 

DE SOUSA. 

���.._..---.,.,J-J�
·
;.::

CAIXA POSTAL: 1.370 

·01.000

SP - BRASIL 
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ESPERAMOS COM ESTE Es·.r AR 
UONTRIBUINDO GOM A REFLAXlO DE V00ES. 

1. 

(trexos tirados da DEULARAÇlO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM.) 

ARTIGO XXVI. Todo homem tem direito à instrução. 
A instrução será gratuita, pelo menos nos gráus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar se 
rá obrigatória.A instrução Técnico-profissional �erá 
acéssivel a todos, bem �omo a instrução s�perior. 

ARTIGO XXVII. Todo homem tem direito de parti
�ipar livremente da vida r.ultural da r.omunidade, 
de fruir_das artes e de parti�ipar do pro�aso 
oientifi�o e da seus benef!�ios. 

Vejamos o oue n9s di� o evangelho: 

ELES EDIFIC.ARJO CASAS,E NELAS HABITARÃO; PLAN
TARÃO VINHAS E COMERÃO O SEU FRUTO. NÃO EDIFI
GARlO PARA Q� OUTROS HABITEM, N10 PLANTARIO' 
PARA QUE OUTROS GOMAM, POR QUE A LONGEVIDADE' 
DO MEU POVO SER..{ GOMO A ARVORE, E OS MEUS ELEI 
TOS DESFRUTARÃO DE 20DAS AS OBRAS DAS SUAS.PRO 
PRIA MÃOS. NlO TRABAIJIAR]O DEBALDE. (Is,65,21-23) 

IANTE DO QUE AFIR..1A A DBCLARAÇ:4o UNIV1h-!SliL 1.;0S DIREITOS DO 
1HOMEM E DIANTE DO QUE NOS REVELA O EVANGELHO, SERA QUE N1l ' 

PRÁTIUA ESTAMOS TENDO ACESSO A ESSES DIREITCS- ? 
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Trabalho �sta' difícil de conseguir!
�stou aqvr faz 6 anos e ainda não tive um emprego certo !só biscate!
Para comer ja tive que vender sangue
nos hospital 1 

No boletim nº 11 falamos u� pouco do desemprego, suas causas e 

publi�amos um depoimento de�um jovem trabalhadqr desempregado. 
Agora voltamos ao assunto e/ uma experiencia que mostra r,omo' 
alguns trabalhadores estão se organizando pra enfrentar o pro-

,blema. ' 
Uf�A ex��aERIENCIA DE COMO :QS 

li MORADORES DE l;'fAPARK NOVO ' 
lf ESTÃO ENF. O P-ROIB. IDO DESEMP. 

DEPOIMENTO DE OM MILI,ANTE

DE JOC. 

Moro no bairro ItaparK Novo em 
... 11aaá- SP. Rou auxiliar de escri tó
rio, atualmente desempregado.Estou 
fazemdo parte do MOVIMF.NTO DOS DE
SEMPREG_.ADOS, que surgiu da neces- -

sidade da organizlção dos desempr�· 
gados ,em eima d� suas principais 
necessidades· e ooncientigcção dos

trab. Um gru.po da P .. O .. de Mauá 
�onvidou os desempregados para�um' 
papo, no dia 26 de junho onde �om,P_� 
re�eram aproximadvmente 40 pessoas. 

Nessa reunião tirou-se uxna no� 
missão de 12 pess ,,,.s que deveriam• 
trabalhar em funçci·, das prinr.ipais 

Nessa comissão apenas 2 pessoas 
assumiram e não puderam desenvolver 
a proposta inicial. 

Na reunião seguinte, outra comit 
-são foi tirada, agora �om oito pe�
soas que, como na primeira, e� �o�
posta apenas de desempregados.

o movimento desenvolveu-se a
partir dei r.Qm reuniões semanais no 
mesmo lo�al r.om a base de desempre
gados, emµregados e sub-empregados. 

Com as primeiras vitória� do m� 
vimento (passe de Onibus,. �otas de 
alimentação) motivaram-se os Animos 
e o MOVIMENTO DOS DESEMPREGADOS '

reivindinaqões le� atadas na reu - passou a ser desenvolvido em outros 

nião: alimentação· , passe de ônibus bairros. 

3 



. esta altura alguns membros 
da �omissão �onseguiram ennaixa� 
-se em empregos, deixando o Movi
mento de lado.

Também eu, pdho depois, fui 
demitido do meu emprego e convi
dado A participar da Comissão a-

� gora�4 elementos. 
OMovimento de desempregados 

de Kauá tem por característica ' 
principal, o não enyolvimento_ · ·' 
com qualquer tendên�ia politic�, 
partido, sindicato, igreja ou • 
qualquer outro tipo de organiza
ção. 

Percebemos que o Movimenio • 
não deveria girar apenas em tor-. 
no da assiatência As· familiás ' 
. ::�s :o.ecessi tadas, iniciamos e-OE; 
tato c0m advogados, C&mars Muni
cipal e comissão dos Direitos Hy 
imernos, procurando esclarecimentos 
sobre o fenõm�no do desemprego , 
as formas de superar as nossas 
difi�uldades e nomo solunionar o 
problema. Apesar disso tudo, a 
comissão sempre trabalhou em fun 

. 
-

ção das propostas e conclusões ' 
tiradas em reuniões_com os dese.!!! 
pregados, ou seja, �om a base do 
Movimento. 

Dessa mesma forma, lutamos ' 
hoje �or algum tipo de legaliza
ção que,nos permita desenvolver' 
alguma forma de FTTNDO DESEMJ?R]UO,

orientação à respeito do furto ' 
Famélico ( por motivo de fome) , 
fA� �� depressão sobre a prefe,!_ 
·t;-i; � outros orgãos públi�os e 
Privados, como: a �letro Paulo , 
Sabesp e algumas empresas de 
ônibus. 

Tambám a partir de nossa or-

ganização, r.onseguimos que a Pr_! 

-1

feitura eede.ese uma.,;verba de

1.000.ooQOO pars a compra de alimentos 
pare os desempregados e procuramos 
nos_fortalecer parà brigarmos por 
um pedido de morat6ria de impostos 
(isell8ão do pagamento dos impostos 
emquanto estiver desempregado), r� 
ousadq pela prefeitura, ou �elhos, 
pelo pr6prio prefeito local. 

Estamos entrando em contato , ' 
00m outros movimentos semelhantes' 
na região, na tentativa de unifica 
ção para fazermos algumas coisa m� 
ior, que marque e faça as autor.ida 
dee enxergarem e trabalharem em 
função do direitos do homem ao �ra 
balho. 

Sabemos que,a partir do momen
to �ue deixarmos de lado a idéia ' 
de Movimento assistencialista e en 
caramos a briga pelos nossos direi 
tos, tivemos um esvaziamento nas 1 

reuniões, por,m, perr.ebemos q_ue 
dos que_tem,nos_ar.ompanhado, alguns 
têm �re�ido em con�iência. 

Muitos elogiam o nosso traba
lho e dizem que realmente temos n! 
r,essidade de nos organizarmos,para 



- vindicarmos nossos direitos ,
\,. o o disse nosso prefeito mas•

�omo ele, nada ou pou�o fazem p� 
ira ajudar. 

1 
rro entanto, alguns amigos nos aj�

i:dem nomo podem, nomo á o �aso da 
!algumas paróquias que nos cedem '

1 ·eS'paços e até seus nomes para mo
í vimentarmos alguma nampanha; o 
i 
1 fundo de greve dos Metalúrgicos , 

!com papel e impressões gráfi�as,
'.além de contatos com outros movi
! mentos; o Centro de Defesa dos Di 
1 -

1 reitos Humanos, com a orientação' 
1 

jurídica e outros esclarecimentos, 

jum vereador da Cftmara Municipal' 
Ide Mauá com papel, cópias e inteI 
�essão junto à prefeitura nas 
!'!llestões complicadas� 

A opin!ão públi<'!a não ado-
tou um posi�ionamento definido, 
e isto, ficou claro na missa dos 
desempr�gado� realizada na Igre�� 
ja de_S. Pedro Apóstolo, com a• 
articipação de D. Claudio Hummes 

e mais; seis padres, e a assisten 
eia e participação de 800 pesso
as aproximadamente. O fato� que: 

--- -----·

se percebe que o �ssas 800 pessoa· 
a crande maioria �oi apenas para 
ver e ouvir o Bis11 e .. não propria
mente ao que s missa se propunha. 

Minha preocupação no momento' 
�: até que ponto 09 meus companhe
iros da comissão ou eQ mesmo, con
tinuaremos. 

E nossa força vai depender de 
todos os outros trabalhadores de-�
sempregados ou não, ge unirem e m� 
nifestarem sobr� o problema do de
semprego, qug ati�ge grande parte' 
dos trabalhadores. 

E VO�E QUE TAMBEM ESTA SEM 
EMPREGO, JÁ SABE QUEM MAIS ES 
TA D�SEMPREGADO NA SUA RUA, NO 
SEU BAIRRO? 

O QUE· VOOE. AUHA. QUE E 
NEGESSARIO FAZER? 



Mui tos são os agr:Í.cul tores sem terra, mui toa são ,, ... ; 
injustiças e oe conflitos pela posse-da terra, tanto 1

no campo como na cidade. Isto acontece, por incri
v�l que-pareça, num PAIS GIGANfE, que, o nosso :BJtA
SIL ••• 

Este� duro sofrimento de nossos irmãos 
acampados na 1<.:ncruzilhada Natalino, desde de 
zembro de 80, em Ronda Alta RGS. Vivendo em

barracos na beira da estrada, sem as mínimas �ondiçÕes, passando fome, 
frio •••••• , Todo este sofrimento por falta de um pedaço de ·terra onde pos
sam plantar. 

A'rerra, vem sendo �ogada de todas as formas �elo governo, quando exi 
. -

atem mais de 900 mil hectares de latifúndios no estado. Â saida 9ferecida 
e isto de forma enganosa e sob pressão, é terra em outros estados.Os colo
nos resistem, pois, sabem que tamb�m 1� tem muitos semvterra$ e muitos pos-
seiros sendo explusos de suas terras •• Diante disto, �omo aceitar? -

Entendemos que a lu·ta · 
ossENSE

O E PARA MAl?OGR 
·dos .Agricultores de Ronda "A TERRA }TO MATO GROSS 

NO RGS PARA NOS •••
Alta, re�usendo-se em migrar NA :BAHIA PARA BAIANOS, •' 

u ,r3 a �idade onde engiros� • PARA OS AGRIUULTORES,
•DE,'OLVA'M A '?ERR.n " sariam os cinturões de m,!. QUE NlO FALTAR.&. O P�· • • 

• ==�---
séria, é JUS!rA, como tamb�m _ ___ _ - - - -

todas as lutas pela mesma causa, existentes em muitas outras regiões d) ' 
país. 

Enquanto os SEM TE:JRA, no �entro ou no norte do país, repremidos, e� 
pulsos e at� mortos pelos latifundiários e seus defensores, vemos que a 
r·,vidicação por um pedaço de terra não � se aão um DIREITO estabelecido'

em Lei 1 O F.ST.ATUDO DA �ERRA- Lei 4504 de 30/11/64. - ".A chamada Reforma' 
Agrárta, que at, hoje não saiu do papel" 

Em sua passagem pelo Brasil7 e agora em suA 'última encíclica, o Papa' 
refere-se ao problema em defesa da.'posse da terra dos quem nela trabalha, 
denunciando a e�Ploração de milhares de homens pelos latifundiários , sem 
a esperança de chegarem um dia à posse sequer de um pedaço mínimo de ter-
ra ••• 

Então, senªo um direito por lei e por justiça sonial, por que é que' 
estae reivindicações assustam tanta gente? Por que esta reforma não foi 
colocada na prática, se a distribuição da terra possibilitaria uma alime� 
t�çRo mais barata e farta em nossa mesa?

ria cidade, a situação dos trabalhadores não é diferente; pois mui 
�os invadem áreas desQcupadas na tentativa de ter um pedaço de 

C..v ,

��<i nhão para poder morar com suas fanílias. � 
"" .· 

�,, ,, . 
se na �idade e no campo a situação, a mesma, qual é en

tão a �ausa de tudo isto? Onde esta a justiça pare qu.em �� ,.'\,� �onstroi a riqueza da nação? ��
º 

�"9-
� �� .� 
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Este período é marcado por grandes mudanças na sociedade 

Brasileir�. 
OBrasil era.governado pela burguêsia latifundiária que' 

foi se enfraquen endo ( política do �af� r.om lei te). O p.r�cea

so de industrialização_foi se intesificando rapidamen�e a fim

dt= .• :esponder as-exigências do mercado NacionaI, pois com a crise de 29, o 

mer��do interna�iona1 estava desgrganizado. Eetava havendo a crise da 

agri<"'ult.un de exportação ( -prin�ipalmente o café). 

Diante disso e da tentativa de organ�zacão dos operários a estrutura 

de poder se abala. 
setores discordantes do governo Federal forma� a Aliança Liberal que 

eram os latifundiários de alguns Estados; a Burguêsia_industria1 e alguns 

setores da r.lasse média. Estes setores insatisfeitos com a situação do pa 

Ís, se organizam, realizAndo a revolução de 30 e l"Olorando Get�lio Vargas 

no poder. 
As forças que fizeram a_revolução eram um �onjunto de grupos difere!! 

tes rom intereases pr6prios �omo: os latifúndiarios querendo p�oteger 

seus previlégíos; os tenentistas ( movimento de tenentes)ª a �lasse mé -

dia que desejavam sobretudo umª reforma elei�oral e polÍti�a, pois queri
am. uma parti�ipação nos benefÍrios do d�senvolvimento industrial. 

omovimento operário de nade parti�ipou nesta revolução. Os sindi�a

tos anarquistas estavam enfraquer.ido , os pelêgos anoiavam o goyer.no � os 
comunistas que �oderiam ter movimentado grande Partes dos sindi�atos �ol� 

,..qram-se fora da luta, mostrando que isso nade. interess�va ao proletári&

ao. Porem vemos mais tarde, l"0mo esta yisão do partido ,..omunista a re'= 'J�I 

to da �evoluqão 4e 30, nã:>· foi muito �iara, pois esta trouxe sérias �on-
·--·.:. . .. ,. .. .·

se-quên�iai1· pà:E"ª)o "f'u.t-uro da· r,lasse operárfa no Brasil.
�t-

Neste �ro�ess? a grande massa 

desinformada, a .... abp_u�sendo usada ' 

pela Alianç.a Lí.ber�l. 

onovo governo agora tinha 

que atender p�lo menos em parte 
· aos interesses dos .. ,di;ferentes gru

D0s ,porisso logo se voltou para a

�lasse oper�ria que já ere. uma -·for

ça e já mostrara sua .... apanidade de 

luta e organizaoão .• 
. , 

•
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HIST. DA JOC 

•t tHUDOS PET,O TRABALHO " 

Este foi o Slogan do 12 Congres

so Nacional de Jovens Trabalhadores ' 

promovido pela JOO, realizado no Sin- 1 

dicato dos Metalúgicos do Rio de Janerl 
-i

ro de 1 a 11 de novembro de 1961. 

O Congresso se propos ser uma 

ampla assembléia de Jovens Trabalhado 
res Para discutir os problemas da ju

ventude TraQalhadora desde a nível de 

cidade a Na�ional. denun�iar sua rea
lidade a opinião Pdblira e apresentar 
soluções. reivindi�ações às autorida
des. 

O Co.rtP.;resso foi preparado pelas bases, nas cidades e dioceses. E foi' 

reBlizado em todas ris cidades onde existia a JOC. Cada cidade elegeu 2 d_! 

legad.os e os enviou ao Congresso Nacional. Participaram mais de 600 dele
gados muitos �onvidadon e observadores. 

O temário disrutido no Congresso foi: 

- Educação, de base, primaria e Profissional.
- Juventude Trabalhadora e Igreja.
- Salário do menor, profissional, movel, mínimo.

Trabalho do menor, da mulher, da dom: éstica, desemprego, estabili

dad� segurança no trabalho, doenças nrofissionais, higiene no em -

prego. 

_ Vida operária, habitação. 
_ Sindi�ato ( Rstrutura e liberdade sind., influên�ia polÍti�& nos • 

sindir-atos). 
Exodo rural 1 reforma agrária, sindicatos rurais. 

- Deezn,olvimento Nacional e promoção operária.
É importante lembrar a observação deMEx.Jocista, todas as nrin�ipa

as reivindicacões da OONCLAT de 1981, já foram levantadas pelo Congresso' 
d� Jovens Trabalhadores em 1961. Este fato comprova a permanente inserção 
da JOC na luta operária e como as bandeiras de luta são as mesmas. Isto 

mostra �ow.c, pelo Congresso de 1961 a JOC se impoz como Movimento de Jove�s 

Trnbalhadorcls. Isto gerou �onflitos nom a Igreja institucional com algumas 
pa�nelas da so�iedade não mais apoiando a JOC a partir da realização do 
vongr�ss0 ãe 1961. 

* * 
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A JOÇ SOLIDARIZA-SE COM PADRES ,E POSSEIROS PRESOS 

Tt;LEGRAMAS ENVIADO A: 

Dom Lneiano Mendes 
Secretario da cNBB -Brasilia 

A JOC Brasileira em nome dos ' 

Jovens Trabalhadores solidariza-se
�sfor,o.s impedir expulsão Padres 
Francisco e Aristides e exige ju.:!_ 

. · ti�a para os que nos alimentem �om
a força de seu trabalho no campo. 

�rnalmen.'te JOO Brasil.eira 

* * * 

Exmo Sr. Abi Ackel 
Ministro da Justiça 

Brasília - DF. 
A _?"•�u""""+n.1 '::! Operária católica' 

Brasileira (JOC) solidariza-se com

os Padres Aristides camio e Fra�' 
cisco Gouriou injustamente proces
sados e ameacados. Em nome doa que 
�omem exigimos,direito à terra pa
ra todos que nela trabalham • 

�la e�;e:::-ança de que a justiça 
prevaleça. aguardamos. 

JOO � Brasileira. 

* * * 

como todos sabem para nossa militancia e trabalho do dia-a-dia preci 
samos d� meios próprios e adaptados para cadà momento, aqui vo��s en�o� 
trarão esses meios, vertical e horizontal • 

.! 

.... .Ação 
-,Avaliação 

BICLCTDPPCVOLRNMÇA - Metodo da JOC ü

-Bate papo
-:136letbs 

- Boletin·J�
- oartaz
- Colante
- conselho

Nacional
- c.,ntatos

neolaração
Prin-cipio

- Dia de E,!
tudo

-Encontros
-Experiên("!ias
- Festinhas
- Jogral
- Lazer

AFINAVEEAOIOA�NUER 
�EATROCS$JSENGLSXZ 

E S B X T Q L Q S A I D O A A I P W 
PTHKAFAU�DTUIRNC20 

., 

A I L /. Z E R I I O A T C A O A R O
p N Ç A S W A S O D A N A G I D I T 
o H B F o A ç A s o e E N L e I E A

e I ç A I L A V A � o V o u A A N e

y s o R T N o e N E M u I J N D e I 
QS ATtJAOW BMPJRROE ID 

MI T JOGRAL A.A A A EH E A N 
MBOLETINSRNDR�nssI 
PICNICNNSNHAIOE?DS 

ETNALOCÇKZENMDSUXV 
HUFOÃSIVERIAEONDTO 
A '1' E V UBP R M SR M S TO O T, U

OB OLETINJTOETECLGH 
CON1'A!'OSTJSSGMW'�IT 

- Metodo Ver
Julgar •gir

..: Musica 
.... Passeios 
- Pautas
- Pesquisa
- Pic-nie

. - Reunião 

-�·ieniie

- Visita a �om11a ... •
nheiros

- Sindit!aM

- Seminário Na�io
nal

-.... f!eatro
- Semana da Juven

"tude

�---- -·-
_______ ..;_ __________________,, 



COMPANHEIROS 

Chegamos ao :final de.mais 
um numero de Juventude Trabalha

dora e muito animados. 
Pois a cada vez mais; aumenta 

a participação no J.T. 
Reafirmamos a importancia de 

sua partinipação, enviando depoime� 
tos, fotos, sugestoes, críticas, ta� 
bé� sua �ontribuição finanneira, sem 

a ajuda de vonêa não seria possível' 
realizar esse trabalho. 

Agora, d preciso valorizar' 
o Boletim. Portanto não deixem de ler

e divulgar entre os nompanheiros. 
peçam a �on�ribuição de todos. 

voltamos no próximo número' 
.fa- enôu 3ob:L'c : O JOVEM E A FAMILIA t motivação da semana da juventude 
nossa participação no 12 de maio, História da Classe Operária e JOC 

'

e 

outros. 
A todos nosso 

JUVENTUDE TRA13A.Ll1�\i 

OORA: MA.RILIA AliTONI.Al 

DE SOUSA.. 



AMIGOS: 
Ao ab.rir esta pagina, 

nossa intensão é 
de levar a vooês 
pequenas informa 
ções, frases 
diversas em 
vários as
per,tos que

lhe po
derão 
ser ,.dtil 

no dia 

. . . 

----------anexo---�

24 de FEVEREIRO 

L&.nçamP.nto a.a UAMP ANHA DA FRATERNIDADE 

NASCE 
em 13 d 

'fundador d 
Movimento JOü. 

portanto , em 82 
completará 100 anos 

após o seu nas�i -
mento. Esta é uma data 

muito importante para' 
a partir de sua 

em r.onstatar are
vida dos jovens 

trabalhadores_, lutou inr,ansável
mente até a r.riação de um Movi-

mento esper.ifico de jovens traba
lhadores, C"?Oordenado, orientado e' 

, 
dir:lgido por eles proprios. 

!Então, a r.omemoração desta data
1

jii se r.olooa para nós, t'!Omo um des,a 
fazer? como fazer? 

1=----e s p e eia 1-·---



J. JUVENTUDE TRA
BALHADORA, começa •omar 
esforços para realizar 
sn·3g Congresso. 32 por ' 
que em 61 e 6- aoonteoeu o 
112 e o 

os 

de 
de 

de seus 
bem eomum, diante do 

., 

A importAncia da retomada 
seu valor Histórico , está no fato de ser uma proposta de jovens traba.UJad� 
res a vooe e seus colegas da fábrica, do comercio, do bairro •••• para par
ticiparem neste dabate mais amplo sobre noesa vida, vqlores, aspiraçõee ••• 

A nossa participação nas discusões sobre nossas vidas e problemas na ' 
busca de contribuir para que todos os nossos irmãos tenham mais vida, , um 
direito e um ãever que temos �omo Jovens, �omo �rabalhadores, �omo verdade 
iros cristãos •••••• . 

somente partioipando e organizando� qme crescerem03 e descobriremo� o 
sentido mais profundo de noeea vida, Neste sentido, o Egoismo e a acomoda
ção, não devem ter lugar em nós, pois,a luta pela Justiç�, eonstru.ção de 
um mundo novo, deve ser uma oonatante em nosso dia a d:m·, partir das ooi -
sas mais pequenas e simples ••••• 

JOVEM TRABALHADOR o momento é de participação da organização no ba
ro e na oidade ••••••• 

Aqui fica.o CONVITE: Participe do que é seu, mo� 
trando a capacidade que temos em CONTRiPJIDIR, PARTI

. � • CIPAR, CONSTRUIR ••••• ,.. 
Osuoesso do oongresso dependerá da.Partieipa9ão 

de cada um de nós na organização ••••••• 

•••••• Ninguém, por mais pequeno, por mais estudado que for ou �ãq, ºnã� po� 
e dizer que sabe tudo e que nada tenha a �prender, ou que nada sabe e 

ade tenha a dar •••••• 

voea já participou de algum Oon�esso? 

conve7Se com alguem que já participou? 

2 
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ANO IV - NUMERO 15 - HARCO - ABR11' 

* ENTENDEMOS A EDUCAÇÃO ·SEMPRE PARTINDO

DA AÇÃO DOS MESMOS JOVENS TRABALHADORES 

� �EMANA NAC. JUVENTUDE 

TRABALHADORA 
�A JOVEM 

TRABALHADOR 



O JOVEM f A 
EOUCAÇAO 

A JOVEM 
TRABÀlHADORA 

SEMANA NACIO -

' HAL OA JJ.TT 

# � 

�ASCOA E VIDA OVA 

Estamos nos aproximando da Pás�oa! 

Páscoa é ressurreição! 

Pásroa é a libertação do povo pobre� 

Páscoa é a esperança de vida nova! 

Na sor.iedade que vivemos temos duRs rlasses: a r.lasse dominante e a 

classe trabalhadora. 

Jesus nas0e dR rlasse trabalhadora e, r.om essa r.lasse assume um r.om 

promisso. Compromisso de se organizar com o povo para lutar pelos seus 

direitos. O compromisso de ensinar o povo a amar. Amar até as últimas r� 

�ias. Amar a todos e a rada m individualmente. 

E pelo amor não aceitar a exploração do homem pelo homem. 

Foi por esse amor �ue Jesus foi tor�urado e nrur.ifir.ado. E Ioi rru 

r.ifi�ado pela classe dominante da épor.a. 

Essa r.lasse que �ru�ifi�ou Jesus, r.ontinua hoje r.rucifirando aque

les que se propõe a segui-lo. 

Mais pelo amor Jesus foi ressus�itado • E �om Jesus vemos o povo 

ressus�itando. 

Ressuscitando na luta por sindiratos autêntiros; na luta pela terra;
/10 despertar de novos rompanheiros· que se somam a esta luta •. 

Vemos Jesus ressusritando na luta e na resistên�ia do povo de El

Salvador, na ronquista de Nirarágua, na luta de todos os povos da Améri

�a Latina e do mundo. 

Para nós Pás�oa é isso •••• Ressurreição! ••• 

Portanto é hora de �elebrar a ressurreição de Jesus no povo opri-

m1do. 

* * * * * * 
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este artigo dando alguns dados sobre a edur.ação no Bra 

sil: 

Em 1965, do Orçamento Federal se destinava 12,5 % do total para a

�dunRcão. Hoje é destinado 4 % do Orçamento Federal. 

Em 1977, o Brasil estava em ?Q lugar na América Latina e 572 lugar 

no mundo em gastos com a educação. O mais interessante é que enquanto o 

Brasil Or"upa no mundo 57 Q lugar em gastos r.om a edur.ação, ele· or.upa tam 

bém o 52 lugar em gastos r.om armas. 

-Porque para as autoridades gastar r.om armas é mais importante?

Em 1979, 3 .440.803 r.rianças atingiram a idade esr.olar. Destas 40,5% 

não chegaram a matrir,ular-se. Da 12 a 2º série são eliminados 818.710 is 

so signifir.a que 64,3 � ou não entraram na escola ou �Ala foram exrluido 

antes da segunda série. 

Em 1981, apenas 28,5% das rrianças que deveriam estar rursando a 

terr.eira série permanere na esrola. O MEC preve que deste grupo de crian-

16,5% chegarão a matricular-se na 8º série. 

Porque esta falta de interesse das autoridades na 

O que alguns jovens nos falam sobre isso ••• 

" Quando somos· crianças, nossos 

pais não tem rondições de pagar uma 

esr.ola partir!ular, já que as autorj_d2
des não tem interesses em investir na 

es�olas Estaduais ou Federais e a�aba 

mos firando sem estudos. 

Quando atingimos a idade de 12 

a 14 anos temos que romeçar a traba-' y 
lhar para ajudar no sustento da fami 

lia e normalmente pensamos que vamos 

trabalhar de dia e estudar a noite 

mais na realidade isso não ar.onter,e. 

Na fábri�a que trabalhamos por exemplo , tenho duas opções: o� eu traba

lho, ou eu estudo, pois o patrão exige horas extras quase todos os dias 

e quem não fizer é mandado embor�, além disso o ritmo de t.rabalho é tão 

arelerado que quando a gente sai da fábrira, não temos a mínima �ondi

ções de enfrentar uma sala de aula. 

3 



Portanto a ·opçio é

�om e 42 série do 12 
tinusr trabalhando." 

"Estou 0.onvenr.ida 

que a nossa maior es�ola 

vida. 

a 

Na es�ola que eu estuda-

1a por exemplo, os profess?res 

:::11� ra r-oisas que já vinha 

di '"'UGindo f'Om outros ('!Ompanhéi

ros de trabalho. A Hist6ria do 

Brasil por exemplo, os profe� 

sores sempre r.ontava do ponto 

/ 

de vista dar-lasse dominante. Um dia eu perguntei para o professor sobre 

a hist6ria da Classe operária, ele me e�pulsou da Rula dizendo que eu e

ra um aluno rebelde.� 

"Outro dia no grupo, estavamos refletindo sobre esse tema, e 0.ons 
... 

tatamos que a escola é um meio dar.lasse rirA rontinuar explorando a 1 

gente. Porque lá a gente não pode partir.ipar e nem dar uma opinião que 

saia fora do esquema deles. É o professor que ·em toda a sabedoria. O � 

luno é s6 pars ouvir e depois fazer prova para ver se gravou tudo. Todos 

os ensinamentos é numa linha de r-onservar a situação que esta aí, é para 

nos ronvenr-er que tudo deve ser assim. 

1 

Mais agora vamos des('obrindo r.ada vez mais que a edur.ação não ar.o.o. 

t��e na escola, pois esta só desedura a gente. 

Vemos que a melhor forma de edurar é nos g�upos que vamos formando 

� Pctrtir de nossa ação, seja no bairro, na fábrir-a ou onde estejamos. E 

ai que podemos ver e analisar os fatos a partir do que estamos vivendo,� 

nalisar a realidade em todos os seus aspectos de ar6rdo rom o nível de 

rada rompanheiro, e juntos ir busrando saídAs para mudar esta situação. 

Edur.ar não é impor nossas idéias, mais valorizar a r-apar-idade qu� 

�ada um tem de pensar,e de descobri a partir dos fatos ronrr�tos da vida. 
Edu�ar é possibilitar que o �ompanbeiro desr-ubra seus valores e 

se romprometa �om outros. 
Podemos dizer que estamos edurando, se os rompanheiros Atingidos' 

1 pela nossa ação, vai se "omprometendo r-om_ consciência na transformação 

para uma sociedade justa e fraterna. 

* * * * * * 
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A JOVEM TRABALHADORA 

Hi séculos a mulher vem sendo a mais humilhada e 
a mais oprimida entre os explorados e oprimidos.E is 
so vem sendo justifirado pelos donos do poder romo 
sendo a mulher uma r.riatura sentimental, frágil,i� 

de pensar e partiripar. 
Mais será isso verdade? Será a mulher uma �riatu
incapaz, designada apenas as tarefas doméstir.as? 
Se analisarmos nesta questão a juventude, a �cisa 
torna ainda mais s�ria,pois estes estão num pro�� 

esaenr.ialmente de formação. Colocaremos aqui o 
depoimento de uma· 'jovem trabalhadora que nos �oloca' 
como vê essa questão: 

• • • • • • 

� Desde rriança em r.asa, na esrola, na TV, a gente 
mulher somos frágeis, temos que dar conta dos servi 

ços domésticos e desde redo vamos aprendendo a nos submeter a outras pe:S 

soas e nunca sermos donas de nossa própria vontade. 
No trabalho somos ainda mais exploradas, pois a maioria das empre

sas preferem as jovens por serem mais dinAmicas e fazerem o mesmo servi 

ço nas mesmas �ondições dos homens por um salário inferior. No meu tra
balho por exemplo, apesar de exigirem de n6s boa aparênria, muitas vezes 
para rontinuarm.os no emprego somos obrigadas a nos submeter e as �oan
tada: do patrão. E eles aproveitam da situação pois arham que por q ser 

mos jovens e mulheres somos passivas e ronrordamos rom tudo. 
Comecei a ter uma visão mais ampla desta situação a partir de mi 

nha partiripação em um grupo, onde �om outros jovens, íamos dis�utindo' 

os problemas do nosso dia a dia, suas ronsequênrias e suas �ausas. Fui 

deqrobrindo ai que não eramos apenas nós as exploradas mais todos os 
�abalhadores e que nós mulheres somos usadas, pois metem na nossa rabe 

ça que somos frágeis romo um meio de nos desr.riminar no merrado de tra
balho e explorar ainda mais os trabalhadores. Eu digo explorar mais o� 
trabalhadores, porque sendo n6s mulheres mais da metade da população e 

estando sempre �aladas e submissas só estaremos rontribuindo para man 
ter essa essa situação de exploração e assim r.onr.entrar mais as �riqu� 

zaz que nós trabalhadores �onstruimos na mão de uma minoria. 

Desr.obri que somos iguais e temos os mesmos valores, temos rapar.i
dade de pensar, partir.ipar e que a luta rontra esse sistema de explora
ção tambám depende de nós. Por isso temos que ir superando as difiruld� 
des que temos em �asa e ir ronsrientizando nossas �ompanheiras de que 
temos que parti�ipar, assumindo a luta por uma soriedade justa� 
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A SEMANA NÃCIONAL DA JUVENTUDE TRABALHADORA foi criada em 1970 e 

neste mesmo ano oficializada no Conselho Nacional da JOC. 

E a partir da!·; todo ano na data de 24 de abril à 19 de maio, jovens 

de vários lugares do Brasil se encontram pare discutir sua vida,seus pr� 

blemas e causas fundamentais, �oloram em comum suas aspirações, oriativi 

dades, possibilitando que mais jovens tomem cons�iên�ia de seus problemas 

seus valores e a partir da! assumam o r.ompromisso de contribuir na trans 

formação desta situação que vivem. 

Este ano a Semana da Juventude vai dar um passo adiante e terá na 

racter!sti�a de Congresso, e isso já em função da preparação do )Q �ON

GRESSO NA0IONAL. E o tema Naoi� 

nal será 11CONTR.A: AS MAS �ONTII 

ÇOES DE VIDA E TRABALHO E PELO 

DIREITO AO EMPREGO'' Também lan

çamos uma pesquiaa a nível 

r· .-·l para que os jovens levantem 

a realidade em que vivem. 

Vejamos o que nos contam ' 

os nompanheiros da JOO de Camp! 

nas sobre a preparação da Sema-

na: 

"Estamos planejando atingir muitos jovens nos bairros e locais de 

trabalho com a pesquisa que já distribuímos. Vimos os bairros onde mora

mos, r,omo atingir outros e dividimos entre os militantes e novos militan 

tes para que passem a pesquisa e renolham os resultados. Esses dados que 

vamos levantar já será em função do Congresso onde tiraremos daí os .�t2 

mas. A abertura da Semana será um encontrão com todos os jovens atingi-' 

dos r.om a pesquisa, vamos �olo�ar em comum esses resultados, levantar 

os temas mais nomuns que saiu e durante a semana �ada bairro vai desen 

volver os temas que finaram responsáveis. No dia do en�erramento da se� 

na faremos outro encontrão onde os bairros irão defender e debater esses 

temas. 
Partioiparemos também do 12 de maio, denunr.iando a nossa situação ' 

dé vida e trabalho onde lançaremos um manifesto fren�e essa �ituação. 

Esperamos que todos vonês dos vários lugares do Brasil partinipem 

desta semana que é nossa e que será um momento importante para mostrarm� 

os nossos valores e capa�idade de nos organizarmos frente essa situação. 

Semana Nacional Da Juventude Trab. 24/abril à 1.e de maio
. ··�·--- . . . . . . ...... . , .,. ... .. __., 

·--- ·-- - --------------------------'--�----



como vimos no número anterior 

governo percebe logo a necessidade de se 

. it�r mais para a �lasse operária. ParA 

a�L�der aos interesses dos diversos gru

pos que o haviam apoiado na revolução de 

1930 era preniso fazer alguma r.oisa que a 

gradasse aos operários para que estes não 

atrapalhassem r.om suas greves e manifesta 

ções. Se até aquela data a classe operá

ria tivesse sofrido nalada o novo governo 
(G.Vargas) não pre("isaria se preo,.upar "ºm ela, mais r.omo durante º"' úl

timos anos a �lasse operária vinha avançando no seu nível de luta e orga 

nização era prer.iso atender pelo menos em parte suas reivindi�ações. 

E assim um mês ap6s sua "hegada ao poder ele f'ria o Ministério do 

Trabalho e durante os anos de 1931 à 19J4 foram sendo ,.,riadas quase to-' 

das as leis �ue ,-,onheremos· hoje 0omo: jornada de trabiüho de 8 horas;pr2 

teção ao trabalho da mulher e do menor; leis de férias;sistema oe pensões 

e aposentadorias etr. ••• 

Todas essa leis e as demais que vieram depois,foram f�Jto das lutas 

dos operários brasileiros e do mundo, pois ainda nesta épor.a rontinuavam 

-� l onda de manifestações de lº de maio no RJ, SP e Recife e greves r-·)"'lr, 

a jo n texteis, sapateiros, ferroviários etr. ••• Por isso só quem não rori_ 

,..e a história, pensa . que elns for-.:.m dadRs de presentes pelos patrões e 

governo " bonzinho!'J'! 

Porém mesmo "ºm vários direitos rer.onber.idos pela lei, ainda assim 

os operários r.ontinuavam sendo explorados pois enquanto r-ontinua o Ris 

tema ,..apitalista em que os possuidores dos meios de produção "ompram � 

�orça do trabalho dos operários pelo preço mais barato que "onseguem "ºn 

tinua a haver exploração. Então era de se prever que os operários "onti

nuassem lutando por mais direitos ou por uma mudança profunda na sor-ieda 

de. Por isso era pre('iso para o governo ao lado das leis so,.ias, enr-on

trar um meio de limitar a açao dos operários. 

começa então por parte do governo, apoiado pelos militares e a bur

guesia a tentativa de controlar o movimento operário. 

A criação do Ministério de trabalho é �om objetivo de exer�er esse 

,..,ontrole sobre os trRb�lhadores. O governo através do Mini8tério �riado 

seria o juiz das questões (!Ue apare<'e.sse ent.re patrões e operários nao 

neixando que elas r.hegassem ns greves. Para isso era prer.iso rontrolar � 

:.,·
1 ir-atos e em março de 1931 r.rie se o der-reto de sindi,.alização. 
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Conforme já dito no boletim anterior, em 1961 foi realizado o 12 
�ongresso Nacional da Juventude Trabalhadora. 

Nos anos 60 o movimento começa a passar por uma outra fase. Até en 

tão o raráter operário não era muito marrado no movimen�o, não se ques 

tionava o a�stema. A�hava-se que a situªção iria mudar se as autorida

des tomassem ronsniQnria. Isso não signifirava que os militantes não a 

tuavam na sua realidade, faltava-lhes entender as rausas. 

Essa foi uma fase muito mar,"!ada peJ os grandes debates (reforma a

,.ni�·J ri edurar>ional ••• ) e i)ôt W#\ .��t() -4..w.-,v1 tofU'\1Ç� \.l.LU 111ovil!lento ope 

' .. �nrio. Havia um proresso mui to rápido de rons�ientização oper�ria .Foi E; 

ma épor.a de grande atuação das ligas ramponesas do Nordeste e foram �ri 

ados muitos sindiratos rurais. 

Todo esse �ontexto influiu no interio .... da ,roe e começa aí os gran

des questionamentos sobre a linha do movimen·to. 

Enquanto o Conselho Mundial em 61 dava a tônica ao oaráter apostó

lir.o do movimento,a JOC brasileira era desafiada pela conjuntura da épo 

�a e r.omeçava uma busra de reafirmar o rRráter operário e o raráter de 

massa.A JOO se dava oonta que o mundo estava num processo de modifiração 

a�elerada. O rrescimento dos rentros urbruios induzia a Juventude a uma• 

nova maneiTa dé viver, e,a JOO se ria ob �gada a se readaptar e passava 

a se oolorar nas grandes �idades. 

O Congresso de 61 foi uma tentativ� de abertura do movimento para a 

massa de jovens trabalhadores e tinha como objetivo realizar uma açao 

representativa e criar espaços para os Jovens debater sobre os grandes 

temas do momento( as reformas de base) que eram debatidas a nível sindi 

� al. 

r bom lembrar também que neste mesmo ano a JOC pro,moveu o enoontro 

Narional das empregadas domésti�as dando origem a Asso�iação.das domés-

tir.as. 
No de<"'orrer destas mudanças o movimento vai sofrendo difi�uldades 1

militantes e assistentes reagiam q�an

outros queriam 



Jovens Trabalhadores de fábrir.·a da região r.entral do pa!s ( SP, MG,

RJ, ES ); jovens trabalhadores da região do Nordeste ( BA, PI,PE, MA,PA)

jovens trabalhadores da região SUL (PR,RS);e do setor Grupo de Jovens dn

. �ião �entro e i:ru.l ( MG,ES,SP,RJ,PR,RS) vão se encontrar nos dias 9, 10

e 11 de abril para �isr.utirem sobre a realidade do dia a dia·no lo�al de 
vida e trabalho e para nonfrontarem nossas e.xperiên�ias para possibili-' 
uma maior dimensão da realidade e do nosso trabalho • 

.. 

" 

*Vamos des�obrir no quadro abaixo em quantas �ategorias nós da JOc
estamos presentes no Brasil. Horizontal e Ve�tioal* 

Textil 
Metal�rgico 
Hospitais 
�eramiatas 
D,.m1ésticas 
Correio 
Padeiro 

Confeoções 
Banoario 

Sapateiro 
Borracheiro 
Labore.torio 
Gráficos 
Químicos 
Tape�eiro 
Ferroviario 

·e ERA XI STA S SE O T Y S .D
e T A p E e E I R o V B e s D o Ê
O M N L K O I R D E J Ç I V T I S
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R R M O T I N K B P Y S P O I N R 
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Ç O R I E H C A R R O B I E D M G 
A V C E E H O A A R S A R S O I A 
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e A A A.R R F F o o I e No E A o
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Construção 
Cívil 

Comeroiários 
Alimentícios 
Fun<"ionario 

PÚ.bli".?O 
Desempre

gados 

- .. - -

Se divirtam 
des�obrindo 
onde estamos · 
e em que <!i
dades estamos 
para tronar-
mos experiênnias 
nom os nossos 
nompanheiros ••• 



tado da Semana 

- - - ---·-------

Chegamos ao final de mais um 

número do boletim "JUVENTUDE 

TRABALHADORA". Esperamos que e� 

te número possa contribuir rom 

os trabalhos que vem realizandoº 

Reafirmamos a import�ria de sua ' 

parti�i�ação, nos enviando depoimeE 

tos, fotos, sugestões e também a sua 

0.ontribuição finanreira. Sem a ajuda' 

de vo�ês não nos é possível realisar� 

te t'rabalho. 

.. 

No pr6ximo número falaremos sobre o resu,1 

Juventude Trabalhadora, afetividade dos jo-

vens, Conselho Nacional e r.omo foi o lº de maio dos trabalhadores nas 

regiões. 

A todos o nosso . abraco ... 



.. . 

. anexo 

O ovo em pé 
Tamanho n4o é documento, recurso não é 

riqueza. 
Rico de recw-so e pobre de riqueza, o Brasil 

ocupa o 54. • lugar na classUfcaçâo universal da 
chamada "qualidade de vida". Maior área, 
maior popuJaçAo e maior PIB, somos o 8. • 
colocado na América Latina, atrás de Argen
tina, Uruguai, Cuba, Venezuela, Chlle, Paaam4 
e Costa Rica. 

Fonte: Centro de InvesUgaç6es sobre 
PrJorJdadeS Mundlats, de WashJnaton. que 
levg_ta os tndlcad-Ores socfaJs de 141 P�·.,;,..,,. 

SINDICATO: 

Há duas propostas de 
organização sindical. 
A u.n;dade sindical , 
propoe uma OUT verti
oal. O setor combati
vo,uma OUT pela base. 

gresso ••••••• 

t 1 
'! 

------------------es pec ia 1 



. ,, 

JOVE�!
Ão·PARYBCBPEE DA REALIZAÇ · 

DO CQaf§KESSO ! 
i - d Semana Nacional da Juventude Trabalhadora,Na real zaçao a. 

· j ns do 32 congres-será feito o lançamen1'o aberto,! mai� ove
l 

• 
i 1 de jo so,para que haja uma part�o�p�çao �a1g amp a poss ve -vens trabalhadores nesta iniciativa ••••••• 

d imos a nota distribuida a todos os bispos pr� Aqui, repro uz 
blé. d CNBB oomunicando-lhes nossa de sentes na 20� Assem

l 
1� �os ;om a contribuição- de todos,eisão e enpenho em rea iza , 

este Congresso. 

A Juventude Operária Oatólioa Brasileira, Movimento de Igreja, :presente na Javentu.de Trabalhadora, �om a Tarefa prioritária e.�.espec,ífiM de Edueação dos jovens trabalhadores a partir de sua 
1111

realidade concreta de vida, dirige-se aos Sra. Cardeai,r,Arcebispos, ''!1\
Bispos e Prelados, membros da ONBB para info1'1118-los: 

,1,
11, 1 

·,111 ' 
1 I A JOC egtá em nova etapa de expansão nas áreas de meio:r 1!1"coneentração operária do pais. Neste trabalho não nos 1, 1 

l ·I 1
,1, 

1 

tem faltado o apoio de bispos, padres, religiosas e par- /1'; 1. 1 d d lln:>B B • ' 111 
tieu armente a CRP a Cu,, na pessoa do ispo re,.pon!Ja- 1: 1vel e assessoria da Linha 1. 

!i1:l1,; I; 
2 - A partir de,.ta expansão, considerando os grandes proble- 1(11mas que afetam a Juventude Trabalhs-dora hoje no Brasil , . 1a JOc decidiu abrir espaço mai_g amplo, onde os jovens 'trabalhadores de todo o pais tenham a oportunidade de_seencontrar para discutir as suas realidades de vida, eolocando em comum seus valores e aspirações.

3 - Tendo em r.onta suas experiênc-ias positiv�s com o 1'1,·Con-gresso Naoional de Jovens Trabalhadores realizado em, ' 1961 e os �ongresso de base reali�ados em 1964, a JOc,convoca o 32 Congresso Nacional de Jovens Trabalhadoresque se realizará em duas etapas:
12 - Congresso de base (bairro e oidade) entre janeiro e, maio de 1983 • 
22 - Congresso Naoional no m�s de julho de 19�3 crom local e data a serem confirmados.

i il i I'1 ' 

1 p'; 

1 ; 

Confiantes na ação de todos os seus militantes, na disposi -ção e capacidade da Juventude Trabalhadora e, espera�do contar coma sua costumeira colaboração, a JOc deseja que esta inieiativa sejauma contribuição à Igreja do Brasil na Construção do Reino de Deus.

2 
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JOVENS TRABALHADORES 



* * * 

.__--REFLEXÃO 
, 

BIBLICA 

( Lucas t.41 ) 

QUEM ,JÃ NÃO OBSERVOU UMA DAS PASSAGENS NO EVANGELHO, ONDE JESUS ES 
TÃ SENTADO ENTRE OS DOUTORES, OUVINDO-OS E INTERROGANDO-OS. TINHA APE:..NAS 
12 ANOS E TODOS QUE O OUVIAM, FICAVAM EXTASIADOS COM SUA INTELIG�NCIA E 
RESPOSTAS. PORQUE PARA ELES ERA DIFÍCIL CRER QUE ISTO SAIA DA BOCA DE UM 
JOVEM OPERÁRIO, FILHO DE CARPINTEIRO. 

JESUS vt O MUNDO COM UM OLHAR CRÍTICO - DE BUSCA - UM OLHAR DE JO
VEM, QUE t CAPAZ DE DESAFIAR O MUNDO. 

QUE SE ENTREGA TOTALMENTE Ã TAREFA QUE O PAI LHE CONFIOU, E QUE SE 
LANÇA AO MUNDO SEM TER RAÍZES FIXAS EM SUA CIDADE, SUA FAM!LIA. 

E ASSIM SÃO OS JOVENS TRABALHADORES DO MUNDO, SÃO CAPAZES OE ORGA
NIZAR-SE E TEM UM SENTIDO DE LIBERDADE E JUSTIÇA COMO ELEMENTOS IMPORTAN 
TES EM SUA MANEIRA DE VIVER. 

A VIDA DOS JOVENS TRABALHADORES SE MOVE NUMA LUTA CONSTANTE; CONTRA 
TODOS AQUELES QUE QUEREM USÃ-LOS E DIRIGI-LOS. 

SOMOS UMA FORÇA DE RENOVAÇÃO EM TODOS OS SENTIDOS. 
A JUVENTUDE TRABALHADORA TEM DENTRO DE S! TODA UMA VONTADE DE MUDAN 

ÇAS,TODO UM FUTURO A PROJETAR E CONSTRUIR, E A SUA HISTÕRIA QUE A CLASSE' 
OPERÃRIA CONSTRUIU COM LUTA, SUOR E SANGUE, A JUVENTUDE TRABALHADO:RA TEM 
QUE LEVA-LA EM CONTA NA LUTA PELA LIBERTAÇÃO DO HOMEM E DAS EXTRUTURAS 
QUE NOS OPRIMEM, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE NOVA SEM OPRESSÃO. 

HOJE NO MUNDO SÃO CERCA--DE 500. 000. ::>OO DE JOVENS TRABALHADORES EN.�.
TRE 14à 30 ANOS. 

" A  Juventude Trabalhadora acúmula uma força em potencial que, can� 

lizada numa mesma direção, fornecerão mais luz que a usina de ITAIPO." 

( IRAN) 



J,uv.ENTUO.E TRABALHADORA NO MuNoo 
São aproxima�arnente 500.000.000 jovens trabalhadores no mundo. 
T�nto nos paises ricos, chamados desenvolvidos(como o Quebéc) ,co

mo nos paises pobres, chamados subdesenvolvidos, os jovens trabalhadores' 
en�r�nta� graves problemas, que são causados pela ganância, exploração e 
utilizaçao do ser humano como fonte de lucro, pelos ricos donos das indús 
trias, e proprietários de terra em todo o mundo. 

Veja um exemplo do que vivem os jovens trabalhadores do Quebéc(Ca 
nadá) e na !ndia. 

, 

�=������JUEBEC--- Trabalho e.scmt10 atinge 

2, 2 milhaes de indianos 
Sobre uma população de 6 milhões 

de habitantes, existentes no Quebéc 
1.255.000 joven� de 15 à 24 anos,desses, 
quase 800.000 nao tem um emprego seguro. 

Que neste mesmo país, o desem -
prego e o vázio de perspectivas dentro 
de uma sociedade de consumo,faz com que 
o suícidio seja a principal causa de mor 
te de jovens de 15 à 24 anos.

