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Expectativas de um ano sem fim 
novo ano já chega ao final de seu primeiro 

mê . Mas, se não fossem as chuvas, que se 
revezam com um calor fervente, poderíamos 
todos embarcar na onda dos céticos e repetir: 
"Que ano tão imenso, que não acaba nunca!" 

Se existe um mundo do sem-fim na imagi
nação infantil, pode-se dizer que na realidade 

adulta há anos sem fim : repetem-se tanto, são tão cópias 
um do outro, que se pode imaginar que são a mesma coisa, 
indefinidamente a mesma massa e o mesmo tempero. En
fim, uma rotina. 

Estas reflexões vêm a propósito de um balanço do 
processo de privatização que marcou os anos 90 no Brasi l. 
O que mudou? 

Pode-se talvez concluir, diante de seus resultados, que 
o período representa um ano sem fim, ano do tamanho de 
uma década e que quer incorporar outro decênio, marcan
do um período em que o país como que patina no mesmo 
lugar, envolto nos mesmos problemas e decidido a recor
rer à me mas soluções que têm provado nada resolver. 

O sumário do que repre entaram as privatizações para 
o desenvolvjmento nacional não é positivo. O Brasil per
deu poder, cedeu autocontrole, abriu espaços generosos 

para o comando estrangeiro de sua economia, ao qual 
repassou as principais empresas dos segmentos mais 
dinâmicos - algumas até com o poder de monopólio -, 
aceitou uma presença externa que vai se tornando domi
nante na delicada área financeira, onde bancos es
trangeiros ganharam assentos destacados, sem que hou
vesse reciprocidade de seus países de origem em benefício 
de bancos brasileiros. O país tornou-se uma torrente de 
dinheiro, que antes ficava aqui, mas agora flui incessante 
para as matrizes externas dos novos donos de quase tudo 
que é de fato importante. 

Mas as contas nacionais continuam a despertar arre
pios: dívidas externa e interna crescentes, minguante poder 
de fazer o próprio dinheiro, pois as importações livres con
tinuam como uma espécie de vaca sagrada, enquanto nos
sas exportações enfrentam barreiras as mais descaradas 
dos "amigos" aos quais ajudamos a obter sucesso continu
ado no comércio externo. 

Como há muito o ano é sem fim, o quadro não anun
cia alterações, pelo menos até onde a vista alcança. 
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Justiça desmoralizada 
o último dia 14 de dezembro. Décio Jo ' 

Barro o Nune ("Dei ão"). um do mandante 
do a a inato do líder indi ai Jo é Outra da 
Co ta ("Dezinho"), foi oito. em umprimento 
a alvará de oltura expedido por ordem do de
embargador Otá io Mar elino Ma iel. Dé io 

Jo é Barro o une e tava pre o de de o dia O 
de novembro de 000 em fim ão da d reta ão 

de trabalhadore rurai . no an1ent n depara
mo com ituaç- nebu]o a mal e ·pli ada . 

Sabemo que o ad ogado Jo é da il a 
ava Júnior impetrou, no dia 11 de dezembro, 

habeas corpus em fa or de Décio Jo é Barro o 
unes. Este habeas corpus foi di tribuído à 

d embargadora Yvonne antiago 1arinho, que 
eria a relatorn do habeas corpus e de idiria o

bre o pedido liminar de altura. Temo onheci
mento de que o meio foren e on idera a de
embargadora Yvonne in orruptível e que. além 

di o. tem e destacado em ua ida profi ional 
como defen ora intran igente de uma po tura 
mai firme do Tribunal de Ju tiça em relação 
ao crimes cometido contra trabalhadores ru
rai . Sua po ição foi empre contrária a privilé
gio ao latifundiário . Sua preocupação foi 
empre a de manter igualdade de tratamento 

entre o latifundiário assas inos e os demais 
cnmmo os comun . 

A postura da desembargadora Yvonne, 
quando presidiu o julgamento em que o pistolei
ro Jo é Ubiratan Matos Ubirajara, um dos 
assassinos dos irmãos Canuto, foi condenado a 
50 anos de reclusão, bem sintetiza sua posição 
em relação aos crimes no campo. 

Estranhamente, quando houve a comuni
cação de que a relatora do habeas corpus seria 
a desembargadora Yvonne, o advogado de Dei
são simplesmente apresentou pedido formal de 
desistência do mesmo, o que foi homologado, 
conforme publicação do Diário da Justiça do 
dia 14 de dezembro. Portanto, não seria mais a 
desembargadora Yvonne quem decidiria sobre a 
soltura de Delsão. 

No dia 13 de dezembro, foi impetrado um 
segundo habeas corpus em favor de Delsão, 
agora representado pelo advogado Agenor 
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Dinelli Ribeiro. t habea co11ms - núm ro 
000 0-+4-i 7 - f i di tribufdo a d embaroad r 

rarí im . nenhumn liminar em habeas 
corpu on edida. m qu ant a autoridade 
re pon, á el pela pri ã in~ rme qual a motiva-
ã lecal para a deten ã . 

1 to é um pr edimento bá i o de autela 
que impede que o de embargadore ejam 
onfundido pelo dizere do pedido de ha

bea corpus. De forma ompletamente anor
mal, o de embargador Otávio Maciel não oli
itou. ante de conceder a liminar, informações 

à juíza lacy Salgado, autoridade re pon ável 
pela pri ão. lém di so, o mai incrível nes a 
ituação é o próprio despacho que autorizou a 
oltura de Dei ão. 

Como afirmamo ante , Delsão estava pre
o em função da decretação de ua pri ão tem

porária. o de pacho de ohura, o desembarga
dor Otávio Maciel omente menciona prisão 
preventiva, nunca pri ão temporária, em uma 
confusão dificilmente explicável. Prisão pre
ventiva e prisão temporária têm sistemáticas 
totalmente diver as. Seria o mesmo que inter
pretar o acerto da interpretação da marcação de 
um juiz em uma partida de futebol usando re
gras de voleibol. Mais chocante ainda foi a 
ausência de referência ao depoimento da teste
munha F. M. F., irmão de um pistoleiro assassi
nado a mando de Delsão. F. M. F., além de ligar 
Delsão à morte de Dezinho, ainda menciona o 
envolvimento do mesmo (Delsão) em pelo me
nos outros cinco assassinatos! Além disso, em 
várias páginas de depoimento, F. M. F. descreve 
cuidadosamente o esquema da quadrilha co
mandada por Delsão. 

Como o desembargador Otávio Maciel 
pode afirmar que não havia testemunhas que 
vinculassem a morte de Dezinho a Delsão? Se, 
por acaso, o desembargador Otávio Maciel en
tende ter sido propositalmente confundido pelos 
dizeres do pedido de habeas corpus, exigimos 
que revogue a medida liminar e determine a 
imediata expedição de mandado de prisão con-

Ira D I ão. Na verdade, afora s detalhes inusi
tad de ca p fli , tudo não passa de 
mai um capítulo de uma hi tória marcada pela 
ínt ima ligação do Judiciário do Pará com o lati
fúndio que mata. Uma hi tória que envolve cen-
1 na d p r onagen , como o mai de 700 tra
balhadores ru rais a a inado em no so estado 

que a imensa maioria de te caso permanece 
impune. 

É bom que o de embargador Otávio Ma-
iel tenha bem pre ente que sua deci ão contri

buirá para tornar ainda mai violento e cruel o 
campo paraen e. E que reíl ita com mais cuida
do e re pei to ao trabalhadore rurai em suas 
próxima decisõe . 

Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura nos Estados do Pará e 
Amapá (Fetagri) - Regional Sudeste 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
Diocese de Marabá 

Lixões 
Agradeço a oportunidade de acesso a suas 

edições. Como leitora, se me permite, gostaria de 
discordar do destaque da capa para o assunto co
lombiano (cadernos do terceiro mundo nº 223). 
Não desconsidero a importância desstes aconte
cimentos para o país, no entanto acredito que a 
imagem do garotinho, na foto da ONU (abertura 
da matéria "O povo quer auditoria da dívida", na 
página 12), traduziria melhor nos as preocupa
ções e tormento . 

O olhar daquela criança, em meio a tanto 
lixo e acompanhada do leal vira-latas, é desola
dor. Os bichos que consomem e sobrevivem do 
lixo não são (mais) apenas os ratos, baratas ou os 
cães de rua. Este novo bicho, meu Deus, é o 
homem, uma criança que deveria estar numa sala 
de aula "devorando" livros e promovendo, num 
próximo futuro, as verdadeiras transformações 
desta nação. Continuem com o trabalho, que é 
exemplar. 

Kenia Cristina F. de Deus 
Av. São Paulo, Ed. Paranaí, Apt9. 102, Bl. A 

CEP 74.905-770 - Jardim Esmeralda 
Goiânia- GO 

Coos11l 



eLrn@>eLrn.corn.br 

Em nome da memória 
"Quando secar o rio de minha infância 
Secará toda dor. 
Quando os regalos límpidos de meu ser 

secarem 
Minha alma perderá sua força. 
Bu carei, então, pastagens distantes 
- lá onde o ódio não tem teto para repousar. 
Ali erguerei uma tenda junto aos bosques. 
Todas as tardes me dei tarei na rei va 
E nos dias silenciosos farei minha oração. 
Meu eterno canto de amor: 
Expressão pura de minha mais profunda 

angústia. 
Nos dias primaveris, colherei flores 
Para meu jardim da saudade. 
Assim, externarei a lembrança de um 

passado sombrio". 
(Tito de Alenca,; sacerdote 

dominicano, perseguido, preso, torturado 
e levado à morte pela ditadura militar) 

.. . que no Novo Ano e Milênio guardemos 
e honremos a memória de quantos deram o 
melhor de sua vida para construir um novo 
paí , mais justo, digno de eu povo. E que nunca 
encaremos o que se passou como meros episó
dios históricos. Ou nunca seremos dignos do 
que nos precederam na luta. 

Antonio Oséas 
Rio de Janeiro - RJ 

Comentário 
Estou e crevendo como re posta a um 

comentário feito pela Sra. Guilhermina Fer
nandes, de Belém do Pará, na edição 223. Ao ler 
a nota que havia saído a respeito da Telemar, 
fiquei um pouco indignada com o modo com 
que ela tratou o atendente da operadora. Quando 
mencionou que o rapaz perguntou de qual esta
do ela falava, no mínimo a boa educação deve
ria ser a de querer saber o motivo da pergunta e 
não insultá-lo como fez. Quanto ao desconheci
mento do rapaz acerca do que seja Sudam, a lei
tora deveria se lembrar de que neste país quase 
lodos os órgãos público possuem sigla e fica 
impossível saber o que cada uma ignifica. 

CIO(RNOS11) 

Apesar de a Sudam ser um órgão que no 
passado foi conhecido no Brasil inteiro, hoje ele 
encontra-se em estado de abandono. Sinto-me à 
vontade para falar isso, porque morei em Belém 
durante cinco anos ( 1995- 1999), próximo à Av. 
Almirante Barroso, onde se localiza a sede da 
Sudam. Infelizmente, estes antigos empreendi
mentos são atualmente onerosos aos cofres pú
blicos, pois, com o descaso em que vivem esses 
órgãos e a fa lta de fi scalização, a administração 
dos projetos é cada vez menos eficaz. 

Roselene Affonso 
Roseleneaff@yahoo.com.br 

Rio de Janeiro - RJ 

Nota da Redação: Em sua carta, a leito
ra Guilhermina Fernandes protestava contra o 
esvaziamento econômico de certas regiões, em 
decorrência, 110 caso, da privatização das tele
comunicações, o que permite a uma operadora, 
como a Te/emar, concentrar suas atividades ad
ministrativas num único ponto, desativando 
serviços nos olllros estados. A leitora, em sua 
narrativa, mostrava igualmente a queda de 
qualidade dos serviços, o que ela ilustrou com o 
desconhecimento de certas informações por 
parte do atendente da operadora telefônica. 

UM'IANHODE 
SANGUE 

Esclarecimento 
Em Cartas da edição 226, sob o títu

lo "Palestina", o leitor Roberto Macedo 
Júnior criticou os termos da reportagem de 
capa da edição 224 - "Um banho de san
gue" - ao con iderá-la pró-palestinos. A 
Re posta da Redação, que procura esclare
cer o leitor, é de au toria de Beatriz Bissio, 
também autora da citada reportagem. 
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Memélia Moreira 

Concorrência 
i ntern.acional 

Comissão visita Amapá 

niu com o ecretário-geral da pre idên
cia da República, Aloy io unes Fer
reira. a quem encaminhou documentos 
obre a ituação no e tado. 

O problema do governador do 
Amapá começaram quando este deci
diu apoiar a ida da CPI do Narco
tráfico a Macapá de pertando a ira 
de deputado e taduais. A partir daí, 

Governador João Alberto Capiberibe 

iniciou-se um processo de impeach
ment contra Capiberibe. O presidente 
da Assembléia Legislativa do Ama
pá, Fran Júnior (PMDB), teve seu 
nome incluído no relatório final da 
CPI do Narcotráfico da Câmara do 
Deputados. • 

Bancada da Amazônia 
quer CPI da Sudam 

dente a inoperância e a conivên
cia das averiguações de desvio 
de verbas" , dis e a deputada 
Grazziotin, que, durante audiên
cia pública do uperintendente 
da Sudam, mostrou fotos das 
obras paralisada do hotel. 

Abancada parlamentar da 
Amazônia quer apurar 
as denúncias de irregu

laridades na Superintendência 
de Desenvolvimento da Ama
zônia (Sudam), confirmadas 
pelo próprio dirigente da autar
quia, Hugo Almeida. Os depu
tados Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), Paulo Rocha 
(PT-PA), Luís Fernando (PPB
AM), Anjvaldo Vale (PSDB
PA) e Babá (PT-PA), que apre
sentou requerimento com pedi
do de CPI para a Sudam, pre-

tendem investigar todas as de
núncias sobre desvio de recur
sos, improbidade administrati
va, inoperância e conivência 
com irregularidades detectadas 
pelo Ministério Público. Esses 
parlamentares sugeriram ao go
verno que fosse nomeado um 
interventor para a Sudam por
que, acreditam, o Executivo es
tá sendo omisso frente às de
núncias, enfraquecendo mais 
ainda a superintendência criada 
para estimular projetos de de
senvolvimento na região. 

Deputado Paulo Rocha 

O caso mais escandaloso 
de irregularidade é o da constru
ção de um hotel que recebeu 
R$ l 6 milhões da Sudam, mas 
as obras de construção e tão 
paralisadas há oito anos. "É evi-

Ao informar que está em 
campanha para a in talação da 
CPI, Babá disse que faz parte 
do movimento "para impedir 
que o governo federal acabe 
com a uperintendência, susten
tando-se nessas irregularidades. 
Por is o, queremos a apuração 
de todas as ilegalidades, inclu
sive a participação dos filhos da 
diretora-geral , que criaram uma 
agência de assessoria, que vem 
sendo beneficiada pela superin
tendência". • 

C1ms 111 



Congresso volta 
no final de janeiro 

D
epois de muita indefinição, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso decidiu fazer a 
convocação extraordinária do Congresso para 

o últimos dias de janeiro, estendendo-a até à segun
da semana de fevereiro. A iniciativa do presidente se 
baseou na necessidade de os congressi tas votarem 
as medida provi órias, já editadas e reeditadas. 

Entre essas medida , a mais polêmica é a que se 
refere ao funcionamento do Ministério Público Fe
deral. FHC chegou a pensar em multar os procurado
re da República em R$151 mil, caso as investiga
ções feitas por eles não apontassem os crimes das 
pessoas denunciadas. 

A intervenção do Executivo mereceu uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Partido 
Democrático Trabalhi ta (PDT) junto ao STF. O Su
premo Tribunal Federal estava julgando a ação, 
quando se fechava a edição da coluna. • 

Ministro no rock 

Acompanhado 
dos ti tu !are 
das secreta

rias e de eu princi
pais a sessore , o 
ministro do Meio 
Ambiente, Sarney 
Filho emprestou 
seu apoio ao Rock 
in Rio rn, compare
cendo ao aconteci
mento que reuniu 
banda de rock de Ministro Sarney Filho 
todo o mundo, apre-
sentando, inclusive, bandas do lrã Camarões, Cabo 
Verde e Irlanda. No dia 20 de janeiro, Sarney Filho 
foi prestigiar um grupo musical dos índios 
Ashaninka, do Acre. Esses índios receberam apoio 
do Mini tério para se apresentarem no palco destina
do às minorias étnicas. • 

Cill!IIOS 111 

Orçamento da União 
fechou ano legislativo 

Aúltima sessão do ano legisla
tivo de 2000 aprovou, por 
aclamação, o Orçamento da 

União para o ano de 2001. Com um 
discurso emocionado, o senador A
mir Lando (PMDB-RO) afirmou que 
esse orçamento teve como principal 
preocupação a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade brasileira. 

"O povo há de entender que dei
xamos de lado interesses corporati
vistas para ir ao encontro dos anseios 
do próprio povo. Este orçamento é o 
melhor que já fizemos até hoje, por
que conseguimos buscar recursos 
para o setor social combatendo a cor
rupção, combatendo os crimes de 
sonegação", disse Lando, afirmando 
ainda que, apesar das melhorias, "há 
necessidade de e disciplinar a maté-

Senador Amir Lando 

ria orçamentária. Evoluímos, é claro, 
mas temos necessidade de ir mais 
longe. O Congresso marcou sua 
posição pelo social e mostramos 
onde buscar recursos: no combate à 
sonegação", afirmou o relator. • 

Organizações indígenas 
preocupadas com Plano 
Colômbia 

A
s organizaçõe indígenas da 
Amazônia, entre elas o Con
elho dos Povos Indígenas 

da Amazônia (Capoib) começam a 
manifestar preocupação com o Pla
no Colômbia que começa a ser de-
encadeado na região próxima à área 

conhecida por Cabeça de Cachorro, 
na fronteira do estado do Amazonas 
com o Peru e a Colômbia. A preocu
pação maior é dos índios tucanos, 
que vivem em São Gabriel da Ca
choeira. Eles temem ser vítimas não 

apenas das tropas que vão circular 
na área, mas, principalmente, das 
possíveis vinganças do narcotráfico. 

Os índios Marcos Terena, titu
lar da Coordenação de Defesa dos 
Direitos Ind~genas da Fundação 
Nacional do lndio (Funai), e Aze
lene Kaingang, assessora do presi
dente daquela instituição, querem 
explicações das autoridades brasilei
ras sobre o trânsito de tropas nos ter
ritório indígenas. A Funai não se 
manifestou. • 
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Porto Alegre 
contra Davos 

· medida de eguran a erão inten ificada em relação a 
Davo 2000. diz o jornal. O muni ípio de Davo negou à coordena
ção anti-Davo o direito de manife lar- e em 27 de janeiro, como 
olicitado. " o entanto. em janeiro de 2000. ape ar da proibição 

geral, a manife taçõe . 1.300 pe oas de filaram em Davo . O ba
lanço da confronta õe foran1: doi policiai ferido (quanto 
manife lante ?) e 100 mil franco de prejuízo ." 

O comunicado da coordenação anti-OMC uíça declara que a 
manife lação ai acontecer. "A autoridade porém, temem que este 
ano o número de manife lante eja maior que o do ano passado". diz 
outro jornal. o Giomale dei Populo. E comenta que o tribunal fede-

MP11sMP 

O 
governo voltou atrás e 
tomou a mexer na re
dação da Medida Pro

visória dos Procuradores, que 
estabelecia multa de até R$15 l 
mil contra integrantes do 
Ministério Público que abris
sem, contra integrantes do go
verno, ações que viessem a 
resultar em nulidade da acusa
ção. Apesar da resistência do 
Planalto, o ministro José Gre
gori, da Justiça, anunciou a no
va redação da MP. 

Tomada como represália 
do governo aos procuradores 
que têm se notabilizado nas 
apurações de escândalos, a MP 
da multa milionária agitou 
meios políticos e jurídicos, 
além de despertar estranheza na 
opinião pública, sobretudo por
que a medida surgiu quando o 
Ministério Público decidiu pro
cessar o filho do pre idente, 
Paulo Hemrique Cardoso, por 
irregularidades na montagem 
do pavilhão brasileiro na Feira 
de Hannover, na Alemanha, 
quando se gastaram perto de 
US$20 milhões em contrata-

Populares enfrentam a polícia em Davas, Suíça, na reunião de 2000 

ral uí o riti ou a d i ão da autoridade do Gri on de emitir a 
pr ibi ã geral d manife tação durante todo um dia. 

Jo ' Bové, o líder sindicali ta camponê francês, que foi uma 
da personalidade no protesto em Davas, em janeiro de 2000, decla
rou qu não tem mai nada a dizer ao responsáveis mundiais da eco
nomia, cuja legitimidade ele não reconhece. "Enquanto e realiza o 
fómm econômico mundial de Davas, vou estar em Porto Alegre, 
para a realização de outra mani fes tação de envergadura. Com repre-
entante de movimentos ecológicos e camponese , vamos realizar 

no o próprio Fórum Econômico Mundial, que será o outro lado do 
que e realizará em Davo " (Le Ma1i11 , de Genebra). 

O rico temem. Foi São Francisco de A sis que, aconselhado 
por um bi po a a egurar ben materiai à ua ordem, declarou: 
"Senhor bi po, se tivé semos propriedade , seríamos obrigado a 
ter um exército para nos defendermo ... " • 

Marcos Arruda - PACS e Rede Brasileira 
de Socioeconomia Solidária 

ções de erviço fei tas em a 
devida licitação, beneficiando 
parentes de outras figuras liga
das ao governo. 

Apesar do recuo do go
verno, os procuradores man
têm-se em alerta e exigem o 
cancelamento de outras puni
ções mantidas na segunda 
redação, como a demissão do 
cargo. 

Setores políticos e jurídi
cos ressaltam que essas puni
ções igualmente drásticas na 
nova MP conservam o risco 
de transformar o Ministério 
Público do país numa institui-

Juiz Nicolau: investigação 
importante dos procuradores 

ção acovardada, quando se 
tratar de investigar integrantes 
do poder do momento. • 
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Premio Golfinho de Ouro 
O 

trabalho de envolvido pela jornali -
ta Beatriz Bissio em prol do meio 
ambiente, há mais de 10 anos, valeu 

à diretora das revistas Ecologia e Desenvol
vimento e cadernos do terceiro mundo o 
Prêmio Golfinho de Ouro, conferido pelo 
Con elho Estadual de Cultura do Rio de 
Janeiro. 

O Golfinho de Ouro é atribuído a per o
nalidade que se de tacam no cenário cultu
ral, artí tico e profi ional do Rio de Janeiro, 
com contribuiçõe , iniciativa e criações que 
enriqueçam a formação cidadã da população 
bra ileira. 

Além de Beatriz Bissio, laureada na 
área de Meio Ambiente, entre dez personali
dades, foram premiados Lígia Fagunde Tel
les (Li teratura), o cineasta Zelito Viana 
(Cinema), o cartunista Ziraldo (Comunica
ção), o ator e compo itor Mário Lago, o pin
tor Carlos Scliar (Arte Piá tica ), o arquite
to Sérgio Bernarde (Ur-banismo e Pai agis
mo), o ator Antônio Pedro (Artes Cênicas), 
o físico Luiz Pinguelli Rosa (Ciências), Au
gusto Sampaio (Educação), Nicolau Martin 
de Oliveira (Música), Edson Felipe Macha
do (Patrimônio). 

A solenidade de entrega da premia
ções, no dia 28 de dezembro, marcou tam
bém a inauguração do Anexo do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. O novo prédio, 
de 12 andares, abrigará toda as ativ idades 
de ensaio do corpo de baile, coro e orque tra 
do Municipal. 

Na mesma olenidade, o governador 
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Anthony Garotinho entregou o Troféu Es
tácio de Sá, conferido a instituições, cujas 
ações se distinguiram em favor da comuni
dade fluminense. Na área de Meio Am
biente, a entidade indicada foi a Fundação 
Brasileira para a Conservação da Natureza 
(FBCN). 

