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brasileiro realizau uma das mais marcantes proe
zas do século XX, ao industrializar a economia do 
país com vontade, otimismo, perspicácia, inteli
gência - e muita coragem. Um povo que mostrou 
que sabe fazer. Mas disseram-lhe que agora tudo é 
diferente e que ele não pode, não sabe fazer. Sob 
suas vistas assombradas, passaram a outras mãos 
quase tudo o que ele construiu e que constituía seu 
orgulho e sua garantia de futuro. Tem sido tudo 

muito rápido - o país foi posto em leilão. 
Esta é a história que o leitor verá na reportagem de capa -
uma extensa e arriscada desnacionalização, em nome de al
gumas idéias fluidas envolvendo muitos interesses e diver
sos preconceitos, como o de que o brasileiro é incapaz. O 
brasileiro está sendo culpado até pelo desemprego gerado 
pelo novo modelo que se quer implantar. 
O sucesso brasileiro do século XX decorreu da aliança entre 
o Estado, as elites e o povo, entrelaçados num projeto de 
desenvolvimento nacional. Conseguiram. 
Mas as elites se encantaram com o discurso da globaliza
ção: voltaram-se contra o Estado, cujo aparelho foi entre
gue a fiéis da mundialização passiva. E voltaram-se contra 
o povo, desestruturando o sistema de trabalho e de seguri
dade social. Veio a desestatização estrangeirante e nossas 
elites ficaram de fora dos grandes negócios. Depois come
çaram a perder ou a ter ameçadas suas próprias empresas 
-a indústria, os bancos, o comércio. Estão assustadas. Com 

razão. Não terão sequer a desculpa dos chineses do sécu
lo XIX, que viram a pátria fatiada por dezenas de países, 
mas sempre por que eram vencidos pelas armas, até que 
aprenderam a usá-las. 
Das nossas elites, a história contará que talvez não tive
ram qualquer sentimento de pátria e a venderam, caindo 
no conto do paco - viram o tamanho da mala e entregaram 
tudo, em troca. Mas a mala só tinha jornais velhos, com 
antigas histórias de espertezas malsucedidas. 
Ainda nesta edição, uma reportagem especial sobre a Ama
zônia revela os temores com o descaso com que a região é 
tratada, sem levar em conta sua importância, que desperta 
há séculos a gula dos mais ricos. 
Na seção internacional, a entrevista exclusiva com o novo 
presidente do Chile, Ricardo Lagos, estimula a reflexão 
de todos que sabem quão agudos são os desafios políticos 
daquele país. 
Ampla reportagem analisa também o caso iraniano, onde a 
linha moderada do presidente Khatami conquistou maioria 
no Parlamento, o que, porém, pode aprofundar o conflito 
com os radicais conservadores. E, de novo, voltamos ao es
cândalo da espionagem eletrônica norte-americana, que 
ouve por dia milhões de telefones e a respeito da qual a 
nossa revista publicou uma extensa matéria, um verdadeiro 
furo, em meados de I 999. Ânimo e boa leitura. 
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Nasci, vivi e cresci na capital do mundo, 
que os poetas chamaram "A Ilha de Todo ", hoje 
patrimônio cultural da Humanidade egundo a 
Une co. É na qualidade de representante euro
peu do Círculo de Mulheres da Ilha de Moçam
bique (CMIM) que tomo a liberdade de dirigir 
um apelo à comunidade lusófona, para pedir a 
colaboração de todo o interes ado em aderir à 
iniciativa da população da Ilha de Moçambique 
em pre ervar o seu patrimônio cultural. 

O CMIM está organizando uma exposição 
itinerante de foto alu i vas àquele pedaço de 
terra plantado no oceano Índico, em ias de 
desaparecer. Caso estejam interes ado em a
poiar a no a iniciativa queiram por favor 
enviar o endereço para poder expedir informa
ções mais detalhadas obre o tema da expo ição: 
como salvar a Ilha de Moçambique? 

Angofa 
Por participarem de uma mani~ tação pa í

fica, foram detidas na manhã do dia 25 de feve
reiro em Luanda, Angola, 1 O pessoa dentre as 
quai Filomeno Vieira Lopes vice-presidente da 
Campanha Africana Jubileu 2000 (campanha para 
a abolição da dívida e tema do paí africano ). 
Filomeno é ainda vice-presidente da Liga Africa
na ( organização cívica e cultural angolana) mem
bro do Grupo de Reflexão para a Paz (Garp) e da 
Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente 
(Adra). O G angolana militante da Frente para a 
Democracia, a FpD (partido da opa ição com 

nto na A embléia a ional) e economi ta da 
Sociedade acional de Combu tívei de Angola 
(Sonangol). 

Solicitamo a todo que no mobilizemo 
de forma a obter a rápida libertação destes cida
dão bem como a reparação do danos provoca
dos, e que e exija o respeito pelos direitos e 

Carlos Magalhães liberdades consignados pela Lei Constitucional 
pintomagalhaes@hotmail.com de Angola para além das declarações interna-

Círculo de Mulheres da Ilha de 1oçambique cionais relativas aos Direitos do Homem ratifi-

Peço uso desse podera o instrumento for
mador de opinião, que é cadernos do terceiro 
mundo, que como canal aberto a todas as linhas 
de pensamento tem alertado a sociedade brasi
leira sobre os riscos e os males do modelo eco
nômico implantado por FHC, fundamentado na 
teoria do neoliberalismo. ( ... ) Não podemos 
mais tolerar o desrespeito à soberania do Brasil, 
com o FMl ditando as regras que bem quer. 

Que falta faz ao Brasil um homem como o 
presidente Vargas, pois foi o único governante 
que teve pulso para dirigir o Brasil com uma 
política de desenvolvimento com justiça social, 
pois ele investiu capitais públicos para criar 
empresas que ainda hoje impulsionam o desen
volvimento, protegeu trabalhadores e combateu 
a exploração dos grandes grupos econômicos 
internacionais. Vamos fazer desse país uma 
nação de todos. Verdadeiramente democrática e 
soberana, constituída por autoridades servidoras 
e cidadãos conscientes. 

Hipólito Silva Cruz 
São José de Ribamar-MA 

- - cadas pelo Estado angolano. 

Antônio Teixeira - Vice-presidente 
da Liga Angolana Jubileu 2000 

adra-lbengo@angonet.org 

A informação sempre foi alvo de regimes 
ditatoriais ao longo da história. O controle dos 
veículos de informação é usado até hoje em 
vários lugares do planeta para garantir a perma
nência e a impunidade daqueles que fazem do 
poder a sua alcova. Assim conseguem manter o 
povo ignorante e ao mesmo tempo fazem o 
adestramento ideológico. A Internet, este pode
roso meio de comunicação nunca antes imagi
nado pelo ser humano, consegue com sua vir
tualidade romper fronteiras e em questão de 
segundos difundir idéias e informação pelo 
mundo inteiro. Os ditadores e os inimigos do 
conhecimento popular estão tendo muito traba
lho para conseguir conter este meio de comuni"\ 

< cação por decreto. 1 

Nes~e momento existem milhões de pes
soas privadas de informação, especialmente via 
Internet. Estou me referindo aos países que 

ainda proíbem ou controlam a Internet para a 
população.Vamo a relação dos inimigo da 
WEB: Arábia Saudita, Irã, Iraque, China, Coréia 
do Norte, Líbia, Caznqui tão Sudão, Serra 
Leoa, Síria, 1\mí ia, Afeganistão, entre outros. 

E te paí e e tão diante de um dilema: ou 
abrem mão do monopólio estatal da informação 
e avançam tecnologicamente ou padecerão no 
atra o tecnológico na Era da Informação. Mas 
preci amo ficar atento à investidas de países 
dito democrático que pretendem controlar 
no o aces o à Internet. Usam vários argumen
to para convencer a opinião pública que o livre 
acesso via Internet causa males às pessoas. 
Diante dis o, resta-nos aguardar e torcer para 
que acorra com a Internet o mesmo aconteceu 
com o rádio, a televisão e a impren a escrita: 
cresceram, ma sificaram e romperam as barrei
ras da censura daqueles que ainda insistem em 
manter-a ignorância do povo por decreto. 

Prof. Uelton Santos 
Vitória - ES 

usa@escelsa.com.br 

Cmnumtárm 
Gostaria de parabenizar toda a equipe de 

cadernos do terceiro mundo pelo excelente 
nível da revista e pela sensibilidade na escolha 
dos assuntos que realmente mostram nossa reali
dade, conscientizando para que haja mudanças 
que nosso país necessita. 

A matéria "20 mil rádios comunitárias 
sob ameaça" , do número 215 (dezembro de 
1999/janeiro de 2000) é uma divulgação séria 
e responsável sobre essa grande conquista 
para os meios de comunicação no Brasil , que 
são as rádios comunitárias. Esse trabalho é 
uma grande força para nós e esperamos que 
os apoios ao nosso movimento possam cres
cer a cada dia para chegarmos ao objetivo 
maior de legalização das rádios comunitárias 
em todo o Brasil. 

José Braz Alves dos Santos 
Presidente da Associação 

de Radiodifusão Comunitária 
de Buriti Bravo-MA 



"Não dá para uma família sobreviver 
com salário mínimo. Nem se aumentar para 
100 dólares. Não tem como uma famíl ia 
sobreviver com isso." 

Ronaldinho Gaúcho, jogador de 
futebol, durante solenidade no Senado 

"Em I O anos, 6.113 empresas estran
geiras inve tiram pouco mais de 79 bi lhões 
de dólares e subtraíram da nossa economia, 
no mesmo período, mais de 219 bilhões." 

F. C. de Sá Benevides, 
Jornal do Commercio 

"A globalização produziu claramente 
um nível muito mais disseminado de ansie
dade. A economia global não é, atualmente, 
capaz de prover emprego decente para um 
número suficiente de pessoas." 

Juan Somavía, secretário-geral da 
Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), durante a X Conferência Geral da 
UNCTAD, em Bancoc, Tailândia 

"O ministro das Comunicações, Pimen
ta da Veiga, prometeu telefone para todos os 
índios brasileiros. Coitados. Se o serviço for 
Telemar, e fiscalizado pela Anatei, é melhor 
manter o velho sistema da fumaça." 

Cláudio Humberto, jornalista, 
em sua coluna na Internet 

"Lula é a negação de FHC. Itamar vai 
se mostrar como um arrependido de ter 
criado FHC. Ciro dirá que não tem os defei
tos dos outros. O Serra é um genérico." 

Anthony Garotinho, fazendo uma 
análise do cenário eleitoral para 2002, 

no Jornal do Brasil 

"Condeno os fóruns internacionais 
para solucionar divergências com a 
Argentina. Isso é errado e perde a visão 
maior da integração. Peitar angolanos é 
fácil ; difíc il é o FMI. Caímos na sabedo-

Coo~ 117 ., frl/ MAR 1000 

"Uma torta na cara é 
um embaraço leve 

se comparado 
ao sofrimento 

tremendo que o FMI, 
sob Camdessus, 

infligiu aos povos 
doSu/1' 

Robert Nainan, manifestante, 
após "homenagear" o antigo 

presidente do FMI com uma torta 
na cara durante o X Encontro 

da UNCTAD, realizado em 
Bancoc, na Tailândia 

ria popular dos provérbios: 'A gente é 
duro para quem é mole. ' " 

José Sarney, Estado do Maranhão 

"Não devemos nos sentir tristes. Ele 
retorna ao Chile, mas não como um homem 
declarado inocente. Chega condenado pelo 
mundo, graças aos judiciários espanhol e 
britânico. Obrigado a eles." 

Viviana Díaz, ativista chilena 
dos direitos humanos 

. 
"Não chegamos à etapa final , fazer 

Pinochet responder por seus crimes hor
rendos. Mas conseguimos demonstrar que 
um ditador já não fica mais fora do alcan
ce da Justiça, o que era impensável há al
guns anos." 

Louis Michel, chanceler da Bélgica 

"Os céus de São Paulo, a capital finan
ceira da América Latina, estão lotados de 
helicópteros. Como uma frota de limousi
nes aéreas, os helicópteros são cada vez 

mais rotineiros na vida de privilegiados 
paulistanos que cruzam os céus, fugindo 
dos engarrafamentos, para ir para ao traba
lho, a encontros importantes e até à igreja. 
É mais fácil um rico comprar um helicóp
tero do que um trabalhador comprar um 
carro." 

Trecho de reportagem 
do The New York Times 

"Posso até acreditar na boa fé desses 
senhores do capital internacional. Mas é 
difícil ficar otimista com essas declarações, 
na esperança de que os ricos venham a aju
dar os pobres. Pela experiência histórica, 
sou obrigado a duvidar que as palavras se 
transformem em ações, sobretudo na hora 
de assinar cheques e documentos destina
dos a fundo perdido, sem possibilidades de 
retomo ou lucro. 

Nessa esperança, o Brasil se desilude 
há muito tempo e nunca chegamos a ver 
nenhuma demonstração efetiva de ajuda 
desinteressada. E nem por isso devemos 
culpar os estrangeiros, pois sempre foi 
claro e lógico que cada país deve, acima de 
tudo, cuidar primeiro dos próprios interes
ses. Acredito que o Brasil está maduro para 
deixar de lado a utopia e entrar na realida
de com pulso firme, direcionando o país 
para os seus verdadeiros interesses. Des
viar-se das globalizações, privatizações e 
outros engodos, e rumar para um destino 
inteligente. 

E, como já indicava Emerson, em 
1837, procurando sempre "marchar sobre 
nossos próprios pés, trabalhar com nossas 
próprias mãos, falar segundo nossas pró
prias convicções." 

Barbosa Lima Sobrinho, 
em artigo no Jornal do Brasil 

"Se todos pensássemos igual, além de 
ser espantosamente chato, seria horrível." 

Jorge Battle, presidente eleito 
do Uruguai, durante visita ao norte 

do país, na revista Posdata 
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Socialista 
condena 

priv.atização 

O 
deputado Sérgio ovae (PSB
CE) e tá cobrando o cumprimento 
do programa de de e tatiza ão no 

etor da telecomunicaçõe . a ua ava
liação. a intenção do governo era reduzir 
o preço da tarifas telefônica e viabilizar 
a livre concorrên ia no mercado. "O que 
e tamo vendo é exatamente o contrário", 
di e o deputado cearen e. afirmando 
ainda que "em todo o contrato do pro
ce o de privatização do Bra il. tanto no 
gá . energia. rodovia . telefone . todo 
foram indexado . enquanto o trabalhado
re e o ervidore público não têm direi
to à repo ição alaria!". 

ovae lembrou ainda que a 
empre a particulare de telefone anun
ciaram já no início do ano mai um 
aumento de tarifa na faixa de 9.09%, 
"numa proteção do E tado brasileiro à 
multinacionais". Ele revelou ainda que 
as atuai proprietária da telefonia bra i
leira. além de baixar a qualidade dos er
viço . "já demitiu 260 funcionários no 
Ceará e 150 em outros e tados norde ti
nos. Portanto. as empresas não estão pro
duzindo novos postos de trabalho. Pelo 
contrário. contribuem cada dia para o 
aumento na taxa de desemprego". 

Senadores alertam 
contra dolarização 

O 
enador Rob rto Saturnino 

(PSB-RJ). Eduardo upli y (PT
SP) o líder do governo no 

nado. Jo é Rob rto rruda (PSDB
DF). ini iaram uma ampanha de alerta 
ontra o perigo de dolarização da 

moeda bra ileira. a e emplo do que já 
aconte eu no 1é ico e Equador e come
ça a ameaçar a Argentina. 

" chance de o Bra il trocar o real 
pelo dólar ão maiores do que e costuma 
pen ar", di e Satumino ugerindo que o 
go erno bra ileiro adote "um processo de 
de envolvimento autônomo, voltado para 
a naçõe da América do Sul, a fim de 
mo trar a e e paí e que exi te uma alter
nativa à idéia de atrelar- e à economia 
norte-americana". 

O enador carioca citou o exemplo da 
Argentina dizendo que "o endividamento 
em dólar da empresas argentinas e a polí
tica cambial praticada pelo ex-presidente 
Carlos Menem só deram ao presidente Fer
nando de La Rúa a alternativa da dolariza
ção". a sua opinião, esta medida "inviabi
lizará completamente o Mercosul, além de 
se constituir numa pressão para que tam
bém o Brasil dolarize sua economia". 

Também preocupado com os rumos 
da economia no continente latino-america
no, o senador Eduardo Suplicy disse que o 
Brasii "deve ajudar os países vizinhos a 
manterem suas moedas pois, caso contrá
rio, seremos obrigados a seguir o exemplo 
do Equador, que abriu mão de sua moeda e 
da Argentina, que começa a dar sinais de 
optar pelo dólar como moeda nacional". 

O ex-líder pelista disse que esta nova 
tendência significa "uma perda total de 
soberania" e propôs à Comissão de Assun
tos Econômicos da Casa a criação de um 
grupo de trabalho para estudar assuntos 
económicos internacionais, entre eles, a 
dolarização. 

Senadores Eduardo Suplicy (PT) e 
Saturnino Braga(PSB) 

A proposta de Suplicy foi apoiada 
pelo líder do governo, José Roberto Arru
da, que também disse estar preocupado 
com a substituição das moedas nacionais 
latino-americanas. A preocupação de Arru
da cresceu depois de tomar conhecimento 
das informações do ex-presidente do 
Banco Central, Francisco Lopes, que reve
lou ter sido procurado pelas autoridades do 
FMI e os funcionários do governo norte
americano sugerindo o atrelamento do real 
ao dólar, quando exercia o cargo de presi
dente do banco. 



Salár10 de R$ 1' S l: 
Novamente o governo federal frustrou 

as expectativas nacionais. O novo 
salário mínimo de 151 reais, ou seja, 

um aumento de cerca de cinqüenta centa
vos por dia, foi recebido como uma medi
da injusta e totalmente desvinculada dos 
interesses dos assalariados. 

No meio político oposicionista e no 
campo sindical, as opiniões foram de 
grande indignação. O deputado Miro Tei
xeira, líder da bancada do PDT, declarou 
que "ou o presidente do Senado, senador 
Antônio Carlos Magalhães, devolve a MP 
ao presidente da República ou entrega 
logo a chave do Congresso Nacional ao 
Palácio do Planalto". 

O governador Anthony Garotinho 
(PDT) declarou: "É uma vergonha! No 
estado do Rio o salário mínimo será de 
400 reais." 

O líder do PT, Aloísio Mercadante, 
comentou: "Com os cinqüenta centavos 
diários de aumento não se compra n11m 
um café com pão. É uma medida cruel 
contra milhões de trabalhadores e apo
sentados." 

O deputado Paulo Paim (PT), que 
vem lutando há anos por um salário míni-

mo justo, considera um dever da Câmara 
recusar a aprovação desse "vergonhoso 
salário mínimo". 

Dirigentes sindicais de todo o país 
manifestaram sua repulsa ao novo salário. 

A constitucionalidade da medida do 
Executivo é muito questionada, com base 
no seguinte artigo da Constituição: 

"Art. 7º São direitos dos trabalhado
res urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

IV - salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de aten
der a suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer; vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com rea
justes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim." 

Para o PFL, que decidiu só aceitar o 
mínimo equivalente a 100 dólares como já 
estabelecera a governadora Roseana Sar
ney, criou-se uma situação muito embara
çosa. O seu líder, senador Antonio Carlos, 
já no dia seguinte à decretação adotou 
posição muito transigente, dizendo: "A 
solução não é ótima, é viável." 

Greve por reajuste salarial 

O 
líder do PDT, deputado Miro 
Teixeira (RJ), destaca a impor
tância da mobilização dos fun

cionários públicos federais que no dia 
9 de fevereiro iniciaram a campanha de 
reajuste salarial 2000. 

Na audiência com os representan
tes sindicais da categoria, o líder pede
tista citou o exemplo da mobilização 
dos juízes que ameaçaram entrar em 
greve dia 28 de fevereiro dizendo que a 
paralisação ainda é uma forma válida de 
reivindicação. Ele saudou a mobiliza
ção dos juízes afirmando que "o movi
mento foi didático porque mostrou que 
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a greve ainda é um bom instrumento". 
Os funcionários públicos federais 

iniciam a mobilização nacional no dia 
15 de março com caminhadas, atos 
públicos e manifestações em todas as 
capitais. Sem aumento desde 1995, eles 
querem reposição das perdas salariais 
dos últimos seis anos e podem convo
car greve geral em abril. 

O senador Bernardo Cabral (PFL
AM), aliado do presidente Fernando 
Henrique, fez um apelo ao governo no 
sentido de que o reajuste cubra as per
das salariais que, disse o senador, "acu
mulam índices de 63,68% desde 1994". 

Sio ~ iii o: o estopim 
das denúncias 

A s revelações e denúncias da Sra. Nicéa 
Pitta e os acontecimentos que as sucede
ram continuam tendo enorme repercus

são nacional. A defesa dos acusados, inclusive 
o seu ex-marido, o prefeito Celso Pitta, e os 
questionamentos feitos sobre os motivos da ati
tude da denunciante e a ausência de provas que 
poderia invalidar as acusações, tomaram-se 
secundários no contexto do escândalo, que já 
alcança uma dimensão nacional. Revelou novos 
aspectos do mar de lama envolvendo a adminis
tração municipal paulistana, mas com repercus
sões mais amplas no estado e no país. 