-

'

INTERCÂMBIOS 
Aconteceram no mês de Julho, al 

guns interc�ios de Joves trabalhado = 
res de outros países, que vieram conhe
cer de perto a realidade do Brasil e co 
locarem pré gente como é no pais deles� 

Segue abaixo o que sentiram al
guns dos jovens trabalhadores que tiveram 

Viver e conhecer a realidade da 
Juventude Trabalhadora, para mim eram 
coisas relativamente diferentes.Antes de 
conhecer um movimento que tem como meta 
fundamental visar a Juventude Trabalha
dora (JOC), eu apenas vivia o drama de 
um jovem trabalhador,que não se preocu
pava em ver os problemas em conjunto , 
mas sentia o problema sozinha, e apesar 
de sentir não via saída para os mesmos 
apenas no fim do dia pedia a 'Cristo' 
para dar-me forças e acreditava que is
to era a lei da vida, que eu tinha que 
sofrer. 

Ã partir do momento que conheci 
a JOC mudou quase totalmente minha ma 
neira de ver a realidade não só do jo -
vem trabalhador mas da vida em geral. 

Senti também que o problema não 
atinge só a mim e a alguns jovens mi 
grantes que precisam de um emprego e de 
um salário, nem que o mesmo dê apenas , 
para ajudar no aluguel e o sustento( e 
o que há de pior um mísero sustento) ,mas
que o problema da Juventude Trabalhadora
é geral a nível de Brasil e de Mundo.

'º' \ DCLI - Ex!stem atualmente na ln 
d!3 mi-11� df' 2,2 milhões de pessoas vivendo sob 
rP{!1r.1 d, PScra,1dào. sem QUP os governif.> 
prO\ :nc:.11, IC'nham maior preocupaçao sob�e
" r1>no;1i-nc. E 2 _crime!"ª vez que isso é oficia 1 
mcn11 n'r,..inrecwn atr:,\·és de urr. iniorr.ie of1 

, ,�: , :!t)()rado por um delegado da com1�:i 
de casta, <' J!.n.tf.!0-<. êtrucos, Clepen<it>nte do go. 
n•rno 1crwr· , > documen!o assinal1:1. porPn1. 
qll(· • g \'t:r '5 pr(lvmciatS. na ma1ona dorr.1 
narios pelo �' ·tido do l'ongresso, tia j)nme1ra 
m,:11!-lrd lnmra t;andh1. negam a existênc1. 
de ,-....rr ;, 1·1uâc, 

, ·::•,r:;;w obser.a que no Estado de C 1h.�
,
i'"""k 1:.i nd!.i · homc:-.. , e mulheres são !ev:, 

<" .. por :C'o� í?ropnetc1rtos de terr,1s para tr::
t..,urnr p;.,,·! eles. encontrando-se na rond:çác 
<l-" l-st·r.i"os. As rciziões afetadas pela !*'Ca cu.,· 
1uma1 , ,-er locais onde Jovens são i;J•OCurad<!� 
J)l'hl'o auencndore!> e vendidos ·aos r,c,,<.. 
>tr:rnJetr,� propr:etâri(k; de restaurantes e de 
prost1hulos e a particulares·· 

l 'mvt>r..;1tarios que estudaram e., problema da
<"-<',an<ioo nJ 'ndia falam em cinco ou seis m1 
lhO<'S <i,• ix-s..;1,a!- que t;abalham como escra
vo-- &•u., estUd;>,<; ressalt.:im que a maioria est.1 
nessa �lluaçau desde seu nascimento por seu.<. 
pais nao terem conseguido pagar o que dE'viam 
aos ricos agncultores 

oportunicade de estar com eles. 

Conhecer representante da JOC 
de outros países foi muito impo� 
tante, para mim, passei a saber 
que não é apenas no Brasil,Jpor
que vejo que no Chile, Quebec e 
no Paraguay, também existem pro
blemas como aqui. 

Cheguei a conclusão também que 
existem jovens que acreditam na 
luta também fora do Brasil e q�e 
estes tem uma visão de luta nao 
apenas a nível de seu p�ís, ma�, 
a nível mundial. E tambem parti� 
do do conhecimento a nível de o� 
tros países deu-me força maior, 
para tentar buscar outras pesso
as que queiram entrar na luta 
oor uma sociedane ��is �usta. 



AquI em Campinas vieram 02 Para
guaios e 01 Chileno. 

Um dos Paraguaios ficou uma sema 
na Campinas. 

Eu percebi que ele questionava ' 
muito a gente e isto ajudou bastante. 

Ele trabalha na Construção Civil 
e como dirigente sindical 

A troca de experiências contri -
buiu prá que a gente tenha mais claro' 
os objetivos com os grupos de govens ' 
Trabalhadores que estamos formando nos 
bairros. 

----#.-----

Nosso companheiro Chileno nos 
impressionou desde o primeirocontato, 
por ser uma pessoa muito marcada pela 
dura realidade, que enfrenta todo o ' 
povo Chileno. E também nos transmitia 
�a grande força, quando falava de to-

da a riquesa de valores culturais e

das lutas do povo Chileno. 

Para nós militantes nos levou 
a sentir mais o conjunto da JOC 
enquanto Movimento Internacional 
na visita do Cayo em Campinas, o 
que mais marcou foi a experiên 
eia dele com grupos de jovens. 

------ �-----

E também o Normand um jovem 
de Quebéc, que se adaptou o máxi 
mo à realidade do Brasil, diz 
ter sentido na pele o nosso geito 
de ser e de agir. 

NORMAND nos falou da Realida-
de da Juventude Trabalhadora de 

QUEB�C e da AÇÃO COMUM, que a 
JOC do QUEBtC desenvolve frente 
alguns principais problemas que 
atingem os jovens trabalhadores 
como o DESEMPREGO e as MÃS CON
DIÇÕES DE TRABALHO. 

O que cresceu em nós a visão 
a nível Nacional e percebemos 
também que nós somos companhei 
ros a nível mundial. 



Neste periodo às eleições, é o assunto mais debatido na televisão, rádio,jo� 

is, entre os candidatos e entre os grupos organizados, etc .. 

E entre os jovens trabalhadores, a::no tan sido discutido isso? 

Porque os jovnes pensam assim? 

"Aoontece que nunca houve interesse por parte de nossos governantes de esclare_ 

cer ao povo o que é política e tão pouco se interessam que nós entendarros e participe -

nos politicamnte, o que eles queran é que nós continueros sanpre pensando que participar 

politicamente, é no dia de eleições, ir na urna, votar no candidato e no partido que eles 

queran e� naquele que consciêntEm=nte poderros escolher. 

E cx:m:> votar?

Votar neste país sempre foi uma coisa mui.to cx:mplicada, e agora cx:m·a refo� 

lação partidária e cx:m as manobras que o governo van fazendo para se garantir no p:,der,'

as coisas cx:mplicararn ainda mais, 

fl.ll'ldirtl::> a cuca. 

Neste conjl.ll'lto de partidos, taros o partido do governo que defende essa si

tuação que estalTos viven:k>: desanprego, salário baixo, etc •• 

Taros o partido de oposição ao governo, que discorda dessa situação. Mesno en 

tre esses partidos de oposição teros que estar de " ows e ouvidos an pé para ver se 

é oposição IreSnO", quer dizer, se defendem realrrente os interesses dos trabalhadores,ou 

se em nare dos trabalhadores defende os interesses de anpresários e latifundiários, pois 

neste m::me1to todos falam dos trabalhadores, mas taros que conhecer a história de cada 

partido, porque tangente de gravata e muita grana falando em nane do trabalhador. 

Varros ver um pouco de cada um deles, mas é necessário continuar aprofundando ' ' 

cx:m nossos ccmpanheiros.



PARI'IOO OC6 TRABAI.HAOORES:- Líder Nacional: lll.Ís Inácio lllla da Silva (� Lul.a) 

- Partià:> nascido das bases
- Está envolvido cx:m a luta dos trabalhadores do Brasil.

P�: - Fala em acabar cx:m a ditadura militar e dá liberdade a todo o EX'VO· 

- Pennitir que o povo tenha voz na poiltica

- Fazer cx:m que os trabalhadores decidam o que fazer cx:m a riqueza que produzem

- Acabar can a Iei de Segurança Nacional.

- COOstrui.r uma sociedade sem exploradores e explorados.

- Luta pela liberdade a auton::mia sindical e direito à greve.

PARI'IOO 00 M'.JVIMENro DEMX:RÃTICO BRZ\.SILEIOO:
( casado de novo cx:m o PP) • Líder Nacional: Ulisses Guimarães

- Partido nascido e'» antigo MDB
- Fonnado pelas classes polulares, e clas-

se média

�: - F?la em derrocrácia e participação de 
da;. 

- I.nta pelo voto livre

- PratDVe a justiça social

- Luta pela Assanbléia Nacional Constituinte

PARl'IOO OEMX:RÃTICO TRAPAIH[STA:- Líder Na

cional: Ie:>nel Brizola. 
- Nasreu da divisão do PrB

- Partido fon:nado por empresários, gente de

classe médiae trabalhadores marginalizados.

- Partido orientado por idéias estraD;Jeiras

principalirente a dem:x::racia social da Al� e da França.
PR:X;RAMA: - Fala da Assenbléia Constituinte e o oontrole do Capital Multinacional 

- t a:ntra o élllilUll.o de r&rlas.

P�: 

- Quer a refonna agrária, liberdade sindical, e direito à greve.

PARl'IOO TRABAIHISTA BRASII.EIOO: Líder Nacional: Ivete Vargas.

- Partido do agrado à:> governo
- Apóia o Capitalisno

- t uma tentativa de ressucitar o PTB do tempo de Getúlio Vargas

- Pooex> se sabe a respeito desse partido

PARl'IOO DEMX:RÃTI<X> &X:IAL: L!der : José Samey 

- to partió:> do presidente Jõaó Figueiredo.

- Nasceu da antiga �

- Deferrle as grarx1es e:tpresas nacionais e estrangeiras.
:"" t ai;x:>iado pelos latifurrliária; e militares •

P�: - Fala da valorização dos direito hUI'llal'OS · 

- Defen:!e a liberdade para todos

-Defeme a Refonna Agrária
- Fála dos salários ·ustos e - para todos.



Nos bairros passamos anos e anos 

sem escola, água, creches, nos ' 

falta quase tudo, muitas vêzes

até casa. 

E o que acontece nas epocas de ' 

eleições? 

" No meu bairro, por exemplo, a 

muito tempo que nós moradores es 

tarnos reinvidicando escola e cre 

ches. O prefeito sempre fez de ' 

conta que nem houvia. 

No inicio 

A escola nao 

deste ano eles começaram aconstruir uma escola. Veja so. 

está aem na metade da construção e já foi inalgurada 2 

, vêzes, a primeira vêz quando foi colocado o primeiro tijolo. Na inalgura 

ção encheu de político do partido do prefeito da cidade, para fazer comi 

cio, que prometeu até o sapato para o povo. A segunda vêz foi quando co

meçou subir o alicerce, e mais discursos e mais promessas. 

Já está marcada a terceira inauguração, e acho que agora é para c� 

memorar a metade da construção. E quando chegar, mais às vesperas das' 

eleições naturalmente vão inalgurar a cobertura. 

Muitas obras ficam só na cobertura, 

e outras pela metade e o acabamento fi -

nal fica para aeleição seguinte. 

Nestas alturas quem mais leva van

tagens é o partido do governo que mais ' 

tem dinheiro. Usam dinheiro do povo para 

campanha eleitoral. 

Sempre quando reinvidicarnos alguma' 

coisa para o bairro, ou quando os funcio 

nários públicos reinvidicam coisas 

seus d reitos a resposta é sempre: 

"Não ternos verbas". 

dos lo bctlrro Ol'ldtl 11oci M0"2. ,tât, uttá. 
ao,n� c:ot:a• -puw«daa? 

Você já observou corno anda as campanhas eleitorais? De onde sera 

que vem esse dinheiro? Você ja observou quais os partidos que mais sastam 

? 



com as propagandas na rua, na televisão, no jornal? 
Pois é companheiro já está aí 15 de Novembro. E neste dia vamos e�

colher prefeitos, vereadores, deputados e governadores. 

A escolha desses é também uma responsábilidade de nós 

lhadores. Por is�o o nosso voto deve ser consciênte. 
O voto é livre, direto,ning�;m 

pode obrigar ninguém a votar nesse 

ou naquele candidato. 

Mas na prática, não é isso o 

que acontece.Na f.rática existem va/ 

rios tipos de voto, que são causado� 
pela falta de imformação do povo, V! 

mos ver quais são: 

Voto de cabresto: O fazendeiro, o prefeito, o patrão obriga os em
pregados, até mesmo seus vizinhos, a votarem num candidato que ele apoia; 

tem que votar no canpidato do patrão para não perder o emprego. 

Voto Comprado: O candidado compra voto, com dinheiro, emprego, remé 
' 

dios, e outros favores ou promessas. 

Voto de fidelidade: Voto de amizade para um candidato da família ' 

tradicional que sempre ajudou os pobres. 

Voto de Gratidão: A passoa se acha na obrigação de dar o seu voto' 

a um candidato, porque recebeu favores pessoais, favores médicos, ou ou -
\ 

viu falar que ele fez melhoramentos em seu bairro.� 

Voto de Boca de Urna: A pessoa, nao sabendo em quem votar e só qu� 

rendo cumprir o dever, vota no primeiro candidato que alguém, na boca da 

urna, lhe sugere. 

Voto em Branco: O eleitor nao se preocupa com a política ou que nao 

quer votar em ninguém deixa a cédula em branco. 

Voto Nulo: Alguém que insatisfeito ou por protesto escreve uma fra

se, um palavrão, ou passa um risco na cédula. 

Voto Empacotado ou Vinculado: Por decisão do governo, os candidatos 

em todos os níveis(federal, estadual, municipal), devem pertencer ao mes

mo partido, e a vinculação dos votos.

Voto Livre ou do Trabalhador! O voto do jovem trabalhador deve ser' 

consciênte, e deve ter um objetivo bem definido,fortalecer a organização' 

dos trabalhadores, para que ele possa exigir seus direitos. 

Portanto devemos analizar as partes importantes dentro' 

desse processo eleitoral, a importancia das eleições, quais os principais 
problemas, nós trabalhadores sentimos, quais são nossas reinvidicações 

e quais os e·candidatos se ______ 
dos traba 

lhadores. 
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Nós militantes da J0C realizamos o nosso 229 Conselho Nacional nos 
dias 13 à 23 de Julho em Volta Redonda (Rio), estava presente mais de 80 
pessoas entre militantes e convidados. 

O objetivo do Conselho foi analizar a realidade. avaliar a nossa ' 

caminhada nos ultimes 02 anos, redefinir 
I 

planejar o trabalho do movimen
to a partir de nossas experiências e definir os passos do 39 Congresso Na

·!,O 
cional de Jovens Trabalhadores até a realizaçio naciona�tabriunovas pers-
pectivas para o nosso trabalho.

No conselho analizamos a realidade econômica, política,movimento 
operário e um estudo da Igreja. O ponto alto da nossa análise foi a reali 
dade da Juventude Trabalhadora. 

Um dos momentos importantes do conselho foi a avaliação de nossas• 
ações nos ambientes de atuação: fábrica, no comércio, nos bairros e nos 
grupos de jovens. O conselho foi um momento muito importante de decisões, 
correspondendo frente o trabalho que estamos desenvolvendo. 

Também contamos com a presença de D.Valdir Calheiros, que muito 
nos animou e deu forças frente a realidade que vivemos. 

hAZER o 

ELEIÇÕES? Você já sabe o que é bom e o que e ruim? 
O que voce quer, e o que nao quer? 

Analise: - O bom e o que voce quer co;o sir2� e
- O rui� e o que você não quer com o sinal®

-Nulo o - PT o -Suja O-!)emocracia 

-Em branco o - PTB Ô -Corrupta O Ditadura 

-Vinculado o PDT Q -Honesta Ô-Direitos 

-Livre o - PMDBO -De Elite O-Justiça

-De Cabresto o PDS Q -Popular O-opressão

-Comprado o -Desonesta O -Desemprego 

-Direto o -ParticipativD.uns Pobres 
tros "'icos 

-De Fidelidade o -Miséria

-De Gratidão o 

-De Boca de Urna 8
A•� 

UMA�
- Consciênte �I •• 

-Não Votar o 

o 
o
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RECADO_AO 
RABALHAOO 

DOM PAULO EVARISTO AR 

Rumo ao 3 � congresso 

da juventude trabalhadora 
Na próxima quarta-feira, díâ 25 de agosto, 

-comemora-se o Dia Internacional da JOC. A comemora
ção deste ano vai :tembrar também que. nessa mesma 
data, há 25 anos atrás, trinta e dois mil jovens trabalha
dores cristãos desse Movimento, fizeram uma peregri
nação a Roma, vindos de noventa e cinco países do mun

do. Entre eles, encontravam-se cento e cinquenta brasi
leiros. 

E vai !ler nesse dia de dupla comemoração que 
será lançado oficialmente, no Brasil, o 3. 0 Congresso 
Nacional da Juventude Trabalhadora. promovido e or
ganizado pela JOC. 

Convém lembrar, para compreender bem a im
portância desse congresso. que os dois anteriores se 
realizaram há muito tempo atrás. O primeiro, em 1961, 
e o segundo, que só ficou nos congressos de base. no ano 
dificil de 1964. 

Nesta semana começa entâú a tomar impulso, em to
do o Brasil, a preparação desse congresso, previsto pa
ra o mês de julho de 1983. Entre janeiro e maio do ano 
que vem, realizam-se os congressos de base, a nivel de 
bairro e de cidade, para que os jovens trabalba"dôres se 
encontrem para discutir suas realidades de vida e colo
car em comum seus valores e aspirações. E, pouco a 
pouco, irão sendo reunidos os elementos que deverão 
permitir que o Congresso Nacional indique caminhos de 
Juta para superar tanta injustiça que pesa sobre o traba-. 
Jhador brasileiro 

Quando se diz que o Brasil é um país jovem, se está di
zendo que a maioria de sua população é jovem. Isto é •. 
gente que luta pela vida com aquela alegria de quem 
carrega esperança. Esperança na possibilidade de 
manter. ao longo da ,·ida. aquele espírito de fraternida
de que o jovem tem sempre naturalmente consigo. Ale
gria e esperança que tornam o ser humano criativo. ca
paz de encontrar os meios e condições '9lessãnos para 
que a fraternidade triunfe. 

Como todo jovem, o jovem trabalhador brasileiro car
rega consigo, apesar de todas as dificuldades que en
frenta. a alegria. a esperança e a criatividade. Mas 
ouando a sociedade é demasiadamente injusta. não é

r'âcil manter o otimismo. Se a opressão ê muito forte. lo
go o jovem toma feições de adulto. e logo o adulto se en
tristece no sofnmento. 

Meu recado de hoje se dirige, portanto, particular
mente a0 jovem trabalhado� Para pedir-lhe que acom
panhe ?.jum· colabore. paruc:,pc da. p:-t>paração do con
ere!-'-<• :iue a JOC e5�a orgar.;z.anac rara que esse con
e��.,., possa sera d05ede aii:ntc-, que rr.antenha acesa o 
rn;; ,or '< ·n;x- p05;;ive!, no fl'VE'rn rrâ b!al�wdor brasileiro, 
,. ,,;Pgn;,. é:I '"Sf>e,;,n�·a e o criatlndade de qut- :i<'<'essita· 
mos para que, em. n055c país, vença a J11!otJÇ3 
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3.º CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES

JOC • Juventude Operária Católica

São Paulo. Julho 83 

BOLETIM DE IMPRENSA DO 32 CONGRESSO 

NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES: 

A Juventude Operária Católica Brasileira, consciente do seu papel 

junto à Juventude Trabalhadora do Brasil, considerando o momento 

por que passa a Sociedade Brasileira em Transformação, toma a ini 
ciativa de Convocar o 3i Congresso Nacional de Jovens Trabalhado
res. 

Este Congresso tem como finalidade levar à Juventude Trabalhadora 

a assumir o seu papel na Caminhada Histórica de Libertação e Cons 

trução de uma Sociedade Nova. 

Os Congressos 'tue se realizarão nos bairros e ci,dades, nos meses 
de janeiro à maio,elegerão os delegados ao Congresso Nacional que 

se dará no mês de julho de 83, nos dias 22,23 e 2-4,na cidade de 

São Paulo. 

Prente a isto,como Comissão Organizadora do 30 CongTesso Nacional 

de jovens Trabalhadores, apelamos para os meios dt? Comunicação, 
(Rádio, Jornais e TVs.,) e a toda a Sociedade à cont,ribuir para 

a reaiização deste importante acontecimento. 

Comissão Organiza.dora do 3 o Congresso 

Nacional de Jovens Trabal.haa\tores. 

')bs: Nota distribuida a imprensa e entidades, como divulgação ,do 39 Con 

gr.esso Nacional de Jovens trabalhadores. 
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-- O QUE E PSICOLOGIA? 
"Enfim, que é SERVIÇO? O serviço não é uma qualidade, não é uma atividade, 

não é um desempenho. É uma demonstração de VIDA. É um instinto da Alma. É por 
excelência a técnica das corretas relações humanas." (D.K) 1932 

:b!ste texto é iniciado com a
· · ':mensagem do mestre Tibetano,
por entender que a psicologia é
uma ciência que ajuda-nos a um
melhor relacionamento com o
próximo e com nós mesmos.

"A função humana é um canal, 
um conduto, uma rede de 
transmissão que deriva sua energia 
de uma fonte. Vem da Fonte, 
portanto, uma emanação constante 
da energia doadora de vida, que 
busca atingir a sociedade através 
de seus indivíduos, que deseja 
chegar à vida, até o mundo."(1) 

Pode-se dizer que a psicologia 
ajuda a limpar esse canal para que 
a energia possa fluir livremente. 
Energia essa que para Freud se 
divide em: 

1D: zona inconsciente, 
abrangeria todos os impulsos 
primários, todo o conjunto de 
conteúdos herdados. 

EGO: a zona da consciência, o 
elemento conciliador, solucionador, 
planejador, intermediário entre o 
1D e o mundo externo, responsável 
pela combinação entre a imagem 
mental e a realidade objetiva.O 
EGO, pois, busca o relacionamento 
com o ambiente. 

O SUPEREGO, por sua vez, é a 
consciência moral, o censor, a voz 
da sociedade interiorizada. 
Representa as normas, as 
exigências, os valores que são 
transmitidos à criança e 
incorporados pela persona
lidade.(2) 

Já Jung dizia que a psicologia se 
ocupa do que é eterno no Homem. 
Introduzindo os conceitos de 

2 - Juventude Trabalhadora 

Inconsciente Pessoal, o que 
pertence ao indivíduo, pelas suas 
percepçóes sublimares e por 
inúmeras experiências esquecidas, 
é exclusivo de cada um. 
Inconsciente Coletivo, como o 
depósito de todas as experiências 
da humanidade, é o material 
desconhecido de onde emerge a 
nossa consciência. O Self seria o 
centro, o interior, onde está 
armazenada toda a sabedor�a do 
indivíduo e da humanidade. 

Devemos ver a psicologia não 
como um a ciência que tudo explica, 
tudo cura, ou que para tudo tem 
uma resposta, mas sim como um 
farol que nos ajuda a eliminar os 
caminhos que trilhamos, tanto 
interiormente, para que nós 
enxerguemos também como fontes 
de Luz, como exteriormente, 
quando muitas vezes não consegui
mos enxergar por onde prosseguir. 

Certamente que em uma 
sociedade, onde os direitos 

elementares da maioria da 
população não são respeitados, a 
psicologia acaba se tornando um 
serviço, onde somente uma elite 
tem acesso. As políticas ou ( ou a 
falta de) políticas de saúde, não 
levam em conta as necessidades 
da população ou dos indivíduos, no 
seu conjunto ou integridade. 

Por outro lado ainda existem 
muitos preconceitos em relação a 
psicologia, vista como sendo coisa 
só para ricos ou para loucos. E no 
mundo corrido em que se vive as 
pessoas não se preocupam de 
cuidar da sua saúde mental, 
havendo com isso tantos 
neuróticos, tantas pessoas 
estressadas, etc. É importante ver 
que há outros aspectos ligados a 
saúde mental. É preciso que a 
sociedade como um todo ofereça 
aos indivíduos condições de viver 
com dignidade, e não tenham que 
sofrer as consequências do 
desemprego, da fome, dos 
desgates por horas excessivas de 
trabalho, a alienação de si mesmo, 
o individualismo e outras coisas
mais.

É muito complexo tratar de um 
tema como a psicologia sem 
abordar diversos outros aspectos. 
Porém, é importante deixar de lado 
os preconceitos que se possa tem 
em relação ao assunto, para melhor 
compreender como a psicologia 
pode nos ajudar a viver melhor e 
como se pode incluir o direito ao 
seu acesso, ao lado do direito à 
saúde. 

Sem esquecer que mente sã é 
também corpo são. 

Glaucia Rodrigues é pslcotepeuta 
especializada em abordagem corporal. 
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ALEM DO HORIZONTE 

!lf:;os últimos anos, a saída de
UM!i&milhares de brasileiros do país,
em busca de trabalho e salários
compensadores em moeda forte, tem
ganho as páginas dos jornais. Neles
se assoe.iam imagens de
prosperidade, de um Brasil que deu
certo, com outras de fracasso,
preconceito e humilhação. A
emigração é um fato novo na história
brasileira. Não é um fato inocente,
diante do fosso que se abre cada vez
mais entre os países ricos do norte e
os países pobres do sul, diante do
fluxo massivo de trabalhadores do 
Terceiro Mundo que tentam a sorte no 
Primeiro Mundo e diante das políticas
neo- liberais e recessivas, que
castigam sociedades economica
mente injustas como a brasileira. 

A emigração tornou- se visível com
o recrusdecimento da inflação no fim
do governo Sarney e com a política
neo- liberal dos anos Collor. Os jovens
man ifestam assim um desejo
crescente de sair do Brasil, para se
aventurarem nos países ricos,
sonhando reverter a própria sorte.
Desta maneira, a emigração brasileira
entra na grande massa dos fluxos
migratórios, que se dirigem aos países
desenvolvidos. Os brasileiros se
confundem com os demais latinos que
emigram para os EUA, com os
africanos e árabes que vão para a
Europa, com os  asiáticos que
trabalham no Japão. 

SONHO E REALIDADE 

Os países que têm comunidades
brasileira mais consistentes são Portu
gal, Japão e EUA Dos países da CEE,
Portugal é aquele que mais tem atraído
brasileiros. No entanto, os portugueses,
que até pouco tempo simpatizavam
com a presença brasileira, começam a
se preocupar com o crescimento do
número de imigrantes. Em 1991,
haveria 12 mil brasileiros legalizados,
para outros tantos 50 mil ilegais.
Recentemente, o caso dos 11
brasileiros retidos no aeroporto de
Lisboa pôs a nu o rigor com que a
polícia vem atuando nas fronteiras. E ,
de fato, Portugal e Espanha, para se
afinarem às exigências impostas pela
CEE, começam a fechar as fronteiras
aos remanecentes das antigas colônias.

Um outro país que tem atraído, nos
últimos anos, massas de brasileiros é o
Japão.A partir de 88, o aumento de
vistos entregues pelo consulado do
Japão cresceu assustadoramente: em
88, 8.602, em 90, 48.636. E, realmente,
o déficit de mão-de-obra no Japão é de 
cerca de 1,5 milhão de postos de
trabalho, rejeitados pelos japoneses,
provocando uma grande vinda de
imigrantes, dos quais cerca de 70 mil
são brasileiros. Este flwfo está muitas
vezes ligados à empreiteiras de
agenciamento de mão-de-obra, que
agem sem escrúpulos, realizando um

verdadeiro tráfico de trabalhadores.
No entanto , talvez o maior grupo

tenha tornado como direção os EUA.
Estimativas de um jornal norte
americano apontam para cerca de 500
mil o número de brasileiros nos EUA, a
grande maioria sendo clandestina.
Embora os brasileiros procurem se 
distinguir da massa dos hispânico
americanos, a grande maioria é fadada
as mesmas condições de vida. 

Contrariamente a imagem veiculada
pela mídia, como todos os emigrantes,
os brasileiros se submetem a condições
de vida degradantes e a trabalhos não 
espeçializados, caindo por vezes na 
prostituição e no tráfico. 

A recente emigração brasileira, uma
perplexidade -diante de um país que
sempre se vangloriou de sua imensidão
de recursos e de sua fartura de
oportunidades, nos leva a questionar o
processo de desenvolvimento social e
econômico, que está sendo imprimido
em nosso país. 

É importante que os jovens
trabalhadores façam uma reflexão desta
situação, e encontrem maneiras de se 
organizar e lutar pelo direito e
oportunidades, tanto profíssionais,
quanto de acesso à educação.e não cair 
na ilusão de propagandas enganosas de 
sucesso lá fora. 

Sidnel M. Dornela, 
é do Centro ge Estudos Migratórios. 
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, AIDS: 
.. NÃO AO PRECONCEITO 

::=:t-=:: ···=���'i:\;"i:!t:
·:AIDS:· em muit?s, _a palavra

' ;· · - ,  ?'\ provoca 1nqu1etude.Esta 
enfermidade mortal assus ta. A 
pandemia é considerada castigo divino 
e eles se negam a pensar que possam 
adquiri-la. Há também aqueles que 
são indiferentes, não crêem que ''algo" 
possa lhes suceder e se desiteressam 
do problema. Porém, as estatísticas 
são insistentes. a enfermidade cresce 
em proporções geométricas. Está 
afetando crianças.mulheres, homens. 

A AIDS atinge as mulheres de 
diversas maneiras. Algumas têm AIDS 
e estão convivendo com isso todos os 
dias. Muitas mulheres tem família, 
marido. filhos, amigas, amantes com 
AI OS ou em risco de se contaminarem. 

As pesquisas mostram que um 
grande número de mulheres com AIDS 
( HIV positivo) são "donas de casa" e só 
tiveram um parceiro sexual nos últimos 
anos, ou seja. são monogâmicas. 
Portanto, são mulheres que não tem o 
chamado "comportamento de risco", 
que se acham seguras dentro de suas 
casas ou de suas relações monogâmi
cas, não transam com outras pessoas, 
nem usam drogas injetáveis, e não 
estão livres do risco de contrair HIV. 

O que é AIDS? é uma sigla que em 
português significa Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 

As formas de passar 
o vírus (transmissão)

são as seguintes:

- relações sexuais orais
ou com penetração
(pela vagina ou pelo ânus)
sem camisinha.

- sangue e seus derivados
contaminados (os derivados
do sangue são plasmas,
polpa de hemácias,
imunoglobinas, soro
sanguíneo, etc.),
agulhas não esterilizadas
usadas para aplicação de
remédios ou drogas na
veia, tatuagens e
aculpuntura, sangue
menstrual;

- da gestante para o feto,
na gestação 
ou durante o parto. 

L----� .. ��w,__ ___ _. 
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SÍNDROME: é um 
conjunto de sintomas 
ou sinais de uma 
doença.Síndrome de 
gripe por exemplo • é 
o conjunto de sinto
mas e sinais tais
como dor de cabeça,
dores no corpo e
febre que a carac
terizam.

IMUNODEFI

CIÊNCIA: quer dizer 
que o corpo perde sua 
capacidade de se 
defender de doenças. 

ADQUIRIDA: 

significa que a pessoa 
contraiu o HIV de 
outra pessoa, isto é, 
que é transmissível. 

A AI OS não é uma 
doença, mas um 
conjunto de sintomas 
e sinais, causado por 
um vírus chamado 
HIV. O HIV é um 
m i c r o o r g a n i s m o  
(micróbrio) que ataca 
o mecanismo de
defesa do corpo 
humano, deixando-o 
enfranquecido e 
facilitando o surgi
mento de uma série 
de doenças que podem levar a pessoa 
à morte. 

Ser solidário e cuidar de uma pessoa 
com AIDS, não contamina ninguém 
com o vírus por causa da doença. O 
vírus não passa de uma pessoa para 
outra pelos contatos de todo dia. Esses

contatos não transmitem AIDS: 

beijar, abraçar, utilizar o mesmo copo, 
os mesmos talheres, o mesmo vaso 
sanitário, as mesmas roupas e lençóis, 
banhar-se na mesma piscina, fumar do 
mesmo cigarro, manter relações 
sexuais usando camisinha. A AIDS 
também não é transmitida pelo suor ou 
pelas lágrimas. A AIDS não é 
contagiosa como a gripe ou a hepatite. 
O vírus não flutua no ar, nem passa 
através de objetos tocados pelo doente. 

AIDS E RELAÇÕES SEXUAIS 

É preciso lembrar que o vírus da 
AI OS pode ficar adormecido por muitos 
anos sem a pessoa saiba. Por isso, 
quando uma relação entre duas 
pessoas inclui sexo, o melhor é 

conhecer os hábitos do parceiro. Mas, 
às vezes, é difícil perguntar sobre a 
fidelidade num namoro ou casamento. 
Então, nestes tempos de AIDS, é 
preciso conhecer os riscos para 
escolher a maneira de transar e ter 
prazer sexual. A AI OS veio mexer não 
só com o sexo, mas com prazer, desejo, 
fidelidade, infidelidade, homosse
xualismo, bissexualismo, amantes, uso 
de drogas, liberdade, respeito. A 
conversa agora é para todas as idades: 
crianças, jovens, adultos, velhos, 
homens, mulheres, na escola, no bar, 
na praça, no dia-à-dia. 

Por tudo isso e muito mais, tem que 
conversar, trocar idéias, inventar, rein
ventar, encontrar soluções, para não 
deixar de viver e ter prazer de viver. 

OUSE, USE, 
ABUSE DA CAMISINHA! 

Regina Rodrigues de Morais, 

é do Coletivo Feminista 

Sexualidade e Saúde. 



CIDADANIA 

E 

RECICLAGEM 

A crise que vivemos têm levado à economia 

informal milhares, senão milhões de trabalhadores 

desempregados. Uma parcela desses trabalhadores, 

sem outra altemativa 1w mercado formal, vêm 

desenvolvendo um trabalho que, ao mesmo tempo 

que é útil à sociedade, é também uma alternativa 

de organização do setor informal. 

Trata-se da coleta de materiais recicláveis. 
Trabalho este que vêm sendo desenvolvido pelos 

conhecidos "catadores de papelão". 

=(\)::, a maioria das vezes o
.. � ,., , trabalhador, que até pouco 
tempo estava com seu emprego e, 
bem ou mal, dele sobrevivia, vê-se na 
rua, sem poder pagar o aluguel e sem 
as mínimas condições de sobre
vivência. Então, depois de muito 
procurar e não obter êxito, ele vai para 
a rua, e uma das coisas que começa a 
fazer é catar papelão. 

"Eu vim de Salvador, e depois de ir 
e voltar muitas vezes, resolvi trazer 
Neuza e ficar um tempo aqui", conta 
Carlos Magalhães, que além da esposa 
está acompanhado de dois filhos 
pequenos. "A viagem foi  longa. 
Paramos em Vitória(ES), Brasília e 
Minas Gerais, antes de chegar aqui", 
continua. 

Mas esse trabalho que é feito pelos 
catadores, de retirar o lixo reciclável 
das ruas, nem sempre é bem visto pela 
população, que marginaliza os  
catadores. Além desse agravante 
maior, tem ainda a exploração por parte 
da maioria dos depósitos a quem os 
catadores vendem esses materiais. De 
uma forma ou de outra o catador fica 
ligado ao depósito. Seja por dormir lá, 
ou por trabalhar com a carroça do 
depósito. Isso cria um vínculo nem 
sempre fácil de se desligar. Além disso, 
paga-se um preço injusto por um 
trabalho tão importante. E, fora o 
espaço e o banho, tudo mais tem que 
ser arranjado pelo catador: a cama que 
dorme, o colchão, a comida. 

EMPRESA POPULAR 

Mas há também uma iniciativa dos 
próprios catadores que vem dando 
certo. É o trabalho em cooperativa. 

O rganizado por catadores e 
contando com a ajuda de outras 
organizações, como a OAF (Orga
nização de Auxílio Fraterno), a 
COOPAMARE (Cooperativa dos 
Catadores de Papel, Aparas e Mate riais 
Recicláveis Ltda.) já vem desen
volvendo esse trabalho há mais de 4 
anos. Mas a idéia nasceu à muito tempo. 
Em 83, um grupo de freiras beneditinas 
da Liberdade e alguns catadores já 
juntavam e vendiam materiais 
recicláveis. Desde esse tímido começo 
e contando com poucos catadores, a 
idéia foi crescendo, passando por 
Associação e hoje, a então 
COOPAMARE, conta com um quadro 
de 52 sócios e mais 28 em processo de 
formação.· 

Mas todo esse processo não foi 
fácil. Em 88 os associados procuraram 
o SENACOP ( Secretaria Nacional de
Cooperativismo), extinto pelo governo
Collor, e este órgão se prontificou a
ajudar com assessoria, na formação
de uma empresa popular. Para viabilizar 
o empreedimento, os associados
contaram com um empréstimo do 
BNDES. Hoje a Cooperativa já conta

com um conselho administrativo e 
conselho fiscal, com renovação a cada 
4 anos. Assim funciona desde 89, 
quando foi oficialmente fundada, com 
21 sócios. De tudo que é vendido 10 % 
fica para a administrar a cooperativa e 
os outros 90 % são divididos entre os 
associados. Além do papel , 
comercializam o vidro, o metal e o 
plástico. 

José Amado, da administração da 
COOPEMARE. nos diz: " O trabalho 
mais importante. além do ecológico, é 
o de mostrar à população e ao próprio
catador, o papel que este desempenha
na sociedade. Aqui, para se tornar
sócio, antes fazemos um trabalho de 
aprendizado, onde ele descobre seu 
valor e vai assumindo, aos poucos, a
responsabilidade que está em suas 
mãos. Tem aqueles que só querem
fazer um bico e depois voltam a procurar
emprego, mas como ajudantes, pois
não tem profissão, eles ganham menos
e acabam voltando aqui".

1 niciativas como essa, além de outras 
já existentes no país, precisam do apoio 
da sociedade civil, do Estado, para 
formalizar o trabalho que à cada dia se 
faz mais necessário. 

David Ferreira, 
membro do Conselho Editorial 
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O]. T entrevistou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo e Diadema, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Ele nos Jala das 

lutas e caminhada na região do ABC, e questões atuais do sindicalismo. 

v� )?''''. (. i1 i! . ,  . . fü\,. · Kf tM A gente Jª conhece o V1centinho. Mas 
�'.ll@t:�,�&1k.)l} nós queriamas uma apresentação 
contando um pouco da história do Vicentinho. 

Vicentinho: Bem, eu sou presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 
Diadema.membro executivo da Central Única dos 
Trabalhadores. Vim do nordeste, sertão do Rio Grande 
do Norte. Vim para São Paulo em 76.Em 78 entrei na 
Mercedes Benz. Sou funcionário da Mercedes Benz 
até hoje. Virei diretor do sindicato em 1981, fomos 
cassados em 83. Como um desafio a própria lei 
voltamos ao sindicato em 84. Entrei como secretário. 
Em 87 eu fui eleito presidente. E agora é meu segundo 
mandato como presidente. 

W�V" 9; À partir dessa experiência que você
{ {} lf viveu, poderia traçar um perfil da classe 
2 .� - ' ' '  
;,;'.;\y:,,,,dl\,,,,d'/i trabalhadora e do movimento sindical? 

Vicentinho: Eu me lembro que era uma época de 
pleno emprego. Era o auge aqui da indústria 
automobilística, de salários, mas o movimento sindical, 
era um movimento atrasado, que estava começando. 
E tanto que em 79/80 foi época que começou as 
grandes movimentações. 79/80 foi o ano das grandes 
greves, também foi o ano do aprendizado , de 
compreender o que era o Estado, as leis trabalhistas, 
a postura patronal. Fez com que a gente se preparasse 
mais.Verificasse nossas falhas na organização de 
base, na formação.Hoje existe um movimento sindical 
mais organizado, mas infelizmente a situação salarial 
dos trabalhadores continua cada vez mais grave, o 
desemprego maior ainda. 

Vicentinho: Olha, eu acho que estamos vivendo um 

o mesmo objetivo de
parar a produção, sem
entretanto ter que fazer
greve com grandes
mobilizações. Parando
setores estratégicos. E,
felizmente, temos que
adotar novos métodos.

ar;;, J ���l;i;} 
de da classe trabalha
dora brasileira, ou é a 
realidade do ABC? 

Vicentinho: Primeiro. 
eu acho que esta é uma 
realidade nossa. Exis
tem muitas categorias importantes e eu destaco o 
setór público que estão fazendo grandes greves, que 
nós respeitamos e apoiamos. É o setor que esta 
sendo mais arrazado. Existem realidades diferentes. 

Vicentinho: É preciso aprofundar e ter como prioridade 
a formação. Daí o investimento na formação. A 
consequência deste investimento é ter condições de 
fazer greves que não seja somente pelo salário. 
Formação não só através de cursos.mas de atividades 
solidárias, culturais, recreativas e sempre com um 
entedimento, a luta é o grande passo pra formação. 

E a juventude dentro disso tudo? 

momento de transformação em nosso país. Uma Vicentinho: Nós não temos aqui, em função da 
coisa era viver na época da ditadura militar, outra era atuação de nosso sindicato, uma realidade como em 
viver na época do Sarney, outra era na época do outros lugares, que é o jovem sendo expoliado, 
Collor de Melo. Outra coisa é viver nesta época, agora trabalhando sem carteira assinada. Nós já tivemos 
do Itamar. São momentos diferentes. Na essência vários encontros pra discutir o jovem e o mundo do 
significa o aperfeicoar da exploração capitalista. trabalho, discriminação do jovem na fábrica. Agora, 
Paralelo a isso houve acontecimentos como a derrota inclusive estamos vivendo um drama, que é o jovem 
nossa na Nicarágua, a derrocada dos regimes socias que acaba de se forma no SENA! e não é efetivado, 
no leste Europeu. Nós aqui fazíamos greve de 40/50 a questão de arranjar emprego. Nós estamos 
dias por aumento de salários. Mas nós também percebendo que com esta visão mais ampla do 
sofríamos com a greve. A cada greve a gente ia aper- sindicato, o jovem mais atingido não épropriamente o 
feiçoandoamaneira defazer greve.Hoje nós atingimos jovem metalúrgico, é o jovem da nossa região. 
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"CONTINUAR 
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NA TEIMOSIA" 

!t«. '·,., Jl lU Como a economia informal
:::�sâ*;�,.::::·::;· _ _._, __ :::!�·� e as novas tecnologias
afetam a organização dos trabalhadores? 

Vicentinho: São mais de 20 milhões 
vivendo hoje da economia informal, que é 
um prejuízo para o próprio país.Não há 
imposto, todo mundo tem que se virar, e 
isso é consequência dessa política do 
desemprego que existe em. nosso país 
hoje. Esse desemprego que existe é em 
função da crise, porque a produção caiu 
barbaramente no país, cada vez menos 
se compra, menos se produz, menos se 
gera empregos.A CUT está lançando uma 
campanha para que todo mundo tenha 
carteira assinada. Para que o setor infor
mal seja um setor legal. Por outro lado os 
empresários estão investindo também em 

tecnologias. Estão adotando sistemas modernos de 
trabalho que também tira emprego dos trabalhadores. 
Tem se introduzido um novo perfil pra classe 
trabalhadora . É preciso conviver com esta realidade, 
mas o que nós queremos é que o resultado das novas 
tecnologias seja ganho para os trabalhadores. 

E as câmaras setoriais? 

Vicentinho: A proposta da câmara setorial foi uma 
proposta do PT, que entendia que as mudanças da 
indústria em nosso país tinha que envolver os 
trabalhadores. Fizemos um acordo ano passado. Um 
acordo que previu a redução do preço do carro, 
aumentou- se as vendas estancou- se as demissões 
em nossa categoria. Esse ano o acordo é mais 
aprofundado. Vai valer até 1995 e signifrca reajuste 
mensal automático com 100 % da inflação, mais 20% 
de aumento real, projeto de gerar 91 mil novos 
empregos, política de aumento de produção de 
veículos, chegar em 2.000 com dois milhões de 
automóveis.Isso vai gerar empregos. Então, a câmara 
setorial é um espaço importante. 

�111: ri 
�=;�

r� ��
nversar

. 
sobr

� 
º governo

,!%\:=,,,,&:! Sua op1niao, a part1c1paçao do PT. .. 

Vicentinho: Eu entendo que o PT tem que ser 
independente. Eu não acho que o PT tem que ser 

oposição sistemática, nem também tem que ser aliado 
do Itamar. Acho que tem que ser independente.Atitude 
como da companheira Erundinanós não concordamos, 
isso não quer dizer que eu acho que ela tem que ser 
expulsa. Acho até que ela tem que passar pelo 
julgamento popular.Continuo achando que o PT é o 
partido revolucionário deste país. No que se refere ao 
Itamar é o seguinte: ele entrou e nós e o povo estamos 
querendo que ele faça um bom governo. Desejamos 
não por causa do Itamar, é por causa de nosso povo. 
o povo não só tá perdendo em prego, perdendo salário.
É um povo que tá perdendo a esperança.Uma nação
em que seu povo perde a esperança é muito grave.

f:$11'k'!,,;i; 41\ wJ
;:: · iiii :1(1{ Nesse 1 9 de Maio, qual vai ser o eixo das 
�;;;:::: :,,:Nf�L,�,,,;,,,:

';J. mobilizações ? 

Vicentinho: Esse ano aqui no ABC temos muitas 
coisas pra fazer, o sentido de conquistar o sindicato 
único. É preciso ter sindicatos mais representativos, 
fazer com que a gente volte a ter grandes sindicatos. Eu 
acho que no 1 º de Maio seria importante pensar nisso. 
Uma outra coisa importante esse ano é que é o ano da 
reforma constitucional. que estão -ameaçados os 
direitos dos trabalhadores. Não podemos facilitar, 
precisamos está atentos porque a direita já vem se 
organizando. Acho que o 1 º de maio, apesar do 
Itamar, da democracia, entre aspas, a morte no campo 
continua, o desemprego mais grave ainda, a miséria 
maior ainda. Nós temos razões de fato pra continuar 
se mobilizando, pra exigir. 

Agora, uma última coisa. Um recado 
é: para os jovens trabalhadores. 

Vicentinho: Não vou dizer pro jovem que ele é o futuro 
do país, porque isso é a maior babaquice. Ele é o 
presente. Acho que o jovem brasileiro está sendo a 
grande vítima deste processo de destruição do tecido 
social em nosso país. Queria parabenizá-lo quando 
vejo o jovem participando. Eu acho que esse é um 
gesto heróico. Dizer pro jovem continuar na teimosia. 
Ser jovem é a oportunidade de ele não repetir porque 
tem chance ainda, os vícios dos velhos. Vale a pena, 
eles conservarem a postura de verificar os erros dos 
velhos pra corrigir na raiz. Serão com certeza grandes 
lideranças. 

Margarida Marques, 
é membro do conselho editorial. 
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MEMÓRIA E HISTÓRIA DOS 
TRABALHADORES 

Leacir de Brito Menezes 

Memória e história estão 
intimamente ligados. Memória é a 
capacidade de conservar certas 
informações. É a lembrança, 
recordação, a forma do passado 
sobreviver. 

Se memória é a maneira de 
preservar o passado, a história é quem 
a reconstrói. É ela que traça a relação 
do passado com o presente e o futuro. 
Temos que considerar aqui o limite 
de a história não conseguir ser uma 
reconstrução fiel de todos os fatos, 
dos pormenores de cada situação 
vivida, e do todo no qual ela está 
inserida. É uma representação do 
passado. É incompleta, pois depende 
da quantidade de informações recolhi
das e também de quem a escreve. 

Podemos afirmar que o movimento 
operário hoje, tem um acúmulo de 
informações e experiências inesgo
táveis, do ponto de vista de consultas 
e leituras. Graças a isto, e à cons
ciência, a luta de muitos trabalhadores 
sobrevive, contra todas as repressões 
e violências e influi na construção de 
um futuro diferente. 

Já se destruiram muitos docu
mentos de organizações, mataram 
líderes de movimentos, impediram 
entidades de funcionarem livremente. 
Tudo isso impossibilita de termos mais 
elementos para recontruírmos com 
mais detalhes o passado. 

Por outro lado, temos lido 
ultimamente muito sobre as 
resistências índigenas e negra, desde 
o período de colonização portuguesa
no Brasil. Da resistência e lutas
urbanas e rurais, desde o período
colonial, e principalmente no período
de industrialização no País. Das lutas,
manifestações, ocupações de terra
no campo e na cidade e passeatas
realizadas pelo movimento popular.
Tudo isso é história e são os
trabalhadores fazendo-a.

CONTAR A HISTÓRIA 
Bem, se conseguirmos ter acesso 

a estas informações, e muitos destes 
fatos ocorreram ha muitos anos, 
alguns até há séculos, é porque 
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alguém, entidade ou pessoa, 
preservou estas informações e hoje é 
possível contá-las. 

Muitas entidades do movimento 
popular, sindical e associações 
constroem seus arquivos. Isto é muito 
importante, pois vão se acumulando 
informações, que poderemos consul
tar para manter viva a história destes 
movimentos ou categorias. O proble
ma é que perde-se muita coisa pela 
ação do tempo, umidade, ou se destrói 
em mudanças de diretoria. Não se 
percebe o valor que têm para a 
história, e para a luta de uma categoria. 

É preciso falar, também, do papel 
determinante da classe dominante 
no Brasil, para contar a sua história e 
apagar desta a história dos 
trabalhadores. A "história oficial'' 
sempre nos falou de "heróis", 
governantes que pertenciam a esta 
classe. Sempre contou os 
acontecimentos que eram impor
tantes para eles. Omitiram sempre a 
vida e a luta dos trabalhadores. 

Um outro grande problema é que a 
maioria dos trabalhadores não têm 
acesso à essas informações, por uma 
razão ou outra. Por isso, talvez, vemos 
tantos trabalhadores que têm 
vergonha de serem assim chamados, 
que não assumem a luta de sua 
categoria e do movimento popular. 
Que nos momentos de eleição 
acabam votando no inimigo, se 
decepcionam, dizem que não votarão 

mais em ninguém e tornam a votar 
nos inimigos. 

E os jovens e seus movimentos ? 
Nós sabemos que nos atos, 
manifestações, nos últimos anos, a 
presença juvenil foi marcante e

determinante. Resta-nos a preo
cupação se as organizações juvenis, 
estão preservando e acumulando as 
experiências vividas, registrando para 
construir e reconstruir a participação 
dos jovens na história da classe 
trabalhadora e na história da 
humanidade. 