A Fundação Sítio Burle Marx (Urba
ni mo e Paisagismo) foi outra iniciativa de 
significado ambiental laureada. Também 
foram premiados com o Troféu Estácio de 
Sá o Instituto de Microbiologia da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
(Ciências), a Associação Brasileira de Im
prensa - ABI (Comunicação), a Federação 
de Teatro Associativo do Rio de Janeiro 
(Artes Cênicas), a Lithos Edições de Artes 
(Arte Plásticas), a cooperativa Fora do Eixo 
Filme (Cinema), a Fundação acional do 
Livro Infantil e Ju venil (Literatura), o 
Centro Cultural Franci co Mignone (Mú
sica) e a Sociedade de Amigos da Casa da 
Flor (Patrimônio). 

Na área de Educação, a instituição 
escolhida foi a Fundação Darcy Ribeiro, 
presidida por Tatiana Memória. 

A fundação vem se distinguindo pela 
preservação e divulgação das obras e inicia
tiva do educador, indigenista ensaísta, 
romancista, poeta e administrador público, 
vice-governador e senador Darcy Ribeiro, 
fundador da Univers idade de Brasília e da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
e criador dos Centro Integrados de Educa
ção Pública, os Cieps. • 

A arte 
regenera 

M eninos infratores cariocas 
fizeram um programa dife
rente no dia 9 de janeiro: 

visitaram a exposição "Brasileiros", 
de Antonio Veronese, no Museu 
Nacional de Belas Artes, no Rio. Esse 
grupo de meninos, já considerado 
apto para o retorno à sociedade, faz 
parte do projeto "Ressocialização de 
Meninos Presos", mantido por An
tonio Veronese há 16 anos dentro de 
presídios de infratores. Neste período, 
6.000 meninos e meninas foram aten
didos. A estratégia do projeto é colo
car infratores em contato com mani
festações artístico-culturais, como 
forma de restaurar a auto-estima e a 
dignidade desses meninos. Durante o 
curso, eles pintam a óleo, ouvem mú
sica, discutem política e filosofia, 
visitam exposições, vão ao balé, ao 
teatro, a espetáculos musicais. 

"Estética é remédio", afirma 
Veronese, diante da constatação de 
que 56% dos meninos atendidos têm 
as penas diminuídas ou canceladas 
após o curso de ressocialização, devi
do à radical modificação comporta
mental que experimentam. • 

Roubo 
de armas 

U 
m soldado morto e outro gra
vemente ferido, na primeira 
semana de janeiro, parecem 

indicar que a ousadia das quadrilhas 
não vai diminuir no novo século. Para 
roubar fuzis de sentinelas, traficantes 
da favela do Muquiço, na Zona Oeste 
do Rio, atacaram guaritas de instala
ções ligada à Vila Militar, colocando 
o próprio exército no rol de vítimas 
da violência urbana. • 
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Portal novo 
ce/Jrade@ce/Jrade 

O que. então. e tá arrendo? 
nova mi ão pel liberdad impõe n -
te tempo de dem ra ia? Em manife to, 
O ar ieme er e Renato Guimarãe e·
plicaram o moti o pelo quai e enti
ram compelido a reativar o Cebrade. ago
ra pela via da omunicação in tantânea da 
rede mundial de computadore (internet). 

"O Cebrade firmou ua pre ença hi -
tórica. como in tituição que de empenhou 
papel relevante para o fim do regime mili
tar. Porém na medida em que eram con
qui tadas a anulação do AI-5, a ani tia, a 
liberdade de organização dos partido polí
tico e a liberdade indical. ele percebeu a 
mudança e achou que podia e devia air de 
cena. Dezes ete ano pas ado , contudo, 
vemos surgir novamente no Brasil uma 
si tuação que requer uma ação de caráter 
patriótico e democrático que, semelhante à 
que exerceu o Cebrade, não seja dependen
te de um partido político-eleitoral. um 
mundo submetido a rápidas e profundas 
mutações em todos os planos - político, 
econômico, tecnológico - , as instituições e 
partidos gerados ou fortalecidos na vigên
cia da Constituição de 88 perdem credibi li
dade e capacidade de projeto. 

O país parece de fato governado por 
uma máquina externa e estranha a seus 
interesses, que atua por cima das institui
ções legais. Ela se apóia em milhares de 
medidas ditas provisórias, mas que se 

. ~" 

~ OCEBRADE 

• Cw ds Aettsentaclo 
• F rmu!ooo de •-roM 
• O gu• t o CEBRADE 
• Morufesto de Fund•çlo 
• ôrÍtlos dg:etiv9s 

Est• tum• pqina qpttwtnlal ~ 
fbt um• tnbdadt ,_, fins l\KA.bvo1 
dertinada • promav..· o, dnàto, humanos • • 
dtft.OCRCi, tal como ut, uplaat•do tffl seu 
NIPfhsto dt FundtsiP Esta p(p\t nlo 
n:c.bt rttn"l:luiçto ft\tltnal p.10, IUVIÇOI que 
pruta t stri runbdt. p.Jo tdbrço dt um, 
ptqutnt tqwpt dt voluotino,. Pos ino. nlo 
pagd pt1o, lt1'V\ÇOI da lAduçlo • OULrol 
qut !h• 1tno prtdados. nm dimto, ptlo, 
ltl'lOt qua dawlgvi. tnqutnto dunr uu 
•wtncia dt fbnt.u ••ttntu: dt rtcuno,. T &is 
1trnço1 • dan:ito, lht rulo udidos por,aoto 
lfll'--ltmt:nlt. A}&\I .. quit. apuar dt nono, 
~, p.,.. t'fttar qut u to 1cooltça. 
1'f'tõl~tnl• trnr lm tuto "º •caw 
ttpubltudo ttffl tut t.Ulonuçlo • quasu 
rttn-lo da p""'' obtu( u tt ruuttado 
tpt.nH co,o. uat mtnngt.m ckng,da 10 
~ ncl&mando por uto.. Qutm ,tüvv 
.. pau, dt ltlSM pt'ÓpnOI ou dt ltl'CtuOS 
qut J',llgue nbuu\ nut1 p'-gul, ptla 
q\&Uld.c:&. t O ltor 11,Ut Cor\bvutm,. I 
tolaaiado t. u.v...Jo, t. nós. po, cormo 
tlttr6t:laco ou ~ JWll.ndo l n,.uuagta\ 
H\l no.•. tndmço. tlltfon• • profiul~ 
......, como a autonzaçlo do autor p..-a a 
~lo. ou o, a110, dt loct.kd..lo. 

~ lnfonnaç6es e Debates 

• 'Prosra,naMínimo" 
o Pro1eto de Prosra.ma 
o~ 
o Emu-Sader 

• 'Globahz:açlo' 
o O Cosmopobbsmo de Çócoras 
o Un déht.teux despotisme 
o Um dehct0s0 desp9bpno 
o Rubens R.Jcupero 

• "Drogas" 
o The Intem oonal Prns Complex 

• • Artigos de Oscar Niemeyer· 
o~ 
o Quetem nos çoloruzarl 

O Cebrade animou a luta pela reconstitucionalização do país e agora volta por julgar necessário 
um trabalho de conscientização política contra riscos que eram impensáveis para todos 
os que acreditavam que a democracia brasileira seguiria caminho tranquilo 

eternizam, na mai de enfreada corrup
ção e numa mídia cada dia mai onipre-
ente. manipulada e manipuladora. A 

maioria da população dá eguida mos
tra de de contentamento e até de revolta 
com e e e tado de cai a , ma e vê 
impotente em meio de tran formar eu 
e tado de ânimo em ação política, respon
dendo a i to com ab tenção e indiferença 
pela vida in titucional. 

Sem de prezo aos partidos existentes 
e às in tituições vigente , e até com partici
pação e aj uda deles, é nece ária questio
nar o regime político corrompido, a ordem 
jurídica viciada, as regulaçõe econômicas 
e saciai que puseram o Brasil em odioso 
destaque entre os países mais miseráveis 
do mundo. Mas que tudo, é preciso mudar 
a inserção submissa do país nas redes de 
coerção internacional submetidas aos inte
resses de expansão das grandes potências, 
especialmente dos Estados Unidos, onde 
atuam sem freio corporações privadas de 
especualação financeira, muitas delas en
volvidas com lavagem de dinheiro de ori
gem criminosa. Impõe- e inverter o sentido 
do modelo que preside o processo econô
mico interno, que é perverso para a maioria 
trabalhadora e para os interes es nacionais. 
É preciso dar conta de que a nação está 
submetida a crescente degradação social e 

cultural, que já a ume traço de guerra 
civ il travada pelas grandes massas de 
excluído contra a elite dominante - uma 
guerra ainda em fase inicial , ma já brutal
mente perceptível. 

Fazendo face ao desafios que a com
plexidade do acontecimentos em curso no 
mundo colocam para a inteligência e cora
gem política do democrata , é urgente 
procurar os caminhos que ajudem a trans
formar os modelos de governo hoje domi
nantes num entido favorável ao povo e ao 
país, enquanto a este ainda re ta - confor
me advertiu há pouco Cel o Furtado - inte
gridade bastante para sua ambição de tor
nar-se uma nação grande e pró pera. 

Os governos que se sucederam à dita
dura militar não atenuaram esse quadro de 
carências da sociedade bra ileira, quando 
não o agravaram. A bandeira de fundação 
do Cebrade mantém, hoje, em pleno vigor, 
e a parti r dela pensamos ser oportuno pro
mover o trabalho de memória e congraça
menta a que nos propomo . " 

Assim, o cebrade está recomeçando a 
ação em www.cebrade.com.br, recebendo 
mensagens no endereço cebrade@cebra
de.com.br ou pelo fax (2 1) 267-6388. 
Cartas devem ser enviadas para Cebrade -
Av. Atlântica, 3.940/Cobertura - CEP 
22070-002, Rio de Janeiro/RJ). • 
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O que eles dize-rn ... 

"Essa moça foi vilipendiada" 
Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, referindo-se à diretora 
de fiscalização do Banco Central, 

Tere a Grossi, considerada pelo MP 
como envolvida na liberação de 
US$1,6 bilhão para o banqueiro 

Salvador Cacciola, atualmente foragido na 
Itália. Segundo FHC, o MP excedeu-se 
em acusar Teresa de ter sido favorável 

à concessão do dinheiro a Cacciola, 
que naquela ocasião estava falido 

"Estamos diante do absurdo de consta
tar que chegar aos 70 anos - em vez de um 
triunfo, como já disse um pensador - é 
culpa suficiente para caracterizar justa 
causa. Oxalá não venham os tempos em 
que envelhecer seja crime doloso" 

Desembargador Cármine Antônio 
Savino Filho, do Rio, ao criticar 

o preceito constitucional que impõe 
apo entadoria compulsória, 

aos 70 anos, aos funcionários 
públicos, quando, em sua opinião, 

ainda teriam muito a dar 
à administração pública 

"Ele está machu_cando muito a minha 
imagem" 

Falb Saraiva de Farias, apontado 
pelo ministro Raul Jungmann, 
do Desenvolvimento Agrário, 

como o maior grileiro de terras no país 
e provável testa-de-ferro 

de organizações 
internacionais interessadas 

na Amazônia e de narcotraficantes 

"Quero que o ministro apre ente a 
provas da grilagem para tomarmos as pro
vidências" 

Juíza Marinildes Costeira de Mendonça 
Lima, corregedora, ao rebater críticas 

de Raul Jungmann à Justiça 
amazonense, que ele considera desatenta 

às irregularidades praticadas 
nos cartórios do estado 

"Apresentar os revoltosos (da Conjura
ção Mineira) como um grupelho de sonega
dores de impostos é ignorar o quadro inter
nacional em que fermentava não só a deca
dência do colonialismo mercantilista como 
o vendaval republicano soprado no Novo 
Mundo desde a grande Revolução Ameri
cana. Lá também os revolucionários usa
vam cu lote e revoltavam-se contra a voraci
dade tributária da Inglaterra" 

Deputado Aldo Rebelo, no artigo 
'Nova história oficial', na Folha de S. 

Paulo, criticando a coleção editada pelo 
PSDB, na qual, segundo o deputado, episó

dios marcantes da história brasileira sofrem 
uma releitura e ganham uma interpretação 

distorcida, pela qual são menosprezados 
vultos históricos que pautaram suas ações 

por um projeto nacionalista 

"Ele gostava de brincar de pega-pega. 
Era inteligente" 

Mercedes Figueiredo, 102 anos, colega 
de infância de Juscelino Kubitschek 

"Eu tenho que ter compostura.( ... ) 
Não tenho que estar interferindo em outro 
Poder. ( ... ) Tem muito tempo ainda e vou 
fazer ainda muita coisa pelo Brasi l. Mas, 
com tantas dificuldades, não posso dizer 
que estou satisfeito. Acho que um brasilei
ro que se sente atisfeito é cínico" 

Presidente FHC, eximindo-se 
de explicitar suas preferências para 

as presidências da Câmara e do 
Senado, na disputa que vem abalando as 

bases parlamentares do governo, no JB 

"Se você me perguntar se estamos em 
um bom momento de nossa amizade, eu 
diria que não. Qualquer arranhão vai influir 
em 2002" 

Deputado Inocêncio Oliveira, 
comentando o papel desestabilizador 

do presidente Fernando Henrique Cardoso 
sobre sua candidatura à presidência da 

Câmara, para a qual o Planalto aposta em 
Aécio Neves, do PSDB 

"A multa é ruim? Tira a multa. 
O objetivo não é perseguir ninguém, 
é aperfeiçoar o Brasil" 

Presidente Fernando Henriqµe 
Cardoso, comentando a nova redação 

da MP que cancela a multa contra 
procuradores que movam ações judiciais 

sem fundamento, como vem se queixando 
o governo, no JB 

"Estão instituindo a figura do 
juiz telepata. Como é possível um juiz 
concluir que o procurador já sabia 
da inocência do acusado?" 

Procurador Luiz Francisco de Souza, 
de Brasília, criticando a nova MP 
que retirou a punição pecuniária, 

mas manteve outras ameaças e atribuiu 
aos juízes decidir se um integrante 

do Ministério Público agiu de má-fé 
contra um acusado que antecipadamente 

sabia ser inocente, na FSP 

"O que vai acontecer é que todo 
mundo, inocente ou não, já na fase 
de defesa do processo, vai alegar que 
o procurador sabe que ele é inocente. 
Isso vai confundir à atrasar o pro
cesso" 

Procurador Guilherme Schelb, 
de Brasília, comentando a mesma 

nova redação da MP dos Procuradores, 
considerando que as investigações contra 
agentes do governo ficarão prejudicadas 

"Venho cobrar a divulgação dos rela
tórios existentes sobre a Sudam, que já 
estão nas mãos das autoridades, em particu
lar do ministro Fernando Bezerra" 

Senador Antonio Carlos Magalhães, 
cutucando o Planalto em busca de um veto, 

em mais um episódio de sua luta contra 
a candidatura do presidente do PMDB, 

Jader Barbalho, à presidência do Senado, 
a quem acusa de envolvimento 
em irregularidades na Sudam 
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O MST, a abolição 
e o economista 

12 

Mais de um século após a abolição da escravatura, a sociedade brasileira 
contínua a dever a si própria a conclusão daquele extraordinário movimento 
social: democratizar a produção e distribuir a terra ociosa aos desprovidos 

Mário Maestri* 

O 
QUE TEM A VER "ALHOS" COM 
"BUGALHOS"? o que tem a 
ver o Movimento dos Traba
lhadores Rurais sem Terra 
(MST), neste início de sécu

lo XXI, com o Abolicionismo, de fins 
do Oitocentos? Tudo! Ao menos para 
Celso Furtado, que acaba de compará
los e defini-los como os mais significa
tivos movimentos sociais brasileiros. 

Declaração que causou compreensível 
perplexidade, considerando-se as ava
liações em geral opostas sobre os dois 
acontecimentos, entre progressistas e 
esquerdistas brasileiros. 

Sobre o MST existe consenso po
sitivo. Mesmo quando seus métodos 
plebeus desgostam, aceita-se que é o 
único movimento que pauta a ação das 
elites e do governo, obtendo conquis
tas populares insofismáveis. Sobre o 
Abolicionismo, ao contrário, cons-

truiu- e visão negati va quase unâni
me. A Abolição tem sido apresentada 
como coisa de "branco", armadi lha 
para "libertar negros" sem trabalho 
nem indeni zação. 

A polêmica declaração de Furtado 
parte de visão mais complexa do Abo
licionismo, nascida da apreciação da 
formação social bras ileira como um 
todo. Em verdade, alguns poucos ana
listas vêem na Abolição a única revolu
ção social brasileira vitoriosa. 
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Sociedade escravista 
A partir de 1532, cativos - primei

ro americanos, a seguir africano - labu
taram nas co ta e sertões do Brasil, 
produzindo riquezas de que usufruíram 
muito marginalmente. Por 366 anos, o 
escravismo organizou a sociedade bra
sileira, que, essencialmente, se dividia 
em amos e cativos. 

A violência e a desacumulação re
lativa eram características es enciais do 
escravismo, bri lhantemente elucidadas 
pela tese de Jacob Gorender, O escra
vismo colonial, de 1978. 

O funcionamento do escravismo 
determinava que milhões de trabalha
dores fossem literalmente con umi
dos na produção e parte substancial 
das riquezas fosse expatriada pelo 
tráfico transatlântico de trabalhadores 
escravizados. 

A Revolução Abolicionista foi incapaz de 
impor a distribuição de terra aos ex-cativos 

CIHOS11) 

A dominância do trabalho livre 
constituía a chave do desenvolvimento 
histórico, como lembrou Benjamin Pé
ret, em Que foi o quilombo de Pal
mares?, de 1956. 

Salvo engano, em forma pioneira, 
o marxista-revolucionário francês e fim
dador do surrealismo assinalou, magis
tralmente, que a saúde de Palmares e da 
sociedade brasileira encontrava-se na 
destruição geral do escravismo. 

Porém, por séculos, os senhores 
mantiveram ferreamente a ordem mal
dita, impedindo que setores livres 
apoiassem a resistência dos cativos, que 
seguiram lutando pateticamente sós 
contra a escravidão. Apenas nos anos de 
1860, deram-se as condições para a gê
nese do emancipacionismo, como eluci
dou, magnificamente, Emília Viotti da 
Costa, em Da senzala à colônia, traba
lho publicado em 1966. 

Revolução social 
Nos anos de 1880, finalmente, 

o abolicionismo dividiu a sociedade 
brasileira de forma vertical e pariu o 
primeiro movimento social nacio-
nal. 

O abandono pelos abolicionis
tas radicalizados, dos di cursos nos 
salõe e no Parlamento, em prol da 
união, orgânica e programática com 
os trabalhadore escravizados, en e
jou a multitudinária fuga de cativos 
dos cafezai , desde o final de 1887, 
pondo fim à escravidão, como histo
riou Robert Conrad no clássico Os 
últimos anos da escravatura 110 

Brasil, de 1975. 
Única revolução social vi torio

sa no Bra il a Revolução Aboli
cionista extinguiu o modo de produ
ção dominante por três éculos e 
unificou juridicamente os trabalha
dores nacionais. Porém foi incapaz 
de impor parte do programa refor
mista e democrático que propunha, 
ex plicitamente: a distribuição de 
terra aos ex-cativos. 

1 BRASIL Questão agrária 

Ordem latifundiária 
Em 15 de novembro de 1889, a 

República propiciou golpe mortal no 
Abolicionismo, pondo fim, por déca
das e décadas, a qualquer movimento 
social reformista nacional. À exclusão 
do Rio Grande do Sul, a nova ordem 
federalista entregou o poder aos lati
fundiários estaduais, que instauraram a 
paz dos proprietários nas cidades e nos 
campos do Brasil. 

A seguir, a violência impôs, e o 
racismo científico, o positivismo com
teano e o elitismo tradicional justifica
ram a exclusão dos trabalhadores, cons
titucionalmente cidadãos, da gestão dos 
assuntos públicos. Ao nível das percep
ções atuais, o sucesso da contra-revolu
ção republicana tem encoberto o senti 
do da Revolução Abolicionista, agora 
relembrado, com fina sensibilidade, por 
Celso Furtado. 

Espécie de abolicionismo moder
no, o MST criou movimento multitudi
nário nacional em prol da democratiza
ção social efetiva que, mesmo não pro
pondo superações da institucionalidade, 
questiona-a na sua essência, ao exigir, 
simples e prosaicamente, verdadeiras 
abnorrnalidades sociais, como terra para 
os sem-terra, casa para os sem-teto, tra
balho para os desempregados. 

A genial analogia de Celso Furtado 
assume conteúdo inesperado e canden
te, ao desvelar que, ao lutar pela concre
tização de tarefas democráticas propos
tas inutilmente quando da Abolição, o 
MST e o movimento social brasileiro 
enfrentam-se com a necessidade impe
riosa de dar novo conteúdo à revolução 
realizada pelos abolicionistas e cativos, 
há quase 120 anos. • 

•Professor do Programa de Pós
Graduação em História da Universidade 

de Passo Fundo (UPF) e autor, entre 
outros, de O escravismo no Brasil / 6 g 

ed., São Paulo, At11a/, 1997, e A segunda 
morte de Castro Alves: genealogia críti

ca de um revisionismo. Passo Fundo: 
EdiUPF, 2000. E-mail: maestri@via-rs.net 
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1 BRASIL Trabalho 

Mesmo diante do imenso litoral que se 
apresentava como uma porta aberta 

para o mar, não houve no Brasil, em nenhum 
momento, desde a colonização, grande interesse 

pela pesca. Por essa razão, a atividade e o 
pescador sempre estiveram marginalizados na 
nossa economia. A expulsão dos pescadores 

de áreas tradicionais é hoje promovida 
pela expansão dos loteamentos à beira-mar 

Pescador 
artesanal, 
herói no mar 
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Graça Kater* 

O 
INTERESSE DE OCUPAÇÃO DO 

território brasileiro e tava 
ligado à organização de em
presas colonizadoras, que, 
através de seus donatários, 

deveriam propiciar a expansão do capi
tal mercantil com o desenvolvimento da 
agricultura tropical da cana-de-açúcar, 
que encontrava no Brasil condições ple
namente favoráveis. Pensava-se, portan
to, nos lucros que adviriam do açúcar tão 
procurado na Europa por volta dos sécu
los XVI e XVII. Assim, o processo de 
ocupação do espaço litorâneo, especial-

mente o litoral do ordeste brasileiro, 
ficaria ligado à atividade agrícola, que 
nessa fase da no a história necessitava 
de portos para o escoamento da produ
ção açucareira destinada à Europa. No 
entanto, as comunidades que foram ab
sorvidas pela agricultura canavieira e 
que se encontravam em área intersti
ciais dedicaram- e à produção de gêne
ros de subsistência, como a farinha de 
mandioca, o peixe e outros produtos 
destinados ao consumo interno. 

Surgia, então, a atividade pesquei
ra. Mesmo diante do imenso litoral que 
se apresentava como uma porta aberta 
para o mar, não houve, em nenhum mo
mento, grande interesse por essa ativi-

dade. Por tal razão, a pesca e o pescador 
empre estiveram marginalizados no 

processo de nossa economia. 

Técnicas tradicionais 
A pesca artesanal, no seu proces o 

produtivo, apresenta ainda um nível de 
desenvolvimento aquém do avanço tec
nológico nesse setor. O nível de produ
ção, apesar de er qualitativamente 
bom, deixa muito a desejar no aspecto 
quantitativo; em decorrência dis o, fica 
o pescador envolvido pelo níveis de 
pobreza que estão caracterizado no 
proce so de produção e na relaçõe de 
produção, considerando-se "que toda 
sociedade deve reproduzir- e, deve pro
ver a ua população e recompor seu 
estoques físicos". Quer dizer, a socieda
de deve empenhar- e, obrigatoriamente, 
no processo de produção material , que 
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constitui, na verdade o ponto de parti
da e garantia de ua própria existência. 

Dentro desse contexto, merece 
considerável atenção o que diz respeito 
à sobrevivência das comunidade de 
pesca do Norde te. A julgar pelo grada
tivo de aparecimento das vilas de pe -
cadore , inclu ive o desaparecimento 
das próprias jangadas - essas comunida
de vêm sendo ameaçadas e vitimadas 
por um proces o decorrente do chama
do "avanço do desenvolvimento". A ex
pulsão dos pe cadore , a ocupação da 
praias pelo loteamentos, além da ex
ploração dos pescadores no preço pago 
pelos atraves adores, caracterizam si
tuações incontroladas em diferente lo
cais da co ta brasileira. 