Tudo isso impõe a urgência de investiga
ções profundas e sérias que, iniciadas em outras 
oportunidades, em várias casas do Legislativo e 
na própria Justiça, não chegaram a conclusões 
que pareciam óbvias, ou estão patinando no 
burocratismo e nas procrastinações. E o mais 
grave: essas situações semearam a desconfiança 
e o ceticismo da população. 

A CPI sobre os precatórios que a oposição 
na Câmara conseguiu requerer com o apoio de 
mais de 250 deputados, incluindo grande parte 
da base governista, é um ponto de partida para 
a investigação. Mas, como no caso Collor, 
poderão ocorrer desdobramentos imprevisíveis, 
muito além do âmbito das denúncias relaciona
das apenas com a prefeitura e o prefeito de São 
Paulo. 

Uma das conseqüências do escândalo já 
praticamente tirou Paulo Maluf do páreo em 
São Paulo. A pesquisa publicada na Folha de S. 
Paulo revelou que Maluf, após a revelação do 
escândalo, caiu de 20 para 12 pontos, enquanto 
a candidata socialista Luiza Erundina disparou: 
passou de 13 para 22 pontos, ocupando o segun
do lugar, com Marta Suplicy, que caiu de 30 
para 29. Já havia sinais de que Erundina vinha 
avançando, mas esse importante resultado reve
la que se perfila uma nova polarização para a 
prefeitura de São Paulo. As denúncias de D. 
Nicéa foram assim um estopim de conseqüên
cias mais amplas que o alvo previsto, o prefeito 
Celso Pitta. Um tiro por elevação. 
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Pleiteiam 

O
s integrantes do Comitê contra a 
Impunidade, entidade acreana 
encaminharam ao presidente da 

Câmara deputado Michel Temer docu
mento contendo nova denúncias ontra o 
deputado José Aleksandro (PFL-AC), que 
assumiu seu mandato em etembro pas a-

Reduzir a 

d J 

O 
Estatuto da Cida
de, projeto do 
falecido senador 

Pompeu de Souza que 
e tá tramitando na 
Câmara, vai reduzir a 
especulação imobiliária 
e "consolidar a função 
social da propriedade". 
A informação é do rela
tor da matéria, deputado 
lnaldo Leitão (PSDB
PB), na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O projeto regula
menta o capítulo de 
Política Urbana da 
Con tituição e limita a 
e peculação por meio 
de mecani mo de par
celamento edificação 
ou utilização compulsó
ria do terrenos urbanos 
ociosos. Estes terrenos 
terão aumento progres
sivo do Imposto Predial 
e Territorial Urbano 
(IPTU), caso o proprie-

tário não promova o 
aproveitamento ade
quado da área. 

Leitão acredita que 
a baixa qualidade dos 
serviço de transporte e 
até mesmo a crise do 
desemprego são provo
cados pelo modelo 
atual de ocupação urba
na e quer que o projeto 
"melhore a qualidade 
de vida dos moradores 
das periferias" 

evitalizar 
CaJha Nort 

P
reocupado com a expansão do nar
cotráfico na área de fronteira, o 
deputado Airton Cascavel (PPS

RR) criticou a proposta orçamentária do 
ano passado que não destinou um só real 
ao Projeto Calha Norte, "apesar de todos 
os problemas que estão ocorrendo na 
Amazônia". 

Cascavel disse que o Calha Norte é 
fator de fixação da população amazônica 
em sua região de origem e que os cortes 

orçamentários estão "provocando um 
vazio demográfico ainda maior, em toda 
a região". Criado em 1988, o projeto 
Calha Norte tinha como objetivo promo
ver a ocupação e implantação de infra
estrutura na região localizada ao norte 
das bacias dos rios Solimões e Amazo
nas, num total de 1,2 milhão de quilôme
tros quadrados. 

Disse o deputado que a decrescente 
alocação de recursos orçamentários é a 
maior dificuldade para a implantação inte
gral do projeto que reúne Exército, Mari
nha e Aeronáutica e que, de acordo com 
seu autor, general Ruben Bayma Denys, 
era simplesmente mostrar a presença ins
titucional brasileira. 

AI 
documentos fal o , além de ter praticado 
onegação fi cal. 

O corregedor-geral da Câmara, Seve
rino Cavalcanti (PPB-PE), está na fase de 
onclu ão do projeto que deseja votar 

antes de junho, quando começa o "recesso 
branco" do ano eleitoral. 

Protesto 
Em discurso feito no plenário, a 

deputada Elcione Barbalho 
(PMDB-PA) protestou contra a 

decisão da Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) permitindo às grandes distribui
doras de operar postos revendedores de 
combustíveis. 

De acordo com a parlamentar 
paraense, "a medida vai prejudicar 
empresas brasileiras, pequenos empresá
rios e uma grande massa de trabalhado
res porque vai estabelecer uma disputa 
desigual onde um cartel que conta com 
grandes multinacionais capitalizadas des
truirá um setor que conta com 27 .500 
empresas e emprega mais de 300 mil tra
balhadores, além de fechar milhares de 
postos de empregos". 

Elcione fez um apelo ao presidente 
da ANP, David Zilberstajn, para que ele 
não permita a entrada das distribuidoras 
de combustíveis na operação dos postos. 



Câmara dos Depu
tados instituiu o 

, _ Prêmio Darcy Ri
beiro de Educação, aprovan
do projeto de resolução pro
posto pela deputada Maria 
Elvira (PMDB)-MG) aco
lhido pela Mesa Diretora. 

A assinatura do ato cor
respondente foi realizado no 
salão nobre da Câmara, pre
sidido pelo presidente Mi
chel Temer, com a presença 
da autora da proposta, parla
mentares e educadores. 

É do seguinte teor a 
Resolução da Câmara: 

Art. I° - Fica instituído 
o "Prêmio Darcy Ribeiro de 
Educação", a ser concedi
do, anualmente, pela 
Câmara dos Deputados a 
três pessoas e/ou entidades 
cujos trabalhos ou ações 
merecerem especial desta
que na defesa e promoção 
da Edu-cação no Brasil. 

Art. 2° - O Prêmio 
será conferido pela Comis
são de Educação, Cultura 
e Desporto e pela Mesa 
Diretora da Câmara dos 
Deputados e consistirá na 
concessão de diploma de 
menção honrosa aos agra
ciados e outorga de meda
lha cunhada com a efígie 
do homenageado. 

§ I° - A definição dos 
agraciados será feita pela 
maioria dos Deputados inte
grantes da Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto 
da Câmara dos Deputados, a 
cada ano, podendo a indica
ção dos nomes ser sugerida 
por qualquer parlamentar do 
Legislativo Federal. 

§ 2° - A entrega do 

Câmara ins.titui: o Pri,n1i1, 
,,,c1 a·bei·n d'e Ed11·caçi1 

O presidente da Câmara, dep. Michel Temer, na solenidade em que foi 
oficializado o prêmio, proposta da deputada Maria Elvira, à sua esquerda 

Outdoor anuncia, em São Luís, a inauguração da Avenida Darcy Ribeiro 

Prêmio será realizada em 
Sessão Solene da Câmara dos 
Deputados, no dia 14 de 
março, data natalícia do edu
cador Darcy Ribeiro. 

Art. 3º - A Mesa da 
Câmara dos Deputados ex
pedirá as instruções necessá
rias para a concessão do 
"Prêmio Darcy Ribeiro de 
Educação", no prazo de ses
senta dias, contados da publi
cação desta Resolução. 

Art. 4º - Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, 
11 de agosto de 1998. 

Michel Temer 
Presidente 

Na justificação de sua 
proposta, a deputada Maria 
Elvira declara: 

O nome dado ao prê
mio justifica-se pelo fato 
de que o escritor e antro
pólogo Darcy Ribeiro foi 
um dos maiores expoentes 
da educação em nosso 
país, ao lado de nomes 
como Anísio Teixeira, 
Lourenço Filho, Fernando 
de Azevedo e Florestan 
Fernandes. 

Sua atuação em prol 
da educação brasileira foi 
notória e indiscutível, seja 
como ministro da Educação 
do Governo João Goulart, 
seja como secretário esta
dual do Rio de Janeiro, na 
gestão de Leonel Brizola. 

Seu nome está indele
velmente associado à con
cepção inovadora dos 
CJEPs, à criação da Uni
versidade de Brasília (UnB) 
e à luta incansável para 
colocar todas as crianças 
na escola fundamental e, 
com isso, reduzir os alar
mantes índices de analfabe
tismo no país. 

Mais recentemente, 
Darcy Ribeiro dedicou os 
últimos meses de sua vida à 
aprovação do projeto de lei, 
que resultou na nova "Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional"- lei nº 
9.394/96, sugestivamente 
denominada pelo presidente 

da República Fernando 
Henrique Cardoso de "Lei 
Darcy Ribeiro". 

O Instituto Alberto Pas
qualini do PDT e a Secretaria 
de Educação do estado do Rio 
prestaram homenagens a 
Darcy na data do terceiro ani
versário de sua morte. 

Em São Luís, a Prefeitu
ra Municipal deu a uma aveni
da urbanizada na administra
ção Jackson Lago o nome do 
grande educado,: 
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le tem exatos 139 centímetro de altu
ra, é formado em Direito, trabalha no 
gabinete do deputado Pompeo de 

Mattos (PDT-RS) e é o mai forte concor
rente à prefeitura de Bozano, um pequeno 
município de 104 quilômetro quadrado 
distante 450 quilômetro a noroeste de Porto 
Alegre. Ivo Schwancke, luterano e descen
dente de alemães pode se tomar o primeiro 
anão a ocupar um cargo no Executivo bra i
leiro. E vai governar uma cidade de descen
dentes de italianos com 90% de católico 
Mas ser pioneiro não é novidade para Ivo. 
Foi dele a iniciativa de criar a A ociação 
Nacional dos Anões entidade em imilar 
na América Latina. "Só existe uma igual no 
Estado Unido ", diz ele, que nunca e preo
cupou com a altura. 

"Não me sinto pequeno empre oube 

-

Ivo: 'não me sinto pequeno' 

da idade que tem um diploma univer itá
rio. Pedeti ta de de a fundação do partido, 
Ivo quer que Leonel Brizola e a senadora 
Emília Fernandes (RS) participem de sua 
campanha que vai priorizar o corpo a 
corpo. "Comício já não atrai as pe oas. 
Minha campanha será de casa em ca a. 
Conheço o doi mil eleitores de Bozano e 
e tou e perando o doutor Brizola para ir até 
lá. E a enadora Emília Fernandes já me 
prometeu ajuda", informa o candidato, que 
tem uma plataforma toda voltada para a 
Educação. 

Eleito, Ivo vai reivindicar uma escola 
de egundo grau para a pequena Bozano. 
Até lá, ele promete garantir transporte esco
lar para que os estudantes da cidade possam 
freqüentar a escola de Ijuí, município do 
qual Bozano se emancipou depois de longa 
campanha encabeçada por Ivo, que chegou 
a enfrentar o poder do ex-governador 

abrir meu espaço e sempre atuei em política de de e tudante. 
Comecei com 15 anos e cheguei a ervice-presidente da União 
Gaúcha dos Estudantes" conta o candidato a prefeito que até 
agora não encontrou concorrentes e pode até di pular ozinho. O 
demais políticos de sua região mesmo de outro partido , e tão 
apoiando sua candidatura porque Ivo Schwancke é a única pe oa 

Britto, contrário à emancipação. "O governador entrou com ação 
na Ju liça, ma nó ganhamos", orgulha-s. Morando em Brasília 
há um ano, a partir de julho ele retoma ao Rio Grande do Sul para 
fazer ua campanha. Solteiro, Ivo diz que casamento, "só depois 
da eleiçõe ". Agora toda sua energia vai estar voltada para ser 
eleito o primeiro prefeito do município que ajudou a criar. 

As iuluam o Brasil 
ob o tema "Novo milênio sem exclu
sões" e coin o lema "Dignidade hu
mana e paz", a Campanha da Frater

nidade foi lançada na Quarta-feira de 
Cinzas, de fonna ecumênica, pela Igreja 
Católica e mais seis Igrejas evangélicas, 
reunidas no Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (Conic). 

Ao comentar a proposta da Campanha 
deste ano, Frei Betto assinala que, no texto 
de reflexão distribuído às paróquias e 
comunidades, fotografam-se os porões da 
vida com sérias denúncias, como a de que, 
em pleno final do século XX, há trabalha
dores escravizados no Brasil (p. 37). Em 
seu primeiro.ano de mandato, o presidente 
FHC prometeu acabar com o trabalho es
cravo no Brasil. A Campanha da Frater
nidade demonstra que ele, por enquanto, 
fracassou nesse propósito. Não bastasse 
isso, agora seu governo quer mudar o arti
go 7º da Constituição, privando os traba-

lhadores de direitos sociais, como o 13º 
salário, Fundo de Garantia, férias etc." 

E continua Frei Betto: "Quanto ao tra
balho infantil, as sete Igrejas denunciam 
que havia no Brasil, em 1996, uma mão
de-obra invisível, um silencioso exército 
de 7,5 milhões de crianças e adolescentes 
trabalhando como adultos" (p. 43). 
Cinqüenta mil crianças e adolescentes cha
furdam nos lixões em busca da sobrevivên
cia. À luz dos 500 anos de colonização do 
Brasil , as Igrejas denunciam o genocídio 
indígena. Na Amazônia, onde habitam 
60% dos povos indígenas do Brasi l, "atuam 
verdadeiros cartéis da exploração ilegal de 
madeira, caça e minérios em terras indíge
nas" (p. 67). A biopirataria age através de 
falsos mi ssionários, que patenteiam no 
exterior conhecimentos e recursos tradicio
nais da medicina indígena."O documento 
da Campanha da Fraternidade trata, ainda -
destaca Frei Betto - da discriminação do 

negro e da mulher, e censura o governo por 
abrir "de forma irresponsável o mercado 
interno aos produtos estrangeiros, forçando 
a produção nacional a adotar os critérios 
técnicos de produção das multinacionais. 
Como o processo é apoiado em capitais 
internacionais, a política de juros e de câm
bio é definida para atraí-los" (p. 96). Em 
nosso país, "os 20% mais ricos controlam 
mais de 64% da renda, enquanto os 20% 
mais pobres sobrevivem com 2,5% da 
renda" (ONU/98). 

Segundo Frei Betto, "a situação social 
do Brasi l é tão dramática, e agravada pelo 
fracasso do governo FHC, que até o PFL 
fala em lutar contra a pobreza. O FMI, coe
rente com a sua política genocida, mas 
revestido da prepotência que a subserviên
cia de nosso governo lhe imprime, expres
sou sua discordância, através de Lorenzo 
Pérez, seu representante no Brasil. Aliás, 
não se conhece um só país do mundo, 
gerenciado pelo FMI, onde os ricos tenham 
ficado um pouco menos ricos e os pobres 
menos pobres". 
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As 
pesquisas 
recentes 

A 
s pesquisas co
meçam a entrar 
como um fator de 

avaliação para as próxi
mas eleições. As últimas 
da DataFolha revelaram 
alguns fatos novos e ou
tros que repetem situa
ções já conhecidas. 

A popularidade do 
presidente continua bai
xa. E essa pesquisa foi 
realizada antes da de
cretação do salário míni
mo de 151 reais. O dado 
novo é que os eleitores 
rejeitam as candidaturas 
por eles apoiadas. 

Quanto ao conheci
mento dos ministros, o 

da Saúde, José Serra, 
ganha. É o mais conheci
do pela população. 

Um dado que pela 
primeira vez se divulga 
em nível nacional é a 
posição de vanguarda 
do prefeito de São Luís, 
Jackson Lago, do PDI 
Tem a melhor nota na
cional - 7,5 em uma es
cala de 1 a 10 -e metade 
do eleitorado considera 
que sua administração é 
ótima e boa. 

O segundo coloca
do (7 pontos) é o prefei
to de Salvador, Antônio 
lmbassahy, do PFL. 

De um modo geral, 
a maior resistência ao 
governo federal está 
nas capitais. Rio de 
Janeiro e Fortaleza es
tão à frente na rejeição, 
seguidas de perto por 
São Luís e Maceió. 

500 anos 
Operários fazem limpeza da estátua 
do Cristo Redentor, no Rio, 
preparativo aos festejos dos 500 
anos. Em Lisboa, a 'Boa Esperança', 
réplica das caravelas de Pedro 
Álvares Cabral, sai em 9 de março 
em direção ao Brasil, capitaneando 
a Regata do Descobrimento 

lutar & vencer 
O 

jovem advogado 
maranhense Pe
trônio Alves foi o 

segundo colocado no con
curso de monografias pro
movido pela Justiça Fe
deral do Maranhão. 

Seu trabalho tem o 
título "Sobre o Poder 
Constituinte". A essência 
do Estado Democrático 
de Direito, quando legiti
mado pelo povo. 

Até aí, um fato 
importante, mas normal, 
tratando-se de um aluno 
competente, que se desta
cou no curso. 

A origem de Petrônio é 
que faz a diferença. Na sua 
infância e adolescência, ele 
pagou o alto preço do aban
dono, do desamparo e até 
mesmo das contravenções. 
Era um menino de rua com 
todas as realidades da sua 
condição social. 

Recolhido pelos padres 
da igreja de São João, no 
Centro de São Luís, o 
inquieto garoto mudou de 
costumes, deixou as ruas e 
praças da cidade, enveredou 
por um novo caminho, 
transformou-se em um 
aluno aplicado dos cursos 
que freqüentava. 

Converteu-se em um 
militante social inconforma
do com a injustiça, e é hoje 
o bacharel em Direito vito
rioso no concurso com que 
a Justiça Federal do 
Maranhão comemorou seu 
trigésimo aniversário. 

Apresentando o seu 
trabalho, recentemente pu
blicado, o destacado jorna
lista e radialista maranhense 
Roberto Fernandes recorda 
sua vida. "Petrônio Alves já 
nasceu com um desígnio. 

Petrônio Alves, segundo 
colocado no concurso 

promovido pela Justiça 
Federal do Maranhão 

Lutar e vencer. Para chegar 
a esta conclusão basta um 
simples olhar sobre a sua 
história de vida, toda ela 
construída na militância 
política e social. Uma histó
ria que nos apaixona pelo 
que ela tem de esperança, 
vitalidade, coerência, cora
gem e vitórias. Um exemplo 
que nos encoraja e nos faz 
acreditar que nem tudo está 
perdido neste país." 

E acentua: 
"Uma simples leitura e 

lá estaremos, como em um 
filme em flash back, relem
brando o recente período 
constituinte e o seu resulta
do, a Constituição de 88. 
Entenderemos, ainda, as 
reformas que estão sendo 
executadas pelo governo 
federal. A força com que o 
governo nos impõe a refor
ma, a ausência de debates 
com a sociedade, mesmo 
sendo ela o alvo principal de 
todas as mudanças." 
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Estudiosos apontam equívocos dos dois Femandos - Collor e Cardoso - com a abertura passiva a que submeteram o Brasil, 
promovendo o domínio estrangeiro em serviços públicos, na indústria e sistema financeiro, liquidando décadas de um projeto nacional 

O comentário do brasiliani ta nor
te-americano envolve uma apreciação 
do efeito ocial e econômico das políti
cas governamentai que vêm encontran
do críticos internos cada vez mai nu
merosos: da opo ição partidária ao sin
dicali tas, de indu triais à Igreja e a per
sonalidades como o governador minei
ro o ex-presidente da República Itamar 
Franco. Este, em sua viagem ao Esta
dos Unidos no início de março chegou 
a considerar que as políticas do governo 
federal põem em risco "até mesmo a 
bandeira nacional". 

Sem irem tão longe em apreciação 
política, os industriais limitaram-se ao 
terreno puramente econômico e opina
ram, em pesquisa realizada pelo Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp), que o governo adotou uma po
lítica de abertura econômica devastado
ra para as empresas tipicamente brasi
leiras, que foram confrontadas com a 
concorrência externa numa fase em que 
o país sequer tem uma política de desen
volvimento industrial. 

Em defesa da saúde, da educação e 
da comida do povo brasileiro, a Igreja foi 
dura com o governo federal, na Quarta
Feira de Cinzas, ao lançar a Campanha 
da Fraternidade: é preciso dar prioridade 
à remuneração do trabalho, que garante a 
dignidade humana, e não ao capital espe
culativo - disse o Cardeal Primaz D. Ge
raldo Majella Agnelo. 

O tipo certo 
Dez ano depois de adotada a ideo

logia neoliberal no país, aguçada a par
tir de 1995 com o governo Fernando 
Henrique Cardoso parece generalizar
se uma análise mais abrangente do pro
cesso, superando-se as críticas frag
mentadas e etoriais. Não há apenas 
sindicalistas protestando pelo corte de 
empregos, enquanto industriais aplau
diam a "modernização" e pediam o 
aprofundamento de todas as desregula
mentações, que, acreditavam, dariam a 
seus negócios, pela mão invisível e au
tomática do mercado, a competitivida
de internacional, considerada única 
chave da sobrevivência. Foram-se os 
empregos, em grande parte desapare
ceu o peso dos encargos sociais, mas a 
mágica não aconteceu. 

Os crentes do milagre neoliberal 
começaram a sentir na pele os efeitos de 
um confronto desigual: ao lado da pri
vatização de empresas públicas, setores 
privados nacionais inteiros desaparece
ram, absorvidos ou vencidos por con
correntes externos, muitos destes auxi
liados por crédito fácil do próprio 
BNDES negado aos brasileiros. Come
çaram a estranhar que o "dever de casa" 
bem cumprido - controle da inflação, 
abertura comercial segundo o figurino 
da globalização, reformas em vários ní
veis - resultasse em déficits comerciais 

cre centes, falências enfraquecimento 
do mercado interno devido ao desem
prego, intensificação da dívida pública, 
duplicação da dívida externa, controle 
estrangeiro crescente da economia e 
protecionismo atento dos países indus
trializados, exatamente os maiores pre
gadores do livre mercado. 