Este ano também completam dez 
anos de fundação· da CUT. É 
importante conhecer quais são as 
iniciativas que se teve durante este 
período, de registro desta etapa 
recente da história da classe 
trabalhadora brasileira, assim 
também como tomar conhecimento 
das muitas iniciativas que estão sendo 
feitas pela preservação da memória 
e da cultura dos trabalhadmes, 
através ·das próprias entidades do 
movimento popular, centros de 
estudos, sindicatos, CUT,etc. Para 
que os trabalhadores possam assim 
conhecer, assumir e contar a sua 
própria história, a história das suas 
lutas e resistências, pois, quem sabe, 
sempre faz a hora. 

Leacir de Brito 

é militante da JOC-SP 

e do mov. de moradia na Zona Leste 



Em 1983 era criada a CUT, que 
entre seus objetivos fundamentais está 
a luta permanente pela distribuição das 
riquezas e da renda nacional, e garantia 
do exercício pleno da cidadania, através 
da efetivação de direitos elementares, 
políticos e sociais tais como: os direitos 
de expressão e organização, direito ao 
emprego e salário, à saúde e educação, à 
assistência eprevidênciasocial, entre outras. 

Além disso tem como objetivo a 
implantação de uma nova estrutura 
sindical, onde se possa romper para 
sempre com o velho modelo corpo
rativista, que a mais de 50 anos 
predomina no sindicalismo brasileiro. 

Hoje, em vista da conjuntura que 
vamos enfrentando, e a revisão 
constitucional que terá inicio em outubro 
deste ano, abre-se o debate e processo 
de viabil ização do CONTRATO 
COLETIVO DE TRABALHO , uma das 
mais importantes reinvidicações que 
tem no movimento sindical organizado. 

O QUE VEM A SER O 
CONTRATO COLETIVO DE 

TRABALHO? 

É importante destacar que hoje, 
como movimento sindical, segundo as 
leis trabalhistas vigentes, são 
realizadas as convenções coletivas, 
que cada categoria faz com o setor 
patronal a quem está vinculado, em 
uma data-base determinada. Nestas 
convenções são negociadas um 
conjunto de reinvidicações sociais e 
econômicas. que durante um ano são 
mantidas como um acordo entre o 
sindicato e os patrões. 

Deve se ressaltar que em vários 
sindicatos, princi paimente aqueles que 
estão a serviço dos patrões e não dos 

trabalhadores, que estas convenções 
não tem nenhum tipo de vigilância para 
o seu cumprimento. Nos locais de
trabalho, não existem formas
organizativas, que possam exigir que
as reinvidicações da convenção sejam
levadas a frente, ou até mesmo de
lutar, quando a empresa achar por bem
de não reconhecer que exista tal acordo
do sindicato e o seu representante
patrumtl. Ou seja, no papel a convenção
parece que funciona, na prática , quem
está no dia-a-dia no local de trabalho,
sabe que sequer 15 % é viabilizado.

UMA MUDANÇA 
NA RELAÇÃO DE TRABALHO 

Quando se,fala de contrato coletivo 
de trabalho, na prática, se quer implan
tar uma mudança nas relações de 
trabalho que se tem hoje no sindicalismo 
brasileiro, se quer mecanismos que 
possibilite: 
- Um maior grau de conscientização
dos trabalhadores, frente a situação que
enfrenta nos ambientes de trabalho.
Identificando os pontos centrais que
possa servir de referência de luta;
-O direito de organização nos locais de
trabalho , criando espaço onde se possa 
discutir e se organizar frente aos
problemas que aparecem;
- O direito de greve, como elemento
importante, em momento de impas-se
e intrasigência que os patrões colocam;
- O direito da contratação coletiva. Ou
seja, romper o esquema tradicional
que temos hoje, onde o patrão contrata
cada trabalhador quando quer, assim
como dispensa quando bem quer.
Dentro do direito de contratação
coletiva. na medida que é feito o contrato

coletivo, com a empresa, categoria.etc, 
durante a vigência do contrato deve 
existir a estabilidade e o processo de 
novas contratações. 
-Liberdade de representação e de ação
sindical dentro das empresas.

Contrato coletivo, não é só isto que 
foi mencionado acima. É um conjunto 
de pontos que abrange a realidade em 
vários aspectos, a partir dos ambientes 
de trabalho. É uma forma democratica 
de se reivindicar e de juntos conquistar 
algo importante como classe. É exigir 
direito de participar. de se organizar, e 
de lutar. 

O Brasil é tido como um país com 
cara de 1 ºmundo.Sua dimensão, suas 
riquezas, seu processo indústrial dentro 
do continente americano e Terceiro 
Mundo, enfim, é considerado como 8ª 

economia mundial, apesar da miséria 
de seu povo. Mas, no campo das leis 
trabalhistas, é mais atrasado que Haiti 
e tantos outros países pequenos. 

Quando se luta pelo contrato coletivo 
de trabalho, nada mais se quer que 
seja, cumprido a convenção 87 da OIT 
(Organização Internacional do 
Trabalho), uma conquista do 
movimento sindical internacional, que 
há anos vem funcionando em várias 
partes do mundo. Uma conquista que 
possibilitou e possibilita liberdade e 
autonomia sindical. Liberdade para se 
organizar, discutir, participar. Pois sem 
esse princípio não pode haver 
democracia. E se hoje somos 
considerado país democrático, já é hora 
de socializar essa "democracia'' com 
os trabalhadores. 

Manoel Filho é metalúrgico 

e militante sindical 

Juventude Trabalhadora - 9 



D uas são as opções hoje de
vivência forte da experiência 

religiosa nas igrejas cristãs: fechar
se numa religião de cunho místico
carismático, ou abrir-se a um 
cristianismo que leva à militância 
ativa num mundo opressivo, 
impulsionado pelo Espírito do Cristo 
Libertador. 

Qual é o impacto do cristianismo 
hoje sobre os jovens, dentro da 
cultura urbana e secularizada em 
que vivemos, nas grandes cidades 
do País? 

Os jovens são hoje menos 
influenciados pelos valores 
religiosos mais tradicionais como 
rezas, missas, romarias ou 
associações religiosas juvenis de 
cunho piedoso.A Liturgia tradicional 
impede-os de uma participação 
ativa nesses rituais.Mas, em 
compensação, os valores religiosos 
mais essenciais preocupam muito 
os jovens hoje, tais como o sentido 
da última existência, a natureza de 
Deus, o aprofundamento da vida 
espiritual pessoal, a honestidade 
para consigo mesmo e para com 
seus semelhantes. 

Sob o impulso desses valores 
religiosos mais estruturais é que 
muitos jovens procuram as várias 
igrejas e comunidades cristãs, 
esperando encontrar aí, na Bíblia, 
nos ensinamentos religiosos, nos 
exemplos dos mais velhos, nas 
celebraçõel5, respostas às suas 
inquietações. 

As várias comunidades 
religiosas e as várias igrejas crentes 
e católicas oferecem à eles duas 
alternativas básicas de viver a fé. 
Essas alternativas são: de um lado, 
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SER 

CRISTAO 

HOJE 

as comunidades 
fervorosas ou 
carismáticas, de 

outro lado, as comunidades 
combativas ou militantes. 

CARISMÁTICOS X MILITANTES 

O movimento carismático atual 
originou-se, desde o fim do século 
XIX, do pentecostalismo protes
tante e hoje encontra-se bastante 
difundido também nas comuni
dades católicas do mundo inteiro. 

Através do movimento caris
mático, os cristãos são levados ao 
entusiasmo religioso, que culmina 
nas celebrações comunitárias 
festivas, onde o Espírito de Deus 
como que se faz presente 
visualmente no milagre das línguas, 
das curas, e no êxtase contem
plativo da grandeza de Deus. 

São celebrações com muitos 
gestos e cantos, preces espon
tâneas e aclamações berrantes, 
bem ao gosto da juventude de hoje, 
que se reúne nas praças e estádios 
para vibrar com a música do dia, ou 
com ídolo da tv. Estar nas 
celebrações carismáticas significa 
sair do mundo com seus problemas 
chatos e insolúveis, nem que seja 
por algumas horas e de menti
rinha, Os fiéis carismáticos são 
levados a acreditar mais no milagre 
estrondoso de Deus, que resolverá 
sozinho os problemas do mundo, 
do que na ação pessoal e 
responsável de cada fiel para trans
formar as pessoas e as estruturas 
injustas do mundo de hoje. 

A outra alternativa, oferecida 
pelas comunidades cristãs aos 
jovens que buscam uma intensa 
vivência religiosa, consiste numa 
acentuação da responsabilidade 

pessoal de cada cristão no mundo 
de hoje, com seus problemas e 
injustiças.O elemento central que 
conduz às reflexões em pequenos 
grupos, orações e incentivos à 
ação, é que o cristão deve ser sal 
da terra e luz do mundo, através de 
um compromisso sério com os 
irmãos mais pobres e oprimidos. 

A ênfase maior nas comunidades 
cristãs militantes, não está nas 
celebrações solenes e festivas, 
mas na luta cotidiana contra as 
injustiças e na criação de uma 
sociedade mais terrena, mais 
humana e fraterna, baseada nos 
ensinamentos do Cristo e dos 
profetas. 

Ser cristão autêntico, nessa 
perspectiva, é unir fortemente fé e 
vida, fé e política, fé e ação 
transformadora. Na América Latina, 
essa alternativa foi batizada de 
Práxis Libertadora e gerou uma 
nova leitura global do cristianismo, 
chamada de Teologia da 
Libertação. 

O jovem que se aproxima hoje 
da prática religiosa e escolhe a 
religião como resposta às suas 
angústias existenciais, não 
conhece no início essas etiquetas: 
carismático ou militante. Mas basta 
um pouco de experiência e algum 
senso crítico e logo perceberá em 
que tipo de comunidade cristã está 
inserido, e quais as práticas 
religiosas que lhe são ofere
cidas. Daí a pergunta final deste 
artigo: Qual é o tipo de comunidade 
cristã você está inserido? 
Responde às suas aspirações? 
Sua vontade de conhecer e servir 
a Deus aí se realizam? 

Alberto Abib Andery 

Padre e Assessor da JOC-SP 



Curtas Dicas Recado 
------------- -------------

Novos ministros, REVELE 

velhos acordos SEU TALENTO 

O Brasil está em negociação com o 
FMI.Sobre a "nossa" dívida externa. 
As garantias também são as 
mesmas:aceleração do processo de 
privatização, reajuste das tarifas 
públicas acima da inflação e outras 
coisinhas mais.O novo ministro da 
Fazenda, Eliseu Resende, já garantiu 
que a política do governo com relação 
à dívida externa não vai mudar.Já se 
mostrou submisso às exigências do 
Fundo, como os ministros anteriores 
do governo Itamar.Enquanto isso, con
tinua o desemprego, a inflação não cai, 

a fome continua matando ... 

Custo da modernidade 

Uma foto publicada no caderno 
Mundo, da Folha de São Paulo do dia 
18/03/93, traz um protesto de 2.500 
enfermeiras no Parque Hibiya, em 
Tóquio.Em seus aventais, segundo o 
jornal, slogans reivindicando melhores 
salários e diminuição da jornada de 
trabalho.Num país que constantemente 
é tomado como exemplo de 
modernidade, é importante conseguir
mos vislumbrarque essa modernidade, 
como em muitos outros países, tem 
sido feita às custas dos trabalhadores 
mais sofridos. Importante ver, também, 
que num seleto país de Primeiro Mundo, 
os trabalhadores se mobilizam para 
reivindicar melhores condições de vida, 
acessíveis à uma minoria. 

O meu, eu garanto 

As sucessivas equipes econômicas 
têm clamado pela falta de recursos no 
governo. Mas, criaram mais um 
imposto, que se aprovado defini
tivamente, será um assalto ao bolso do 
trabalhador. Porém o governo não 
pensou duas vezes para liberar1 trilhão 
de cruzeiros para o Instituto de 
Previdência dos Congressistas. Para 
pagar aposentadorias de deputados, 
senadores, e até do próprio presidente. 
Esses se aposentam com oito anos de 
mandatos. É triste ver que depois do 
lmpeachement, isto continua 
acontecendo! 

Esta é uma dica para o seu talento. 
A partir desta edição, o J.T. começa 
a publicar as contribuições literárias 
dos jovens trabalhadores. 
Você pode participar enviando 
contos, poemas, crônicas, etc. 
Para ocupar este espaço e revelar 
seu talento·, escreva sua contribuição 
com no máximo 40 linhas e envie ao 
endereço do jornal. 
Nós teremos prazer de publicar e 
quem sabe essa será sua chance de 
chegar ao sucesso? 
Não perca tempo ! 

HOFFA 

Um homem, 

uma lenda 

Uma boa idéia neste período é 
assistir ao filme Hoffa- um homem, 
uma lenda, dirigido por Danny De 
Vito. O filme trnta da vida e da 
polêmica trajetória do líder dos 
caminhoneiros dos EUA. "Jimrny 
Hoffa ( Jack Nicholson), teria sido o 
herói de urna batalha que 
transformou sua categoria, 
pulverizada por natureza, em uma 
potência econômica ( seu fundo de 
pensão passa hoje dos US$ 11 
bilhões) Ou foi, corno pretendia nos 
anos 60 o secretário da justiça, Bob 
Kenned, um vilão corrupto?" Confira. 

SEMANA DA 

JUVENTUDE 

Todos os anos, a JOC realiza uma 
atividade internacional. É a Semana
Internacional da Juventude Traba
lhadora, que acontece no período de 
24 de abril à 1 ° de Maio. 

A Semana Internacional tem corno 
objetivo discutir, denunciar e 
intercarnbiar a realidade da juventude 
trabalhadora. E é ainda momento de 
festa, manifestações, debates ,etc. Este 
ano o tema é a participação da 
juventude e o Slongan é 

PINTE-SE DE CORAGEM 

A GENTE QUER MAIS. 

Procure saber corno está a 
programação da Semana da Juventude 
na sua cidade e não deixe de participar. 

��uv�<0Tu�e � 
T R A B A L H A D O R A 

preço por 6 edições: 
assinatura simples - Cr$ 50.000,00 
assinatura de apoio - Cr$ 90.000,00 

número avulso - Cr$ 15.000,00 
assinatura internacional - Us$ I 5.00 

para receber: 
envie se nome e endereço completos, e pague: 

com cheque nominal à Juventude Operária Católica Brasileira; 
ou depósito no Bradesco - conta 058221-2, agência 0449-9 

(e envie o comprovante do depósito) 

nosso endereço: 
Rua Condessa de São Joaquim, 215, Bela Vista - São Paulo - SP 

CEP 01320-000 - telefone: (011) 278.0099 

Juventude Trabalhadora - 11 
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• 
a chuva de maio 

• 

• 
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A que/a gota d' água fez Aline acordar assustadaAo espreguiçar-se, Aline percebeu que seu 
irmão havia crescido, pois os pés de/-ejá atillgiam o seu peito.Com Júlio ela dividia a cama 
e os sonhos. 

Aline desvencilhou-se com cuúfadodos pés do innão, erguendo-se para observara chuva que 
molhava a terra vermelha da rua da favela em que morava. 

Pela janela via a enxurrada que rolava escada abaixo Levando o chinelo do vizinho.Essa 
mesma chuva derrubara a casa de sua prima no ano anterior, enquanto essa trabalhava. 
Na ocasião, Maria, o llOme de sua prima, tinha 16 anos e trabalhava como empregada 
doméstica te1Ldo recebi.do a noticia por telefone. Os patrões de sua prima só permitiram que 
ela visitasse os pais uma semana depois. 

- Os pratões se julgum donos do corpo e da alma dos trabalhadores - pensou A fine.

Aline teria que esperar o fim da chuva para arrumar a casa , pois a água alagou a cozinha. 
Ela também não brincaria hoje porque os becos da Cabana do Pai Tomaz transformavam
se em lamaçais intermináveisnos dias chuvosos. 

- Eu detesto a chuva. Por quê existe chuva? - inquietava-se.

Aline fembrou-se que Marisa, afilha do patrão de seu pai, passava os dias chuvosos vendo 
filmes e fazendo compras. Ai, percebeu que a chuva não era ruim, mas ruim eram as suas 
condições de vida. "A chuva não é a mesma para todos!" 

O .rnl atravessou as nuvens e tomou posse do céu, um arco-íris firmou-se no horizonte. Aline 
acordou Júlio para que ele fosse vender jornais e começou a arrumar o barraco. Tinha que 
serrápida pra poderver o ato queia acontecerna praça. Iam omemorar os 107 anos de algo 
que aconteceu em Chicago, no EUA. Sua mãe disse que foi iím massacre de operários. Aline 
sabia que seu pai era operário, mas o que era um massacre? Seu pai trabalhava todos os dias 
e no 19 de Maio ia pra essa praça. Devia haver algo muito bom para que seu pai acordasse 
cedo num feriado. 

As 11 horas Aline chegou à praça. Sua mãe bala1Lçava uma ba1Ldeira vermelha com estrela 
de cinco pontas, que represental'a os cinco cm1tinentes. Havia uma cruz do lado esquerdo 
do palco. Perto dali dois mendigos se beija mm enquanto um jovem cantava:" Irá chegar um 
1tovo dia ... " Ela se perguntava se ia chegar mesmo pois, enquanto as pessoas cantavam, os 
mendigos remexiam o lixo à procura de a/imentos.Aline correu até o palco,pegou o pão que 
ali estava e deu aos mendigos dizendo: 

-Comam o pão que todos deveriam provar-.Nesse instante alguém pegou o microfone e disse:

- Compa1theiros e companheiras, vocês estão vendo aquela criança ali? - E as pessoas se
voltaram para Aline - É preciso que a gente consiga entender, como ela, que só através da
partilha de nossos sonhos é que vamos mudar o mundo.

Depois dele várias pessoas falaram. Aline soube então que o J!! de Maio é um dia em que os 
trabalhadores começaram a co1Lquistar o direito de ser feliz. Descobriu, também, que muitas 
mulheres e home1ts morreram pra que esse dia existisse e que era uma data comemorada em 
vários países do mundo. 

Aline fitou o horizonte. O sol deitava-se sobre a montanha e ela sentiu que algo tinha mudado 
para sempre. 

Amauri dos Santos Barra - B. Horizonte 
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1---------REFLEXÃO BIBLICA: 
-------- -------

"Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida corno 
resgate pela multidão" (Mateus, cap. 20 ver. 28). 

Com esta frase e seu testemunho de vida, Jesus questionou a realid! 
de da época em que vivia que era dividida entre a clas�e dominante, que 
eram os poderosos e a classe trabalhadora que eram os explorados. 

Diante de tanta inju�tiça, Jesus propunha uma mudança, UD\4 vi�a �o
va, o Reino de Deus, porém para isto Ele sabia que não bastava apenas fa
zer penitência ou ser �2n;!n�g, Jesus chamava o povo a $8 organizar e d�
nunciar as injustiças. Por isto dizia; "O Reino de Deus está no meio de ' 
vocês". Reino de Deus significa: Deus ao lado dos oprimdidos, tirando o· 
poder injusto e ajudando a vencer os inimigos. 

E hoje vemos uma realidade parecida com aquela que Cristo questio
nava, vemos um povo sofrido, os trabalhadores sendo e,çplorados, ·amea9ados 

A LONGA ESPERA 

Lm messias, mandado por Deus, 
acabaria com as divisões 
e as injustiças, e reuniria 
as tribos divididas n\111 só povo
livre e independente 
de qualquer dominação. 

a cada dia mais pelo desemprego, 
os jovens t+abalhadores send� u� 
tilizados etc ••• Porém nio pode-
mos ver apenas e de� por isto 
mesmo, frente a este testemun�o 

de Jesus, temos'que nos questi2 
' .. 

nar: Se Jesus já na sua époc4 
questionava as injustiças, hoje 
qual o nosso papel? 

"Cada Jovem Trabalhador tem a
qui na terra e pelos atos mais 
simples de sua vida; uma missão 
humana e divina a cumprir. 

(Cardijn). 
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li.TENÇÃO 
(� OM PANHEIROS! !

Se ana 11 za:rnos quantas lojas 

existem ande nm-anos ootanos que a 

quantidade é grande, e por trás de 

cada loja a maioria são jovens e a 

exploração que a! acontece é muito 

grande. A gente já parou para pen

sar poxque IX> cx::rtll3ral..o a maioria é 

jovan, é oolooado sesrpre bastante' 

exigência para ai se enpregar??

"Trabalho no alnpxarlfado da � 

triz de uma rede de 49 lojas espalhalhadas rx> Rio Grande do Sul, santa Catarina e PA 
; 

R.�NA. Atual.nente está cxxn 1600 funcionários e destes 80% são jovens de 18a ig al'X)S. 

O,laI1do en� na finna já participava çia JOC; nas conversas cx:m os c:arpal'lheiros � 

meoei a perceber que a maioria dos jovens não percebiam os problsnas, mas que na nl?dida 

que o clima foi se tornaooo mais de amizade faro; desc:xini.lxk> que estávanos fa.zerx3o mui

tas haras-extras que não eram pagas, Dllito pux.a-saquisnr:>, na tentativa de serem pz:a1ovi

dos, controle e pressci:> dos chefes. 

Foi apartir destes probl.anas que o diálogo foi 

a\Jlentando. Em todas as oportunidades tentava esclare

cer os cxnpanheil:os para se ir t:en:3o una visão e o � 

p:z:anisso da gente diante disto. 

Un cx:rtpanheiro via mais loD;e poi:que vivia una 



,. ,.. 

situação mais difícil en casa, cx:m este conversava mais e juntos víanos o que se faria 

fente aos prd:>lemas. Conforne ia-se amadurecendo as idéias, surgia a necessidade de se' 

atingir outras seções, e rresno pessoas oonhecidas de outras lojas. Diante disto oonvida-

m:::s este pessoal e fizeros um encontro, do qual surgiu um grupo de a:mkcio, poi:que ana-

lizanos a importância de se· ter um grupo para revisar e planejar junto cx:m cx:xtpanheiros 

que viviam os mesnos problenas. Neste rresno encontro foi feito un planejamento individ� 

al para se ter mais segurança e ocmpranisso no sentido de garantil:Jros na fuma aquilo' 

Fizaros un estuoo sabre os sindicatos e qual 

o seu papel junto cx:m a categoria. can a SE!'cana da

Juventu:ie aproveitarros para levar t0do o pessoal' 

que estávam::>s acx:mpanhando e no encontro fizenos 

un estudo da realidade dos canerciários e apartir 

da! o grupo se fortaleceu. 

CCJn todos os a::ttpanheiros terxio claro que o 

sindicato deve.ria apoiar as n,.a;sas lutas, faros ·' 

procurá-lo . Através de um papo desinte.ressado vi 

Apart1r disto cada un concre

tizou na sua loja o pl.aninl,.o. Na 

fima em que trabalho oos orgaJ1! 

zanm cx:Jt1 os cx:rrpanheiros diante 

da neoessidade de ct>nsegu.1..t1tcs � 

l.hores condição de trabalho e sa

lário. 

Conseguinoe \.11\ �il:o perto 

da seção e �-

Aval.iamo isto oo grupo vinDs 

que nas negociaçÕes a gente se 

queimava, quando discutia as rei

vindicações cx:m o patrão. Diante 

disto vim:::s a neoessidaQe de bus

car �iodo sindicato. 

ESTAMOS C:Kl�lAliDO AI ! t 

t J 

OPOSI�'º· 
SIMDlcAL-
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mos que o siniicato estava cx.a1pra1etido cx.an os patrões e que na diretoria havia alguns 
deles. 

Ficanos sabendo que iria acontecer o II Enclat (Enco:itro da Classe Trabalpadora) , 
e que as sindicatos deveriam encaminhar as discussões cx.an as bases. Assim man::larros uma 
carta exigird:> isto, da � não recebem:lS nem resposta. � 

Diante disto o grupo decidiu fazer urna 
carta aberta acs cx.anerciárias, denmciamo to-

, 
. 

da a situaçã:>. Para n5s fioou claro que quanó:> 
se negocia cx.an o patrão é ban ter o apoio oo

sin:licato. 
caro o rpsso sindicato é pelego, decidi

mos unir as forças farmaooo \.Ilia Oposição Sim! 
cal. 

Assim a oossa ação está serrlo tarri:>én na 
oonscientização dos cx::srpanheiros frente ao ' ·

sindicato e o que isto significa para as trab! 
To.adores. Nas reuniões cb grupo revisam:>s � 
tantenente a ação garantindo os passos para a 
realização dos·oojetivos. 

o Cor)3'resso de Jovens Trabalruw::lore vai
possibilitar uma maior articulação e�
so de muitos �iros canerciários para ' 

que a "Uni.ão de todos garanta un assunir con
junto frente aos problsras da catego�" • 



J! CONGRESSO NACIONAL 
DE JOVENS TRABJUHADOKES 

-
-

-

No mês de �, en todo o Brasil,

esta.rESr0s zealizando a Semana Nacio
nal da Juventude Trabalhadara CX1n0 
t1na foma de ca"ltinuar a atingir, �
t:.lvar e organizar o maior mne1:0 de
jovens trabalhacbres do l'QS80 ba.1m:)
e do trabalhcpara que todat possam
participar do CCn:;xesso.

---------

-Vanm oan toda a criatiVidade

E vancs aproveitar também a Sanana da Ju

ventuie para juntos iJ:m:ls l.evantaró::> e a

proftlrdanà) a realidade que viveI0S e po

denDS até oaneçar praticar em fazer e de-·

fender teses.

fazer a semana oan a característi

ca de an �- Assim juntos

CX111 OS jovens que atin;il:m:ls, ir

aproveitarx:k> para ixnm definin

do OS temas que disc:::utu:ell:>s 00

O:xlgresso de Bairro.

Sim mas para atingizmos muitos

jovens, wm::>s fazer t:arooém �

das aqueles ativ:ldades que a

gente gosta, cxm::> lazer' shws,

teatros, gincanas •••

Vai ser nuito animada! 

' 
� 

- A organização desta semana � tJD mini-rot� é muito'
iliportante, pois será lllla experiência válida para a � 

zação da3 cx:n;ressos de bairros por isso é �o pla
� neja.r:-la desde já -----��__/_-

_/ �-

,.1 



DOM PAULO EVARISTO ARNS 

Ainda sobre o Congresso 

de Jovens Trabàl hadores 
Meus amigos trabalhadores. hâ algumas se

manas atrés, no meu .. ltecado" eu me dirigi 
partit;ularmente ao jovem trabalhador 
a�m�c1ando-lhe a realização do :t ° Congresso 
l'.ac1onal de Jovens Trabalhadore!>, que a JOC 
conv�ou para o próximo ano de 1983. Hoje eu 
gostaria de dar-lhes algumas indicações sõbre 
esse Cóngresso. 

O método de trabalho que a JOt utiliza ê o 
que se costuma chamar de método do VER 
JULGAR e AGIR. Segundo esse método, quan: 
do um grupo, um movimento. uma organização 
de pessoas. se decide a superar as dificuldades 
que erfren�, ele primeiro procura VER sua 
própria reahdade. isto é, compreendê-ola bem 
em todos. os seus aspectos. Depois. ele analisa 
essa realidade segundo os critérios que adota 

para con uzir sua v1 a. No caso da J C como 
u� .�ovimento cristão, seus critérios �ão os
cr1tenos evan�élicos. Procui:�-se portanto 
JULGAR a realidade· para venf1car se ela se 
transforma no sentido da sociedade justa e fra
terna que o Evangelho nos convida a construir. 
O resultado dessa análise indicará então onde 

• será pre�iso AGIR, para que se supere tudo o
que �sleJa acontecendo contra a iu:-;tiça e a rra
ternu�ad�. e para que se reforce tudo que leve a 
essa Justiça e fraternidade.

�r�, es�e método é também perfeitamente
apl�cavel para o caso de um Congresso. Pr.i
me1�0� porque. o esforço conjunto de todos os
parhc1pantes para VER e entender bem a rea
lidad«- ae v.ida do jovem 'trabalhador brasileiro 
pode constituir um ponto de pa�ti�a sólido. 

Em segundo lugar. porque lodo Jovem traba·
lhador carrega consigo, no íundo do seu Hfr, o 
�ei,mo nnsefo dt! JusUçn e F1·atcruidade que o
1.-:vanKtlho nos prop6(\. ERtei, dol11 vnlort•.,,
conslaluem a_si,im um ponto de encontro que IH>
de unir, na fase do JULGAH, a espt>rança de to
dos os }ovent,. 

E, em terceiro lugar, porque o AGIR trans
formador qut> nos�a realidade exige tem que
�O!Jl�r com o máximo possivel da capacidade
cm�tlva, fraterna e carregilda de esperança,
do Jovem trabalha�or bra�Ueiro. . _

1<;speràm�s assitn que o maior número
p_ossível de Jovens trabalhadores participem do
{ ongresso, desde sua preparação, em que se
começará o aprofundamento do VER.

A reunião teve os seguintes objetivos: 

- Fazer uma revisão da caminhada até o momentoe 'decidir

novos passos necessários.

Construir como será u funcionamento dos congressos a

nível de bairro, cidade e nacional.

- Eleborar e definir o ternário, regulamento interno e

critérios de participação apartir das sugestões das '

cidades.

A realização desta reunião foi muito improtante para esta

fase de preparação, pois são muitas as preocupações quanto

a ter claro como será o funcionamento dos congressos a ní

vel de bairro, cidade e nacional.

Diante deste contexto, cheio de preocupações quanto a org!

nização dos congressos no sentido de garantir um número

maior de jovens participando, organizando, discutindo suas

realidades de vidas e aspirações, realizamos esta reunião ·'

onde fomos construindo o temário que busca responder a rea

lidade Nacional vivida pelos jovens trabalhadores, os cri-

térios de regulamento do congresso, etc •.•



Trabalhadores 
. 

rurais 
Estas pessoas vi vem una realidade que nan serrp.re cxmhecem:,s ,mas que tem seus pro -

blanas, são tão explorada; quanto os trabalhadores das cidades, Alguns dos seus prà)le -
mas são: não ter terra para plantar, êxcxk, rural e�, exploração do traba..lh:> 
do meoor, falta de proteção �a a nulher carrp:nesa, insegurança na produção, falta de i!} 
centivb financeiro, concentração de terra na mão de�, incentivo sociais de produ
to de exportação etc,,, Prd:>1.anas estes que são produtos de un nesroo sistana que ten oo
m:, principal cbjetivo o lucro. Porán os trabalhadores rurais não deixam p:,r merx)S, p:,is 
existe um a luta cx:t'lStante pela nelhora desta situa.ção.�t.anmls aqui alguns passos 1!!!

portantes que estão de dando neste nível: 

OB.5ERVAÇÃO: Juntamente a::m esses acxmteci

trentos diariamente vem ueon:endo rx:,vas ex
�ênc:ias cxm:>: luta caxb.a prisão dos P! 
dres e posseil:os, invasão de supenrercado, 
organização dos trabalhadores rurais de '

Fenda Alta etc. . . que é inpartante l ernns 

e estai:m:,s infor:rnadas, p:,is a sua luta é a 

a IIeSma nossa e suas experiências devem ajuiar na nossa organização.
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A Igreja Militante de tij86s 
os paises estã preparanij8 i
comemoração dos 100 anô! ás 
Cardeal Joseph Cardijn. f1: 
lho de trabalhadores. futt-

·dador da JOC-Juventude op@-'
rãria católica.e Precursàr

• da Ação Católica Especiâ· -
11 zada •

éãfüljn na sua cp;:ão pela classe operária, escolheu \.11\ setor para dedicar-se, que fai a 
�t:\:Xle �ária. E q,ta por trabalhar cana Juvenblde Operária por oonstatar que esa 

� § maior parte da classe operária, que a cada ano milhÕes de jovens deixavam a eso3li , . 
p1§íia se enêtregaren ao trabalho, muitos se:n uma far:maçâo profissional. Ccm$ta� 6Sã � 
� efganiUJÇÕes que se preocupasse:n can estes jovens trabalhadores. Sentia que a j� 
� tr.abalhadora estava abarrlonada just:amente na época mais inp:>rtante da vida, pois ê � ' 
�tu:ie em que dá o pericxlo mais decisivo na fannação das pessoas. cardijn sentia qüê ã 
J�mie trabalhadora era também o futuro da €!lasse Operária, e que esta deveria têf ãfâ 
�âriil.zação específica, pois cem:> jovens viven problemas específicos de sua idade. 

Pdr sentir ser inpartante un m:::wim:!nto de jovens trabalhadares, que os foz:mâssê ç '

� atuantes no novimento cparário, é que dedicou t.oda a sua vida na criação de uiR � 
� se precx;upasse a::m a far:maçâo e a OJ:ganização da3 Jovens Trabalhadores ;Q � 

�Jf(:. 
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Nacicmal. de Jovens ••. ? 

Jf., �representativo da categoria.
a.,. Nõ' serviço precisam:)S de ••• para não

SôPre:t:m:S acidentes. 

�. � tan::s direito a tuna •• ,esoolar. 
4'{.. � os dias ••• de 8 a 10 Hs. 
S>.· �, -...i .1:,111 casa \.AAlv .J.:vanos cx:11\ a •••• 
65.• � :rt!Oere em troca de IX>SSO serviço.
fl •• � cbrigados a fazer •.• extras. 

-�- � jovens procuram uma a:n,panheira (o)
� •• � 8, 3-'& oo nosso sa.lárto

YP.- � � itelho.re.s .... de vida.
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psicofogia 

Culto à força 
O homem tanto pode cultuar a força como reflexo do 

poder de Deus como destruir-se cultuando a violência. 

se florestas, a água, o ar, o ozônio sem 
nenhum escrúpulo com o que será o 
futuro da vida na terra. 

Alberto Abib Andery Essa violência do homem contra o 
homem vira culto nos regimes totali
tários, como o nazismo e o fascismo. É 
o culto da força pela força para eliminar
aqueles a quem se declara
gratuitamente como inimigos do regime.
Os esquadrões da morte e os justiceiros
praticam essa ideologia nas suas
matanças em nossas periferias. Os
filmes na TV, que cultuam a violência
policial despropositai e ensinam a
violência criminal, estão também a
serviço do culto atual à violência.

o 

ser humano integra 
a natureza cósmica 
e participa das for
ças que compõem o
universo criado. 

As ciências físicas 
e biológicas inicia

ram-se pelo estudo das leis que regem 
a força das águas, do fogo e da luz. A 
partir das forças mecânicas 
descobriram-se as forças eletro
magnéticas até se chegar às forças 
gravitacionais e da energia atômica. 

Uma grande metrópole do mundo 
de hoje é um festival permanente de 
movimentos e cores construído 
tecnicamente à partir do uso das forças 
energéticas da natureza que o homem 
descobre e utiliza. 

O próprio ser humano é portador 
dessas forças físicas acrescidas pelo 
seu poder espiritual inteligente e 
voluntarioso, imprimindo as marcas 
dessas forças todas, que o habitam, 
nas suas construções materiais, 
culturais e espirituais. O atleta, nos 
jogos olímpicos, mostra aonde leva o 
aprimoramento contínuo das forças 
físicas do indivíduo. O artista, ao lado 
do santo e do cientista, mostra a 
grandeza da força do espírito humano 
que supera e transforma a força bruta 
da matéria. 

Não foi à toa que as religiões 
primitivas cultuaram as forças da 
natureza e do homem quase como 
deusas. Já se adorou o Sol, a Lua, as 
estrelas, o fogo. Ao herói humano 
ergueram-se altares e entoaram-se 
louvores só devidos a Deus, fonte 
criadora de todas as forças da natureza 
e do homem. 

O culto à força é, portanto, uma 
consequência da admiração que suscita 
no ser humano a visualização do imenso 
poder das forças que habitam a 
natureza e o homem. 

CULTO À VIOLÊNCIA 
A civilização tende a desvirtuar o 

culto às forças da natureza e do homem 
pelo culto indecente à violência. Qual é 

a diferença? 
A violência é o eh)prego dessas 

forças com a intenção de destruir o 
outro ser humano visto como rival, 
competido� ou simplesmente como 
inimigo. E também a destruição 
intencional e desleixada da própria 
natureza donde o ser humano tira seu 
sustento e vida. O homem tão 
inteligente cede à tentação de 
considerar a natureza ou o outro ser 
humano como inimigo e, ao invés de 
relações de convívio, desenvolve 
deliberadamente a guerra destrutiva 
contra um e outro. 

Ao entrar em um trem superlotado, 
o indivíduo violento é levado a usar de
sua força bruta para empurrar o outro e
passá-lo para trás.Na luta pela
sobrevivência, o colega de trabalho
usa da força da intriga para prejudicar
o colega candidato à vaga da promoção.
As tribos e os povos guerreiam entre si
para eliminar o "outro"e apoderar-se de
seu espaço vital.

Outro exemplo do culto à violência é 
a destruição do ecossistema da terra 
pela busca desenfreada do dinheiro e 
do lucro, marca registrada do 
capitalismo internacional. Destroem-

BEM-AVENTURADOS 
OS MANSOS 

Para se contrapor a esse culto à 
violência, que é uma tentação 
permanente do ser humano, Cristo 
pregou uma civilização baseada no 
amor, inclusive, dos inimigos. Diante do 
narcisismo dos fariseus que se julgavam 
fortes e virtuosos e desprezavam os 
demais, Cristo ensi'nou o cuidado com 
os mais pobres e os mais fracos. Há 
uma sabedoria psicológica nesses 
ensinamentos, pois, a força dos fracos 
e pobres é que é a verdadeira fonte da 
construção de uma civilização digna de 
seres humanos. Assim como a 
descoberta da energia contida nos 
átomos levou à energia atômica, assim 
também a descoberta da força dos 
pequenos pode levar a sociedade atual 
violenta a urna revolução pacífica, 
construtora de uma nova sociedade, 
baseada no convívio fraterno entre todos 
e com a natureza. Fracos e fortes podem 
e devem conviver juntos sem se 
destruirem mutuamente. Esse é o 
sentido da profecia de Isaías no Antigo 
Testamento: "O lobo e o cordeiro 
pastarão juntos; o leão como um boi se 
alimentará da palha; a serpente comerá 
terra e nenhum mal nem desordem 
alguma será cometida".(ls.65,25). • 

Alberto Abib Andery 
Psicólogo e Padre, 

membro da Comissão Editorial do JT. 
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internaciona{ 

Africa do Sul: A Luta 

Continua. 
O JT Transcreve o artigo publicado 

no Young Worker News, jornal da JOC 
da Africa do Sul onde se delineiam as 
perspectivas abertas aos jovens 
trabalhadores com a vitória de 
Mandela nas eleições democráticas de 
abril de 1994. 

"Sejujalo, Kejano"* 

que a vitória elei-
toral significa para 

O
a classe trabalha
dora da Africa do 
Sul? Essa é per
gunta que deve ser 
respondida pelos 

próprios jovens trabalhadores. A 
resposta a essa questão pode ser dada 
àluzdasexperiênciasdeoutros países, 
especialmente daqueles aqui da Africa. 

A classe trabalhadora colocou 
sempre no poder, pelo voto, gover
nantes em quem depositaram espe
ranças de mudanças significativas em 
suas vidas. Tais promessas feitas 
nunca foram cumpridas em nenhum 
desses países da Africa. O último 
exemplo é o da zâmbia. Aí, os 
trabalhadores elegeram o Partido MMD 
mas, após as eleições, eles não se 
incomodaram mais de saber o que 
esse partido estava fazendo por eles. 
Como conseqüência, a situação dos 
trabalhadores piorou. 

Para que a situação seja diferente 
para nós, deveríamos acompanhar bem 
de perto o avanço do programa de 
reconstrução e de desenvolvimento 
(RDP), através de uma participação 
efetiva e construtiva. Deveríamos 
compreender que há coisas que nossos 
governantes prometeram fazer por nós. 
Eles também deram a si próprio um 
prazo de 5 a 1 O anos para chegar lá. A 
maioria delas é de nível nacional. Há 
porém problemas básicos que vemos 
nas nossas ruas, escolas de bairros e 
setores de nossas fábricas. O governo 
não pode gastar seu tempo para olhar 
para esses problemas. É portanto 
responsabilidade nossa a de encarar 
esses problemas e mudá-los. 

DEMOCRACIA: 

UM PROCESSO 
Todos devem compreender que 

democracia para a classe trabalhadora 
é um processo, e que o sucesso da 
democracia depende unicamente do 
soerguimento da classe trabalhadora. 
A vitória eleitoral não é o fim da batalha, 
mas é apenas o seu começo. Portanto, 
não devemos ficar sentados esperando 
que nossos governantes tragam as 
mudanças em nosso favor. Pelo 
contrário, deveremos ajudar nosso 
governo a executá-las. Se for 
necessátio, precisaremos pressioná
los, eomo fizemos com o governo do 
apartheid. É isso que chamamos de 
participação construtiva. 

A vitória eleitoral tornou possível 
nossa participação na mudança de 
nossas situações. Devemos, portanto, 
educar nossos companheiros acerq1 
daqueles situações que podem ser 
mudadas por nós mesmos, e encorajá
los para que participem no processo 
que leva a mudanças. Dias de estudos 
deverão ser organizados como 
instrumentos para reforçar essa 
edgç_ação. 

Deveremos também educar nossos 
companheiros quanto aos caminhos a 
serem seguidos quando houver uma 
reinvidicação a ser feita. É preciso 
encorajá-los para desenvolverem ações 
que levem a mudé!nças nas situqções 
que os afetam. As pessoas não 
deveriam pensar em delegara nenhuma 
outra pessoa essas mudanças. Devem 
ver isso como sua própria resl)onsa
bilidade e como um meio de participarem 
na construção da democracia na Africa 
do Sul. 

Não podemos participar plenamente 
se não tivermos nossas próprias 
organizações. É por isso que ternos 
que restabelecer, construir e fortalecer 
nossos próprios sindicatos e 
organizações civis. Essas estruturas 
não devem ser vistascorno de oposição 
a0 governo, mas corno um modo de 
participação daqueles que elegeram o 
governo. Devem estar sempre a mão e 
dirigidas pelos seus próp rios 
associados de forma realista ou com 
os pés nos chão. É muito importante 
que os desempregados tenham urna 
organização que venha ajudar na 
campanha de criação de empregos. 
Essas organizações devem impulsionar 
uma forte unidade no meio da classe 
trabalhadora. 

Deve-se-ia convocar imediatamente 
após as eleições, urna assembléia das 
esquerdas para se avaliar a situação 
econômica do País. Ela deveria 
também definir os passos a serem 
dados na implantação do programa de 
reconstrução e do desenvolvimento 
(RDP) que beneficie a classe 
trabalhadora. 

Essa assembléia deveria promover 
a consciência de classe no meio das 
comunidades de trabalhadores, 
encorajando ações e atividades de 
solidariedade. • 

Young Worker News. 
Maio de 1994. 

Mayfair.Africa do Sul. 
(Tradução de A.A. A). 
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MST e Reforma Agrária 
Gilmar Mauro 

realidade brasileira 
é marcada por uma 

A 
profunda divisão so
cial e econômica. De 
um lado, uma peque
na minoria de 1 % de 
proprietários rurais 

que detem 45% das terras cultivavéis: 
10% da população mais rica apodera
se de 50% da renda nacional. 

Do outro lado, 32 milhões de brasi
leiros passam fome, 4,8 milhões de fa
mílias de trabalhadores rurais sem
terra. Mas de 8 milhões de brasileiros 
comem menos que o mínimo vital: 2.240 
calorias/dia. 

Defendemos a realização de uma 
reforma agrária em nosso país 
exatamente por acreditarmos que sem 
mexer na estrutura fundiária, 
responsável pela concentração de 
poder político e riqueza, não 
conseguiremos um país socialmente 
justo e democrático. 

Nossa proposta de reforma agrária 
visa, além de modificar a estrutura 
fundiária, possibilitar que os 
trabalhadores rurais exerçam seus 
direitos de cidadania e participem 
ativamente da vida política do país. 

REAÇÃO DAS ELITES 
DOMINANTES 

As elites dominantes, principalmente 
os latifundiários, jamais permitiram qual
quer mudança que, por menor que fos
se, colocasse em risco a relação de 
dominação mantida sobre a população 
rural. 

Durante o regime militar, que impedia 
a livre organização dos trabalhadores e 
favorecia a impunidade dos latifun
diários, atacava-se assassinando 
lideranças sindicais, padres, religiosas 
e advogados dos trabalhadores. 

Hoje, quando pela primeira vez na 
história do país, um trabalhador tem 
reais possibilidades de ocupar a 
Presidência da República, os ataques 
visam isolar a organização dos 
trabalhadores, desligitimar suas 
reivindicações e criminalizar suas 
atuações. 

É sob essa ótica que devem ser 
vistos os ataques que o MST nas últimas 
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semanas, vem sofrendo na imprensa. 
Acusam-nos de termos centros de 

treinamentos de guerrilha, de estercar 
armas em áreas de assentamentos, 
livretos de  normas internas de 
funcionamento e materiais deformação 
de lideranças. Esses elementos, de 
acordo com as notícias, caracterizariam 
uma organização paramilitar. 

Todas estas informações estariam 
contidas num dossiê elaborado pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
ex-SNI. Em audiência mantida com o 
MST, parlamentares e outras organiza
ções sindicais e populares, o almirante 
Mário César Flores, chefe da SAE, 
negou a existência dessas informações. 

O Bispo de Caçador(SC), Dom Luíz 
Colussi, em correspondência dirigida 
ao almirante Flores, foi incisivo ao dizer 
que as noticias vinculadas na imprensa 
sobre o Centro de Formação, 
apresentado como local de treinamento 
de guerrill1a eram totalmente 
infundadas. Se não bastassem esses 
dois depoimentos, caberia nos 
perguntar: caso houvesse armas 
estocadas ou fosse feito treinamento 
paramilitar, as forças da repressão do 
Estado limitar-se-iam a divulgar 
informações pela imprensa, ou agiriam 
para reprimir tais· práticas? 

Quanto ao livrete contendo normas 
internas de funcionamento, ele existe. 
Qual é a organização, até mesmo co
mercial, que não as tem? Alguém pode 
imaginar um acampamento de 600 ou 
700 famílias, formado de uma hora 
para outra, sem normas estabelecidas? 

E sobre a formação de lideranças, 
por que essa preocupação? Por que os 
cursos da FI ESP ou os livros que Anto-

nio Ermirio de Morais ou Roberto 
Marinho lêem nunca despertaram 
atenção ou são motivo de investigação 
da SAE? O medo é sempre da 
politização dos trabalhadores. 

NOSSAS 
CONQUISTAS 

Nos 1 O anos de existência do MST, 
cerca de 130 mil famílias de 
camponeses conquistaram a posse da 
terra. Uma pesquisa realizada pela 
FAO, organismo das Nações Unidas e 
o Ministério da Agricultura comprovou
que as áreas de assentamento
atingiram um desenvolvimento
econômico muito superior à média
nacional. Além da diminuição da
mortalidade 1nfantil, do analfabetismo,
verificou-se que cada trabalhador
recebe em média 3. 7 salários mínimos.

Essas conquistas e disposição de 
construirmos um Brasil socialmente jus
to e democrático, nos impulsionam a 
continuarmos nossa luta, por termos 
claro que não receberemos nada dos 
que mantêm seus privilégios explorando 
a grande maioria da população 
brasileira. 

Preservaremos nossa autonomia, 
porque nossos objetivos não são os 
mesmos da elite e da imprensa. Como 
nossas necessidades não são as 
mesmas. 

Nossa luta continuará até que se 
faça a reforma agrária e que se extinga 
a exploração do homem pelo homem. 

• 

Gilmar Mauro, Membro da Direção 
Nacional do MST. 



alternativa 

Em debate: Os Sindicatos 
Gustavo Codas 

Os sindicatos têm sido, ao longo da história, um 
importante instrumento de luta dos trabalhadores. 

Neste momento torna-se necessário refletir sobre 
o seu papel em relação aos desafios da conjuntura e
como meio de organização e formação dos
trabalhadores

movimento sindical 
combativo, repre-0 sentado pela CUT, 

' encontra-se num
período que cobra 
dele um salto de 
qualidade. O balanço 

geral é positivo, mas insuficiente para 
enfrentar os desafios que a conjuntura, 
aberta com a disputa eleitoral em 1994, 
está colocando. Há uma certa "crise 
de projeto" sindical. 

Em primeiro lugar, deve ser 
novaroente discutida a relação entre 
movimento sindical e política. A 
fundação e construção da CUT esteve 
intimamente ligada à luta por 
democracia no país. No entanto, sob o 
projeto neoliberal (desde 1990) o 
sindicalismo refluiu para uma atitude 
cada vez mais defensiva corporativa, 
fechada em cada categoria. 

A crise do projeto da CUT, que na 
sua fundação foi medularmente inter
catego ria, de unificação dos 
trabalhadores, está também ligada a 
essa atitude que cresceu nos sindicatos 
de base. 

Mas a conjuntura é essencialmente 
"política", já que está grandemente 
tencionada pelas eleições e a disputa 
de projetos de sociedade. 

Enquanto a discussão sobre as 
eleições presidenciais foi feita na CUT 
basicamente em cima de "apoia/não 
apoia" o Lula, deixou de ser discutido 
o papel central que deveria ser
cumprido: que a CUT e seus sindicatos
participassem ativamente da disputa
na sociedade por reformas estruturais,
luta que não está centrada apenas no
voto, mas significa criar um movimento
de massas por trás de cada luta
estratégica.

Em segundo lugar, o movimento 
sindical combativo enfrenta um novo 
desafio no local de trabalho. Hoje, as 
empresas (na indústria, nos serviços e 

mesmo na agricultura) disputam com 
os sindicatos a interlocução com os 
t ra baltiadores, buscam sua 
"valorização", sua "participação", etc., 
sempre de forma subordinada, claro, e 
ao serviço da taxa de lucro. 

Mas os novos métodos de 
gerenciamento e de organização do 
processo de trabalho trazem embutida 
uma disputa ideológica frente à qual 
não basta a denúncia por parte dos 
sindicatos - porque colocam em pauta 
benefícios (reais ou fictícios) para os 
trabalhadores em relação à anterior 
forma de gerenciamento e organização. 

Sob o "grito de g1:1erra" de 
produtividade e qualidade, os  
empresários desafiam nos anos 90 o 
sindicalismo classista. Por isso o 52 

Concut apontou que "devemos disputar 
as idéias de qualidade e produtividade, 
partindo de uma perspectiva da 
qualidade de vida e trabalho para as 
maiorias, e da distribuição dos frutos 
do aumento da eficiência do trabalho 
para o conjunto dos assalariados e da 
massa de excluídos. Nesse processo 
se afirma o caráter conflitivo das 
relações capital-trabalho, negando a 
ideologia empresarial da parceria". 

Um terceiro desafio, é o da 
reorganização do sindicalismo de base 
da CUT. Em 1983 houve uma decisão 
consciente de construir um sindicalismo 
livre por dentro do sindicalismo oficial. 
Uma década depois o balanço dessa 
tática é preocupante. 