Na pesquisa A pesca artesanal em 
Pemambuco, que desenvolvemo , 
ficou patente a nossa preocupação em 
relação ao "desamparo legal" em que 
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vive o pescador artesanal. O próprio 
referencial histórico sobre esse tipo de 
atividade extrativa em nenhum momen
to teve destaque dentro do circuito su
perior da economia, ficando sempre co
mo o homem que exerce uma atividade 
de ub istência. 

O capitalismo. que aqui e expan
diu, não e tava interessado na pe ca 
como fonte de renda para o comércio 
externo. Daí uma marginalização que 
aconteceria não somente diante daquela 
economia interna. Os organismos que 
regulam a pesca ou o pe cador exi tem 
apenas como mecanismos de poder: são 
na realidade instrumentos para controlar 
a potencialidades econômicas e fun
çõe estratégicas que e inserem no 
e paço marítimo. 

A pesca artesanal, que diante da 
pesca industrial , ainda exerce destacada 
po ição na produção pesqueira, mesmo 

1 BRASIL •mm!í\•11 
O IV Plano Nacional de Desenvolvimento 
da Pesca reconhece que a falta 
de capacitação do pescador, a lenta 
transferência detecnologia, as dificuldades 
de acesso ao mercado e a falta 
de infra-estrutura para conservação 
do pescado levam o pescador à sujeição 
ao intermediário 

sendo assim reconhecida, nunca teve 
amparo em forma de incentivos, para 
que possa promover a modernização 
que lhe é necessária. 

O IV Plano Nacional de Desen
volvimento da Pesca ( 1980-1985) reco
nhece que os problemas que impedem a 
modernização da pesca artesanal são: 
a) a falta de capacitação do pescador; b) 
a lenta transferência de tecnologia; c) as 
dificuldades de acesso ao mercado; d) a 
falta de infra-estrutura para conservação 
do pescado, o que leva o pescador à 
sujeição ao intermediário; e) a falta de 
linhas de crédito; f) a falta de uma polí
tica de proteção ao local de trabalho do 
pescador artesanal. 

O plano reconhece os problemas, 
mas falta-lhe a execução. Mas o que 
realmente necessitam os pescadores 
artesanais são condições financeiras 
para viabilizarem a renovação dos 
meios de produção, imprescindíveis às 
suas atividades no mar e em terra. 
Esses condicionamentos já citados são 
os responsáveis diretos pelo baixo 
nível de desenvolvimento em que se 
encontra a pesca artesanal em todo o li
toral do ordeste. 

Em sentido inverso, no entanto, o 
pescador assemelha-se ao homem sem 
terra. Este, na maioria das vezes, pos
sui o instrumento de trabalho, mesmo 
rudimentar, mas fa lta-lhe a terra para 
trabalhar. 

O pescador tem acesso ao objeto de 
seu trabalho - o mar - mas nem sempre 
possui os meios de executá-lo. • 

• Graça Kater é professora do Departamento 
de Ciências Geográficas, da Universidade 

Federal de Pemambnco (UFPE) 
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Un1 n1al que 
nasce no peito 
O câncer de mama contínua a matar milhares de mulheres brasileiras. 
A nossa medicina está na linha de frente das pesquisas e do tratamento, mas 
ainda falta maior conscíentização da mulher para perceber a doença no primeiro 
momento, quando as terapias podem dar certeza de cura 
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S 
Í !BOLO DE FEMINILIDADE. O 

eio ão moti o de orgulho 
para a mulher e admiração para 
o homen . Por ua alorização 
erótica e também pela função 

de amamentação, a mulher teme vê-lo 
afetado e. por i o. o câncer de mama é 
prova elmente o mai temido. A fre
qüência é muito alta e o efeito p ico
lógico do tratamento afetam a percep
ção da exualidade e da própria imagem 
pe oal. Além di o, pode er fatal. 

O ho pilai e centros de pesquisa 
dedicados ao câncer de mama, em todo 
o Brasil, estão na linha de frente da pe -
quisa genética e desenvolvem projeto 
de prevenção. através de Bancos de 
DNA, para investigação e diagnóstico 
precoce na população considerada de 
alto risco. Há a ação de voluntários que 
se multiplicam para levar conforto às 
pacientes e seus familiares, e até progra
mas de computador começam a ser uti
lizados como recursos para o monitora
mento da doença. 

A mastectomia (retirada total da 
mama afetada) já pode ser contornada 
com técnicas modernas de reconstrução 
mamária. Mas a precária infra-estrutura 

do ho pilai , a de informação e o medo 
da pe oa em relação à doença fazem 
com que o Bra il apre ente mai e ta 
contradição: menor registro, em relação 
ao paí e de envolvido , porém maior 
número de óbito . E tima- e que uma 
em cada nove mulhere pos uam a 
doença, enquanto no E tado Unido , 
por exemplo, a proporção é de uma em 
cada cinco mulheres. A percentagem de 
mulhere que perdem a mama, no 
Brasil, também é superior: 85% contra 
25% nos países desenvolvidos. 

De toda as mulheres que contraem 
a doença. apenas 3,5% podem alcançar 
a cura completa. 

Fatores de risco 
A doença co tuma ter maior índice 

nos grandes centros urbanos. Uma pes
quisa realizada pela Organização Mun
dial da Saúde (OMS) revela que fatores 
ambientais e geográficos também po
dem definir um maior ou um menor 
nsco. 

Segundo a pesqu isa, as japonesas 
quase não têm a doença, quando vivem 
no Japão. As que moram nos Estados 
Unidos, porém, apresentam a mesma 
incidência que as norte-americanas de 

origem européia. O mesmo acontece 
com a negras nigerianas, que, ao se 
mudarem para Detroit, nos Estados 
Unido , aumentam a po sibilidade de 
contrair esse tipo de câncer. 

Os pesquisadores já admitem até 
que ocorra aumento da incidência devi
do a fatores ociais. As negra nos EUA 
têm maiores taxas de morte por câncer 
de mama, devido a baixos níveis de 
renda e a outros fa tore sociai , que difi
cultam o tratamento. 

A doença também pode ler causa 
hereditária. Na realidade, as causas de 
câncer de mama ainda são desconheci
das e, infelizmente, qualquer mulher 
pode vir a ter o risco de contrair câncer 
de mama. No entanto, há determinados 
grupo de mulheres com mais possibi li
dades de terem a doença. Quer dizer, 
apresentam condições favoráve is ao 
de envolvimento do mal, comparadas à 
popu lação femini na em geral, que não 
apresenta esses fatores . O histórico fa
miliar constitui o fator de risco mai, im
portante, e pecialmente se o câncer 
ocorreu na mãe ou irmã, se foi bilateral 
e se surgiu antes da menopausa. 

Até hoje, os cientistas identifica
ram dois genes associados ao câncer 
de mama: o BRCA I e o BRCA2 
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(Breast Cancer, gene I e 
2) . As mutações no 
BRCA I e BRCA 2 são 
respon áveis por 5% a 
7% do ca o da doença e 
re pondem também por 
uma fração de tumores de 
ovário, câncer da próstata e 
de intestino grosso. Os cien
tistas estimam que uma, em 
cada grupo de 500 pessoas, pos-
sua essa mutações e 8,5% delas 
apresentam tumores de mama antes 
dos 50 anos. 

Por minuto, 17 casos 
Entre as mulheres, no Brasil, o cân

cer de mama ocupa o primeiro lugar em 
incidência nas regiões Nordeste, Sul e 
Sudeste, sendo responsável, respectiva
mente, por 22%, 4% e 24,% dos novos 
diagnóstico de neoplasia. Nas regiões 
Norte e Centro-Oeste, ele só é superado 
pelo câncer de colo uterino. O Pró-On
co/INCa aponta um total de 35 mil ca-
os novo ao ano (23% do total de neo

plasias em mulheres), o que ignifica 
também 17 caso a cada minuto. Dos 5 
a 7% de histórico familiar, em geral 
50% dos casos são diagno ticados 
quando a doença já está em fase avança
da. Hereditário ou esporádico, o núme
ros são alarmante , porque o diagnósti
co precoce poderia prevenir e diminuir 
dra ticamente as incidendências do mal 
na próxima geraçõe . 

As mulhere que já apresentam a 
doença em uma das mamas têm proba
bilidade de vir a desenvolvê-la na outra 
mama, já que todos os fatores determi
nantes da doença (genéticos, hormonai 
etc.) permanecem e se direcionam à ou
tra mama. Um estudo publicado no 
Joumal of lhe Ca11cer fllsli/11/e (1999) 
afirma que o estres e causado pelo diag
nóstico e pelo tratamento cirúrgico di
minui a imunidade celular na pacien
tes. Os especiali ta conclu íram que, 

. quanto maior o nível de estre se, menor 
a ati vidade das cél ulas ki/le1: A sim, a 
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Atualmente, os especialistas 
também vêm se 

preocupando com a 
incidência em homens, 
apesar de representar 
apenas 1% de todos 

red u
ção ou 
aumento do 
estresse pode 
melhorar ou pio
rar a resposta do 
organismo e determinar 

os casos desse 
tipo de câncer 

o de empenho da recupera
ção da pacientes. A doença pode ter 

causa hereditária. Atualmente, o e peciali tas 
também vêm e preocupando 
com a incidência em homens, 
apesar de representar apenas 

Na realidade, 
as causas de câncer 

de mama ainda são 
desconhecidas. No 

entanto, há mulheres 
com mais possibilidades 

1 % de todos os casos 
desse tipo de cân
cer. O monitora
mento realizado 
por uma equipe 
do INCa, com o 
111 casos notifica
do no ho pital nos 
últimos 60 anos, 
mostra que o núme
ro de ca os por 
ano mais do 
que dobrou. 
No perío
do entre 
1943 a 
1979, 

de desenvolverem 
a doença; apresentam 

condições favoráveis ao 
desenvolvimento do 

mal. O histórico familiar 
constitui o fator de risco 

mais importante, 
especialmente se o 

câncer ocorreu na mãe 
ou irmã e se surgiu 

antes da menopausa 
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O toque precioso 4 - Gire totalmente para a direita e faça as quatro 
perguntas abaixo. 

A 
auto-exploração das mamas é um método simples 
e se_guro para se descobrir a tempo qualquer alte
raçao. 

a o prefira reakar o a11to-e.ra111e deitada, siga estas 
instmções: 

/- ontro/e pri111eiro a 111etade da 111a111a esquerda. 
1 - Em pé, diante do espelho, observe os seguintes 

pontos em cada fase do exame: 
\lace ·ente a/g11111 end11reci111ento 011 nódulo e111 algum 
lugar? 

·As mamas mudaram de posição? 2- Apalpe agora a 111etade e.riema da 111a111a esquer-
·Sua forma tem se alterado (leve cavidade ou saliên- da, e111 geral 111ais d11rn e, por 1ílti1110, a região do 111a111ilo. 

cia)? 3- Co111 a ponta dos dedos da mão direita, apalpe a 
·Há alguma alteração da pele? co1•idade da a.ri/a. Você percebe a/g11111 nódulo? 
·Os mamilos estão retraídos ou alterados? 4- Co111pri111a o 111a111ilo entre os dedos polegar e i11-
2 - Faça o mesmo controle com os braços levanta

dos e mantidos atrás da cabeça. 
dicador e observe se prod11~ derra111e. 

3 - Gire lentamente para a esquerda e realize o 
mesmo controle. 

foram regi trado 61 caso ( 1.6% ao 
ano). Entre 79 e 91. hou e _3 aso 
( 1.9% por ano). a última fa e. de 1991 
a 1997. foram notificado _ 7 caso . ou 
eja: 3.9% por ano. 

A ma tologi ta Elizete 1artin . 
uma das autora de e e tudo. explicou 
que o homen também têm glândula 
mamária, mas ela é atrofiada. Quando o 
tumor ocorre. a glândula cre ce, provo
cando inchaço. O inchaço pode er con
fundido com a ginecomastia (cre ci
mento da mama masculina por acúmulo 
de gordura). Sintomas como coceira, fe
ridas no mamilo e nódulos na axila po
dem indicar câncer. 

Obesidade e bebida 
Médicos e pesquisadores são unâ

nimes no entendimento de que a obesi
dade é um dos fatores principais do ris
co de câncer de mama. 

Depois de acompanhar 95 mil mu
lheres por 16 anos, cientistas de Har
vard encontraram os seguintes resulta
dos: 16% de todos os casos de câncer de 
mama na pós-menopausa podem ser re
lacionados ao aumento de peso. O risco 
de contrair o mal era 40% maior em re-

lação ao aumento de pe o apó o 18 
ano . egundo e a teoria, o ganho de 
pe o aumenta o ri co, porque a gordura 
no corpo produz estrogênio em maior 
quantidade que o normal. Pesqui sas 
com animai de mon tram que a inci
dência de tumore aumenta, quando 
mai de 25% da calorias ingeridas vêm 
de gordura. 

O ginecologi ta e mastologista Dr. 
Luí Cláudio Amêndola explica que o 
e trogênio é o principal risco hormonal 
para o de envolvimento da doença. As 
mulheres, entre a primeira menarca e a 
menopausa, estão expostas à produção 
desse hormônio, que, associado a outros 
fatores, pode contribuir para o apareci
mento do câncer de mama. 

Por isso, sua incidência em mu
lheres é infinitamente maior. O espe
cialista adverte para outros riscos, 
como a primeira gravidez omente 
após os 30 anos de idade e o uso de 
contraceptivos orais por longos anos. 
Essa rotina, aparentemente, forma sub
grupos de mulheres de alto ri sco, com 
destaque para as que usaram pílulas 
com alta dosagem de estrogênio. O 
médico aconselha o auto-exame regu
lar e o rastreamento periódico por ma-

Fo11te: Pági11n eletrô11icn E11tre de Peito 11essn Luta. 
Denise Arcoverde 

mografia após os 35 ano , para homens 
e mulheres. 

Quanto à exposição à radiação por 
que pas am as mulheres no tratamento 
de câncer, Luís Cláudio Amêndola acre
dita ser um mal necessário. 

"Embora o ri co de ex po ição na 
quimioterapia, antes dos 35 anos, tam
bém esteja associada à maior incidên
cia, o nível de radiação é cada vez me
nor nos equipamentos mais modernos. 
Os benefício potenciais da mamogra
fia, para encontrar o câncer de mama 
cedo, são infinitamente maiores que um 
pequeno risco da radiação", ava lia 
Amêndola. 

Mais de trê doses diárias de alto 
teor alcoólico também podem contribuir 
para a alteração do metaboli mo e favo
recer a produção do estrogênio e outro 
distúrbios hormonais. 

Recentes estudos indicam que a 
dieta rica em gorduras, pobre em fibra 
e em vitaminas, pode er considerada 
como um fator de aumento do risco de 
câncer de mama, assim como a ingestão 
de fumo. A presença de fibras, vitami
nas e sai minerais na dieta é considera
da como fator de proteção na carcinogê
nese mamária. • 
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Cuidados físicos ajudam a prevenir 
A 

GRANDE MAIORIA DOS CASOS 

DE CÂNCER DE MAMA está 
associada a fatores ambien
tais (em mais de 90%) e 
uma menor quantidade pa

rece e tar ligada a fatores hereditário . O 
dr. Roberto Vieira, chefe do Departa
mento de Pe qui a de Câncer de Mama, 
do Instituto Fernandes Figueira, vincula
do à Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), 
con idera importante a pesquisa genéti
ca na prevenção da doença, seja qual for 
a sua causa. 

Quando o câncer de mama é con
siderado hereditário? 

RV - O câncer de mama é hereditá
rio quando passa de pai ou mãe para eu 
filho , de geração para geração. Quando 
ocorre o encontro do óvulo com o esper
matozóide, um de ses poderá e tar car
regando um defeito genético em nível de 
DNA, que fará com que o novo er que 
e tá endo gerado já na ça com uma pri
meira mutação, predispondo-o a desen
volver o câncer. Durante a ua vida, e 
este er receber influências multifato
riais que atuem sobre a célula, poderá 
ocorrer outras mutações. Este ser huma
no de envolverá a doença, caracterizan
do o câncer de mama hereditário. Muta
ções genética hereditárias são aquela 
encontradas em células germinativas 
(células encontrada na formação de um 
ser humano). 

O que são mutações somáticas? 
RV - São mutações que se somam 

ao organismo. Quero dizer que o ser hu
mano não nasceu com e sas mutaçõe , 
mas, devido a fatores externos, ocorre
ram mutaçõe em nível celular, a quais 
os pacientes não pos uíam quando nas
ceram. Ob ervamos que algumas famí-
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Dr. Roberto Vieira, chefe do Departamento 
de Pesquisa de Câncer de Mama, 
do Instituto Fernandes Figueira 

lias apresentam câncer de mama em 
idade avançada, mas, quando pe quisa
mo se existe mutação em nível genéti
co, esta estão ausentes, pois nessas fa
mília seus componentes não na ceram 
com uma predisposição prévia para o de-
envolvimento do câncer. Somente devi

do a fatore diversos, elas vieram a apre
sentar casos clínicos de câncer. 

Quais são as causas do aumento 
do risco desse mal? 

RV - O ser humano que leva uma 
vida sedentária, pratica menos de quatro 
horas de caminhadas emanais, faz u o 
de alimentos com agrotóxicos, de bebida 
alcoólica, cigarros, gordura animal e te
ve exposição à irradiação tem chances 
de contrair a doença. As mulheres com 
menarca precoce, menopau a tardia, nu
liparidade e que tenham u ado anticon
cepcional hormonal por mai de dez 
anos, também são considerada como 
grupo de ri co. A gravidez tardia tam
bém pode provocar alterações histológi-

cas prévias da mama. As pacientes que 
já nascem com mutações germinati vas 
para o câncer de mama têm maior pro
babilidade de desenvolver a doença do 
que a população em geral. 

Por que o câncer de causa here
ditária aparece mais cedo do que o 
câncer somático? 

RV - Porque a paciente já nasce 
com uma primeira mutação e qualquer 
fator que incida sobre a célula faz com 
que outras mutações apareçam, contri
buindo para que o câncer de mama surja 
em idade mais jovem. 

Qual a importância do acompa
nhamento das pacientes consideradas 
de alto risco para o câncer de mama? 

RV - As pacientes portadoras de 
mutações terão seu seguimento clínico 
mais constante e qualquer alteração será 
investigada, tentando fazer o diagnósti
co em fase bem inicial, curando assim a 
paciente. Além disso, a paciente poderá 
retirar os seus ovários antes da meno
pausa, após a sua prole formada. Isto 
diminuirá epidemiologicamente o apa
recimento do câncer de mama. Outra 
opção para as portadoras é se submeter 
à mastectomia bilateral com reconstru
ção imediata, diminuindo também a in
cidência do câncer na outra mama. Ou
tras medidas, como exercícios fís icos, 
alimentação rica em legume , verduras 
e carne branca, também ajudarão neste 
processo. 

O que o senhor acha de controle 
da natalidade como medida de pre
venção? 

RV - A paciente de alto risco para 
câncer de mama deverá ser orientada 
para ter a sua prole na idade ideal, entre 
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Banco de DNA previne a doença 
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O 
avanço da pesqui
sa genética tem 
permitido descobrir 

as chances de se contrair 
uma doença hereditária. 
Mas do que desvendar os 
perigos que os genes car
regam, esses estudos a
brem um novo caminho: o 
da prevenção. Um caminho 
que já está sendo trilhado 
pela maioria dos hospitais 
dedicados à cura do cân
cer. Há cinco anos, o Brasil 
realiza exames genéticos 
que detectam, sem dor ou 
desconforto, os riscos do 
desenvolvimento do câncer 
de mama. 

Surgem os Bancos de 
DNA dedicados ao diagnós
tico precoce da doença e o 
acompanhamento do paci
ente considerado de alto 
risco. Aliás, o Brasil foi um 
dos primeiros países da 
América Latina a implemen
tar tal projeto. O desafio 
continua sendo esclarecer a 
população quanto à impor
tância e à necessidade dos 
exames preventivos e os 
recursos para otimizar o 
Banco Nacional de DNA, 
que permita registrar, moni
torar e prevenir a doença 
em todo o país. 

O Banco Nacional de 
DNA (BN-DNA) vem sendo 
realizado graças a um con
vênio entre o Instituto de 
Mama no Rio de Grande do 
Sul e o Instituto Fernandes 
Figueiras, unidade da Fun
dação Oswaldo Cruz (Fio
cruz), no Rio de Janeiro, 

que também recebe cadas
tro de voluntárias para os 
testes preventivos da doen
ça. O projeto cadastra mu
lheres com no mínimo dois 
familiares próximos, mãe 
ou irmã, com câncer de ma
ma e ovário desenvolvidos 
antes de 50 anos. A verifica
ção da presença dos genes 
BRCA 1 e BRCA2, específi
cos da doença, tem por ob
jetivo o estudo do câncer 
de mama em três gerações 
das voluntárias cadastra
das. Além de prevenir o 
aparecimento desse tipo de 
câncer na população, a 
pesquisa avalia ao compor
tamento epidemiológico e 
clínico da doença em mu
lheres abaixo dos 40 anos, 
fazendo um comparativo 
nos diferentes pontos do 
Brasil. A confirmação da 
presença de um desses ge
nes indica que estas pes
soas pertencem a um gru
po de risco e necessitam 
fazer exames freqüentes, 
mantendo um acompanha
mento para prevenir o apa
recimento do problema. 

No Sul, o BN-DNA a
presenta uma importância 
crucial, pois a mortalidade 
por câncer de mama nes
ses estados só perde para 
acidentes de carro. A coor
denadora-geral do projeto, 
Maira Caleffi, conta que o 
BN-DNA passou por uma 
fase de reestruturação nos 
últimos dois anos por ques
tões técnico-científicas e 
falta de apoio financeiro. 

Maira Caleffi relata 
que desde 1994, quando o 
gene BRCA 1 foi descrito 
pela primeira vez, o conhe
cimento nessa área evoluiu 
muito e famílias classifica
das de risco no início pas
saram a não ser mais consi
deradas como tal. 

A doutora explica que 
atualmente somente as fa
mílias que possuíam três 
casos no mínimo com cân
cer de mama abaixo dos 50 
anos passaram a ser estu
dadas na busca de muta
ções no sangue e, mesmo 
assim, só aquelas que pos
suíam a amostra de sangue 
de uma mulher com câncer 
de mama. 

A técnica se torna fa
lha e de resultados discutí
veis quando se estuda uma 
mulher que não apresentou 
câncer de mama, para defi
nir se aquela família tem 
uma herança genética de 
caráter autossômico domi
nante, como é o caso do 
BRCA1 e BRCA2. 

Um outro fator restriti
vo para o desenvolvimento 
da pesquisa no Brasil foi a 
aprovação da patente soli
citada e assegurada pelo 
laboratório Myriad Diagnos
tic de Salt Lake City (USA), 
que era parceiro no projeto 
no primeiros anos de im
plantação. 

Os testes eram colhi
dos no Brasil, mas os exa
mes laboratoriais tinham 
de ser enviados para este 
órgão. 

O a O an , e em eguida realizar a 
r tirada dos vári 

É verdade que o azeite de oliva 
reduz o ri co de câncer de mama? 

RV - Eu não tenho conhecimen
to de qualquer trabalho científico a 
r peito de se a unto. A alimentação 
à ba de verdura , legume e carne 
branca, em agrotóxico, é recomenda
da para o bem-e tar do er humano e 
como prevenção de toda as doença . 

Por que a miscigenação de ra
ça é de intere se da pe qui a genéti
ca? Há alguma hipótese dos genes 
se modificarem a partir da miscige
nação? 

RV - A mi tura da raça no 
Brasil fez com que nossa população 
apre enta e outras característica 
das raças puras, européias. Sendo 
ass im, o nosso povo tem ido ob er
vado em relação a doenças genéticas. 

ão temos ainda nenhum trabalho 
científico comprovando o comporta
mento dessa mi cigenação em rela
ção ao câncer de mama. 

Tendo em vista que o câncer de 
mama pode ocorrer em mulheres 
que não apresentam susceptibilida
de hereditária, em que o mapea
mento e o e tudo dos genes causa
dores desse tipo de câncer podem 
beneficiá-las? 