Assim, chegaram a março de 2000 
pelo menos encabulados: embora nem 
todos articulem um protesto, a maioria 
se diz pessimista, segundo a resposta à 
mais recente pesquisa da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fi
esp) sobre as expectativas em relação à 
economia: a nota não passou de 4,6 
numa escala de I O, na pesquisa divulga
da na primeira semana de março, refe
rente a fevereiro. Foi ainda um pouco 
menor que a nota de janeiro: 4,7. O pes
simismo empresarial é demonstrativo 
de um novo estado de espírito, porque 
envolve um julgamento crítico não ape
nas sobre o desenvolvimento industrial 
e o comportamento da economia nacio
nal no cenário internacional, mas se 
refere também ao julgamento que os 
industriais fazem da capacidade do 
governo em dar um boa gerência à eco
nomia. Sob este aspecto, a equipe eco
nômica e suas políticas não vêm obten
do aprovação do setor mais dinâmico da 
economia brasileira. 

Uma crítica sutil também transpa
receu, aliás, nas palavras do subsecretá-



rio de Assuntos Econômicos dos Esta
dos Unidos, escalado para polemizar 
com o presidente do Brasil. Às críticas 
do Fernando Henrique Cardoso ao pro
tecionismo norte-americano, Alan Lar
son respondeu, às vésperas do carnaval, 
que é preciso criar políticas de desen
volvimento para garantir empregos e 
lembrou, embora reafirmando seu cre
do neoliberal para uso externo: "Acho 
que isso se pode conseguir com a libe
ralização da economia - ou com o tipo 
certo de liberalização da economia." 

Estaria Larson definindo a linha de 
liberalização adotada pelo governo fe
deral como excessiva, equivocada, exa
gerada ou incompetente? 

A mesma crítica fora expressa 
antes pelo vice-presidente da Associa
ção Brasileira da Indústria de Química 
.Fina e Biotecnologia (Abifina), Nelson 
Brasil (ver seção Entrevista). Embora 
reconhecendo a capacidade brasileira 
de induzir o desenvolvimento autocen
trado, privilegiando o mercado interno 
pelo porte de nação-continente, Nelson 
Brasil considera que se deve preferir o 
caminho da globalização, mas com a 
adoção de políticas soberanas, que o 
governo federal teima em ignorar. Se
gundo o empresário, o primeiro passo é 
definir uma estratégia de desenvolvi
mento industrial, voltada para capacitar 
e garantir a presença da indústria nacio
nal nos mercados mundiais - talvez "o 
tipo certo de liberalização da econo
mia" a que se referiu o subsecretário 
norte-americano, num talvez involuntá
rio puxão de orelhas no presidente do 
Brasil. 

O tipo errado 
Crescem as dúvidas sobre o acerto 

das características adotadas pelo Brasil 
para alcançar as metas da chamada 
modernização na globalização, quando 
se examinam alguns exemplos de países 
no mesmo estágio de desenvolvimento. 

O caso da Argentina ilustra o do 
modelo adotado pelo Brasil, no qual o 
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Zu Rongji, primeiro-ministro chinês, e 
Pedro Malan trilham caminhos opostos na 
busca do desenvolvimento. Lá, negócios 
da China promovem o impulso da nação 

país se entrega à mão invisível do mer
cado: ausência de políticas de desenvol
vimento, desindustrialização e desna
cionalização, e crises de diversos tipos, 
além da queda a quase zero das defesas 
próprias do organismo econômico a in
fecções oportunistas importadas, que o
brigam, a cada vez, a internações de e
mergência no hospital do Fundo Mone
tário Internacional, com diárias crescen
tes e outros débitos - sem esperança de 
cura. O dinheiro externo que entra apa
rece apenas para fazer dinheiro (ganhar 
juros altos e sair do jogo), desnacionali
zar a economia e desempregar ou au-

mentar a massa da dívida, aprofundando 
a sangria. 

Há um outro tipo de modelo: a Chi
na. Enquanto, segundo os mais recentes 
dados da Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e Desenvolvi
mento (Unctad), o Brasil, com seu mo
delo de neoliberalização, recebeu 69 
bilhões de dólares em investimentos ex
ternos diretos entre 1990 e 1998, a Chi
na recebeu 247 bilhões (atrás apenas 
dos Estados Unidos, com 620 bilhões), 
sem abrir mão de sua soberania econô
mica e cumprindo um programa próprio 
de desenvolvimento. 

No período, o Brasil triplicou sua 
dívida pública, duplicou a dívida exter
na, viu o crescimento do PIB estagnar e 
até regredir em cerca de 40% (baixou de 
cerca de 900 bilhões de dólares para 
cerca de 550 bilhões), e amargou suces
sivos déficits comerciais sem se impor
tar com o problema, pois a teoria domi
nante considera destoante fazer caixa, 
sendo mais apropriado endividar-se, 
vender patrimônio e desnacionalizar - e 
ainda foi obrigado a desvalorizar a 
moeda. 

Enquanto isso, a China manteve a 
média de crescimento anual do PIB em 
torno de 7% (elevou-o a cerca de 1 tri
lhão de dólares), acumulou reservas 
cambiais em torno de 155 bilhões de dó
lares (30 bilhões de dólares de superávit 
somente no ano passado, quando expor
tou mais de 190 bilhões de dólares), 
manteve baixos os níveis de endivida
mento - e, apesar da crise asiática, não 
desvalorizou sua moeda. Segundo ana
listas, continuará crescendo, soberana
mente, a taxas próximas de 7% ao ano, 
nos próximos 20 anos. 

O contraste parece demonstrar que 
existem mesmo o tipo certo e o tipo 
errado de política econômica na época 
da globalização, o que aumenta a per
plexidade com a opção imposta pelo 
governo à sociedade brasileira, des
truindo as bases de uma economia que 
há pouco mais de um século ainda 
tinha escravidão, mas que em somente 
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e cros leva a maus serviços 

O 
setor de telecomunicações continua 
a liderar as queixas dos usuários jun
to a órgãos de defesa do consumi

dor, desmentindo o argumento de que a pri
vatização representaria o fim dos proble
mas. A mais contestada das desestatizações 
e desnacionalizações, devido às denúncias 
de negociatas (caso conhecido como Gram
po do BNDES, do qual só vieram a público 
algumas das muitas fitas de gravação consi
deradas existentes, levando à demissão do 
ministro Mendonça de Barros e do presiden
te do BNDES, Persio Arida), as telefônicas 
lideram as reclamações. 

No Rio, a Comissão de Defesa do Con
sumidor, da Assembléia Legislativa, já ajui
zou oito mil ações contra a Telemar, envol
vendo 15 mil queixas de consumidores. Se
gundo o presidente da comissão, deputado 
Átila Nunes, •a empresa parece ter uma es
pécie de desprezo pelo usuário de seus ser
viços, atende mal e sempre joga a culpa na 
antiga Telerj". 

Dados do Procon/Rio, referentes às pri
meiras nove semanas do ano, aponta 1.885 
queixas contra a Telemar (líder), 287 contra 
a Telefônica e 90 contra a ATL.. A Ught (ele
tricidade) foi alvo de 180. 

Em São Paulo, o Procon registrou 
10.045 reclamações contra a Telesp/Tele
fônica em 1999. A BCP, de celular, ficou com 
365 e a Telesp Celular com 167. No setor de 
energia, a Eletropaulo Metropolitana sofreu 
249 queixas. 

Em fevereiro, o Instituto de Defesa do 
Consumidor (ldec), organizou em São Paulo 
um seminário sobre a qualidade dos serviços 
privatizados, contando com especialistas de 
diversos países, inclusive europeus. A con
clusão dos relatos indicou que somente uma 
forte regulamentação e fiscalização por par
te do governo pode fazer as empresas priva
tizadas funcionar bem. 

Apontou-se que o objetivo de lucro das 
empresas privatizadas as leva a discriminar o 
pequeno cliente individual ou famílíar e a pri
vilegiar os grandes consumidores empresa-
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riais, para os quais os serviços e os preços 
podem melhorar. O exemplo inglês na telefo
nia mostrou que o surgimento de concorren
tes privados, em 1984, só beneficiou os gran
des clientes, enquanto o pequeno usuário viu 
os preços aumentarem e a qualidade do ser
viço cair. Somente dez anos depois, a situa
ção mudou, por força de regulamentações 
mais rigorosas e da fiscalização severa im
pulsionadas pelas queixas do consumidor. 

Entre as falhas do processo aponta-se a 
despreocupação com as regulamentações e 
as agências fiscalizadoras. As já existentes, 
como Aneel e Anatei, são consideradas des
preparadas, como comprovam as queixas 
contra as empresas, que no período goza
ram de altos reajustes de preços. 

Como resultado do aumento do preço 
da energia, cresceu o número de famílias in
capacitadas de quitar as contas: em dezem
bro passado, 27% das unidades consumido
ras do Rio (pouco mais de uma em cada qua
tro) não pagaram a luz. Em São Paulo, esse 
total chegou a 42, 7% -pouco abaixo da meta
de das unidades consumidoras. Para a direto
ra jurídica do ldec, Flávia Lefêvre, a inadim
plência explodiu com a privatização. 

A desestatização do sistema energético 
recebeu críticas no seminário do ldec. Se
gundo o engenheiro inglês Steve Thomas, o 
governo contratou a Coopers&Librand para 
planejar a privatização, mas a empresa não 
estudou a realidade brasileira e simplesmen
te copiou o modelo inglês. Thomas prevê 
problemas crescentes para o setor energéti
co nacional. 

Destacou o aspecto de que no Brasil há 
necessidade de se levar eletricidade a mui
tos lugares onde o serviço é precário ou ine
xiste, o que não ocorria na Inglaterra. O téc
nico inglês defendeu o sistema estatal para 
casos como o do Brasil, por ser o único que 
permite implantar serviços públicos em 
âmbito universal, uma vez que o objetivo do 
lucro está ausente e o governo pode estabe
lecer tarifas diferenciadas para beneficiar e 
integrar as áreas mais carentes. 

Uma única década e não mais que 
doi pre idente (Fernando Collor e 
Fernando Henrique Cardoso) estão jo
gando por terra a revolução econômica 
e o ia! produzida em 60 anos. 

Elite egoísta 
e suicida 

Segundo a apreciação do jurista 
Fábio Konder Comparato, o desenvolvi
mento brasileiro pó -30, nascido da a
ção estatal e do favorecimento da mo
dernização através de uma classe em
pre arial beneficiada para realizar a in
dustrialização, foi abalado, quando esta 
classe empresarial deixou-se encantar 
pelo neoliberalismo disseminado pelo 
chamado Consenso de Washington. A
judou ela a desmontar o consenso brasi
leiro de 30, ao investir contra o Estado e 
adotar a desregulamentação econômica 
e trabalhista, imaginando tornar-se a 
parceira da globalização. 

Mas, segundo Comparato, "derru
bado o Estado brasileiro, verificou-se 
que o tiro havia saído pela culatra: o 
empresariado nacional foi desde logo 
vencido pela invasão das macroempre
sas estrangeiras, todas elas, quando não 
estatais, intransigentemente defendidas 
pelos estados onde têm suas sedes. Des
cobriu-se, tarde demais, que a miragem 
da privatização, complementada com a 
exclusão do acesso de pequenas e mé
dias empresas ao crédito bancário, em 
razão da política de juros astronômicos, 
encobria de fato a mais profunda desna
cionalização que a economia brasileira 
jamais experimentara." 

"O de locamento do centro de 
interesses do setor empresarial como 
um todo foi sancionado pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 15/8/95, que, ao 
revogar o art. 171 da Carta, suprimiu a 
possibilidade de os Poderes Públicos 
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concederem benefícios especiais em 
favor da, empresas brasi leiras de capi
tal nacional." 

"De qualquer forma, a par dessa 
rápida desnacionalização, o setor indus
trial perdeu ignificativamente sua im
portância relativa na formação do PIB. 
De 1989 a 1998, pela primeira vez desde 
1930, o nosso produto industrial decres
ceu 5,3%. Ora, a ocupação estrangeira 
do território econômico nacional não só 
não resolveu, como ainda agravou o pro
blema da falta de geração de poupança 
interna, condição si11e qua 11011 para o 
desenvolvimento do país. Em lugar dos 
industriais, foram os banqueiros que 
passaram a ocupar a posição hegemôni
ca no quadro de nossas classes dominan
tes. E, tal como ocorreu com os indus
triais, a desnacionalização das institui
ções financeiras acelerou-se em pouco 
tempo", descreve o jurista. 

E a previsão do economista René 
Garcia Jr. , da Fundação Getúlio Yargas, 
é de que a concentração do setor finan
ceiro nacional se agrave nos próximos 
ano , reduzindo a apenas seis as casas 
bancárias, quatro delas estrangeiras. 

Em entrevista a Rosa Cass, da 
Tribuna da !111pre11sa ( 1 º/3/00), Garcia 
Jr. calculou que o ataque começará tão 

logo as megafusões em andamento na 
Europa e no Japão tenham se completa
do. Com essa eventual predominância 
financeira estrangeira, que política in
dustrial nacional terá condições de ser 
montada, sabendo-se que hoje cerca de 
metade do lucro desses bancos decorre 
de operações com títul os públicos? 

Situação neocolonial 
O domínio estrangeiro das áreas 

mais modernas da economia brasileira -
a indústria e as finanças - provoca ainda 
um efeito político de importância deci
siva: os interesses nacionais serão 
suplantados · sempre pelos interesses 
externos, que estarão em condições de 
pressionar e impor opções. 

Este aspecto fundamental para a 
autonomia ou dependência econômica -
e conseqüentemente política - do Brasil 

O governador mineiro e ex-presidente Itamar Franco vem contestando a linha neoliberal 
oficial e chegou a dizer que o governo acabará por vender a própria bandeira nacional. 
Itamar promete resistência ativa contra a projetada privatização do Sistema Furnas 
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mereceu um incisivo pronunciamento 
do deputado e ex-ministro Delfim Neto. 
Ironizando as ironias do presidente 
Fernando Henrique, que gosta de reba
ter os ataques ao neoliberalismo com a 
criação de neologismos como neobo
bos, Delfim espicaçou com uma per
gunta: neobobos ou neocolonizados? 

Nos seus mais recentes artigos e 
em entrevista à Carta Capital (edição 
de março), Delfim Neto considerou da
nosa e suicida a política econômica do 
governo, por desnacionalizar e enfra
quecer o país. Chamou a atenção sobre
tudo para a política financeira, mostran
do como o posicionamento do governo 
Fernando Henrique tem sido de aceita
ção subalterna e submissa aos interesses 
externos, particularmente norte-ameri
canos e europeus. 

Apontando numa direção inteira
mente oposta à seguida até aqui pelo 
governo, Delfim lembrou que "o Brasil 
precisa de um sistema financeiro forte, 
capaz de internacionalizar-se e com li
mites à participação estrangeira. O Bra
si l tem a obrigação de, pelo menos, ten
tar ser um parceiro global, com um 
comportamento compatível com a posi
ção de oitava economia do mundo. Isso 
exige um sistema financeiro liderado 
por fortes bancos nacionais." 

O antigo czar da economia brasi
leira apontou ainda outra contradição da 
política do governo, que se pretende se
guidor dos melhores princípios da mo
dernização: "A pergunta intrigante e 
sem resposta é por que as 15 maiores 
economias do mundo (e o Brasil é a 8ª) 
só internacionalizaram ínfimas parcelas 
de seu mercado bancário de varejo? Se 
a maior internacionalização fosse ftrn
cional e ótima, não deveríamos ter um 
quadro diferente?" 

A onda de fusões bancárias na Eu
ropa e no Japão (veja quadro na pág. 
18) dá força aos argumentos de Delfim 
Neto: lá os bancos nacionais estão se 
reforçando para fazer frente à concor
rência e agredir melhor o mercado 
internacional. • 
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Frente contra intemac 
A opinião pública é contra a privatização do Banespa 

Memélia Moreira 

INTER ACIO ALIZAÇÀO 
do i tema bancário brasi
leiro, iniciada no governo 
FHC, encontra hoje forte 
resi tência no Congres o 

onde uma propo ta de emenda con titu
cional (PEC), do deputado Gérson Peres 
(PPB-PA), atribui ao Legi lati o o e
xame da participação estrangeira no e
tor financeiro nacional. A proposta con
ta com mais de 300 assinaturas. Além 
dis o, foi criada uma frente supraparti
dária para evitar que o Banco do Estado 
de São Paulo (Banespa) caia em mãos 
dos estrangeiros. 

Peres afinna que a emenda "tem o 
objetivo de evitar a desnacionalização, 
porque este processo põe em risco a es
tabilidade da moeda. O que pode nos 
acontecer é que alguns deste bancos, já 
comprados por instituições internacio
nais, podem servir de instrumento de 
ataque especulativo". 

Na mesma linha de raciocínio, o 
deputado Delfim Neto (PPB-SP) garan
te que o Brasil tem condições de ser um 
global player, mas, para isso, "é preciso 
que tenhamos um sistema bancário de 
varejo muito sólido. E nós todos sabe
mos que esta é a melhor política de bus
ca da solidez. Temos a obrigação de en
contrar mecanismos para proteger nosso 
sistema. A questão está na escolha. O 
governo pode optar entre chegar no jan
tar como comensal ou como garçon. 
Parece que escolheu chegar como gar
çon", disse Delfim Neto. 

A frente parlamentar suprapartidá
ria envolve também senadores e é hete
rogênea nas propostas. Enquanto Del
fim Neto, Gérson Peres e José Lourenço 

(PFL-BA) defendem a privatização 
mas rejeitam a internacionalização que 
ab orveu algun do mai tradicionais 
banco bra ileiro o parlamentare 
opo icioni ta condenam a privatização 
e atuam nas. frente política e jurídica. 

Estrangeiros: 
de 3% a 42% 

Contra este proces o, José Louren
ço di e que o Brasil, "à medida que 
recebe investimentos em setores de ser
viços, pagará grandes dividendos. Nos 
setores industrial e comercial, normal
mente, se geram divisas. Mas que divi
sas gera um banco estrangeiro, ao com
prar um nacional e amanhã transferir a 
seus acionistas, no exterior, os dividen
dos devidos?" 

José Lourenço alerta para o fato de 
que o sistema bancário internacional já 
detém 42% do nosso mercado. Disse ele 
que, no início do governo FHC, essa 
participação estrangeira "era em tomo 
de 2 a 3% e já está hoje, no sistema pri-

vado, em mai de 40%. E há uma torci
da por parte das autoridade financeiras 
do paí para que o Banespa seja com
prado por um estrangeiro, porque assim 
entrarão mais dólares no país". 

Fernando Zuppo (PDT-SP), ao 
condenar a eventual desnacionalização 
do Banespa, informou que o banco "deu 
lucro de 1, l bilhão de dólares e tem i
menso potencial para crescer na área de 
crédito, alavancando a retomada do 
desenvolvimento econômico de São 
Paulo e de outras regiões. Mas, na sua 
política de desmonte da nação, o gover
no vê a desnacionalização do Banespa 
como estratégica, pois abriria caminho 
para a privatização do Banco do Brasil, 
com ativos de 140 bilhões de reais, e da 
Caixa Econômica Federal, com ativos 
de 120 bilhões de reais". 

Zuppo apresentou pesquisa, reve
lando que 48% da opinião pública são 
contrários à privatização do Banespa e 
71 % rejeitam a participação do capital 
estrangeiro na privatização. Sugeriu 
que o Brasil seguisse "a mesma posi-

Buracos negros financeiros 

O 
redesenho financeiro internacional segue a tendência dos setores indus
trial e de serviços, onde a moda é inflar músculos através de fusões. Por 
enquanto, passa a ser o maior conglomerado financeiro do mundo a 

união dos bancos alemães Deutsche e Dresdner, este absorvido por por 30 
bilhões de dólares. Terá o nome de Deutsche Dresdner Group (DDG) e atuará 
nos segmentos de clientes especiais, varejo e investimentos. No Brasil, o 
Deutsche e o Dresdner vinham atuando no atacado e no financiamento de tran
sações comerciais externas. Os ativos do novo DDG superam 1,25 trilhão de 
dólares, um portentoso potencial de empuxe e defesa para a economia alemã 
e, em âmbito mundial, um potencial super-sugador de sistemas financeiros 
desatentos, à moda de um buraco negro cósmico. 

Mas os japoneses já preparam a fusão que desbancará o DDG da lideran
ça: entrarão em 2001 como os primeiros, com a união do Fuji com seus con
correntes IB e DKB - um conglomerado com ativos de 1,48 trilhão de dólares. 
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naliza ão dos bancos 

Delfim Neto, Ricardo Berzoini e Gérson Peres consideram que a desnacionalização financeira ameaça o futuro do desenvolvimento 
brasileiro, ao tornar dominantes os bancos estrangeiros, cuja prioridade é a remuneração de seus acionistas e não o estímulo 
à produção nacional. Como outros 300 congressistas, condenam o empenho do governo em passar o Banespa ao capital estrangeiro 

ção nacionalista dos empresários e go
vernantes dos Estados Unidos, que de
fendem com intransigência seus inte
resses, enquanto nossas elites defen
dem o capital estrangeiro, repetindo 
que nos tempos de globalização as em
presa perderam o caráter nacional". 