DESAFIOS 

A CUT é a maior e mais forte central 
do país em todos os ramos da 
economia, conta com 2.239 sindicatos 
filiados, representa 5,3 milhões de 
sindicalizados numa base de 18,3 
milhões de trabalhadores. 

Porém, não houve implantação nos 
locais de trabalho, não se avançou na 

democratização das máquinas sindicais 
(para além de algumas mudanças 
estatutárias referente às eleições 
sindicais), continuou se fortalecendo o 
papel da Justiça do Trabalho (que serve 
para justificar acordos no marco da 
desmobilização das categorias); não 
se combateu a pulverização sindical 
(houve pouquíssimos casos de fusões 
de sindicatos); avançaram nos 
sindicatos práticas que levam a 
corrupção de dirigentes (por exemplo, 
ajudas de custos e salários extras em 
níveis sem justificação); não se 
desenvolveu uma concepção e prática 
sindical capazes de incorporar os 
trabalhadores excluídos da sociedade 
(setor informal, vastos setores de 
trabalhadores rurais, etc.) 

Chegou assim o momento de 
recuperar o outro lado da tática de 
1983, tendo avançado "por dentro", 
construir agora as bases para o 
sindicalismo livre, autônomo, etc. 

Para tanto, está pautada para o 
próximo período uma campanha pela 
aprovação da Convenção 87, a 
discussão de qual o perfil que deveria 
ter o sindicato filiado à CUT, o combate 
aos privilégios obtidos por dirigentes a 
partir das máquinas sindicais, etc. Esse 
caminho foi delineado no 52 Concut, 
mas sua efetivação dependerá do 
engajamento consciente da militância 
cutista. E para essa consciência, o 
primeiro passo deve ser o 
reconhecimento de que o quadro atual 
não pode permanecer. • 

Gustavo Codas é assessor da 

Secretaria Nacional de Política 
Sindical da CUT. 
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entrevista 

Lula no comício - Anhangabaú - SP 

Marilene Coelho 

sta será sem dúvidas uma 

E-
das mais importantes e 

- complexas eleições que
este pais já teve. Vamos ter
uma eleição nacional, que

combina a eleição presidencial e esta
duais para os executivos e legistativos. 

Esta vinculação torna muito mais 
difícil o trabalho. Vai ser uma eleição 
onde o poder econômico mais uma vez 
atuará com força e os meios de 
comunicação jogarão um papel ainda 
mais decisivo. A paixão, a garra, a 
generosidade de nossa militância é que 
vai fazer a diferença. 

Lula nasceu numa família de 
nordestinos, em 1945, onde sobreviviam 
de uma precária economia de 
subsistência. O nome Lula é apelido de 
infância e a militância politico-sindical 
incorporou-o muito bem. 

Seu primeiro emprego, como 
muitos outros menores, foi aos 12 anos 
numa tinturaria em Santos. Aos 14 anos 
entrou numa metalúrgica e realizou um 
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curso de torneiro mecânico. 
Com o golpe, o qual os generais 

adotam uma política econômica 
recessiva, incluindo a falência de 
pequenas e médias empresas e o
desemprego, sendo atingido, aliás, 
como milhões de outros trabalhadores. 

Em 1966 começa a trabalhar em 
São Bernardo do Campo, na Vi/lares, 
uma das maiores indústrias do país. 
Mas, ainda neste momento, o que mais 
lhe interessava mesmo, era garantir o
trabalho e o futebol. 

Lula integrou a direção do Sindicato 
dos metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo, como presidente por dois 
mandatos, ajudando a dirigir grandes 

greves no ABC paulista. Conseguiu unir 
trabalhadores e intelectuais na 
fundação do PT-Partido dos 
Trabalhadores-em 1980. Já em 1986, 
foi eleito o Deputado Federal mais 
votado do país e quase foi eleito 
presidente do Brasil em 1989 com 31 
milhões de votos. 



T Com toda esta experiência, corno será 
governar este país? 

LULA: Tenho clareza que vamos 
encontrar um país em situação caótica. 

Um Estad9 debilitado e sucateado por tantos anos de 
desgoverno. E claro que vai acontecer urna natural explosão 
de demandas sociais reprimida a tantos anos. A fome, o 
desemprego, a falta de terra, saúde, educação, não podem 
esperar! 

De outro lado poderemos enfrentar o boicote e a má 
vontade de muitos setores, cujos interesses serão atingidos 
por nossas medidas e reformas. 

JT: Corno enfrentar esses problemas? 
LULA: Confiamos que temos força para governar e 

realizar as reformas que estamos prevendo em nosso 
programa, baseados em dois fatores fundamentais: O apoio 
popular organizado e massivo (por isto a importância dos 
comitês populares desde agora) e uma efetiva aliança com 
os setores que desejam, sinceramente, mudanças neste 
país. 

JT: Há apoio também a nível internacionaf? 
LULA: Estamos fazendo um esforço para conseguir um 

arco de alianças amplo com a sociedade civil e partidos de 
esquerda. Alianças estas que se estendem à forças políticas 
de outros países. Desenvolvendo esta mobilizaçao social 
estou certo: não precisaremos ter medo de cara feia. 

JT: O Governo Paralelo, foi uma espécie de preparação? 
LULA: Muita gente não compreendeu quando criamos o 

Governo Paralelo. A imprensa procurou desdenhar e até nos 
colocar no ridículo. Apesar dos problemas e limitações -
inclusive de recursos- o GP foi um espaço extraotdinário de 
elaboração, de criação. Apresentamos projetos consistentes. 
Um deles -Segurança Alimentar- deu origem à Campanha 
da Fome, que tem urna importância tão grande em nosso 
país. Valeu a pena! 

JT: O mesmo se pode dizer das caravanas? 
LULA: Eu sempre repito e. insisto que as caravanas 

foram e estão sendo a espinha dorsal de nossa campanha. 
Elas são na verdade uma" viagem ao coração do Brasil ", 
com aliás se chama o livro da primeira caravana. 

A gente pode ver o retrato do Brasil sem retoques nem 
disfarces. Conheci de perto nossa geDte, com seu coração 
generoso, sua bondade, sua coragem e vontade de 
mudanças. Vi também um povo e um Brasil abandonados, 
sem a presença mínima do Estado. 

Vi o Brasil da fome, do desemprego, da falta de terra, da 
falta de tudo. Vi o rosto das pessoas desesperadas, 
angustiadas. E vi o Brasil da abundância, das riquezas 
inesgotavéis, de um potencial incrível. 

As caravanas me tornaram mais solidário com nosso 
povo. Senti com mais dramaticidade a necessidade de 
mudanças urgentes. 

JT: O que seu pro@rama prevê para a Juventude 
Trabalhadora? 

LULA: Eu quero fugir da demagogia de dizer que a 
juventude é prioridade em meu governo e ficar por isto 
mesmo ... Já lançamos o programa especial de empregos 
para criar efetivamente as condições da juventude recuperar 

sua esperança e poder contribuir com todo seu potencial 
para nosso povo e nosso país. Vamos rever e ampliar o 
ensino profissionalizante. O jovem desempregado, sem· 
casa, será alvo principal de ação e apoio. Espero que até o 
final de nosso governo nenhum(a) jovem precise vender seu 
corpo por um prato de comida ou por não ter nenhuma outra 
oportunidade. Esse é um compromisso sagrado. 

JT: Nenhuma criança fora da escola. É possível? 
LULA: Claroquesim. Esselema nãoestáemcontradição 

com a melhoria geral do ensino. Visa democratizar e eleva
lo em todos os nivéis. Cansei de ver pesquisadores 
elaborarem projetos extraordinários e não serem 
implementados por governos incompetentes. 

JT; Como vai se dar a relação entre a Juventude e o 
governo? 

LULA: Queremos apoiar e fazer parceria com entidades 
que hoje trabalham com jovens, meninos e meninas de rua. 
Nosso governo vai abrir espaço à participação e ação 
cidadã. Queremos discutir com vocês da JOC, do Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o pessoal do Projeto 
Axé, e tantos outros. Sem essa parceria será muito difícil a 
gente avançar. Ela é parte integrante de nossa concepção 
de democracia participativa. 

JT: Quais as propostas centrais do Programa de Governo? 
LULA: O ponto central trata da retomada do crescimento 

econômico c0m distribuição de renda. Precisamos devolver
a dignidade de nosso povo. Por isto estamo$ propondo estas 
reformas estruturais: a reforma agrária e agrícola; a reforma 
do sistema financeiro que deve estar a serviço da produção 
e não da especulação como agora; a reforma fiscal para 
podermos direcionar o crescimento da micro, pequeno e 
média empresa; a reforma do Estado e sua efetiva 
desprivatização. Nós vamos priorizar o atendimento à 
demanda social: Saúde, educação, moradia, saneamento 
básico. Queremos realizar uma verdadeira revolução étnica 
neste país, cotn a recuperação da autoconfiança, da 
consciência de cidadania e direitos. Nesse sentido, a 
democratização dos meios de comunicação e de uma nova 
relação com a cultura serão fundamentais. Eu sonho com 
um grande movimento cultural que valorize as manifestações 
regionais; as riquezas de nosso povo. 

JT: A Juventude trabalhadora pode votar sem nenhum 
medo de ser feliz? 

LULA: Eu queria deixar para todos vocês jovens 
trabalhadores e trabalhadoras que se organizam em torno 
da JOC e de outros grupos de jovens um desafio_ e um 
convite. Vocês estão desafiados a darem o que têm de 
melhor para uma imensidão de pessoas, de jovens, que 
perderam o direito à alegria, ao afeto, à vida. Eu não quero 
pedir apenas que se dediquem a construir conosco esta 
vitória eleitoral. Claro que isso é muito importante. O que 
ouso pedir é muito mais: que vocês não descansem, enquanto 
um só jovem, uma só criança, uma só pessoa estiver vivendo 
em condições de miséria, de dor. Só assim a vida vale a 
pena! Só assim vamos reiventar a esperança. Meu abraço 
a todos vocês! e 

Marilene Coelho 
É membro do conselho editorial 
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1 LETRA, POESIA, CANTO
Jairo Var�as Lobres 

Luiz Andre A. Oliveira 

Quando se fala de música, temos que falar dos seus estilos e 
também do seu nascimento. A música já está no nosso meio há vários 

séculos.Mas, nunca esteve tão presente como nesses últimos anos. 

e 
cimentos. 

om relação ao nas
cimento da música, 
é algo tão antigo que 
se perde nos perga
minhos da história. A 
própria música tam
bém é feita de 
histórias e aconte-

Quando se descobriu o som, os 
nossos ascentrais faziam sua 
comunicação através dele, que com o 
passar dos anos foi tomando forma, 
letra, poesia, canto e acima de tudo 
partido. Sim, partido porque o que mais 
ouvimos nestes últimos anos foi a 
música tomar partido da verdade, do 
conhecimento, transmitir sabedoria e 
influência de uma forma saudável às 
pessoas que compartilham desta 
harmonia divina, que, de partituras, 
nos mostram as inverdades do mundo 
em que estamos. 

Os anos de maior revolução musical 
aconteceram justamente quando 
muitos de nós ainda nem estávamos 
no projeto de nossos pais, creio que 
deve ter sido um momento e tanto, ou 
poderíamos dizer que este foi realmente 
o marco da história da música.

Bom, mas como já havíamos dito, é
difícil de acreditar que a música tenha 
causado tanto impacto. Em 1950, 
quando o rádio deixava de ser um 
aparelho de consumo só para quem 
tinha um bom poder aquisitivo, e 
passava ao consumo populai:, vimos, 
(ou ouvimos) a música tomar outras 
temáticas mais sérias. Até então, as 
canções eram escritas e cantadas para 
aqueles que acreditavam em fada? 
adormecidas e bruxinhas malvadas. E 
incrível mas o mundo começou a ver o 
outro lado da moeda. Mais alguns anos 
à frente e temos o grande 
acontecimento da história do último 
século, "WOODSTOCK": Hippies, 
caretas, enfim o mundo todo ouviu e 
muitos participaram desta loucura. Tudo 
o que aconteceu naquele ano, nada
mais era do que uma soma (ou seria
uma reflexão) dos anos anteriores. Sim,
porque a música era uma reunião de
palavras, algumas tão simples, mas
com um poder de compreensão tão
grande que já fazia a juventude acreditar
que tudo era possível.
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Bom, junto com a música veio a 
revolução sexual; o uso das drogas 
tomou proporções assustadoras. 

A INFLUÊNCIA 

DA MÚSICA 
Mas, até que ponto a música tem o 

seu poder de influência? A expressão 
"Paz e Amor" deixou de ser um gesto 
particular e passou a ser uma linguagem 
universal. Em todos os idiomas se 
conhecia o "V", um gesto feito com os 
dois dedos. 

No Brasil, como no resto do mundo 
também tivemos momentos que ficarão 

vivos em nossas mentes para sempre. 
Nomes como Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Chico Buarque de Holanda, etc, se 
utilizaram da música para falar a 
verdade. Suas letras, sempre marcadas 
por influência políticas, momentos de 
repressão, fizeram muitos jovens 
acordarem para a vida, para o que 
estava realmente acontecendo com o 
mundo, especialmente com o nosso 
Brasil. 

A calça boca de sino, os cabelos 
compridos, isso mostrava a revolta dos 
jovens com relação ao que estava 
acontecendo; nasceram os festivais; 
os músicos com suas canções 
procuravam mostrar sua indignação de 
uma juventude sofrida e reprimida. 

Foram se alguns anos, entra música, 

sai música, e ela sempre está presente 
pra mostrar a juventude e falar o que a 
juventude quer dizer, ou seja, muda-se 
a forma, mas não muda o conteúdo. 

De lá pra cá nasceram muitos estilos 
musicais, nasceram novas expressões 
e gírias, mudou-se o visual do hippie 
para o punk, mas a música sempre 
presente no dia-a-dia da juventude vem 
nos mostrar que ela sempre pode 
influenciar as pessoas. Agora cabe 
das pessoas transformarem a música 
num vício, ou transformar o vício da 
música numa desculpa para as suas 
alienações. 

Com a ajuda da mídia falada, escrita, 
televisiva, vimos e veremos muitas 

coisas acontecerem. O importante é: o 
que fazer para que as nossas futuras 
gerações, venham a criar coragem o 
suficiente para saber que a música foi 
feita para se ouvir de maneira limpa, 
sem influência suja de algumas partes 
negativas? 

Afinal de contas, como iremos 
escrever os pergaminhos da nossa 
história, se dela só restar partituras 
com letras e melodias, que com certeza 
irão partir os corações de quem as ler 
ou ouvir. • 

Jairo Vargas Lobres, locutor da 
Transamética Porto Alegre 

Luiz André R. Olivelra, militante da 
JOC de Porto Alegre. 
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MOTIVAÇÃO E OUSADIA 

o 

uando olhamos para 
o rosto do povo
brasileiro, vemos um
rosto sofrido. Vemos
meninos e meninas
famintos, marcados

pelo desemprego, pela miséria. Vemos 
famílias inteiras em baixo de pontes, 
viadutos, vendendo doces, pedindo, 
roubando e nos lixões disputando restos 
de comidas com urubus. Enquanto isso 
uma mãe desesperada faz uma sopa 
de papelão para matar a fome de seu 
filho que não come há dias. 

Sob este mesmo sol, neste mesmo 
Brasil, o filho da burguesia estuda no 
exterior e fala três linguas diferentes, 
às custas do filho do trabalhador, que 
tem que entrar no mercado de trabalho 
quando criança e não tem o privilégio 
do ensino de boa qualidade. 

O Jovem Trabalhador é o maior alvo 
dos meios de comunicação, monopólio 
da classe dominante que transforma e
tenta acabar com as nossas verdadeiras 
características de Juventude: a 
solidariedade, o otimismo, a 
vivacidade ... 

Mas, este ano de eleições, é um ano 
em que o povo brasileiro, em especial 
a Juventude, pode dar um passo muito 
importante na história deste país 
sofrido, usando o único meio 
democrático aqui, o voto. Para mudar 
as linhas desta história. História que é 
escrita pelos e para os poderosos que 
investem milhões para tirar dos 
trabalhadores o direito de ser feliz, 
desviando nossas atenções para o 
Carnaval, Ayrton Senna, Copa do 
Mundo, iludindo-nos que todos os 
políticos são corruptos. 

Mas é preciso ver antes de votar que 
tem políticos que não estão envolvidos 
e sequer citados nos esacandâlos do 
Orçamento, do Jogo do Bicho, do Pau 
Brasil, etc. Que há políticos que foram 
contra este golpe da Revisão 
Constitucional, que embora sejam 

Valéria Salvador 

" . . .  e a nossa /;listória não 
está, pelo avesso assjm, 
sem fínal feliz ... " 

( Legião Urbana) 

� minorias, lutam pelos direitos dos 
� trabalhadores. Até quando vamos 
� permitir que nosso voto seja usado 

para deixar milhões de pessoas 
desempregadas, para arrochar nossos 
salários, para nos tirar os di�eitos, para 
criar a prostituta, o menor abandonado, 
para castrar nossos sonhos, para roubar 
nossa dignidade, para reprimir nossas 
manifestações de Juventude. 

Falta arregaçarmos as mangas, 
despirmos o péssimismo, a alienação; 
sepultarmos as descrenças, sairmos a 
luta e que não nos falte argumentos, 
motivações, esperanças e ousadia pra 
discutirmos, escolhermos. nossos 
candidatos. E então sairmos as ruas,

hastearmos nossas bandeiras, 

soltarmos o grito que há tempo está 

trancado em nossas gargantas sem 

desistir jamais de lutar pelo dia de 

podermos rir felizes, um riso que 

venha completa e simplesmente da 

alma, do coração do nosso povo, 

desta Juventude. • 

PARA 

REFLETIR: 

Você acha importante a 
Juventude participar das 
eleições? 

Na sua turma, no seu colégio, 
na sua rua, como os jovens 
estão participando .da 
campanha eleitoral? 

Quais o·s problemas da, 
Juventude que devem ser 
prioridade do próximo 
governo? 

Não esqueça estas eleições são 
para Presidente, Senador, 
Deputado Federal e Deputado 
Estadual e Governadores. 
Fique de olho nas macarutais. 

Valéria Salvador, 
é da JOC de Mauá 
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PARABOLAS E VIDA 

As parábolas narradas 
por Jesus Cristo nos 
evangelhos suscitam até 
hoje muita curiosidade 
quanto a seu real 
sentido. O famoso 
estudioso da Bíblia, Frei 
Carlos Mesters, 
esclarece esse 
significado no seu 
opúsculo de nome: As 
Parábolas. Coleção 
Círculos Bíblicos. 
Editora Vozes. Petrópolis 
RJ. Transcrevemos a 
seguir algumas de su�s 
considerações sobre o
significado das 
parábolas de Cristo. 

A 

s coisas que Jesus 
tinha e ainda tem a 
dizer-nos sobre 
Deus e o Reino de 
Deus são como a
torça elétrica, força 
invisível que passa 

pelo fio, Você vê o fio mas não vê a 
força. No entanto ela está aí, pois, a 
lâmpada da casa está acesa. Assim 
você vê a vida mas não vê a torça 
invisível de Deus. No entanto ela está 
aí, dentro da vida. 

Jesus procurava levar o povo à 
descoberta desta presença de Deus na 
vida. Não bastava só falar e ensinar. O 
povo mesmo tinha que descobrí-la por 
si. O meio que Jesus usou para 
conseguir isso era o meio que todo 
professor usa quando tem que explicar 
uma coisa difícil aos alunos. Ele cansa 
a imaginação até encontrar exemplos 
fáceis que vão poder esclarecer o 
assunto difícil que o aluno deve 
descobrir e saber. 

Jesus _usou a imaginação. Procurou 
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muitos exemplos tirados das coisas da 
vida que o povo conhecia e vivia. Esses 
exemplos são as PARÁBOLAS. Sem 
os exemplos tirados da vida, o povo 
simples nunca teria chegado a descobrir 
o que Jesus queria comunicar sobre
Deus e sobre o Reino de Deus.

Pensando nas coisas da vida e da 
natureza, apontadas por Jesus nas 
parábolas, o povo simples daquele 
tempo e nós, hoje, começamos a 
entender como é que a força de Deus 
passa pelo fio da vida, sem ser vista. 

Jesus falando de pérolas e porcos, 
de arado e fermento, de pardais e 
flores e de tantas outras coisas, 
sugeridas pela própria vida, se fazia 
entender pelo povo. Seus discursos 
não eram difíceis. Os evangelhos até 
parecem uma colcha de exemplos, 
todos tirados das coisas da vida que o 
povo e Jesus mesmo conheciam por 
dentro. 

Se Jesus tivesse vivido e crescido 
no Brasil de hoje, ele falaria, como o 
camponês, de milho e mandioca, de 
banana e laranja, de chuchu e mamão, 
de roça e sertão, de arroz e feijão, de 
loteria esportiva e programa de 
televisão, de favela e barracão, de 
fábricas e salário mínin:io, de polícia e 
repressão e de tantas outras coisas 
que marcam a nossa vida. 

Tudo isso, Jesus usaria para levar o 
povo a descobrir algo de Deus na vida. 
O povo entende dessas coisas todas, 
pois, fazem parte de sua vida. Elas 
podem servir de trampolim para levar a 
entender as coisas de Deus que estão 
ha vida mas que não são tão evidentes 
e visíveis. Por meio das parábolas, 
Jesus traz a realidade invisível de Deus 
ao alcance da mão, para dentro do 
horizonte que se vê. 

O ENTENDIMENTO 
DAS PARÁBOLAS 

Ao povo de Jesus só falava em pará
bolas. Mas o povo nem sempre entendia 
as coisas. Nem sequer os apóstolos 
chegavam a entender. Jesus ficava 
admirado com essa incompreensão 
mas não deixava de dar a explicação 
que pediam. 

Ora se nem os apóstolos entendiam 
o ensinamento em parábolas será que
o povo o entendia? As explicações não
eram para o povo mas só para os
apóstolos. O povo continuava com a
pergunta na cabeça, procurando a
resposta da explicação.

Nós, hoje, estamos na mesma con
dição que o povo. Só foram conserva
das as explicações de apenas duas pa
rábolas. As outras dezenas ainda estão 
aí, sem explicação, desafiando até hoje 
a nossa vontade de saber. Os evan
gelistas conservaram as parábolas: não 
conservaram as explicações. Por que? 
Provavelmente porque achavam que 
era mais importante a gente se 
preocupar com a pergunta do que com 
a resposta. Também porque de acordo 
com as situações diferentes da vida 
que se vive em cada época as 
explicações serão diferentes. Até hoje 
estamos buscando e procurando. 

A descoberta e a vivência do Reino 
de Deus só se adquire através da 
vivência e da descoberta da própria 
vida e, das coisas da vida. Por isso não 
convem querer saber logo a resposta 
da outra pessoa, mas sim, convém 
insistir na busca até descobrir por si 
mesmo nossas próprias respostas. • 

Carlos Mesters é frei carmelita, 
residente em Belo Horizonte MG, 

doutor em ciência bíblica e escritor. 



É AGORA 
Chegamos ao fim da Co

pa do Mundo. O Brasil final
mente é tetra campeão. 
Como em todo evento como 
esse, muita expectativa foi 
criada. O Brasil está feliz. 
Mas, não podemos nos 
esquecer que a vida con
tinua. Se fomos um só 
torcendo pelo Brasil, é hora 
de ser um só para fazê-lo 
melhor. Estamos em plena 
campanha pelas eleições. 
Momento de ser coerente, 
de discutir nos bares, nas 
escolas, no trabalho, na 
hora de lazer, nas igrejas, 
qual o melhor projeto para o 
país. f?orque não podemos 
votar só na imagem, é 
preciso votar no programa 
de governo que responda 
às nossas necessidades. É 
preciso saber também que 
depende fundamentalmente 
de nós fazer cumprir este 
programa. Pois, só a força 
do povo pode conseguir 
mudanças. 

Dicas 
Em breve a indústria de brinquedos 

estará lançando a ofensiva "dia das 
crianças. As propagandas atingirão 
também aquelas crianças que deveriam 
ter direito a educação e lazer, mas são 
obrigadas a esquecerem a infância para 
trabalhar desde cedo. Ou então fazerem 
a "opção de viver na rua". As dicas do 
JT desta edição é para dois livros que 
falam de crianças e adolescentes. 

CORRENDO ATRÁS DA VIDA, de 
Ana Diniz. Ed. CEJUP( com apoio da 
UNICEF). 336 págs. E uma análise de
entrevista com 335 crianças e adoles
centes da região amazônica, revelando 
carências sociais e traços culturais. 

CRIANÇAS DE FIBRAS.Textos de 
Jô Azevedo e fotos de lolanda Huzak. 
Ed. Paz e Terra. 144 págs. O livro é o 
resultado da viagem que as autoras 
fizeram pelo Brasil, investigando e 
retratando a exploração da mão-de
obra infantil. 

HAITI, SÓ VIOLÊNCIA 

"A violência contra as 
mulheres haitianas estão 
alcançando níveis de 
crueldade. Estão sendo 
golpeadas, violentadas e 
assassinadas pelos 
militares e seus partidários. 
Segundo dados de grupos 
de direitos humanos já 
houve casos de até 18 
violações por dia. 

O estupro de mulheres 
haitianas se tornou o 
instrumento principal de 
repressão política. Corpo de 
mulheres e homens são 
encontrados nas ruas de 
Port-au-Prince a cada 
manhã, com os rostos 
freqüentemente 
desfigurados. 

Sob o regime terrorista, 
as meninas haitianas de 
apenas nove anos de idade 

ATENÇÃO! 

Os artigos publicados 
com a�sinatura do autor(a), 
nao refletem neces
sariamente o pensamento 
do jornal. 

estão sendo seqüestradas e 
vendidas a círculos de pros
tituição. Há informações de 
que uma menina que tentou 
fugir foi decapitada. Na 
pobreza crescente 
provocada de regime "de 
fato", as mulheres haitianas 
estão recorrendo cada vez 
mais a prostituição para 
alimentar seus filhos. Na 
favela "Cité solei!", o sexo é 
vendido por um dqlar e 75 
cents. A virgindade se 
oferece por cinco dólares. 

É feito um apelo ao povo· 
amante da liberdade para 
que contribua de todas as 
formas possíveis para coibir 
imediatamente este crime 
hediondo contra a 
humanidade". 

( transcrito do jornal BOLETIM DA 
SOLIDARIEDADE POPULAR) 

PESQUISA DE OPINIÃO 

Se você não enviou sua 
opinião sobre o Juventude 
Trabalhadora, ainda é 
tempo. Estamos 
aguardando sua pesquisa. 

PREÇO POR 6 EDIÇÕES 

Assinatura simples - 5 Reais 

Assinatura de apoio - 10 Reais 

Número avulso - 1 Real 

Assinatura internacional - US$ 15,00 

Para receber: envie seu nome e endereço completos, e pague com cheque 
nominal à Juventude Operária Católica Brasileira; ou depósito no Bradesco 

conta 058221-2, agência 0449-9 (e envie o comprovante do depósito) 
Nosso endereço: 

Rua Condessa de São Joaquim, 215, Bela Vista· São Paulo - SP 
CEP 01320·000 - telefone: (011) 35-5146 

Juventude Trabalhadora - 11 
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oorn Cláudio tturnrnes, bispo diocesano, ao

Po•O de oeu< na Diocese de Santo Md,!, a g,oça 

e' P"'· da P"" deº'º'· nosso Pai, e dC Jesus c,is·

(011 1  o inicio da Quaresma, em que prepara· 

lO, °f'uSSO Senhor. 

mo< a solene c:eleb,açâo da Mo<te e Ressuneiçio 

de Jesus. inici""'º' e ab•imO< 1>oje n,nbém um•

"º" f,n>p"'h' da f,ato,nidade. s,u tem• este

ano é o scgt_>inte: fRf-1ERNIDADE SIM - V\O· 

LtNCIA 1'A0· Qu«emo< f,ot.,nidade; qu«emo< 

um n,undo cm que iodo< sejam ,e,dadei•""''""

imdos e ,econheç""' a o,u, como Pai e Sumo 

Ucnt· Este p.oi"º está no conte do E,angelho de

J,su, cnsio. 1,1,s, a ,iolência ê um do< fato,c< qu•

'º"'""""''"" d«uo:m a< iniciati"' deste P'"

Desde Cairn, que n1a\OU seu irmão Abd, a vio-

jcto. 

"""' " """'" ,nmo , m"" do d,mómO, do

ntal · e da «Jdçiu de \)cus. Esl> º'""' perm•n•"

·companljiteiifii :.;=:�-

Neste b l . 

_:l'OS: 

. 
o et1.m d 

1nforma -

aremos as p r1.meiras 

çoes sob 

que t� 

re os 19s Congressos 

em se realizad 

ro I 
um d 

o a n
"' 

ivel de b a1.r-

re 

os temas 

speito aos 

que 

jovens: A 

desemprego também do 

diz muito 

afetiv·d 1 ade e

Não aceitai a vio\êucia, 1mlav1a. 11al> ,,i111I ,c:i

cruz.ar os braços. Ao conuá1il>. u1gc 01µa11i1ar-sc

mais e. num• fü•'"·ª penn•"'""· '""'" """ .,,, 

totlo� pacíficos e pc1sev.:ra11 ,cs :1 1u1..h, o ,\\tC é "ili·

\ênc1a, c)(igindll as n1u<la111;a� :..o.:;a1:, nccc ,-,:,11:1:.. 
e

assuminJo nus�a pJr\e na pru111oção Jc.,1.1� 111uJa11-

Para co1nbatc1 a 1njusw,a e a v1t,\�11-:1:1, J..::,l1:.. 
ças. 

nunca se deixou e1wo\vc1 po1 ,novi111cnll>'> V\l)h:11·

10s. Com pa\av1as i11\1:1m:i,\:I:, e 111J1i;11aJa�- \Jc 

ucnunciou scn1pre a oprcssã0, Jon<lc quer que 

vies�. Sen1 :igrcdir os 0·1rci1us d.! n111g,\1�n1, apo11-

tou e rejeitou as a1ituclcs in1us1.1s Llu:.. 1cspu11:..ávi:1 ,

pcb ,oc,edadc de seu tem\>º · Si•"ºI"'"'"""'"·

co\\vitlou a 1ouos, c cn1 p111nc1ro \u�.11 u:. 1Húp110�

injustiçados e pnhrcc;, a 01g:11111.a1c111-�c collll> 110,·l>

Povo <lc Deu� e construirem u1n�1 Sll(1c1\allc 1HW:t 

de irn,ã•>�. colllº si 11al c i11idn ,\11 \{c1110 th: \)..:us.

t,:c,ta soi:iedaJc pr.:11a1<:..:.:11.i1n a iu,uça -.,(11.1 .1\. :1 

\iberdadc, o a1nu1 . a fra1c1111Ja,k. li pc1J:i1J l • . , 

m1s.:ric.órJi,1. 
Por esta sua prcgaç:11> Jç,us 1n1 ,�,,Hll' 1:1•1

fnnóa "" nn<>' sociedade e """' no< dia> d< h<> 

je. ,-:;o C ,·:m ""º"'º que , ,o,nid• a,mamenli<ta

do ,nunóo e,ract«i"' nosso tempo e no< atemo•i·

·,.a a todo<. No dia a dia, ,cmo< a ,iolênct• da cfr

minalióade e a '"posta ,iolenta da ,ep""'º· A

cspi"I da ,io\ênci• """Ç' uaga<·""'· De fato,

º"'' e mais ,econ•·" • ,iolência P"ª ,op,;,ni• a 

,iolência. É um ,no lamen>i"l e f,>al, pu• ,nais

,entado• que sei•· U,ge convoncer-no< que a ,io·

lência ,;, f a, na<e" no•" ,iolência<. 5e,; tão difi-

,quole< que não qo«ian> n,ud""'"· po•<t"' '""" 

os abu:.aJüS bcndicíártU'> das c:.11un11a� 1n:1hp.1 ,a!>

da sociedade. Mas Ele rcs:.u:.i:ttll\l e cst:i ,,,v,1 . .:11·

mo P'º" , ga,anti• de que u,n,. ,cu 1•,i. "'' n,,

origern deste projclu e n,,a\1nc11t.: vc11-:c1{1. 

V:11nos nesta Can1p:1nha 1.b ha1cr11:ll:Hk :111J·

\isar cura1ol>a111cn1c ac; .:au.:.a, p1u1unJ :1, ,k 1:1111,1

vio\ência entre nós e 1.:om
·cç.11 .i .,�tr Pª ' .1 r.:,\111.,r 

sempre ,nals su:1 n1,1rgcn1. ate c11.1d1..::i-\:1 ,k ,,n,�.,

ci\ entender íSSO� 

Mas. a\crtc1nos desde o inicio: é importante 

não tcdoLh a ,iol<nci• à ,,;,ninslidade ca,nu,n. Se·

,;, desonesto e cómodo. \liolênci>, na ,c,Udadc, ê

tudo o que din>inui ou ag,\dc a dignidade de qual·

que> pessoa 1,umana. Po• isso, nó•, Bi<Pº' do »ta ·

sil. estamo< con,encióo< que a injustiça social, cX·

t>'"'ª'"'"" gta" no nosso pais, nio é só a g,andc 

"º" da ,naioü• e da< pio"' ,iolência<, ma< ela

m""'' ê 01n• das forma< mais g,a"' d• ,io\ênda,

inclu<i" a "'ª" ,adieal das ,iolências contr• a 

n,aiOI P"" do nosso po•O- Oess> injustiça social

nascem a n,a,ginalaação, , pob""'' , fome, a f a·

,ela e o co,tiço, o desernp,ego, os salá•io< injusto<,

o s»bcn,p"&º• a doença e, inclu<i,c, a crin>inalid•·

de em muitos casos. 

Por estas ra1..ões, na atua\ Canwanha da fra·

""'Idade'""º' in<is•ii: não qº"'"'º', ,.olência·,

nio qoc,emo< a injustiça social; que1cmos, sim, a

fratcrnidadc. 

sociedade e 1a,n1>0m de "º"" 'º"''º· S<>,I "'"

P'º""° longo, ""' dú"da, ,n,., •I'" u,g, "''"""'

com ohjeti,idade , """ ,1,,c,.a ,ntu, "' ""'·" J,o

vio\éncia. Se uão atacaqno� :i, .:.,u�a:,. 111J" 11.1" 

passa•i de paliat '"" P''"""'"' , en>'""""" ,s.

Mas. (açarno-lo organi·LaJa1nc11 te. f1rn1c111.:11 tc. C\ltn

P"""'"'Iª• ,e,n "'""' e "'" """d" us ,li,citc"

de ninr,uéin. 
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CONGRESSOS A NIVEL DE BAIRRO

COMPANHEIROS! 

Aqui estamos de volta, so que desta vez pra falar de experiências/ 

concreta de congressos que já se realizaram. 

As com,i ssões organizadoras de cidades estavam num processo de discu 

tir, buscar atingir o maior núrrfro possível de jovens trabalhadores como 
também tentar fazer antes uma experiência de mini-congresso pra ir pratt 

cando. E olhe que deu certo! As comissões organizadoras foram muito mais 
tranquilas com o encaminhamento do congresso e muito mais certo do seu/ 
compromisso principal que é de:garantir um congresso representativo da 

realizade e dos interesses dos jovens trabalhadores. QUEM FALA E DECIDE 
NESTE CONGRESSO SÃO OS JOVENS TRABALHADORES. 

COLOCAMOS AQUI ALGUMAS INFORMAÇÕES QUE TEMOS DE CONGRESSOS A NIVEL 

DE BAIRRO QUE JÂ SE REALIZARAM . 

. Algumas cidades que realizaram e nos enviaram inrormaçõe�:

. Como foi os congressos? 

Bom! em todos os congressos que se realizaram depois de alguns j2 
vens trabalhadores fazerem as fichas e distribuir os crachás, teve um 

ou dois jovens trbalhadores que instalaram, quer dizer abriram o con -

gresso colocandQ para os demais jovens trabalhadores rresentes o porque 
todos estavam reunidos, . os objetivos do congresso, as etapas ..... . 

e ai encaminhou o regimento interno que e as normas do dia, foi lido, 

refletido e colocado em aprovação. Logo após sua eleição uma mesa coor

denadora iniciou os trabalhos e colocou para os jovens os temas a serem 

discutidos. 

uais os temas mais 

Juventude 

vidade ...... . 
� ·---=--=---=-----�---+-------__.
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Ai nas discussões tesses ternas foi muito importante porque era co -

locado a vida de cada jovem trabalhador, seus problemas .... A gente sabe 

que dos problemas todos nos jovens trabalhadores sabemos falar pois vive 

mos no nosso dia a dia, o que não conseguimos muito é analizar O POR -

QUE, eles existem e isso também o congresso possibilitou. Então corneç�

mos a perceber que os problemas não caem do ceu e que nem é Deus que / 

quer assim, mas que somos explorados porque tem uns poucos ganhando em 

cima de uma maioria que são os trabalhadores; somos explorados porque so 

o que interessa para os patrões e todos aqueles que governam é o lucro

e nao a pessoa humana ..... 

AH! Um dado importante é que na maioria desses congressos/ 

os jovens trabalhadores estão chegando a conclusão de que 

urna das saídas 'fundamentais para os nossos problemas é a or 

ganização de todos nós jovens trabalhadores, temos que refl� 

tir mais sobre nossos problemas e cada vez mais ir aprofun -

dando. Nesse sentido, um meio que está se usando é a de as 

comissões de estudo continuarem se encontrando e aprofundan

do ainda mais os temas, inclusive algumas já marcaram até da 

tas. 

,.. 

Para nos jovens trabalhadores, o congresso está sendo um passo irnpoE,. 

tantissimo pois possibilita discutir nossa vida, nossos problemas, anali 

sar e pronunciar, dizer abertamente o que pensamos e aasim mostrarmos / 

que nós jovens trabalhadores além de brincar, nos divertir gostamos tam

bém de falar sério, de refletir, buscando meios pra com outros jovens / 

trabalhàdores ir nos organizando e juntamente com, todos os trabalhadores 

lutar por um mundo melhor. 

COMPANHEIROS! O próximo passo depois de termos inf.ormações de ou

tros congressos, é o congresso de cidade. Agora temos que através das 

comissões de estudo ir nos capacitando cada vez mais para atingirmos os 

objetivos do congresso de cidade que é aprofundar mais as causas e bus -

car saidas e eleg�rmos então os delegados para o congresso nacional. 



estamos 
Hoje em dia nós jovens trabalhadores 

sendo atingidos por um grande mau (DESEMPREGO). 

Em primeiro lugar ficamos desempregados sem saber o porque, sem mot! 

vo. Dai por diante é só fazer ficha e esperar a chamada das firmas que/ 

fazem urna grande seleção. Quando a gente chega na firma já tem uma gran

de fila e deixam a gente esperando, até parece que estamos pedindo esmo

la. Preenchendo a ficha é feito uma entrevista com um monte de perguntas 

vem um baita teste, como se fosse isso que determinasse a nossa capaci

dade de trabalho, após o te�te somos dispensados e é pedido para nos te 

lefonarmos ou a firma entra em contato. Geralmente so entra quem foi mui 
to bem (não interessa se ficou nervoso ou não) Outra coisa que determi

na e a carteira de trabalho, por exemplo: foi demitido, carteira nova, / 
menos de um ano na tlltima empresa, idade .... etc. 

Urna vez fui ver urna vaga de auxiliar de escritór:i;o numa agência de 

emprego, ai chegou dois Kapazes de côr para ver a mesma vasa. 

o primeiro foi recebido com a resposta que já tinha sido preenchido

a vaga. 

Dai me levantei e perguntei a mocinha: 
- Já foi preenchido a vaga?
Ela me respondeu:

- Não fica tranquilo.
Passando algum tempo chegou o outro

vendo a mesma vaga, a reposta foi

que era pra mulher.

Virando-me à mocinha perguntei:

- A vaga é para mulher?
Ela respondeu:

- Não fica tranquilo.



Dai eu respondi. 

- Mas o rapaz que veio aqui para a mesma vaga a senhorita falou que
era para mulher. 

Ela me respondeu: 

- Você não viu· quem era e corno estava?

Fiz a ficha e não voltei mais lá.

Um outro caso ocorreu com urna outra companheira do Parque Novo Mun

do que foi na escola fazer sua inscrição para estudar a noite, pra po -

der trabalhar de dia. 

A diretora da escola falou que lá ela só podia fazer ainscrição p� 

ra o noturno se tivesse a carteira registrada, sem isto só a tarde. Corno 
ela podfprocurar serviço estudando a tarde e corno poderia apresentar. a 

carteira assinada se ainda está buscando emprego? 

Com isso vai ser mais um ano que ela vai ficar sem estudar. 

Hoje nós trabalhadores que estamos a procura de trabalho sofremos: 
salário, discriminação de cor, raça, aparência, idade, rebaixamento de 

enfrentamos filas imensas, tornamos chá de cadeira, escutamos desaforos , 

somos selecionados como objetos e é criado em nós a idéia de disputa, ri 

validade e concorrência. 

Essas são algumas das situações que nós jovens trbalhadores pa� 

samos para tentar arrumar emprego, onde ganhamos 

muito e dentro das normas da empresa . 

• • • • • • 

r1to -poclem05 RCBIYiG:..• 

E.S.S!i s,Tu11çíi'o .1óoos 
-re"'?OS Dl�Slfô PC-/R,:,. 

Bl'llNo .. wo� 161mo:5 -
o,1�c e,ofV/e ont? Al>ls;u_ 
'IA.'7 e Jb5 o,f<;,11!'/17AR 

trabalhamos 



Quando se refere a afetividade dá-se a impressão que a questão e so 

namoro, mas a coisa é muito mais profunda, por exemplo, se a gente , nao 

tem um bom relacionamento n& família, com outros jovens e até mesmo com 

uma garota (o), a gente acaba sem achar razão para lutar e até mesmo vi
ver. 

A Juventude Trabalhadora vive numa constante carência afetiva que/ 

vem desde sua infância. Os jovens por natureza própria gostam de convi -

ver em grupo. De estarem se relacionando afetivamente com outros jovens, 

mas a amizade existente entre eles geralmente não sao profundas. Não se 

conhecem uMao outro em nenhum aspécto. Não sentem liberdade de colocar/ 

sua vida em comum pois a sociedade que prega o consumismo, é quem leva 

os jovens ao individualismo e que cada um tem que se virar sozinho pa

ra resolver seus problemas. Diz que os problemas de 

e cabe a ele resolver. 

Na família, somos inibidos 

nao sentindo abertura para fa

lar do que estamos vivendo � 
das transformações que vao a

contecendo em nós. 

Na verdade nao temos tempo 

para fazer ou receber carinho 

das pe�soas de casa, porque V! 

vemos em uma correria constan

te para termos o ganha pão. T� 

dos temos que sair muito 
de casa pra trabalhar e 

te quase nao se ve, existe taIT 

bém aí a questão da televisão, 

que ao chegarmqs em casa aleg� 

mos o cansaço e nos prestamos 

diante dela e isto possibilita 

o fechamento na família.
No trabalho nao temos nenhum acesso aos companheiros, primeiro po� 

que lá nos prega� que o trabalho precisa render, se não render somos / 

mandados embora. Segundo porque existe uma competição entre quem está 

mais tempo sobre quem tem menos te�po, fazendo com que cada um va 
se individualizando ainda mais. 

No namoro, na m�oria das vezes existe incerteza no relacionamento/ 

entre os jovens trabalhadores, o que traz frustrações; casamentos pre-



" 
maturas, e atê mesmo a existencia do sexo sem compromisso. 

Por outro lado, percebe-se hoje uma abertura referente ao diálogo s� 

bre questões sexuais, relacionamento, afetividade. No entanto, esta abe� 

tura está sendo mais utilizada para se explorar mais ainda este lado co

mercialmente, onde os meios de comunicação buscam criar uma mentalidade 

consumista e materialista através de cinemas e revistas que lançam caqa 

vez mais abertamente a pornografia que influi decisivamente na formação 

e comportamento dos jovens trabalhadores sendo que no fundo nao e isto 

que buscam os jovens. Esses buscam muito mais: Que é entender a importa� 

eia destes aspéctos em sua vida. 

Diante disto vejo que a luta da gente deve ser numa linha de irtrans 

formando essa realidade para que possamos nos realizar afetivamente em 

todos os aspéctos. 

I {).
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AGENDA 

1983 

Encerramos mais um número do 

Boletim Juventude Trabalhador 

Esperamos que contr�bua em 

suas cd"versas e bate-papo com 

seus amigos e colegas. 

NXO DEIXEM DE PARTICIPAR 
NOS CONGRESSOS DE BAIRRO 
CIDADE, ASSIM VOCE 
PODERA SER UM DOS DELEGA 
DOS AO CONGRESSO NACIONAL. 

COMPRE UMA AGENDA DA JOC/83 PARA MARCAR 

SEUS COMPROMISSOS E ATIVIDADES. 

o· CONTEÚDO pELA EXPRESSA VALORES E A CAPA

CIDADE DA JUVENTUDE TRABALHADORA 

ATENÇÃO 

�ão deixe de ler e discutir 
com os colegas o livro 
"P E SA D E L 0" - Do GRUPO 
DE TEATRO FORJA. 
(O livro nos fala da realid� 
de enfrentada por nos traba
lhadores.) 

JUVENTUDE TRABALHA

DORA: MARILIA ANTONI1

DE SOUSA. 
CAIXA POSTAL: l.370

r:'.�..._�-�,.1-....., · 01.000 -S.PAULO 

SP - BRASIL 
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REFLEXÃO BIBLICA 

CRISTO DISSE: 
110 maior mandamento e amar a Deus so

bre todas as coisas e amar o próximo como a 
nos mesmo''. 

�eus nos criou à sua imagem e seme 
lhança, cnou a terra, água e animais e entre -
gou aos homens para aqui viverem com igualdad� 
repartindo os bens que fruto do trabalho do ho 
mem brotasse da terra. 

Deu aos homens um vasto e rico solo e 
e deu-lhes também todo poder de aqui morar e

trabalhar, cultivando bens e em comum distri -
buí-los . .  

Porém uns poucos foram se apropriando 
destes bens que são de todos e passamos a ter 
uns poucos com muito e muitos com nada. 

_ _Depois �eus nos envia um homem fue., tem
uma m1ssao especial que de reafirmar que somos 
pessoas de muito valor, que temos direito a u 
ma VIDA DIGNA, que somos filhos de Deus e se 
comprometeu com nossas vidas, nossos sofrimen
tos, denunciou os poderosos que nos oprimiam e

convida-nos a tomar consciência dos nossos va 
lores, a lutarmos juntos pela nossa libertação 
por isso foi crwssificado. 

Portanto, constatamos que a realidade 
de hoje não é diferente da realidade do tempo 
de Cristo: 

. Na periferia das grandes cidades, 
as famílias operárias sobrevivem em barracos , 
de apenas um ou dois cômodos, expostos à fome, 
frio, e muitas vezes à sérias doenças e à mor 
te. 

� 

. Os índios estão sendo ameaçados, su 

2 

as terras estao sendo tomadas. Seus direitos 
sufocado� 

. Os patrões e o governo encontram 
sempre meios muito bem sofisticados para tirar 
os direitos dos trabalhadores; direitos comei 
�o trabalho, ao salário, ao poder de consum o, 
ao lazer, ao descanso, a viver, a organizar-se 
etc .... 

Dentro deste quadro, pod-se notar que 
as condições que nós vivemos hoje é semente da 
ambição e do egoismo; dos bens mal repartidos 
entre 20% que possuem todos os bens e os 80% 
que vivem de migalhas, 

Jesus Cristo diz que-os direitos são 
iguais, 9ue temos de buscar maneira justa de 
repartiçao dos bens, Frente às injustiças que 
está nos massacrando cada vez mais e que atin
ge mais diretamente� classe trabalhadora.Fren 
te ao desafio de Jesus Cristo para con�sco-;
nos comprometemos a levar sua mensagem de amar 
mos uns aos outros; lutando por uma juventude 
trabalhadora que creia que para se ter uma so
ciedade mais de acordo com a dignidade de Deus 
temos que buscar a verdade. 

Creio firmemente que Deus criador, 
sustentador e Redentor da vida, nos convoca a 
um autêntico compromisso com a Juventude Traba 
lhadora, que será fermento de uma sociedade mã 
is justa. 

Minha esperança encontra nela sua 
segurança e por isso quero que o maior número' 
de jovens trabalhadores dêm passos que nos con 
duzam a uma nova sociedade. Onde haja justiça� 

(No 11.(.L..ta.. � Lurcl, hh-a_} - -S,P. 



OS JOVENS TRABALHADORES PARTICIPANDO DOS 

NIVEL DE BAIRRO CONGRESSOS A 

Cmn�rida mais uma eta� 1 

congresso de /, 
Então companheiros! 
Concluímos esta primeira etapa do Con 

gresso Nacional de Jovens Trbalhadores, a rea-= 
lização dos CONGRESSOS A NÍVEL DE BAIR RO: 

Foi uma etpa de muito trbalho onde as 
comissões organizadoras puderam colocar em prâ 
tica toda a criatividade e capacidade de orga
nização, desafiados a atingirem o maior número 
possível de jovens trabalhadores com o congre� 

Dia 20, a discu·ssão dos temas 
Conareuo: "PoulbWtar ao de, embora muitoa Cemu ve-
malor a11mero pou{vel de jo- abam a trocar em � 
vem trabalhadortll braaileirol que do COblWIII - como . DAo 
a delcoberta da realidade em poderia cWur de..,_ de todo 
que vlYem em tocb oa 1eU11 u- o movtmeato dai Trab&lhadc>-
pectol, desde O Dfyej local ali O AI, 
nacional e IJltemacional; que O saldo, bulante positivo, 

Foram realizados 116 C�ngressos de 
bairro nas seguintes cidades: Sao Paulo, Ameri 
cana, Pedreira, Campinas, Porto Ferreira, Mauã 
São Bernardo, Santo André, Santos, Sorocaba, 
Passo Fundo, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelo 
tas, Erexim, Rio de Janeiro, Nova lguaçú, sãõ
Gonçalo, Volta Redonda, Belo Horizonte, Bahia,

Vitória, Recife, Teresina., Fortaleza, .. etc. 