RV - É possível estudar o com
portamento biológico do tumor com 
o estudo dos genes. O estudo genéti
co e molecular do tumor maligno 
fornece informações do grau de 
agress ividade dos mesmo e do 
mecanismos de resi tência do orga
nismo aos tratamentos químico, ra
dioterápico e hormonal. Com isso, é 
poss íve l, antecipadamente, progra
mar o tratamento mais adequado pa
ra cada paciente. No fut uro, espera
mo isolar as causas da doença e pre
venir o aparecimento do câncer, in
clusive o de causa não-familiar. • 
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A festa dos negros 
tambores gaúchos 

22 

A percussão embala a cultura negra, e por todos os cantos, onde braços africanos 
se viram forçados a aportar, ecoaram os sons dos batuques, uma tradição que 
presenteou o mundo com inúmeros ritmos. Em certas regiões, inicia-se um trabalho 
de resgate dessa tradição que contaminou a alma musical brasileira 

Enilton Grill Jr. 

A 
CIDADE DE PELOTAS ESTÁ 

promovendo o renasci
mento de tradiçõe que o 
tempo esgarçou e que têm 
como objeto as manifesta

ções populares que dominaram a re
gião por mais de um século, antes da 
chegada das correntes imigratórias 
não-ibéricas. O tambor negro está no 
centro desse renascimento da cultura 
afro-açoriana, que formou a raiz das 
tradições gaúchas. 

São inúmeros os registros da vida 
pelotense nos séculos XVIlI e XIX, 
quando a economia regional avançava 
pelo esforço do escravo negro e do va
queiro de antepassados açorianos. Em 
1827, por exemplo, o mercenário ale
mão Carl Seidler descreve, em seu livro 
Dez anos no Brasil, a cena da celebra
ção de um casamento nas proximidades 
de Pelotas: "Mal era meio-dia, surgiram 
os esperados hóspedes, na maioria ne
gros e mulatos, em geral enfeitados de 
trapos multicolores e toda espécie de 

bugigangas( .. . ) Doi homens forte car
regavam um gro o pedaço de tronco 
oco, revestido de couro, no qual logo 
um deles entrou a bater, como num 
tambor." 

H.R. Wendroth, outro mercenário 
alemão, na sua passagem por Pelotas, 
em 1851 , com aquarelas e desenhos, fez 
o retrato fiel da região naquela época. 

Berço cultural 
Pelotas é uma cidade situada às 

margens da Lagoa dos Patos e, pode
se dizer, foi construída pelas mãos 
escravizadas dos negros. Teve na épo
ca das charqueadas seu esplendor eco
nômico e cultural. A cidade é conside
rada o berço da cultura negra no Rio 
Grande do Sul. 

A história registra que o português 
José Pinto Martins, vindo do Ceará, em 
1779, instalou-se às margens do rio 
Pelotas e fundou a primeira de uma sé
rie de charqueadas na região. A locali
zação facilitava o transporte para o 
porto de Rio Grande - de onde o char-

que seguia para o Rio de Janeiro e 
outros portos brasileiros. As instalações 
eram simples, constando de um galpão, 
onde se preparava e salgava a carne, e 
de secadores ao ar livre. Por pouco mais 
de um século, a indústria do charque foi 
a principal atividade econômica gaúcha, 
e Pelotas, seu principal centro produtor. 
Esta atividade acumulou riquezas na re
gião, permitindo que surgisse um grupo 
de famílias rica que cultivavam hábitos 
sofisticados. 

Enquanto o resto do Rio Grande do 
Sul estava envolvido em peleja para 
estabelecer fronteiras, em Pelotas eram 
comuns os saraus nos quais músicos, 
poetas e damas degustavam delicados 
doces portugueses. Os senhores das 
charqueadas mandavam seus filhos es
tudar na França e a cidade se tornou 
uma espécie de capital cu ltural do esta
do. Em decorrência disso, as compa
nhias teatrais vi ndas da Europa tinham 
destino certo em Pelotas. Na época, foi 
construído o teatro mais antigo do Bra
sil em funcionamento nos dias de hoje: 
o Teatro Sete de Abri l. 
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Por outro lado, o trabalho nas char
queadas era por demais pesado e cansa
tivo, até mesmo para aquele homem 
livre - o gaudério - tão bem definido por 
Érico Veríssimo em O tempo e o vento -
e que representa o outro aspecto d~ cul
tura da região sul do estado. Assim, para 
realizá-lo, era requisitada a mão-de-o
bra e crava. Dessa forma, os negro co
meçaram a e crever uma parte impor
tante da história da cidade, que desem
boca nos dias de hoje na festa dos tam
bores em Pelotas. 

Cabobu 
Provavelmente é esta a mais re

mota reminiscência do Cabobu, projeto 
que busca resgatar o simbolismo da in-

fluência afro-açoriana na cultura gaú
cha e cuja mais recente edição aconte
ceu nos dias 8 a lO de dezembro. O Ca
bobu é um projeto idealizado pelo mú
sico pelotense Giba Giba e foi imedia
tamente acolhido pela Secretaria de 
Estado da Cultura da Frente Popular. É 
uma manifestação afro-riograndense 
que visa, além da celebração do povo 
negro, ao resgate do sopapo, instru
mento de percussão mais autêntico e 
antigo do estado. 

A origem do termo Cabobu remete 
às sílabas iniciais dos carnavalescos Ca
caio, Boto e Bucha, que marcaram épo
ca na cultura popular, batucando o sopa
po, nos outrora gloriosos carnavais de 
Pelotas. A cidade já teve o segundo mé
lhor carnaval do paí . 

Sopapo 
O sopapo desapareceu das escolas 

de samba e baterias lá pelos anos 70. O 
instrumento dava um ritmo próprio ao 
andamento dos carnavais, diferencian
do-o do samba do resto do país. Ele tem 
similitudes com a timba e o surdo e ca
racteriza-se pelo seu aspecto cônico de 
grandes proporções. Distingue-se ainda 
pelo som grave. 

O sopapo foi inventado pelos es
cravos, no século passado, e estava em 
extinção. Carl Seidler, em 1827, já des
crevia um instrumento que possivel
mente tenha originado o sopapo e, em 
185 l, Wendroth desenhou, nas paredes 
de uma prisão, um instrumento muito 
semelhante ao descri to por Seidler. Gi-

o sopapo ressurge em Pelotas, depois de ter marcado a tradição musical negra na região por dois séculos. 
Na foto, Giba Giba, no sopapo vermelho, apresentando-se durante o Cabobu 
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Naná Vasconcelos, 
opinião de especialista 

O 
pernambucano Naná vasconcelos é considerado 
pela critica especializada como um dos maiores 
percussionistas do mundo e foi um dos convidados 

especiais do segundo Cabobu. É o idealizador e produtor 
do Percpan, o Panorama Percussivo Mundial, evento que é 
realizado em Salvador, já tendo sido apresentado em São 
Paulo e Paris. Naná começou a destacar-se desde o final da 
década de 60, tendo trabalho importante ao lado de Milton 
Nascimento e fez parcerias antológicas com Egberto Gis
monti, além de incluir em seu currículo apresentações ao 
lado de gente como B.B. King, David Byrne, Pat Metheny. 
Com Don Cherri e Colin Walcott, formou o Codona. 

No Cabobu, Naná Vasconcelos ministrou oficinas de 
percussão e fez uma apresentação antológica. A seguir, 
algumas opiniões do artista sobre o evento pelotense. 

O Cabobu 
"Ano passado, me convidaram, falando dos instru

mentos que se fabrica aqui e da força do resgate da cul
tura negra no sul. Isso até me surpreendeu. Acho de gran
de importância, porque a gente nunca relaciona a percus
são com a cultura do sul do país. De uma certa forma, tu
do o que é divulgado daqui vem muito mais da Alemanha 
e da Itália do que da África. Essa cultura e essa gente que 
vêm das charqueadas construíram a antiga Pelotas. O 
Cabobu é um grande evento que deve continuar. Precisa 
de mais apoio, porque vai abrir um leque para a cultura 
em geral. Projetos dessa natureza inspiram poetas, pinto
res e músicos a mostrar o seu trabalho. Estou muito con
tente em ter vindo." 

As oficinas 
"Eu tive a oportunidade de fazer uma demonstração 

no meio da rua. Me perguntei: mas rapaz, no meio da rua, 
com carro buzinando, com homem comendo picolé? Aí 
eu fui Já, tinha um pessoal disponível. Foi maravilhoso. A 
energia que veio da rua foi uma coisa muito bonita. Então, 
o fato de eu ter vindo aqui mostrar a minha percussão, 
que não é só rítmica, é também visual, pode abrir espaço 
para muita gente nova que está começando agora." 

O sopapo 
"Eu não tive coragem de tocar o sopapo. Eu vi um 

lá no palco, no entanto eu fiquei meio assim ... Tem que 

Naná Vasconcelos, o percussionista pernambucano que ganhou 
o mundo, impressionou-se com o vigor do projeto Cabobu, 

que considera capaz de inspirar outras áreas artísticas 

pedir licença. Aquilo ali é muito profundo. Não meto a 
mão em buraco de tatu, não. (risos) Gostaria de voltar 
aqui com um pouco mais de tempo, para ouvir como é 
a história dele. Porque ele tem o mesmo formato que 
tem a timba, que é mais contemporânea. Mas o sopapo 
tem uma coisa que vem do coração .. . é coisa do preto 
véio mesmo, né?" 

Giba Giba, idealizador do Cabobu 
"Eu não o conhecia Giba Giba. Já tinha ouvido falar 

dele. No ano passado, me mandaram foto e tudo mais. 
Mas, agora, eu vi essa pessoa ... parece até uma divinda
de, um orixá ... e ao mesmo tempo parece até uma crian
ça. Giba Giba tem uma leveza... A leveza que existe 
nesse senhor. .. ele e o instrumento dele ... é incrível ... Ao 
mesmo tempo que Giba Giba é profundo e antigo, é 
jovem, com vontade de brincar e expandir. Mas acima de 
tudo, o trabalho de resgate que ele está fazendo é da 
maior importância." 
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O percussionista gaúcho Djalma Corrêa faz sua apresentação, utilizando o instrumento que sé tornou símbolo da recuperação 
das tradições culturais afro-açorianas na região de Pelotas 

ba Giba, num trabalho árduo de pesqui
sa, con talou que, para contar a hi tória 
de ua gente, sobrava apenas uma uni
dade do in trumento. Este fato, mai a 
eleição de Olívio Outra para o governo 
do estado, acelerou a execução do pro
jeto Cabobu. 

Festa dos Tambores 
A Festa do Tambores, evento de 

culminância do Cabobu reuniu , em 
dezembro último, mú ica, dança, ofi
cinas e debates. As apresentações fo
ram realizadas em praça pública e o 
povo tomou o lugar que é seu por 
direito. No Largo do Mercado Público, 
foram exaltados os ritmos e sons ne
gros de Pelotas e da região. Foi a se
gunda edição do projeto, que estreara 
em fevereiro, também do ano passado. 
Com as oficina realizadas durante o 
evento, já foram construído em torno 
de 40 sopapos. Me tre Baptista, im
portante carnava lesco da cidade, é o 
responsável pelas oficinas e confecção 
dos tambores. 
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O Cabobu é hoje o principal proje
to cultural realizado pelo governo da 
Frente Popular e projeta Pelotas no ce
nário cultural, pois a iniciativa de venda 
para o país um aspecto ignorado pela 
história oficial, que omite a presença da 
mão negra na construção do processo 
cultural do extremo sul. Aliás, o presi
dente Fernando Henrique Cardoso já 
diagnosticava isso em estudos realiza
dos na cidade, que culminaram com a 
edição do livro Capitalismo e escravi
dão 110 Brasil Meridional. 

A segunda edição do evento con
tou com a presença de expoentes da per
cussão mundial - Naná Va cancelas e 
Djalma Corrêa - e de nomes cultuados 
no cenário pop e também conhecidos 
internacionalmente, como Chico César. 

O Cabobu começa a firmar-se 
como um evento de pre tígio no calen
dário nacional. 

O evento apresentou também uma 
gama qualificada de artistas da terra. 
Fizeram ecoar seu tambores e vozes 
Sandro Cartier, Chicão Dornelles, Mar
celo Pimentel , Xyco Mestre, Edu da 

Matta, Nelson Coelho de Castro, Gil
berto Oliveira, Lúcia Helena e Gelson 
Oliveira, entre outros. 

Congado, bambaquererê e outras 
danças foram apresentadas por grupos 
locais e de outras cidades da região. O 
grupo pelotense de Daniel Amaro pro
piciou um dos momentos mais emocio
nantes do Cabobu. 

Durante o evento, além de oficinas 
abertas de dança, percussão e debates, 
com a participação, entre outros, do his
toriador Mário Maestri, o pesquisador 
carioca Haroldo Costa falou sobre a 
sobrevivência do samba como expres
são máxima de brasilidade. 

Nesses dias, foram celebrados o 
canto, a dança e os batuques de uma 
gente que resgatou sua dignidade e rea
firmou suas verdades no coração de 
Pelotas. De sopapo em sopapo, a negri
tude reconquistou seu lugar de prota
gonista da história, reconduzindo a 
cidade ao seu papel de tambor cultural 
do estado. Pelo menos é o que disse
ram, nesses dias de festa, os tambores 
do Cabobu. • 
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Quase uma década 
de prívatízações permíte avalíar 
resultados. O governo exalta 
e promete maís, empresáríos 
defendem em tese, mesmo 
reclamando na íntímídade, 
enquanto a população 
freqüenta, com assíduídade 
crescente, os balcões dos 
Procons, reclamando de maus 

, , 
serviços e preços excessivos. 
Os números da economía 
alarmam os estudíosos, 
que se preocupam com 
os ef eítos nas fínanças, 
no setor produtívo e na socíedade 

GOVERNO MANTÉM A 

DETERMINAÇÃO DE PRI

VATIZAR O QUE AINDA 

RESTA DOS ATIVOS 

PÚBLICOS DO PAÍS , 

depois de executada 
grande parte do Pro
grama Nacional de 
Desestatização (PND) 

no transcurso dos últimos 10 anos, e já 
elegeu a hidrelétrica de Furnas como a 
próxima estatal a ser desnacionalizada. 
Um grande obstáculo, porém, se ante
põe a esse propósito: a condenação da 
opinião pública ao PND, devido ao seu 
fracasso financeiro e às complicações 
que têm produzido no país desemprego, 
retrocesso tecnológico, desequilíbrios 
no balanço de pagamentos e deteriora
ção dos serviços prestados à população 
depois de transferidos à responsabilida
de da gestão estrangeira. 
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Para r erter s gundo v rsã dos ministros do Dcsen
lvim nt . AI id s T,ípias, da asa 

i il da Prcsidên ia da República, 
P dr Par ntc. 

O. dado que técnicos do BNDES 
apr entaram no ·eminário nada trouxe
ram d novo. Foram nã mai do que 

Desemprego vira emprego 

D 
E ACORDO COM o RELATÓRIO DA PESQUISA Revi ão do 
Papel do E tado e Privatizaçõe : A Con equência 
para o Emprego do Bra ileiro. que le a o timbre da 
eriedade do profe or da niver idade de Campi

na (Unicamp). economi ta 1árcio Pochmann, 86.4% da 
receita apurada na privatizaçõe , no tran cur o dos 10 ano 
que vão de 1989 a 1999. foram ab orvido no próprio pro
ce o de venda, com o ga to em moeda podres, empré ti
mos oficiai a juro ubsidiados, aneamento e planos de 
demis õe voluntárias. 

O trabalho do profe or Pochmann de taca o aumento da 
dívida pública interna por conta da privatização, pois o ingres-
o de recur o em dólares. decorrente da compra de ativos do 

Estado por estrangeiros. ocasionou a ampliação da base mone
tária, o que levou o governo a reduzi-la com a emissão de títu
lo público a juros altamente remuneradores. 

Além das demissões que antecederam a transferência de 
ativos para multinacionais, os novos proprietários fizeram 
mais enxugamentos nos quadros de pessoal. O relatório da pes
quisa mostra impressionantes 546 mil demissões no conjunto 
das empresas privatizadas, ou 43,9% do quadro total de pes
soal (União, estados e até municípios). Dá para imaginar a con
tribuição desse bota-fora de mais de meio milhão de brasilei
ros do mercado de trabalho para a compressão da massa de 
salários do país e seu impacto sobre o consumo, depois de 
volatilizado o produto das indenizações, em meio a urna 
demanda de bens e serviços reprimida pelos índices gerais de 
desemprego gerados por urna política econômica que inibe o 

cre cimento e reduz a renda real do trabalhadore que conti
nuam empregados. 

e e total de mais de meio milhão de de empregado não 
e tão incluídas a dispensas que a fornecedoras das estalai 
tiveram que fazer, ao erern substituída pelo chamados forne
cedore globais na gestão estrangeira das estatais vendidas, 
com reflexos maléficos obre o balanço de pagamentos do país. 

O problema apresenta outros complicadores, quando os 
trabalhadores brasileiros são substituídos por mão-de-obra 
estrangeira. Ao lado da remessa de lucro e dividendos, inten
sifica- e a remessa de salários de empregados para os seus paí
ses de origem, hoje muito significativas. 

A Light é considerada um paradigma. De estatizada, pas
sou à gestão da estatal francesa Éléctricité de France (aqui o 
Estado brasileiro foi substituído pelo Estado francês), que pro
moveu nova leva de demissões - onda que arrastou mais de 
quatro mil engenheiros e técnicos de alta qualificação - substi
tuídos por mão-de-obra espanhola, portuguesa e francesa. 

Simultaneamente, a estatal francesa cuidou de substituir 
fornecedores da Light instalados no Brasi l por fornecedores 
que operam na França. Para atender à suposta necessidade 
de atualização de equipamentos da ex-estatal, a Éléctricité 
de France providenciou a importação maciça de transforma
dores, zerando, dessa forma, a demanda junto a fabricantes 
no Brasil. 

Quer dizer: desemprego para bra ileiros no Brasil, empre
go para franceses no Bra il. e na França e para espanhóis e por
tugueses no Brasil. • 
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reproduçõe , em recinto fechado, de 
tudo quanto a mídia vem divulgando a 
favor da liquidação do patrimônio do 
país. Coube ao chefe do Departamento 
Econômico do BNDES, Armando Cas
telar Pinheiro, a apresentação do que o 
governo entende como "saldo po itivo". 
Arrolou como tal a criação de 122 mil 
novos empregos, o aumento de 28% da 
receita líquida operacional das empre
sa e o crescimento de 80, l % nos inves
timentos, mais o milhões de telefones 
celulare e upostos investimentos em 
tecnologia. 

O aumento da receita das empresa 
não chega a ser um argumento sequer 
razoável, uma proeza, muito menos 
fruto da privatização. Afinal, os atuai 
dono das ex-estatais receberam do 
Estado unidades que já obtinham lucro 
excepcionais e que lhes foram tran feri
das em condições de continuarem rentá
veis e lucrativas sem a necessidade de 
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novos investimentos imediatos. O 
governo já os havia feito. E mai : con
cedeu atraentes financiamentos e tarifas 
generosas aos compradores, vantagens 
negadas quando as empresa eram de 
propriedade do Estado. 

'Governo é ~ara 
propiciar negócios' 

Há três anos. em seminário fecha
do para um balanço das privatizações na 
América Latina, sob o patrocínio da 
Agência Norte-Americana de Desen
volvimento Internacional (Usaid), reu
niram-se, em Porto Alegre, empresários 
e representantes dos governos de vários 
paí e latino-americanos, além do então 
governador gaúcho Antônio Brito, 
mini tro brasileiros, o repre entante da 
agência norte-americana e outras 
expressões do neoliberalismo. Objetivo: 
um balanço das privatizações na região. 

No evento, destacaram-se dois tre
chos da exposição do representante da 
Usaid, Kraig H. Baier. No primeiro, o 
regozijo da instituição norte-americana 
pela vitória da campanha contra o Estado, 
ao longo de mais de 10 anos. No segun
do, a definição do papel dos governos dos 
países em desenvolvimento: "Devem ser 
simples promotores de negócios". 

Pouco antes de deflagrada a campa
nha a que se referiu o representante da 
Usaid, em 1983, o então presidente do 
Banco de Pagamentos Internacionais 
(BPI), Fritz Leutwiler, a pretexto da 
impossibilidade de um crescimento con
tínuo e significativo do mundo industria
lizado, capaz de fazer os países menos 
desenvolvidos expandirem as suas 
exportações, propusera aos bancos que 
continuassem ajudando os países endivi
dados a financiarem suas dívidas e que 
tais países vendessem alguns dos respec
tivos ativos nacionais aos seus credores. 

29 



30 

democratização da propriedade, através 
do mercado de ações, da conversão de 
parte da dívida externa em capital de 
risco e do "processo acelerado de priva
tização da economia". Citavam-se, 
como exemplos, a Espanha de Felipe 
González, a Inglaterra da conservadora 
Margaret Thatcher, a França e a Itália 
do híbrido Miterrand-Chirac e do socia
lista Betino Craxi, respectivamente. 

Importa lembrar que na Inglaterra, 
durante o período de 12 anos do gover
no Thatcher, foram privatizadas apenas 
48% das estatais vendáveis. 

Furnas, no alvo 

A 
pontada como o próximo grande negócio da privatização, Furnas 
Centrais Elétricas exibe números que destroem a argumentação dos 
privatistas. Os dados mais recentes indicam que a empresa fechou 

o ano 2000 com lucro de 600 milhões de reais, praticamente o dobro dos 
334 milhões de 1999. Além disso, a empresa, que o governador Itamar Fran
co promete defender com unhas e dentes, investiu outros 600 milhões de 
reais exclusivamente com recursos próprios. Em 1999, os investimentos 
chegaram a 1,36 bilhão de reais, mais da metade com recursos próprios. 

Como justificar a privatização: por falta de lucros ou por lucros apeti
tosos? 

É oportuno abrir parênte e, para 
relembrarmo epi ódio do eminário da 

aid em Porto Alegre, quando o mini -
tro do Tran porte Eli eu Padi lha, fez 
o re umo de uma pale tra que proferira 
perante um auditório de empresários 
ingle e , em Londre . Lá o ministro, 
exaltando a velocidade na execução das 
pri atizaçõe à brasileira, enfatizou a 
de e tatização de todo o porto do 

país em apenas três anos de mandato de 
FHC. O auditório inglês reagiu com 
sonora gargalhada. Perplexo diante dos 
empresários, o ministro perguntou a 
razão da gargalhada. Resposta: "É que a 
primeira-ministra Thatcher, em 12 anos 
de governo, privatizou apenas dois dos 
oito principais portos do país e certa
mente o seu sucessor não vai privatizar 
os demais. Os brasi leiros estão agindo 
com muita pressa." 

Quanto à França, o ímpeto privatis
ta caiu a zero com a ascensão do Parti
do Socialista ao poder, sob a liderança 

de Lionel Jo pin, em coabitação com o 
pre idente Jacque Chirac. A Itália, por 
sua vez, também deu praticamente por 
encerrada a aventura do de manche do 
Estado, o que despertou a ira edi torial 
de The Eco110111ist, em uma de uas edi
ções de novembro do ano passado. 

A lembrança desses epi ódio 
serve para de mi tificar os pretextos 
alegados para o Programa Nacional de 

Desestatização dos pre identes Fernan
do Collor e Fernando Henrique Cardo
so. Serve, ao mesmo tempo, para e cla
recer que a iniciativa das privatizações 
no Brasi l é dos grupos financeiros 
internacionais, apoiados pelos gover
nos dos países industrializados. Nada 
tem a ver com a suposta ineficiência 
das estatais, tampouco com o uso que 
os corporativistas fazem dessas empre
sas. Aos governos, segundo a teoria 
dominante, cabe abrir caminho para 
bons negócios para os outros - mas não 
mais governar. • 
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Da proibição à priorização 
dos estrangeiros 
Analisado cada item das privatizações, o resultado muda do tal lucro 
de 1 00 bilhões de dólares para um prejuízo de mais de 30 bilhões 

N 
O BRASIL, A PRIVATIZAÇÃO 
SISTEMÁTICA, A PARTIR DO 
GOVERNO DE FERNANDO 
COLLOR DE MELLO, foi pre
cedida da abertura de maio

re espaços para a iniciativa privada, 
reiv indicação que predominou no temá
rio da grande reunião do Conselho 
Nacional das Classes Produtoras (Con
clap), ainda no governo do general 
Ernesto Geisel, quando foi concebida 
uma in titucionalidade baseada no tripé 
empresa estatal-empresa privada de 
capital nacional-empre a de capital 
estrangeiro, experimentado com êxito 
no setor petroquímica. 