Resistência feminina 
A primeira derrota do governo na 

proposta de privatização foi · imposta 
pelas juízas Rosimeire Gonçalves de 
Carvalho, da Justiça Federal de Brasília, 
e Diva Malerb, da Justiça Federal de 
São Paulo. Em 21 de fevereiro, a juíza 
Rosimeire Gonçalves de Carvalho con
cedeu liminar, suspendendo o processo 
de privatização, até que seja julgada a 
ação popular e ação de improbidade 
administrativa, proposta pelo Ministério 
Público Federal contra o ex-presidente 
do Banco Central , Gustavo Franco, e 
contra o consórcio liderado pelo Banco 
Fator. No mesmo dia, Diva Malerb con
cedeu liminar, suspendendo a publica
ção do balanço de 1999 do banco, que 
estava prevista para dia 25 de fevereiro. 
Sem a publicação do balanço, o gover-
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no ficou impedido de estabelecer o pre
ço mínimo de venda do Banespa. A de
cisão da juíza Rosimeire não foi contes
tada pelo BC, obrigando a equipe eco
nômica a alterar as datas do processo de 
privatização. Por trás destas ações judi
ciais, encontram-se parlamentares opo
sicionistas, entre eles Ricardo Berzoini 
(PT-SP) e sindicatos de bancários. 

Ações na Justiça 
Ex-funcionário do Banespa, Ber

zoini, que está em seu primeiro manda
to, defende os bancos dos estados, pois 
representam "a regionalização do crédi
to público, além de ser uma fatia impor
tante do sistema financeiro nacional". 
Berzoini disse que a internacionalização 
já acontece no Chile, na Venezuela, no 
Peru e na Argentina, e é estratégia ado
tada para os países pobres". Sergundo o 
deputado, na Argentina "não existe mais 
nenhum banco de porte médio ou gran
de de capital nacional. A privatização é 
porta aberta para a internacionalização". 

Em defesa do sistema bancário de 
varejo de capital nacional, Berzoini dis
se que "os grupos que têm mais capital 

fora do país pouco se importam com o 
fortalecimento da moeda", citando, co
mo exemplo, o ABN/AMRO, holandês, 
"que detém no Brasil apenas 5% de seus 
negócios". Alertou que, quando o siste
ma bancário é controlado pelo capital 
nacional, "o governo tem o controle e, 
se quer mudar o sistema, é só conversar 
com os grandes bancos. Com interna
cionalização, é quase impossível manter 
este controle nas negociações". 

Sindicatos e partidos entraram com 
20 ações judiciais contra a privatização 
do Banespa, concentradas em Brasília e 
São Paulo. Berzoini apresentou, junto o 
deputado José Dirceu (PT-SP), projeto 
de decreto legislativo, para suspender a 
MP que prevê a venda do banco. 

Os brasileiros perderam ainda o 
controle de vários de portes médio e 
grande, como o Banco Geral do Comér
cio, vendido para o espanhol Santander; 
o Bamerindus, vendido para o inglês 
HSBC; Bozano, Sirnonsen (que com
prara o Meridional) para o ABN/
AMRO, que também comprou o Real, e 
o Garantia, vendido para o Crédit 
Suisse. • 
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Dirigente industrial exige 
um projeto nacional que 
beneficie a população -

Predominância da linha neoliberal 
deixa o país à deriva e impede 

o desenvolvimento -
Os laboratórios estrangeiros 
têm o direito de vida e morte 

sobre os brasileiros 

Procópio Mineiro 

N 
ELS0N BRASIL é o vice-presidente da Asso
ciação Brasileira da Indústria de Química 
Fina e Biotecnologia (Abifina), uma entidade 
relativamente recente, pois surgiu em 1984, e 
congrega 35 empresas nacionais do ramo. A

companha com aceso interesse o desenrolar dos trabalhos 
da Comis ão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os 
Medicamentos e o surgimento dos primeiros remédios 
genérico nas farmácias. Considera que a CPI está deixan
do a de ejar, ficando na superfície das questões e evitando 
aprofundar-se como deveria. Atribui esta situação à desin
formação dos integrantes da Comissão e à não-utilização 
de e pecialistas no assunto. 

Aponta uma falha capital para a vida econômica do 
país: não existe um projeto de desenvolvimento que oriente 
o crescimento do Brasil e lhe assegure um espaço adequado 
no quadro mundial. Por falta desse projeto e igualmente por 
inexistência de uma política industrial, o setor farmacêutico 
está dominado pelas multinacionais. Nelson Brasil propõe, 
entre outras coisas, que se facilite a fusão de laboratórios na
cionais, de modo a gerar uma ou duas megaempresas nacio
nais, com capacidade de pesquisa e de competir com as gi
gantes de fora. 

Outra idéia é a de que o Congresso Nacional volte a exa
minar a Lei de Patentes, de modo a gerar uma interpretação 
que seja favorável ao Brasil e não às multinacionais. 

Como vê os trabalhos da CP/ dos Medicamentos? 

Nelson Brasil - Em matéria de CPI, tenho tido emo
ções muito fortes - ora momentos de extrema felicidade, o
ra de grandes decepções. Há momentos muito felizes, 
quando se torna nítido o interesse na busca das grandes 
causas dos problemas e não há amarras na busca dos res
ponsáveis, estejam onde estiverem. O melhor exemplo dis
so se deu na CPI sobre a presidência de Collor, quando ele, 



apesar de autoridade máxima da Repú
blica, foi cassado, justamente cassado. 
Mas existem outras CPis, cuja finali
dade sofre desvios. É o caso da CPI do 
Sistema Financeiro, que realizou um 
trabalho muito parcial, de alcance re
duzido, não querendo aprofundar as 
investigações. A do Judiciário, embora 
também de efeito parcial, pode ser 
considerada melhor que a do Sistema 
Financeiro, porque nunca se propôs a 
resolver todos os problemas, mas ape
nas desnudar, através de alguns exem
plos, as mazelas que ocorrem num 
segmento que não quer ser transparen
te. Agora, se vê que o Judiciário preci
sa de monitoramento externo. 

Já a CPI dos Medicamentos é nova 
ainda. Cheguei a acompanhar os depoi
mentos do ministro Pedro Malan, da Fa
zenda, e do secretário Cláudio Consi
dera. O comportamento da CPI não me 
entusiasmou. Não estou fazendo muita 
fé nas conclusões. Temo que acabe mor
na, sem aprofundamento. 

A CPI não estaria coleta11do os 
dados apropriados, 11a sua opi11ião? 

NB - Exemplifico com a tese que 
foi defendida na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, há pouquíssimo 
tempo, agora em dezembro último, pe
lo professor Ricardo Isidoro da Silva. 
Ele apresentou um trabalho bem estru
turado, com dados sobre os preços de 
referência e os mecanismos de transfe
rência intercompany através de preços 
claramente superfaturados na importa
ção de insumos. 

Os dados desta tese comprovam: 
por ano, as multinacionais realizam 
600 milhões de dólares em superfatura
mento. E tudo foi feito com dados ofi
ciais, que estão disponíveis. Mas é pre
ciso ter um embasamento técnico apro
priado. Se os parlamentares estiverem 
realmente interessados em ir fundo no 
assunto, eles precisam recorrer a espe
cialistas, cercar-se de pessoas que 
entendam do tema. 

Mas a CPI expôs um conluio dos 
gra11des laboratórios para boicotar os 
remédios genéricos ... 

NB - Sim, a CPI está revelando 
isso, mas de maneira puramente discur
siva, emocional. O fundamental seria ir 
aos dados reais, como os citados, indicar 
as empresas e os produtos, mostrar a va
riação de preços e do intercâmbio, reve
lar quanto de imposto se deixou de reco
lher. São quase 200 milhões de dólares 
em impostos sonegados, há operações
fantasma - isto precisa ser desnudado, 
exposto, verificado. O Collor foi decapi
tado, porque surgiram os números, os 
valores de remessas, a Operação Uru
guai, a rede de corrupção. Fatos - isto é 
o essencial. Yerborragia sobre conceitos 
não resolve. Emoção é necessária, mas 
sozinha não esclarece nem resolve os 
problemas. 

Os laboratórios nacionais estão 
desaparecendo e predominam os mul
ti11acio11ais, que até vêm se reforçando, 
através de fusões ... 

NB - Este é o macrocenário. Os 
monetarista , que ainda subsistem, re
manescentes do Consenso de Washing
ton, insistem que esses investimentos 
diretos representam benefícios econô
micos e sociais para o país. O grande 
equívoco dos monetaristas é que acham 
que os fluxos de capital levam, através 
da mão invisível do mercado, a alocar 
de forma ótima os fatores de produção, 
tornando todo mundo feliz. Isto não o
corre, isto não não é verdade. 

Se se deixar correr o famoso free 
trade, será cada vez maior a assimetria 
estrutural, será cada vez maior a separa
ção daquele grupo melhor servido em 
relação aos periféricos. De que se care
ce, pois? Carece-se de senso de realida
de. Não queremos voltar ao primitivis
mo de fechar o mercado e crescer para 
dentro, embora o Brasil disponha dessa 
possibilidade pelo seu porte de nação
continente. Mas não precisamos fazer 
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isto, nem o devemos. O que precisamos 
fazer é, dentro do conceito de globaliza
ção, nos abrir ao mundo, mas nos abrir
mos com autonomia, com soberania, 
com grandeza e com projeto nacional. 

Nós temos condições e devemos 
definir um projeto nacional que poten
cialize os usos de nossos recursos natu
rais, dos nossos recursos humanos e 
nossa capacidade produtiva, representa
da por nossos cientistas, nossos pesqui
sadores, nossos técnicos, por nossa ca
pacidade instalada, a infra-estrutura 
produtiva do país. Nós temos o que bem 
poucos países possuem. Daí a urgência 
de um projeto nacional, que priorize o 
mercado interno e que veja, no desen
volvimento econômico e social, objeti
vos fundamentais para sua política. 

Falta política industrial, em que se 
contemple o crescimento econômico e, 
ao mesmo tempo, não objetive apenas a 
renda per capita, mas também a melhor 
distribuição do fator riqueza no seio da 
sociedade. Tal política industrial é que 
seria capaz de fazer a correção desse 
modelo de investimentos on-line. Seria 
a única forma de evitar a catástrofe. 

Uma política industrial adequada 
objetivaria criar condições, para que em
presas e empresários nacionais recebes
sem aportes de recursos minimamente 
competitivos com os recursos que apor
tam às grandes empresas do mundo in
teiro, para que possam fazer suas fusões, 
suas aglomerações, crescerem como em
presas aqui dentro do Brasil com capital 
nacional. Neste particular gostaria de 
louvar o presidente do BNDES, Andrea 
Calabi, que emitiu sinais de dar suporte 
a empresas nacionais na definição do 
projeto petroquímico. É preciso capaci
tar grupos nacionais para se posiciona
rem no mercado petroquímica, em con
dições de competir com a indústria inter
nacional. É bom sinal, mas ainda um si
nal setorial, pois deveria contemplar 
também outras áreas, como a farmacêu
tica, por exemplo. (NR: Alguns dias 
após esta entrevista, e segundo alguns 
comentaristas, devido aos posiciona-
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mentas aqui louvados por Nelson Brasil, 
Andrea Calabi foi demitido da presidên
cia do BNDES e substituído pelo ban
queiro Francisco Gros, que presidiu o 
Banco Central no período Collor e era 
agora diretor do banco norte-americano 
Stanley Morgan. A indicação de Gros 
vem sendo interpretada como I itória do 
grupo neoliberal do ministro da Fa-en
da, Pedro Malan, e como indicação de 
que o BNDES continuará a política de 
financiamento às multinacionais para 
que adquiram atil'OS nacionai defomw 
facilitada.) 

Com uma política industrial 11es a 
lÍTlha, a empresa 11acio11al co11seg11iria 
fazer fre11te à competição? 

Com a política oficial, que promo
l1e uma aberhira comercial passiva, 
não se tornaria impensável definir 11-

ma política industrial nacio11al? 

---------

"Somos um país fabuloso. 
Temos massa crítica, temos 

competência técnica 
e grandes cérebros. , 
E fácil mobilizá-los. 

Falta somente um projeto de 
desenvolvimento próprio, nacional" 

NB - No caso da área farmacêutica, 
só para dar um exemplo, não tenho dú
vidas de que existem alguns laborató
rios nacionais de porte médio, na faixa 
de faturamento anual entre 100 milhões 
e 200 milhões de reais, que podem se 
unir e potencializar suas possibilidades 
de desenvolvimento. Quem sabe a gente 
não consegue transformar alguns labo
ratóriôs médios, através de fusões, em 
um ou dois megalaboratórios nacionais, 
com faturamento entre l bilhão e 1,5 bi
lhão, de porte internacional, capazes de 
fazer pesquisas, de produzir tecnologia? 
Precisa-se, de fato, criar uma política 
industrial. 

NB -O aprofundamento da "libera
lização" do investimento, o receituário 
do Acordo Multilateral de Investimento, 
essa movimentação livre de capitais re
presenta alienação de nossa soberania -
o capital entra e sai à hora que quiser, só 
tem garantias e nenhum risco. Tal situa
ção, com esses renovados acordos na 
área financeira, vai criando dificuldades 
crescentes para que possamos produzir 
políticas autônomas. Vivemos uma era 
de crescente alienação da soberania bra
sileira. 

Algum país em desenvolvimento está 
se defe11dendo bem da pressão externa? 

NB - Acho que muito países em 
desenvolvim nto - algumas dezenas -
'tão sabcnd apitalizar as sua voca

çõ s m melhores ondições que o 
Bra il. Não é que tenham condições 
melhor que as nos a , mas apenas e -
tão tendo a inteligência e a capacidade 
relativament a eu porte, sabendo capi
talizar melhor uas pos ibilidade em 
pr v ito próprio. 

A Índia 11ão abriu, nem a China ... 

NB - A China e a Índia têm posi
çõe muito autônomas em muitos as-
unto de importância internacional, 

como esse Acordo Multilateral de ln
ve timentos, o de propriedade intelec
tual, a Trips, e vários outros. Também 
há países africanos muito melhor posi
cionados que nós, quanto à questão da 
propriedade intelectual. Este tema das 
patentes é verdadeiro tabu no Brasil, 
pois aqui se considera a patente um mi
to sagrado. 

Já na África, muitos países sim
plesmente disseram que seus povos 
estavam morrendo por falta de remédio 
e que, ante a recusa dos desenvolvidos 
em vender remédios baratos, eles sim
plesmente passariam a fabricar, copi
ando a patente alheia. Quando uma po
pulação está morrendo, não há por que 
prevalecerem os interesses particula
res. Isto foi dito pelo próprio presiden
te norte-americano Bill Clinton. 

Mas, no Brasil, trata-se de paten
tes como de algo a que se deve respei
to sagrado. A Lei de Patentes vale aqui 
como se fosse emanada de Deus. Aqui 
o laboratório internacional tem direito 
de vida e morte sobre os brasileiros. 

A questão das patentes é, então, 
um assunto a merecer rediscussão? 

NB -Certamente que sim. Mais do 
que nunca, a Lei de Patentes deve ser 
rediscutida. Foi mal debatida entre 
1991 e 1994 na Câmara, que aprovou 
um projeto depois emendado no 
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Senado. De lá para cá, tem sido ques
tionada sua aplicação. Diria que a lei 
brasileira, mesmo a aprovada pelo 
Senado em 1996, não precisa ser altera
da, desde que tenhamos uma interpreta
ção, desde que façamos uma leitura 
nacional de seu texto. Isto envolve 
principalmente o Judiciário. 

A lei permite uma leitura sob a 
ótica do interesse brasileiro? 

NB - Sim. Quem é tendencioso e 
não ama este país,faz sempre uma leitu
ra contra os interesses nacionais. Mas, 
se a leitura se fizer com os olhos dos 
interesses brasileiros, não duvido que a 
lei atenderá nossas necessidades. Para 
tanto, precisamos harmonizar essa inter
pretação e consolidar os conceitos. 

Quais os pontos vitais a serem 
esclarecidos? 

NB - O marco regulatório. A lei 
brasileira entrou em vigor em 11 de 
maio de 1997, atendendo requisito da 
Trips, que fora acertado a partir de ja
neiro de 1995. Estabelecia-se que, de a
cordo com o estágio de desenvolvimen
to do país e a importância das técnicas 
em questão, o país poderia levar até 10 
anos para se adequar à legislação. 

Portanto, no nosso caso: o prazo 
de tolerância se estende até 2005, quan
do só então o Brasil estará obrigado a 
observar na totalidade os mandamentos 
da Trips. Em nosso entendimento, por
tanto, as empresas internacionais que 
ingressaram com processos contra em
presas brasileiras devem ter os pleitos 
julgados pela lei anterior, com obser
vância do prazo de 10 anos estabeleci
do para adaptação. 

É um erro atender interesses das 
multinacionais usando a lei nova, como 
se a aplicação fosse imediata. Infe
lizmente, muitos juízes estão cometen
do esse erro a favor das multinacionais. 
Ao decidir, certos juízes se deixam le
var pelo posicionamento do Executivo 

e adotam as decisões que mais ferem o 
interesse nacional. 

Como superar essa divergência de 
interpretações no Judiciário? 

NB - É preciso que o Congresso 
Nacional reabra a discussão da lei . Não 
é sequer para alterar os conceitos, mas 
para aprofundar o que lá se diz, para que 
os juízes a entendam bem e possam 
aplicá-la sem prejudicar o Brasil. Hoje 
podemos dizer que a Lei de Patentes 
aprovada pelo Congresso vem tendo a
plicação desfigurada, seja no Executivo, 
seja no Judiciário. Precisamos formar 
uma consciência única que seja a favor 
do país. 
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mica. São empresas que têm consciên
cia da necessidade e da importância 
dessa rediscussão da Lei de Patentes, 
mas não têm o cacife das multinacionais 
em termos de mobilização da mídia. Em · 
1993 e 94, os laboratórios internacio
nais praticamente dominaram a mídia. 

Nossa informação não chegava à 
sociedade ou, se chegava, era de forma 
distorcida. Para mobilizar, não temos 
cacife, infelizmente. 

Estamos necessitando retomar o 
grande tema da sociedade civil, que ad
quiriu força nos anos 60, quando o mo
te era a luta contra o arbítrio. Depois . 
desse movimento todo, foi perdendo a 
força e atualmente se esvai em coisas 
pequenas. 

"Há juízes absolutamente inflexíveis 
ao julgar processos de patentes 
e que não tomam conhecimento 

dos interesses do Brasil. 
Não querem levar em conta os 

malefícios dos cartéis e 
monopólios multinacionais" 

O setor produtivo nacional, e 
especialmente o de química fina por 
ser mais afetado, está sensibilizado pa
ra exigir uma rediscussão da Lei de 
Patentes? 

NB - Estamos falando, no 
momento, de um conjunto não muito 
expressivo. O complexo industrial de 
química fina aqui no Brasil, com esta 
abertura comercial abusiva executada 
nos anos 90, sofreu o impacto de um 
rolo compressor. 

São poucas as empresas que sub
sistem com pé no mercado e que 
seguem lutando pela viabilidade econô-

Por que a sociedade não volta a 
discutir os grandes temas nacionais? 
Por que a sociedade brasileira não se 
toma a incentivadora de um grande 
projeto nacional? Eu acredito que o 
próprio Executivo é sensível a isso. 

Há grandes áreas, fora da área e
conômica naturalmente, que não acre
ditam nos objetivos do neoliberalismo 
e estão constantemente procurando es
clare<.:er que eles estão errados e que 
devem mudar de rumo. 

Seria de grande utilidade ter a so
ciedade em geral e estes setores mais 
esclarecidos participando de um gran
de debate a favor do Brasil. • 
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A grande reserva econômica e ambiental 
do país exige defesa e exploração sustentável. 

Hoje desprovido de um projeto nacional, 
o Brasil está desatento ao que se passa naquelas 

vastidões de florestas, águas, biogenética 
e desmedidas riquezas minerais -denunciam 

estudiosos, administradores e militares 
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Osvaúlo Maneschy 

POPULAÇÃO DA TERRA CHEGOU A SEIS BILHÕES DE 

PESSOAS em outubro do ano passado, segundo cálculos 
da ONU. O rio Amazonas joga no oceano Atlântico, por 
segundo, seis bilhões de litros de água doce - ou um litro 
de água por segundo para cada habitante da Terra. Em 
um minuto e meio são 90 litros de água por pessoa -
quantidade mais do que suficiente para suprir as neces

sidades básicas de um dia. Neste milênio que começa, a água doce potável, 
essencial para a vida e que começa escassear em algumas partes do plane
ta, será disputadíssima - razão até para guerras no futuro. 
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em risco o meio ambiente dos Estados Unidos, precisamos 
interromper esse processo imediatamente" 

A Amazônia dispõe de um quinto 
da água do planeta, além de er o maior 
banco genético e a maior floresta tropi
cal da Terra. O eu sub olo abriga rique
zas minerai incalculávei que ó a par
tir da década de 70 com o advento do 
satélites, começaram a er conhecida e 
mapeada pelo paí e rico - exatamen
te o que dominam a tecnologia e pacial 
e já destruíram há muito ua biodiversi
dade em nome do progre o. 