101!1Hm e deDUneiem publi- du breve& disc'*6eli de on
camente eua rtalidade; que tem, que J' eaU claro que<»-
diante destaa cooatataç6n, meça a caminhar na ddade, 
IM11q1.em juntoa caminboa para maia um mahri4o de graode or-
a Ol'.'f ·-� .. a..elOluçAode 18111 ,cubado CIOClullr aue o °'11 

i Jovem -lra'K;�".'t� 
:r debate . os u,ador 1

Com um total de participação de 5. 166 
jovens trabalhadores. Esta la. etapa represen
tou um passo significativo e histórico pra nós 
trabalhadores, onde a situação de desemprego,' 
as condições de vida, de trabalho,se agravam a 
c.adô dia, atingindo violentamente a classe op_f:_ 
râria e de modo espQeial à Juventude Trbalhado 

f seus Problemas 
lho; Íu��t� trabazhad · . 

naJiza,..�tll(le trabaJh Qra e o traba 
r .. #,.�; Juventu,i- ,�ora e a ,....,,._ . -
� .. � �-\\d�---"··� � "'"balharin:�'KJ.· 

ra. 

RECADO AO 
TRABALHADOR 

DOM PAULO EVARISTO ARNS 

Um congresso para os 
· jovens· trabalhadores

Meus amigoe, desta va r-aa atonrao "º""""'º rua.-.. 

O congresso de bairro possibilitou 
constatarmos a real idade que enfrentamos no 
dia-a-dia, ao discutirmos os temas rel aciona -
dos com os principais problemas que nos atinge 
como jovens trabalhadores e o conjunto da ela� 
se operária sendo os seguintes temas. os mais 
discutidos em todos os congressos a nível na 
e:i ona l : JUVENTUDE TRABALHADORA E O TRABALHO ,T 
JUVENTUDE TRABALHADORA E SALARIO, JÜVENTUDE 
TRABALHADORA E O SINDICATO, JUVENTUDE TRABALHA 
DORA E AS CONDl�ÕES DE VIDA, JUVENTUDE TRBALH� 
DORA E A EDUCAÇAO. 

aa joveris trabalhadores, e 
Coãaresso Nacional. Muito Constatamos que somos obr, gados a i n--
�mlngospassad�,em vár gressar muito cedo no mercado de trabalho, pra 
CoogressosdeBaam,,queJ aJ"udar no sustento de nossa,sfamíl las sendo nos �-• Congresso Nacional de J • • • • ' -

Osparticipantesdessesdi sa Juventude, afet1v1dade, se.xual1dade, forma
deverãoreurur-sede no vo_c ção física e humana marcados por nossa incorp� 
zaleg

r
aºdosCongr

de Sã
esso

P
de

ul
nossacu ração imatura no mercado de trabalho, desprepa o a o para o • 

- . T

Etodawnacaminhadaq, rados e inseguros, nos tornamos presas fac1es 
�ncontrodejovefl:idetodo c de quem acumula reque:zas•em cima do trabalho , 
)ulho, emnossac,dade-s suor e sangue da classe operária.de alento, nestes temoos ou 

-'------------3

Co,flqui_s.taiidõ 
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U
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Pudemos tomar · - . 
dignid d . co�sc1enc1a que nossa 'a e, nossas asp1raçoes profundas t-em contradiçã . _ es.ao 
e q 

O c?m as asp,raçoes capitalistas'ue metem_cont,nuamente na nossa cabeca e no�o;so co:açao, através da publicidade falsa ' 
� ormaçoes ijornais, tvs, rádios); e\:to siste
J 

de �ducaçao que nos transmite os falsos va-=ores o�çando-nos a pensar COOI(\ capitalistas como ego ,stas, e como individualistas 
, 

O Congres$o está sendo pra n6s tambemu
�

0

proc�ss� muito rico em termos de capacita_ç., pr1nc1palmente para os que esta-o ve I s pe 1 • - responsa
d 

ª organ,zaçao, !anto quanto ao conteü-=
do �orno. frente as questoes práticas e técnicas� �nc, onamento do congresso, Esta capacita -çao e Importante · . -

0 _ na part1c1paçao do Movimento perari�, pri�c!palmente na defesa de encaminhaemocrat,cos, onde os trabalhadores posexpressar com autonomia. 

Está sendo muito importante estarmos 
assumindo o congresso como um meio de criar es
paços para nós jovens trabalhadores podermos / 
nos pronunciar sobre os prob�ernas que nos afeta,
estar buscando as causas e também buscando sar
das. Está nos levando a tomar consciência do 
nosso papel na mudança desta realidade; desafi
ando-nos a assumir de forma consciente as orga 
niz��Ões operárias como instrumentos de organi":' 

zaçao e de luta. Possibilitando-nos a desco
brir a importancia que temos como trabalhadores 
e que nossa participação e organização é funda
mental no processo de construção de um mundo ' 
justo , onde seja possfvel ao Homem crescer na 
busca do reconhecimento total de sua dignidade, 
como ser humano, onde possamos viver nossas as
pirações e valores profundos, onde nós jovens 1 

trabalhadores possamos viver nossa_·- juvehtude 
com um desenvolvimento integral que é caracte -
rístlco desta idade. 

ado as 
relacionadas abaixo:1

1 
__ :rI:.a����=�=��__::��J�EJ::1���:.=:�-...1 

... 

o 
l'd 

Alguns temas discutidos nos congressos 

O) 
o 

o 
('j 
A 
C.-'l 
<l) 

C/'l o
�

dos Bairros: 

Ietras: 
8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

11 

Temário: 
Trabalho. 

Educação.
Política. 
Religião. 
Violência.
Sindicato. 
Ideologia. 
Afetividade. 
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1-INtRQOU_ÇAO:
.. 
,, 

. O � sobre a EDUC1!ÇÃO interessa
muito a nós jovens trabalhadores. Isso fi 
oou cx:trprovado :nas Congressos de Base
�e realizamos, pois foi um dos tanas ma
is esoolhidos. 

JOVENS 

A verdade é que necessitamos muito 
de estudo, e não estam:E contentes can 0

t�po de educação fornecida pela nossa so
ciedade • 

TRABALHADORES 

Por isso é illqx:>rtante para nós , .É 
vens !I'abalhadores, conheceriros trelhor 
qual e a realidade da educação an que es
tarros enquadradas, quais c:s· problemas 
que tem:>S cana educação, o que causa es 
tes prablenas e que saldas já estanns en 
oontr do. 

EM BUSC.A DE urv1A 

EDUCACÃO 
_ 'Ibdas estas pistas de reflexão es 

tao cx:intidas agui no depoinento de um jÕ 
vem tr�ador militante da JOC que foI 
entrevistado e resporrleu o que se segue: 

• 

ALTERNATIVA 

2. DEPOIMENIO m UM JOVEM TRABALHAOOR:

· A realidade da educação para nós jo
vens trãbãffiãdores: 

n0u,anao eu tinha 7 anos meus pais 
rne colocaram na escola, e cada vez mais
eles foram me cbrigando a fazer aquilo 
que era mandado lá na escola. Algumas ooi 
sõs eu passei a gostar, mas muita coisã 
eu fazia por rredo. Assim, fui aprendendo' 
já desde ceç1o a obedecer ordens não só 
dentro de casa, mas agora na escola tam 
tém . Esse é o tipo de educação que cx:tte::
oei a aprender. 

5 

Quanto mais eu ia crescendo, mais era 
exigido de mim, mas cada vez mais passei a
rne perguntar para que iria servir éGl,lilo ' 
que eu estava estudando. 

can 14 anos carecei a trabalhar por 
que precisava ajudar em casa e rreus pais rre
diziam que já era para eu ir rne virando s� 
zi.P.ho. Mesm:> assim me pressionavam muito E!! 
ra eu ser alguém na vida. 

Continuei estudando à noite, mas pas 
sei a enfrentar muitos prcblernas, principal 
rnente cansaço porque eu trabalhava muito e 
num serviço pesado. Minha alimentação � 
bérn era fraca porque o dinheiro em casa SeJ.!! 
pre foi r.urto e às vezes eu ti.nha que ir � 
reto do trabalho para a escola, rre alinen -
tando só can um sanduíche. Tinha que pegar 
4 ônibus. Chegava em casa tarde da noite. 
Levantava cedo para o trabalho. Cem isso eu 
sentia muito soro e não acarpanhava direito 
as aulas. Para conseguir dar oonta do estu
do eu tinha que ficar em casa estudando dia 
de daningo e a::mecei a achar que isso não� 
ra justo porque via que tinha direi to a � 



carçar. Por isso, todo final de ano dava 
-um esgotamento, e vendo que no ano seguinte ·
seria a nesma tortura, pensava sanpre em 
não mais voltar a estudar. 

Além disso, o contemo dado na escola 
era nnito desligado da vida. Eu não via· 
perspectivas de, através do estudo, chegar
a_una profissão. Cato eu queria urna profis
sao, deixei a escola e entrei no SENA!. Aí, 
i;::elo menos pude praticar e me desenvolver ' 
dentro de una .profissão, já n..,,o era um ensi 
no s6 teórioo. Mas via que não estava res =
pcn:lendo t::anmn poxque eu não oonseguia tra 
baTho naquilo que estava estudando. 

-

Vejo que estes dois tipos de estuà:>' 
que eu fiz, não responderélll. Serviram só� 
r� me frustar mais. O estudo me abalou por 
nao responder profissionalmente, por não me 
desenvolver a criatividade e ain:la cx:m:> não 
conseguia tirar rx>tas boas por causa das di 
ficuldades de estudar fora do horário de au 
la, dlegava até a pensar que eu era burro. -
Alén disso. tudo, aima tinha que pagar � 
ra estudar.

-

_ Tudo isso, nostra um pa1co as oondi -
çoes que envolyem o ensino para né:ls &iovens 
trbal.hadores" • 

� DIANTE DESSA SIWAÇÂO: 

. "Di�te dessa situação sanpre encon -
trei re� entre meus a:npanh.ei.ros: uma 
parte nao enxergava a situação. �trôs que 
cx:meçaram a despertar-se para esses plrl:>le
q_ias discutiam essa realidade, mas muitos 
saiam da escola, o que já era um sinal de 
protesto. 

Eu,� tentava disrutir ·a. prà:>le
mas no colégio, mas depois fiquei sabendo 
que tinha uns caras do SNI na escola e até 
dentro de minha classe e era por isso que
os professores se fechavam quando eu tocáVa 
oos_prd::>lemas. Def??is fu;i i;::eroebendo porque
a nu.oria dos professores de CSBB eram mili 
tares. Mesn0 assim fui criando oor�an & 
oolocar os problemas na aula, mas nao cria 

v� debate. c.an isso fui descd:>rindo que
niD existia demaocracia nem mesrro dentro da 
escola. 

Por isso vejo que a escola do jeito 
que está a1 não fonna o senso crítico 1a 
realidade. De certo irooo contribui para au 
nentar a é:x::ttq?êtição. 

-

Eµ fui formando o senso crítico atra
vés de alguns catpanheircs que criticavam' 
algumas coisas da sociedade, colocavan a ex 
periência deles... 

-

canecei a participar de algumas ativi 
dades da a:munidade do bairro que mexia bas 
tante <Xll1 prd::>lemas sociais. Mas fCJTOS t>ar=' 
rados pela repressão an 68, � sido pre
so alguns de·né>s, inclusive padres. Aí o 

& trabalho da cammidade se desarticulou". 



"Havia no t>airr:o uma tunna de jovens 
que se encontravam senpre, na n.ia� na casa 
de um ou de outro. Discutiam:)5 scbre narroro 
e as vezes até programávamos sair juntos. 
Passarros a ver que mui tos jovens estavam 
caindo na droga. Sentiél'!\OS necessidade de 
discutir sobre mui tos problemas, principal
mente sd:>re a profissão. careçamos a con 
versar sobre caro era no trabalho, na famí= 
lia, escola ••. · e já estávam:s programando ' 
um dia de estufo sobre estes problemas. 

Neste tercpo conheci a JOC através de 
uma festinha junto cx:m outros jovens traba
lhadores. Fizeram a gente se conhecer mai� 
já desde a preparqação da festa. AI progra
marros dessa tunna se encontrar mais vezes ' 
para conversar sobre nossa vida. 

Num prinei:ro encontro saiu muita coi
sa sobre nessa realidade. O que tinhanos ' 
de canum eram os problemas de trabalho, sa 
.lárto baixo., -re3a�_:an;0 -dJefe..,, i!esenpre= 
go,. • .. Haviam 'fflllitios desempt:eg.ados que se 
�arn btlmllhé;dos parque não podiam fazer' 
ou ter as <X>isas que rutros fazianr e tinhaJT' 
Deste ena:m:xo saíram dois grupos:. mr c!e de 
s.elli)regado& e- onf.m- dcs 41e t:raba:lhawm f7tl

fápr:i.ca. F.anos est:nãando- as cuasas c1:, deser 
prego e dos problemas àe fábrica,. e caneça=
nos a nos perguntar o. que fazer diante dis·· 
so. 

A prineira coisa que buscarros fazer ' 
foi ver · cem::> era a vida de outros jovens. 
o meio �lhor que usanos foi a pesquisas so
bre a realidade da juventude trabalhadora. -

Nem todos entendiam o sentido dessa e3squi
sa, por isso v:iioos que a pesquisa nao P-3:E. 
tia de,uma necessidade deles, mas_da gente. 

Por isso revisarros essa açao e fatOS 
descobrindo outros rreios de atingir mais j� 
vens trabalhadores, vim:>s ainda que esse . 'processo de revisão ajudava mnito. A partir 
di�so �arros a planejar e revisar nossas 
açoes. 

ili; r--,, 
-l ta ' _',j;. O'lii l:,!itT ft.nut. .ipt·, ·tlllt -.ttlt > um 11-..· , i.. � 

�""tle fonn<JÇ..io: 'Ver a .n�,.'tl id.Ja:fP- L'Ull �t� ��.l� 

sas e agir ar{-' direção a mudar as cansas � 
is profundas de todos os problanas que v,i..':'�
nos, mas partindo sarpre da realidade vivi
da por nós jovens trabalhadores-, de ta! rre
do que esses jovens trabalhadores . tambem �
-::atpanhassern pessoa�nte outros Jovens. 

Caro ti.nharros o objetivo de despert� 
os jovens para oonhecer s� realidade,_ t1. 
nharros que buscar rceios nao estranhos a r7� 
lida.d.e deles. usava-se muito fazer •. aval1.� 
ção do que eles próprios faziam. Vim:>s � 
a pesquisa era interessante 1_:0s que . devia

partir da necessidade dos proprios Jovens 
trabalhadores ou grupos de jovens trabalha
dores que estavam sendo acornpanhados . para

que eles fossem assumindo cx:no urna 001.sa dS: 
les. 

can isso provaca-se urna ligação atra
. rés de enoontros entre mui tos jovens traba
:'..1adores até rneSiro entre muitos grupos � 
Gstavam sendo acornpanhados, para ';°locar � 
canum o que estavam fazendo e revisar a pr� 
tica de todos nós. Entre alguns �rro.s � 
:1am:::s até a fcmnar uma a::xn'd�çao ae �ao 
'"'-:ltre o pessoal que estava asstmi.ndo mais. 

Pouco a pauoo a gente viã que cada un 
destes jovens trabalhadores �?Wfll a � 
xer mais a::m os prd:>Iemas- ão lócal de � 

· lho, do baino, da escolar-.•• _e Luoos::�sc;:
ti.rrlo saupre quais eram os- nelllm:es· II2U>S
de se- ir agindo diante de ttdos- os pni>-.le -
mas. Muitos jovens trabalhadores chegavam a

fonnar g�s do local de traball:o .. e_JIE?Cer 

can problemas cc:rco banheiro, refe1tor10, s�
lário baixo, insalubridade, • • • tentando en
volver O sindicato e companheiros de outros
locais que eram da rcesma categoria ; outros '
organizavam grupos no bairr<;>, na e�oola, .••
Sempre faoos.1,oonseguindo agir em_ cuna � �.l 

guns problernéis que maxiam cxxn �to mais J� 
vens trabalhadores e até nesm:> outros traba 
lhadores não jovens. 



Assim, faros cada vez mais nos fonnan 
do, ns>5 organizando e lutando, e hoje esta
m:>s ai can_um novirrento de jovens trabalha
�res que e a JOC que tan um caráter folSlllél
tivo, organizativo e reivindicativo e tem 
urna ttetodo!ogia que oferece critéri� para 
uma educaçao alternativa para a -juventude 
trabalhadora". · 

A METDDOL00JA DA JOC.

·COMO UM M€iO D€

· � 1(RNAí1\IA
EDUCAÇÃO AL 

"Essa rretodologia que ferros des� 
brindo e vivendo apresenta-se cano urna a1 
temativa de educação para a juventude tr� 
balhadora por vários m:>tivos: 

OJ,alqrer edUC?Ção para ser educati
va tem que levar em conta os dondicionarre� 
tos sociais em que vivaocs, principalnente 
os conflitos de classe presentes em nossa 
sociedade, e cano a educação não é neutra, 
ela, para ser alternativa para os jovens 
trabalhadores tem que partir de nossa rea
lidade, de classe trabalhadora, e especia3:_ 
irente de jovens trabalhérlores. Além disso, 
não pode ser inp:>sta: seus rreios têm que 
estar ao alcance de todos os jovens tr� 
lhadores, principalnente os mais marginal!
zadose estes rreios tân que ser assumidos ' 
pela; próprios jovens trabalhérlores, pois 
o fun:iam:mtal de toda educação alternativa
é que o educando seja o sujeito de sua pr§
pria educação".

Neste sentido, é necessário que os · 
prq>rios jovens trabalhadores bus;IUE!ffl uma 
auto-financiação neste processo educativo!.· 
pois sanente a::rn -autonania financeira e 
que garanti.nos aÚtonania nas decisões ou 
seja, autanan:i.a politica, e isto está em 
função de evitar-se toda interferência au
toritária. 

Na educaç?ó.auternativa;, tudo deve 
ser assumi.do por t:odoo os jovens trabalha
dores em conjtmto e em igualdade, criando 
assim, possibilidades de fazenoos urna auto 
-critica através confrontos de a::m::, agi
IIX)S. 

A ação não só é irrp:)rtante no pr� 
cesso educativo cano ela é necessária e 
responsável. Sem ação não se dá fonnação, 
porque é a partir das exigências que � 
oero de uma ação qtE nos desafiaIIX)S a rm 
capacitar e expressar nossosivalores. 

Essas ações não podem ser isoladas, 
têm que fazer� do conjunto das aspira 
çôes e lutas da j�tude trabalhadora e
do novirrento operário, em prol de constru
ir uma sociedade justa. Deste m::x3o nossas' 
ações têm que rrexer a::rn prd::>lemas concre -
tcs em torno dos quais se organiza e se 
reivindica soluções, e nisso se dá o cará
ter reivindicativo que deve conter uma edu 
cação alternativa-�a a juventude traba =
ll1adora. 



.... 

�,., · · Este caráter rei v�ndicati vo deve 
prov�.-ar todo um processo de' formação que 
v� da desce�, dis°25são, estudo, pla
neJarrento, açao e revisao da vida pessoal 
e social. 

_ A medida que passanos a oonehcer co
rro e o funcionamento da sociedade, � 

que não adianta agir buscando soluções Ílne 
diatas. Por isso a ação deve conter objetI 
vos a curto, rrédio e lon<Jo prazo. 

O projeto de uma educação altemati 
va para a juventude trabalhadora visa a mü '. 
dança do sistema e do harem, por isso, o ;
reivindicar.· rrelh0res oondiçoos de vida e 
trabalho inplica an desenvolver uma ação 
de fonnação que não nos leve a co:rquistar' 
privilégios, ll'.as tolllémlO-nos pessoas que 
projetam lutar a vida toda ao lado dos in 
justiçados, acabando a::m as injustiças pe 
las suás raízes sociais e pessoais mais
profurrlas. 

Por isso, uma educação alternativa, 
para nós jovens trabalhadores tem que le 
var-nos a uma a:msciência e organiaação de 
classe que nos faça participar nas deci 
sões sobre a nossa vida e da sociedade-;-

! conquistando a nossa autonania diante de
tudo que está controlando, explorando :: 
desumaniza.rrlo a nós e a toda a classe tra 
balhadora. 

Realizando urna educação deste m::x:lo 
estamos estanos criando chances de desen 
volver nossos valores, nossa criatividade 
e buscando fazer cx:m que possarros nos ex 
pressar e nos realizar através daquilo que 
e o centro de nossa vida social, econânica 
e política que é o trabalho. 

Na formação que se dá a apartir da 
ação libertadora de tudo o que escravisa, 
nos faz sofrer, e nas desunaniza, se dá a 
busca da vida e do seu sentido, e nisto es 
tá presente o significado cristão que en =
volve a educação alternativa para a juven
tude trabalhadora. 
. Ttrlo isso é o que estaroos buscando e 

�realizando através da JOC� 

.:; .

3 • mNCUJSÃO: 

Quando irexemos com os problemas ela 
educaçªo, sempre reivindicarros rrelhores 
condiçcx.:s de ensino· nas escolas. Isso é iro 
portante e necessário, todavia não podemos 
esquecer que a educação, confonne o depo.!. 
rrento desse jo ·en trabalhador, apresentado 
�r¼>��J- não s_�_ .<tá.-...?��-11� E?�<X?�,
sa2'nos-aefõnn���osêtaml3:.'ã'� 

Por isso, estanos em busca de urna e- · 
ducação alternativa e depoimento desse jo 
vem trabalhador pode nos dar elementos de 
discussão dentro do tema sobre EDUCAÇÃO do 
39 Congresso Nacional de Jovens Trabalhado 
res que estamos realizando, e ao discutir' 
esse tema não podemos esquecer que não� 
ta sanente reivindicar rnudnaças na escola, 
isso seria reformisrro pois erquanto esti -
VentlOs dentro do sistema capistalista a e.ê_ 
oola serrpre defenderá interesses ernpresar! 
ais , por mais danocrática que seja. Neces
sitamos na verdade, de criar uma educaçãc 
que parta de nossa realidade de jovens da 
classe trabalhadora, assumidas por nós ne�
rros e que seja uma fonna pennanente a, Pa,E 
tir da ação orianizativa cx:m perspectiv�' 
de transfonnaçao da n.t.ual estrutura sccial 
e ir �riando desde já entre nós, um apren
dizado a partir da prática de relações so 
ciais fraternas, � ---ª=

�, -- 11r1·n · 1·� 

! ,�
. 

1 1 

1 1 1 
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NÃO DEIXEM DE LER 

" 

O MO\IIMENTO 

OPERARIO•. 

O SINDICATO 

O PARTIDO 

JOSE c·ANliOO f l l�O 
EO. VOZES 

JUVENTUDE TRABALHADORA 

INFORMATIVO DA JOC BRASILEIRA 
• • 

O Movimento Juventude Operaria Catolica

Brasileira (JOC), está ligado ao Setor
# 

Leigos - da-Unha U• - Unidade Visivel-

de. Conferência Nacional doe Bi�pos do

Brasil (CNBB) a participa do Conselho 
Na.cionsl de Leigos (CNL). 

--

10 

COMPANHEIROS 

�hegamos ao final de mais 
um número �o Juventude Trabalha
dora, e muito animados 

-

Poi� ºª2ª v&z mai; aumenta 
a participaçao no Juventude Tra 
balhadora. 

-

Reafirmamos a importância' 
de sua participação, enviando• 
depoimentos, fotos, sugestões
criti�as, também sua contribui� 
çao f1n!nceira, sem a ajuda de
voc&s nao seria possível reali
zar esse trabalho. 

Ag?ra, � preciso valorizar 
o Boletim, portanto não deixe 
de ler 8 divulgar entre os com 
panheiros. 

• 
BOLETIM INTERNO 

• 

�-

JUVENTUDE TRABALH! 

-

OORA: �fu\.RILli AliTONIA

-.:)E SOUSA. 

C..\.IXA POSTAL : i37.0
--

01.000 - S. PAULO
\.a.....:.� 

SP - BRASIL 
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REFLEXÃO BIBLICA 

Eu sou a videira e meu pai é o 

agricultor. Todo ramo que nao pr2
duz fruto ele o corta e todo ramo 

que produz fruto Ele o poda para / 

que produza mais fruto ainda. 

Hoje diante da sociedade que vi 

vemos cheia de tantas divisões, ex 

plorador e explorados, a grande mas 

sa que sustenta o País vive na misé 

ria e isto e contra o plano de amor 

do Pai. 

A classe operária tem sua força 

na união e o sindicato é um dos me 

ios para se conseguir essa união e 

organização, porém este só será for 

te na medida em que tiver muitos s� 

cios atuando nos locais de tr-aba 

lho. 

No movimento operário o traba 

lhador que atua dentro dos locais' 

de trabalho é cortado pelo sistema 

através da demissão gerando grande 

número de desempregados, porem is' 

so nao enfraquece a luta dos traba 

2 

lhadores pois quando é demitido um 

trabalhador combativo continua . a 

organização, pois o trabalhadornão 

morre, e esse mesmo trabalhador 

continua em outro local a organiz� 

ção. Porém quando não consegue ou 

tro emprego, o trabalhador organi

za os desempregados, pois são mar 

ginalizados sofrendo privações. 

Nós jovens trabalhadores, e c� 

mo Cristãos temos uma missão muito 

grande, que se assumir�os no dia -

a - dia produziremos muitos frut0s 

pois estaremos ligados na videira' 

que sempre nos alimentará para co� 

seguir a luta vencendo os obstácu

los. E todos juntos vamos cortar/ 

esses galhos representados pelo 1� 

cro, ganância, desemprego, baixos/ 

salários, omissão, egoísmo, etc ... 

que dificulta a organização dos 

trabalhadores. 

VANILDA E HELENA (CAMPINAS) 



� qui 

Companheiros, apresentamos a

os resultados da 2a. etapa do 

39 CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS 

TRABALHADORES, que foram realiza

dos no período de abril a maio. 

deJo
:la pela 
,8 para 
s deta-

1 ve. em 
-o Organizadora . . ra que

3.o Co0gresso ya- expli-
ciorial de Jovens Tra tu11e,.. 
balhadores. . . :lasse

-�· • • , ··- -uut11lhada 

ÂGu, o res\)\ todo

dos Con�ressos 
� c;(c\ode,/ 

Dos 17 temas levantados atra
vês de uma pesquisa a nível de
Brasil, os JOVENS TRABALHADORES/
discutiram e analizaram 14 temas
a partir de sua realidade de tra
balho e vida que se finalizou com
a elaboração das teses que partiu
de discussão iniciada nos Congre�
sos de bairrro. 

NO total foram aprovadas 183
teses, sendo os temas mais discu
tidos nas 25 cidades onde se rea
lizararn os CONGRESSOS .......... .
TRABALHO, SALÃRIO, SINDICATO, co�
DIÇÕES DE VIDA E EDUCAÇÃO, soman
do 5.881 Jovens Trabalhadores que
contribuiram nas suas cidades p�
ra termos urna análise da situação
e quais são as nossas reivindica
çqes e propostas de ação.

Tarnnern nestes Congressos de Ci
dade, elegemos os nossos represe�
tantes para o CONGRESSO NACIONAL,
que será realizado no Mês de JULHO
na cidade de são Paulo, de acordo
com o número de jovens mobilizados
nos Congressos de Bairro que no to
tal dará 717 Delegados eleitos. Es
tes representarão sua realidade de
vida e trabalho a partir das teses
elaboradas nos Congressos de cida
de. 

3 
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Agora colocaremos algumas con� 
tatações a partir de cada tema le 
vantados nas teses que foram apr2 
vadas nas regiões tanto do Norte, 
Nordeste, centro e Sul. 

Olhe, veja se você identifica' 
sua realidade de trabalho e vida a
partir das teses abaj�o.l 

- 1 
.,-...-0 �l � V

"Além de baixo salário, do rít 
mo acelerado de trabalho .• , os j2 
vens trabalhadores hoje são golpe� 
dos implacavelmente pelo desempre
go em massa lhes tirando as poucas 
condições de sobrevivência". 

1 1 1 1 
�la�,o 

"O salário �Inirno não atnede as 
necessidades básicas dos trabalhado 
res lançando os jovens a entrarem ' 
muito cedo no mercado de trabalho 
para ajudar na renda familiar·;. 

�,rdicott> 
"Os sindicatos sao atrelados ao 

Ministéio do Trabalho e são na sua 
maioria assistencialistas deixando' 
de funcionar corno órgão de luta dos 
trabalhadores e consequentemente 
não incentivando a participação doE 
Jovens Trbalhadores"-

1 1 1 
�\(hCQ

"Sentimos que no próprio sistema 
governamental, existe urna elite dom! 
nante (governo, classe patronal) que 
governam arbitrariamente, impondo ao 
povo sua ideologia através dos meios 
de comunicação de massa, com a fina
lidade de alienar o �ovo, de modo e� 

_pecial aos Jovens Trabalhadores, toE 
nando-os passivos e acomodados dian-
te da 
tada". 

realidade que nós é aprese� 

C.oroi�s ds \/,da -
'"As condições de habi taçãos dos 

jovens trabalhadores são revoltantes 
e desumanas. Casa pequena construida �; 

'

! em lugares inadequados: morros, va. 
lÕes com fortes aglomerações. Nos� 

�

transportes coletivos •.• trens, ôni- l 

bus e e lanhas as tarifas são eleva
das pelo pouco percurso existindo di 
ficuldades de locomoção 
tradas serem precárias 
sinalização nas linhas 
devias", 

1 l 

devido as 
e a falta 
férreas e 

1 1 

es 
de 
ro 

6dvcaÇQ'o 
"A pedagogia alienante reforça a 

ideologia da classe dominante. O cur 
riculum é elaborado fora da realida-
1e da Juventude Trabalhadora, sem a 
participação de professores, pais de 
alunos e entidades representativas ' 
do povo e da classe trabalhadora". 

1 1 1 1 1 
Afe.hvido� 

"Os jovens trabalhadores nao 

têm uma vida social digna e sao 
muito carentes desde a infância a 
té o casamento, vindo repercutir a 
té mesmo em sua vida sexual. Amai 
oria dos jovens namoram para 

fu 
e

passar o tempo como meio de 
ga de seus problemas. Revistas 
filmes de pornografia poluem a men 
te dos jovens fazendo com que eles 
fiquem atra!dos pelos prazeres se 
xuais� 

1. 
1 1 1 1 1 1 
Mê.io� de.Cctv\ur"\,� 

"A ideologia do sitema que é 
jogada através de seu mecanismo 
principalemente os meios de comuni 
cação de massa que fazem com que a. 
Juventude seja cada vez mais alie 
nada, principalmente nas camadas 
mais baixa da população, dando uma 
visão deturpada de nossa 
de". 

realida 



, �0<9,no \ i ·zQ(j.Qo 
nA Juventude Trabalhadora é

aarginalizada pela educação indivi
�ualista das escolas e pelos meios
�e comunicação de massa, fazendo
com qu€ os jovens só pensem em si
mesmos e esquecendo os 
ros "� 

companhe.!_ 

5al,<k, 
"No Brasil, 95% d a população 

não goza de saúde perfeita. os re 
médios têm seu preçoelevado e apr; 
senta uma alta de 400% ao ano. sa 
be-se que segundo levantamento fei 
to pela Organização Mundial de 
Saúde que são apenas 260 os medica 
mentes necessários para um pais 
com as características do Brasil.
No entanto, existe 26.000 
de medicamentos". 

1 1 
-

. 1 

n \ �'f _;-m �'i'\aç.a º

tipos

"Nas casas de familias, os p� 
trões preferem empregadas de cor 
�scura pra ela nao se misturar 
com a familia. Além de ser obrig� 
gada de ser diferente, tem que 
dormir em quartos separados, nos 
fundos da casa em condições sub
humanas". 

---· - -

Vio\;�,a 
"Na comunidade os jovens tra-

lhadores sofrem vários tipos de 
violência corno: meios de transpoE 
tes coletivos que são péssimos s� 
ja por ônibus, trens ou lanchas. 

Nos bairros da periferia fal 
taro-nos todo tipo de saneamento ' 
corno:água potãvel, luz, esgoto, 
coleta de lixo e claçamento. Tarn 
bém nos falta área de lazer, po� 
to médico, policiamento seguro e 
3.dequado à população". 

"O Jovem Trabalhador começa a 
trabalhar na roça entre 8 a 10 a 
nos, numa média de 11 a 13 exe� 
cendo os mais diversos tipos de 
trabalho como: lavrar a terra, C_! 
pinar, roçar, potreiro, plantar' 
colher e diariamente cuidar das 
criações"º 

"N t �teil)O� -
o amos que a participaçao 

dos jovens trabalhadores tanto a 
nível de plano econômico, polít.!_ 
co, social e religioso é bem me 
nor do que temos direito". 



-----------�-�-... -...,.

Notamos que esta 2a Etapa sign! 
ficou um avanço quarirJo vemos uma des 
coberta da realidade e maior consci
ência de classe a parti.t· da preocup� 

ção de começarmos a partici.pação em 

l
nossas categorias

�
Sabemos que nao somos um grupo à 

� 
tparte, mas sim integrant-es da classe 

j. ope.t·ária. .<\...c,sim quando nossos compa

f nheiros despert,m para necessidade/ 
1de .::tuação no movimento oep:r-ário e 
_popular atravis do sindicato, asso 

ciação de moradores ... , s1.gnif ica a

contribuição concreta que o 39 CON 
GRESSO está nos dando quanto a Forma 

ção e Organização dos JOVENS 'i'R!\BA 

LHADORES. 

\ 

\ ·� .. � � · ..l�· DE �IO'--·-

Os jovens trabalhadores �.e reuni 
rarn para le.mprar .J.tinâ vez maü; a rnem.§_

r tsl e a futa ·�dos compánheiroH que d�
.. w• ·• i� 

ram sua vida para coná'lllstarmos algu 
.... :-, . 

-
.:.-,;;. dos direi1.tos de ttU\�t,dês�..itamos ' r ·�.. ,,, ,.. ... � ,. 
co�o trabalhadores hoje. 

Vejamos como. ·se den ,,noss:1 parti
cipação: Belém, Carnaçar1, -vjtória,B� 
lo Horizonte, Voltà Redonda, Rio de 
Janeiro, são'Paulo, Porto AJ.egre e

Caxias se fizeram presentes- xaixas, 
q�i�uras de manifestos dos jovens 
tUl!'aba:::��adores em manifest ações am 
plas promovidas c9m outras entidades. 

'Sdrôé-aba, Passo Fundo, Terezina For 
ét:ale'za Mauá apresentaram filmes, p� 
�a'S� participa+arn em missa ou fize (:!' fª_sseata. 

6J 
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eoNCLRr 

O QUE t E COMO SERÃO CONCLAT? 

Cada vez que nos jovens senta 
mos para conversar, um assunto co 
mum sao os nossos problemas, 
rira e mexe eles sempre estão pr� 
sentes e isto porque realmente exis 
tem e são muitos ... O que normalmen 
te não fazemos é analisar o porque' 
eles existem, buscar quantas pesso
as estão nesta mesma situação e o 
que nós trabalhadores podemos fazer 
para resolvê-los. 

Já nc, JQ Congresso Nacional 
qe Jovens Trabalhado+es, nas suas 2 
etapas, isto é, congressos de bair
ros e cidades, fizemos uma constata 
ção de nossos problemas, analisamos 
!evantamos as rei vindi.cações e tra

çamos algumas propostas de açao.
Constatamos que nós jovens somos a
mqioria da população economicamente
ativa e que apesar de sentirmos os
mesmos problemas que o conjunto dos
trabalhadores sentem, temos também'
os problemas específicos dessa nos
sa fase de vida, e isto por sermos
Jovens e Trabalhadores. Ref le
timos que se faz urgente a nossa '
organização e consequentemente a 

,nossa participação nos órgãos de 
luta de classe que são os sindica
tos, associações de moradores ... p� 
rq assim participarmos, decidirmos 
garantindo auton0mia nas decisões' 

que 
1 

nos dizem respeito. 

Vimos que somente com todos os 

1

trabalhadores organizados é que i 
remos mudando na prática esta si 

1
t�ção e por isso nós jovens trab�
lhadores temos que nos posicionar
mos e buscarmos espaços para as as 

nossas reivinaicações. 

t neste sentido c9mpanheiros, 
que aqui falamos do CONCLAT. 

eomo jovens trabalhadores temos o-

papel de nos informar sobre este a 
contecimento, saber o que e e como 
participar juntamente com nossos 
companheiros de categori:_a. Bom, o 
CONCLAT que é o Congresso Nacional· 
da Classe Trabalhadora será 
um· ·acontecimento importantíssimo ' ' 
para todos os trabalhadores da ci 
dade e do campo, pois, irá reuni -
los de Norte a Sul do pais com o 
objetivo de discutir amplamente a 
sua realidade.�e vida, trabalho, 
salário ... traçar profostas de a 

ção como também avançar nas formas 
de organização dos trbalhadores. 

As teses que serão levadas

para o CONCLAT, deverão ser discu 
tidas nas Enclats ( encontros N_! 
vel Estadual), ou assembléias sin 
dicais e assim e�caminhadas para a 
Comissão Nacional até no máximo 10 
de julho. um·qos temas principais' 



, deste Conclat, será a CUT (Central 
Unica dos Trabalhadores) que con 

, gregará todas asa categorias, sen 
1 do que umas das discussões ·atuais' 
1 do Movimento sindical é se ela de 

1 
ve ser criada com diréção • � 

. t 
�leita

nes e congresso ou se tirara · ap�
! nas uma Comissão Pró-Central-UNica
j que fortalecerá as Pro-cuts esta
_ duais e depois se montar uma CUT

definitiva. 

Serão considerados delegados 
deste congresso: as diretorias de 
entidades através dos membros por 
elaescolhido independentes �e se 
rem diretores, conselheiros fis 
cais ou delegados representantes; 
também os trbalhadores de base e 
leitos em assembléias segundo cri
térios estabelecidos pelos partici 
pantes. 

PRQPORÇAO PARA ESCOLHA DOS DELEGADOS
t 

NO de trabalhadores Delegados de Delegados eleitos 
diretorias em assembléias 

Até 2000
De 2001 à 10.000 
De 10.001 à 30.000 
De �0.001 à 100.000
De 100.001 à 200.00C 
Saia de 200.000 

Este Conclat como já dissemo� 
slá de grande importância, porem 
só terá validade se realmente for 
representativo do conjunto dos tra 
balhadores, isto é, se acontecer a

pa=t�r dos locais de trabalho, nas 
assembléias com a participação de 
todos os trabalhadores para assim' 
serem escolhidos delegados que se 
jam realmente de base e represen -
tem os nossos interesses. Por isto 
é fundamental que nós jovens �orne 
cemos desde já a discutir com os 
nossos companheiros de trabalho ca 
t�goria e busquemos o sindicato, 
pois este é um Órgão de luta impo! 
ta�tissimo e foi criado para defe! 
der os interesses dos trabalhado 
res. 

Porém o sindicato nao o prédio 
ou a diretoria, o sindicato somos 
todos nós, nos nossos locais de de 
trabalho. 

Se �o 39 Congresso de JOvens

2 

3 
4 

5 

6 

7 

3
5 

--

12 
16 

• . 20 

Trabalhadores constatamos que nós 

Jovens não conhecemos e nao part! 
cipamos do sindicato, o nosso pa 
pel de agora em diante é nos sindi 
lizar, participarmos ativamente e 
se necessário exig.i,r que se con '!2.!

que as assembléias, se tire ·aeci 

soes a partir das bases, inclusive 
com relação ao Conclat, caso con 
trário seremos representados por 

pelegos que não representam os nos 
sos interesses. 

Taro bém é fundamental que a 
gente discuta mais o que é CUT, a 
sua importância, como deve ser e 
como está se dando na nossa catego 
ria, no nosso sindicato essa dis� 
cussão para termos mais claro a 
nossa posição e assim começarmos a 
decidir sopre tudo o q�e nos diz 
respeito e não deixar que outros 

nos digam o que é melhor e · fazer' 
por nós. 



.. 
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NOTICIAS 
r

,. 

Entre os dias 1 à l6 de abril 

realizou a 21a. assembléia dos Bi� 

pes do Brasil em Itaici, reunindo

os Bispos de todo o Brasil. 
Esta assembléia tinha como ob 

jetivo avaliar a ação pastoral dos 

�ltimos 4 anos da Igreja e traçar 

novas prioridades pastorais para 

inais 4 anos, 
Um aspecto importante desta As 

sembléia foi a participação dos 

leigos num painel onde colocaram a 
avaliação de sua participação pa� 

toral, a JOC esteve presente no 

painel representando a área da Ju 

ventude especificamente da Juventu 

de Trabalhadora. 

Também é importante informar 

que nesta assembléià houve eleição 

da diretoria da CNBB reelegendo pa 
ra mais 4 anos D. Ivo e D.Luciano, 

e elegendo D. Benedito: Juntamente 

com essa eleição se tirou os repre 

sentantes da CEP (Comissão Episc� 

pal de Pastoral), sendo que o re� 
sável pelo seor Leigos foi eleito 

D. Celso Pinto Bispo da Diocese de

Vitória da Conquista (Bahia).

Entre as prioridades definidas 

pelos Bispos para os próximos 4 a 

nos se destaca os jovens e mundo 

do trabalho, isso vem reafirmar a 

importância do trabalho que faze 

mos. 

LAZER 

Descubra no quadro abaixo os nomes das cidades que 
realizaram congressos de cidade: 
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COMPANHEIROS ! 

NÃO DEIXEM DE LER 

JUVENTUDE 

- e.ADERNO DE EDUCAÇÃO

POPUIAR 2.
''DEPOIMENTO: ''FALA

UMOPERÃRIO".

ED. VOZF,S.

TIIABALHADORA 

INFORMATIVO DA JOC BRASILEIRA 

O Movimento Juventude Operária CatÓlica 
Brasileira (JX), está ligado ao.Setor 
Leigos - da Linha Um - Unidade Visivel
da Con�erência Nacional dos Bi�pas do 
Brasil (CNBB) e participa do Conselho 
Nacional de Leigos {CNL}. 

- . . l
10 

Chegamos ao final de mais um nú 
do Juventude Trabalhadora espe 

ramos que ele contribua para o seu 
trabalho de formação e informação, 
conhecendo melhor a realidade vivi 
da pela Juventude T�abalhadora 

constatada nos congressos. 
Portanto, este informativo 

seu, sua eficácia depende de sua
contribuição. Aguardamos suas su 
gestões, críticas, desenhos, fatos 
contribuição financeira. 

Aguarde no próximo número o r� 
sultado do 39 CONGRESSO NACIONAL

DE JOVENS TRABALHADORES a nível Na 
cional. 

- BOLETIM INTERNO
rr:rm'lliWWiMdt Mi: 11 

OORA: IiIARILli 

"JE SOUSA. 

-

: 137.0 

S. PAULO
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REFLEXÃO BIBLICA 

"DEIXAI VIR A MIM OS PEQUENINOS PORQUE DOS TAIS E: O REINO DE DEUS'! 
Jesus já dizia que das crianças é o Reino de Deus em Mateus c�p. 

19. 13-15. Marcos; 10. 13,14,15 -16 e Lucas 18.15-17.
Dizia também que "Aquele que não receber o Reino de Deus como uma 

�riança de mane.}ra qlguma entrará Nele".

Receber o Reino de Deus como uma criança significa certas coisas 

que não acontece atualmente pois: Uma criança é pura. Enquanto que no 
mundo de hoje a sociedade está impura, podre e cheia de pecados. 

Uma criança é símbolo de amor. 
Enquanto no mundo de hoje, a sociedade ap�nas prega o consumismo, 

sexo e meias verdades. 
Crianças brincando ensinam a igualdade. 
Enquanto no mundo, a sociedade está cheia de opressores e oprimi -

dos� pobrês e ricos, inteligentes e analfabetos. 
Como podemos aceitar essa sociedade impura, enganadora,e desigual 

sendo uma criança? 

Qual o nosso papel? 
, 

Para construirmos o Reino de Deus, temos que antes de tudo, torná
lo igual ã uma criança, isto é, puro, verdadeiro e igual. Isso só pode 

a,ontecer
tarefa de 
balhàlfmos 

na medida que nos conscientizarmos que está em nossas maos a 

mudança na sociedade. Que está em nossas maos a tarefa de tra
dentro dos sindicatos, nos movimentos que pregam "união pa-

ra transformação". 
Eis nosso papel como jovem trabalhador e como cristãos. Para que/ 

num futuro talvêz bem próximo as crianças e todos possam ver uma socieda 
de sem desemprego, sem fome, sem exploração e talvez uma sociedade igua
litária, Como é o desejo de JESUS CRISTO. 

( Jamir e Dudu ) 

J.-



3.° CONGRESSO NACIONAL 

DE JOVENS TRABALHADORES 

Em clima democrático e de muita 
animação,cerca de 622 delegados vindo-

de varias regiões do pais,debateram 12 

teses e aprovaram um manifesto onde 

explicita suas principais reivindica.• 

ções,conseguindo assim concretizar o -

39CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS TRA-

BALHADORES promovido pela Joc,sob o t� 

fila "CONQUISTANDO TRABALHO E JUSTIÇA-

Durante a realização do Congr� 

sso,foram pegos alguns depoimentos de 

congressistas,a cerca da importância e 

contribuição que o congressQ trouxe para a JUVENTUDE TRABALHAD�RA E PA
RA A CLASSE TRABALHADORA . • . .

P.-ra Juventude 1'•alhadora 
-o con�resso veio dar a oportunidade de nós expresarmos o que estamos �

vivendo,que é um passo pra gente atuar no movimento operário e contri

buir m�ito .E outra coisa é a gente poder colocar o problema especifico

do Jovem Trabalhador que nao é levado muito em conta no conjunto dos .1-

problemas que estão ai,e que nós participando também do movimento oper�

rio pod�remos levar essas reivindicações para discutir junto as outras

reivindicações que M.O está discutindo.

-trouxe uma boa formação.Foi um espaço para os jo�ens trabalhadores co

nhecerem e mostrarem sua realidade e a partir dai continuarem discutindo,

-provocou que os jovens trabalhadores analisasem seus problemas,vendo as

causas e consequenciase juntos buscarem saídas.

-6 fato de nos desafiar a buscar outros jovens trabalhadores e a ·buscar

apoio contribuiu muito com a nossa formação.

-valorizou o JOVEM TRABALHADOR. 

-f�z �oro que o jovem trabalhador descobrissem a nesc�sidade de uma orga-

nizaçio�por categoria.

-nos desafiou a busc'armos os orgaos de classe e a participar principalm�,

nte do siudicato.

"entre outras coisas os jovens trabalhadores disseram ••. 

-achamos que a importância é que os participantes do congresso sao -

jovens em idade de formação,formação de consciencia,portanto isso pode

ajudar na formação de novos militantes que·vão atuar no movimento sin

cal e no movimento operário em geral.

-nós sentimos que foi todo um aprendizado que o jovem foi fazendo a�-
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CQJltinuacão-

partir do seu local de trabalho,a partir do seu local de estudo,do ba1-

�ro,na convivência com seus companheiros.Todo o aprendizado de organi -

zação,·,a partir dos congressos de bairros que foi gerando toda uma cons 

eia operária,de classe,uma experiência a nivel de decisão,uma experiên

cia a nivel de coordenação_ de assembléia,de grupos e que automaticamen 

te,isso será de grande importância para o nosso movimento oprário. 

Nosso Colftpl'otnisso
l.Continuarrnos desenvolvendo um processo de for

�açao a partir da nossa realidade de classe,val�

res e problemas especificos,avançando na analise

das causas, agindo juntos e frente as más condi

ções de vida e de trabalho e planejando e revisa

ndo constantemente nossas vidas e açoes.

2.continuaremos organizando grupos de trabalhado

·es,especialmente jovens,a partir do local de ��

trabalho; da categoria e do bairro;que atuem den

tro do movimento popular e sindical, contribuin-·'

do principalmente para a construção de um sindicalismo novo,a partir -

da base,classista,massiv9,autônomo e unificado. 

·3.continuaremos criando oportunidade de encontros,unificando mais nossa�

ações,garantindo linhas comuns de orientação e respeitando as realidade

aio:� loca1:.. •

4.continuaremos avançando na luta pela conquista de espaços de partici

paçao organizada dos jovens trabalhadores em todos os setores principal

mente nos organismos de classe e na direção polltica da sociedade.

5.continuaremos atuando em conjunto com todas as entidades que lutam�=

por todos os oprimidos e marginalizados,apoiando suas açoes e valorizan

do o nasçimento e crescimento de grupos que tenha uma pratica libertado

ra em meio a todos estes margLnalizados.

FAZEMOS UM CHAMADO A TODOS OS JOVENS 

TRRBALHADORES,A TODAS NOSSAS ORGANI

ZAÇÕES DE CLASSE E AO POVO EM GERAL; 

A·DISCUTIR E DIFUNDI� O MANIFESTO 

RESULTADO DO 39 CONGRESSO NACIONAL

DE JOVENS TRABALHADORES: 

Obs.este trecho foi tirado do manifesto do 39Congresso nacional de 

jovems trabalhadores. 

Além dos 622 delegados,participaram do congresse :duas comissões esp� 

ciais sendo uma do MEIO RURAL f0rmada por 14 jovens e outra·de menores 

que representaram �ara o plenário do congresso sua realidade. 

1j -



CONCLRT. 
Dia 26, 27 e �gosto, foi realizado em são Bernardo do Campo, o pri-· 

meiro Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras (CONCLAT). Com mais de 

5.000 delegados, ou seja, trabalhadores representando todas as profissões 

do Brasil. 

O Conclat foi um acontecimento muito importante para todas os traba 

lhadores, pois nele foi criada a CUT . 
. ' º=QUE=�:--A _ CUT.

A CUT é a entidade Nacional encarregada de coordenar e unir a luta 

de todos os trabalhadores da cidade e do campo. A Cut deveria ser repre -

sentativa e independente do governo, dos patrões e dos partidos político. 

Sua primeira diretoria foi eleita no Conclat com a finalidade de en 

caminhar o plano de lutas aprovado e estruturar a Cut em todos os seus 

níveis, para que no próximo ano seja eleita a diretoria definitiva. 

A direção da Cut é composta de 83 trabalhadores, sendo que 15 for 

mam a comissão executiva. 

Nome dos Coordenadores: 

Coordenador, JAIR MENEGUELLI, presidente cassado dos metalúrgicos / 

de São Bernardo do Campo; Secretário Geral, Paulo Renato Pairo, presidente

do sindicato dos Metalurgicos de Canoas, no Rio Grande do Sul. Os demais/ 

integrantes da Coordenação são: Jacó Bittar (Petroleiro de Paulínia), Ab 

'dias do Nascimento (Metal�rgicos de Niterói), João Paulo Pires de Vascon

celos (Metalurgicos de João Monlevade, em Minas Gerais), José Novais / 

(trabalhador rural de Vitória da Conquista, na Bapia) e Avelino Ganzer / 

(Trab�lhado� rural de Santarém, no Pará). 