Ao sentir- e comprimida entre as 
e tatai e as multinacionais, a empresa 
privada nacional desejava, apenas, que 
o E lado fica e liniitado aos espaços já 
ocupado e deixasse com a iniciativa 
privada a incumbência da expansão e do 
desenvolvimento econômico do país. 

No debate , os empresários deixa
ram bem claro que não queriam a extin
ção nem a venda de qualquer das empre-

Os compradores das teles, das hidrelétricas privatizadas e do Banco do 
Estado de São Paulo (foto acima), vendido recentemente ao Santander, 
vão receber de volta um bolo de mais de 6 bilhões de dólares 
de imposto de renda sobre o ágio que a União obteve nos leilões 

çado o denominador 
comum, fechava-se a 

as estatais então existentes, por reconhe
cer-lhes o impo1tante papel que desempe
nhavam no desenvolvimento nacional. 
Compo,taram-se com grande lucidez e 
dignidade na defesa dos seus legítimos 
interesse , revelando- e ati feitos com a 
institucionalidade econômica baseada 
nos princípios da economia mista. 

do no domínio econômico, comandada 
de fora -, que começaram efetivamente 
as transferências de empresas estatais 
para o capital privado (nacional), limita
das, no entanto, àquela unidades pro
dutoras malsucedidas na iniciativa pri
vada e que, por isso mesmo e por alega
das razões sociais e de egurança nacio
nal, tinham sido ab orvida pelo Estado. 
As tran ferência , todavia, não passa
vam pela negociação das açõe em bol
sa de valores. Os interessados di cu
tiam com repre entantes do governo o 
preços e a condições da venda. Alcan-

opera5ão. Fernando Collor: exemplo 

Foi no Governo do pre idente João 
Batista de Oliveira Figueiredo - aí já e 
evidenciava cada vez mais violenta a 
campanha contra a intervenção do Esta-
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E oportuno salien
tar o cuidado e a preo-
cupação do Governo Figueiredo em 
manter nas mãos de brasileiros as empre
sas devolvidas à iniciativa privada, atra
vés de um decreto que proibia repassá
las ao capital estrangeiro. Logo depois de 
ter assumido a Presidência da República, 
José Sarney revogou o decreto de Figuei
redo, deixando livre o campo para a 
internacionalização de nossas estatais. 
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Daí por diante. a campanha ntra 
o E tado a umiu viru lên ia inu itada. 
com a deformação 
gem da mpre a 
õe e ·tema e do 

Doce, o complexo das telecomunica
çõe , bancos estaduai , ferrovias, unida
des de fertilizante , empresas de energia 
elétrica etc. - um patrimônio avaliado 
em mais de 2 trilhões de dólares (estalai 
da União e dos estados) foi transferido 
pelo valor simbólico total de apenas 100 
bilhoes de dólares, aí já arroladas as 
pequenas dívidas externas de algumas 
das empresas, inferiores aos lucros. 

O Sistema Telebrás, por exemplo, 
acusava lucros de quase 5 bilhões de 
dólares ao ano e tinha uma dívida exter
na inferior a 2 bilhões de dólares, para 
pagamento em longo prazo. Importares
saltar que as estatais mais importantes 
liquidavam as suas dívidas com recursos 
provenientes dos próprios lucros e não 
do Tesouro Nacional, minúcia que o 
governo oculta deliberadamente, enfati
zando apenas as dívidas em si. 

Governo esconde 
a verdade 

Fundo de Compensação das Variações 
Salariais-FCVS, Títulos da Dívida 
Agrária-TDAs e outras "moedas"), e 
ainda o dinheiro em caixa e receitas 
potenciais simplesmente repassadas aos 
novos proprietários, além de gastos com 
as campanhas de deformação da ima
gem das estatais, o resultado muda do tal 
lucro de l 00 bilhões de dólares para um 
prejuízo de mais de 30 bilhões de dóla
respara o Estado brasileiro. 

Só os gastos com a preparação das 
empresas para a privatização ultrapas
sam os 30 bilhões de dólares; as dívidas 
absorvidas pelo governo somaram 17 
bilhões; as moedas podres, 1 O bilhões, e 
o dinheiro em caixa, 2 bilhões de dóla
res. São apenas alguns exemplos. 

A Companhia Siderúrgica Nacio
nal foi entregue aos seus atuais donos 
com l 50 milhões de dólares em caixa, 

stoqu d quas 100 milhõ s de dóla-
m s mi ac·ibado , 80 milhões cm 

mat rias-prima. outras r ceitas poten
iai . í não stão incluídas a moedas 

podr s qu ntraram na operação. Feita 
as ntas, o di pêndio real 1míximo dos 
c mprad re foi pouco além dos 300 
milh- d dólare . Onde e tariam, 
pois, as antagens da liquidação apres-
ada considerada até irre ponsável do 

patrimônio do povo bra ileiro? 
Entre l 995 e 1997, a Telebrás 

obteve, junto ao BNDES, um total de 
3,2 bilhões de dólare , a fim de zerar as 
ua obrigaçõe financeiras, na fase de 

apronto para a privatização, concluída 
em l 998. Depois de transferidas a 
suas empre as para o capital estrangei
ro, o BNDES concedeu-lhes mais 3,2 
bilhões para in ves timentos na expan-

são do sistema de telefonia. Doze das 
atuais contro ladoras do etor elétrico e 
13 do setor de telecomunicações obti
veram 7 bilhões de dólares para aquisi
ção de outras unidades de ambos os 
setores. Os compradores das teles, das 
hidrelétri cas até aqui privatizadas 
(diga-se internacionali zadas) e do 
Banco do Estado de São Paulo (Banes
pa), vend ido recentemente ao Santan
der por pouco mais de 3 bilhões de 
dólares, aí incluído o tal do ágio, vão 
receber de volta um bolo de mais de 6 
bilhões de dotares de imposto de renda 
sobre o ágio que a União obteve nos 
leilõe . O conhecido ágio que só serve 
para inflar os preços das estatais leiloa
das e impressionar o incautos, enga
nados pela mídia que faz a algazarra 
em torno dos "bons preços" pelos quais 
se vende o patrimônio do Brasil. • 
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Retrocesso tecnológico e 
na qualidade dos serviços 
A internacionalização dos setores vitais da economia vem resultando na restrição 
de espaços geoeconômicos importantes para o capital e o Estado brasileiro 

N 
AS CAMPANHAS DE MfDIA 
CONTRA o ESTADO, empre
sário , executivo e econo
mistas ligados às esferas 
oficiai e à multinacionais 

alardeavam que as privatizações iriam 
propiciar a tran ferência de tecnologia 
avançadas para o Brasil, a redução das 
tarifas em "benefício do povão", maior 
oferta de empregos e serviços de melhor 
qualidade. 

De fato, ante da venda de ativo 
público , em algun estados deteriorara
e a qualidade dos erviço de telefonia, 

destacadamente no Rio de Janeiro. Por 
quê? 

Ora, no Rio, a Telerj não investiu 
um centavo sequer durante mais de l O 
anos, seja na expan ão da rede, seja na 
atualização tecnológica. O governo 
não deixava. Além disso, Brasília fez 
vi ta gro a ao mercado ecundário de 
telefone , e timulado pela própria 
Telerj anos e anos, dando preferência a 
grupos de atrave sadores que adqui
riam centenas de linhas na estatal, a 
preços oficiai , para revendê-las a pre
ços exorbitantes às pe soas física , que 
amargavam fila intrermináveis à e pe
ra de uma linha, às vezes por mais de 
10 anos. 

A demanda reprimida no mercado 
de pe oas fí icas do Rio projetou para 
todos os quadrante do paí uma pé si
ma imagem da Tele1j , consolidando a 
impressão de que o serviço prestados 
por essa empre a eram o padrão para 
toda a telefonia nacional. No entanto, 
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não eram esses os casos da TeleBahia e 
da Telemig, só para citar dois, entre 
muitos outros. 

Tarifas maiores, 
serviços piores 

Mas, para decepção dos usuários, 
a privatização degradou mais ainda o 
padrão de qualidade dos nossos servi
ços telefônicos, em escala nacional. No 
Rio, a deterioração atingiu tal magnitu
de que, numa comparação com a Tele
mar, a Telerj prestava até um erviço de 
boa qualidade. A demai empre a do 
setor, todas ela estrangeiras, predomi
nantemente espanholas e portuguesas, 
evidenciaram- e tec-
nologicamente muito 
atrasadas, revelando 
indi farçável incompe
tência para operarem a 
contento o istema calca
do na tecnologia concebi
da e desenvolvida pela 
estatal Telebrás. Isto ficou 
muito claro no grande colap o 

1 

das comunicações, que causou 
prejuízos incalculáveis em todo 
o país e ainda continua causando 
confu ões na troca de desti natá
rios de ligações e outras falhas 
técnicas. A essa empre as, o 
B DES continua oferecendo ge
nero o financiamento . 

Por outra parte, o governo 
concedeu-lhes o direito de 
reaju te periódico das tari-

fas pelo IGP-M, da Fundação Getúlio 
Vargas, bem acima da inflação medida 
pelo IPCA (a inflação oficial). Tudo 
isso lhes tinha sido negado, quando 
eram estatais. 

No setor elétrico, internacionaliza
do, não tem sido diferente. Apagões 
chegaram a prejudicar metade da popu
lação brasileira, enquanto as empresas 
de fora se beneficiam de tarifas absur
das e da disponibilidade ampla de re
cursos nacionais para investimentos. 

Sem tecnologia 
Ao contrário do que prometera o 

governo, as privatizações não trouxe
ram o sonhado progresso tecnológico. 
No segmento petroquímica da indústria 
do petróleo, desfez-se o projeto da 



34 

O botocudo 
da Califórnia 

E
mbora as represas sejam negócio entregue ao 
próprio Exército, a distribuição de energia é coisa 
de empresa privada nos Estados Unidos. Para hor

ror dos privatistas brasileiros, o governador da Califór
nia deu uma de botocudo: estatizou as empresas Paci
fic Gas & Electric e a Southern California Edison. Moti
vo: estavam servindo mal à população, apresentavam 
um déficit de 11 bilhões de dólares e não tinham como 
realizar os investimentos necessários. Resultado: a Cali
fórnia assumiu as companhias e certamente vai saneá
/as. Os contribuintes californianos permitirão nova priva
tização no futuro? 

Assine 
e receba inf armação de qualidade 

"""' ~ T ERCEIRO M1 L[N IO 

Rua Leônidas, 12 - Sala 203 - Penha 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21070-11 O 
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Qualidade e confiança 
Segurança absoluta 
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ECONÔMICO 

Álvaro Queiroz 

Sonhos e incógnitas do novo ano 
Como fazer a economia brasileira crescer em 2001, diante de um cenário 
externo pouco animador e das limitações internas impostas por altas taxas 
de juros, que não incentivam investimentos produtivos nem o consumo? 

O 
objetivo do cre imento tá 
prejudi ado p la pred minân
ia de uma políti a alaria! 

inibidora do n uma pela au ~n ia 
de um E tado indut r do re iment . 
Além di o. o Estado e tá inibid p la 
de poupan a. por vulto o ompr -
mi o pro eniente de uma dívida in
terna qu caminha para o 600 bilhõe 
de reai e uma dí ida externa já perto 
de SO bilhõe de dólare . a e ·igirem 
re eita e tra que. no momento. o 
paí não tem ondiçõe de gerar. 

A própria o a ão para o endi i
damento e terno. coo olidada pela 
adoção do modelo neoliberal, tende a 
fru trar- e em meio à ameaça de grave 
cri e em toda a economia mundial. 
Ainda que as atuai dificuldade da 
economia norte-americana enham a 
circun crever- e a um desaquecimento 
que lhe permita o chamado "pou o 
suave", os recursos externos, dos quais 
depende o Brasil para fechar as suas 

p u abundante e b m 
mai aro . 

Hoje. vident m nt . o go erno 
olh a t mpe tad do v nto emea

d no quatro an do eu prim iro 
mandato. Para amenizá-la, ontempla 
nova arremetida do Programa acional 
de De e tatização (PND), já com a ima
gem deteriorada pelo mau fruto que 
tem produzido. De ga tado o PND, é 
pro á el que o go ema não tenha con
diçõe política para internacionalizar o 
que ainda re ta de ativo público im
portante para a nação. 

O número (me mo o oficiais) 
comprometem a paz e a tranqüilidade 
do governo a começar pela neces idade 
de 31 bilhõe de dólare para aldar a 
parte da dívida externa (amortização) 
que vence e te ano. 

lar , devido ao aumento do passivo na 
anta de serviço , de tacadamente o 

iten remessa de lucros e dividendo , 
juro , ga to com viagen ao exterior e 
reme a de alário da mão-de-obra 
e trangeira que povoa a e talai privati
zada e tran feridas para o capital e tran
geiro. 

Na conta de mercadorias, as previ-
ões são de inexpressivo superávit ou 

empate, no prognósticos dos mais oti
mistas, ou de significativo déficit, se
gundo os pe imistas que vêm acertan
do nos últimos anos. Mas ninguém se 
arrisca a quantificar qualquer des es 
resultado . Para cobrir o saldo negativo 
nas transações corrente , o governo 
conta com meno de 2S bilhões de dó
lares na rubrica inve timento diretos, 

O déficit em transa
ções correntes (mercadorias 
e serviços) deverá se apro-

REMESSAS DE LUCROS 
(em US$ bilhões) 

ximar dos 30 bilhões de dó- 9 
10 

7 

D 
1997 1998 1999 

O Brasil inverteu o fluxo de recursos: deixou 
de gerar superávits comerciais e passou a 
acumular déficits seguidos, que, somados 
à intensificação da remessa de lucros 
e dividendos pelas ex-estatais 
desnacionalizadas, sustentam fenômeno 
semelhante a um sorvedouro de riquezas 
em direção ao exterior. O país se vê obrigado 
a recorrer a empréstimos, enredando-se 
numa espiral de compromissos com juros, 
amortizações e rolagens 
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face à per pectiva de queda do patamar 
de 30 bi lhões de dólares que entraram 
no ano passado. Os juros da dívida ex
terna consumirão, em 2001, 20 bilhões 
de dólare , • 

Na hipóte e de piora do cenário 
externo, que frustrará novos emprésti
mos e dificultará a captação via lança
mentos de títulos, até mesmo a entrada 
decapitai de curto prazo (o conhecido 
capital volátil) não será muito fáci l, 
principalmente se os EUA entrarem na 
competição, oferecendo, pelo menos, 
segurança, que é duvidosa no caso dos 
mercado emergentes. 

Na ausência de condiçõe política 
para novo ciclo de internacionalização 
da estatai , só restará ao governo a 
queima de reserva cambiais - hoje, 34 
bilhões de dólares - insuficientes para 
atender à obrigações junto aos credo
res, ainda que se "raspe o fundo do 
tacho". 

Sigi losamente, autoridades da área 
econômica não escondem a angústia 
que e apodera do governo, quando e 
abre a po sibilidade de expres ivo défi
cit na conta de mercadorias poi pre
vêem importações cre cente , em des
compasso com o que prometem a ex
portações em clima de de aquecimento 
da economia mundial, apesar do aumen
to esperado do vol u1Í1e fís ico das vendas 
externas. 

Drenagem de dólares 

O modelo econômico in pirado na 
premissa do neoliberalismo é a matriz 
de uma política econômica interna e 
externa que drena - para fora - rendas e 
ativos físicos poduzidos pelos esforços 
do nosso povo. Equivale a um confisco 
que se revela cada vez mai insuportá
vel e inadmissível, concebido por eco
nomistas que ó não de conhecem os 
intere se do capital internacional. 

Só em 1999, o Brasil enviou para 
fo ra 31 bilhões de dólare , a título de 
juros e dividendos; 10 bilhõe , decor-

CADERNOS 11) 

rentes de lucros e l,3 bilhão em salários, 
um total de 42,3 bilhões de dólares. 
Consideradas as amortizações da dívida 
externa e outras obrigações, o total dre
nado para o exterior girou em torno de 
75 bilhões de dólares. O gráfico (na pá
gina ao lado) mostra a evolução da re
messa de lucros em três anos, a partir da 
intensificação da desnacionalização das 
empresas estatais e de várias empresas 
privadas de capital brasileiro. 

Endividamento 
irresponsável 

O impasse a que o Brasi l chegou, 
resultante do modelo neoliberal, não 
chega a ser novidade para economistas 
sensatos e não-sectários. Eles previram, 
com grande antecedência, o desastre 
que o discurso de posse e as primeiras 
medidas adotadas por Fernando Henri
que Cardoso anunciavam para futuro 
não muito di tante. Ainda hoje, re ta o 
de dém das autoridade monetárias 
pelos uperávits comerciais. Recente
mente, o atual diretor de Política Eco
nômica do Banco Central, Ilan Gold
fajn, repetiu uma espécie de máxima 
(hoje parece dogma) proclamada há 
eis anos pelo então presidente do BC, 

professor Gustavo Franco: "O Brasil 
não preci a de superávits comerciais." 

Era a senha para a retomada do en
dividamento irresponsável. Com a dife
rença de que o Sr. Goldfajn, menos im
prudente, acrescentou: " ... no curto 
prazo". Só que o atual dirigente do BC 
espera que "os inve timentos em curso, 
realizados tanto com recursos externos 
quanto domésticos, terão produzido ga
nhos de produtividade e, portanto, 
maior capacidade de exportação". 

O prazo de maturação de tais in
ve timentos não será tão curto quanto i
magina ele. Resta aber o que aconte
cerá com o país. e se confirmarem as 
previsões mais otimistas a respeito do 
desdobramento interno e externo da 
crise da economia norte-americana. • 

PARA CONFERIR ... 
DEPOIS 

NO PI.ANO DE RENOVAÇÃO DA FRCYfA DA PETROBRAS, 

está prevista a construção de 80 novos barcos de apoio 
marítimo. O primeiro lote, de 22 unidades, tem entrega 
prevista no decurso dos próximos três anos. Os investi
mentos, até o ano de 2003, serão de 316 milhões de 
dólares, do Fundo de Marinha Mercante. As encomen
das tomaram-se viáveis depois que o governo decidiu 
priorizar barcos de bandeira brasileira sobre as unidades 
de bandeira estrangeira. Aliás, o item frete, depois da 
chamada "nova abertura dos portos", tem sido responsá
vel por expressiva contribuição para os vultosos déficits 
na conta de serviços do balanço de pagamentos do país. 

CHILE E EUA NÃO SE ENTENDEM 
ti O Chile rejeitou a incorporação de normas tra

balhistas e de proteção ambiental ao texto do acordo 
bilateral de comércio que está negociando com os 
Estados Unidos. Dessa forma, poderá inviabilizar o 
prosseguimento das conversações, uma vez que o Chile 
só firmará o acordo, se o governo norte-americano con
cordar com a inclusão das ditas normas em instrumen
to acessório, excluída a aplicação de sanções comer
ciais caso suas cláusulas não venham a ser cumpridas. 

A representante comercial dos Erstados Unidos, 
Charlene Barshefsky, por sua vez, insistiu em que a 
Casa Branca não vai abrir mão das exigências defendi
das pelos congressistas do país. A aceitação das normas 
trabalhistas e de proteção ambiental é condição sem a 
qual os EUA não firmarão o acordo. 

ABERTURA INGÊNUA 
ti O vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas 

de São Paulo, Thompson Motta. fez duras críticas ao 
sistema financeiro do Brasil. por estar totalmente divor
ciado do setor produtivo e não entender as necessidades 
de financiamento do desenvolvimento nacional. Além 
de operar apenas no curto prazo, pratica juros exorbi
tantes - entre os mais elevados do mundo. e com a pas
sividade do Banco Central. 

Motta citou a taxa de 43% nos empréstimos para 
capital de giro, um dos obstáculos às exportações. 
Destacou. sem rodeios, que a abertura externa promovi
da pelo governo é ingênua, sem planejamento nem 
preocupação com a reciprocidade dos principais par
ceiros do país. Por fim, sugeriu uma política de comér
cio exterior mais ativa e menos inocente, além de uma 
reestruturação completa do sistema tarifário nacional. 

37 



38 

IP.A N <> R .A IV\ .A 

... iii•Ht•icliti·-

Brasil desprezou até mercados cativos 
Passou a comprar bens que antes exportava 

cente rombo nas principais conta do 

Reunidos os subsetores papel e celulose, siderurgia e petroquímica, a previsão é de um 
resultado inferior em 660 milhões de dólares à receita de 1,38 bilhão registrada em 2000 

Foto: AFP 

Gustavo Franco impôs a doutrina de que o 
fluxo comercial positivo era desnecessário, 
pois sempre haveria recursos externos para 
que o país fechasse suas contas anuais. 
A doutrina mostrou-se irrealista 

importador líquido de vário ben , que 
antes produzia para atender ao abasteci
mento interno e à demanda externa. 

O "e touro"cambial de 1999, com 
maxidesvalorização e tudo, operou co
mo uma espécie de denúncia da política 
cambial e da política monetária suicidas, 
que acabaram por estrangular importan
tes segmentos da indústria do paí , os 
quais hoje ostentam déficit preocup,111-
tes no seu comércio externo. 

No ano passado, por exemplo o 
déficit do subsetor petroquímico foi de 5 
bilhões de dólares e a previsão é de am
pliação para 5, 1 bilhõe neste ano de 
2001. Reunido os subsetores papel e 
celulose, siderurgia e petroquímica, a 
previsão é de um resultado inferior em 
660 milhões de dólares à receita de 1,38 
bilhão registrada em 2000. 

Tanto quanto no caso dos compo
nentes eletrônicos (para computadores, 
aparelhos de som, rádio, televisão etc.), 
assume gravidade preocupante o déficit 
na área da indústria química - 6,3 
bilhões de dólares em 1999 e pouco 
mais de 6,5 bilhões no ano passado, 
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com tendência a aumentar para 7 bi
lhõe em 2001 , se não se confirmarem 
os in ve timentos previstos pelos empre
sários. 

Trata-se de um sub etor da indús
tria nacional dotado de capacidade para 
substituir mais da metade dos produtos 
que o país importa, e em grandes ônus, 
se se levar em conta que é inexpressiva 
a necessidade de importação de tecno
logia. O dirigente da Associação Bra
sileira da Indústria Química (Abiquim) 
dão como exemplo a borracha, entre os 
produtos cuja importação pode ser ubs
tituída a médio prazo. O aumento da 
produção deste e de outro itens poderia 
ser estimulado através de parceria entre 
empresa privadas, governo e univer i
dades. 

A sugestão está contida em estudo 
da entidade, já entregue ao ministro do 
Desenvolvimento, Alcides Tápias. 
Quanto aos componentes eletrônicos, o 
déficit de 7 bilhões de dólares no ano 
pa ado e as per pectivas de aumento 
em proporçõe desmedidas fazem parte 
da preocupações de Alcide Tápias, 
que chegou a defender providências no 
entido da atração de empresas estran

geiras para fabricação desses produtos 
no paí. 

Mas o governo, através do seu nú
cleo re i tente, de · onde emanam as 
deci ões de política econômica, perse
vera na recu a às ugestões do empre
sário para a montagem de políticas 
industrial e tecnológica em a quais 
será impossível a retomada do cresci
mento e do desenvolvimento do Brasil 
em bases sustentáveis. 

Sem uma política séria de comér
cio exterior, por outra parte, apoiada em 
políticas macroeconômicas li vres do 
ranço neoliberal , o que o Brasil terá pe
la frente é o agravamento dos de equilí
brios externo , já crônicos, e a irreversi
bilidade de um endividamento externo, 
que aponta para o caminho da total 
desorganização econômica, da in ol
vência e da definitiva dependência 
externa. • 
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Incertezas do Norte 

A redução surpreendente de meio 
ponto percentual na taxa de 
juros básica decretada pelo 

Banco Central dos Estados Unidos, FED 
(de 6,5% para 6%), muito antes da reu
nião do Comitê de Mercado Aberto, 
produziu, inicialmente, grande euforia 
nos mercados. 

O índice Dow Jones explodiu; o 
Nasdaq foi muito além, comportando-se 
de forma absolutamente louca. A "exu
berância irracional", adormecida, res
surgiu, mas foi contida sem demora. 
Economistas e os jornais especializados 
em economia, no entanto, ainda estão à 
procura de uma explicação para esse 
comportamento do FED. Na verdade, 
Alan Greenspann submeteu o mercado a 
um teste. E não gostou do resultado. 