Hoje há uma pres ão imen a de e 
paí e rico . organizado no grupo do 
ete paí e mai desenvol ido (G-7: 

E tado Unido , Canadá. Inglaterra. 
França Alemanha. Itália e Japão), pela 
internacionalização do recurso natu
rais da Amazônia que, egundo campa
nha que de envolvem junto à opinião 
pública mundial pertenceriam à Huma
nidade - não ao nove paí e ui-ameri
cano que abrigam a flore ta em eu 
território . A ofen iva pela internaciona
lização da última grande área di ponível 
no planeta para ocupação humana e 
exploração econômica está cada vez 
mai agressiva, exigindo reação conjun
ta dos países panamazônicos. 

A demarcação de imensas áreas 
preocupa, ainda mais agora que a tradi
cional política brasileira de aculturar a 

Patrick Hughes, general norte-americano 

população indígena, aplicad·1 desd o· 
tempo de Rondon, é onte ·tada por 
organizaçõe interna ionai , qu quer m 
que o índio bra il iro perman çam 
intocado . imerso na ua cultura primi
ti a, como e ·emplare · de um zoológico 
humano ou figura p trificada · da pr ' -
hi tória num mu eu a éu ab rto, em 
direito a integrar- e à ·ociedad ontem
porânea. Do ponto de i:ta da sob rnnia 
bra ileira preocupa, e muito. o fato de a 
O U, na "De laração dos Direito dos 
Po o Indígena ". conceder o direito a 
autodeterminação à "naçõe indígenas" 
por quem a O G tanto brigam. 

O governo do Estado · Unido de
cidiu, em 1995, que ameaça ao direitos 
humano e ao meio ambiente em qual
quer parte do mundo ão passíveis de 
inter enção militar por parte de suas For
ça Armadas. O general norte-americano 
Patrick Hughe afirmou publicamente, 
em 1998, em meia palavras: "Se o 
Bra il quiser fazer um uso da Amazônia 
que ponha em risco o meio ambiente dos 
E tados Unidos, precisamo interromper 
e e processo imediatamente." Declara
ção que se somou à palavra do vice-pre
sidente AI Gore, de que, "ao contrário do 
que os brasileiros pensam, a Amazônia 
não é deles, mas de todos nós"; e a da 
secretária de Estado, Madeleine Al
bright, a mesma que definiu como "inter
venção militar humanitária" os bombar
deios aéreos contra a Iugoslávia, na cam
panha de Kosovo: "Quando o meio am
biente está em perigo, não existem fron
teiras." O desmatamento na Amazônia, 
segundo andam interpretando os norte
americanos, afeta o clima mundial e, 
especialmente, o meio ambiente no sul 
dos Estados Unidos. 

O ex-governador Gilberto Mestri
nho, defensor intransigente de que os 
recursos naturais da Amazônia sejam uti
lizados em benefício dos brasileiros que 
habitam a região, tem certeza de que está 
em andamento uma campanha para des
moralizar o Brasil e avançar sobre as 
riquezas da Amazônia. Ele contesta os 

números di:poníveis sobre o desmaia
m nto, dis orda ela atuação das ONGs, 
criti a a omissão de Brasília diante do 
problema e não tem dúv idas de que a 
potência hegemônica do mundo, que 
constru iu oleodutos para usufruir do 
petróleo do Alasca. terá muito menos 
dificuldades para levar para o Norte a 
água que o rio Amazonas despeja no 
mar, tornando-o doce até 320 quilôme
tros de ·ua foz. 

Quatrocentos 
anos de luta 

O perigo é real e existe há séculos, 
tanto que portugueses e brasi leiros tive
ram que lutar para expulsar holandeses, 
ingleses, franceses e espanhóis da Ama
zônia, a qual só ganhou seu contorno de
fi nitivo, como é hoje, por volta da passa
gem do século XX, através da ação di
plomática do barão do Rio Branco. Os 
militares brasileiros, que atuam na re
gião há 200 anos e desempenham lá o 
papel que os bandeirantes tiveram nos 
primórdios da história cio Brasil. fixando 
a população ao solo, estão atentos ao 
problema. Mas consideram fu ndamental 
que toda a população brasi leira se mobi
lize para afastar o perigo do part ilha
mento de nosso território. 

Existe hoje. em nível internacional, 
uma campanha para convencer a opinião 
pública de que a questão amazônica é do 
interesse da Humanidade e não apenas 
dos países sul-americanos. E nessa cam
panha os brasileiros são apresentados, 
muitas vezes, como vilões - por estarem 
destruindo a floresta e a sua biodiversi
dade de forma irreversível. Campanha 
reforçada pelas declarações cada vez 
mais ameaçadoras de autoridades ameri
canas e européias - que pressionam o 
governo brasileiro a proteger a floresta e 
a tornar cada vez mais inacessíveis gran
des áreas dela, declaradas reservas indí
genas, áreas de preservação ou parques 
ambientais que hoje já ocupam 25% da 
Amazônia, mas que no caso do estado de 
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Roraima, como denunciou seu governa
dor, impedem que ele tenha qualquer 
ingerência sobre dois terços do estado -
considerados área restrita para explora
ção econômica, mas área aberta para a 
atuação de ONGs fi nanciadas com re
cursos enviados do exterior. 

O general Luís Gonzaga Schrêieder 
Lessa, ex-comandante mili tar da Ama
zônia e atual comandante mili tar do 
Leste, acredita que só a firme vontade 
nacional reverterá esta situação. 

A questão indígena 
"Sou governador de apenas um 

terço do meu estado, porque os outros 
dois terços ·ão terras indígenas ou de 
uso restri to", afirmou o engenheiro 
Neudo Ribeiro Campos, governador de 
Roraima. Ele considera essencial o 
Brasi l decidir o que pretende fazer com 
os recursos naturais da Amazônia: ex
plorá-los ou deixá-los intactos para que 
alguém, um dia, os explore. Segundo 
Neudo Campos, que neste aspecto tem 
opinião bem diversa da do ministro 
Sarney Filho, do Meio Ambiente, hoje 
prevalece na Amazônia a lógica e o 
poder das organizações não-governa
mentais, todas com grande trânsi to em 
Brasília. 

Ele citou como exemplo à demarca
ção em andamento da região de Raposo, 
na Serra do Sul. A Funai deverá demar
car área de 1,6 milhão de hectares, o que 
garantirá 900 hectares para cada uma das 
1.778 famílias indígenas cadastradas. "A 
título de comparação, o Ministério da 
Reforma Agrária propõe, nos assenta
mentos da Amazônia, áreas de 20 hecta
res para cada família de colono interessa
da, sendo cinco hectares para produção e 
outros 15 para preservação", explicou. 

"Esta questão nos afeta profunda
mente e a culpa não é do índio. que nem 
se beneficia disso. Precisamos ficar aten
tos a esta ingerência, a esta quase inter
venção não-declarada de organizações 
internacionais inlluentcs em Brasília. Só 
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na Amazônia Ocidental, os 9-l mil índios 
cadastrados ocupam 25% da extensão 
territorial. ou cerca de 538 mil quilôme
tros quadrados - área suficiente para abri
gar a Áustria. a Bélgica. a Dinamarca, a 
Holanda, Portugal, a Irlanda e 74% do 
Reino Unido, onde vivem mais ele 60 
milhões de pessoas", enumerou. 

Para o governador, o exercício da 
soberania brasileira na Amazônia come
ça pelo esforço de diminuir a disparida
de do desenvolvimento entre o Sudeste e 
a região Norte. "A Amazônia Ocidental 
abriga 2,83% da população brasileira e 
gera 2,30% do PIB nacional - o que 

acarreta uma renda per capita 20% mais 
baixa do que a média nacional e 60% 
inferior à renda per capita do Sudeste". 
Neudo acrescentou que, em contraparti
da, a Amazônia Ocidental representa 
25,68% do território brasileiro (2, 18 
milhões de quilômetros quadrados), mas 
22 % de suas terras são de uso restrito -
reservas indígenas, parques nacionais ou 
áreas de proteção ambiental. 

Ocupação racional 
"Não sou contra comunidades in

dígenas, mas me oponho a exageros. A 
Funai chega, reivindica, demarca e 
pronto. Por isso, estamos pedindo revi
sões em Brasília. Não faz sentido que a 
província mineral da serra da Suru
cucu, onde está talvez a maior jazida de 
cassiterita do mundo, não seja explora
da. porque está dentro do território 
ianomâmi. É igualmente insensatez que 
fiquem inacessíveis as jazidas de urânio 
e molibdênio existentes na reserva de 
São Marcos, ou que não se explore o 
ouro e os diamantes descobertos no 
nordeste do estado. em área restritas", 
argumentou Neudo Campos, que fez 
questão de ressaltar: 

'·Mas quem somos nós para dizer o 
que tem no subsolo de Roraima? Quem 
sabe de nossos minérios, onde estão e 
em que quantidade são os donos dos 
satélite que prospectam a Amazônia do 
espaço. Eles sabem exatamente onde 
estão e quanto valem as nossas riquezas 
minerai ." 

Os líderes mundiais, especialmente 
os do G-7, deixaram claro o que pensam 
sobre a Amazônia. Por isso, Neudo faz 
questão de deixar clara a sua posição: 

'·Temos que ocupar racionalmente a 
Amazônia para não destruí-la. Acho in
gênuo pensar que preservaremos nossa 
soberania garantindo apepas presença 
militar e policial na área. E preciso uma 
ocupação econômica racional. No meu 
estado, priorizo a atração de capitais. 
Asfaltamos a BR-104, que é federal, e 
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não destruí-la. Acho ingênuo pensar que preservaremos nossa 
soberania garantindo apenas presença militar e policial na área" 

Neudo Ribeiro Campos, governador de Roraima 

até abril esp ramo con luir ponte de 
700 metro • que no ligará ao re ·to do 
Bra il. E tou conclamando empre êírio 
a e in talarem em Roraima. o a po i
ção geográfica. eterna de antagem. 
hoje é vantagem. Boavi ta fica ao ui da 
Venezuela. mercado de 20 milh- · de 
habitante , e ao norte da mazônia. ou
tro 20 milhõe de habitante . energia 
hidrelétrica venezuelana de Guri e tá 
chegando e. com energia barata, teremo· 
condiçõe · d produzir e expo11ar em 
condiçõe bem melhore do que a· do 

ui e do Sude te. 

Mestrinho: 
liderar na biogenética 

O e -go ernador do mazona ·, 
enador Gilberto 1e'1rinho. também 

partidário da explora. ão do recurso da 
Amazônia. de tacou que ba taria a ex
ploração ra ional de apenas 1 % do mai 
de 4 milhõe · de quilômetro quadrado · 
da região para que o Brasil dobra e a 
ua produção de grão ·. " pena e a 

área. um ponto de alfinete na tlore ·ta. 
geraria milhõe de empregos para o bra-
ileiro ", acabando com a mi éria e a 

pobreza do caboclo. Segundo Me trinho, 
o mundo atual evolui com base em dois 
pilare - a informática e a biotecnologia. 
Embora na primeira área no a contribui
ção eja pequena. na segunda poderemos 
liderar. porque a Amazônia é o maior 
banco genético da Terra. 

"A biotecnologia. atravé da genéti
ca, é o futuro. Não influi apenas 

na questão dos medicamentos, 
das curas, das descobertas. A 
genética possibilita coisas 
fantásticas. Há pouco uma 
praga estava dizimando os 

laranjais da Flórida, pois leva
ram um inseto do Equador para 
lá e ele, em pouco tempo, aca-
bou com os outros que esta
vam destruindo as plantações 
de laranja. Uma outra desco

berta incrível é que existe 

um fungo na lloresta ·apaz de degradar 
o piá 1i o. produto altamente poluent 
quando abandonado no meio ambi nt . 
Há e-:periência · em andamento para o 
aproreitament d · · : fungo, amnzôni-
o para criar um novo tipo de piá ti o, 

biodegrad:í\'el. 
le ·trinh 

Bra_-i l ·ombater m ·everidade a biopi
rataria. que segundo ele gra, sa impun 
na área · re:trita: da mazonia. gra as 
ao pre ·tígio que a· organiza õe: não
gm mamentais de:frutam em Bra:ília. 
Ek a ·ha fanHUi o o de. envolvim nto 
que a maLônia pode proporcionar não 
·ó ao Brn ·il. 01110 a todo: os pai ·e· ·ui
americano que a dividem cono co. "A 
ernluçào do onhecimento é muito gran
d no · dia de hoje. De po e desse 
conhe imento, temo condições de não 
ó garantir a integridade da flore ta -

contribuindo para o bem-e tar da huma
nidade - como produzir empregos. traba
lho. riqueza . atravé do manejo racional 
e científico da flore ta. em benefício de 
toda a população da Amazônia." 

Capiberibe: lançar 
o novo discurso 
A intervenção externa não preocupa 

o governador do Amapá, João Alberto 
Capiberibe. "O que me assusta mesmo é 
a malária que, ano pa sado. atingiu 22 
mil pessoas no meu estado e, este ano, 
deve chegar a 30 mil casos." O Amapá 
tem 98% de seus ecossi temas intocados 
e foi um território cuja posse os franceses 
reivindicaram por 300 anos, até que, em 
1895, promoveram um massacre que vi
rou escândalo mundial e assegurou a 
posse do território para o Brasi l. 

Para o governador amapaense, todo 
processo de desenvolvimento da Ama
zônia, até hoje, foi pensado "sem conhe
cimento profundo que nos leve a deci
sões acertadas". Ele acha fundamental 
partir do reconhecimento de que, além 
da maior biodiversidade do planeta, da 
maior concentração de água doce do 

João Alberto 
Capiberibe: 

'Como conviver 
com a vergonha 
de ver crianças 

morrendo? 
Temos que admi

tir que há algo 
muito errado' 

mundo, a Amazônia brasileira também é 
muito pobre. "Como conviver com a 
vergonha de ver crianças morrendo? Te
mo de admitir que há algo errado." 

Partindo desse princípio, acha ne
ce ária uma revi ão do próprio proces
o de exploração econômica - especial

mente de projetos como o Jari ou de 
extração de minérios, os mais comuns. 

"Precisamos atender as necessidades 
de nosso povo, não o de outros lugares. 
Levando em conta o preço que pagam aos 
catadore de castanha-do-pará, achei 
melhor comprar toda a produção e desti
ná-la a nossa própria população. É um 
u o muito mais nobre do que entregá-la, a 
preço ínfimo, para atravessadores." 

Por ser detentor da maior biodiversi
dade do planeta, o Brasi l, na opinião de 
Capiberibe, deveria dar as cartas. "O Bra
sil tem a possibilidade única de sugerir o 
novo. Colocar para a opinião pública 
mundial que, antes de mais nada, toda a 
população brasileira precisa ser alimenta
da, ter escola, ter condições mínimas de 
sobrevivência. Essa plataforma, na minha 
opinião, afastaria o risco de intervenção 
estrangeira e nos daria possibilidade de 
liderar a segunda onda de globalização, 
onde colocaríamos para os países mais 
ricos do mundo, em um embate entre ricos 
e pobres, claramente, que eles é que são os 
grandes poluidores do planeta." 

Para Capiberibe, é fundamental a 
criação de um novo bloco econômico, 
reunindo os países amazônicos, com o 
Brasil à frente, para enfrentar os blocos 
americano e europeu. "Temos que criar 
isso, temos que organizar a nossa vizi
nhança", concluiu. • 
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A 
questão da Amazônia vai 
muito além das Forças 
Armadas, diz o general 
Luís Gonzaga Schrtieder 
Lessa, ex-comandante 

militar da Amazônia e atual coman
dante militar do Leste, com sede no 
Rio de Janeiro. Para ele, há necessida
de de o Brasil se mobilizar para desen
volver a Amazônia, porque a integra
ção é a melhor defesa contra a cobiça 
dos países ricos. "Falta ao Brasil um 
projeto específico que confira status 
privi legiado para a região, com a parti
cipação de todos, como já fizemos em 
outros lugares", argumentou Lessa, pa
ra quem é fundamental a mobilização 
do governo e da opinião pública. 

As Forças Armadas priorizam a de
fesa da Amazônia, por isso o Exército 
vem reforçando há anos os seus efetivos 
na região, transferindo para lá unidades 
militares antes sediadas no Sul. Com tal 
iniciativa, já são 20 mil homens na re
gião, tropa pequena, mas dotada de gran
de operacionalidade com o apoio da Ma
rinha e da FAB. 

"Temos extensões imensas a serem 
ocupadas na Amazônia, não só pelo as
pecto da defesa, mas pela necessidade de 
marcar a nossa soberania. Há extensões 
de fronteira ao longo das Guianas com 
até 1.670 quilômetros - a distância do 
Rio de Janeiro a Porto Alegre - sem a 
presença de qualquer representante do 
Estado brasileiro, seja soldado ou fun
cionário civil", afirmou o general Lessa, 
que considera uma necessidade estraté
gica a reativação do Projeto Calha Nor
te, há algum tempo praticamente aban
donado pelo governo. 
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QuESTÃO MILITAR 

Sementeira 
de cidades 

O Calha arte prevê a in talação de 
pequenas unidades militares no extremo 
Norte, ocupando o imenso vazio. "Há 20 
anos os pelotões de fronteira eram a 
única presença brasileira em Roraima. 
no mesmo lugar onde hoje exi tem cida
des. Há 12 anos. Tabatinga, hoje com 35 
mil habitantes. não passava de uma colô
nia militar. O Projeto Calha Norte tem a 
preten ão de transformar em vila e po
voados. como historicamente tem acon
tecido na Amazônia brasileira, os peque
nos grupamentos militare criados e 
espalhados pelo extremo Norte das fron
teiras", argumentou Lessa, que conside-

ra a integração dessas áreas mais impor
tante do que adis uasão militar. 

O almirante Hemani Fortuna refor
ça a argumentação de Lessa: "Existe 
vontade política de preservar a Ama
zônia e manter a soberania brasileira lá a 
qualquer cu to? Se existir essa vontade, 
seremos capazes de resistir às pressões 
que possam vir de qualquer lugar. Essa 
vontade política é necessária, porque um 
dispositivo de dissuasão precisa, antes 
de tudo, de uma concepção política e de 
um conceito estratégico." Fortuna lem
bra que a maior fronteira da França com 
um país estrangeiro não está na Europa, 
mas na América do Sul e é a fronteira 
com o Brasil - porque a Guiana Francesa 
tem o status de território metropolitano. 
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"Há extensões de fronteira ao longo das Guianas com ate 
1.670 km sem a presença de qualquer representante 

do Estaâo brasileiro, seja soldado ou funcionário civil" 

"A França e tá tremendamente bem 
ituada na Guiana em termo e 'tratégi

co . com ua projeçõe arib nha. ama
zônica e atlântica. A Força Armada 
francesa articulam ei o di ua ·ório in ·
talado entre a Guiana. Guadalupe e 1ar
tinica. A larinha e tá na 1artini a: a a
viação em Guadalupe e o Ex , rei to na 
Guiana. Há um ornando uni fi ad na 
Martinica. onde também h,í uma brigada 
de infantaria de elva altamente equipa
da e ade trada. A Fran a e tá vendo fon
ta ma ·? ão. e tá apena uidando de 
eu intere. e e i o não pode er igno

rado - explicou Fonuna. lembrando que 
o Bra il deveria e preo upar ·om · lití
gio· de fronteira entre Guiana e urina
me. entre Guiana e enezuela. entre e
nezuela e Colômbia. entre Peru Equa
dor. e entre Bolívia. Chile e Peru. todo 
próximo demai para erem ignorado . 

Vontade nacional 
Segundo Fortuna. quando falamo 

de poder político e e tratégia. a Ama
zônia preci a er vi ta como área de hi
póte e de conflito. tal a ua riqueza e 
exten ão. A maior flore ta da Terra for
ma o maior banco genético do planeta, 
tem riqueza incalculávei no ub olo. 
dispõe de um quinto da água doce do 
mundo e é imen o vazio demográfico. 

"A dimensões da Amazônia bra-
ileira, 4,5 milhões de quilômetros 

quadrados, as ustam quem não a co
nhece. Se sairmos de Belém para saber 
o que está acontecendo na cabeceiras 
do rio Juruá, onde temos grandes jazi
das de petróleo e gás natural, nos des
locaremos por 3.200 milhas náuticas 
(quase 6 mil quilômetros), porque a 
estrada, lá, é o rio. Em termos de des
locamento, significa mais do que a tra
vessia atlântica entre Recife e Gi
braltar", observou Fortuna. 

O almirante, tal como o general 
Lessa, acha que a defesa da Amazônia 
passa muito mais pela mobilização da 
vontade nacional do que pela força das 

General Luís Gonzaga Schrõeder Lessa 

Na Amazônia equatoriana, marines norte-americanos realizam treinamentos de guerra 
na selva com unidades militares e policiais daquele país. Como alvo dos exercícios, 

o combate a supostos grupamentos de guerrilha esquerdista 

arma . 1as não deixou de falar na ca
rência de recurso dos orçamento mili
tare . "Hoje o inve timentos das Forças 
Am1adas não con ornem nem 0,15% do 
PIB nacional, o que é ab olutamente 
nada. Alguém pode dizer que o cerca de 
500 milhõe de reai ão alguma coisa. 
Em termos militares, de dissuasão, não 
ão nada. Para comparar, ó nos dias 12, 

13 e 14 de janeiro de 1999, com a desva
lorização cambial, ga tamo 48 bilhões 
de reais - o acréscimo da dívida pública, 
que hoje é de cerca de 500 bilhões de 
reais" . 

O professor Severino Cabral, da 
Universidade Cândido Mendes, cita o 
general Charles Beagle, ex-comandante 
da Zona do Canal, para quem os EUA 
não deveriam se retirar do Panamá, para 
que pudessem "defender o Brasil e a 
Venezuela da crise colombiana". 