CONTRA O DESEMPREGO: 

Pagamento de um salário mensal aos desempregados do campo e da cida 

no valor de 70% do último salario recebido pelo trabalhador demitido, de� 

de quenao seja salario minimo. 



PELA ESTABILIDADE 

Todo o trabalhador tenha estabilidade no emprego desde o primeiro 

dia,sõ podendo ser demitido por justa causa,ou seja,problemas ocorridos

no local de trabalho e que se constituem em delito penal.Deve também ser 

reconhecido o direito de organização nos locais de trabalho e de recorre 

à greve para impedir demissões. 

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE SALÃRIO 

Jornada de trabalho de no máximo 40 horas semanais,sem redução .de

salário. 

FIM DA HORA EXTRA 

Que seja eliminada a hora extra.Nos casos de extrema necessidade -

que cada hora extra seja compensada por 3 horas de descanso retirada da

jornada normal,ou sejam pagas em 100%. 

GREVE GERAL CONTRA O DECRETO LEI 2.045 

(ou quqlquer outro que venha reduzir os salários) 

O governo tem prazo até o dia 14 de outubro para retirar o d ..::r ,to

lei 2.045,a intervenções nos sindicatos,romper�os acordos com o FMI,refo� 

ma agraria. 

�em ainda mais estas lutas que a CUT se propoe a organizar:

CONTRA O ARROCHO SALARIAL 

LUTA PELA REFORMA AGRARIA 

DEFESA DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 

EM DEFESA DOS SERVIDORES PUBLICOS 

FIM DA INTERVENÇÃO NOS SINDICATOS 

A, luta para conquistar as 

reivindicações propostas

pelo CONCLAT/83 é de to

do trabalhador.Esta lqta

começa a partir do local

de trabalho de cada um. 

A CUT é bom lembrar, são

todos os trabalhadores 

JUNTOS NA LUTA. 



SERÂ O BRASIL UMA DEMOCRACI A RACIAL? 

Fomos acostumados com a idéia 

de que no Brasil "não há racismo", 

"não há preconceito de cor" e que 

vivemos na "democracia racial", a 

oferecer iguais oportunidades a ne 

gros e brancos, e que a "micigena

ção" e um meio para impedir a dis 

criminação racial e o preconceito, 

pois o casamento entre brancos e

negros geram os "mulatos" e "more

nos", esvasiando os dois pelos ex 

tremas: negro e branco. 

Mas esta "democracia racial", 

se esvasia quando a gente começa a 

notar que a grande concentração de 

negros está nas favelas, bairros/ 

periféricos, ou seja, onde vive a 

classe operária. 

A marginalização do negro vem 

desde os ditos populares: (Ex.

quando o trabalho é mal feito costu 

ma-se dizer que parece trabalho de 

negro ). 

O racismo é uma dimensão estru 

tural do sistema capitalista; além 

de ser uma violação dos Direitos H� 

manos e também uma manifestação na

tural do mesmo sistema. 

Trabalhador negro recebe o me 

nor salário: brancos 72%, negros / 

25%. De todos os salários no País,/ 

72% ficam com os empregados brancos 

que representam 57% dos trabalhado

res. Os negros que representam 40%/

da força de trabalho, levam para ca 

sa somente 25% dos rendimentos. 

No campo , onde os brancos sao 

ligeiramente inferiores aosnegros, 

(48,3%), 57% dos salários lhE..s .sa.o

destinados. 

A mesma disparidade acontece/ 

nos serviços braçais urbanos, onde 

os bran...,os, 54% ganham mais do ·10i::; 

terços dos salários, deixando com 

os negros apenas 37%. Esta diferen

ça é constatada em todas as ocupa -

çoes. 
(Pesquisa do IBASE para a CNBB) 

A população negra tem sido vítima/ 

de uma repressão policial violenta/ 

através da história. Se o negro é 

desempregado, é porque é vagabundo; 

se reclama os seus direitos, é sub 



-

versivo; e, para os"vagabundos e sub 

versivos " há todo um aparato poli

cial pronto""âgir em qualquer lugar, 

hora ou circunstância, como aconte -

eia antes da "abolição da escravatu

ra"; qaando os quilombos eram perse

guidos e destruídos; e depois da " a 

bolição" quando iniciaram uma perse-· 

guição aos clubes aos negros, às es 

colas de samba (Hoje não perseguem/ 

tanto porque elas rendem milh9es de 

cruzeiros para os brancos manipulado 

res da diversão popular), aos terrei 

ros de umbanda e camdoblé, nas ruas/ 

e bares onde os negros se aglomera -

vam. 

�a Igreja, a grande maioria nao 

tomam conhecimento do drama que o ne 

gro enfrenta diariamente. Lamentavel 

mente eles se tornam reforço ponderá 

vel da ideologia dominante. o conser 

vadorismo da maioria das igrejas pro 

testantes brasileiras tem concorrido 

para a manutenção dos status quo e 

o que e pior, para aprofundar os pre

conceitos de que o negro é vítima. 

Os seus hinos racistas são e

xemplo disso. 

Expressões como: "alvo mais que 

a neve"; ou "negro como o pecado"; 

"o meu coração era preto". Nada con 

corre para ajudar o negro na sua lu 

ta. 

8 

Contudo, nem todas as igrejas 

têm-se calado. A igreja Metodista 

acaba de criar a PASTOFAL D0 NE 

GRO. A Igreja católica acaba de 

criar o grupo UNIÃO E CONSCIENCIA 

NEGRA. Temas relacionados com os 

negros têm sido alvo de diálogo/ 

nas igrejas locais e comunidadr-s 

eclesi�is de base. Tudo indica/ 

que teremos fortes aliados em no� 

sa luta pela libertação, a�esar / 

de toda a violência praticada con 

tra nós. 
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GTICIAS***** 

Está acontecendo neste roes de outubro na 

Espanha,o Vl CONSELI-Ií MUNDIAL DA JOC. 

De cada 4 anos,Jovens Trabalhadores de -

todo o mt.tndo,se encontram para colocar em comum 
suâs experiências de vida e ação. 

Pelo Brasil estão partic<ipando dois delegados e um a:'lsistente. 
Eles levaram nossa realidade e o que fazemos como JOVENS TRABALHADORES. 

Eles foram com a tarefa de não só repre�e>íTAJta Joc,mais também toda a Juve 
ntude Trabalhadora Brasileira. 

' 

SINO D O  DOS BISPOS 

In.tciou�se no dia 29 de setembro em Roma o "S!NODO DOS BISPOS", 

representando o episcopado brasileito,foram�D.Paulo Evaristo Arns,D.Moísi 

Lorcheider, D .IVo LorRcheiter e D r Eugenio Sales,eleitos �ela CNBB . 

O tema abordado é "A RECONSILIAÇÃO E A PENITtNCIA Nl. i'-iISSÃO DA 
IGREJ'A". 

LAZER 

COMPANHEIROS,PREENCHA OS QUADRINHOS COM O NOME DAS CIDADES QUE 
REALIZARAM CONGRESSO. 

1!· · letl:'as 
Mauã 

' 5�-et:r as 
1;3aJiia 
B�ilém 

: 6 'letras 
· Santo_s __
� Er·e·xim·

; iecífe . ., 
· @,s.asco
· ·, '1-°'.:J. eb-� s

l • P.el0tas,, , 
1•"\li-tóri a

' �-,3:;, lG-tr·as 
, ·s'â-o Paulo 

�bz:pcaba 
'F.edreira 

' $ • . C�p,1,,nas 
Terez�na 

,9,·1et,ras 
Ã.merrcana 

lo letras 
Sao Gonçalo 
Santo André 
Paso Fundo 
11 letras 
Caxias do Sul 
são Bernado 
Porto Alegre 
12 l�tras 
Rio êie!.Janeirc 
Volté!- Redonda 
13 letras 
Belo Horizonte 
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COMPANHEIROS:· 

Ao finalizar este boletim 

voce leia e discuta 

bate 

esp� 

de que possa contribuir 

e informação do maior nú 

mero possível de jovens trabalha

dores,muita gente.contribuiu para

isto. 

Este é também um dos ultimas 

número deste ano.Esperamos suas -

sugestões,e t&mas� experiências e 

reclamações para que possamos el� 

borar melhor os próximos boletins. 

AGENOA-84 

COMPRE UMA AGE�DA DA JOC/84 
PARA MARCAR SEUS CONPROMISSOS/ 
E ATIVIDADES .. 

O CONTEfJDO DELA EXPRES:;A VA 
LORES E A CAPACIDADE DA .JUV'&N-
2'U DE TRABALHA DORA L 





,, 

Q".:J(�l'O atraves deste rel,-tõ�:t�� colocar todo o weu trabalho�da..
..:

v l$ão do local onde moro e !\S ilif-1."uldldes que agente entrenta 0 

I� inipresslona.t'te o modo Íd"' �ue eu levo hoje� confrotL'm..dOc;,-
·nm :t.t .. ga:ruente., Posso afirmar �u.e rne ij . l! ma.da •egu eira que eu vivia

nela lsmbr•c,..,1TJ.e de quando. Jesus cu rou um cago c;,) Hoje o meu comportamento
ompletameI!te diferenteo .Ante� co�segu ;f.�o'ib)serva r um pou �o a explorâ

.,. .,.. ., � � �a � ma� naD conseguia ligar as coisas� llJAO era motivado e me faltava ele 
roe{'!; s 9 pHra analiza:i::-o Agora vejo bem claro esta máquina wngenhosa do si� 
tema em que vi�emos; a oorru pção, a. exp\J.oraçá o do homem pelo homem que 
nof e:erc� e toda uma organização a',1•avés dos recursos qu e eles utili�am 9

·omo 1.•ad io, televisão� mÚ:�1ca
9 etco(, q_ue nos :vedam os olhos e faz a gente

" "!ah" no �onHormismo e achamos que tudo e natura l o 

� Q# 

Percebo tambem que sao pucos os jo ens como eu� que se liberta 
l"":=.;ro :i:�cil daa garras do nosso sistema e se timo d esafiados a descobr 
mcs com àstes milhêes de j )Vens que estio por aij a nos -a forQa� a 
ponteci�lldade e não a�eitar mais

� t• iat ivid ".de 
d .. JOVenS.o 

E dentro ae�· a ���neotiva que cont..tnu� firme fazendo o meu tra� 

lh�� sempre avaliando e encontrando novos formas de caminharo 

,,. 
As nossas exp:?::-ien<!ias não vão e nen dev� ficar. esquecidas

nen apagadas pelo tempo i lorque fazemos parte de u ma classeo Fazemos par

i te de um povo que não tem f1•onteiraso E nos unimos e, todos aqueles que e 
1 '�.., produzl.r'-do riquezas p:t '.'l.."a o pais� e são vivane nte exlporados por

noriao 

---=---- ��--------
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Vivemos dentro de um processo b.lstÓr5.co e as anotações de n� 
,. ,. 

ssas experiencias irao contribuir com os nossos futuros companheiros j c,g 
mo o depq1mentos de nossos antepassados i qu e constituem a história da 
classe operria o

I 

No sentido de contribuir aom este processo historico9 relat'"'

minha experiência>-ao memo tempo sinto o grande 1alor que tem o Mov.imentG 
JOCo 

Diante disso tudo.: sin.to deaafiad0 e.m continua'."' cada vez mais 
I) 

engajado ua luta da classe operaria e espern que onde voces estejam tam 
bem sintam o mesmo desafioo

3= � 
,._-------------==--�-------�-----,.,
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H.1.storic<JJS 

7 
Meu bairro, tem amis ou menos 2j anos de existênciao 

Antes era uma Prefe1tura9 
digo fazenda da Prefeitura Municipa� 

" 
de Vitoriais onde eram guardados os gaàos e no matadouro perto do mlr f,ã 
ziam a matangao 

N o  período do Interventor Bley nos idos de 35j onde a situa -
,;,- " çao dos operar1os do Esp, Santo era a.mais rdura pos�ivel 9 as greves vi= 

nham como esposta de luta da classe operária Espirito Sani:enseo Nesta Í 
" Poca foi construido no meu bairro atras do na tadouro ( atualmente no l.9 

" .e� " 
cal funciona um terminal aquav1ario) s ondeV'traz idos os operarios denom,! 
nados de comunista�i baderneiros j e agitadoresº 

Vinte e dois anos mais tarde meu bairro cameça a ser invadido� 
D D por operarios das varias categorias profissionais desta cando os ferr0= 

viáriosº ( nesta época aomeça a implantaç�c da pedreira. d,a CVDROo Estas 
pessoas vinham de regiões viz!nhis em busca de uma melhoria de vidao 

Atualmente a populçaõ ultrapassa os 35 mil habita ntes e not.,s;

mos que.muitos áreas são invadidas e a população tende a aumentar mui= 
to maiso 

A maioria dos moradores e predomina a setor 
da �construção Civilo 

É dividido em seu total de seis eomunidadas de baseo Existems 
também muitas igrejas protestantesº O bairra como todos os bairros popJl 
lares falta todo o tipo de 1.nfra-estruturao Os bens publicos existentes 
são precários e com péssimas aonn ições da atendimentosº 

p .. , p O partido que esta na direçao do Municlpio e P MoDoRo, onde so 
recebemos aj�da ( lnsuficiente) no3 períodos de eleiçoes� por parte dos 
prefeitos o 

T�bém tem no bairro outras organizações& Movimento para melh_g 
ria do Transpor te Coletivoe times de futebo19 

organizações do goverm.o ( 
eomo PRAN9 centros comunit�rios� LBA)o 

Além destas organizações j existem também as comunidad es ec!2. 1
s1a1s de base ( Cebs) onde são divid idas em seis áreas do bairrooEstas i 

1 

comunidades tentam fazer um trabalho a nível eclesial e social, tendo c_gl
-4- 1 

... . 
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mo obJe·r::tvo a levar a total libertação do bom.em º 

Em cada comunidade existe grupos de jovens eom os mais variado 
trabalhos ( teatro7 coral, problemas soc1a1s 9 recreativos) o

Existem uma grande quantidade de jovens aqui onde u eu moro9 e 
N p a maioria trabalha� porque a renda familiar nao da para cobrir as despeB 

sas da familia o Alguns trabalham e estudam o

*�***** ********

NASCE ]!1 GRUPO _m JOVENSt 

Os padres·de nossa igreja tinhan nos deixados pa ra irem traba 
lhar em outras áreaso (nesta época os leigos estavam começando) a coord,ã 
nar os cultos) e nós atraves::amos uma fase d1f1cilo Foi então que apare ....

J 
ceram duas re11g1osar, e comec;aram a acompanlaar a nossa comunidadeº

1 E1as convidaram um joven de cada familia para conversar e no dj 
a. :na reado elas colocaram a proposta*'-�erám.os em 7 jovens) g

= De formar um grupo• onde estudanámos ums livros de reflexoê's o 

E5tas reuniões seriam todos os domingos 9 sendo que teríamos de colocar o 
que se pas3ara eonosao durante a semana, referente a reflexão no domingo 
anterior o

= As reuniões só seriam realizadas aom a presença de t odos o

. Concordamos em assumir este compromãsso { confesso que foi o PZ:
m.eirc,,. compromisso sério que assumi) o e estas reuniões d urmram seis me=

1 seso No final com.o tarefa conareta9 fizemos um� pesqu1za para conheceF os 
CJ 

moradores de nossa aomtm.idad. · e ver os problemas existentesº Nesta pri = 
mei:t-a at1viade conereta não tinhamos um objetivo claro9 era. mais na 1_! 
nha jg ass1stênc1a o

p Foi neste momento historico que fomos con�tados pela JOC 9 .â

través da Mara 9 depois recebemos a wisita do Tadeu 9 onde fomos convidados
a particip�r de um encontro da JOCo

p 

Nen. todos do grupo foram a este e ncontro e d os sete so quatro )) 

assumiram e aceitaram os desafios para exercerem o papel de militanteso 
; = 



Neste encontro recebemos o desra�io d e fazer o levantanento de 
todos os problemas existentes em nosso ba ..rro9 e tentar fazer aJ.go para. 
resolver soluciona-lo o 

Cooio jái t!namos .te1to a pesquisa
) 

foi só fazer o levantamentoº 

e.negamos a conclusão que o problema que ma is a�etava e tafett•) a popula .:,
1 .,. I. • 

çao o transporte colet1:�c,n Rfl�olvemos faze:tt mn abalxo assinado 9 reco =
lhei- as devidas asslnatura5 e envia r para a empresa de Ôn!buso Foi uma;
fase dificili porque a 300 estava comei;ando em Vitória e não tinha mlli=
tante disponivel para nos acompanharr nesta açãoo Sempre motivado pelas
religiosas e a ponton de desistiri le�ei o problema para a diretoria do
CoOoSo ( centro de Orientagão Social)o tum orgaõs das comunidades 9 em
convênio �om a FASE� que promove euros prof1sslona is e discute os problJl
mas do baji:ro e resolvemos levar 9 encam�lo para a equipe de represe.a
tantes das comunJ.dad es eclesial de base o (cebs) o

Tod as as comunidades decidiram assumlr a ação e leva- la, adi� 
teº Nesta ação eu representei a minha cebs e não o grupo de j�êen o O gru= 
popartic1ava das assembleias que er.am.nfeita.s emn a populaçã-no 

PaSSéidO algun tempo houve a seto�!zação e a s  pessoas setorizadas 
continuavam a acompanhar o grupo de jovens 9 do bairro º 

Também foi entrando na 1s jovens no grupo º Então sentimos a nec.! 
ssidade de formar uma coordenação para acompanhar o grupo de jovens e a 
equipe de cateo1smo 9 que estavam pedindo a nos=a ajuda o

Mais tar4defomos d esafiados a. contactar os grupos de jovens de 
nosso bairroo Diante desse desafio sentimos a necessidade de fazer um pl,.ãi 
no para atingir os grupos que cálsiste ens 

= QUal. o nosso objetivo? 

• O objetivo emed ia to seria formar uma equipe de representan_
tes9 de grupos 1e jovens o

• Articular todos os trabalhos desenvolvendo pelos grupos e um
e:utrosamnto dos jovens de nossa comunidade o 

= Como atingir os grupos? 

J� houvera duas tentativas antes de atingir os grupos de jove 
onde não tivemos sucessoo Avaliamos o porque e chegamos a seguinte eoncl.M 

o ·� sa o 8 p p /) ,. 1 1r t p ' Nos e que temos que ir ate o g rup�? e nao desafia- os a v a e a noso

�-===-ç :..,::,;-, _______ �-.--------
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poa de �ovene9 aeo:mpar:ihruD grv.po de �owns e:nosaa; coimmidããa 

a equipe � cat iemoo 

o gru.po de jovens � um meio de e.iire.ir os jove11Só As atinaacte•- �

mais aecreativas tentamos clü um ;proeesso de orgrmSzE1Ção e :fol'JD.aÇão º 

o ob�e·bivo meu. e da coordenação I de fuer com qu.e estes �ovema 4•J

..cubram sua na.Udade a partir do que estão 1asena.o • assumam. o e u 114e1; 

Para aleançua este ob3et-J.vo, precisa discutir bastante • respeitar . 

todas as etapas c1a eern1nbac1a dos jovens e isto n4s estamoe isentando fa&eJtt> 



' 
,, --- .. '1J .... 

' 
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p ano. 'ftmOa �stir toda nossa toi99a para que 

póssamos atingir este ob3et1voo 

Diante disso encontramos �rias d1ficu1dadea9 poia o grupo de 3o= 

, vena � um ntra sal e passou que nao permite avançarmos lDllltoo Foi pol' 

isso que cli"fidimoa • f'ormamoa a coordenaçãoº 

So.man: 

.mopque quando hoUTer setorização 

P.ra isto acontecer1

sei- na fábrioa ou no bairro J'---a. ;;;;;e�-, 

o grupo oontinu.eo 1'aa reuniões do

U..W...�i'Cle ir seus Pl'O= 
-

==-- .. 



PAUTA DE PREPARAÇÃO DO ENCONTRO DOS .RESPONSÁVEIS DE GRq/ 
POS DE JOVENS COM EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃ'O AO hÓVIMENTO 

A experiência.se desenvolve em um bairro de pe 
riferia na cid?de de'Cubatão Estado de S oPaulC o Cidade 7 
onde tem muitas indusn-ias siderúrgicas (COSIPA) Refina= 
ria de Pet:rÓleo (PETROBRÁS) e muitas outras in.dustrias / 
quimicas e metal�gicaso No bairx-o tem uma péssima condu 
çãog sq tem uma linh& de Ônibus que faz a ligação inter7 
municipal ent:re Santos e Cubatão" além de ser somente uma 
tem wn preço muito caro para os usuáriOS o Não tem área / 
de lazer e os jovens se z,emovern. para Santos em busca de/ 
lazer ou para fazer comp�as D ir ao médico etcºº O bairro 
é �esidencialp porem nem todas as ruas são calçadas e /
tem muitos ratos,, matos (! lixos" inclusive o depósito de 
lixo de Sa..11tas é colocado proximo ao bairro e isso dei./ 
xa o bairro todo cheio de moscas e com 0dorº 

#; "un g1:·upo cem cerca de 35 jovens tendo em mé 
-

dia 14 à 23 anos cerca de 40% são z.apaze?'s que tr.•abalba.m 
no comér.cio em Santos e Cuba-Lã.o as qemais são moças que/ 
a tingem uma .f.'ail<a ãe 40% que 'tarobem -�,a' aJ.ham nos _bancos 
e no comércio em Santos, 'Iloóos em sua maio:ria são estudan 
tas/ ?.azem o 2 gx-u e o Colegial .,

' · =

O Gr.�po se encontra� ção a plano do se/ 
creta�iado da Dioc�se de Santcsr ·odos osilomingosr deba

ftd td 
� 

tem um tema variado que n raz ne. li9aça9 com a v!_ 
da da gente� os assunto� s-o o e amente pa�aletosº 01

pessoal participa pcuc t�m med de fa�ar e aceitam as 
colocações que ow'·x- a.is d ·si .. ihidos fazemo Como exem/
plog Durante e p� � Fra�ernidade- desenvolveu-se o
tema "EC0L IA· Ns o o foi feito uma grande movili\e�

'tação no bai -P � t. e a .ropagava que todas as casas de 
veriam ter j<:U!ins s �ia dado um diploma aos sorado7 
res q1Ãe p ss··ssem o� dim mais bonito no bairro 9 etc oo 

Ogrupo den IJlll.n coo�. ( CQ�NIDADE CASQUEIRO) Se mobilj/ 
zou& dividii"a os toda� as casas do bai1'1'0 fo/-

, 

�am vi�itadas -�-- afim de escolhe�em os jardins a se 
. 

.,.� 

r.em premiados e convidando os moradcn'es a co�par.ecerem a
festa de rê?J.Cel'l'é.OilentOo Além disso o p:roprio 9l"UPO por ini

. -
-

ciativa da coordenaçao� escreveram e montaram uma peça de
teatroe .focalizando os proç,lemas; os lixos e os ratos 0 a
poluição e o forte ê�odo ry.ral por cau�a das indústriasº

• 1 
El€s queriam levar ao povo do bairro uma me�agem que �s 
industrias acabaxam com as vides� vegetal e �nimal º Que 
o homem vem buscar sobrevivência na cidade e finda morren

= 
= 

do de .Eoae e as,iixiado com. a poluiçao (\ Queriiam agi·tar no 
' 



povo o espirito de iniciativa de plantar arvores 9 de·per 
ceberem que não adí.an·tar se mudar de wn lado pal"a outro 7 
que a vidaJ! da gente não se-modifica� e as vezes· ainda fi 

N 
..,., 

ca pioro O pessoal se empenhou mesmo em fu.nçao d� peçaD 
Escreveramu buscaram personagens 0 dividiram as ta�efas e 
apresentaram muito bem a peça no dia e.hor.a marcadav na 
igreja matriz do bairro P na presença de ums 200 pessoasº 
No dia seguinte ao da aprensentação D o próprio grupo f�z 
reu.niãop mas ·deram o assunto da peça com tareia iniciada: 
e concluiãa_ então era hora cc:;,.meçar a .fazer ou�cra coi.sa 0 

eles que,.,iam. apenas le�ar a mensage&u mada mais 0 seu oh�
tivo mesmo era teóricoo Mesmo a genteforçando a bar�a ain 
da foi feita uma pequena revisão 0 mas o assunto foi cain/ 
do no esquerimento dos próprios participant<.:So o objeti�o 
do grupo esta na teoria, em organizar a mis�a� ler as 1�/
turgias e passar a mensagem ao povo nas datas c9memorati/ 
vaso 

O Grup� esta organiza40 em 4 pequenos gruposx 1 
s;iLitutgia" qúe se perocupa com as leitu.ras e os cânticos 
da missa º 2- "Catequese•; que se p;eeocupa com a mensagem. 
bibliva dentro do proprio grupac. 3= "SÓcio Cultu:t:al" que 
se preocupa com a� datas sóciai>s0 aniversários dos me!!!/
bros do grup0 0 as datas .festiv.as da igreja o 4- "Cul t-ura 
Geral" que faz pesquisas sob�e qualquer ays�to e taazv 
mi tem ao grupo '" Casa grupo te oordenador p o grupo 
todo é coordenado por 2 coordena es geral e um animadorº 
A .função do a.minador é provocar deba eit 0 e prparar as reu 
niões aos domingos.e motivar o grupo a 9e reuni� 9 � pass;; 
ar 9 dar os avisos relacionados com� igreja etco Esse ami/ 
mador não respei a as idéias dos jÓvens 0 e1e·coordena 0 ele 
manda e desmandaº é o manda �uvaº 

seu obejetivo é ter sempre um grande número de 
jovens voltados para as �tividades da igreja , de reunir 
para passear 9 jogar p fazer excvsões e estar presentes na 
missa aos dontingoso Suas discussões não tem conteudo co»/ 
creto 9 não há uma igação da religião com a açãoº 

Como militante estou dentro .do grupo para ten 
M 

-

tar modificar o conteudo das reunioes 9 levar os jovens a 
se conscientizar de que um grupo não se cria só para isso 
mas sim para resolv.er os problemas q_ue enfrentamosjtmtoso 
Estou tentando .formar wn pequeno.g�poº Tenho reunião a/
quelas menimas que participam. mais dentro do grupo e re.!¼ 
no com elas em minha eaS!!lou vou à casas delas para disq 
tir o 4tle elas. acham do grupo g o que elas percebem de / 
errado� e como elas gostariam que iosseo Provoco tambent 
assuntos relacionados com o serviçoe tento aprofundar nUtlla 
ligação entre religião e vidacotidianao � uma preocupação 
que o g:rupo não tem é ligar a realidade to dia diap com� 
li turgiao. Com isso estou organizando um grupinho para cri 

... 
-

ar força dentro do grupo 9 e na hora das reunioes e discus 
N 

-

soes a gente manter os nossos argumentos buscando outra$ 



... 
. '-

pessoas a aderir à nosº Nas nossas reunjÕes à parto bus/camos most�ar os lad�s bons e os ruins do grupo e as pro prias pessoàs irem percebendo o que esta certo e erradÕºIr revisando com elas à parte o que xoi discutido denttr-o do grupoº Mas para fazer isso p foi preciso fazer ura plc.noa médio prazop com o grupo de coordenação de GrsJovens da!ii: cidade,, e estamos trabalhando dentro do que planejamose tentando avan9arº 
Quanto ao conteudo das discussões- As -uezes aspessoas que preparam as reuniões (os coordenadores geral)trazem um tema e se discute p mas não se aprofundaº .J.>ü Porema coordenação finda ficando na mão de uma pessoa qu;é o animador 0 e esta lidera a reunião da maneira delaº Osassuntos são paTaleto$ao da vida �ealo Um dia se fala de menor abandonado9 outro dia se fala de pecado original� hat ismG1J� moral etc" º., o pessoal já se ·corl'iOU aliena.do mesmo -por isso que as discussões não tem conteudo e r1ão péU'tici pam das r.euniÕes ,., -

Ag-r.ora o conteudo do grupinho que estamos Eormando já é outrov se fala do trabalho I' e dos problemas do bair1··0 qv.e o grupo só lev�.nta g .nâo toma. inidia.i:i� de :cesolvezi e i.§..so é anir,ia.doz- quando se consegue conversar algwna coisa /........ que responde ao que se proproeº 
Como di.ficuldade é e o � é que o grupotem .mv.ita gente que aderem a'O a i; a gente não tem

,? ... 
mui ta força de:ntro do gY'upp o ·tr� e que o G!'Uf O naotem plano de trabalho e quando pen em .fazeT. éHgo mao ãeplaneja nem ver os passos� pr·oridades e pessoas e ficamsó na e�oria da me ag .m e li.ão da ação o Como a gente ain/da não tem forga--par� jieôater�entro d� grupo as reuniõesas vezes roda m na ma� do amínador� 

os me o que co,ntra.mos= reuniÕes p be.te papos,,sâir junt··s11 excu:rsõ ::,i.r na casa um do outro pa:r.a con/versar" 
OPINIÃO P SSOAI,�----

bentJ''O do grupo de jovens devemos ga:rantir umnÚcJ.ec,.., (peq'Q.eno gz•upo preoigupado com a orientação P formação� consc�enti�ação dos que estão no grupo e dos/que entramo Esse núcleo vai criar força e desenvolver/ r1ova linha de discussão dentro do g-1'upo11 voltado às pre,2cu_pações ão bai:rro e dos trabalhadores e tam.bem com o /• f"V 
• ... ,. • ritual da missa para que ela seJa mais operariaº
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Plano de Acão Nacional de 1993 a 1997 

APRESENTAÇÃO 

Eate plano é nosso! 

...... ' ''·•G ,._ "".{· 

,·. '�; 

Viva-o! 

Sinta-o! 

Construa-o! 

Tomamos decisões na 28Q Asse.mbléi� Nacional da JOCB. 

A análise da realidade da ,JJTT e geral assim como a avaliação 
e projeção das ações entre c•ut:ros· ·' a8pectos aprofundados nessa 
assembléia, tornam este plano um dos fatores de unidade do movimento 
nacional e internacional. 

Nos proximos quatro anos F.i referência prlncipar'em nossa ação 
deve sé-lo mas como elementos dentro do pro,jeto politicq; da JOC 

Estamos entregando a todas e todos companheiras (os) o PAN -
F lano de Ação Nac-iona.l, '!;'.•ara que seja referénc ia no desenvolvimento. 
das orientações comuns. Cabe a nós dar de tudo para garantinmos eeae 

,,,,,,,_,,,plano. ,�· 

Oxalá nos ouça! •:-. . . 
l 

.. ,_, .  

'' 

28ª Assembléia Nacional da JOCB. 
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COMPANHEIRAS e COMPANHEIROS ! ! ! ! ! ! !
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A ação é o eixo central da JOC. ! 

Se não há ação. Não há JOC. ! 
• .,,I• 

- Ê pela ação é que a JOC realiza sua tarefa de educação, contr�_- , • ��
buindo na construção de uma sociedade diferente·, mais h�ana. t·· ,i 

· � 
: • ' • • ' : ? .�._t � 

1 • :i<,· 

OBJETIVOS 
1 ·' 

1 : 

OBJETIVOS GERAIS: ' '··,. 

Formar e organizar a JJ.TT. na perspectiva de superação d� nossos 
problemas e realização de nossos sonhos � aspirações através fª a�ão

.milite,ntes. ·· · .. · : , , t , 

Partioiparmo� ... ativamente: na conetruçã? da ;Igreja Libe'rtadora( 

OBJETIVOS·ES.PECIFICOS: 

� .. JuÚio/1993 · à 1997.

Consolidar e ampliar a nossa ação priorizando: 

- A organização de Grupos de Base.

- A f.ormacão mili tant,� e do�. ,JJTT ..

_, ' 1 ... 
'·': 

: .... 
\: . 

- Gar�ntir maior comunicação entre o movimento nacional.

- Nos organizarmos finance�ramente.

.t 

- Intervir na realidade, denunciando-a somando forças com outras
organizações da sociedade, na conquista de seus direitos e
aspirações. _O 

' 
,•:
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PONTO DE PARTIDA 

ALISE DE CONJUNTURA: 

Vivemos num país de mil povos. Inúmeras belezas naturais. 
rluitíssimaa contradições políticas-econômicas e sociais. 

Na distribuição da renda nacional 60% mais pobres participam 
com apenas 15, 1% , enquanto 101f; mais r·icos detém 46, 8%. No campo 4% 
dos grandes proprietá.rios possuem 70% das terrcs cadrastradas 
enquanto a estimativa é de 12 milhões de trabalha.dores rurais sem 
terra. Este quadro já demonstra a profunda desigualdade de classe 
que há no Brasil. 

Está bem presente em nós uma realidade que nos deixa poucos 
esperançosos. A fome esta na porta de milhões de brasileiros 
enquanto exportamos alimentos para pagar a dívida externa. 

• 1 

O analfabetismo faz parte desta realidade já que não há 
interesses do governo em priorizar a educação. É que a classe 
dominante tem medo que o povo adquira conhecimento e com isto exija 
seus direitos, participando conscientemente da vida social,politica 
e economica, hoje concentradas nas mãos de poucos. 

r Em cada empresa vemos cartazes •· Não há vA.gas. na.o insista". 
Aumentam as demissões. As empresas estatais estão sendo vendidas a 
particulares a preços simbólicos. Nossa AssembléiA aconteceu perto 
da "cidade de Volta Redonda onde a ex-estatal <...3N"ãcaba de se. 
prilvatizada. As demissões foràm secfando antes e depois das 
privatizações, trazendo intranquilidade para a população que vive em 
torno da indústria. 

Com o crescimento do desemprego cresce também o mercado 
informal que é responsável desde 1981 por 50% dos empregos, além de 
ser o que mais absorve ma.o d.e obra. Com isto grande parte da 
economia que compoe o PIB - Produto Interno Bruto - passa por fora 
do registro oficial, assim como os direitos sociais que a cla�se 
trabalhadora conquistou nas suas lutas históricas. 

As novas tecnológias qu� no momento se apresentam decisiva� 
para que as empresas mantenham sua competitividade na guerra pelo 
mercado, trazem ao mesmo tempo mais desemprego $ mais exigências 
na qualificação profissional. 

As indústrias estão adotando a terceirização o que consiste em 
contratar outras empresas que lhes prestam serviço. Com isto reduzem 
o quadro de funci9nários,salário e direitos dos que trabalham
terceirizados .

... ..... . 

A violência está presente no cotidiano tanto nas cidades como 
no campo. Ela revela a verdadeira 'face do desenvolvimento 
excludente. Meninas, meninos, fam.í,lias, velhos, loucos ... morando 
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nas ruas, vendendo o oprp,o .e os sonhos na " face oculta 
grande '1

• 

A -destruição do meio ambiente está em acelerado 
comprQmet�. a vida no P.lan�ta azul .. 

Aumentam também as do�nça� facilmente 
o desinteresse do governo 'em garantir · os direitos
população.

' fr I I ê\ l Mesmo que o estado esteja se retirando da economia, ae 
desfazendo das empresas estatais com a desculpa de que investirá na·��
melhoria das questões sociais, na prática OS direitos humanos COffiOl· m· 
moradia, transportes, �saúde, alimentação, educação trabalho. . . não·? +'
são atendidos. Durante muitos anos não houve crescimento econômico,o � 
que contribui ainda llm8:.is, para·. o· crescimento da miséria·��ettc'\ 
marginalização. ·1 �. r{,tt�;f; 

,, � 

NO QUE SE REFERE A POLITICA NACIONAL 

Vivemos noa últimos anos acontecimentos marcantes: 

A�Nova Constituicão entrou em vigor em 1988. 

Em 1989, ocorreram as primeiras eleições livres
ditadura militar iniciada em 1964. ' · ' 

· Em 1992, pela primeira vez na história deste pais destituiu- . ;;,
se um ·presidente atravez de um processo de impeachement. 

. 
. _. 

1 

Em 1993 há um pleabicito para.9efinição da forma e 

governo. para o pais. ·· 
'• ,.

A Revisão Constitucional. 
... 

A pouca participação popular no plesbici to nos fez refletir'. 
que está di,ficil mobilizar a população nesta revieão''constituciona.J.4 
em vista a garantir e ampliar direitos sociais. '. 1

• •,e.·�w ;? 
. t � , � ! \' ' r1n' : .

t 1' 'Já �xiate um forte lobby articulado no congresso por setores� 
empres�riais e pelas· .multinacionais para eliminar 'as idiferençaa '. 
legais en:tre capital n,acional e estrangeiro. Querem garantir', at>_. "· 
liberação dos recursos minerais, o fim do monopólio estatal' 1do{'

petrólio, a industrialização e comércio de produtos nucleares,•"fat 
liberac�a. j:J.. participação de1 emP.t:,esas estrangeiras na assistencia à ... · �t
sa�de, · o �im das reservas· de mercados, a abertura do mercado . 1� 

financeiro aos bancos estrangeiros e o fim da estabilidade no� 
emprego para o funcionalismo público federal.' � :1i -� ,í.., 1< /'>, ' '�'?X� 

lt dentro desta perspectiva que nos juntamos aos demais setores·�.'· 
da sociedade brasileira que são cvontra a Reforma Constitucional 
neste ano. 

. 4 
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AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: 
,· 

O fato de em 1989 terem se polarizado dois proj�tos distintos 
para a sociedade brasileira e todos seus desdobramentos,cria hoje 
grandes expectativ�s em toda classe trabalhaqora.or.ga�iz�da frente 
às próximas eleições. �-·, . · .. , .. , ,.,,,. "

, �'·9-'-"' ""-.... (.,-, 1� j "°1' .-- • 

LA falta de eandidatura com boas aceitação pelos eleitores ·fa�· 
com que boa parte dos HCS se voltem.,para promover candidatos que não 

-alterem 9· ·sistema de exploração e acumulaçã.o de lucros, mesmo que
pr.omovam_ algumas reformas para deter a .insatisfação de 53 .. milhões de
peasoas-�otalmente a margem da �ociedade.

O MUNDO INTEIRO. UM BARRIL.DE POLVORA. 

O capitalismo passa· por uma· fase de reestruturação no mundo 
inteiro, -como necessidade para poder se manter. Não é atoa que os 
MCS tem se deli

°

ciado e dado toda atenção ao "fracasso do socialismo""· 
e ao me.amo tempo vangloriado o capital ismo como único sistema 
viável. , . 

• 1 .

i' 

···+.. , 

1 • 

·'. -

• 1 

-L

Todas experiencias que possam ameaça-lo são sistematicamente ·· 
ignoradas e combatídas política� económica, ideQ·16gica e mesmo 
militarmente, atraves de guerras localizadas como as que""combatem 
Nicaragua. Cuba,. Coreia do Norte, Irague, Angola ... ,:·· 

. 

Essa atual fase do capitalismo apresenta-se Neo-Liberal e. 
._como a última novidade. De forma bem simples e rápida.podemos assim 

cqmpreende -lo-: 
* Neo= novo.
* Liberalismo= liberdace.

Ou seja, Nova. forma. de garantir a liberdade para· que
.-multinacionais. tomem posse de todos setores economicos� 

·os grupos

Essa nova fase do capitalismo é sustentada pela ideologia 
Liberal do seculo XVIII em cima de tres -pontos· básicoe:, ,,Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade. 

A liberdade se refere a que não hr1.,ia ünpodimonto _para que oa 
donos do capital explorem o trabalhador e com isto acumulem o luc.�o, 
Fmment.an<in ai n<ifl. mn i R n . oapi tA 1 . 

.·( . 

Da época de seu surgimento até os dias atuais ?-' · a,p,1:1f!1ulação se 
concentrou .em· poucas mãos.' e; pai ses. 1 ··, .,: 

Durante mui tos anos esti vemossos sobre dominio. 'cta inglatera 
domínio da Inglaterra e mais recentemente entre o MCE,:, EUA e Japão 
que determinam os papéis dos países periféricos no que.se refere à 
economia mundial. E por não determos o conhecimento tecnológico 
seguimos ainda mais dependentes. E para viabilizar-se uma de suas 
artimanhas é : a_ Desregulamentação.: 
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Que bicho é este? 

* Acabar com leis que regem a economia, isto é, compreendem que
não devem haver nenhum tipo de restrição e fronteiras

econômicas.' lleve -se abrir os mercados nacionais ao capitJl
internacional. , ,, 

B-

*·Diminuir a inter�enção do estado na economia. '2 

\ \'Jl.l 

* Anular determinadas conquista dos trabalhadores. J.J. � 

Associados a esta situação 
que se acelere a implantação do 
inclusive no Brasil. ·' 1 

·,à.) 

tem acontecido várias medidas par� 
Neo libera�ismo 

. 
em. .

. :"
é.rios pa:lse.fl:

• 
• ' '  I 

• 

• '1.� 

� 18 
19 
20 
21 

A nível internaoiônal, uma tendência. é a· monopolização da 
economia. Um número cada vez· menor de empresas multinacio�i,a 
controlam a· produção, o comércio, o aiatema financeiro��
principalmente os . "segredos" .tecnológicos.

! .
�!-3�te ·modelo de CJ3.rater excludenti:: e concentrador trea blocos 

econ�miéos dominam política e economicamente o mundo e porque não 22 
22 di�e-�- ·o�:.P,�P�?º-· ·sào eles: -�·-·
24 .: " .. lt·,..,,· ... * ': " 1 

25 · ... \.-> ·*·O mercado Comum Europeu -. Çirganizado apartir da
· 26 ·· :: · ·i.. '·:,, 2ª Guerra t1undinl. 
27 • ::,._,..J · * Os.-Estados Unidos que mesmo em profunda crise econômica,·-!":

i . .' 
\

28 . ·. · 'continua com hegemonia política. · ·· 
29 e· -* O Japão que ·vem obtendo crescimento econômico extraordinário 
30 11 _ ,; • .11os últimos anos. J,-.,0..A.1·-t,)_ •11... � r.::J� ... �-h i\L�-, .""'· 
31 cv<B'.::; :o�O,Ú� �- � --\. /!-' (Wt.u.,"" ··'---t � -- . 1 

. ,; ..• ,\\. 
1 I � , 

32 · A fim de se· ada'ptarem à situação internacione.l os paiees .,dos··
33 t.erceil'lo mundo tem criados ·· blocos econômicos " pa.ra definirem 
-34 e�tl?'a1=,e,gicas politicas frente ao desenvolvimento econômico regionai,. 
35 . . ... ,\

. 
1 •• .,.\ \. \.�,� .. 

36 
· 

Temos reagido .
· 
� �-j;;··-·.;37 1 • o 
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Ainda gue afirmemos que há urn refluxo nas lutas �oletivas �os· 
trabalhadores, observamos no cotidiano divereificaâas formas, (ie 
manifestacõe� políticas.,.. .r .. te,�.,· ..,,_ 'J J..{,)1Ju.}n.. ___

· 
.,, ·':�� 

:··*· Ocupações de terra no campo e na cidade; 
* ·'Administrações e conselhos populares especificas 
* Criação de del�gacias contra todo tipo de racismo;...).. •

* Construção de casas tem mutirões autogeationávei$; ��

• 1 

-,�
·,1. 11.:,"". 

. "-' \ �-::: 

* .. Ocupaçoes de fábricasa contra privatizações; 
* Grupos culturais de músicaf:, dança·, teatrp ...
* Grupos de defesa de homossexuais, negros,:menores, meio " ....

ti,�.) ambiente, Aideticos ... 
* Forum nacional de segurança
* Lutas pelo passe l.i.vre_para

teatro�... · 

6 
, , 

:.. �.,; alimentar; -!!.-'· 
estudantes, entradas em cinea,
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cunho racista. viole�tos o de extermínio ... 

Av,:üianios ç1ue ,"i ausencia de lutas coletivas são reforçadas por 
çÜ�s- frn:.CJres; 

-:;� i'1 fr·agilir.lad.:3 ;1n direçüo das J·ctes; 
-� .A dificil situnção politica e �conomica do peis;
,it A. :.are-mciu de ".tm :i;:rt·j�·"vr• concr,:to de intervenção �oletiva

frente à rAalidade de vida do conjunto da classe 
trabalhadoro . , · , 

Frer..te a estas cituucõcs segui.moa reivindicnndo: 
l 

.,, ;40 h.Ol'afJ semanaie. 

·:, Ef?tabi 1 idade no eUlprego .

• !< RP.::°o'..�ma: Agr.�v·iê:o. .

' 
. 

.... , . .. ' • Hlf· ._.. ··:..,, 1: 

\: Libt1t1dade·. e auconomfa aindical. ., 1 

1 ; 

) .<( . t 

-- Lefü:.:iios qua õ. co;::,iuntura mals ampla nos impôe·: 

.. 'f f -:. ,, 
,.,: , C0nh0cer com pro:fundida.dê a h).<";tóric. � cs, meoar.lsmos· <�o 
· do:rd.naçüo gr:c o ·.�a,;.,it.:.:.1.iemo intern9.cj_onal vem nos imponGie;

como parte de n9ssa for1naçp.o.·. e atuação na x,ealldade.
. ' ,, . 

:ic: Particip�.1· cias c:leiçõeG como eleme'1.-co de formüção po.litica, 

'' 
--� .• !- -.:: i:: ... 
'=� ,:; . 1 ' �:, 

d,:\ JT e a C} c.1s�e '!.'re.balhadora fe,zendo dela um momento 
da re"XJ.idi:i.d.1:-: t·�fae;ior?,a). e I�te-rnacion:::i.l. _ , _ 

. ,. 
�J}rJ)_ �

Il:1tervir denu:..1..:.;:i_e.ndo e. profunda c1·if:::e -�QJ:õfll · 8 a degradante 
· F.;itunção elo P,;{clusão ,3. que estãr; su'ti.metÍrlas·'tt\ais da metade
populaç&o, priacipalmente menores e Js .. Ts.

.- ': . 

1 ., . .. � � 1 

Quem aomoa: 

n r.!,·;.,,1·.1��i•' r, \ ,""f"l\TT-'.�T ...... _,_{JD:4' TPf! f.lA_f1-'" rv--.RA l'll'I lJ �- J..,fl � U ., J.._ - ....... 1-, tü.n.J.AJ 

, f 

·-:i' ·, ,-:-· ·: : ·scmos aproximadamente:: 90 milhoões de 0rianças· e jóvE;iW tumores
. ) . t,. ' 

• ,, i11 t: 3�J anc$, r,:or.tm�tiJ mais de 2/3 dos brasileiros, continuamos
's.::'n::o umá. naçáo de maioria jov.em.

,,, 
l)ndc est,amoa e como vi vemos: ... ; , , .. , . 

Por onde tu oUiarea vaia me ver_ 

Es,t;amos nas 0asas, nas fábricas. no comércio, no funcionalismo 
i:>úb:J.ico, no car11po, nos baras e bõiles, sobretudo na� ruas, no 
c.1e:::-cô.do informal.

7 
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1 Vivemos na maioria, em bairros afastados doe grandes centros, 
' sem um miniumo de infraestrutura. Temos que nos deslocarmos 

3 horas para estudar e, quando conseguimos, para trabalhar. 

S Procuramos ainda vi ver em grupos como forma de podermoi:, 
ô ''socializar" nossas expectativas, sentimentos, desesperanças; enfim, 
7 ex�ravazar todas as nossas alegrias e iras. 
rj 

9 Queremos ..• Trabalhar, estudar e amar. 
J.0

,. A atual crise, impulsionada ainda mais, pelo neo-liberalismo · 
12 e reforçada pelos meios de comunicação de massa, tem nos levado a� 
:1.3 cresçente desemprego e marginalidade. Não conseguimos mais garantir . .. 
.l.!lc o nosso emprego, quando o fazemos, temos que abdicar dos nossos
15 sonhos� pois somos responsáveis por até 30% do orçamento familiar,
16 que raramente ultrapassa 4,5 salários minimos, quando não, somos

levados ao mercado informal, numa jornada de trabalho, que por
;.J mui tas vezes ul trapaasa 12 horas diárias. Segundo a UNICEF 48, 3% dos
18 trabalhadores desta área são jovens Temos entre outras, · 
�0 dificuldades de nos organizarmos. 

110 

Ensino? 

Descobrimos que 70% de n6s, jovens trBabalhadores (as) menores 
de 16 anos, estamos fora da escola, isto levando em conta de que o 
ensino cumpre um papel fundarneptal da nossa formação, aprendizado, 
no.entanto o ensino brasileiro é: 

Ah! ! ! O Amor ! ..• 

- Eletista
- Seletivo
- Excludente
- Antipopular ' 
- Autoritário
- Dualista
- Antiprofissional

Temos dificuldades de expreaar nossos sentimentos, seja ele: 
na familia, amizade, namoro. 

'11 ' Vivemos conceitos de que não vem de encontro com os nossos 
42 desejos e aspirações. Somos "proibidos de amar". Desde nossa 
43 infância nos defrontamos com uma educação que nega, reprime e 
14 culpabiliza nossas manifestações de sexualidade. Vivemos em 
�5 constante conflito com ideais e valores de nossos pais. � grande o 
46 nQ de adolescentes sem preparo físico, psicológico e emocional. 
47 
1�8 Dentro, ainda de nossa análise, vamos observando · outros 

aspectos: que é grande o número de prostitutas, segundo a comissão 
mundial doa direitos humanos em Viena, coloca o Brasil em lQ lugar 
em prostituição infantil na América Latina e o 2Q no mundo. 
Constatamos que 50% daa jovens trabalhadoras entre 20 e 24 anos 

8 
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tivE.:raJ:1 o primeiro contato sexual antes doa 20 anos e que 
são mães. 

Observamos t,3.mbém, que é grande o preconceito para
homossexuais principalmente depois do surgimento da
conuiderado por muitos de nós como a "peste gay". 

No entanto, sentimos uma profunda r;ecessidade de 
nossa afetividade e sexualidade. -· 

.Reagi!lloa? .-,,;,' i

, , .·�··Reagimos· sim ... 
' j >- . '"'

.. 
. � 

•. 

1 -

Nossas reaç�es são as mais ad�ersas temoi.t�ntado expreaaar
1
a

tudo que····s,entimos. ··.,, '�.,. 

Pintamos caras e ruas. "viajamos" através do krac, cocaína e 
maconha ... vivemos em grupo� e gangs... . .... �·-

• 

Somos ant�conformistas, queremos viver segundo nossa própria 
realidade e queremos ser reconhecidos, acostumamos ser impulsivos e 
expontâneos, somcG dinâmico criativos e rebeldes e queremÇl� 
exp�ri��ntar Cfisas novas e sermo�_respeitados com� tal. •' 

1) v\M9 l./. l; \. q t \Ar� 9"\.., º
0 

,o..-·t u.. ( 1 
� ��.... ee; � L,u�

. ,. 
BANDE:i:RAS ESPECiffICAS DA JUVENTUDE TRABALHADORA: 

1) Eecola pública de boa qualidad� "'L °' b �V'\,é.o- J-. l't1.e c.c,.-r-.,

2) Fir,1 do dese1:1r.,reco = direito ao lQ emprego .