Por enquanto, ainda é uma incógni
ta o que vai acontecer com a economia 
norte-americana no transcurso deste 
ano. Ma a prudência dos bancos na o
perações de crédito, os volumo os esto
ques nas empresas, o déficit comercial 
de 430 bilhões de dólares, o déficit em 
conta-corrente de 41 O bilhões de dólares 
e o excesso de endividamento das em
pre as e das pessoas física apontam pa
ra outras medidas, que não o simples 
manejo das taxas de juros para conten
ção da irracionalidade potencial produ
zido pela desmedida valorização dos 
papéis, no jogo da especulação e pela 
forte propensão a consumir dos norte
americanos. 

Antecipa-se que o novo governo, 
chefiado pelo republicano George W. 
Bush, cogita de promover corte nos im
po to , na hipótese de recessão, medida 
que certamente vai estimular o consu
mo e amenizar o desaquecimento, que já 
e manife ta nos indicadores de ativida

de e de demanda. Terá de aguardar o 
momento mais adequado para fortalecer 
a demanda com 1,3 tri !hão de dólares e 
restabelecer o equilíbrio nos mercado , 

Alan Greenspan, presidente do FED 

a fim de assegurar o "pouso suave" da 
economia. 

Para reduzir os seus déficits exter
nos, os EUA terão de reduzir as impor
tações, causando, com isso, impacto nas 
economias cujas receitas provenientes 
de exportações dependem muito do mer
cado norte-americano. São os casos dos 
principais "tigres asiáticos" e do Japão. 

Por algum tempo, se houver tur
bulências mais graves no "pouso", a 
economia norte-americana deixará de 
alimentar o crescimento dos países 
emergentes. 

Tal perigo não está sequer esboça
do num horizonte de curto prazo. Mas, 
mesmo assim, os países em desenvolvi
mento devem se preparar para dias mais 
difíceis, particularmente aqueles que, 
para crescerem, dependem de investi
mentos externos. No caso do Brasil, 
além de depender desses investimentos, 
terá de honrar os compromissos decor
rentes do endividamento externo. Aí, 
tudo pode acontecer, e turbulências de 
certa intensidade poderão orientar 
mudanças radicais na execução da polí
tica econômica. Mesmo não dependen
do muito dos EUA, os principais países 
da Europa estarão ao alcance dos abalos 
na maior economia do mundo, em fun
ção dos seus investimentos diretos na
quele país. • 
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_ ,..h,_ DOCES PALAVRAS 
Ednafva Tavares Cód. 0001 
A luz que ilumina a alma pode transformar o 
corpo e torná-lo tão leve que o aproximará e 
muito do incorpóreo. 64págs. (formato: 

~~-'-' 15cmx11cm).R$5,00 - Janine Produções 

B IOGRAFIAS 

CONFISSÕES 
Oorcy Ribeiro Cód. C 0890 

• Autobiografia, escrita até momentos antes de 
sua morte, em 1997. Uma vida riquíssima 
contada com emoção e irreverência. 592 

'-=-'--'= páginas R 36,00 - Editora Cia. das Letras 

PRESTES 
Lutas e autocn1icas. Edição Comemorativa 
dos 100 anos de Luiz Canos Prestes 
Dênis de Moroes e Francisco Viana 
Cód. 020015 
Este é o livro para o qual, em vida, Prestes 

deu o seu melhor depoimento. Para esta edição, a família 
Prestes abriu seus arquivos de fotos (quatro cadernos de 
fotos, 32 páginas). 324 páginas. R 39,00 · Ed. Mauad 

0 1CIONARIOS 

- - · DICIONÁRIO CRÍTICO DO 
PENSAMENTO DA DIREITA 
Idéias, instituições e personagens 
Vórios organizadores Cód. 0100-92 
Obra que ratifica a importância dos cam
pos direita/esquerda para os debates polí

ticos contemporâneos apresenta cerca de 300 verbetes 
escritos por 120 autores de diversas universidades ou pes
quisadores independentes, de vários estados e países, 
de dtterentes visões e posicionamentos. 260págs. 
RS78,00 - Editora Mauad 

..,.,,....,..,""""' DICIONÁRIO DO BRASIL COLONIAL 
(1500 · 1808) 
Ronaldo Vainfos (direção) 
Cód. 85 7302 320-1 
Este é o primeiro dicionário critico sobre as 
nossas raízes coloniais. Os primeios séculos 

de nossa história estão representados de A a Z, em forma 
de verbetes atraentes e concisos. A obra mostra todos os 
personagens que nos ajudam a compreender melhor os 
sentimentos e o modo de vida de uma sociedade meio 
encantada e meio diabólica como a colonial. 599págs. 
R$49,90 - Editora Objetiva 

DICIONÁRIO MULHERES DO BRASIL 
de 1500 até a atualidade 
Schuma Schumaher (coordenação) · 
Cód. 85 7110 573-1 
Com cerca de 900 verbetes e mais de 270 

· ilustrações, este dicionário torna-se referên
cia obrigatória para estudos da história brasileira. O com
promisso é com a tentativa de recuperar a trajetória das bra
sileiras que, com muitas outras afora, ainda estão escondi
das atrás dos panos. 567 páginas. R$49,00 -Editora Jorge 
Zahar 

EDUCAÇÀO 

ESTEREÓTIPOS SEXUAIS NA EDUCAÇÃO 
Um manual para o educador 
Moema Toscano Cód.: 85.326.2285-2 
Militante feminista desde os anos 70, a auto
ra discute o papel da escola e do professor 
como obstáculos (quase sempre) ou como 

alavancas (às vezes) na mudança do relacionamento 
homenvmulher. 116 páginas. R 14,30 - Editora Vozes 

F ILOSOFIA 

A ÁGUIA E A GALINHA 
Uma metóforo do condição humana 
Leonardo Boff Cód. 85-326- l 845-6 
Uma história africana proposta ao leitor 
como reflexão de sua própria condição, ori
gem e destino. Se9undo o autor, é preciso 

que se busque o equilíbrio. 208 paginas. R$18,00 
Editora Voz.es 

O DESPERTAR DA ÁGUIA 
Leonardo Boff Cód.5-326-1 977-0 
O livro continua o anterior A águia e a gali
nha, e relaciona a dimensão-águia e a dimen

- são-galinha com o Universo, a história e a 
--=---'-e........, pessoa humana. 176 páginas. R$14,00 Edi-
tora Vozes 

SABER CUIDAR 
Leonardo Boff Cód. 85-326-21 62-7 
O livro detalha o cuidado em suas várias con
cretizações: com a Terra, a sociedade sus
tentável, o corpo, o espírito e a grande tra
vessia da morte. 200 páginas. R$18,00 

Editora Vozes 

HISTORIA 

BRASIL 500 ANOS EM DOCUMENTO 
Ivan Alves Filho Cód. 0200-17 
Um livro de referência, didático, para estudos 
sobre documentos que registram a 
História do Brasil. 656 páginas. R$99,00 

L..::...,,Z,:,~ Editora Mauad 

BINÔMIO- EDIÇÃO HISTÓRICA 
Dir: José Maria Rabêlo Cód. BA 7013 
A história do primeiro jornal da moderna 
imprensa alternativa brasileira, que nunca se 
curvou aos poderosos. Mais de 200 repro
duções, muito humor e a narrativa, docu

mentada, da conspiração de direita que levou ao golpe de 
64. 263 páginas. R$34,00 - Editora Barlavento e Arma
zém de Idéias 

ESCRAVIDÃO OU MORTE 
Jorge Preta de Souza C6d. 0100-20 
O autor propõe uma questão candente: por 
que lutavam os escravos de uma pátria que 
os oprimia? A obra analisa a participação de 
escravos como soldados do exército 

brasileiro, durante a guerra do Paraguai, construindo sua 
liberdade através da vida militar. 136 páginas. R$22,00 -
Editora Mauad 

1 
HISTÓRIA DO CONE SUL 
Amado Luiz Cervo e Maria Rapoporl 
(org.) C6d. 0159 
Coletânea de ensaios sobre a história dos 
países do Cone Sul, abordando relações 
regionais e sua inserção na economia inter

nacional. 336 páginas. R$35,00 - Editora Revan 

HISTÓRIA DA IMPRENSA NO BRASIL 
NelsonWemeckSodré C6d. 0100-68 
O livro vem preencher a necessidade de pro
fissionais e estudantes em suas teses, pes
quisas, estudos, ensaios e trabalhos dos mais 
diversos. 501 páginas. R$59,00 - Ed. Mauad 

MINAS DO OURO E DO BARROCO 
As raízes históricas da cultura mineira 
Washington Albino C6d. BA 701 4 
O livro reconstitui o barroco mineiro, a pri
meira manifestação artística autenticamente 

....... ~ ......... nacional. Imprescindível para o conhecimen
to da História do Brasil. 248págs. R$38,00 - Barlavento 
Grupo Editorial 

1 
NAS FRONTEIRAS DO PODER 
Conflito e direito à terra no Brasil do séc.XIX 
Mórcia Maria M. Moita C6d. A-025 
O livro permite compreender a complexidade 
das relações sociais e de poder no mundo 
agrário fíuminense de meados do século XIX. 

247 páginas -R$21 ,00 - Arquivo Público 

O EXÉRCITO SOVIÉTICO NA li GUERRA 
· Leonid leremeev C6d. 0084 

Relato dramático e fartamente documentado 
que revive momento crucial para a sobrevi
vência dos valores humanitários. 128 pági._._íiíll nas. R$1 2,00 - Editora Revan 

LITERATURA 

• A INVENÇÃO DO MAR 
Gerardo Melo Mourão Cód. 050229 
Uma grande epopéia sobre o descobrimento 
do Brasil e os momentos primordiais da colo
nização portuguesa. 368 páginas. R$ 28,00 
Editora Record 

A REPÚBLICA DOS BUGRES 
Ruy Tapioca Cód.85.325.1028-0 
O livro surge em um momento oportuno para 
uma reflexão sobre a História do pais e a 
nossa forma9ão como povo, além de ser 
uma realizaçao literária de fôlego. 532págs. 

R$ 35,00 - Editora Rocco 

MEMÓRIAS 

EUROPA 1935 · UMA AVENTURA 
DE JUVENTUDE 
Moacir Wemeck de Castro 
C6d. 85.01 .05771 -1 
A partir das lembranças de uma viagem à 

_,__...._. Europa, o autor faz uma reflexão alternando 
memória e substância, reinterpretando fatos que ajudam o 
leitor a pensar o Brasil de hoje. 223 páginas. R$20,00 -Edi
tora Record 



HERANÇA DE UM SONHO 
Mareio Antonio Tavares Coelho 
Cód. 85.010.576-2 
Neste livro de memórias, o autor conta a sua 
trajetória pessoal e política, marcada pela 

m dedicação à luta por um mundo melhor e as 
experiências de suas atividades legais e clandestinas. 532 
páginas. R$45,00 - Editora Record 

POLÍTICA 

--• BRIZOLISMO 
João Trajano Sento-Sé Cód. 225.02862 

, Leitura indispensável para quem se interes
sam pela história contemporânea do Brasil. 
365 páginas. R$29,00 Editora FGV 

DESMONTE DA NAÇÃO 
Ivo Lesboupin(Org.) Cód. 85.326.2174-0 
O governo FHC prometia levar o Brasil à mo
dernidade e ao desenvolvimento, mas vem 
produzindo um desastre -é a análise da obra. 
200 páginas. R$17,60 - Editora Vozes 

DOIS ESTUDOS PARA A MÃO ESQUERDA 
;:~::: Cabanagem - Guerrilha ou luta de massas 

..,........ Renoto Guimarães Cód. 0205 
O autor apresenta dois ensaios sobre episó
dio marcante da história brasileira do século 

• passado, como reflexão dirigida aos jovens. 
112págs. R$14,00 - Editora Revan 

DOMINAÇÃO PELA FOME 
Economia política do abastecimento 
Mirando Neto Cód. 00124 
A fome em meio à abundância constitui o 