Cabral denunciou que já há uma 
guerra em andamento, na mídia nacional 
e internacional, para conquistar corações 
e mentes sobre a questão amazônica. 
"Estão difundindo conceitos que visam 
a desarticular, desestimular a nos a pre
sença na região. Preocupa o perfil baixo 

de nos a resposta, a cargo de nossas 
Forças Armadas, que hoje são alvo de 
campanha permanente de descrédito. 

osso território é fruto da vontade na
cional de confrontar grandes interesses 
externos. No século XV II , Pedro Tei
xeira expulsou da Amazônia holande
se , franceses e ingleses. Isso foi funda
mental para configurar a Amazônia bra
sileira. Em 1750, com o Tratado de Ma
dri , confirmamos a posse desse legado." 

Cabral comparou: "O brasileiro da 
Amazônia precisa ser amparado em to
dos os entidos, inclusive logístico, por
que é o primeiro combatente daquelas 
terras. A resistência, se for necessária, 
tem que partir de nosso povo. Não pode
ríamos pensar no Vietnã de hoje, sobera
no e independente - depois da guerra 
contra japoneses, franceses e norte-ame
ricanos - se não fosse a firme disposição 
de luta de seu povo contra o domínio es
trangeiro. Nós, brasi leiros, não podemos 
nos diminuir diante dos Estados Unidos. 
Podemos nos tomar a grande potência 
do hemisfério sul com a integração do 
espaço amazônico", completou o profes
sor Severino Cabral. • 
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QUESTÃO AMBIENTAL 

A 
ação dos traficantes de 
drogas na Amazônia bra
sileira é o que mais preo
cupa o governo federal , 
que para combatê-los 

criou a Secretaria Nacional Antidrogas -
revela o general Alberto Mendes Car
doso, chefe do Gabinete de Segurança 
da Presidência da República. Prioridade 
no programa "Brasil em Ação" , acres
centa Cardoso, a atuação de Brasília na 
região avança em quatro eixos: a certeza 
de que o progresso é a melhor defesa da 
soberania brasileira na Amazônia, inclu
sive contra o crime organizado; parce
rias com os governos estaduais e muni
cipais; busca da integração energética, 
inclusive pela utili zação do gás natural 
de Urucum, para criar as condições i
deais para o desenvolvimento sustentá
vel que não agrida o meio ambiente; e 
salvaguarda da biodiversidade da região, 
a maior do planeta. 

"O governo federal acompanha 
atentamente as ameaças à Amazônia, es
pecialmente a ação audaciosa dos trafi
cantes, a extração ilegal de madeiras, a 
biopirataria e a ação das organizações 
não-governamentais, especialmente as 
estrangeiras", garante o general. 

"Somos realmente responsáveis pe
la Amazônia, inclusive em termos am
bientais. Precisamos do apoio de toda a 
sociedade para proteger a região. O Pla
no Plurianual dá ênfase a investimento 
como o Projeto Sivam", declarou. Car
doso também defendeu o Projeto Calha 
Norte que considerou importante "para 
fortalecer o poder do Estado brasileiro 
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nas localidades mais distantes de nosso 
território". 

Os quatro receios 
Para o ministro do Meio Ambiente, 

José Sarney Filho, hoje existem quatro 
grandes problemas relacionados à Ama
zônia, que precisam de respostas do po
der público brasileiro: em primeiro lu
gar, o receio de que os povos indígenas 
um dia pleiteiem soberania própria; em 
segundo lugar, o receio de uma ação 
internacional na região, sob a desculpa 
de combater o narcotráfico; em terceiro 

lugar, o receio de que a atuação das 
ONGs internacionais coloquem em risco 
a soberania brasileira, e, por último, o 
receio de que o Brasil não seja capaz de 
proteger seus recursos naturais da utili
zação predatória, fato que estimularia as 
pretensões de internacionalização. 

Segundo Sarney Filho, "com a 
demarcação das terras indígenas, bas
tante acelerada com apoio e financia
mento dos países que integram o G-7, o 
Brasil espera fazer justiça aos índios e 
aos seus descendentes, afastando o pri 
meiro receio". Na opinião do ministro, a 
demarcação, ao contrário do que alguns 
pensam, "contribuirá decisivamente pa
ra integrar os índios à nacionalidade 
brasileira", prova disso é o fato de que 
foi revertida a curva descendente da 
população indígena, o que indica a 
melhoria de vida deles." O avanço do 
narcotráfico na região, o segundo re
ceio, acrescentou, será combatido com a 
conclusão do Projeto Sivam. "É do inte
resse de todos que o Brasil saia das 
grandes rotas do tráfico e do mercado de 
consumo de drogas", o que só será pos
sível, na sua opinião, com a defesa da 
soberania, dos cidadãos e a colaboração 
das Forças Armadas. Quanto às ONGs, 
Sarney Filho observou: 

"Tenho tido ampla interlocução de 
trabalho com elas e quero dar o meu tes
temunho pessoal: sem desmerecer as ou
tras, converso freqüentemente com inte
grantes do Greenpeace, WWF, SOS Mata 
Atlântica e Amigos da Terra. Considero 
essas entidades modelos de dedicação ao 
bem comum, fazendo um combate pio-
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' inclusive em termos ambientais. Precisamos do apoio 
de toda a sociedade para proteger a região" 

General Alberto Mendes Cardoso, chefe do Gabinete de Segurança da Presidência da República 
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neiro e primordial em defesa do meio 
ambiente. Pode ser que haja indivíduos e 
organizações mal-intencionadas, mas, 
no caso das ONGs ambientalistas, não as 
encontrei." 

obr o quarto problema, o receio 
da d va tação, Sarney Filho argumen
tou qu "o controle dela é a melhor 
forma d con olidar a imagem do Bra il 
como paí ético e capaz de exercer a 
ua oberania ·obre a Amazônia". 

Garantiu que acredita firmemente na 
apacidade brasileira de deter o proce -
o d de truição da flore ta e de cons

truir um modelo de de envolvimento 
su tent,ível para a região. Reconheceu 
que a tarefa não é fácil devido à frag
mentação setorial do governo brasilei
ro, ma que tem procurado parcerias 
com outro mini tério , e pecialmente 
Fazenda e Agricultura. 

Sarney fez um relatório sobre em 
que pé está o desmatamento na região, 
que já chega a 13%, embora em 1970 
não· ultrapassasse 3%, e manifestou a 
sua certeza de que "a preservação só 
será eficaz quando o conjunto da socie
dade bra ileira assumir esta tarefa, sem 
esperar a ação do poder público". É fun
damental que o amazônida modifique 
sua cultura, especialmente o hábito de 
preparar o terreno com queimada antes 
do plantio. Em seguida, enumerou os 
programas que desenvolve na região. 

"Fazemos prevenção através do 
Programa de Prevenção e Controle às 
Queimadas e aos Incêndios Florestais no 
Arco do Desflorestamento (Proarco); to
camos o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia, que visa de
senvolver alternativas para o desmata
mento; temos o programa Amazônia Fi
que Legal, que visa à regularização fun
diária das florestas nativas e que vem 
sendo tocado com a ajuda de mais de 60 
entidades dos setores da agricultura fa
miliar, agroextrativismo, pesca artesa
nal, agropecuários, exploração de ma
deira; e também o Programa Piloto para 
Proteção das Florestas Tropicais do Bra
sil, o PPG-7, criado a pedido dos países 
do G-7 e que objetiva maximizar os be
nefícios das florestas, mediante ati vida
des sustentáveis que contribuam para a 
redução dos desmatamentos." • 
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Sensual, sarcástíco, romântíco ·e às vezes 
surrealísta, o tango conquísta a cada día 

maís brasíleíros. No Río de Janeíro, se uíue 
uma uerdadeíra 11 tan9omanía11

, que aproxíma 
culturalmente caríocas e portenhos 

Fernanda Cava/cante 

T\ GO ASCEU AS 1~1ED1 ('ÕES DO CA IS DO 

PORTO. OS BA IRROS POBRES DE BUENOS AIR ES, 

ob iníluên ia musicais levadas para a Argentina 
p lo imigrante italiano e espanhóis. Seus códi
go ·, ua piá tica corporal, roupa e gestos, idioma e 
ocabulário, tema , rituais e história são extratos de 

uma cultura tangueira que ultrapassa Buenos Aires, 
e e tende a Montevidéu, a capital uruguaia, e se 

projeta em Rosario, Córdoba, Mendoza, toda a re
gião do litoral pratense e daí para o mundo. 

o Bra il, e pecialmente no Rio de Janeiro, há um movimento tanguista 
cre cente. A dança portenha extrapolou academia chegando às churrascarias 
e até livrarias. É cada vez maior o número de casas noturnas cariocas onde o 
tango é mania, atraindo gente de todas as idades. Tangueiros e tangueiras for
mam grupo ociai . 

O reviva! carioca da tangomania mais se parece com filosofia de vida. 
Para o tangueiro , o tango é uma maneira de viver, de sentir e conceber, com 
paixão, a própria existência, pois o tango não é só dança. A dança se realiza 
em parte como improvisação e em parte com passos já consagrados e codifi
cados, cuja coreografias evoluem através das épocas. Mas é também canção. 
Sua mú ica e combina em espírito, métrica, acentuações, intenções, ritmos e 
melodias como os da poesia cantada. 

O tango é arte de interpretação, seja instrumental ou vocal, com or
questra e coro, ou solo. Como exemplifica o poema Tango, de Fernán 
Silva Yaldéz: "Tango es música rara que se acompaiia con el cuerpo/y con 
los labios/y con los dientes como si se mascara" . Isso é o que vêm desco
brindo o brasileiros, que aos poucos, através do tango, percebem que o 
Brasil, a Argentina e também o Uruguai são mais que países vizinhos. São 
hermanos, com raízes histórico-culturais comuns, que seguiram seus des
tinos e se reencontram, vez por outra, curtindo a mesma paixão pela cul
tura latino-americana. 

t t 

ma maneira e viver 
C11mos 111~ fEV/M1111000 



Além dos imigrantes italianos e espanhóis, o tango recebeu a 
influência africana do candombe (não confundir com candomblé), 
um ritmo musical que no Uruguai é muito tocado no carnaval. 
Essa influência pode ser percebida em particular no ritmo contí
nuo da milonga (mais acelerado que o tango). 

Por ter nascido no cais do porto, o tango inicialmente não foi 
considerado uma dança de salão. Era uma dança vulgar, pratica

da por pobres e proibida por lei. Os europeus conheceram o 
tango na Argentina e no Uruguai por volta dos anos 20, o 

levaram para os salões da Alemanha e França e, poste
riormente, para toda a Europa. Desta forma, a dança e 

a música foram legitimadas, possibilitando a sua 
"volta" à terra natal e sua aceitação por parte de 
todas as camadas sociais. 

Por essa época, o tango na Europa causava 
furor. O papa Pio X chegou a assistir em seu 

gabinete à apresentação de um casal e 
decidiu, através de uma bula, proibir o 

tango em todo o mundo católico. A
pesar disso, o movimento cresceu e 
nos anos 30 e 40 o tango passou a 
ser febre na própria Argentina. Sur
giram então as grandes orquestras, 

com as quais se dança até hoje 
(Pugliese, Troilo, etc.) e os músicos 

mais destacados. Sem falar nos grandes 
intérpretes, como Carlos Gardel, que 

ganhou fama mundial e é o cantor de tango 
mais tocado de todos os tempos e o mais conhecido do 

público brasileiro. 
Nos anos 60 e 70 o mundo esqueceu o tango, que 

renasceu novamente na década de 80, quando novas orques
tras surgiram e as grandes companhias de tango começaram a 
percorrer o mundo, mostrando a sensualidade da dança e 
levando milhares de pessoas na Europa, nos Estados Unidos 
e no Japão (um dos países com maior número de adeptos) a 

bailar o ritmo portenho. Na própria Argentina, o tango 
ficou nas décadas de 60 e 70 restrito ao circuito turísti

co-cultural de Buenos Aires e ressurgiu há uma déca
da, reafirmando a identidade do país. Agências 

levam os grandes mestres da dança pelo 
mundo afora, principalmente os famosos 

Oswaldo Zotto e Lorena Ermocida, 
Miguel Zotto e Milena Plebs e, o 

mais reconhecido de todos 
na Europa, Pablo Vé

ron, que participou 
do filme Tango. 
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O tango é em certo sentido. antropofágico: e refaz com o pa ·ar 
dos ano , numa adaptação intuitiva. Incorpora té ni a do balé clá i o 
e moderno, harmonia do jazz, forma da mú ica européia, a t n ·ão 
interior da dança tlamenca, o moderni mo da poe ia d Rub 'n Darío. 
o in trumento do candomb e do ro k. a métrica e o argumento da 
poe ia gauche ca o vocabulário e a mu icalidade do lunfardo (falado 
no "baixo Bueno Aire "). a melancolia de italiano e fran e 

É um longo repertório de tema . drama e dialeto próprio da 
cidade portuária : o amor difícil no labirinto urbano: a audade o 
conflitivo triunfo do coração: o tempo que pa a in orá el e a mort 
anunciada e ritualizada. como obra final. Tema uni versai . ap ar da 
crônica urbana. 

Para aber o que é tango. diz o Homero E ·pó ito ne ·ta compo i
ção: "hay que aber ufrir/de pué amar/de pué partir/ , ai fin. andar 
in pen amiento''. O tango é n uai. individuali ta. arcá ti o. r mân

tico. barroco, e. às eze . urreali ta. Que tiona a iedad . mbora 
não proponha uma melhor. O e critor lejandro lloa d · reveem u 
livro Modemidad y mlÍsica popular en América latina o en ontro in
crético de trê mundo . Europa. 'fri a e m 'ri a, omo o re pon á el 
pelo tom da arte praten e. "O tango". e reve lloa. ··na c em 1870 na 
região do rio da Prata. em 1ontevidéu. em Bueno ire . no ubúrbio 
e também na zona rural. onde havia remane ente de a cendência cul
tural africana. O protagoni ta ( ... ). na maioria pobre da novas me
trópole , pa am pouco a pou o a erem reconhecido veiculadore de 
uma cultura nacional. São igno da re i tência contra a dominação". O 
pe qui ador lembra que a gêne e da mi longa e do tango. as im como do 
choro. maxixe e amba no Rio de Janeiro, a rumba em Havana, o 
merengue em São Domingo. o jazz em ova Orlean , foi o lumpe ina
to e não a ela e média nem a burgue ia. 

A no talgia negra é alegre. irreverente. ou pelo meno assim e 
manife ta no in trumento do corpo. como a copeira, e no instrumentos 
de percus ão. A no talgia do imigrante europeus é introspectiva, con
ci a e melancólica. O bandônion, o piano e a corda embalam o ritmo 
do tango, que na definição de Enrique Oi cépolo, um do grandes no
mes do tango, é "um pen amento tri te que se baila". 

Jorge ascimento, professor de Língua Espanhola e Literaturas 
Hispânica da Universidade Federal do E pírito do Santo, diz que o 
tango por ser um fenômeno ociocultural e estético, possui uma com
plexidade que remete à própria formação da cultura crio/la, mistura de 
africana e européia. Segundo ele, é no tecido de construção da cidada
nia e das relações sociais que se pode traçar um paralelo entre a músi
ca e a dança argentinas e o samba e a capoeira, do Rio de Janeiro e da 
Bahia. Guardadas as características peculiares de uma e outra, "tais 
representações foram formas de afirmação da cultura popular que saí
ram das vozes da marginalidade social e, através da resistência, conse
guiram manter-se à revelia do poder das elites. O malandro carioca 
pode ser visto como a I l.'r~ão bra~ileira do compadrito ou do guapo" . 

O cineasta e pesqui\ador do elemento negro na formação da cida
de do Rio de Janeiro. Roberto Moura, compara a indústria cultural 
emergente do tango portenho, na Argentina, ao maxixe no Rio de 
Janeiro. O mundo do espetáculo da década de 20, diz o cineasta, abria 
um canal de ascensão social para alguns artistas e permitia a emergên
cia de uma cultura "nacional". 

0 TURISMO 

N 
o Brasil a dança portenha tem sido muito 
difundida através da promoção de viagens à 
capital do tango. Professores brasileiros le
vam os alunos em excursões a Buenos Aires 

para praticar o que aprenderam e sentir a música com o 
coração portenho. O pernambucano Jaime Arôxa foi um 
dos primeiros a difundir o "turismo dançante". Ele admi
nistra quatro academias espalhadas pelas principais ca
pitais brasileiras. Só no Rio de Janeiro, são mil alunos. 

O tango é uma especialização dentre as danças de 
salão. E Jaime Arôxa é um dos professores mais requi
sitados pelas emissoras de TV para preparar atores to· 
das as vezes em que o tango serve de pano de fundo ou 
tema de uma produção televisiva. Ele fez a famosa aber
tura da novela Kananga do Japão, da Rede Manchete, e 
foi responsável, no ano passado, pela performance da 
atriz Eliane Giardini, em Andando nas nuves, na Rede 
Globo. 

Jaime Arôxa compartilhou com Marília Pêra o suces
so da montagem considerada mais interessante da peça 
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DANÇANTE 
de Nelson Rodrigues, Toda nudez será castigada. Marília 
Pêra interpretou a prostituta Geni, exímia dançarina de 
tango. 

O professor e dançarino também esteve à frente da 
campanha para tornar a dança de salão um esporte 
olímpico. Uma novidade que teve sua maior repercussão 
quando o ballroom-dancing foi considerado como es
porte e esperava entrar na fila para Sydney. Mas não 
entrou. Enquanto espera pela oportunidade, possivel
mente para 2004, outros projetos dividem a preocupa
ção do professor, como a peça chamada O homem, a 

' mulher e a música. 
Este ano, mais uma vez, Jaime Arôxa vai levar seus 

alunos a Buenos Aires. Desde a primeira vez que visitou 
a capital argentina, em 1989, casas de espetáculo como 
Michelângelo, Seriar Tango, La Ventana, Cano 14 e Tan
go Mío fazem parte de seu roteiro. E para praticar, ele 
leva os alunos à Galería dei Tango, ao Canong, à La 
Ideia, ao Regin e, se for verão, a bailar ao ar livre, sob o 
luar, no La Estrella. 

O críti co de MPB Ri cardo Cravo Albim concorda com a com
paração entre tango e samba. O tango estaria para a Argentina as
sim como o samba está para o Brasil. O pesqui sador lembra que no 
século passado ex istia um gênero musical ·intitulado "tango bras i
leiro", anterior ao surgimento do tango argentino. O tango brasi
leiro não era senão um ri tmo deri vado do chote que, segundo Cravo 
Alvi m, tem forte cheiro alemão. Esse gênero musical fo i experi
mentado por Chiquinha Gonzaga e outros compos itores que deixa
ram peças registradas. 

Música sem fronteiras 
A pesquisadora Sílvia Oroz lembra que no continente americano 

não havia fronteiras para as di ferentes músicas populares nacionais. 
Um tango poderia aparecer em uma produção mexicana, ou uma rumba 
numa argentina. Até meados dos 50, não havia a invasão do monopólio 
do disco americano, e as músicas latino-americanas tinham seu real va
lor. Em Don Fulgêncio, uma comédia com toques melodramáticos, o 
protagonista está em uma típica boate de Buenos Aires, chorando a per
da de um amor, quando uma voz feminina canta melancolicamente "A 
saudade mata a gente". Convivem, assim, a típica pena de amor, rela
cionada com o tango, e o romantismo delicado da música bras ileira. 

É importante lembrar o que acontecia com os fi lmes de Gardel , 
que mostravam a relação entre a música popular, o ídolo e o público de 
cinema: durante a exibição dos filmes , a cada vez que Gardel cantava, 
o públ ico pedia bis. Era tal o escândalo, conta Oroz, que era preciso pa
rar a projeção, rebobinar o fi lme e voltar a exibir. 

Até 1955 o tango, no seu período da Segunda Nova Guarda, esta
va no auge do sucesso nas rádios brasileiras e chegava cada vez mais às 
telas de cinema. Mas, a partir de então, o Brasil muda a sintonia. Os rit
mos nacionais, como a bossa nova, a tropicália, a MPB e a invasão do 
rock americano, afastam o tom portenho das rádios, dos filmes e do 
imaginário do povo brasileiro. Na própria Argentina, houve um declí
nio do tango como expressão popular a partir da segunda metade da 
década de 60. O fortalecimento do movimento em defesa do tango tra
dicional teve início em Buenos Aires na virada dos anos 80/90. 

O tango como tema 
Os dois últimos filmes que utilizam o tango como tema tiveram 

bi lheteria estrondosa no Bras il e no mundo. Tango lesson , de Sally 
Potter, tem estrutura de uma prática de tango. Há paixões, triângulo 
amoroso, momentos de decisão entre a dança e a paixão, traições etc. O 
lançamento mais recente foi o fil me de Carlos Saura, com o mesmo 
título, Tango. A empresa Lumiere, que o distribuiu no Brasi l. conside
rou um sucesso a aceitação do filme pelo público brasileiro. Os ingre
dientes fu ndamentais de Tango são a coreografia e a iluminação. Com 
eles, Saura conta a história de um cineasta, Mário, abandonado pela 
esposa e que para superar a dor mergulha no trabalho, no caso um fi lme 
sobre o tango. Mário acaba se apaixonando pela atriz que interpreta a 
dançarina principal do filme da narrativa e vivem um tórrido caso de 
amor. O diretor espanhol, com grande sensibi lidade, construiu uma bela 
metáfora sobre o tango. • 
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CLIMA PORTENHO NO Rio 

O 
tango é um movimento cre cente no Rio de Janeiro. Mas 
nada de ro a na boca ou olhare fatai com mulheres joga
da ao hão pelo eu parceiro. Esse tango how, feito para 
europeu ver, é de prezado pelo tangueiros brasileiros, 
que querem recon tituir no alõe cariocas a tradição 

mai pura do tango argentino. 
Es e não é omente o onho de tangueiros que viveram a época de 

ouro da milonga mas também do joven , cada vez presentes nas 
aula de tango. Quem garante ão os professores Marcelo e Alejandra, 
que dão aula da dança no Instituto Cultural Argentino, ligado ao consu
lado de e paí . A dupla argentina prepara cerca de 80 alunos, a maio
ria jovem. Mo trar a cultura argentina e o tango portenho livre de este
reótipo é a melhor forma de intercâmbio, dizem. 