/V f,im_ .. da violência militar, par.a militar e civil. 

4) Ed�cacão sexual nae escolas.

5) Acesso a profisRionalização.

ô) Jornada de trabalho reduzida para os que ee:t.udam.

7) Espaços culturais e de lazer alternativos.
, .. 

, . . 
\.-• '1' 

·. .. :;•l 
f!":

j

. 

ff / Etc�,, . 
44 . ·., �t. , .• ··''·:.-
"· &:, .;'. --..�· • ..: ,'-:", 

\ .......
.. � ··.· ...

..,,:it'l-'i ' ,,
., . 
} .. 

.A;...., , .  
. . .,.,.�,. .. ·. r. 

48 'Desafios ·sim_ E muito.o.· .. -.··, .... 
47 

· .. \� 

- .
.1:.. . .1..,, 

. .. , 

�: �:·. 
t .. ;, 

' ,··, . � .•.. : 

l '· :, � .. 

48 
48

.. 50 
... ,:·5: 

52 

; •r .. 
Diante desta análise nós, militantes da JOC somos desafiados a 1

• 

contrapor todn esta realidade: trabalhar a juventude marginalizada, 
aprofundanóo a realidade mais específica, buscando a formação 
através da ação. 

. l 
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27 
28 
29 
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31 
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Queremoe viver nossa vida afetiva e sexual de forma clara e 
tranquila para isso, vamos nos capacitar sobre educação se.x:ual1;: OÇ>µ)O 
método de educação discutiremos eobre homossexualismo.: . , ,-<I-;·"/ :;. 

,. ·, . . ... , 

� Nos desafiamos ainda atuar f,::ente ao desemprego; de.,,�a�a,:mg�. 
presentes na Igreja, qa fábrica ... se la tiver joy�ne, . ..-_ ·. . ·\1.:-.. �� 

• l '" ••• · 7 • .• ' cc.� 1 � "" �> 

Devemos seguir 'aprofundando a análise nas cidades onde estamos, 
e a nível nacional, para que nossa açã0 responda cada vez mais; ao,s 
prob�ema�. valores e aepira6ões da JJTT. 

·· 
�� 

Para tanto neceaaitamoa: /:. ... , 'f· f-
� /'· �,..., ;;'�1,{·� 

t • ' ' \ l 

*'. Acompanhar a evolucã.o da realidade e das manifestações �doELjove�: 
l , , r traba hadores, frente a mesma. . , ._ ,. , 1'<:�. . . ; . .;''"; , .. '·"'t . 

* Que ela seja referência para def'inição das bandeiras .de lut� loç�;;' 1 A/.,( I• • ; 
e nac l.Ona . · '1'°•.f\ . ri,�,\ 

• F'.:· ;� 1:r-;f�,��� 
···"" . ';.•· ,?·!.) ::,, l ·. ', ,'d,•. -,.t,_".,,� � • ' • 1 � .�. -: • ..� J J • , «°"'1. 

DESENVOLVIMENTO DA ACÃO 
... ' .. .. f" ,Vtt:-.,,.'-;,1 .: • ..... \�·J· ',r·ii�·:, 

' • 
• ; • ,., • . '

t: :'••:J:·��-;.. 
r.' .,.1q'\ • í ........ ,' ;(" Á 

,INICIAÇÃO: 

�·�- � 
' "�1-i>:• 

' "'' ! 1 : t
r.

:�"f'"r�··· 
, ... , .·, < •� .. ,_�/Ç.: �· , ''t•f···• A.: • 

• ·. ! t (, 
J. •• -

Prioriya.riamente deve acontecer.· a partir da A9ão· militante,:, de·· 
forma pedagógj_ca, coletiva e .�rmanertte dentro 'de espaços, :·.lfi�' 
·respondam aos diversos níveis· ãé · compreensão que têm da rea-lidades ... �,·

CORRESPONSABILIDADE: 
.· _,;'l 

. ' ' 
•. LJ� ,{,: 1) .. I • 

.• 1',�),,;,�J ... •i 
'. ,')- i�

Todas as ações militantes são interdepenmdentes, não sendç,, portânto 
responsabilidade única de quem a está desenvoly,�ndo·;. · · _ .-�;:•,:fit1:.

Entendemos que na JOC não há ação individua.l, _mas que· as ações ' 
militantes são interligadas a um co.letivo que ,se.4 correspons�}:illiza 
um com o outro e entre todos. ·, i;. ,. �i·.;,

l • , t 
• ..··· � �� ,,_' ;"'� t 

' � � ... 
Essa corresponsabilidade ee manifesta nas ins-câncias· de base,'.r;a, 
hível das coorçienacões, através dos intercâmbios de e;{pe--riências .. e. 
da COil?,�nicação que o movimento cria, a partir das RVAÓ-� etc. .._ -�� ..... _

..,..., 'i11'-";,. ' ( )• 'líi ·( . 
� 

t;f' ., ;;" ��'1{ , 

Analise da Realidade; �Wi� 
• ;i ),: . . 

• t.J • . J 4-,. �---t-1 � • 

:" -� .' ··,-e '>( 

-Precisamos avançar nas análises gerais e especificas a pa�tir
doa bairros, cidades, visando novas perspectivas frente as reacõee
e a_.sp.irf3.cões da JJTT. ' .. :Jf

... . . 
10 
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A nossa análise deve eer ponto de partida para projetar a aça0 

no sentido de atuar, frente aoe problemas e situações maia sentidas 
pela JJTT. Construindo de forma coletiva os valor�s e,a conaciência·M� 
de classe. , 

,.:• .. , 
RVAO; {, 

É prioridade garantir a RVAO como forma continua da nossa 
tarefa de educação. Ela é indispensável na construção energética de 
noeeos valores, atitudes e aspirações maia profunda.e. ., 

• ! 

ORIKNTAÇ()ES GERAIS FRENTE A AÇÃO MILITANTE E COHUH. •.' 

Para as açõea específicas da JOCB, seja ela nos setores
bairro, trabalho, escola ... etc.) devemos garantir a organização de -
j ovena trabalhadores em Grupos de Base, como grupos de ação e
formação. 

Portanto, os grupos de iniciacao, s�o consideradas ações em 
iniciação. Com o decorrer das atividades tornar-se-ão Grupos de Ba�e
da JOC, com definições· mais claras de ações de onde oa jovens· ee
despertam para um processo da ação. 2 24 

2 
25 

2· 26 Toda ·acao deve gerar organização dos Ja. Ta. Para: ·tanto a:··JOC1;:
..;,. 2 · 27 deve realizar a análise doa distintos ambientes, onde se desenvolve .� 21 ' 28 aa ações, apontando os elementos que devem ser ·transformados. 1 ·A.;JOC •:..·;.' 

�-·· 29 deve criar espaços eepecificoe e comuna para que � 'juventude vá ·�·;' 
30 desenvolvendo seu espírito critico, avaliando e ·projetando a -�f 

3 31 continuidade de suas acoee. , · 1� 
3 1 32 t 
3· � ' 
3 33 , ., 1 

,34 AÇÕES NOS LOCAIS DR TRABAUIO: 3 35 1, 3 ' 
38 A análise da realidade geral e específica e a avaliação da - [3 -. 37 . , '· ação apontam que as ações nos locais de trabalho devemV.. ser --� · 3.. 38 · realizadas considerando o atual estágio de evolução da relação ·1 4 · ·39 Capital e Trabalho, que através da implantação das novas tecnologias } 

: , : 40. e seus métodos de gerenciamento vem a cada dia demitindo mais r: 

4
-.' ... 41. '. trabalhadores.Por isto devemos nos organizar dinamicamente, desde oe·>t'·.

4
• � 42 locais de 'trabalho, categorias e bairros, buscando sempre

41..-, 43 alternativas, capacitando oa militantes nesta atuacao de 

4 44 revisada e planejada. 
45 _ Üd' .. }tS ,,: 1 r- • '\ � 

4 46 AÇAO NO SETOR INFORMAL: 
41,. 1 47 -·· 
� � 48

-/ 
A JOC deve desde a situação doa militantes e demais Js.Ts., 

; ·· 49 aprofundar eata realidade contribuindo com a organização deste setor 
� ·50- que já emprega maia de��_Jia pQpulacao e?onomicaroente ativa (PEA). 
" 51 J). f\ ,. · \ . 
E 52 . -v ), ...,_e-¼v�.,' , .... � , ) . Ã....1' , �.::--:, .. 

: G&::u.. �\ -t. '' )'&-'-- V '11 
ç, E JI • 

� -�( y\) � 

· -=--· ··: 
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AÇÃO NO PARTIDO: 

A intervençao :to J0C no p,'3x·ti::.l.0 
complexa, delicada� dem consenso. Poréffi 
:noviumento ::-ião a.dere a nenhum pc:-trti.do 
,especificidade e projeto poli tico. Poréli.1 
.militantes atuam em.espaços. como núcleGs, 

t•o2 i.tico continua. sendo 
ori�l·ttamoa �ue a JOC..-epmo 
po�.:í.tico, devido a �ua 
considert.mos que al�� 

diretórioo.. . , I. t'·

Questões a st::t::4uir aprof,1.r1.ddl1do: 
·1· 

Papel da Joc et!\ s�1:,>. e.tuaç:i::o i,'• .. n· .. �ld;:ria?. 
Essa a.tuação deV'J ou não ioi"'� mil:i..tilllteE, e para quem? 

• t"' �. 
4.,1.,, •, �i�
i'/" 

-a , !
t .. 

Oba; várlas daa guei:;tõea J.evan-tf\diln :iJat�; Assembleias anteriorllie�ttr"': 

_.i>nã
_ �

- for .. am
_ 

definidaa nesta aseembléia. • . 1 /\ "- ,d�,:,;;.>• • ('i O'"\_\,� ("°'_,.Á_,,t-..,.r•'\ e,.tJi t:).� �.._r,(l.�-., (!-�"1 T f t o � 1\,/ ,�[-' L't:O � r, 
� �:[\ '"V\� r-. � -v,,.:{;: �u ll'\.,i:, � .J •. t"• \ \ ,�, ',...:.t .:Q..� "'l\.'°'<""-v-.<:--Q.tp o�•W 

·.:.t>,.. .. e• �• n. ·'·- l),....J..orv"'· ��-" '-• "· �-.,� ... "' ..J.r� 
'AC.ÃO· B..'i. Tfu10. e::· t •I <""•..,. c,c �,"° � - IJ.� ....., ......... u {J .._ 
. . . ..

. 
. . \.·\ .- t �,o.A..,-..."-' f,(�I() ,-./1 •:).. \ (')rt"" . 

: . ' . i$ .
É ner-essd.r lo que os GL·upos de j3ase se�i aro formados a parti�w,.a. 

realidade e da vid.::, do bé i.rro e de:=; problemal- gerais e eepec� f'i�.s: 
, vivenciado pi'?los 1.l s. TtL nesGE- e3p,1co, ve:-ido que se tem realida9.f:is 
diferentes. como ( De&e.m:,>:rego, �anearaento Bá..3ico ,. �ducação , .... etc,.;-: 

\•.� 

. E pr:cit.3? ':".tll'�i,n�.r,no..: ne.:-·u, t�p': Cf; acâo. como nas damakf:-p· 
< �et�)dologia .. Ple.ne;_;atoónto. RVAO, .l\.nó.lise da Conjtmtura, . . . etct,$1 � 
de�pert.anco aos J�. 1'-:S. i.lm crescimento pessoal, copsc�ênoia cri�a 
e ca:ce.ter <ie e lasi.:>�. 

Et:H�o.mos etu"lndo .1c1 r8al idade eia e oco la »" ...l.ra reverter o 
degradante q1w é a educação à nível nacional. 

�� 
,:,'."lS.,.<t.f º

c•e'-' 
ll<J 

�� · Cumpre um pape 1 importante -:-,s Grêmios E.::rt;ud21.n"ti� -�S?·'l
Aseociaçôes �;specíficas, criaEclo debates de tema.s e:erais, '- e 

'específicos frente . aa condições de educação, conforme s,ua.s 
nec�ssidadee, onde os me�moe adquirum ccnsciéncia crític.:_a, 
confront.ando o que aprandem nas escolas ti a r.eal;i..dade n_op div�:r;,�os-
ambientes que vivem. �� 

·.i ·t T 'T. 81 

PARTICIPAÇÃO NAS :ci:Sl"RUTURA? DO t10V HfilNTO OPKRÁRIO_: 

Entendemoa que a JOC 
"' - consequência U.a üçB.o ele buf)e. 

. ,.,.,. 
deve assumir ªªi t estruturas ÇR)IlO 

r. ;"
, .. �

Esse. intervenção 0e·.·c :rrior".znr a formação e organização da 
JJTT, sem verder a dirn�nsão d-:, colE,tivo e c:.'.e ·-:lasse. Nela àeve estar 
presente a apresentação e defesa de Bandeiras de Luta�; e:;;peo.:.ficas 
da .,JJTT. 

lr..:..



( .� 

Os mili tantea devem garantir plena autonomia de análise e 
,l · açao, aem sectarismo político . 
. 3....:..,.-..- -

I . 4
. -- : -

A JOC deve elaborar propostas claras na participaç!1o nas 

1 

':.-f-- dietintae estâncias do movimento ?perá�\º• PRPUlar, eetudantil

1 /. _,_"" � -- :. 
�..Â.- r-f,· r, ..,.() <• 

_ -���-:;� Neste sentido nossa açao nestas estruturas devem ·ee apresentar,:: rlJ:
..... - ·-a-'-::=·- -como alternativa à situação em gue vivemos. O gue implica: 

· 
. ,r. � --:-s- - ·.. 

a .i� -10� �__: - Nos u�irmos à organizações políticas que contestam esta realidade--;a 
l' 11 . _ ..,_ 

'ir 12 -�
· - Intensificarmos nossas lutas, denunciando em todos espaços e meioe, r_ 'A,

1
t, "1.3-,.�--Tl que temos· ( JT, BM ••• ) • . . ç, 
p-r.,...·14-·--:

--

. • 1Íl -.15 �- -· Acompanharmos oa aconteçimentoa em nossas cidades, a' nivel

ili�· 16 .. nacional internacional, para podermos intervir com mais 

111 �-:? 7 em noaaae aço88. 

·:>lt- · 18 
-h · .19 - Conhecermos de forma progressiva a história e conjuntura política -.�·
�if-··20.-·· e econômica do País. 1 2J . 21 . -'). 

-

.... ; ·22 2 
. 2 •. 23-= _ . 

Nos posicionarmos nos diversos momentos politicoa da-vida-nacional .. _,-6ffl 
e_ internacional. 

'"> i "'-24 -

2 ���2�.-c- -
? ::- : 26 .• -� AÇAo COMUM: .. ,
... ��7 .,_"''.L2 1: � ... 

� 

. 2 !-=:na r. +""" .. u 

"""- t' . ., •. r' � 

. -':f'l.G -=----.,..:. ..... - · -'A ação,. comum nasce da análise -comum d�s 
• ... �29;

1
t,. ·- niv:el local, nacional-e•rinternacion�L· . _ ·· · ,: 

milit�e��deade�u...,;� 
- -�,;-, .... 11' • , ·'--· '\;..,. . -

. �30 '--=
, • >l',>-:11 ,.._ •• 

,i,� �·1.. -
l!'-.,.t,3z-:---

1 ,. ::-33·-- -

j r �-34 �•--
1 r, • '35

:f -�� 
:t 38

4�-- 39 4t· 40 

í:�i=-
4� - 44 
b- 45

f 
46

J.;;_ 47 
5 48 
� 49 
ii 50 
� 51 
' 

· t 62 

�.: 

Deve_.somar-ae a ação 'militante, podendo ser desen.Yolvida"- naa ,-:, 
categorias,; bairros, escolas ou ·frente a determinador. aapecto da�, ··
realidade da juventude e de toda classe trabalhadora: ".'t, - -�<,

' .... t .... 
--:,{ 

Esta ação é importante para apresentar a JOC de forma maia ��J 
ampla, tornando pública auaa propostas, além de ser um momento ,ai .
propicio para denunciar a realidade. Nela deve estar preaentâi as -� · · 
características, a metodologia e aa dimensões 4a -açãof� 
(Reivindicativa, Organizativa e Formativa). ·'�-

'\& 
Aeeim como a ação militante, ela deve gerar organização frente 1-\"'� 

a- .. realidade..... a:- partir.=- doa_.:._diatintoe - .:ní.vei.e=-da=:::d.:i.eQ.1Ae..�ão_:=. 
int�rv�11-.9ão .. 

QUANTO àS BANDEIRAS DE LUTAS. 

t 1 • 

Compreendemos que a conquista das bandeiras de luta passa
prioritariamente pela acao militante. 

Cabe à JOC desde as bases até a nível nacional definir a
melhor forma de implementá-la. Neste sentido iniciaremoe em 1994 sua

13 
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' . 

implementaçgo de forma que envolva oa militantes e a Juventude 
Trabalhadora. 

l 1

MEIOS 

SHMANA INTKRNACIONAL DA JUVRNTODE TRABALHADORA: 

tum meio permanente da JOC, realizada de 24 de abril a lQ de 
maio, com o caráter organizativo, formativo e reinvindicativo de 
dimensao internacional. devendo desenvolver a solidariedade de 

�-classe.É um momento onde'denunciamos publicamente· a realidade que 
vivemos, e também onde apresentamos a JOC como propoata•alternativa.
para a JT. 
�\• 1 . •1 I 1 �
,, ,1' Deve ser pensada a partir de nossa açao militante, onde temoa 
como prioridade envolver oa jovens que atingimos em todas suas 
etapas, começando pela escolha do slogan e logotipo, sendo sempre de 
forma criativa e dinâmica. 

A partir das dificuldades gue temos em pensar a SIJT, de forma 
maia ampla, devemos conhecer mais sua história, de como surgiu ,e de· 
sua dimensao internacional. 

,' ' l ... , );:t

JT. 
,: g um meio formativo e informativo. 

, .. 

BM. 

Tem objetivo de atingir toda a J.T. de forma que provoque o 
despertar da sua consciência e tornar conhecida nossa 
realidade. 
Deve ser usado também como elemento de análise em nossas açoea. 

É um meio interno da JOC, tem como objetivo, situar a JOC a 
nível internacional e contribuir na análise de conjuntura e 
juventude. É.também um meio onde possamos intercambiar 
experiências e reflexoea. 

INTERCÂMBIOS: 

CONGRESSO: 

Devem ser planejados e coordenados. Devem ser 
realizados a nível Local, Regional/ Estadual/Nacional 
e internacional. 
Que garanta a troca de experiências de ações. 

� um meio da JOCB. Tem que partir essencialmente de nossa 
açao, sendo um espaço concreto de participação de toda a 
Juventude Trabalhadora, onde a mesma possa ir construindo 
uma analise crítica da sua realidade. 

14 
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1 
2
3
4
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6
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• 0�(�
0

- � (\-:'\. �.:__..::,--____, j-.. '.: ,, J �; •.)__., cJvo-1�'-- l'vv\.. u '-- , ,e . , , - , ti.o , , J� • F ô",...J d 'l... -\...., ) 
Tem como ob.ietivo, divulgar e fortalecer a ,JOC. Devendo 

ser pensado em todas as suas instâncias. É um grande momento de 
mobilizaçao e denúncia onde levantamos Bandeiras de Luta da JJTT.

O Congresso tem que ser repensado em toda sua estrutura e 
etapas. - __ ...

8 O Congresso é um meio de nossa açao que contribui no processo,. ·:-
9 de iniciação, portanto devemos priorizar sua continuidade através de 

--·10---. acompanhamentos individuais--e coletivos. ----=::;;;i 

1 

11 
12 O CNJT é um espaço privilegiado para aprofundar a realidade da 

i!. ·-���.::-portanto.aberto, na.o temos então, que dar reaposta a toda ela·. 

15 � l''·-

16 PESQUISA: ' . 
17 É um meio utilizado como forma de conhecer a juventude, 
18 como vive e o que pensa frente a conjuntura. Tem dimensa0 --i;,. .. _

19 Local/Regional/Estadual/Nacional/Internacional. Deve ser--� 
20 · também um momento de expreesÃo dentro do movimento, pois . -··;·1�
21 nos permite

_ 
trabalhar diversos a�-pect�a. · 

_l 1 ------�, � · 22 :·., • lJ 0·\.1v·-v,..,-n-. ol)__ A ( \' , . , )._ '\ t A C�\. �-'v� �� 
23 � � 

- 24 ... .,�l..,.KSTRUTURA H ORGANIZAÇÃO: .... ..: -· ---� 
.. - 25

- . . ., -�:., ... •;t.";'...' -......,�J-.. 

26 - As estruturas do movimento dS'Vem estar a serviço de sua vida::-:-�"�' 
-' .. � 27 e de sua acao sendo necesaaria a sua adaptação as distintas- "T� 

28 realidades. -�r--
29 =�; 

30 
\ . �--: 

31 Grupos de Base: "I. 

32 ---��-
33 Desde 86 viemos afirmando a importância do grupo de base e que ·· 
34 deve ser a referência de nossa ação militante. 
35 
36 
37,., 
38..,--
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Esses grupos devem ser espaço privilegiado para a iniciação»� 
dos jovens que envolvemos, a ação e ao moviment-o · devendo ee �.:.-...... 
deeenvolver.�nelas as orie�taçõea da JOC. 

Nestes grupos deve possibilitar o desenvolvimento da analise �� 
da realidade, da revisão de vida e da ação planejada no nível doa 
jovens que atingimos para que progressivamente vão se formando e 
assumindo a JOC em todos os aspectos inclusive financeiro. 

Todo militante deve ter um grupo de base como referência fJ�_,r: __ :·' 
sempre se desafiar a formar novos grupos. 

Assembléia de Jovens Trabalhadores: 

, . 
--��.:= 

.. r�-.
� .. � ... � 

=-,..._, t" ... --

A nivel das cidades é preciso continuar com as experiências
que existem e, se não há, ·criar condições para a participação de

15 
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1 todos os jovens que estao no grupo de base. 

3 E um espaço de formação coletiva que possibilita o intercâmbio 
4 e a ampliaç�o da compreensão que tem os jovens da realidade e do 
5 movimento, devendo ser compreendido como um espaço de analise dos 
6 jovens trabalhadores nas cidades. 
7-- -
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Eguipe de militantes: 

Essas equipes são o espaço de revisáo constante dos militantes 
devendo �evar em conta a realidade local para a sua constituição e 
possibilitar a analise da realidade. a RVAO, o planejamneto e a 
coordenaç�o do trabalho desenvolvido junto aos grupos de base. 

Assembléias de militantes: 

É a instância de decisao a nível de cidades, sendo o espaço 
onde se define as orientações para o movimento na cidade. 

Possibilita a analise da realidade geral e especifica, RVAO, 
intercâmbio de ações entre as equipes de militantes. 

Coordertacao de cidade: 
A/1. 111 ,(1 -·vV"'"" 1.,, 

\ 
. 

--r,. -t ' l\."I DJ 
Q Av,� ' 

1 .l-
. 

Ê a equipe que representa a ação da JOC na cidade e cumpre o 
papel de coordenar e projetar as ações a · todoe· os �iveia, 
assegurando as orientações do movimento devendo levar em conta os 
níveis doa militantes. 

Garantir a capacitacao dos militantes e de si pro�ria atraves 
de um programa de formação complementar. Deve garanti� a RVAO em 
todos os níveis. 

A Coordenação deve garantir o planejamento da cidade ··e os 
planos individuais adaptando-os ao plano nacional. 

Deve considerar a analise da realidade geral e especifica para
i projetar as ações. 

Desenvolver a ação representativa a outras organizações. 

Coordenação Hegionais e Estaduais: 

Representa a ação da JOC nas cidades, sendo responsável pela 
coordenação, projeção e articulação do movimento a nível estadual e 
ou regional. 

Proporciona o intercâmbio entre cidades e estados, unificando 
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os trabalhos na regiao considerando as especiticidades. 

Deve ter um plano para o estado ou região, sendo também espaço 
de capacitação dos coordenadores. 

Assembleias Nacionais ou Congresso de Grupos de Base:

Esta proposta foi refletida na AN/88 e não conseguimos 
discutir nesta AN, permanece como exigéncia de continuar refletindo 
nas bases para que possamos definir numa proxima AN. 

Este espaço teria o papel específico a nível nacional de 
formaçao e intercâmbio doa jovens envolvidos na ação da JOC, nos 
grupos de base. Uma forma de dar dimensão nacional da realidade da 
JJTT e da JOC aos que estão iniciando. 

Seminários Nacionais de Estudos: 

Ser�o por temas especiticos, estaráo dentro de um programa 
nacional. o seu papel é prioritáriamente o de capacitar e contribuir 
na formação comprementar dos militantes. 

Aeeembléia Nacional de Militantes; 

Ê a instância maxima de decieao do movimento a nível nacional. 
Tem o papel de desenvolver a analise da conjuntura e da realidaUe da 
juventude trabalhadora, revisar e planejar a ação da JOCB. Tem o 
carater interno e nela participarão a CNA e representantes das 
regiões e cidades de acordo com os critérios estabelecidos, devenQo 
acontecer de 2 em 2 anos. \ 

Coordenação nacional Ampliada: 

É composta pela coordenação nacional e pelos liberados 
regionais e estaduais. � a instância de analise e revisão da ação e 
acompanhamento do plano no período entre as assembléias nacionais. 

É um espaço de capacitação dos liberados regionais e ou
estaduais para que respondam as necessidades doe estados e ou 
regiões e de amadurecimento da projeção do movimento nacional. 

Coordenac�o Nacional: 

Composta por liberados nacionais, tem o papel de coordenar e 
projetar o movimento assegurando as deliberaçóes das assembléias 
nacionais, tendo também o papel de convocá-las, junto aos liberados 
regionais reaponsavel pela implementação de um planejamento nacional 
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1 subsidiando o movimento de acordo com 88 necessidades e tormar ,
2 decisOes frente aos encaminhamentos nacionais e informar as bases. 
3
4 
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A CN deve proporcionar um maior intercâmbio de informações
entre cidades e movimento nacional e garantir uma presença mais
frequente nas cidades, pricipalmente nas assembléias regionais e
eetaduaie. 

Contribui na formaçao e capacitaçáo dos militantes. 

É responsavel pelo patrimonio da JOCB e desnvolver a ação
representativa junto a outra entidades nacionais. 

OBS: Segue como necessidade a avaliaç�o da estrutura e organização
da JOCB para ver se a mesma responde a ação do movimento resgatando
se a reflexão quanto a regionalização da nossa estrutura. 

EXTENSÃO E FORTALECIMENTO 

Nesta assembléia nao discutimos a extensão e o fortalecimento, 
contudo é nosso objetivo consolidar a JOC nas cidades atingidas pelo.
Congresso e iniciar a JOC em cidades que julgarmos prioritárias. 
Nesse sentido, estamos abrindo um processo de diacusae.o com as
cidades e regiõe� na perspectiva de dar passos.para que consigamos
extender a JOC levando em conta as prioridades regionais. 

Quanto ao fortalecimento nos grandes centros mantém-se a
experiência em andamento abrindo um processo de avaliaçao e projeção 
das experiências anteriores e da atual CO\Jl o envolv�enz!e, das ··
cidades. " rl.t�·�> · \ 
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ORGANIZAÇAO FINANCEIRA: 

É preciso priorizar a discussao do 
proporcionando a educação e o assumir
envolvidos na ação. 

assumir desde as ·tases, 
financeiro dos jovens

As equipes financeiras devem ter um papel administrativo e de
dinamização do financiamento da ação, além disto, devem íornecer as
infor�açõea das situações doa ca�xas. 

) � • 
, ((),__;:::,_e, ..... , 1 ') • -t;:,. 1

---
� \.(:""1,�t.:?, �.>--· ... �.;) �,c_<.Y'Y--Y"\.�. "<'r\.�\\.-� �--- e>{) ... ��0)6 

(JOCI) - JOC INTERNACIONAL

48 "A JOC deve ser reinventada cada dia em todas as partes,
49 porque os problemas dos jovens trabalhadores nso se descobrirão e
50 nem se resolverão de uma vez por todas".�� 
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As transformaç 8es ocorridas na sociedade e na realidade da 
Juventude Trabalhadora levam a JOCI a rever suas orientaçoe8

contidas na DP para que a mesma se adapte ao contexto atual. 

Esta aberto o processo de revisao da DP no Brasil, que deve 
envolver as cidades, cabendo a CNA a tarefa de coordená-la-

ASSESSORIA ( 'O 'L ' t ..'} ,o.o· J� tl-.\ /I • ,., 0../�/..., t) /, ':b_là� jt,
' l ,_f'e L(...'-� �(', 'V\ o· ()' l .,firo• ("�,-_r .. t, t '.1� 1 0-')'l-,t�\ 

' .. , � 
Considerando a realidade da JT e as necessidades da JOC na 

conjuntura atual, no ponto que se refere à assessoria eclesiastica, 
nos deparamos com um quadro reduzido de assessores. A dificuldade de 
se conseguir assessor nacional está ligada a esse fator entre 
outros. 

Frente à necessidade de formar assessores para o movimento,· 
vemos que dependerá do planejamento de cada cidade, regia

0 e 
nacional frente a esse objetivo. 

No que se refere ao papel da assessoria de contribuir na 
formaçao integral dos militantes, especialmente na caracteriatica 
crista e na sua explicitação na ação militante, vemos que também 
ieao depende de um planejamento em todos oe níveis. Vimos também 
que a formação é um processo reciproco onde a JOC contribui com os 
assessores e com o conjunto da igreja, à medida que oe aseeseoree 
levam nos espaços onde trabalham,a realidade, a aça0 , a metodologia 
e a proposta da JOC. 

Vimos a importância de os assessores acompanharem as 
coordenaçoea e participar das RVAO. 

A experiência mostra que os encontros planejados de ,assessores 
nas cidades, Estados ou Regiões, tem contribuido na formação dos 
assessores. Que as cidades ou regiões busquem implementá-los na 
medida da.e possibilidades. '"' ·v. 

Meios: 
Realizar encontros nacionais de assessores de 2 em 2 anos. 

No BM haja espaço de reflexao e experiências de assessoria. 

Que se garanta reflexões constantes com as congregações e 
dioceses dos assessores. na perspectiva de ampliar o conhecimento e 
a compreenção delas em relação à JOC. 
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AS-ETAPAS DO PLANO 

1- ETAPA DE DIVULGAÇÃO: agosto à dezembro de 1993.

Neste período estaremos devolvendo àe cidades o conteúdo do PAN,
em vista de sensibilizar o conjunto dos militantes para sua 
implementação. bem como para fazer as adaptações doa planos 
individuais, de cidade, de estado e ou regi0e8 ao PAN e dp PAN a 
realidade local. 

Em conjunto com outras organizacoes lutaremos para que a, 
revisão constitucional não se dé agora em 93 e caso ela se der, 
lutaremos para que as reivindicações específicas da JT sejam 

t 1 d .1 • 1� •' Ml,ct.tPr tC�, I ,,-:� con emp a as. 
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Nesta etapa estaremos discutindo nas bases a BandeiraÍde Luta que 

iremos assumir a nível nacional e elabQrando um Plano de Lutas. �· 
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2- ETAPA DE CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E REPLANEJAHENTO: janeiro/1994 à
julho/1995. 

Nesta Etapa, quremos consolidar as 
espaços(local de trabalho, bairros, escolas, 
comunidades, MO, MP, ME, Igreja, Partido). 

ações, nos diversos 
grupos de jovens de 

É também o periodo, no qual se impulaionarao ações, frente ao 
desemprego e ao setor imformal, que iveram destaque na análise que 
fizemos. 

A autof inanciação ou as :fontes alternativas de financiamento• 
das ações da JOC B., vão ser intensificadas, nesta etapa. 

� 

Neata Etapa vamos sensibilizar as organizações da sociedade, 
juntando forças para a conquista das reivindicações que constam na
Bandeira de lutas '- . .., 

Participaremos da Campanha Eleitoral, com o conteúdo de nossa 
Análise e Bandeira, sem que nossa ação de base, seja reduzida. 

1, 

Meios; Encontros Regionais de Ações Especificas. c-f? 1 �·;�-::s,� SIJT, é o momento do lançamnento da Bandeira�� ., -
Publicações, Caderno de Experiências de Ação. t, 
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JANEIRO/1995: Continuaçao das experiências de ação e avaliação. ·�· 

No ano de 1995, acontecerá a 29Q AN, para avaliar o PAN, 
replanejar e definir o caráter do 6Q CNJT, a partir da análise da 
realidade e da avaliaçao da ações. 
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Avaliaremos a conquista dos passos dados na conguista da 
Bandeira ·,tht4ea- e sua contribuição e limites na realização dos 
otjetivoa, geril e especificos. 

3- ETAPA DE CONTINUIDADE DAS AÇOES E It1PLE11ENTAÇAO DO MEIO CONGRESSO"J' ( . / i., ' .l . ( ;D 'io , j IJ L H0 \.i 1 
---, Fr-Neste periodo as ações iniciadas em 1994 e as que estão hoje em-,nciamento, estarão apresentando necessidades que requerem avaliação, aprofundamento e projeção especifica, a nivel nacional.

O meio Congresso ao mesmo tempo que pode contribuir com estasa.çôes. pode seguir garantindo a iniciação de mais, joven_s à açãofrente à sua realidade. 

Pela importância deste meio, sua implementacào é um dosobjetivos prioritários. 

A avaliaçào do papel da Baandeira de Luta na formação, �rganizaçào e reivindicações da JT, poderá reafirmar a implementaçãode ou-eras bandeiras ou a continuidade da mesma.
Meios 

Encontros Nacionais de ações especificasCNJT 
SIJT 

Publicaçoes 
Seminá.rios de aprofundamentoAssembléias de JsTs
Pesquisas mobilizativas

O plano reali.zado é continuidade da ação e organização que aJuCB vem desenvolvendo. O mesmo é pensado para 4 anos consecutivos.Significando que os objetivos terão gue ser garantidos eimplementados. Para nós. militantes. é necessário atentarmos para o�-0nteúdo que d2verà ser trabalhado em todos os niveis desde aan�lise da realidade, estrutura, ação, análise da conjunturd, 9rsanização financeira. meios. extensão e fortalecimento, ... atê osaspectos complementares assessoria � infraestrutura do movimento. 
Os estados. as cidades e região precisarão adaptar o conteddodas etapas gerais para a realidade de cada local de acordo com os1.liveis de ações e definindo com clareza o que poderá serconcretizado e encaminhado dentro das perspectivas e possibilidades. 
Todo este plano deverá possibilitar, chegarmos em 1997 com a�rojeção do movimento, firme e em avance maior!

RESPONSABILIDADE NA COORDENAÇÃO DESTE PLANO:

21 
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No plano nacional estão considerad�s as 
experiências, das militantes feitas nas 1 diversas 
movimento. 

análises das 
instâncias do 

Da mesma forma, devemos�·- voltar à baoe, permitindo 
desenvolvimento da ação da JUCB em todos os niveie. 

�· 
AOS DELEGADOS DA 28Q ASSEMB�IA NACIONAL: .. \ ... . ' 

Cabe a· quem participou das discussões e deliperações 
plano assumi-lo nas cidades e regiões desenvolvendo o conteúdo 
assembléia� contribuindo em sua implementaçã�� 

de:.�e 
dest4" 

A NÍVEL DAS CIDADES: 

As coordenações devem con�iderar ·e ada6�ar o conteúdo deste 
plano às realidades gerais e específicas das ·'cidades. ge.ralment.e os. 
planos de cidades são decididos nas Assembléia ou reuniões de 
militantes, é aí o espaço de colocar em comú.1n este plano de ação 
nacional . .. 

1 

A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL: 
• r 

As coordenaçõe·s deverão também. adF.,.pt0 .. r este plç'j:::-to para a3 
realidades de cada estado ou região. Devem ser aprovt·i tadoa os 
espaços distintos de assembléias para concretj,z9-f�os,.orplanejamento
de maneira coletiva. . 'i) ,., : . � ( r !· .. . 

A NÍVEL NACIONAL: 
. '• 

A coordenação nacional ·ampliada tem o papel fundamental e 
prioritá�ia de g�rantir a concre�ização do conjunto �este plano de 
açãq.. Coletivamente, os coordt3nadores dever9.o po�·sibil itB.r o 
acompanhamer:ito e desenvolvimento· em todas as cidades,�. reg�ões. , . , 
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7) Que oonteú.do se desenvo1ve no gru.po ?

8) Que dificul.da.des o grupo encontra para desenvol.ver o seu

-trabalho

9) Com que meios conta?

10) Na sv..a opinião eomo que deveria organ.izar e orientar o tra.

'.bàlho com. os g1"l.lpos de jovens 1;ara. gax-a.ntir a fo1""11l.ação à.e

lU.ilits.:..-1.tes e ao mesmo ·tempo e. con-í :í:tutô.aã.e cl.o grupo de jo -

vens?

Obaº 1 f Se vooe aoompa.nha vários grupos de jovens, ao escrever• 

sua experiência levar em. conta o gTU.po onde voce está• 

mais presente e tTaze:r ·ao mesmo tempo um relato do oon

junto dos·gru.pos, seguindo o mesmo esquemaº 

º Ler o relatório do apro:fund.amento feito no Conselho 0

Naciona:t/78 sobre grupos de jovens ( orientação pa.-ra. 

o setor ) 0 /.Jr)0Cere�J�
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Dúlrfo do Nordeste 

Uníf or debate estratégia de 
Gerência da Qualidade 

CQTE. &ta sigla de quatro letras 
está revolucionando o pensamento es
tratégico em algumas empresas. O 
programa é conhecido como 'Gerência 
da Qualidade Total' ou 'Controle da 
Qualidade por Toda a Empresa', seu 
nome original. É mais do que um sis
tema administrativo, - criado por um 
grupo de técnicos norteamericanos e 
tido como o segredo do sucesso do 
empresariado japonês p6s II Guerra 
Mundial. Na Petrobrás, sobretudo no 
Ceará e Rio G rande do Norte, é a 
cartilha em voga desde julho do ano 
passado. 

Para o CQTE, modelo atual de 
gestão participativa, a alta qualidade 
do produto final está ligada ao baixo 
custo e a competitividade é a palavra 
de ordem. O operário não é apenas 
mais uma peça na engrenagem. Ao 
contrário do sistema tradicional, onde 
o gerente pensa e o operário executa,
o CQTE ensina que este 11ltimo tam
bém pensa e que sua contribuição po
de ser extremamente valiosa. Neste
novo sistema, existe a participação de
todos os setores da empresa e de todos
os empregados no estudo e na condu
ção do controle da qualidade. Tudo
centrado em um objetivo principal: a
satisfação das pessoas.

Para disseminar essas idéias por 
outros segmentos da sociedade, Jaime 
Nogueira Diógenes, Francisco Mou
rão Farias e Pedro Silva Camacho, to
dos engenheiros da Petrobrás, minis
traram semana passada, um curso so
bre o assunto para os professores da 
Universidade de Fortaleza � nifor), 
da Fundação Edson Queiroz. Apoia
dos nos ensinamentos do livro 'Ge
rência da Qualidade Total - Estratégia 
para Aumentar a Competitividade da 
Empresa Brasileira', escrito por Vi
cente Falconi Campos, professor da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), os engenheiros garantem 
que a técnica pode levar a ganhos de 
100%. 

ASSINATURAS: 

Sua implantação, no entanto, é uma 
tarefa pessoal do presidente da empre
sa. 'Para tomar essa decisão ele preci
sa romper com os métodos gerenciais 
do passado e colocar a sobrevivência 
da empresa como objetivo maior', re
comenda o professor Falconi. 

PILARES SUSTENTADORES 

Rotina� Melhoria e Crescimento do 
Ser Humano são os três pilares que 
sustentam a implantação do CQTE. 
Eles estão interligados: danificado um 
deles, o edifício desaba. Muitos já 
tentaram implantar apenas parte dos 
três e tiveram, conforme Falconi, re
sultados desastrosos. A Rotina signi
fica trabalhar sempre de um mesmo 
modo. Já reconhecido, através da prá
tica, como eficiente. A partir dela, ga
rante-se a previsibilidade, ou seja, um 
nível m{nimo de desempenho. 

No entanto, para garantir o poder 
de competição é preciso Melhoria. In
corporada no dia-a-dia, através da 
mudança na Rotina. A primeira é 
construída a partir da segunda, quan
do os grandes problemas da empresa 
já foram eliminados. '&ta deve ser 
aplicada de maneira persistente e con
tfuua, pois a empresa jamais deve fi
car satisfeita com o seu desempenho', 
afirma o engenheiro Mourão Farias. 

O Crescimento do Ser Humano é o 
terceiro pilar desta proposta de geren
ciamento. Para que o operário desen
volva plenamente sua capacidade, 
suas necessidades básicas deverão ser 
atendidas. Tais como necessidades de 
segurança, de estima e de auto-reali
zação. O treinamento e a educação 
são fundamentais para esse Cresci
mento. A maneira tradicional de parti
cipação dos operários é através dos 
'Círculos de Controle da Qualidade' 
(CCQ). O professor Falconi alerta, no 
entanto, que a implantação de CCQ's 
em empresas que não adotam o CQTE 
está desúnada ao fracasso. 

Individual • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 30.000,00 (6 meses) e Cr$ 60.000,00 (12 meses) 
Entidades sindicais e outros • • • • • • • • • • • • • Cr$ 35.000,00 (6 meses) e Cr$ 70.000,00 (12 meses) 
Exterior (via aérea) ••••• ,' •••••••••••••••• US$ 50,00 (6 meses) e US$ 100,00 (12 meses) 
O pagamento deverá ser feito em nome do CPV • Centro de Documentação e Pe59uisa Vergueiro em cheque 
nominal cruzado, ou vale postal DESDE QUE SEJA ENDEREÇADO PARA A AGENCIA DO CORREIO BELA 
VISTA • CEP 01390 • Código da Agência 403.300. 

QUINZENA· Publicação do CPV • Caixa Postal 65. 107 • CEP 01317-001 • São Paulo· SP 
Fone (011)285-6288 

A QUALIDADE 

Q qualidade de um produto ou ser
viço está diretamente ligada à satisfa
ção total do consumidor e consta dos 
seguintes fatores: qualidade ampla, 
custo e atendimento. Esta é a base de 
sustentação da sobrevivência da em
presa e é buscada dentro do CQTE, 
tanto de forma defensiva - eliminando 
os fatores que desagradam o consumi
dor através retroalimentação das in
formações de mercado -, como de 
forma ofensiva - buscando antecipar 
as necessidades do consumidor e in
corporando estes fatores no produto 
ou serviço. 

Para o consumidor, quanto menor o 
preço maior a sua satisfação. Como 
este preço é fator do mercado, tal as
pecto se reflete internamente no custo. 
O atendimento de determinada neces
sidade em um prazo certo, no local 
certo, na qualidade certa também é 
uma importante garantia para a satis
fação total. 

Em resumo: a sobrevivência da 
empresa- principal meta do empresá
rio - é conseguida através de uma sa
tisfação total do consumidor. Já esta é 
conquistada através da qualidade am
pla, do baixo custo e de um bom aten
dimento. Estes dlti.mos s6 são produ
zidos mantendo a moral do empregado 
alta e garantindo, em primeiro lugar 
no processo de produção, total segu
rança para o usuário. 

CONTROLE 

No mundo ocidental e, particular
mente, no Brasil, o conceito 'controle' 
é entendido como 'inspeção', como 
'verificação:, como 'supervisão•, às 
vezes como 'coerção'. Os japoneses, 
no entanto, interpretam tal conceito 
como significando 'administração', 
'gerência'. Assim o é entendido no 
sistema CQTE. 'Por outro lado, esse 
controle não pode ser baseado em 

A QUINZENA divulga o debate do monmeq
to, contudo coloca algumas condições para 
tanto. Publicamos teses, argumentações e ri
plicas que estejam oo mesmo nfvel de llngua• 
gem e companheirismo, evitando-se os ataques 
pessoais. Nos· resâ'Vamos o direjto de divuJ· 
garmos apeaas as partes significativas dos tex
tos, seja por imposição de espaço, seja por so
lução de redação. 
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·comando·, •exorções' ou 'cobranças',
desordenados', ensina o livro do pro
fessor Falconi. Para ele, na adminis

tração tipo 'comando', a culpa pelas
falhas é sempre atribuída aos operá
rios e não existe a consciência de que
aproximadamente 85% de todos os
problemas qtre ocorrem numa empresa
são responsabilidade direta dos admi
nistradores.

Para os que pensam que a Gerência 
da Qualidade Total s6 deu certo no 
Japão devido à disciplina, à cultura do 
povo japonês, Falconi aponta alguns 
problemas que existiam por lá antes 
da introdução de tal sistema. Proble
mas estes bastante familiares ao atual 
momento brasileiro. Como, por exe� 
pio, a existência de muitas teorias 
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abstratas sobre gerenciamento que não 
eram p�cas ou ausência de método 
científico ou racional. 

No Japão não havia participação 
total na determioação dos meios para 
se atingir as metas; as pessoas não 
estavam treinadas nas técnicas de 
análise e controle baseados em méto
dos estatísticos; não havia educação 
em controle de qualidade para todos 
na empresa, do presidente ao operário.
Além disso, havia poucos especialis
tas, mas eles s6 pensavam em suas 
proprias especializações e não viam o 
quadro geral; a alta e a média gerên

cias estabeleciam objetivos baseados 
em modismos e o compartimentalismo 
prevalecia, os departamentos se digla
diavam e se recusavam a assumir res
ponsabilidades. 

O papel da eficiência e da 
eficácia na rotina da empresa 
As empresas confundem o significado da eficiênâa na organização 

MARTINHOR. DE ALMEIDA ambiente da organização 
para alcançar a eficácia. 

O conceito de eficiência 
o primeiro grande exemplo

e eficácia muitas vezes é ocorreu com a área de ven-
confundtdo, devendo-se das, que caminhou para a
diferenciá-los quanto ds procura do atendimento
suas características. A efi- das necessidades do consu.-
ciéncia está ligada ao pro- miàor, passando a desen-
cesso mais adequado de volver uma nova técnica
realizarmos algumas coi- administrativa que é o
sas, sendo a sua observa- marketing. Outro exemplo
çdo fáctl e quase sempre aconteceu. na evolução das
quantificcivel. A eficácia, técnicas de planejamento
por outro lado, está rela- empresarial que, do orça-
cionada com a obtençdo do mento voltado para os de-
resultado esperado, o que talhes das futuras opera-
nao é t4o fácil de ser obser- ç6es, passou a ser comple-
vado e difícil de ser quanti- mentado pelo planejamen-
ficado. t té ·

a
É '"reciso observar que to es ra gico., que por um 

y vis4o mais geral procura
embora possa haver in- sintonizar a organizaçdo
fluência da eficiéncia de com a evolução do ambien-
um processo no atingimen- te, e assim perseguir sua
to da sua eficácia, os dots eficd.cia.conceitos sdo independen- Na área de produção es-
tes, podendo haver situa- d d ·tó · çôes de eficiéncia e ineficd.- tamos assistin o vi na 

eia e vice-versa. do modelo japonés, que en-

N o i nic io  do  sécul  O, tre outros aspectos baseia-

quando Taylor propôs a se no uso de pequenos 

Administração Científica equi_pamentos de produ-

procurava, sobretudo, au- ção, sem muita eficiência, 
mentar a eficiência do pro- mas com grande flexibili-
cesso produtivo, da mesma àade para adaptar-se ao 

forma que Fayol ao estabe- ambiente, contra o modelo 
lecer os Princípios da Ad- americano de grandes má-
ministraçao procurou au- quinas, com uma eficMn-
mentar a e/iciéncia do pro- eia muito maior, mas que 
cesso administrativo. não tem a mesma flexibili-

Com o passar do tempo, dade. 
os administradores come- Por uma idéia de atuali-
çaram a ver que não basta- zação, muitas vezes, as em-
va ser eficiente, focalizan- presas procuram novas 
do apenas o processo, mas técnicas adminitrativas 
era importante estudar o que visem à eficácia e es-

quecem àe usar técnicas 
mais antigas que procuram 
a eficiência. isso é um erro, 
pois normalmente as novas 
técnicas não invalidam as 
anteriores, mas as comple
mentam. Dessa forma, é di
fícil realizar um 'Plano es-
tratégico em uma empresa 
que nao tenha um orça
mento, e este em uma emt
pesa que n4o tenha um sis
tema de custo da produ.
ç4o, e ainda um sistema de 
custo quando nao funda
mentado em um sistema de 
apontamento de mão-de
obra, e por fim um sistema 
de apontamento de mão
de-obra que não se baseie 
em padr6es de tempos, qu·e 
foi uma das primeiras téc
nicas administrativas de
senvolvida ainda por Tay
lor. 
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Relação de trabalho é
samba do crioulo doido 

A estrutw-a de rei.ações entre pa
trões e empregados, no Brasil. desde 
a organização dos sindicatos � o 

papel .do Estado e da Justiça do Tra
balho, tem servi.do muito mais para 
complicar do que para agilúar as 
soluções dos conflitos, numa drea, 
como a trabalhista, complicada por 
sua própria natureza. Em sfntese, 
esta é a opinião do advogado José
Francisco Süiueira Neto, coordena
dor do departamento jurldico do Sin
dicato dos Metalwgicos de São Ber
nardo do Campo e Diadema, onde 
trabalha há 10 anos. Siqueira, tam
bém professor de Direito e pesquisa
dor da Vnicamp, defende nesta entre
vista a JO<ÜJ Henrique Azevedo wna 
ampla reformulação dos conceitos 
que norteiam as rei.ações trabalhistas 
no Pais, inclusive com o fim da unici
dade e a introdução do pluralismo 
sindical. 

DIÁRIO POPULAR - Como vo
cê analisa o atual estágio das rela
ções de trabalho no Brasil? Quais 
são as dificuldades e propostas de 
mudanças que os metalúrgicos têm 
para apresentar? 

José Francisco Siqueira Neto - O 
problema das relações de trabalho no 
Brasil oode ser dividido em dois 
grandes eixos: um de padrão institu
cional e outro de deficiência de pa
drão de relacionamento. Em relação 
ao primeiro ponto, as leis que regulam 
a matéria são leis voltadas, por incrí
vel que pareça, para inviabiliz.ar um 
processo de negociação coletiva, de
sestimular as relações diretas entre as 
partes. Porque a estrutura legal que 
regula o processo de contratação co
letiva é de tal forma que inviabiliza 
sua realização. 

DIÁRIO - Onde estão os entra-

DIÁRIO - Qual a solução para a 
questão da data-base? 