__,. Hffl) maior escândalo nas sociedades atuais. 
~~~ 136págs. R$9,90- Forense Universitária 

ESTADO FEDERATIVO E POLÍTICAS SOCIAJS: 
·-:::-:.·.-=--·- Determinantes da descentralização 

Morta Arretche Cód: 85. 7106.194-7 
A autora analisa as relações entre o jogo polí
tico-institucional e os resultados de políticas 

----~· de governo. 304págs. R$29,00 - Ed. Revan 

GLOBALIZAÇÃO E GLOBOBAGENS 
Verdades e mentiras do pensamento 
econômico 

A FORMAÇÃO DO MST NO BRASIL 
Bernardo Monçona Fernandes 
Cód. 85.326.2345-X 
O autor analisa os processos de formação e 
territorialização do movimento, desde sua 
origem - em 1979 - até 1999, em 22 esta

dos, onde o MST está organizado. Importante referência 
para se compreender a trajetória dos sem-terra em todas as 
regiões brasileiras. 318págs. R$26,00 - Editora Vozes 

NO TEMPO DE VARGAS 
Memórias, reflexões e documentos 
l;rancisco Antonio Dorio Cód. 0075 
E um livro indispensável a todos os que se in
teressam por conhecer a política brasileira 
deste século. 170págs. R$16,00 - Ed. Revan 

1 
RUMO À SIERRA MAESTRA 
Che Guevara e Roúl Castro Cód. 517 
Diários da guerrilha cubana são revelados 
com todos os bastidores da Revolução. Re
produz documentos, fotos e anotações que 
revelam detalhes inédrtos. O prof. Emir Sader 

(UeryUSP} faz a apresentação. 306 páginas. R$34,00 
Oficina do Autor 

UMA RESPOSTA AO NEOLIBERALISMO 
Hilory Woinwrigt Cód. Z 0486 
Combina uma discussão sobre idéia poliüca 
neste fim de século com uma avaliação das 
trajetórias concretas de movimentos sociais e 
partidos.152págs. R$19,00- Ed. Jorge Zahar 

POLITICAS PUBLICAS 

A AMERICANIZAÇÃO (PERVERSA} 
DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 
Estratégias de bem-estar e políticas públicas 
Maria Lúcio W. Vionno Cód. 0156 
As políticas implantadas pela ditadura entre 
1964 e 1985 revelaram-se perversas pelo 

seu caráter antidemocrático. A autora busca identificar os 
fatores de natureza política que vêm produzindo barreiras 
para a implantação do modelo universalista que embasa a 
Constituição de 1988. 256págs. R$30,00 - Editora Revan 

REPORTAGEM 

Paul Krugmon Cód. 20412-1 HAVANA-DEZEMBRO DE 1999 
O autor comenta como pensamentos econô- Emílio Azevedo 

"-'-"''-'--""""'-l micos provocam o aumento desenfreado do Cód. M 0268 
desemprego, fala sobre especulação financeira, crescimen- Conheça a vida comum na capital cubana, 
to econômico, administração empresarial. 224 páginas. - • r--..... -.. em uma reportagem competente e atrativa. 
R$39,00 - Editora Campus -.;;aa;;;...w 145 páginas. R$19,00 - Editora Mullitexto 

SOCIOLOGIA 

i!i!PP!i~ GLOBALIZAÇÃO 
Teoria social e cultura global 
Rolond Robertson Cód.85326.2247-X 
Mostra como a cultura se tornou uma ques-

__ , tão contestada globalmente. Por exemplo, 
'--= -::...:.o por que concepções rivais de uma "ordem 
mundial" têm conseqüências políticas e econômicas. 312 
páginas. R$32,00 - Editora Vozes 

O PODER DA IDENTIDADE 
Economia, sociedade e cultura 
Manual Coste/ls Cód. 20.495 
Como nosso mundo e nossa vida vêm sendo 
moldados pelas tendências conflrtantes da 
globalização e da identidade. 530 páginas. 

R$42,00 - Editora Paz e Terra 

QUANDO EU VOLTEI, TIVE UMA SURPRESA 
~ - Joel Rufino Cód. 85.01.05771-1 

,~": "-" Cartas escritas pelo autor, quando estava no 
f~-~~ cárcere pelo pecado de amar o Brasil, para o 
~~ filho que ainda estava por nascer. R$48,00 
,,._,::::,: 'F Editora Rocco 

S AUOE 

A VITALIDADE SEXUAL DO HOMEM 
Uma Abordagem Natural 
Michael T. Murroy Cód. 20310-0 
Respettado naturopata, o autor diagnostica 

,,, distúrbios da próstata, detecta efeitos colate
'--__.._, rais de determinados procedimentos e rela
ciona virilidade e reeducação alimentar aos exercícios fisi
cos e a um programa de combate ao estresse.188págs. 
R$29,00 - Editora Campus 

"' MENOPAUSA 
Uma Abordagem Natural 
Michael T. Murroy Cód. 20311-0 
Como tirar proveito de vitaminas, minerais, 
ervas, exercicios, dietas e outros métodos 

'--__,.____, naturais, assim como uma abordagem das 
causas e efertos da menopausa e uma análise detalhada da 
terapia de reposição de estrogênio. 224 páginas. R $ 29,90 
Editora Campus 

O LIVRO DA SAÚDE DAS 
MULHERES NEGRAS 
Vórios Autoras Cód. 2210 
O livro serve de instrumento na coordenação 
de ações conjuntas entre mulheres que tra

.!.!. balham por justiça social. 356 páginas. 
R$26,00 - Editora Palias 
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América Latina 

Diferentes expectativas 

A polícia antimotim dispersou, com bombas de gás lacrimogêneo, os estudantes 
e trabalhadores que foram às ruas protestar contra o aumento das tarifas de combustíveis 
e transportes públicos, que passou a vigorar em 1° de janeiro. O preço da gasolina 
subiu 25%, o bujão de gás dobrou de valor e os transportes sofreram reajuste de 75%. 
As medidas fazem parte de um pacote negociado pelo presidente Gustavo Noboa com 
o Fundo Monetário Internacional. Em seu primeiro ano de dolarização da moeda, 
o Equador registrou uma inflação de 91%, em dólar 

Peru 

Destino de 
desaparecidos 
é investigado 

Urna Comi são da Verdade 
inve ligará o de tino de 
3. 190 pe oa desaparecidas 

no Peru entre l 982 e 1996 período 
em que o paí viveu uma guerra ci
vi l defl agrada pela organi zação 
guerrilheira Sendero Lurnino o e 
pelo Movimento Revolucionário 
Tupac Amaru. 

Essas pes oa umiram apó te
rem sido pre as pelas Forças Ar
mada ou pela polícia, durante os 
governos Fernando Belaúnde, Alan 
Garcia e Alberto Fujimori . Cerca de 
dois terços dos desaparecidos são 
originários de comunidade indíge
na e tinham sido recrutados pelo 
Sendero Luminoso. 

Apesar do autoritarismo do go
verno Fujimori, foi no período de 
Belaúnde ( 1980- 1985) que a força 
repre ora atuaram com mai vio
lência: 47% do de aparecimentos 
ocorreram nessa época. Em algumas 
comunidades andinas, os mil itare 
teriam matado todos os moradores 
que não conseguiram fug ir. Alan 
Garcia ( 1985- 1990) tentou combater 
o avanço da guerrilha através de urna 
política não-repressiva, promovendo 
um programa de de envolvimento 
da áreas ru rais, com o objetivo de 
evitar que os campone es fossem re
crutados pelos rebeldes. Mas a in
vestida do Sendero foi mais forte. 

Por fim Fujimori (1990-2000) 
incentivou a formação de força pa
ramilitares, inclusive armando os 
camponeses, e conseguiu acabar 
com a guerra civi l. 

Mergulhado em graves denún
cias de corrupção, no ano passado, o 
ex-presidente refugiou-se no Japão e 
teve o mandato cassado pelo Con
gresso peruano. Um governo de 
transição assumiu e haverá eleições 
gerais, em abril. • 

CID!!WOS 211 



Colômbia 

Evasão 
de cérebros 

O conflito armado vivido pela 
Colômbia está provocando 
uma "fuga de cérebros" sem 

precedentes no país. Somente no ano 
passado, das 600 mil pessoas que emi
graram, 80 mil tinham cursos univer
sitários que custaram aos cofres públi
cos cerca de US$20 mil cada um. 

E ta evasão afeta severamente a 
recuperação da nação, de 40 milhões 
de habitante . Segundo o Banco 
Mundial, o capital humano repre en
tou 60% da riqueza produzida pelos 
países de de envolvimento médio, 
como a Colômbia. 

O Departamento Nacional de 
Planejamento calcula perdas, em 
1999, equivalente a US$2,3 bilhões 
(R$4,6 bilhõe ) devido a es a emi
gração. A "fuga de cérebros" se in
tensificou no ano 90, por cau a do 
conflito armado. 

Em Bogotá os cursos de lín
gua e trangeira ão muito procura
dos por profi sionais que planejam 
trabalhar no exterior. "Alguns alunos 

tinham até doutorado, mas estavam 
desempregados ou com trabalhos 
temporários e de futuro incerto. A 
única opção era viajar para o Canadá 
ou os Estados Unidos, sem se impor
tarem de, no começo, fazer qualquer 
coisa", conta Ana Maria Ramos, 
profe sora de idiomas. 

O desemprego atinge 20% da 
população economicamente ativa da 
Colômbia, sendo maior na capital, 
para onde muitas faílll1ias têm se 
mudado, fugindo da violência ou da 
instabilidade da vida no campo. 

Pesquisa feita por institutos pri
vados com mil pessoas, no ano passa
do, mo trou que 41 % dos entrevista
dos manifestaram desejo de sair do 
país e 60% disseram ter familiares ou 
amigos morando no exterior. Os lo
cais preferidos pelos que já emigra
ram são Canadá, Estados Unidos, 
Costa Rica, Espanha, Austrália e 
Nova Zelândia. 

As migrações de populações 
con tam da agenda da próxima Cú
pula das América marcada para a
bril, em Quebec, no Canadá, país 
que recebe anualmente cerca de 230 
mil imigrante ou refugiados de vá
rias parte do mundo, por conceder 
cidadania em até três anos. • 

Si/a Maria Ca/deron saúda os compatriotas após tomar posse em 2 de janeiro 
como governadora de Porto Rico, acompanhada dos presidentes Mireya Moscoso, 
do Panamá (esq.); Hipólito Mejias, da República Dominicana, e Hugo Chávez, 
da Venezuela. Calderón é a primeira mulher a ocupar o cargo e ganhou a eleição 
dando ênfase à resistência à incorporação da ilha caribenha aos Estados Unidos 

CilXRIIOS 11) 

Uma criança observa as escavações nas ruínas da catedral 
de León, 70km a noroeste de Manágua. Nas escavações 
foram encontradas ossadas que aparentemente pertencem 
ao bispo de León, frei António Valdivieso, assassinado em 
1550 pelo filho do então governador Rodrigo Contreras, por 
qenunciar de forma sistemática as violações das Leis das 
lndias, que proibiam a escravidão de indígenas. A cidade 
de León foi sepultada pelas cinzas do vulcão Momotombo 
em 1610. Redescoberta em 1997, foi declarada Patrimônio 
da Humanidade, em 1994, pela Unesco 

México 

Acenando para Cuba 
O novo presidente Vicente Fox fará visita 

oficial a Cuba em maio ou junho deste 
ano, em mais uma atitude de aproxima

ção com a ilha de Fidel Castro. Em dezembro, 
logo após a posse, Fox nomeou para embaixa
dor do México em Havana Ricardo Pascoe, do 
Partido da Revolução Democrática (PRD), de 
seu opositor, Cuauhtémoc Cárdenas. 

Na década de 60, quando a Organização 
dos Estados Americanos (OEA) rompeu rela
ções com Cuba, por sua opção pelo socialismo, 
o México foi o único país da América Latina a 
opor-se ao isolamento. Mas, nos últimos anos, 
durante o governo Ernesto Zedillo, as relações 
entre as duas nações ficaram abaladas, apesar 
da tradição diplomática do Partido Revolucio
nário Institucional (PRI), de abertura em rela
ção a Cuba. O distanciamento de Zedillo ficou 
caracterizado por duas iniciativas: em abril 
passado, o então presidente absteve-se na vota
ção da ONU que discutiu o fim do bloqueio im
posto a Cuba; e, em 1999, durante a Conferên
cia Ibero-Americana, realizada em Havana, Ze
dillo criticou veladamente o regime da ilha. 

Fox, do centro-direitista Partido da Ação 
Nacional (PAN) - que pôs fim a cerca de 70 a
nos de PRI no poder-, assegura que não pres
sionará Fidel a estabelecer nenhuma mudança 
política no seu país e se mostra disposto a 
apoiar Cuba nos próximos anos. • 
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Chile 

Impunidade 
em debate 

O Chile prossegue em seus esforços 
de localizar os desaparecidos e i
dentificar os responsáveis pelas 

mortes nos tempos da ditadura de Au
gusto Pinochet. Em 7 de janeiro, o presi
dente Ricardo Lago anunciou os resulta
dos do trabalho da Mesa de Diálogo 
sobre Direitos Humanos, que criou um 
banco de dados sobre 1.062 casos de pre
sos políticos que desapareceram no país. 

Segundo o relatório, 70 presos polí
ticos foram lançados ao mar, rios ou em 
picos da Cordilheira dos Andes; 182 fo
ram incinerados; e outros 160, enterrados 
clandestinamente. 

Do total de vítimas, 180 já foram 
identificadas com nome e sobrenome, e 
com a informação sobre a forma de desa-

... 

No dia seguinte à 
divulgação, pelo 
presidente Lagos, 
do relatório com 
os trabalhos da 
Mesa de Diálogo 
sobre os 
desaparecidos 
políticos, o centro de 
Santiago foi cenário 
de mais uma 
manifestação 
exigindo o 
julgamento e a 
condenação de 
Pinochet e o fim da 
lei que anistiou os 
autores de crimes 
cometidos na 
ditadura militar que 
derrubou Allende 

parecimento. A maioria do casos é do 
início da ditadura de Augu to Pinochet, 
entre etembro de 1973 e março de 1974. 

Ricardo Lagos entregou o relatório 
ao pre idente da Suprema Corte, Hernán 
Alvarez, que deverá de ignar juíze para 
atuar nos ca os. A pesquisa foi feita pe
la Forças Armada junto com repre en
tante da sociedade civil e de diversas 
igrejas chilena . Mas a líder do Partido 
Comunista, Gladys Marín, adianta que 
"o relatório é insuficiente, sem dados 
precisos". 

No entanto, a di cu são que es
quenta o país gira em torno da impuni
dade dos responsáveis pelas mortes. A 
Lei de Anistia, decretada pelo ex-dita
dor chileno, isenta de culpa os re ponsá
veis pelos crimes políticos cometidos 
entre setembro de 1973 e março~ de 
1978, período em que aconteceram 
97 ,6% dos casos comprovados de desa
parecj mento. 

E cada vez maior o clamor por uma 
revisão da lei, de forma a permitir o jul
gamento dos culpados. • 

ONU 

Conferências 
de 2001 

AOrganização da Nações 
Unida _(ONU) celebr~rá este 
ano et encontro mterna

ionai . O calendário começa .com a 
III Conferência obre os Países Me
no De envolvidos, em Bruxelas, 
entre o dia 14 e 20 de maio. De 6 
a 8 de junho, acontecerá a primeira 
e ão especial do órgão, na sede da 

organização, em Nova Iorque, que 
tratará do Assentamento Humanos 
- já apelidada de Habitat + 5, em 
referência à reunião ocorrida em 
Istambul, na Turqui a, em 1996. As 
e sõe seguintes serão sobre a 

Aids, de 25 a 27 de junho, e obre a 
Infância, de 31 de agosto a 7 de 
setembro, ambas na me ma cidade 
norte-americana. 

A ONU patrocinará ai nda as 
Conferência obre Tráfico Ilícito de 
Armas Ligeiras, entre 9 e 20 de 
julho, em Nova Iorque, e contra o 
Raci mo, de 3 j de agosto a 7 de 
setembro na Africa do Sul. Para 
encerrar o calendário, e tão mar
cadas as sessões sobre Financia
mento para o Desenvolvimento, em 
Nova Iorque, e a Cúpula Mundial 
sobre De envolvimento Su tentado, 
na África do Sul , preparatórias de 
encontros previstos para 2002. 

A Conferência sobre Paí e 
Menos Desenvolvidos, que desperta 
especial interesse no Terceiro Mun
do, tem o objetivo de definir com
promisso que deverão nortear 48 
nações, na primeira década do milê
nio. Mais da metade da população 
dessas localidades vive com meno 
de US$ I por dia. O produto interno 
bruto médio é de US$235 per capita 
contra US$ l .205 nos outros países 
em desenvolvimento e US$24.522, 
nos países industrializados. 

Das 48 naçpes mais pobres, 33 
situam-se na Africa Subsaariana, 
entre elas Serra Leoa, Benín e Bur
kina Fasso. • 
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EUA 

A direita domina o 
gabinete de Bush 

Apesar de, durante a campanha elei
toral , ter prometido um governo 
de união, o novo presidente norte

americano George W. Bush inaugurou 
um gabinete quase exclusivamente de di
reita, mas com ampla diversidade racial. 
Sua equipe de primeiro escalão inclui 
dois negros, dois descendentes hispâni
cos, um asiático e um árabe. 

Além desses, integram o grupo os 
ecretários de Defesa, Donald Rumsfeld, 

e do Tesouro, Paul O'Neil, altos funcioná
rios do governo do também republicano 
Gerald Ford ( 1974-1976, período após a 
renúncia de Richard Nixon). O centro da 
política exterior completa-se com o gene
ral reformado Colin Powell, nomeado pa
ra a Secretaria de E tado. 

O gabinete anunciado por Bush desi
ludiu muitos democratas, que acredita
vam na nomeação de uma equipe de 
maior consenso no país. Apesar de oar 
contraditório, o analistas norte-america
nos acreditam que os dirigentes mai pró
ximo da extrema-direita do Partido Re
publicano, como Rumsfeld e o vice-pre
sidente Richard Cheney, estejam mais ap
tos a buscar aliança com os democratas 
no Congresso. 

Bu h necessita do apoio da oposição 
para poder governar sobretudo porque 
eu opo itor na eleições, AI Gore, então 

vice de Bill Clinton, obteve 500 mil voto 
populares a mai do que ele, embora te
nha perdido na eleição indireta, definida 
no Colégio Eleitoral. No Senado os de
mocrata conquistaram 50 cadeiras, exa
tamente a metade; e na Câmara de Repre
sentantes, por apenas quatro postos, eles 
não controlaram a casa. 

Quanto à nova equipe central, as 
designaçõe de perfil mais ideológico, co
mo Ju liça, Interior e Energia, podem com
plicar ainda mais a cooperação entre os 
dois partidos, caso a discussão se polarize 
em torno de temas-chave para os democra
tas, como a ação afirmativa e as minorias, 
os direitos civis e da mulher, além das 
questões ambientais e sindicais. • 
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Espanha 

A cara escura da imigração 

Amorte de 12 equatorianos em aci
dente ocorrido na Espanha no 
começo do ano, no qual também 

resu ltaram feridos uma adolescente e o 
motorista do veículo, revelou a cara es
cura da imigração na Espanha. 

Os 14 equatorianos iam trabalhar, 
como todos os dias, em um dos estabe
lecimentos da zona de Murcia, 400 qui
lômetros ao sudoeste de Madri, na qual 
milhares de imigrantes desempenham 
tarefas agrícolas. O grupo viajava em 
carro tipo utilitário autorizado a levar só 
oito pessoas, quando foi colhido por um 
trem, num cruzamento sem sinalização, 
na localidade de Lorca. 

A presença de Nancy, de 13 anos, 
que ficou ferida, não é exeção. Cerca 
de 12 mil crianças imigrantes traba
lham na agricultura na Espanha, de
nunciou a Confederação Geral de Co
missões Operárias, uma das principais 
centrais sindicais do país. Os imigran
tes costumam sair de eus alojamentos 
pelas manhãs em grupos, sem saber 
onde vão trabalhar, já que o seu em
prego é eventual. 

No segundo semestre do ano passa
do, 15.840 equatorianos receberam o 
vi to de re idência, durante o processo 
de regularização de estrangeiros clan
destinos. Esses novos imigrantes legali
zados elevaram a 28.773 a quantidade 
de pes oas procedente do Equador com 
seus vistos em dia na Espanha e se de -
conhece quantas trabalham no país de 
forma ilegal. 

Organizações humanitárias assegu
ram que mais de 600 mil pe soas aban
donaram o Equador nos últimos anos, e 
e tatísticas oficiais assinalam que há 
dois milhões de equatorianos radicados 
no exterior, principalmente nos Estados 
Unidos, Espan~a e Itália. Eles enviam 
ao país mais de US$ I bi lhão por ano, 
constituindo em 1999, a segunda maior 
fonte de divisa , só uperada pelas ex
portações de petróleo. 

"O êxodo dos países do Sul em de
senvolvimento para o Norte é impossí
vel de ser detido, porque a fome não co
nhece fronteiras", comentou o diretor-

A menina Nancy, de 11 anos, sobreviveu 
ao acidente e mostrou a tragédia das 
crianças imigrantes obrigadas a 
trabalhar, pela miséria dos seus pais 

geral de Política Interior da Espanha, 
José Ramón Onega, em outubro do ano 
passado, quando passou a vigorar a no
va lei para estrangeiros. 

A Espanha registra uma evidente 
falta de mão-de-obra, em especial na 
agropecuária e na construção civil. Na 
Comunidade Autônoma de Aragão, 
localizada na região nordçste de Madri, 
o governo municipal de Agua Viva pu
blicou um anúncio em jornais argenti
nos, oferecendo passagens e alojamento 
a famflias dispostas a trabalhar na agri
cultura, com contrato por tempo indefi
nido. No segundo semestre do ano pas
sado, 70 farru1ias, com filhos menores, 
foram recebidas no município. 

Outro aspecto da imigração que 
afeta crianças e adolescentes tem a ver 
com um artigo da lei de estrangeiros que 
impede expulsar menores de idade. 

Devido a esse artigo, é cada vez 
maior o número de mulheres que che
gam grávidas - transportadas até em 
"pateras", frágeis barcos que cruzam o 
mar Mediterrâneo até, chegar à costa 
espanhola, a partir da Africa. 

Esses imigrantes são também víti
mas do tráfico promovido por grupos 
do crime organizado. • 
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Angola 

Morre Ruth lara 

ua vida a organizar d um nto 
e tavarn m pod r d u 
marido, trabalhando in lu i-
ve na tradu ão d muito 
dele . ujo orioinai ta-

am em fran e ou ingr . 
Es trabalho no argui o 
pe oai de um do fundado
re do movim nto indepen
denti ta angolano tinha dado 
já o eu fruto : foi editado 
4m primeiro olume, co- Ruth Lara: militante 
brindo o período da década discreta e austera 
de 50 até fe ereiro de 1961, 
data do iní io da luta armada contra o coloniali mo 
portu 0 uA em Angola. Pouco ante de ua morte, tinha 
concluído o egundo olume que de erá er editado, 
de forma pó tuma no próximo me es, constituindo-
e em vali o a fonte de informação para joven e e tu

dio o do proce o de descolonização. 
Ruth e Lúcio Lara tiveram trê filho e adotaram 

ei aos quai e juntavam na época de atai, deze
nas de crianças órías, que o casal levava para pas ar 
as festas na sua casa. • 

Reeleito recentemente, o presidente Omar Beshir decidiu 
estender por mais 12 meses o estado de emergência. 
Todos os partidos de oposição boicotaram a eleição por 
falta de garantias de transparência no pleito 

O novo presidente de Gana, John Kufuor, vestido nas roupas tradicionais, 
passa revista à Guarda de Honra, durante a cerimônia de sua posse, em 
Accra, em 7 de janeiro. Após governar o país por 18 naos, o ex-presidente 
Jerry Rawlings empossou o seu sucessor e adversário político, na primeira 
transferência de poder pacífica desde a independência do país, em 1957 

Moçambique 

Jornalista assassinado 

º
as assinalo do jornalista 
Cario Cardoso que teve 
um papel decisivo no de

envolvimento da impren a mo
çambicana desde o período de 
transição à independência, em 
1974, deixou a opinião pública 
desse paí em e tado de choque. 
Fundador do jornal Metical, e 
atuante em todas as iniciativas 
que tinham a ver com a comuni
cação moçambicana, Cardoso foi 
brutalmente assassinado na pro
ximidades do seu escritório, vizi
nho do Hotel Polana, num dos 
bairros nobres da capital de 
Moçambique. 

Sem pistas ainda sobre a i
dentidade dos assassinos, a im
prensa local tem insinuado que o 
crime poderia estar vinculado às 
sérias denúncias que Cardoso rea
lizara nas páginas do seu jornal 
sobre o que ele chamava "a fac
ção gangsteril" da Frente de Li
bertação de Moçambique (Freli
mo) ou sobre a pouco transparen
te privatização, em 1996, de 51 % 
do Banco Comercial de Moçam-

bique (BCM), comprado pelo 
grupo português Banques Mello. 
O primeiro-mini tro moçambi
cano, Pascoal Mocumbi , solici
tou a ajuda da Interpol e de paí
ses vizinhos para levar adiante a 
investigação do crime, que, 
prevê-se, será muito difícil. 

Consiçerado hoje um dos 
países da Africa Au trai de eco
nomia mais promis ora, Moçam
bique conseguiu recuperar a paz 
depois de longos anos de guerra 
civi l, com a realização de elei
ções, vencidas pela Frelimo, par
tido situacionista, em dezembro 
de 1999. Mas a Resistência Na
cional Moçambicana (Renamo), 
o grupo rebelde que enfrentou o 
governo na guerra civil, não acei
tou o resultado eleitoral, recusan
do- e a fazer oposição legal , a 
partir dos assentos que conqui -
tou no Parlamento. 

Nos últimos meses, em de
corrência de atentados promovi
dos pela Renamo, o país voltou a 
temer o retorno da instabilidade 
política. • 



Manifestantes saíram às ruas em Barcelona, Espanha, em solidariedade aos 
independentistas da Frente Po/isário, exigindo que a ONU defina de uma vez por todas a 
data para ,a realização do plebiscito que deve decidir o futuro da ex-colônia espanhola no 
norte da Africa e em protesto contra a passagem do rali Paris-Dacar pelo território 

saara Ocidental 

Polisário mantém a trégua 

AFrente Polisário desistiu da deci
ão anunciada de retomar as 

armas, interrompendo a trégua 
com o Marroco , que dura nove anos. A 
organização, que luta pela independên
cia do Saara Ocidental, divulgou nota 
explicando a po ição: "Diante do pedi
dos da Organização· da Unidade Africa
na (OUA), de países amigos, como a Ar
gélia, e do EUA, a Frente Polisário de
cidiu suspender sua decisão de retomar 
as atividade militare ". 

O anúncio da volta à luta armada 
tinha ido provocado pela passagem do 
rali Paris-Dacar em área de conflito, den
tro do território do Saara Ocidental. Se
gundo os dirigentes da Frente Polisário, 
que luta pela independê,ncia da ex-colônia 
espanhola no norte da Africa, a passagem 
do ra li pelo Saara constituiu uma "fla
grante violação" marroquina do acordo 
de ces ar-fogo, "de prezando a legalida
de e o direito internacional". 

A República Árabe Saariana Demo
crática (Rasd) foi proclamada pelos inde
pendentistas em fevereiro de 1976, ma a 
Espanha cedeu a posse do território ao 
Marrocos e à Mauritânia. Os dois paí es 
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entraram em guerra, interrompida com a 
desistência da Mauritânia sobre a ex-co
lônia e panhola, em 1979. Mas o Mar
rocos se negou a aceitar a recomendação 
da Organização das Nações Unidas para 
que reconhecesse o Saara Ocidental como 
país independente, e a guerra continuou, 
dessa vez enfrentando-se as tropas da mo
narquia marroquina e as milícias da 
Frente Polisário. 

Em 1991 , foi decretada a trégua com 
a promes a de realização de um referendo, 
no qual, à semelhança do que aconteceu no 
Timor Leste, a população do Saara Oci
dental pudesse optar entre a independência 
e a anexação ao Marrocos. Mas a consulta 
popular vem sendo constantemente adiada, 
porque não e consegue um consenso entre 
a Organização das Nações Unidas e o go
verno man-oquino sobre quem estaria apto 
para votar no plebiscito. 

A Frente Polisáiio em diversas oca-
iõe manife tou o eu descontentamento 

com os sucessivos adiamento da consulta 
popular, inicialmente prevista para 1992. 
"O Méllrocos se recusa a cooperar", acusa 
Mohamed Abdelaziz principal líder da 
Frente Polisário. • 

Serra Leoa 

Tribunal 
ameaçado 

O tribunal especial, criado para 
processar os criminosos de 
guerra de Serra Leoa, pode 

fracassar antes mesmo de começar a 
funcionar, devido a divergências so
bre seu financiamento e suas res
ponsabilidades. O Conselho de Se
gurança da ONU rejeitou a reco
mendação do secretário-geral Kofi 
Annan para financiar o tribunal com 
contribuições obrigatórias cobradas 
aos 189 Estados-membros, como o
corre com os tribunais de guerra de 
Ruanda e da Iugoslávia. O Conselho 
insiste que as contribuições devem 
ser voluntárias. 

Enquanto os tribunais de Ru
anda e da Iugoslávia foram criados 
pelo próprio Conselho de Se
gurança, no caso de Serra Leoa foi 
estabelecida pelo governo do país, 
com assistência legal da ONU. A 
decisão de criá-lo foi tomada ano 
passado e estava previsto que come
çasse a funcionar este ano. Um dos 
temas mais delicados é definir se o 
tribunal deve processar as crianças 
utilizadas como combatentes duran
te os nove anos de guerra civil no 
país africano. O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) cal
cula que mais de 5 mil crianças par
ticiparam do conflito. A recomenda
ção do Conselho de Segurança é que 
menores de idade infratores devem 
ser apresentados diante da Comis
são da Verdade e Reconciliação e 
não perante o tribunal especial de 
guerra. 

Um dos dirigentes que segura
mente será processado pelo tribunal 
é Foday Sankoh, líder da Frente 
Revolucionária Unida (RUF), grupo 
insurgente que violou o acordo de 
paz assinado em Lomé, em julho de 
1999. Sankoh, ex-ministro do go
verno de Sma Leoa, atualmente de
tido, é acusado de não honrar a pro
messa de entregar as armas. • 
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Timor Leste 

Nova diplomacia 

Em 2 de janeiro, Eurico Guterres - líder da milícia pró-indonésia 
que assolou Timor Leste após o plebiscito que optou pela inde
pendência - levanta o punho, durante a sessão inaugural 
do tribunal que vai julgar as atividades terroristas do seu grupo, 
que custaram a vida de milhares de pessoas 
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nacional ", 
Horta. • 

Índia 

Paz na 
Caxemira? 

O primeiro-ministro indiano, 
Atai Bihari Vajpayee, a
nunciou que o eu governo 