A profe ora Ângela Cepeda, precur ora do movimento que tem 
le ado o tango à churra carias, ca as noturnas e até livrarias, acha natu
ral o retorno de a dança ao Brasil. Segundo ela, o mundo todo está se 
movimentando no campas o 2/4. Ângela lembra que os tradicionais 
Lugar Comum, em Botafogo, e Planeta Tango, no Centro, que realizam 
bailes semanais, estavam pequenos para a demanda. Daí a sua idéia de 
tran formar a livraria Letras & Expressões e o Visconde Café em 
rnilonguitas, ou seja, locais onde se podia fazer aulas práticas e bailar. 
Quando os projetos acabaram, Ângela levou seu projeto para o 
Antonino Bar, que infelizmente também fechou suas portas. 

Mas foi no Antonino que muitos simpatizantes do tango perderam 
o medo e se tomaram tangueiros verdadeiros. Angela explica que o bra
sileiro, mesmo gostando da música, não se arriscava a dançar, porque 
confundia o tango show com o tango de salão. O casal Vanda e Bacon 
Girão, ambos comerciantes de 60 anos, tinham exatamente esse medo. 
"O que nos afastava da dança era o tango show. Achávamos que não era 
para nós" , lembram. 

Américo Dei Rio, médico-fisioterapeuta argentino radicado no Rio 
de Janeiro, há 16 anos fundou o movimento Tango en Rio, divulgado 
em boletins mensais. 

Outra característica do tangueiro brasileiro é se afinar ao profissio
nal que lhe ensina os primeiros passos. Jairo e a esposa Vanda, por 
exemplo, são fãs da professora Ângela, que por sua vez teve no casal 
precursor do tango no Rio de Janeiro, o suíço Éric Müller e a brasileira 
Jeusa Vasconcelos, seus primeiros ídolos. Paulo Araújo é outro nome 
das milongas em casas noturnas e na preferência dos discípulos. 
Segundo o engenheiro Paulo Naidin, de 53 anos, não se pode falar em 
tango de salão sem falar em Ângela Cepeda e Paulo Araújo, seus pro
fessores. Gilda, de 60 anos, além de Ângela, tem Valdecir Souza, como 
guru. Ela pratica quatro aulas por semana. "Só agora, depois de ficar 
viúva, aceitei o convite de uma amiga. Gostei e comecei a fazer parte 
de um grupo, que foi iniciado por Valdecir". 

O Planeta Tango, no Centro do Rio, que também veicula um 
periódico com o mesmo nome, recebe cerca de 100 pessoas por 
domingo. Sempre que pode, o Planeta apresenta bailes ao vivo 
com grupos argentinos. • 
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0 TANGO NO 

O uvir tango, conhecer a sua letra, o contexto em que 
as músicas foram campo tas e ainda conhecer a his
tória da região do rio da Prata não é mais privilégio 
de poucos e pecialistas. O programa de rádio Noche 
Tanguera, que vai ao ar todas as segundas-feiras, de 

22 horas à meia-noite pela Rádio Roquete Pinto (94, 1 FM), do 
governo do estado do Rio de Janeiro, veio preencher essa lacuna. 

O apresentador Daniel Homem de Carvalho, que é presi
dente da Lote1j, transformou o seu hobby pessoal em um impor
tante trabalho de divulgação da cu ltura portenha. Daniel e Hugo 
Pain, que também assina a direção musical de Noche Tangera, 
que existe há 6 meses, dividem o espaço com convidados que 
comentam cada um dos tangos apresentados. Às vezes os comen
tários motivam apaixonadas discussões, pois os apresentadores 
dividem preferências por orquestras e intérpretes. Quem ganha é 
o público que houve tango gravado nas mais diversas versões. 

Os comentários são feitos por Amanda Artuzo, que viveu na 
efervescente Buenos Aires dos anos 40; Fernando Alves, que 
possuiu uma casa de tango na capital argentina e conheceu pes
soalmente músicos, poetas, maestros e cantores de tango; Raul 
Gramajo, compositor de tango, e Hans Henningsen, jornalista e 
correpondente e portivo de diversos periódicos da Europa e Ar
gentina e que viveu de peito da boemia portenha e brasileira. 

Noche Tanguem recebe cerca de 50 ligações por programa, 
uma média acentuada e apresenta de 30 e 35 tangos por noite. 
Paín tem catalogados em sua discoteca mais de mil tangos, em 
vinil e CD. E ainda mais de 500 ritmos latino-americanos, que 
futuramente podem inspirar novos programas. 

Para Homem de Carvalho,_o tango nas noites de segunda
feira virou uma extensão de Buenos Aires no Rio de Janeiro, e 
isso é muito, já que a 94.1 FM, sendo uma rádio do governo, 
tem por objetivo democratizar a informação, através de progra
mas educativos e culturais. "Creio que pelo menos estamos 
fazendo a nossa parte, em relação à integração cultural entre 
brasileiros e argentinos. Nós recebemos, além das ligações, 
inúmeras cartas de pessoas que nunca foram a Buenos Aires, 
nunca fizeram aula de tango e raramente ouvem uma canção. 
Através do programa, dos comentários técnicos sobre o tema, 
orquestra, cantor e mesmo o cotidiano da Buenos Aires de 
ontem e de hoje, esse público vem compreendendo melhor o 
espírito latino-americano. Penso que é mais importante difun
dir a cultura portenha do que a norte-americana, que impera nos 
meios de comunicação". 

Hugo Pain explica que "o tango é uma música sensual. 
Escutá-la é uma verdadeira terapia para o coração e dançá-la é 
sublime". Noche Tanguera é mais uma opção para quem torce 
pelo retorno do tango. • 

CA~RlfflS 111 ., fri / Mil 1000 



42 

ECONÔMICO 

Álvaro Queiroz 

Mudança no BNDES coíncídíu com as crítícas de Daley e Píckeríng 

A versõe obre as 
cau a da demi ão 
do economi ta An

drea Calabi da pre idência 
do Banco acional do De-
envolvimento Econômico e 

Social (BNDES) não re i -
tem a uma análi e meno 
comprometida com o inte
res e do governo em manter 
na ob curidade a erdadei
ras razões da deci ão. 

A alegada diferença de 
estilo entre o Sr. Tápias e o 
economi ta defene trado 
in i tentemente repetida pe
lo próprio mini tro em en
trevistas, não pas a de uma 
cortina de fumaça. Inacre
ditável que tives e pas ado 
pela cabeça do mini tro a 
necessidade de encontrar 
uma espécie de innão gê
meo em estilo para presidir 
a instituição. Encontrou, 
sim, um Executivo afinado 
com ele na nova orientação 
que traçara para o BNDES. 

Ambos, portanto, con
vergiam no fundamental, 
isto é, atribuir prioridade às 
empresas de capital brasilei
ro, ao invés de continuar 
financiando empresas trans
nacionais, na compra de 
estatais brasileiras, e monta
doras, como a Ford, para 
instalar nova unidade no 
Brasil. Era a vitória - ainda 
não se sabe se transformada 
agora em derrota - do em
presariado industrial, que 
clamara por uma política 

mo". de pertaram pronta 
rea ão dentro e fora da 
fronteira do Brasil. O presi
dente do Banco Central do 
Bra il (BC), Sr. Armínio 
Fraga aiu na frente, ainda 
em Davo (Suíça), manifes
tando ua opo ição e subli
nhando upo to "efeitos 
muito po itivo " do investi
mento externo no Brasil. É 
a vi ão, também, do ministro 
da Fazenda, Pedro Malan. 

Agora, o Brasil tem no 

BC o Sr. Armínio Fraga, ex
fun ionário do megae pecu
lador George Soros e no 
B DES o Sr. Franci co 
Gro empregado do Mor
gan Stanley. Ambo ão 
mon tari ta e defen ores da 
dolarização da economia, 
além de exímio jogadores 
de in tituiçõe fi nanceiras 
e trangeiras no mercado 
internacional do dinheiro. 

Numa demonstração de 
que já sabia quem o substi
tuiria, Andrea Calabi não 
perdeu a oportunidade de 
manifestar uma preocupa
ção: "Espero que não haja 
intervenção no processo de 
modernização do BNDES e 
quem me substitua tenha o 
entimento da percepção da 

estrutura indus
trial brasileira e 
da nacionalidade. 
E que não venha a 
ser um banqueiro 
estrangeiro com 
idéias fora da 
estrutura e das 
possibilidades do 
banco". Estaria 
Calabi profetizan
do a missão do Sr. 
Francisco Gross? 
Poder-se-á prever 
mais uma frustra
ção do empresa
riado e do povo 
brasileiros, se, no 
BNDES, volta-

Andrea Calabi: pela percepção da estrutura rem a prevalecer 
industrial brasileira e da nacionalidade o primado do 

financeiro obre o produtivo 
e a prioridade aos empreen
dimentos e trangeiro . 

Os episódios que cerca
ram a demi são de Calabi 
não foram obra do acaso. 
Nesse momento, o BNDES 
esboçava uma atuação vol
tada prioritariamente para as 
empresa de capital brasilei
ro; as resistências dos labo
ratórios transnacionais aos 
genéricos se tornavam cada 
vez mais evidentes; os pro
testos dos industriais paulis
tas contra a desnacionaliza
ção da indústria e do 
Sistema Financeiro Na
cional viram ampliar-se o 
eco no banco e a mídia co
meçava a abrir espaços de 
debate em torno das práticas 
neoliberais e seus resultados 
desastrosos ao cabo de cinco 
anos. Nesse marco, uma 
semana antes da substritui
ção de Calabi aporta no 
Bras il uma delegação de 
empresários norte-america
nos dos setores farmacêuti
co, de telecomunicações, 
elétrico e outros - todos inte
ressados em mais privatiza
ções - liderados pelo secre
tário de Comércio, William 
Daley, e o subsecretário de 
Estado para Assuntos Polí
ticos, Thomas Pickering 
(ambos dos Estados Uni
dos), para executarem o que 
o Sr. Pickering denominou, 
abertamente, de "uma ope
ração de emergência" . 
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Os recados meoliberais 
Aduertêncía contra "recaída nacíonalísta" 

e oincidência, não diríamos, a 
presença em si de William 
Daley e Thomas Pickering no 

Brasil, mas é lícito estabelecer-se uma 
relação de causa e efeito entre os reca
dos que transmitiram, através dos jor
nais e em contatos diversos, e a exone
ração de Andrea Calabi. 

Reflita bem o leitor sobre o senti
do destas frases do Sr. Pickering: "O 
Brasil deve optar entre a abertura aos 
investimentos estrangeiros e uma re
caída nacionalista" (o grifo é nosso). 
"A abertura da economia - opção da 
economia brasileira - resultará na entra
da de capitais no país e na conseqüen
te geração de empregos.( ... ) "Vocês é 
que devem decidir. Se optarem por um 
perfil nacionalista, vocês abrem mão da 
capacidade de atrair grandes capitais, 
que geram empregos, constroem a eco-

Gros: conta com a confiança dos investidores 
internacionais, com os quais vem trabalhando 
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nomia e ajudam a indústria.". Reco
mendação do Sr. Pickering: " ... políticas 
monetárias e fiscais firmes, abertura 
para os investimentos externos e avan
ço nas privatizações". 

Nada mais dramático para um 
governo que elegeu o capital estrangei
ro como o único fator de desenvolvi
mento de seu país, e frustrado na apos
ta, depender desse capital para tapar os 
rombos nas contas externas e ter de se 
curvar diante de ameaças. 

O Sr. William Daley - secretário de 
Comércio americano - também deu o 
seu recado, no artigo de sua lavra que a 
Folha de S. Paulo publicou na edição 
de 13 de fevereiro de 2000: "Poucos a
nos atrás, o Brasil, muito louvavelmen
te, adotou uma legislação de patentes 
que efetivamente protege os direitos de 
propriedade dos produtos farmacêuti-

cos.... "No momento, nossas 
empresas têm algumas preocupa
ções sérias com relação a alguns 
dispositivos da Lei de Patentes e 
certos retrocessos que estamos 
vendo. Trataremos destas ques
tões durante nossos encontros." 

Que todas as questões focali
zadas pelas duas autoridades 
americanas nos jornais foram dis
cutidas com autoridades brasilei
ras, não há a menor dúvida. Pas
sados mais de 15 dias, porém, os 
jornais brasileiros nada publica
ram sobre os encontros aos quais 
se referiu o Sr. Daley. O tom do 
secretário e do sub norte-america
nos certamente deve ter sido mar
cado pela conhecida arrogância 
de patrões autoritários como se 
estivessem diante de humildes e 
subservientes servidores. 

PARA CONFERIR ... 
DEPOIS 

FAT NA EXPORTAÇÃO 
I O repasse de recursos do Fundo 

de Ampare> ao Trabalhador (FAT) ao 
BNDES para financiamento de exporta
ções aumentará de 20 para 40%. O total 
para esta finalidade, 5 bilhões de reais, 
será suficiente para atender as necessida
des das pequenas empresas envolvidas 
com exportações. A garantia é do minis
tro do Desenvolvimento, Alcides Tápias 
(Jornal do Brasil, 26-2-2000) 

OrlMrSMO DE EXPORTADOR 
./ Doze associações de exportado

res prevêem para este ano aumento signi
ficativo das vendas externas, puxado pe
lo setor têxtil, que espera aumento de 
50% até dezembro; papel e celulose fa
zem prognósticos em tomo de mais de 
30%; calçados, mais 17% e autopeças, 
mais 15%. Dez das 14 entidades pesqui
sadas afirmam que as empresas estão re
conquistando clientes antigos (Jornal do 
Brasil, 26-2-2000). 

NÚMEROS DA ANATEL 
I Os investimentos privados no 

setor de telecomunicações serão de 75,2 
bilhões de reais nos próximos quatro a
nos - uma média anual de 18,8 bilhões de 
reais. As empresas cogitam de instalar, 
no período, 21,8 milhões de linhas fixas; 
30,5 milhões de celulares e 690 mil tele
fones públicos. Previsão do secretário
executivo da Agência Nacional de Tele
comunicações (Anatei), Amadeu de Cas
tro Neto. (O Globo, 25-2-2000). 

PIB CRESCERÁ 
./ "O Brasil deverá ter um cresci

mento superior a 4% este ano". É o mais 
recente prognóstico do presidente do 
BC, Annínio Fraga, anunciado por ele 
aos integrantes da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado (Jomal 
do Brasil, 24-2-2000). 
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ECONÔMICO 

O risco do estrangulamento cambial 
Há urgêncía de superáuíts comercíaís crescentes 

A nte de a umir a Secretaria 
Executiva da Camara de Co
mércio Exterior (Carne · . o -

conomi ta Rob rto Giannetti da Fon
seca mo trou- e receo o de um olap o 
cambial no Bra il, e. no curto a médio 
prazo , o governo não con eguir atingir 
a meta de um uperá it/an de I O bi
lhõe de dólare na conta d mercado
ria do balanço de pa0 amento . ujo de
sequilíbrio e trutural poderá le ar o 
banco internacionai a de i tirem de 
financiar o no o cre ente défi it 
em conta-corrente (mercadorias e er i
ças) colocando o governo diante do 
imperativo de conter a importaçõe 
através da redução do cre cimento. 

Ao contrário da euforia do pre i
dente Fernando Henrique Cardo o dian
te dos investimento direto com ten
dência de aumento. o profe or Roberto 
Giannetti e preocupa com as obriga
ções futuras que tai ingre o impõem 
em remessas de lucros e dividendos e 

Secretário prevê 
superávit de US$ 5 bi, 

significativo 
nas circunstâncias 

outro ompromi o externo . Quer 
dizer: agora, a entrada de e recurso 
e no montant euforicamente anun

ciado pela autoridade econômicas e 
financeiras. faz a alegria do presidente e 
de eu auxiliare ; amanhã, no entanto, 
o que é hoje um e toque, inevitavel
mente e converterá num fl uxo de saí
da que tenderá a agravar os problemas 
cambiai aí latente . 

A im, o governo terá de buscar 
mega uperávits comerciais, pelo me
no para amenizar os déficits na conta 
de erviços e conter o crescente endi vi
damento externo. Ponto para o realismo 
do novo secretário-executivo da Ca
mex. tão raro hoje numa equipe econô-

mica que nunca admite dificuldades 
éria , particularmente no setor externo, 

e in i te em imular para a opinião pú
blica um horizonte límpido e de brisa 
amena. Só li título de juros e amortiza
ção da dívida externa, o dispêndio do 
Bra il até o fim do ano de 2000, está 
próximo do 50 bilhões de dólares. 

E tão excluído do montante re
me a de quase I O bilhões de dólares 
impostas por setores que não geram re
ceita de exportações e outras obriga
ções externas. Não é ocioso lembrar o 
" ábio" Gustavo Franco, que, quando 
presidente do BC, dizia que a renegocia
ção exilo a da dívida externa e o fluxo 
de capitais especulativos dispensavam 
os superávits comerciais herdados de 
governos anteriores e esbanjados desde 
1995. A previsão do secretário da Ca
méx para este ano é de um superávit na 
conta de mercadorias da ordem de 5 bi
lhões de dólares, ainda insuficiente, 
mas de qualquer forma significativo e 
muito difícil nas atuais circunstâncias 
internas e externas. O professor Gian
netti adverte para a possibilidade de se 
transformar num verdadreiro fetiche a 
meta de exportação de 100 bilhões de 
dólares/ano até 2001 . Ele próprio consi
dera essa meta não-factível. 

Espanhóis também estranham falta de stms 
Por que vender as geradoras de energía, que só dão lucrol 

O diretor do grupo espanhol Iberdrola para a América 
Latina, Esteban Serra Mont, não usou meios termos 
para criticar a pri vatização de empresas brasileiras 

lucrativas: "Há incoerência na intenção do governo brasileiro 
de privatizar as grandes geradoras de energia do país. Não 
entendo por que o governo quer vender empresas que já estão 
pagas e que dão lucro ... As geradoras poderiam dar lucro para 
o governo por muitos anos, enquanto o dinheiro das privatiza
ções vai desaparecer em dois anos. Seria mais vantajoso para 
o governo ficar com as empresas e deixar que o setor privado 
investisse nas novas unidades que precisam ser construídas." A 
entrevista de Serra Mont foi publicada em vários jornais da 
grande imprensa brasileira. 

Esta, aliás, é a tese que muitos "neobobos" tupiniquins 
que sabem onde têm o nariz vêm defendendo faz muito 
tempo. Abrir ao capital estrangeiro a construção de novas 
unidades geradoras -deixando a criação de novas riquezas 
no país a cargo desse capital -, ao invés de transferir para 
fora riqueza já criada a preços irrisórios, capital fís ico alta
mente lucrativo. 

A Iberdrola é responsável, atualmente, por 34% da dis
tribuição de energia elétrica nas regiões Norte e Nordeste e 
por 11 % da distribuição nacional. A empresa atua, também, 
na área de gás e no setor de telecomunicações do Brasil e 
anuncia investimentos de 1,3 bilhão de dólares juntamente 
com a Previ e o Banco do Brasil na construção de três usinas 
para a geração de I. I 70 megawats, uma das quais já em fase 
inicial, no rio Jequitinhonha (Itapebi - sul da Bahia). 
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!Dez anos de perdas 

A renda média do trabalho no Brasil, segundo o IBGE, acusou 
perdas significativas na década de 90, principalmente nos três 
primeiros anos (dois anos do governo Collor). As reduções 

acumularam 34% só no período que vai de 1990 a 1992, seguindo-se 
elevações de 9% em 1993 e de 6% em 1994 (governo Itamar Franco). 
Em 1995, primeiro ano do primeiro mandado do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, a renda quase que dobrou ( 11 % ) em relação aos 
6% do ano anterior, por efeito dos artifícios do Plano Real que o 

governo não pôde manter nos anos subseqüentes, quando as variações 
positivas caíram para 7%, em 1996, 2% em 1997 até chegar a zero no 
ano seguinte. Em 1999, primeiro ano do segundo mandato presiden
cial , o governo acabou por colher as tempestades dos ventos que 
semeara no seu primeiro período. Aí, a variação da renda do trabalho 
foi negativa em 5,5%, tomado por base o ano de 1998. Considerada 
toda a década, foram quatro os anos de perdas que totalizaram 39,5% 
Os ganhos acumulados (9% em 1993; 6% em 1994; 11 % em 1995; 
7% em 1996; 2% em 1997; 0% em 1998) foram insuficientes até 
mesmo para se igualarem às perdas. Segundo o IBGE, descontada a 
inflação, a perda real do fator trabalho foi de 8% entre 1990 e 1999. 