SIQUEIRA - A solução é acabar 
com data-base e criar mecanismos 
autônomos estabelecidos entre as 
partes, para determinar as negocia
ções. Tem negociação que você pode 
resolver em 30 dias, outras não. Há 
negociações que exigem outra cultura 
distinta. Não basta colocar no papel, 
mas garantir que a coisa seja executa
da. Outro dado sério é a forma de 
composição de conflitos de trabalho 
no-País ... 

DIÁRIO - Qual é a forma de 
composição de conflitos trabalhis
tas? 

SIQUEIRA - Quando há um im
passe em uma negociação, obrigate> 
riamente você tem que acabar nas 
mãos do Poder Judiciário, o chamado 
dissídio coletivo. Isso é uma coisa ter
rível. Porque o Poder Judiciário julga 
de acordo com a lei colocada, e a lei 
colocada é só auferir se você cumpriu 
as formalidades legais do processo ••. e 
não o mérito do processo. Tem que 
entender a natureza da contratação 
coletiva, que é fundamentalmente na
tureza de conquista, vai além do que 
está na lei. Se tem esta natureza, é in
suscetível de ser julgado. Quem tem o 
julgamento real são as partes. Elas 
que sabem onde estão os limites. 

DIÁRIO - Você é contra, então, 
a interferência da Justiça do Tra
balho? 

SIQUEIRA - A interferência de 
terceiros para solucionar esse impasse 
s6 pode ser aceita quando as partes de 
comum acordo estabelecerem. Se há 
um impasse em uma negociação cole
tiva, as partes têm que nomear um ter
ceiro, em comum acordo. Ai não é 
uma solução que vem do Estado, ce> 

ves? mo vem no dissídio coletivo. O t1niéo 
SIQUEIRA - O sistema de nege> objetivo do dissídio coletivo é acabar 

ciação por dat.a-base, negociar uma com o conflito e não solucioná-lo. 

so é um absl.ll'do. 

DIÁRIO - A conclusão é a de 
que a Justiça do Trabalho, no ·Bra
sil, não tem função? 

SIQUEIRA - Quero frisar um ou
tro aspecto. Não basta ter tempo para 
negociar e não ter interferência do 
Poder Judiciário. Mais do que isso. 
Você precisa ter condições para se to
car a negociação, condições necessá
rias para se conversar, para os traba
lhadores conversarem com seus reore
sentantes. É preciso mudar a naturez.a 
da organização sindical. 

DIÁRIO - Como e no quê deve 
mudar a organização sindical? 

SIQUEIRA - É preciso mudar a 
forma de organização e garantf-la por 
local de trabalho. O tipo de enqua
dramento de sindicato no Brasil é um.a 
loucura. O sistema é absolutamente 
ilógico. Temos um princípio de unici
dade sindical e um nõmero de sindi
catos maior do que qualquer outro 
País do mundo que adota o pluralismo 
sindical. Os Estados Unidos chegam a 
ter 180 sindicatos. O Brasil, com uni
cidade sindical, tem mais de 14 mil 
sindicatos. Temos uma face ilógica. 
Por exemplo: dentro de uma empresa 
grande, uma montadora, vcd, chega a 
ter mais de 20 sindicatos. 

DIÁRIO - A livre negociação, 
autonomia e liberdade sindicais são 
a saída? 

SIQUEIRA - A organização passa 
por processo livre e autônomo de ne
gociação coletiva, sem interferência 
do Poder Judiciário. Hoje, no Brasil, 
veoceu a vigência do contrato se per
diam os seus efeitos. Inviabiliza a ne-
gociação. I:;. um instrumento de pres
são nas mãos do patronato. O correto 
é que a maior parte dos pa(.se.s desen
volvidos adota. Venceu um acordo, 
enquanto ele não é renovado perma
nece em vigor. É um princípio natural 
das próprias leis. 

vez s6 por ano, negociar com 60 dias Você não pode tratar O conflito de 
antes de vencer a data-base, inviabili- trabalho como uma guerra do fim do DIÁRIO - E as formas de com-
za qualquer tipo de tratativa, de nege> mundo. No dia seguinte, quando se posição dos conflitos trabalhistas 
ciação mais aprofundada e de natureza volta ao trabalho, no caso por exem- entre capital, trabalho e Estado? 
complexa. Por exemplo: uma negocia- pio de uma greve, as relações estão SIQUEIRA - Temos que observar 
ção de salário profissional é de um absolutamente depauperadas. nenhum que influem de maneira negativa as 
porte que exige negociações durante País pode ter como ideário de relações ações de trabalho nas formas de com-
até um ano. O tempo da data-base é de trabalho wna relação em que cada posição dos conflitos individuais. São 
um grande obstáculo. greve signifique O tudo ou O nada. Is- as famosas reclamações trabalhistas. 
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Temos dados atuais que mostram que 
demora em tomo de sete anos, em 
média, para se resolver um conflito 
trabalhista absolutamente elementar, 
ou seja, diferença de aviso-prévio, 13!? 
salário etc... Isso mostra com muita 
evidência que o sistema faliu. 

DIÁRIO - O que representa a 
unicidade sindical aprovada pela 
Constituição? 

SIQUEIRA - A unicidade exis
tente é o monopólio e não unidade. O 
que aconteceu é que foram mantidos 
os privilégios do monopólio sindical 
e, ao mesmo tempo, inviabilizando 
qualquer tipo de manifestação demo
crática da categoria. Os sindicatos que 
já tinham a representação sindical fo
ram mantidos. O controle sob as elei
ções sindicais foi alçado para os es
tatutos dos sindicatos. Hoje, o que 
temos é uma verdadeira anarquia por
que direções sindicais, no afã de se 
manterem no poder, cometem as maio
res atrocidades em refonna de estatu
tos, que inviabilizam o acesso de for
ças de oposição. 

DIÁRIO - Como coibir isso? 
SIQUEIRA - Não há controle po

que qualquer tipo de abuso que o sin
dicato comete em seus estatutos, até 
você reparar a nível de Pcxier J udiciá
rio, passsou-se quatro ou cinco anos e 
o efeito do abuso já foi consumado.
Hoje, temos uma situação incrível, de
14 mil sindicatos no País (6.ltimos da
dos do Ministério do Trabalho), temos
um total despotismo nas eleições sin
dicais, salvo as raras exceções, temos
processos de desmembramentos e fu
sões absolutamente ao arrepio de
qualquer princípio, feitos às escuras.
Raros são os sindicatos, como o dos
metaJdrgicos de São Bernardo, que
fazem discussões e processo aberto e
claro com a participação de todas as
forças da categoria. O que é pior: se
você tem um sistema de liberdade sin
dical, esse abuso se corrige de forma
simples, não precisa de nenhuma lei.
É s6 dar a possibilidade de a categoria
fazer outro sindicato.

DIÁRIO - Não seria permitir 
que se ampliasse mais ainda a cria
ção de novas entidades sindicais, 
com efeito contrário ao que você de
fende? 

SIQUEIRA - Vou falar a primeira 
vez em ptfulico sobre uma coisa. Acho 
que a i1nica saída para o Brasil hoje, 
no seu ordenamento sindical, é a defe
sa do pluralismo. Pluralismo no senti
do da defesa da manutenção do sindi
cato democnttico. Com a estrutura que 
temos boje, estamos perpetuando o 
sindicato burocrático, atrelado ao Es
tacio e, de certa forma, ·corrompido e 
corrupto. A saída é uma s6: mudar o 

padrão de organização, garantir a li
berdade sindical e fim do imposto sin
dical. Sou a favor de contribuições 
para repor custos extras de campanha 
salarial. O que sou contra são as con
tribuições, o imposto sindical obriga
tório. 

DIÁRIO - Boa parte dos dirigen
tes sindicais argumentam que, com 
o fim do imposto sindical, acaba
riam os sindicatos? Como fica isso?

SIQUEIRA - É para acabar com 
os sindicatos. Tem muitos sindicatos, 
no Brasil, que precisam acabar mes
mo. Dizem que tem sindicato pequeno 
e fraco. Sindicato pequeno e fraco é o 
contra-senso do sindicalismo. Sindi
cato tem que ser forte. Sindicato pe
queno e fraco é para acabar, é o ma
soquismo. Você pode ter um sindícato 
pequeno mas, pela sua importância 
estratégica na produção, é um sindi
cato forte. Sindicato pequeno e fraco 
é a quinta-essência do peleguismo. Só 
vive porque tem contribuição sindical. 

DIÁRIO - E como fazer com es
ses sindicatos? 

SIQUEIRA - Os sindicatos têm 
que se reenquadrar. É por isso que se 
tem central sindical. Pega os modelos 
sindicais da Europa, dos países avan
çados e o que se tem? As centrais 
aglutinam todos os sindicatos e divide 
por ramo de atividade. Na Alemanha, 
por exemplo, existem l 7 ramos de ati
vidade profissional. Tem 17 tipos de 
sindicatos. Acho um absurdo o Estado 
de São Paulo ter o nl1niero de sindi
catos de metaldrgicos que se tem hoje. 
Tem o quê? 40 ou 50 sindicatos? 

DIÁRIO - Quantos deveriam ter 
e em que estrutura? 

SIQUEIRA - O Estado de São 
Paulo não comporta mais do que seis 
ou sete sindicatos de metaJllrgicos: do 
AOC, da Baixada Santista, do Vale do 
Paraíba, da região de Campinas, de 
São Paulo e Grande São Paulo com 
exceção do ABC. A lógica do plura
lismo é uma lógica meio draconiana. 
Hoje temos sindicato Wlico, unicida
de, e temos 53 sindicatos. Aqueles 
que defendem que vai pulverizar não 
dão conta de que a coisa já está pulve
rizada. Os grandes sindicatos irão ter 
que se definir. Temos o sindicato forte 
po força da contribuição sindical e 
fraco nos locais de trabalho. Temos 
que inverter isso: tem que ser forte 
nos locais de trabalho e ter uma es
trutura enxuta. 

DIÁRIO - Como fazer isso? 
SIQUEIRA - Não podemos adotar 

medidas de radicalidade e dizer, aca
bau, amanhã não é assim mais. Tem 
que se redifinir o papel do Estado, 
que tem que ser o afiançador do sis
tema em que flua a negociação coJeti-

va de trabalho. Para isso, tem que se 
ter garantia de organização sindical 
por local de trabalho. 

DIÁRIO - E a Justiça do Tra
balho? 

SIQUEIRA - Não podemos mais 
consentir que a estrutura da Justiça do 
Trabalho permaneça como está. Te
mos que trazer a primeira instância 
dos julgamentos para os locais de tra
balho, com comissões partidárias de 
trabalhadores e empregadores resol
vendo diretamente as questões com 
assessorias técnicas auxiliando. Tem 
que se enxugar a justiça do Trabalho. 

DIÁRIO - O que você chama de 
deficiência de padrão de relaciona
mento? 

SIQUEIRA - Como temos um 
sistema autoritário, ele funciona com a 
lógica repressiva. Tem problema indi
vidual, você manda para a Justiça do 
Trabalho e demora sete anos para se 
resolver, não negocia. Tudo isso foi 
gerando um ambiente interno nas rela
ções de trabalho muito complicado e 
autoritário. Uma das maiores dificul
dades - e não digo nem dificuldade 
institucional, porque mudar a lei é a 
coisa mais fácil do mundo, basta ter 
vontade polftica - mas tem algo.mas 
mudanças de comportamento que irá 
depender de muita persistência. É pre
ciso entender as relações de trabalho 
como um processo dinâmico, natural
mente conflituoso e conflitivo e, ao

mesmo tempo, que exige acordos 
permanentes. 

DIÁRIO - Como é isso?

SIQUEIRA - Se você pega uma 
grande empresa ou uma média empre
sa, a estrutura intennediária das che
fias é extremamente autoritária. Uma 
boa parte dos conflitos que ocorrem é 
por abuso do poder das chefias inter
mediárias. O sistema interno de rela
ções de trabalho no Brasil era um sis
tema até boje em que era proibido fa
lar. Essa falta de padrão é uma coisa 
muito séria. A contratatação coletiva 
mexe no poder disciplinar da empresa. 
A empresa não é mais senhora abso
luta do que ela faz lá dentro. Tem que 
responder do ponto de vista democrá
tico para seus empregados porque to
ma determinadas atitudes. 
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Sindicalismo 
troca de passo 

Espelho da recessão ou termômetro da crise do capitalismo brasileiro? Os sindica� perderam a certeza e buscam novos rumos. 
Leila Kiyomura Moreno Uderes sem forca. Discursos com frases feitas. Protestos sem páblico. Acordos não cumpridos... E nesse ritmo que o sindicalismo brasileiro tenta se encontrar. Os dirigentes não admitem tal crise, mas reconhecem o descrédito dos trabalhadores diante dos movimentos. E atribuem esse impasse à recessão e ao de�mprego:.. Ou o movimento se orgaruz.a ou vai acabar morrendo", preconiza Jair Meneguelli, presidente da CUT. Depois de nove anos de uma trajetória marcada pelo radicalismo, seus próprios líderes determinam que o momento é de mudanças. "Hoje é mais vital lutar por uma política industrial e pela distribuição de terra do que pelos aumentos salariais", acentua Meneguelli. "É preciso mexer com os projetos políticos, com a estrutura de poder e com o regime." Também o diretor do Sindicato dos Bancários, M anoel Castafio Blanco, defende: .. O sindicalismo está se modernizando nas relações trabalhistas. Antes privilegiávamos as lutas. Ago-

• 
. ão" � o mais importante é a negoci.aç . Castaiio justifica: .. A história prova que o movimento sindical sempre sofre um refluxo diante das crises". Mas foram essas mesmas cri.ses que levaram à fundação e ascensão da CUT, em agosto de 1983. Ao apontar a modernização do Sindicato dos Bancários o diretor fala dos computadores • . :ão adquiridos e da informatJz� que facilita o contato com os associados. Soluções que passam longe das que os 140 mil bancários da cidade de São Paulo anseiam. Quanto aos 130 mil desempregados dos bancos do País, Castafio lamenta: ºNós ainda não conseguimos encontrar novas fórmulas para esta crise. Estamos tentando remar contra a maré". O diretor reclama que a Justiça do Trabalho contínua muito atrasada. "Os banqueiros desobedecem as leis trabalhistas. Não cumprem a jornada de trabalho e praticam a interposição fraudulenta de mão-de-obra, contra,. tando empresas que acabam tirando os empregos dos bancários. Temos lutado muito contra tudo isso . ., 

OVERDOSE DE DISCURSOS 
Na avaliação de Antonio Gonçalves - diretor da Associação � Americana de Sociologia e consultor político do Sindicato da Micro e P� quena Inddstria do Estado de Sao Paulo - "o trabalhador sofreu uma overdose de discursos". Acredita que a tendência agora é a mudança de todas as estratégias. "Não adianta se manter na expectativa das peves e outras palavras de ordem. É preciso refletir mais a ação porque o País parou na década de 80, empobreceu. Não adianta continuar endurecendo o jogo." Em sua tese de mestrado apresentada. na semana oassada. oa Escola de Comunicações e Artes da USP, Gonçalves apontou para a crise do d.i.scurso. "Este problema tende a evoluir para uma resistência a quaisquer manipulações, levando à exigência de uma maior clareza nas manifestaçoés de representação da categoria." Com as mudanças no plano mundial e nacional, Gonçalves afuma que os d.i.scursos permeados de promessas e formulações não comprovadas perdem a força e fazem os sindicalistas caírem no descrédito e emergirem no cansaço e apatia. .. Neste clima onde a falta de partici-pação dos trabalhadores entra em conflito com a busca do sindicalismo moderno, os líderes travam muitos desafios para continuarem no poder ... � militantes limitam-se, boje, a uma minoria", explica o sociólogo Gonçalves. Manoel Castaiio Blanco também concorda: Não há mais heróis. A preocupação agora é a luta coletiva". Os novos rumos do sindicalismo seguem - segundo Gonçalves - a rejeição à tutela do Estado, implan� oa década de 30, sobre as orgamzações de classe. .. Algumas tendências apontam no sentido de que a coo�ção ganha força e indicam a po�b�dade do sw-gimento de um novo sindicalismo afastado da tutela do Governo, mas sem os manique!smos de posturas polftico-partidárias", ressal-ta. 

NOVOS RUMOS A e�ocia de 15 anos como líder sindical é suficiente para Meneguclli sabei" que é hora de refletir. "Nós temos pensado muito nas nossas ações", conta o presidente da UJ T. "Há uma reflexão grande sobre as soluções para as demissões e, por outro lado, temos nos mobilizado junto aos trabalhadores e negociado com os patrões e governo." Meneguelli explica que a Central Única dos Trabalhadores vem pesquisando, mas ainda não tem fórmulas definidas. "Nós estamos pensado mais estrategicamente do que taticamente. Já propusemos a criação do contrato coletivo de trabalho e, ao mesmo tempo, estamos apresentando o projeto popular de aumento do salário mínimo, lut.aDdo junto com os aposentados ••. No entanto, a maior dificuldade é vencer a cultura dos cmprcsári0& que só visam lucros." No dltimo ano, o m1mero de greves caiu mais de 50%. Por outro lado, os eotendunentos diretos sem o aval dos tribunais cresceram. Mesmo revoltado contra o dltimo aumento cios carros e o acordo quebrado pelas montadoras,Meneguelli admite: .. Apesar destedesrespeito ao traoolbador que acabanos desgastando psicologicamente, cuainda vou continuar baíalbaodo e insistindo muito nas negociaç6es".Prova de que a OJ T está se tran&formalldo é a d.is� de ..ir � m Estados U oidos para oegociar com os donos da FQrd ou até a Su6cia em uma audi!ocia na Scania. '"O Vicentinho foi lá e cooveniou com os diretores para impedir o fecbamcn.to da fábrica de motores em São Bernardo do Campo", conta Meoeguelli. .. Eu também fui até a Alemanha para falar com os empresários da Mcicedes. Sempre fui ouvido, mas os diretores sempre se justificam dizendo que as suas fábricas no nosso país estão sob outras responsabilidades e outras leis. Apesar de tudo, ÍJ'e1D06 onde for pieciso para defender os empregos. A gente só acerta quando luta.,, 
111111111111111 : mnm m 1m 
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RÉDEAS DO PATJlÃO 

As saídas que os sindicalistas vêm 
buscando não convencem o pesquisa
dor argentino Osvaldo Coggiola -
professor de História Contemporânea 
da USP e especialista em movimentos 
operários. ..Os sindicalistas estão se 
perdendo nas suas estratégias. De na
da adianta sair daqui para irem resol
ver seus problemas nos Estados Uni
dos", critica. "É uma postura errada. 
Onde já se viu os operários tomando 
as rédeas do pat,riío? Os empresários é 
que deveriam ir até Já discutir. Isso 
demonstra a falência do capitalismo 
brasileiro." 

Coggiola, que é filiado ao Partido 
Operário da Argentina (corrente trots
kista), faz uma avaliação severa das 
mudanças da QJ T. "Neste clima, o 
sindicalismo pelego ganha espaço. A 
Força Sindica! está recuperando posi
ções depois de um período em que re
cuou em todas as frentes. E a CUT, 
que era a porta-voz do sindicalismo 
independente, sofre um processo de 
bwucrati.zação interna e se integra ao 

Jornal do Brasil- 18.06.92 

Estada." 
Os dirigentes sindicais - segUJJdO 

as pesquisas da Coggiola - não estão 
Jendo wna Política de unific�ção entre 
as dive� categorias de trabalhado
res contra a luta c.lessista e os atuais 
planos econômicos. Na sua ppinião, o 
sindicalismo brasileiro vive uma crise 
de direção política. "&sa falência das 
direções acelera o processo de dife
renciação política entre as lideranças 
operarias. A crise provoca a desmora
lização nos setores dinâmicos." 

Coggiola aposta no surgimento de 
novas lideranças. "Eu acredito que 
depois deste período de reflexão vão 
aparecer outros dirigentes. E isso já 
está acontecendo na direção do Sindi
cato dos Frios de São Paulo e na cha
pa de oposição classista dos Metald.r
gicos de Volta Redonda." Também 
acredita que a solução para o desem
prego é a escala móvel de trabalho. 
use os sindicatos conseguissem esse 
ajuste, todos continuariam emprega
dos:- Deveria haver também uma luta 
maior pela estabilidade." 

O sociólogo Antonio Gonçalves, 
por sua vez, interpreta as novas estra-

tégias do sindicalismo brasileiro com 
otimismo. "Toda essa insegurança é o 
prem1ncio de um amadurecimento da 
consciência da cidadania." Diz, aio� 
que a tendência histórica aponta para 
a internacionalização econômica. "A 
cooperação, como decorrência da mu
dança, ganha força no setor produtivo 
porque se trata de produz.ir para en
frentar a concorrência. Já que os mer
cados intem os tendem a se abrir, até 
um certo ponto, as exigencias por 
aualidade e tecnolozj.a se ampliam," 

Para que o Brasil tenha um sindi
calismo moderno, segundo o sociólo
go, é preciso começar a enxergar, 
desde iá. a realidade. "Os sindicalis
tas devem cuidar das reivindicações 
salariais, mas antes precisam começar 
a analisar a sailde das empresas. Tam
bém têm que reconsiderar a produtivi
dade e a qualidade. Precisam passar a 
lutar pela entrada de empresas nacio
nais no mercado internacional. E o 
mais importante: é preciso deixar os 
tabus e o proconceitos de lado e equi
librar a relação entre capital e traba-
lho." • 

Nova relação de trabalho 
Patrões e -c_mpregados .substituem velhas rixas por parceria na produç,ão 

Lia CIJ-rneiro 

lodústnas do Estado <1e São Paulo entenderam que demagogia e dialéti-
Ca · 1 b (F1'esp), Man' · o  Amato, cacique da tri- ca não levam a lugar nenhum." SÃO PAULO - p1ta e tra a-

CUT -Qs . dicalis bo da indústria há seis anos, vidraça sm tas coçam a lho sempre conviveram entre tapas e cal...,-" limpam a garganta e "- 1am 1 Predileta dos presidentes da Nova .,,,,.,.,., uu cotoveladas. Casados na marra pe a . lid · da com menos entusiasmo dos parceiroshistórica luta de classes, empresários ·Republica e erança respeita en-
de briga. ''Acho que está aproxima-e sindicalistas nunca ligaram muito tre os sindicalistas pela disposição de ção é momentânea, só porque as difi. em manter as aparências. Em todas negociar, mesmo sem garantias �e culdades também bateram no bolso as discussões, os arranhões e chutes um happy enlÍ. ''Agora, os empresa- deles", aposta o presidente da Ccn-eram previsíveis: um soco na mesa •rios. en�ndem que os trabalhadores traJ Única dos Trabalhadores (CUT), para reivindicar um salário maior, ·são parceir9s Íla produção, nas ale- Jair Meoeguelli, cacique das várias um discurso áspero para responder grias e nas tristezas. Demorou gera-
tribos da CUT há nove anos, 14 anos que não, uma ameaça_ seca de greve e ções sim.. Nada se improvisa. Mas de porta de fábrica e liderança consi-mais um soco para deixar claro que o tem também o outro lado da crise: ela derada desgastada pelos analistas do troco se chama demissão. O divórcio une os homens", analisa Amato, hoje setor. "Só posso falar que os empre-sempre acaba sacramentado �los tri· empenhad9 ·em acertar a partilh� do sários mudaram quando toparem dis-bunais do trabalho, com os dots lados sempre impossível e cada vez mais cutir comissão de fábrica em todas as rangendo os dentes para as de_cisões · urgente pacto social. empresas e o contrato coletivo de da Justiça. De repente, o presidente · Eficiência - Amato garante trabalho", analisa Meneguelli, tem-do Sindicato dos Metalúrgicos de São que çmbora a truculência sindical brando que a posição dos sindicatos Bernardo, Vicente Paulo da Silva, o ainda não tenha aposentado as chu- sempre foi de negociar e que a CUT Vícentinho, aceita prorrogar o acerto teiras·(ele consid�rou os nove dias da· paga até hoje por ter se recusado

salarial que ocorreria em abril em gteve dos motoristas de ônibus pau- apenas uma vez - no governo Sar-nome da estabilidade no emprego dos · listanos uma peniersidade). o blá blá oey. 120 mil metalúrgicos da dep:imida b/á dos sindicalistas é outro. "Hoje "Quem é que não está mudando, região industrial do ABC paulista. E não reivindicam somente ·salários, meu Deus? Mais do que estou mu-se o Vicentinho não é mais aquele, os que era uma ciranda interminável, dando, só se virar patrão. A maior .empresários também reconheceram como o cachorro mordendo o·pró- critica que recebo dentro da CUT é que, um dia, a pose cai. prio rabo", exemplifica o empresario. que abandonei a luta de classe, que 
· "Àntes quando falavam em sindi- "O sindicalismo mudou para melhor., virei bombeiro", conta o sindicalista. 

·cato, os eiiipresários'já demítiam an- Passou da: fase de sindicalismo de "Estamos nos adequando à conjun-
tes mesmo da segunda palavra", ad- resultados pai:a o sin�calismo da efi- lura: não teni mais.greve para d��-
mite O presidente da Federação das ciência", elogia ele. 'As duas p.artes bar general ou prestdente da Repubh-
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Quinzena 

ca e não tem mais greve por saláno 
real", exemplifica ele. "Não está fácil 
mobilizar com a espada do desempre
go na.cabeça. Não-acho que sou uma 
liderança desgastada. É que as pes
soas perderam a esperança." Mene
guelli confessa que, às vezes, se con
tagia com o desânimo geral. "Fico 
pensando que eu, que recebo Cr$ 1 ,6 
milhão como ferramenteiro da Ford, 
depois de tanta greve, tanta luta, e 
não sai do mesmo lugar. A gente 
cansa, ipas não pode desanimar." 

O discurso do presidente da Asso
ciação Brasileirà da Indústria do 
Plástico (Abiplast), Celso Hahne, 
confirma a tese de Meneguelli, que a 
aproximação é momentânea. ''Quan
do a economia vinha bem, a gente 
pagava as reivindicações sem sentir. 
Agora, nós precisamos da compreen
são do trabalhador porque as empre
sas estão sem rentabilidade. Nós pre
cisamos nos entender para salvar o 
país", afirma Hahne. Até mesmo o 
presidente do Sindicatos dos Meta
lúrgicos de São Paulo e da Força 
Sindical, Luiz Antonio Medeiros, es
quece as divergências com a CUT 
para concordar com Meneguelli."A 
mudança entre os empresários está 

ocorrendo, mas é um processo muito 
lento. Os últimos acordos são muito 
mais resultado da crise econômica", 
ressalta Medeiros, que introduziu o 
�dicalismo de resultados e a nego
ciação fábrica por fábrica.e se trans
formou no darling do empresariado 
nos últimos cinco anos. 

Sem barganha- "A crise tam
bém ensinou os sindicalistas que não 
há mais espaço -para pelegos e nem 
para o enfrentamento radical. O ne
gócio é sentar. com os empresários e 
não pedir 200 para cç>nseguir 100. 
Acabou a barganha porque eles riem 
na sua cara", explica Medeiros. "O 
momento não é de greve, mas · de 
manifestações, de raciocínio. É preci
so trazer a opinião pública para o seu 
�do e ganhar a cabeça dos empresá
nos. A greve dos motoristas foi uma 
burrice porque acabaram,derrotados, 
demitidos e odiados pela população." 
Para Medeiros, a relação entre capi
tal e trabalho ainda tem muito o que 
avançar, principalmente na organiza
ção-dentro da fábrica. 

Na verdade, os sindicalistas estão 
assustados com o investimento em
presarial em programas de participa
ção que aproximam a empresa de 

seus funcionârios e dispensam os me
gafones do sindicato. A Toga, por 
exemplo, indústria de embalagens 
com 1.100 funcionários e um fatura
mento de USS 180 milhões ero 1991. 
està concluindo um desses programa� 
que começou com a democratização 
da informação dentro da empresa e 
avança, este ano, para a primeira dis
tribuição dos lucros. 

"Será que o sindicato também tem 
acesso às informações e pode partici
par da comissão de funcionarios?''. 
questionou o presidente da Confede
ração Geral dos Trabalhadores 
(CGl), Francisco Canindé Pegado, 
em reunião na semana passada, 
quando Fiesp e centrais sindicais dis
cutiam a relação entre capital e traba
lho. "Mostramos os resultados ao$ 
funcionários. Se essa informação che
ga até o sindicato é através deles'' 
respondeu o presidente da Toga, Sét· 
gio Haberfeld. "Sou contra a partici
pação do sindicato dentro da empre
sa", reforçou Amato. Diante do 
impasse, o secretário-geral da CUT e 
presidente do Sindicato dos Bancá
rios do Estado de São Paulo. Gilmar 
Carneiro. não hesita: "Para mudar. l.l 

empresariado precisava colocar o dis
curso em prática." 

Lobos defende continuidade dos acordos setoriais 

S,\O PAULO 

-- Existem duas 
maneiras de se 
conscientizar so
bre uma questão. 
A primeira é re
sultado de deba
tes, aprendizado 
e reflexões. A se
gunda é o méto
do a que professo r  e s m e nos  
pacientes apelam, como uma boa re
guada na cabeça do aluno. Para o 
consultor Júlio Lobos, que assessora 
várias empresas na área de recursos 
humanos, a aproximação entre em
presários e sindicalistas é conseqüên
cia dessa segunda pedagogia. "Enten-
do que os sindicalistas tomaram uma 
pancada na cabeça: eles perceberam 
que os carros importados são mais 
ba�a�os, ,que as fábricas nacionais 
perderiam a parada e acordaram por 
uma questão se sobrevivência", expli
ca Lobos. "E as montadoras nem 
pancada tomaram. Elas abriram as 
planilhas que só mostravam ao CIP e 
fizeram isto porque foram pressiona
das", analisa ele. "Se por um passe de 
mágica a situação econômica do Bra
sil melhorasse amanhã, não tenho 
dúvida sobre a palavra de ordem dos 
dois lados: eu quero o meu." Lobos 
acha que só existe paz entre capital e 
trabalho qua�do ha condições eéonô-

micas para issp. 
Sem cacife - A atuação .. dos 

sindicalistas, segundo o consultor, é 
totalmente passiva. ··Em nível macro. 
eles não são mais uma força viva da 
sociedade. Em nível micro, os sindi
catos estão sem cacife. O poder dê' 
mobilização está fraco", explica Lo
bos. Do outro lado, os empresários 
avançaram em termos de trabalho 
conjunto com o governo. "Mas não 
vejo avanço nas relações com o sindi
cato. O que está bem desenvolvido 
são programas participativos ou de 
qualidade que estão acabando com a 
falta de dialógo." 

Lobos faz um alerta para que to
dos os méritos do acordo firmado na 
câmara setorial da indústria automo
bilística não se percam. "Uma das 
condições para tornar essa paz mais 
duradoura, no sentido de realizamos 
�s mudanças necessárias para estabi
lizar a economia, é dar continuidade 
aos acordos em outras indústrias." 

Na área dos sindicalistas, Lobos 
acha que Yicentinho, com esse dis
CUfS? sobre emprego e salários, as 
atuais preocupação dos trabalhado
res, tem todo o espaço para se tornar 
uma grande liderança. "O Meneguelli 
e o Gilmar estão ultrapassados e de
vem. aca_bar saindo para·um cargo no
Legislativo. E o Medeiros está come
tendo o mesmo erro que a CUT, 

deixando a porta da fábnca para fa
lar de qtlestões nacionais e ocupar um 
espaço: na mídia". afirma Lobos. 
"Agora, se souber aproveitar a opor· 
tunidade, a vez é d0 v;cer.tir:ho. ·• e 

Célia.·Valente 
WalterN9ti 
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Cr$ 33.000,00 
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1··ARAURAFU UNlCO - Nos casos de grpve dos sistem�e public�s 
dP f)ssish"?ncia Mt'?d:i.c:r.:1. c':\S c�mpre�;ci:1S c,ceitarr.\o ns ALe•:;t.:.vJr.n:; Medícc,s juc;tifi.cat.i.vos 
dP .:�u�;.1:mc:ii:'I r.\Cl trRbal hC) • c�ud tido pe:l as Cl ird c·.1s Mr,,dj,r·2p::; convC?nj Hdc:1s pelo 
Sindicat(.), <.Jes<lc� que a l-:?mpre,;a 11ao tenha Servlco MPdi.co pnJpri.n. 

CLAl.lSUU.li XXV - bí.:Glll•:O DE VI D/-', EM Gl,UPO - /�s f:.'11,pn:-s"s f i c.:i111 c.1br iqé,cias ,1 
f.,:\,!f.:'r• p<:>r st.tc:1 i:011tr:\ e>i<:luc:;i.vr.1, sequro dP. vid,'i\ f'f i.r1vr1li.d1..?z per111;.111e11ti'.'!, (Jc,,vp11<1o o 
v.=1lor rio SPq1irn 1,,.,r-;� n,or LP n,:.,1ura·1 sc.•r cr,rrP�"J•u11dr�1il,P ;., ::, (1�i1 ,c.:c,) Vf!i;·r�;; .:, 
1·emunerac,;,10 do cmpreq,:1do, v1?r.if.ic:ad;,,1 no mcs ê."lt1teri.,..>r· cAO evel"l·l·o, e du�s vezes 
esse v�lor para casos de invalidez permanente o� ruorte por acidente. 

q_ AUSUU\ X XV 1 .... l)UU:if) DE ESTUUUS - As empresas pod1:.?ra1J 
junto ao MEC. p,:.w,:1 obtE1r- o beneficio do s.=1lario educacao, 
devendo comunicar aos empregados sobre a �b�rtura de 
inscreverRm para receberem o beneficio. 

efetw,u· 
pi,,ra !"PUS 

C:011Vf.?l1iO 

c:nnvenio 
e11,1'.!req.:,dcis. 
e como se 

CLAUSULA XXVII-·UNlFOFmE - Ai;; empresas fo1�necerao gratuil:a11wnte :3 (tres) 
uniforme� pc1r ,1nrJ ê:1 seus f,;>111prf?\F1dos� quando obrigatorjo o SPLt uc;o� dé'I sequinte 
forma: 01 0Jm) uniforme na admissao e mais 01 (um) a rada se�s masns. 

1 ' 
. 

\ 
CU')USULA XXVlIJ-·Pt·:OTECAO P,O TF<�)l:<{�LHO/E'.P.l. - De acordo t:("lfll é'\ f-·or·t;;\ri.::1 no. 
32t4/ /O P (-\ri: • .16.':) que f:l.iz, "{� empresa e <::>llriÇJ,:\da a fornecer ans 1::1mpreqado•;; 
gr,�1t.Ltit;.1111r >11l1� •"q1dpan,ent:c,s e.te? �rc1tec.:-:10 jndlvidual (l11·1a de bnr-rc.,ct,.-,. cin1n de 
SP.�_1u1rancR, m,,f:C-rlt a, etc.) c\deqL1adns ao risco e t'?m funci.on,:11ne11tu, Sfe'mpre que as 
mel'1j das de c1nlP111 r.iP.ra l nacl oferecam completa protecau ccin tr.:1 r j sc.::us de acidentes 
e dF.1nos a sr.11.1c1F• '11�"; t?mpn?g,::idos". 

L'U·\LISl IU\ X>: l r, X nl· li S l•IEU l CU!, 1-·1: 1 O LJIH CUS (h 
Medicas PericdiLo5 em todos os empregados 
insalubriclc,rfr.,,, ,1 c;11I,-.:, 6 (seis) IM?s1·�;.. 

1:111pr l.,>1,;;.·1•. r p;,l i ,.,,,. ,11'• i-=>:é111tf'<; 

que recabam adicional de 

CLAU:;uu:, XXX •. i:r.rnns ()s empres;,11e; �=.1:1 obriqam a co1111.u,ic,=:i1- com •)1 (wn) IOE'!S 
de an tecc�de11ciê:\ ,�o f,:11,prr2gado quê:\r1do devera P.11trar· de t�I"' ié:,s de «"i<.:ordo com a lei 
em v.i.yor. 

1--·�1.:AGr,AFD UNICD empr·esas 
f)c:\(]i:1/IH'?l'lto di-"\S ft,�l'"ir:'\'3 .'.:\ti? O',-� (<Jo.i.s) c:1i,,H; dl\l:l'?S dc.1 .i.nir.io <121,;:. llll?SUociS. 
cun,pri-lm o r1r;:1,•r·, t? <�i..i.p11lc.1dr1 pAq;,r.=1ci 11,111 t .� d1? 1.0�� (dr>; J•Llr' ce,,to) 
ob11-1dec:endo-·s<� '"' l1::iuislr.1c:AQ 1?111 vigo1·. 

efetuar o 
Caso ni!:\o 

ati mes� 

CLf-,USULA XXXI- C:Pil·rlElF:r, lJE HZ:AJ�AUIU E F'F:El/lUENClA SPC!Al. - ClPS Serao 
anotadas nas CíPS dos empregarlos, alem do sala�io. todas as aratificacoes 
recebid.:.�s- tc:1i� cc:11no: trienjo l;.> outr .-.1s Vi\nt.o.1<Jf.'1n�;, c.::c,rdur 1111· Jl.·qJ.•-=l;:,c;;,o L·11, viqur. 

CLAUSULA XXX I I---EXTI,(� ro DO FG l"S - As etnpl'"f:?º.ias for nl?<:t�r·,.:10 €\05 
empregados, e>: t-r-i.�to do FGTS se111pr(;,, que;,, e11ti tido pe 1 o l< .. ,1 ,,·o rlr·1.,os.1. t iH io. 

seus 



.. 

• 

-

Cl.AI.ISUU� XXX.I Cl !lllt,<!JI l í\Jll:IJF.!., - O f.�lllpreqddo ,3<J 111 1.l:idn p,11--·,.1 slcf,•.;l.i tuir 1.1m 
demit:í.dn� r1-<c-:r-•hf�l'o'i !-�.,.,\,'-\r.iD iqucd ,1n do P.fll�•rt'f.J,�dn df' 1111•1ict1 <·td,,ric:, cl(l 11,1·�·111C1 r·.-�rqc,
l111 ·fun,:,;1c,� 11,:;1u co11s.i.de1··ando Vt,ntagr:11s� cn11f'onnE1 J11slru1.oc�s Nonnr3tt'"-''' 110. (lt do 
TS'í • 

CLAUSULA XXXI'.J ·rRP1NSFEHENCH� - (4s e1r1pres.as c:0111t.1rdc.::1-ir,:,,c.1 21 �;f"11s 
<:"Olil anl:ec:c�denr.ia de 24 (vinl:e e quatro) horas as m11d,uw�s d1.? loc:,31 dP 
bPm como dP. hnr.:1r·in. 

...,11,prr,:,çJaclclS 
tr·abal ho, 

F·t��:f-\F)nfiFO llNll"'Cl - TransfPrenci.';I p,,r.-·, r,111'1-o 111111,ir.ipin (',e:; 
+.>mpr·E-,sac '"1• pn,IP1·,,o t-1·.�11•0 1'1·•r.ir e::, f.:mp,�c.>q.:,do <J<:> mL1nlc:i1ii1.1 n11dn 111l1 11,11 ,, r>:1;?ri:1>I· 
�1.1,•,s- .:-1liv1<1,.,c1, .. ,. 1•,.11· .. , CJltlro rnu1,ic::jp:i.o, ai11u.� 4u1:> µrcJ>:iu,c.,. c:011, ,., t;ur,c<Jrdé.,r,c.iêl pnr 
escrito do empregado, pagando-se a ele as despesaR adicionais do Vale 
Tr ... nspor te. ' 

' 

. 

t 

f'U)llSIII.() XXXV t)I SV1U DE FUN('t,U - A p<Arlir <lt--" lo. UI" M,111, 111· I'/'/',', 
os empn2gê1dos < le•:;vi.,1dos de fun,:ao ter ao s\.1as fun<::o�s corr 1yJ d,.:1s na C 11'3. 

1 ndn5 f 

fU)llSUU\ >:XX'·Jl J)[() DO TF,(�l�(�LH{.:,l)(.1R m= (--\SSEIO - Fir,°'\ c:IS<;eq1.1r·.-1t1n ('• Ili,, jl-, rir> 
M,,ip com<•<• "lli,1 <lo r,,·,":\l•alh,.1<11.1r d<�! "'"'lr>iu e ConsPrv,.H,H'J". dat,, n..;t,1 1•10 q1111 ,;,,, .. ,,
e l Pi l c., o Sor·vu,, t 1=-f'adrac1, ocasiao em q1.1e ambas as en t.i d,�de�-; pr u1110·1Pr.1n Llfll c?ven t.D 
·fer-;t,i. VCI.

CU)UE,lJU4 XXY.V.11-+.SlUJCJ DE: PRIMElkll SOCUkF-:US - As Pmµresas mar,lt-•rr,o, n('.)S 
locais de servic<1, um estojo contendo medicamentos ne�essarios ao atendimento de 
primeiros socorros.

I 

CLAUSLIU'-) >'.XX'•Jl ll ···· CDNVENIOS As L"1t1presas f'innar·ao c:nnvP1,ios rh? 
Assistencia MedicA, Odontologica, Laboratoriais e com Farmacias para atendimento 
aos seus empr·F·qi.,dC"rs. 

CLAUSULA XXXlY.-()1--c(lt·ID J.)E E'STL.II)(�NTE Fie . .:, asseguradc, o dil 'e>:íl'rJ de;;- faltei ao 
empr·egad1) f2sl.uU .. ,111:l;;• no di;::1 da pr·ovo:1. inclusjve para e>:amf.:! v1:,:c;til�1.1la1�. desde que� 
seja in'fm·u,.ult, o r,!111r:,r-eqr.:uJor co111 .-111LPcerlr1r,c-jêl mínima de T2. (c.1:,,tf:1,t,"I e dua!ã;) 
hot·as, e ll.:;1ja i.11com11alib:ilúJ.;;1de entn-" o 1101·,:11--.io da pro-1;;1 e do tr.:.-:·\l1,,1llH1. 

CU-\UtlUU� XL - 1:1111·1()CAO ))F �·:l.:SCISAO - (I'--- ppdidc::os cl1,, 1k•m.i.�s<:,1ci 
q1.1i.tac:aQ dr':I l"::r·"·:C:is,:,uJ Crn1l1··,,t1.1,1l, de PIIIIJl'"PtJr�,dn r.om mAis rir.:! Lllll ,:1nn 
ser,�o homr.llc�c1c:1clp•.::. r,P flir,tJi1·;-llo tlr1 C�lPQL•r t., l'r-nl i,-•·-,ic,1,,:-d. 

CLAUSULA Xl..1 ·- �·:EC t [:< Cl DE EN rm_::oA OE DIJCUMEN I us -· (\ dr., 

t!ll rr�c i bo de 
d1:� servi. co, 

quaisquer 
documentos, ou <=.t1,:1 dr.c:>vo 1 ucê:1r,, a Pmpre!E'.a 011 ari P11,prPrJé1dr,. rlrover,�, sr�r· ·f r:ir·n,Fi li Zéic::la, 
c-0111 r"f.:>c::ill<� c.?.m <11.1,,,·; vi.;11 1;:;, ,:;1•54:;i.nr:1rJ.,,s pele> 1.,:,nprr!<Jacl1J1·· P P<'l<) l"'niprc?yadf3 1 1.:,�be11<Jn uma 
cc:•pia a cada pên·ti-::1. 

•.

.. 
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,, 

,··u,11suu-� Y.l . .ll 11l·NS(H.]})(�l)É SHll>lCt,L (-i�,; Pll1j•l'l'c,1c... (11••/(<•l';:�(1 Uf•C:,cp1,t,;,1-
llll:�rl!:,':\Jm1111t:n 1•111 1nll,,:1., .� nH�11f;,"1li.dt:.1d,, ,10.- ""''S<H�i,\<lo•; f' , t'f'"', .� l,1 ,111 r:11,tlu .,t.n .�lo 
1i:.1 (dez) d:i;;, r; • .:,r,c•s, e, desc-i:111tc1, de:vE•t,cfn n f3i1,rli1,dP ,qq•1-·r,1•11t,.,r ,, 1·1111,rr·o;.a. "''" 
tt?mpn hr.1bil� ,., 1··elacdo dos SPUS ass0,·i,':1ciq•,L fJ dtr::1•:;c.J 111> 1·i>1°,,c.:,;;,-, dr�sl:,:1 
lltC'n<:=;,\licl;;;rlr.� .:i11rnrn'"11-·.;� r,;11, n1Ltlt;1 de> l()�� (dP:::: p1,i· l'"t-"'1t11,) ,,o 11,,.,. "'>í"•l•r1·· n v r1lnr e.li:\ 
mP.nsal.idadc:! 1 c>,�ictr.5l,1d;1, 111,:;;is a atu,:;l i..:ac.,;;1n 1110111".'l a1rli:1. 

l 
CL,,U�:iULI) >:LJ.LJ UIUU/)1)0 S1MD1C/�L - U bJ11d.i.c: .,du pPd1·r,1 J1,tljc·,1r Dr·lfr!Jriclr,�t 
na propo,,·c:,':ln t.lP '> t ( t1111) pcw t :.,o (cento e cinqul!n ta) c�mpr·129-:11Jc:1•,. ,:1 ti? u ma>: imo dt=?i
• >.', ( s1,1 i �" ) l\cd r><t ,.,ii,,-, p()r 1-?11,pr es;.,. �' 

1·--M-:m:.r::AF(J PíUl"IF.If,O (IS DelP.ÇJêiHJos Sú,d.ir.,,J�; j1,1li(i'1dCJS pPln 
S.lnd ic:a to dc14; ,.-,nnn:<Ja<.los, somente poder.ao sei- d is pensado•;; dei ,�mpr-r>rJ<.> por jus tr.\
G"'lll':=a, dev ido:-11111c-11 tr.> cPmprovada.

1·n1,:m;Hf')Ftl SEl,UNDU - Us lJl?letJaclos Sir,d.ic,,·1•- 11.,r1 
transferidos MP SP�cr, salvo no encerrame11to do contrato de s1,rv1co, 
ou ;� pl,·cliclc, 11!, ,-1 ien1e. 

r,od�:r- ª'"' f'.pr· 
. 

falta grave 

l·nt,:f',Gf�AFO IEkCEIRU Os IJelegatJns e I)jr,:tc•rP�' t·.P.r-ê,o direi to
a (>'. .. � (doi.•,} cJ\,,s tle abt:>nn mensi:ll, a service do Sindic,c1l:<:l. 

CI /-füSULA XL l V- CUNl R J BU I C/\0 ?,ss I STENC I AL DOS EMPREGADOS Fjct'I 
astabP]e�idn� P desconto de 10% (dez por cento) sobre o s�lario do me� 
s1..d:;sr�qt1ente •. , F.l!='SJriatur-c,, dc;, ..-;te eicordo, para todos oc, Jnt.eqra11t1?s cl,1 cateqor:i "' , 
a fim de custear os servicos assistenciais do Sindicato dos EmprP11ados. Este 
va.lor c:lev1?r-;;., F-Pr repi-\ssa1do pelas t?n1pref-i'IS ao S,ndi cato do�'- Fmr,n=-q.::ulos r1tc? 
10 (dez) di�s i,q,o•:; o desconto, caso contr·ario, •,era cobrada nu.tltc1 r·IP 11)'1/. (dez 
por e ente,) e10 n.1;;,s, acr·escidas pela TR. As en,presas c:levPr· .. �ci crin,prc1vt1r t,?"d s va 
lr:we,;; com a .,1p1 o•::'-1-m Lr.1c,,o da Fol h,;1 de Pr.:1<_-Jamen to ou a GL1.i.c-:1 d11 U:',l...,AS. 

Cl.t�USULA XU.' J> 1 Vl:::.m3f:NC1AS - As cjj verqenr::ias _s1.1rgitlRs né-1 viqer,c i ;:,1 deE"-lP, 
�;er,:lo liir·i.mid,-,s pc�l. -� ,Juc:;tica do Tr-abtll110, •::;i;.,mpre que narJ l11.:iuvp1·· acnr-<lo P.11l·re a•; 
r.r.t 1- f f':.'E;. 

'·,' /il I l)l'il'IF - l.t p,�esr..:.n l:€? 
1 (',9,;. 

J,t1, d1.;- ,l,111t::•.Íl'U• J:,-;, 111'• {-ibl'.i I dt: J'I'/',•. 

I'; ,: ,:_,(; 
Manoel._,M tns M��reles 

!DENTE

Vr\lid c,dt!", 1IP Jc,. d,., Mi:lio 
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PESQUISA 

PARA OO�R. 
A. OPIN'YÃO
DOS JOVENS: 

De•em.prega.d.o•, 
em.prega.d.o• 
e e•�da.n:-te• 

•obre o de•em.prego
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�j���ú;�AJiK�COi:110-õêíiilo-; 
:;��Loos:,:s.ovENs·· DESE�D�REGiUtos.· SOBRE -� 

�����:AS. .. :({ti,�Êq\1El!CIÃS_._J�- tlltTSÁs· _'jjij_ ----
�=-::=�:;_--� ... ��-�--�e�:�,�-�-�--� 

�:·:.: .. iJE"SEMPREGO ·- � = -== .· ·. ___ .. _. 
;�.:.:;-·:: .• ;.:: • ·-·-: '. _ .... _ -�-_:·�: :�:· ::.

. .."--:--•"°:·� .. , -.. _ - -· - • •.• • � .. 
. ... . .. 

. . 

. 
.

=.oiJNo�:.···· · ---:-:--: · Idade: 

---��-----��----------- ----��-
'�}Endereço:·.:_. ··- ---- ------

�----�---- - ----· ·· .. - --�---,--
'04) 9ua! � proftssão_� tc�o de experiênd_� profis�on�IJ _ _  

-------
05) Háquanfo·tempo você está desempr�ado? _____ ----······---

07) V�cê conhece outras pessoas que tm
Quantas'? .. 

estão Jes�mpregadas? 

---- - --
�8) O fato de você estar desempregado aJeh, na usa relação com sua 

.f.anuna•t Como·? 
·-- ---------

09)� �ua situaç�o de dcsemJ>rego afe1a no seu namoro ou nos seus
. relacionaúíêritos de andzade1 Cóino?

_ 1()) Voe� é a'fetádo psicoJogicamente péla sua �ituação (le desempregado· 
'áfravés dé �udanças.:n·o s�u húmo1\ o.o seu ânimo, nas suas esperanças, 
ria suá Ji1otiyiiçâo'! Com.o �e manífo_st_a_? ___________________ _ 

11) O fato de estar desempregado inllucnciu os seus planos para o seu
futuro? -----·----

12) O que você faz para: buscar úm novo cm1,rcgu e conseguir dinhdr�
_}!ª� �uás riece�sidades essoai�" ---- ----- ------
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