o Timor pretende retomar a negociação de 
paz com o Paqui tão sobre a 
região da Caxemira, um conflito 
que já dura 54 anos. 

"Em nos a bu ca de uma 
alução duradoura para o proble

ma da Caxemira, tanto em sua 
dimensão interna como externa, 
não utilizaremo apena o cami
nho trilhado dopas ado, mas tam
bém empregaremos medidas au
dazes e inovadora ", a inalou 
Yajpayee. A Caxemira é o único 
estado indiano de maioria mu
çulmana e o vale da Caxemira, 
uma da três regiões do estado, 
já foi cenário de trê guerras 
entre forças indianas e paqui ta-
9e a desde sua incorporação à 
India, em 1947. • 

A Assembléia Nacional do Camboja decidiu por unanimidade, em 2 de 
janeiro, submeter a um tribunal de guerra os responsáveis pelo genocídio 
que se seguiu à tomada do poder pelo Khmer Vermelho, nos anos 70. 
Os líderes sobreviventes irão a julgamento com participação de promotores 
e juízes estrangeiros e supervisão da ONU 
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Indonésia 

Acusações contra 
o presidente 

O pre idente indonésio, Abdurrahman 
Wahid, será ubmetido a uma inves
tigação parlamentar, sob a acu ação 

de corrupção. A Câmara Baixa instaurou a 
Comissão para investigar uma acusação de 
que Wahid teria recebido uma doação de 
US$2 milhões do sultão de Brunei, Ha sa
nai Bolkiah, e o equivalente a US$3,5 mi
lhõe pertencente à Agência Nacional de 
Logí tica (Bulog). 

A polícia já deteve Suwondo, um anti
go homem de confiança do pre idente, pela 
participação no e cândalo que ficou conhe
cido como "Buloggate". Suwondo é acusa
do de pedir a Sapuan, ex-presidente da Bu
log, a tran ferência de US$3,5 milhões, em 
troca de sua nomeação como ~residente da 
agência. O caso da doação do sultão é cha
mado de "Bruneigate". 

Wahid negou categoricamente as acu-
açõe . "A comi ão é ilegal e a inve tiga

ção é infundada", declarou à impren a. O 
Partido do Despertar Nacional, ao qual per
tence o chefe de E tado, afi rma que a acu
sações de corrupção fazem parte de uma 
conspiração para derrubar o presidente e 
estaria endo inspirada por aliado do ex
ditador general Suharto. O objeti vo seria 
de morali zar o novo· governo e debilitá-lo 
politicamente, para impedir as investigações 
obre os deli tos de corrupção e nepoti mo 

da ditadura. 
O adver ário da jovem democracia 

indoné ia conquistaram pelo menos um ob
jetivo: a população desse arquipélago do Su
deste asiático, que ó em 1998 saiu de um re
gime autoritário de 32 anos, voltou a viver a 
angústia gerada pela instabilidade política 
que ocasionou a denúncias contra Wahid. 

"Se a Comissão con iderar o presiden
te culpado, a Câmara terá que pedir à As
sembléia Con ulti va do Povo que realize um 
julgamento político", observou Sri Bintang 
Pamungka , um político que esteve pre o 
durante a ditadura de Suharto ( 1966-1998). 
A Assembléia Consultiva do Povo é o maior 
órgão repre entat ivo da Indoné ia, re pon-
ável pela de ignação do presidente Wahid, 

em outubro de 1999. • 
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Manifestantes israelenses, a maioria deles militantes de extrema direita que moram nos 
assentamentos que ficam em território palestino, se reuniram junto ao muro da Velha 
Jerusalém para protestar contra a possibilidade de a Cidade Santa vir a ser partilhada 
entre Israel e a Palestina. Essa possibilidade está sendo cogitada durante o difícil 
processo de negociação entre o governo de Israel e a Autoridade Nacional Palestina, 
para pôr fim a mais de quatro décadas de enfrentamentos e conseguir assentar 
as bases para a proclamação do Estado palestino 

Durante a maior manifestação religiosa do mundo, que costuma reunir mais de 15 
milhões de pessoas e já foi até incluída como recorde nç 'Guiness' , devotos 
hinduístas tomam banho nos rios Ganges e Yamuna, na lndia, num cerimonial 
de purificação espiritual 
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O presidente da rede CNN, o arquimilionário 
norte-americano Ted Turner, decidiu em dezembro 
passado pagar US$35 milhões à ONU para saldar 
a dívida dos Estados Unidos com a 
organização internacional. A quantia doada por 
Turner corresponde à diferença entre a dívida dos 
EUA com a ONU e o dinheiro que o Congresso está 
disposto a pagar. Essa dívida, que se arrasta há 
anos, tem causado problemas sérios no orçamento 
das Nações Unidas 

A vice-presidente da Indonésia, Megawatti 
Sukarnoputri (esq.), acena para o público, 
enquanto segura a mão da primeira-ministra 
de Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed, em 
Dacca, no encerramento de sua visita oficial 
a esse país, em janeiro. 
As duas dirigentes - representantes do novo 
papel da mulher na política asiática, que 
tem tradição de lideranças femininas fortes -
assinaram vários acordos promovendo a 
cooperação econômica e comercial entre 
a Indonésia e Bangladesh, fortalecendo 
a democracia nesses países 

Mikhail Baryshnikov segura a Medalha 
Nacional das Artes, que lhe foi entregue 

pelo presidente norte-americano Bill 
Clinton, em dezembro, em Washington, em 
reconhecimento ao seu trabalho no terreno 

da dança. Esse prêmio distingue 
anualmente personalidades que se 

destacaram no -terreno das artes, nos EUA 

Em janeiro, o rei Abdulla li 
da Jordânia, que 

assumiu o trono após a 
morte de seu pai, o Rei 
Hussein, apresentou a 

sua nova filha, a princesa 
Salma, nascida em 26 de 

setembro de 2000. 
Na foto, aparecem 

também os seus filhos 
Hussein (esq.) e lman 

(centro) e a sua esposa, a 
rainha Rania, de origem 

palestina 

No final do ano passado, Adina 
Bastidas (foto) assumiu o cargo de 
vice-presidente da Venezuela. Ela foi 
representante do seu país no Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento 
(BID) e foi indicada para o cargo pelo 
presidente Hugo Chávez 



1 FRANÇA •=&ti@M 1 

! 

País busca esclarecer 
torturas na Argélia 

Quatro décadas depois de reconhecerem a independência argelina, 
os franceses voltam a encarar fantasmas do passado, 

como a violação dos direitos humanos, adotada como política oficial 

1 Edouard Bailby um soldado raso ou uma simples teste
munha deixe de fazer revelações sobre 
os métodos empregados durante os in
terrogatórios dos presos políticos na 
guerra colonial. 

nem os organizei. Procurei saber na
quela época quem tinha feito isso: o co
mando civil ou militar? O Estado
Maior do Exército em Paris? Até hoje 
não sei." 

UANDO ERA REPÓRTER DA 

ÚLTIMA HORA , no final dos 
anos 50, o embaixador Ber
nard Hardion, da França, 
me chamou, sabendo da 
minha oposição à guerra 

colonial na Argélia. "Bailby", disse-me, 
"você é um jornalista francês que traba
lha na imprensa bra ileira. Compreendo 
a sua emoção em relação à tortura, ma 
evite falar no a unto. Não e esqueça 
da honra da França". Saí do seu gabine
te na Maison de France, quando o Rio 
de Janeiro ainda era a capital do Brasil, 
dizendo: "Embaixador, a honra da 
França para o enhor é uma coisa ; para 
mim, é outra." 

Quarenta ano depois, um verda
deiro vendaval a respeito das torturas 
do Exército francês na Argélia e tá aba
lando as consciências. Tudo começou 
em 20 de junho passado, com a publica
ção no diário Le Monde do depoimento 
de uma militante argelina a favor da 
independência, Louisette Ighilahriz, 
que foi barbaramente torturada, em 
1957, pelos militares franceses em Ar
gel. Por sorte, revelou, foi salva da 
morte pornm médico, de quem até hoje 
nem sabe o nome. 

Desde a publicação de sa matéria, 
não pas a um dia sem que um oficial , 
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Massu: ordens 
de Paris 

Entrevistados a respeito das denún
cias de Loui ette lghilahriz, os dois 
principais chefes militares do Exército 
francês em Argel foram os primeiros a 
confirmar que, para lutar contra os "re
beldes", tiveram de utilizar, aplicando 
ordens de Paris, métodos condenados 
pela Declaração dos Direitos Humanos, 
da ONU. 

Comandante da I O" Divi ão de Pa
raquedistas (8.000 homens), encarrega
da de acabar "por todos os meios" com 
os sangrentos atentados em Argel, no 
ano de 1957, o general Jacques Massu, 
hoje com 92 anos de idade deu duas 
entrevistas ao diário Le Monde. Decla
rou na última, em 23 de novembro: "Eu 
disse e reconheci que a tortura tinha 
sido generalizada na Argélia. Depois, 
foi institucionalizada com a criação do 
Centro de Coordenação Interarmas 
(CCI) e do Dispositivo Operacionais 
de Proteção (DOPs). Institucionalizar a 
tortura, penso eu, é pior que tudo! Não 
sou por nada nisso. Não fui eu quem 
deu a ordem de criar o CCI e o DOPs 

Outro homem-chave da chamada 
"Batalha de Argel", o general Paul Aus
saresses, 82 anos, naquela época coor
denador dos serviços de inteligência 
militar, revelou por sua vez: "Todas as 
manhãs entregava o meu relatório a 
Massu, contando o que havia aconteci
do no dia anterior ( ... ) Havia quatro 
páginas, cada dia da semana: uma para 
Massu; outra para Salan (comandante
chefe das Forças Armadas na Argélia); 
uma para Lacoste (ministro residente 
do governo em Argel) e, enfim, uma 
para mim. Às vezes, eu dizia a Massu: 
"Pegamos fulano", e olhava para ele, 
dentro dos olhos, antes de acrescentar: 
"Amanhã o mataremos. Massu dava um 
grunhido e eu considerava isso como 
um sim." 

Perguntado pela jornalista Flo
rence Beaugé se Robert Lacoste, que 
representava o governo de Paris na Ar
gélia, sabia desses métodos, o general 
Aussaresses revelou: "Estava perfeita
mente a par do que estava acontecendo. 
Lia todos os dias o meu relatório." A u
ma pergunta da jornalista sobre o núme
ro de presos argelinos que teria executa
do pessoalmente, fora de qualquer en
frentamento armado, respondeu: "É di-
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A guerra da Argélia - que marcou a política 
francesa nos anos 50 - está sendo hoje 
rediscutida, a partir de depoimentos sobre 
o uso sistemático da tortura. Na foto acima 
à direita, manifestações em Argel, capital 
da Argélia, em maio de 1958, no auge da 
luta dos independentistas pela libertação 
da então colônia francesa. Ao lado, uma 
família argelina fugindo da guerra e acima, 
à direita, o filósofo Jean-Paul Sartre, que, 
junto a outros intelectuais franceses, 
levantou a voz em defesa dos argelinos 

(l~RNOS 11) 



ffcil dizer ... A gente nunca se confoíllla 
com essas coi&'lL Eu direi entre IO e 30 ... " 
Uma nova pergunta: "O senhor não sabe 
mesmo quantos homens matou pessoal
mente?" Resposta: "S im .. . matei 24". 

Grito das 
consciências 

Em 1971 , o general Massu já ti
nha evocado a tortura no seu li vro A 
verdadeira batalha de Argel, mas des
a vez foi muito mais preciso nas suas 

declarações à imprensa. 
No entanto, muitos anos antes de

le, em plena guerra da Argélia ( 1954-
1962), intelectuais católicos de es
querda, socialistas e comunistas de
nunciaram publicamente os métodos 
empregados contra os combatentes ar
gelinos da Frente de Libertação Nacio
nal (FLN) e os democratas franceses 
que os ajudavam. 

O caso mais famoso foi de Henri 
Alleg, jornalista comunista, que publi
cou, em abril de 1958, La Question, 
contando como havia sido torturado na 
Villa Sesini, o pior centro de torturas 
em Argel. O livro foi proibido pelo 
governo, mas largamente divulgado na 
clandestinidade. 

O escritor católico François Mau
riac; o historiador Piérre Vidal-Naquet; 
Jean-Paul Sartre; Hubert Beuve-Méry, 
diretor do Le Monde; Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, diretor de L'Express; 
o general de Bollardiere, preso durante 
dois me e numa fortaleza por ter de
nunciado a tortura, assim como muitos 
outros, revelaram e denunciaran1 a tor
tura. Todos os governos, inclusive do 
social-democrata Guy Mollet, os acusa
ram de "atentado à moral do Exército e 
da nação", prejudicando a reputação in
ternacional da França. 

Nos anos 50, o diário Le Monde foi 
interditado 20 vezes na chamada Argé
lia Francesa; L'Express e France Obser
vateur, cerca de 30 vezes. Em 1972, o 
escritor Jules Roy voltou à carga, publi
cando um virulento panfleto intitulado 
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Lionel Jospin: deixar aos historiadores 
a responsabilidade de 'fazer um trabalho 

indispensável de memória' 

"Acuso o general Massu", quando a 
Argélia já era um país independente. 

Mais de 1,7 milhão de militares 
franceses -entre lº de novembro de 1954, 
quando começou o movimento armado 
contra o poder colonial, e 18 de março de 
1962, data da assinatura dos Acordos de 
Evian, que deram a independência à 
Argélia-, participaram da guerra contra a 
Frente de Libertação Nacional. 

A maioria dos oficiais e soldados 
não praticou a tortura. Mas hoje está pro
vado que ela foi planejada e organizada 
em altas esferas do Exército, com o pleno 
conhecimento dos sucessivos governos 
da IV República e às suas ordens. 

Depois de uma pesquisa de quatro 
anos, a jovem historiadora Raphaelle 
Branche apresentou, em 5 de dezembro 
passado, uma tese de doutorado de 
1.211 páginas, intitulada "O Exército e a 
tortura durante a guerra da Argélia. Os 
soldado , seus chefes e as violências ile
gais" , que recebeu as felicitações unâni
mes da banca examinadora. 

Diz ela, em substância: "A tortura 
não foi apenas ação de alguns militares 
sádicos e isolados. Pelo contrário, ela se 
in creve dentro da história da coloniza
ção. Antes da Argélia, foi praticada na 
Indochina." 

Jacques Chirac: dar 'tempo ao tempo', 
mas recordando os massacres de civis 
franceses pelos combatentes argelinos 

CPI da tortura 
Muitos, hoje, lembram que os 

combatentes argelinos também utiliza
ram métodos moralmente condenáveis, 
torturando e massacrando milhares de 
homens, mulheres e crianças durante a 
guerra. Nem por isso a França deve abs
ter-se de reconhecer os crimes do passa
do. Órgão oficial do Partido Comunista 
Francês, o jornal L'Humanité publicou 
um apelo de doze intelectuais, exigindo 
uma comissão parlamentar de inquérito 
para conhecer toda a verdade. 

O primeiro-ministro Lionel Jos
pin reagiu, dizendo que era preferível 
deixar aos historiadores a responsabi
lidade de "fazer um trabalho indispen
sável de memória". Pouco tempo de
pois, o presidente Jacques Chirac de
clarou na televisão que se devia deixar 
"o tempo ao tempo", recordando os 
massacres de civis franceses pelos 
combatentes argelinos. 

Não são poucos os que permane
ceram de braços cruzados em nosso 
próprio país, lembram os que não 
querem mexer com o passado: houve 
duas leis de anistia em 1962, uma 
para os argelinos e seus aliados, outra 
para todas as injustiças da repressão. 
Ponto final. • 
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O peso do voto 
dos europeus 
Pela primeira vez, os cidadãos dos 15 países da União 
Européia radicados na França poderão votar e influenciar 
o resultado das eleições municipais 

grupo poderá votar para prefeito em 
.mar o de _()()J e terá também o direito 
de er candidato. ai o para o cargo de 
prefeito e prefeito-adjunto. im man
da o tratado de Ma tricht, as inado em 
1992, obrigando todo o Estado -mem
bro a emendar as ua respectiva con -
tituições com a apro ação do parla
mento nacionai . 

A im endo o britânico no po
voado do Périgord e da ormandie, o 
espanhóis no país basco ou os alemães 
na AI ácia terão a possibilidade de 
influenciar no pleito. Esquerda ou direi
ta? as últimas eleições para o Parla
mento europeu, em junho de I 999, ape
nas 80 mil cidadãos da União Européia, 
estabelecidos na França, se inscreveram 
nas listas eleitorais. Hoje a situação é 
diferente, pois os eleitores serão chama
dos a opinar sobre os problemas concre
tos da sua cidade ou da sua aldeia. 

O caso de Paris é o mais interessan
te. Quatro candidatos almejam o cargo de 
prefeito: Bertrand Delanoé (socialista), 
Philippe Séguin (direita), Yves Contassot 
(ecologista) e Jean Tibéri, atual prefeito 
da cidade, abandonado por seu amigo, o 
presidente Jacques Chirac, e com correli
gionários acusados de malversações. 

Os dois candidatos com maiores 
probabilidades de vitória são Bertrand 

ri mático, ma , graça à ua probidade 
moral. tem a antagem de er apoiado 
p la maioria da força de e querda. 
Séguin, por ua ez, é um conserva
dor de ba tante calor humano, que en
tra facilmente em contato com o povo. 
Entre o dai , no entanto há uma dife
rença fundamental: o candidato ocia
li ta empre foi a favor da União Eu
ropéia, humanizada enquanto que o 
candidato de direita é muito crítico 
temendo o de aparecimento da França 
como nação oberana. 

Resultado do pleito 
Poderão os votos dos cidadãos da 

União Européia ter alguma influência 
sobre o resultado do pleito municipal 
em março de 2001, um ano antes da e
leição pre idencial? A resposta não está 
clara; tudo dependerá da sua participa
ção eleitoral. 

Com 105.000 pessoas radicadas 
em Paris, os chamados cidadãos comu
nitários representam pouco mais de 4% 
da população. Os 42.000 portugueses 
constituem a principal comunidade, se
guidos dos espanhóis (19.200), italia
nos ( 13.000), britânicos (8.500), ale
mães (7.500) e belgas (3.900). 

Se a comunidade lusitana é a me
lhor organizada e integrada na socieda
de francesa, o seu eleitorado, segundo 

Sob acusações, o atual prefeito de Paris, 
Jean Tiberi, pode dar lugar à esquerda 

as últimas sondagens, é bastante conser
vador. São em sua maioria empregadas 
domésticas, pequenos artesãos, carpin
teiros que e preocupam mai com o 
problema da vida cotidiana e o ensino 
da língua portuguesa nas escolas. Já os 
espanhói são mais ativos no plano sin
dical e, além do reconhecimento do eu 
patrimônio cultural , ex igem a proteção 
dos direito sociais (saúde, educação e 
ajuda aos de empregados). 

Quanto aos imigrantes italianos, 
que depois da Segunda Guerra Mundial 
eram constituído em sua maioria de 
operários e empregado , ele hoje ão 
engenheiros, técnicos, dentre outros 
profissionais. Não têm aspirações pró
prias à sua nacionalidade. 

Finalmente, os mais interessados 
em votar nas eleições municipai são 
os alemães, belga e britânicos, que 
têm consciência política européia 
mais definida. 

A eleição do próximo prefeito em 
Paris é importante para o futuro. A esco
lha do candidato de e querda não seria 
apenas um fato inédito na história da 
cidade. Ela abriria caminho para o pri
meiro-ministro Lionel Jospin na eleição 
presidencial de 2002. Resta aber qual 
será o peso dos eleitores europeus no 
pleito de março. (Edouard Bailby) • 
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Bve eve, 
computador pessoal 

A internet, paradoxalmente, constituí um desafio 
para os tradicionais fabricantes de computadores 

Jay Dougherty* 

D 
JANTE DA INDAGAÇÃO SOBRE 

o que é melhor, um compu
tador mais rápido ou uma 
conexão instantânea à in
ternet, muitos tendem a 

preferir a segunda opção. Somente a 
idéia de que isso se transforme em uma 
opinião generalizada poderia levar o 
chefe de uma grande fábrica de compu
tadores a ter um ataque do coração. 

O inai ão claro e e tão por to
da parte: a indústria de computação está 
perto de uma importante mudança de 
direção. Os fabricantes de microproces
sadores, os grandes fabricantes de com
putadores pessoais e ~s fábricas de com
ponente de hardware já não são vi tos 
como fundamentais para o futuro da alta 
tecnologia. Em eu lugar, observamos o 
rápido surgimento de empresas de cone
xão à internet e de firmas que ajudam a 
alavancar tudo o que for referente à rede 
mundial de computadores. 

"A era do computador pessoal está 
chegando ao fim" , disse recentemente o 
doutor Paul Horn, conhecido pesquisa
dor da IBM. "Estamos entrando na era 
da informática onipresente, na qual ve
remos o incremento dramático de equi
pamentos com design específico, portá
teis e adaptados para o manu eio eletrô
nico do negócios e para simplificar 
nossas vida ", afirmou. 

O ponto de vista desse especialista 
vem ao encontro da opinião do maior 
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executivo da IBM, Lou Gerstner, que há 
muito tempo defende a idéia de que "a 
era do PC está no fim". Comentário co
mo este, procedente de altos executivos 
da multinacional, foram inicialmente 
minimizados pela maioria dos analistas 
da indústria de informática. 

A empresa divulgou que sua divi
são de computadores pessoais sofreu 
quase um bilhão de dólares de prejuízo 
em 1998. Como resultado, muitos acha
ram que a postura da IBM não passava 
de um reconhecimento de que outras 
empresas estavam se saindo melhor no 
ramo de computadores. 

Mas há sinais de que Horn e 
Gerstner sabem o que estão dizendo. 
No mundo da tecnologia, o crescimen
to e tá sendo impulsionado pela inter
net, e não pelos computadores. O usuá
rio quer conexões rápida , e as quer 
agora. Ainda que não seja novidade 
para quem acompanha o desenvolvi
mento dessa indústria o fato de o avan
ço da internet acontecer em detrimento 
dos velhos fabricantes de computadores 
é um desfecho que ninguém esperava. 

Para os fabricantes tradicionais o 
problema é que muitas empresas se es
forçam hoje em colocar à disposição do 
usuário equipamentos pronto para co
nectar-se à internet. Empresas como a 
lnterSquid.com (www.intersquid.com) 
oferecem computadores grátis a seus 
clientes, caso eles assinem um contrato 
de vários anos para ter internet. Há o ru
mor de que a American Online', o maior 
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provedor do mundo, estaria estudando 
uma proposta semelhante. 

Indo mais a fundo no problema, fa
bricantes de computadores como a 
eMachines (www.emachines.com), com 
sede na Califórnia, desafiam os grandes 
fabricantes como a IBM, Compaq e 
De!J, ao oferecer, por menos de 400 dó
lares, computadores simplificados ao 
máximo, mas compatíveis com a inter
net. Para os grandes que estão tentando 
vender equipamentos de alta tecnologia 
com custosos serviços incorporados, es
sa tendência equi vale a um desastre. 
"Os lucros dos fabricantes de hardwa
re estão se aproximando dos lucros do 
quitandeiro da esquina", declarou Ro
ger Kay, pesquisador da lnternational 
Data Corp. (IDC). 

As conseqüências já são visíveis. 
Recentemente, a Compaq, maior fabri
cante mundial de computadores pes
soais, divulgou que sua receita no pri
meiro semestre de 1999 foi menor do 
que o esperado, o que provocou uma 
queda de mais de 20% de suas ações. A 
situação da Compaq poderia ser seguida 
de perdas ainda maiores para outros fa
bricantes de computadores. 

Mas, no final das contas, quem será 
o ganhador desse embate? Num primeiro 
momento, os consumidores. Afinal, os 
computadores estão sendo vendidos a 
um preço extraordinariamente mais bai
xo, ou simplesmente sendo presenteados. 
Num segundo momento, ganham os pro
vedores de acesso à internet. A maioria 
dos consumidores quer um computador 
para entrar na internet, de maneira que as 
empresas em boa posição de vender pro
dutos ou serviços através da rede estão 
surgindo mais velozmente que os velhos 
fabricantes de equipamentos. 

"As maiores expectativas são da 
parte das empresas e fabricantes que 
aproveitam ao máximo as oportunida
des do comércio eletrônico, que apre
senta este novo modelo de uso do com
putador", disse Horn. (*DPA) • 

'A A111erica11 011 Li11e se ft111di11 
rece11te111e11te com a Warner 
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As artes da CIA 
Livro revela as manipulações realizadas pela espionagem 
dos EUA em escala mundial para combater o socialismo 

Luís Felipe Miguel* 

D
ESDE QUE FOI FU DADA. 

logo apó a 0 unda 
Guerra Mundial. a o n
ia C ntral de lnt li

gên ia (CI ) - umpr 
para o 0 ovemo do E tarefa "-
ujas'', como a promo ão de golpe de 

Estado. eqüe tro e a a inato polí
tico . Entr o go emo demo ratica
.mente eleito que a agência ajudou a 

ub erter. e tão o de 1o adegh, no 
Irã: Arbenz. na Guatemala; João 
Goulart, no Bra il. e llende, no 
Chile. Outra de ua tarefas foi a fra
ca ada inva ão da baía do Porco , 
em 1961 que tentava derrubar o regi
me revolucionário cubano. 

Ma a Agência também e dedicou 
a tarefas mai ·'amenas' , como a organi
zação de expo ições de artes plásticas, 
concerto musicais econgres os de inte
lectuais ou a edição de revistas e livros 
de literatura. Durante a Guerra Fria, os 
"corações e mentes" eram campo de ba
talha crucial e a intelligentsia desempe
nhava papel-chave. Com amplo finan
ciamento de instituições como a Fun
dação Rockefeller e o apoio velado, mas 
decisivo, da CIA, os Estados Unidos 
buscaram deliberadamente promover as 
concepções "certas", ampliando a influ
ência de escritores e artistas comprome
tidos com a ideologia do "mundo livre". 

Este esforço é descrito em detalhes 
por Frances Stonor Saunders em seu 
documentado li vro, The Cultural Cold 
War: the CIA and the world of arts and 
letters. ( ... ) O livro não traz muitos fatos 
que sejam exatamente novos, mas orga
niza um conjunto de informações que 

rev la d 

Ou eja. que não eram a terra bárbara e 
inculta do preconceito de muito eu~ 
ropeu . Para i o, repre entante das ar
te e letra do EUA foram promovidos 
na Europa. Merecem de taque o expre -
ioni mo ab trato, nas arte piá ticas, e 

o jazz na mú ica. 
O expre ioni mo abstrato, corren

te que tem Jack on Pollock, Mark 
Rothko e Robert Motherwell como 
expoente , encarnaria os valores do "in
dividuali mo artístico" e seria um bom 
antídoto à arte engajada. Já os músicos 
negros em destaque no jazz contraba
lançariam a imagem negativa causada 
pelo racismo nos Estados Unidos. 

O mais importante, porém, era 
combater a simpatia pela União Sovié
tica, general izada entre os intelectuais 
europeus da época (graças, sobretudo, 
ao Exército Vermelho, fundamental pa
ra a derrota do nazifascismo). 

( ... ) Os congressos e manifestos 
"pela paz mundial" patrocinados por 
Moscou nos anos 50 reuniam uma apre
ciável constelação de artistas e escrito
res - gente do peso de Thomas Mann, 
Pablo Picasso, Charles Chaplin ou 
Leonard Bernstein. Contra isso, promo
via-se a denúncia do totalitarismo. No 
lugar da paz mundial , a bandeira dos 
intelectuais patrocinados pela CIA era a 
"liberdade de expressão". 

O essencial, porém, era promover a 

d ~ a da p lít i a fi ial do Departa
m nt d Estado durante a Guerra Fria, 
a ' nt nçã do comuni mo '. O com
promi o com a 'liberdade de expre -
ão , de fato, era limitado. 

Além de promover e cr itores e 
arti ta " ertos", a CIA buscava ilen-
iar aquele que con iderava pró-comu

ni ta . Ela fez, por exemplo, com que as 
editora rejeita em a publicação do ro
mance Espártaco, de Howard Fast, que 
acabou lançado à cu ta do autor. 

Os intelectuais patrocinados pela 
CIA também participaram de campanha 
de desmoralização contra o poeta chile
no Pablo Neruda, na tentati va de evitar 
que recebesse o Prêmio Nobel de Lite
ratu ra. 

Entre os participantes estavam 
muitos imigrantes do Leste Europeu, 
em especial da própria Rússia, como os 
compositores Igor Stravinsky e Nicolas 
Nabokov (primo do autor de Lolita), o 
filósofo lsaiah Berlin ou o poeta Cze -
law Milosz, bem como antigo comu
nista arrependidos. 

Alguns intelectuais eram de fato 
agentes, como Nicolas Nabokov, ou 
consul tores dos serviço de inteligência 
dos EUA, como o cientista político Ja
mes Burnham. Outro tinham, em graus 
vari ados, conhecimento do envolvimen
to da Agência, embora nunca o reco
nhecessem ( .. . ) Muitos, por fim, eram 
u ados sem saberem( ... ). 

Saunders documenta uma forma de 
interferência deliberada do poder político 
na geração do reconhecimento intelectual 
e artístico. A pergunta que fica, após a 
leitura de seu li vro, é quanto do cânone 
literário, artístico e filosófico da segunda 
metade do século XX é composto por re
putações "infladas" politicamente. • 

Professor do Departa111e11to de Ciê11cia 
Política da U11iversidade de Brasília e 

esta sua rese11ha foi extraída, por especial 
co11se11ti111e11to, de Comunicação e 

Política, publicação do Ce11tro de Estudos 
Lati110-A111erica110s (www.cebela.org.br) 
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