Indicadores Brasil 2000 

Balanço Comercial 2000 Inflação - 2000 (em o/o) 
MÊS SALDO (US$ MILHÕES) MÊS IPCA IGP·DI 

JANEIRO - 94 JANEIRO 0,62 1,24 
FEVEREIRO +78* FEVEREIRO 0,13 0,19 

"O.do• do S.C.x (•uJ•fto. • conflrmaçlo) 

Taxas de Juros o/o Investimentos Externos (Diretos) 2000 

MÊS SALDO (US$ BILHÕES) 
....... BRASIL ..................... 19,OO .................. . 
....... J;.UA.. ................... ........ ~.7.~ ................. . 
....... INGLATERRA ................. 6100 ................. . 

JANEIRO 3,012 
FEVEREIRO 1,051* ·Atlf 1&'12 (Fonte· S.nco CMitral) 

BANCO CENTRAL 3,25 
....... J;.v.~.0.1~.fiJ.J .........•.......•....... •.................... 

....... F.~~~Ç~ ....................... ~ ... ?.~ ................. . 

Reservas Cambiais - 2000 
MÊS EM US$ BILHÕES 

....... ALEMANHA ., ............... 3,65 .................. . JANEIRO 38 
JAPÃO 0,37 FEVEREIRO 37 

'Em USS bllhi,.• Principais Países Industrializados (1999) - OCDE -

PAÍS FRANÇA ALEMANHA INGLATERRA EUA JAPÃO ESPANHA ITÁLIA 

PIB* 1.300 1.880 1.152 8.000 3.950 485 980 

INFLAÇÃO +1,3% +1,6% +1,8% +2,5% -1,5% +2,7% +2% 

DESEMPREGO +11,5% +10,7% +4,5% +4,4% +4,4% +17,3% +11,8% 

PROD. INDUST. +3,4% +1,3% +1,5% +4,3% +5,9% +0,2% +1,1% 

SALDO COMERCIAL* +16,5 +54,3 -33 -275 +91,2 -25,8 +12,2 

Previsões para 2.000 
PAÍS FRANÇA ALEMANHA INGLATERRA · EUA JAPÃO ESPANHA ITÁLIA 

CRESCIMENTO +2,9% +2,7% +2,7% +3,4% -0,3% +3,6% +2,3% 

INFLAÇÃO +1,0% +1,2% +2,3% +2,1% +0,1% +2,1% +1,9% 

DESEMPREGO +9,9% +9,8% +4,2% +4,6% +5,1% +15% +11% 
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Guatemala 

lento caminho 
da paz 

Um relatório da Mi ão de Veri
ficação da ONU para a Guatemala 
(Minugua) criticou o Partido de A

vançada Nacional (PAN) pela lenta im
plantação do acordos de paz a inado em 
1996, que pu eram fim a 6 ano de guer
ra civil. 

O relatório diz que o go emo ó 
cumpriu 62 do 170 acordo . Um dele 
e tabelecia que o Exército de eria fechar a 
maioria da in talaçõe do interior do paí 
até o final de 1999. a data, omente 104 
base estavam d ativad , enquanto que 
novas unidades militares foram d ta adas 
para a província nordestina de Petén. 

O relatório do Minugua também reco
mendou acelerar a reforma tributária, a 
luta contra a impunidade a reforma judi
cial e o de envolvimento ocial, as im co
mo .dar prioridade ao direito indígenas. 
Jean Amault, chefe da Minugua advertiu 
que o novo governo do presidente Alfon o 
Portillo "necessitará iniciar corrigir e con
tinuar a implementação do restante 64% 
da agenda de paz" (Notícias Aliadas). 

r-------------------------, 
Nicarágua/Honduras 

Vizinhos retomam hostilidades 

D 
epoi de um longo p ríodo de in ultos e ameaça , a Nicarágua e 
Honduras ac itaram I var ua di puta por uma vasta extensão do 
litoral do Carib à orte fnterna ional de Ju tiça de Haia, na 

Holanda. O onflito e tourou m O de novembro, quando o Congresso 
Hondurenho ratifi ou o Tratado de Limites Marítimos do Mar do Caribe 
de 1986, que a gura à Colômbia a oberania obre mai 130.000 km2 de 
á0 ua arib nha . in luindo a ilha de San Andr ' . O presidente nicara
güen,e, Arnoldo AI mán, reagiu indignado qualificando o fato de um 
"golpe rude, ujo ine perado do governo de um país vizinho e irmão cen
tro-americano". 

Colômbia diz qu a Nicarágua perdeu seu direito sobre esta área com 
o tratado d 192 . Ma o nicaragüen e lembram que este tratado foi assi
nado ob coação enquanto o marine dos E lado Unidos ocupavam seu 
paí . A ilu ão obre a unidade regional edis ipou quando tropas de ambos 
paf e mobilizaram na fronteira. Antigo e tereótipos reapareceram, com 
o hondurenho chamando a eu vizinhos de "bêbados ansiosos por briga", 
e o nicaragüen e dizendo que o hondurenhos tinham e vendido de vez 
ao interes e trangeiro . 

A icarágua perdeu a penísula de Guanacaste para a Costa Rica há um 
éculo, e em 1960 juízes de La Haia mudaram a parte oriental da fronteira 

entre a icarágua e Honduras para o sul do rio Coco. Desta forma, boa parte 
do território nicaragüense foi perdido e as terras miskitas (dos índios miski
tos) ficaram divididas entre as duas nações. 

Nicarágua e Honduras concordaram em retirar suas tropas da fron
teira e aceitaram reunir-se em Haia para apresentar documentos públicos 
em uma batalha legal que segundo os especialistas no assunto demorará 
muitos anos. 

L _________________________ J 
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Brasil 

Bicudo asume 
aCIDH 

AComissão Intermeri
cana de Direitos Hu
manos (CIDH) ele

geu o jurista brasileiro 
Hélio Bicudo como o seu 
novo presidente. Bicudo é 
membro do CIDH desde 
1998 e fora designado rela
tor dos direitos da criança 
graças ao seu grande co
nhecimento neste campo. 

A posse do presidente uruguaio Jorge Battle (segundo, à esquerda), na capital, Montevidéu, foi 
prestigiada pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez (primeiro, à esquerda); o presidente brasileiro, 

Fernando Henrique Cardoso; o presidente da Bolívia, Hugo Banzer, e o presidente do Paraguai, 
Luiz González Macchi. Na foto aparece, ainda, o ex presidente Julio Maria Sanguinetti, 

O trabalho de Bicudo 
na área de promoção e pro
teção dos direitos huma
nos, incluindo sua atuação 
como deputado federal, é 
muito reconhecido no exte
rior. Em 1995 recebeu no 
Brasil o Prêmio Nacional 
dos Direitos Humanos em 
homenagem à sua dedica
ção na matéria. que passou o cargo a Battle (terceiro, de esquerda para direita) 

r-------------------, 
México 

Vicente Fox se aproxima 
do candidato do PRI 

O candidato a presidente do direitista Par
tido Ação Nacional (PAN), Vicente Fox, 
encurtou no México a distância que o se

parava de Francisco Labastida, o indicado do 
situacionista Partido Revolucionário Institucio
nal (PRI), segundo recentes pesquisas . 

Fox tem hoje 38,8% das intenções de voto 
para as eleições de 2 de julho, só três pontos a 
menos que o candidato do PRI, o partido que 
controla o poder desde 1929. 

Quase 60 milhões de pessoas, a metade das 
quais menores de 35 anos, estão convocadas a 
votar nas eleições em que surgirá o sucessor de 
Ernesto Zedillo. A mudança de comando será 
em dezembro. Cuauhtémoc Cárdenas, candidato 
do Partido da Revolução Democrática (PRD), 
de centro-esquerda, se mantém em terceira po
sição, mas recuperou terreno, ao somar 15,5% 
da intenção de voto. 

L _ __________________ J 
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Estados Unidos/México 

Os dólares dos imigrantes 
O governo do México passou a preocupar-se com os dólares 

enviados dos Estados Unidos pelos imigrantes mexicanos. 
Atualmente há mais de 21 milhões de mexicanos e descen

dentes vivendo naquele país. Eles remetem, anualmente, a soma de 
seis bilhões de dólares para o México, 63% canalizados para loca
lidades urbanas de mais de 2.500 habitantes. Nas zonas rurais o 
número de lares beneficiados é 10% superior aos das áreas urbanas. 

No conjunto, um em cada vinte lares é favorecido pelas re
messas dos imigrantes. Essa imensa soma era transferida para o 
México, até 1998, através dos correios e telégrafos. Com a aber
tura econômica, duas empresas privadas, Money Grame Western 
Union, tomaram conta das remessas, ganhando altas comissões, 
cerca de 1,2 bilhões de dólares por ano. Uma propaganda engano
sa ("Dinheiro em minutos, bom para quem envia e bom para quem 
recebe") conseguiu fazer das transferências um mercado cativo. 

A chancelaria mexicana entrou no problema, com o Projeto 
Paisano para orientar os remetentes, ajudando-os a estabelecer 
pequenas empresas nas suas localidades de origem. A universida
de da Califórnia, onde é grande a presença de chicanas, está a
poiando o projeto. Atualmente o dinheiro dos imigrantes se desti
na ao sustento de suas farru1ias no México. Em segundo lugar à 
construção da residências, conforme dados do Conselho Mexicano 
de População. Só uma mínima proporção é reservada à poupança 
ou ao investimento reprodutivo. 
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DIA 1 ERNACI 

Acima, em uma manifestação organizada por ~árias 
partidos de esquerda, realizada em Calcutá, na lndia, 

manifestantes reivindicaram comida, habitação e maior 
segurança para as mulheres. Ao lado, integrantes do 

Partido Socialista da Argentina distribuem flores, no centro 
de Buenos Aires. Ao lado, no alto, argelinas comparecem 

diante da sede do Ministério da Saúde da Argélia, 
convidadadas pelo goverf)o para celebrar a data, uma 
homenagem às pouco mais de cem operárias de uma 

indústria têxtil que morreram durante um incêndio 
criminoso quando reivindicavam melhores condições de 

trabalho, em Nova Iorque, em 8 de março de 1908 

DA MULHER 

O Dia Internacional da Mulher 
(B de março) foi celebrado 
nos quatro cantos do mundo. 
Ao lado, em Paris, o grupo 
feminista Cadelas de Guarda 
vestiu máscaras e exibiu uma 
faixa dizendo: 'Cadelas de 
Guarda ... e orgulhosas de sê-lo ', 
em frente ao célebre restaurante 
Le Fouquet, que recentemente 
teve de se desculpar 
publicamente por não ter 
permitido a entrada de duas 
mulheres porque estavam 
desacompanhadas. 
O restaurante convidou 
cerca de 50 manifestantes 
para um bufê 
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Israel 
Maioria deseja retirada do líbano 

Amaioria d?s ha_bitantes de Israel deseja 
que o pais retire o quanto antes suas 
tropas do Líbano. 

Pesquisa realizada em fevereiro pelo 
Instituto Dafah para o jornal Yedioth 
Ahoronot mostrou que 57% dos entrevistados 
desejam a retirada das tropas, mesmo que não 
se chegue a um acordo de paz com o Líbano 
e a Síria. Quarenta por cento defendem a 
manutenção da presença militar no Líbano, 
não se alcançando um acordo de paz, e os 3% 
restantes não manifestam uma opinião. 

Quando perguntados se a retomada 
das negociações com a Síria deveria ser 
condicionada à chegada de um acordo 
para a retirada das tropas israelenses do 
Líbano, 51 o/o responderam que sim; 46% 
que não e 3% não manifestaram opinião. 

O primeiro-ministro de Israel, Ehud 
Barak, prometeu retirar as tropas israelen
ses do Líbano até julho, como parte de um 
acordo de paz com este país e a Síria. 

Caos 11) ~ flv/MIR 1000 

Acima, soldados israelenses limpam canhão de um tanque no sul 
do Líbano ocupado desde1982. Abaixo, manifestantes palestinos 
protestam diante da entrada de um assentamento israelense 
na Faixa de Gaza. As negociações de paz entre israelenses e 
palestinos foram interrompidas quando o primeiro-ministro 
israelense, Ehud Barak, e o líder palestino, Yasser Arafat, 
chegaram a um impasse quanto à rapidez da retirada das tropas de 
Israel dos territórios ocupados. Ao lado, João Paulo li caminha em 
Jerusalém, durante a primeira visita oficial de um papa 
à Terra Santa em 36 anos. O sumo pontífice deu demonstrações de 
apoio político aos palestinos. Jerusalém, cidade sagrada para 
católicos, muçulmanos e judeus, é alvo de grande polêmica. 
O Vaticano defende para Jerusalém um status especial, que a 
transformaria numa espécie de 'cidade internacional'; os 
palestinos querem instalar a capital de seu Estado na parte 
oriental da cidade, ocupada por Israel desde 1968, enquanto os 
israelenses a consideram sua 'capital única e indivisível' 
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Sombras na luta 
antidroga 

e onsiderado o con~nente mai povo
ado da Terra a Asia enfrenta hoje 
um novo desafio: o narcotráfico. 

Pôr fim ao con umo cre cente de anfeta
minas, droga convertida na principal pra
ga em alguma da nações desta vasta re
gião do planeta (no Brasil ficaram conhe
cidas como bolinha ou mai recentemen
te, ecstasy), é a maior preocupação da 
autoridades locai . Com o ri co de e 
tran formarem em uma verdadeira epide
mia, ela ocuparam o foco de atenção do 
recente Congre o contra o narcotráfico 
realizado no Japão, som a participação de 
20 paí e da região A ia-Pacífico. 

O diretor-executivo do programa da 
O U para o controle da drogas Pino Ar
lachi. que pre idiu a di cu ão obre o 
incremento do con urno ilegal do com
primido e timulantes, destacou que 40% 
das drogas produzida no mundo são con-

umidas na Ásia. O preparo das pequenas 
pílulas de cor púrpura é muito mais bara
to que qualquer outro narcótico e é fonte 
de elevados lucros. Conhecidas como 
"droga dos pobres" porque cada do e 
custa meio dólar, cinco vezes menos que 
uma seringa de heroína, a anfetaminas 
fazem estragos no conhecido Triângulo 
de Ouro, na fronteira entre Myanma (ex
Birmânia), Tailândia e Lao . Segundo 
matérias publicadas em Bancoc, basta 
uma ida ao povoado de Sam Larn Joy, em 
Myanma, na zona fronteiriça com a 
Tailândia para e encontrar um local 
onde diariamente e reúnem dezenas de 
dependente de droga , tailande e em 
ua maioria. Te temunho de algun deles 

delatam a procedência do e tupefacien
tes: "Vêm do wa e de alguma outras tri
bo das montanha II referindo-se a gru
po pertencente à minoria étnica da 
região que controlam o narcotráfico. 

Hoje e sabe que o Exército Unido do 
Estado Wa (USWA), poderosa milícia ét
nica de Myanma, se aliou ao governo mi
litar que administra a ex-Birmânia desde 
1990 para produzir e distribuir a droga. 
Com a conivência das autoridades, a 
USWA controla urna estreita faixa do ter-

Índia 

Hinduístas 
censuram lilme 
F 

undj!Jllentalistas hindus interromperam 
na India a filmagem de Water (Agua), 
que denuncia a exploração das viúvas 

em nome da religião. "Eles temem a denúncia 
da vergonhosa exploração sexual das viúvas 
indefesas que acontece hoje em dia em Va
ranasi (cidade sagrada) e outros centros de 
peregrinação hindu em Uttar Pradesh (estado 
do norte)", afirmou a ativista pelos direitos da 
mulher, Prarnila Pandhe. O Partido Bharatya 
Janata (BJP), de linha nacionalista hindu, a
tuou de forma previsível ao proibir as filma
gens, observou Pandhe, vice-presidente da 
Associação Democrática das Mulheres de 
Toda a India. "Em vez de reprimir os vânda
los da Vishwa Hindu Parishad (a organização 
fundamentalista hindu) e suas organizações 
irmãs, proibiram a realização de um filme que 
chamaria a atenção do mundo para a triste 
situação de milhares de viúvas", lamentou. 

O governador de Uttar Pradesh, Ram 
Prakash Gupta (filiado ao BJP), acusou o 
produt01 do filme, Deepa Mebta, de criar um 

ritório da Tailândia onde produz heroína e 
a maior part~ das anfetaminas consumidas 
no leste da Asia. A tribo aproveitou-se da 
"retirada" do maior traficante do Triân
gulo de Ouro, Khun San - que negociou 
uma anistia com a administração militar 
myamense há três anos - para estender seu 
domínio. Batizadas no local como "Ya 
Ba" (literalmente: fica louco), os tabletes 
de anfetamina aquecidas em uma fo lha de 
alumínio são inalados em um canudinho 
de bambu. Especialistas asiáticos estimam 
que 600 mil jovens tailandeses são depen
dentes do Ya Ba. 

Na opinião de analistas, o problema 
da droga é de difícil solução na região 
porque tem sérias conotações sociais: as 
minorias étnicas dependem de sua produ
ção para sobreviver. Daí que, em seus 
esforços para eliminar o ópio, as autori
dades estejam promovendo a plantação 
de outras culturas, nas áreas onde era 
colhida a papoula. É o caso de um proje
to agrário de Myanma em parceria com o 
Japão, que prevê a substituição dessa 
dormideira por uma classe rústica de 
trigo. Esta alternativa não deixaria deso
cupados os camponeses, ao permitir-lhes 
uma nova opção de trabalho. 

problema em Varanasi, considerada uma das 
cidades habitadas de forma permanente mais 
antigas do mundo. "Fomos castigados mas 
temos fé que o filme será feito, se não hoje, 
amanhã", declararam Mehta e as atrizes prin
cipais, Shabana Azmi e Nandita Das. Para 
representar seus papéis, Azmi e Das tiveram 
que raspar a cabeça como as viúvas hindus 
ortodoxas, de quem se espera inclusive que 
se auto-sacrifiquem junto ao cadáver de seu 
marido, ainda que a lei o proíba. 

Também se nega às viúvas os direito de 
possuir bens ou voltar a casar-se. Milhares de 
viúvas, abandonadas por suas famílias pelo 
"pecado" de se tornarem viúvas, terminam 
em Varinasi e centros de peregrinação seme
lhantes, na esperança de encontrar abrigo e 
alimentação. As viúvas com menos de 50 
anos são por rotina exploradas no comércio 
sexual que floresce nessas cidades, segundo 
um estudo de 1999 realizado pela Conselho 
Nacional para a Mulher, organismo estatal. 

Jyotsna Chatterji, diretora do Programa 
de Mulheres Unidas, observou que a "lndia 
é um dos poucos países onde a viúvez, apesar 
de ser uma situação pessoal, existe como ins
tituição social. Nosso programa apóia a fil
magem de Wate,; de Deep Mehta, porque 
denuncia a marginalização das viúvas e suas 
privações materiais e emocionais", declarou. 
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Timor Leste 

Situação deprime 
KofiAnnan 
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi 

Anann, se disse impressionado e deprimido pelo que viu 
em sua recente visita ao Timor Oriental. "Me deprimiu o 

espetáculo da destruição", expressou, diante dos quinze integran
tes do Conselho de Segurança. Anann comentou que lhe ficara 
claro que grande parte dos destroços foram causados de forma 
sistemática e deliberada. "A situação é pior do que eu poderia 
imaginar pelo que tinha visto na televisão e lido na imprensa", 
afirmou. 

A maior onda de violência e destruição em Timor Oriental 
aconteceu após o plebiscito de autodeterminação supervisionado 
pela ONU em 30 de agosto, no qual 78,5% dos votantes optaram 
pela independência total da Indonésia, que ocupara o território 
desde o fim do domínio colonial português, em 1975. Annan 
informou também aos integrantes do Conselho que estava "muito 
impressionado" com o desempenho dos líderes timorenses, em 
especial Xanana Gusmão, e pela vontade popular de reconstruir 
o país e alcançar a reconciliação, tanto interna como com as 
nações vizinhas. "Timor Oriental pode ter um futuro de bem
estar e estabilidade se receber a ajuda adequada. Para que isto 
ocorra cabe ao Conselho de Segurança desempenhar um papel 
decisivo", afirmou o secretário-geral. 

Durante a conferência de doadores realizada há pouco em 
Tóquio, representantes governamentais prometeram conceder 
assistência ao Timor Oriental no valor de 500 milhões de dólares, 
uma cifra "realmente impressionante", segundo Annan. 

"Se se cumprem as promessas feitas nessa ocasião, este será 
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um dos raros casos (de intervenção da ONU) nos quais não há 
escassez nem de tropas nem de dinheiro", anunciou Annan, ad
vertindo, contudo, que o cumprimento das promessas deve levar 
algum tempo. "O dinheiro está chegando, mas não com a rapidez 
suficiente", ressaltou. Por enquanto, o Fundo das Nações Unidas 
para o Timor Oriental conta somente com 22 milhões de dólares. 
O Banco Mundial começou a contribuir financeiramente e agili
zou certos procedimentos ao permitir que seus representantes em 
Timor Oriental possam decidir gastos limitados sem consultar a 
sede central em Washington. O presidente do Banco, James 
Wolfensohn, visitou Timor Oriental em fevereiro e assinou um 
acordo com o representante especial da ONU em Dili, o diploma
ta brasileiro Sérgio Vieira de Melo, para autorizar a entrega de 21 
milhões de dólares destinados a solucionar os problemas mais 
urgentes. 

A Administração Transitória das Nações Unidas em Timor 
Oriental (UNTAET) chegou a um acordo com a Austrália para 
que o povo timorense receba parte dos lucros provindos da 
exploração de petróleo e gás no Mar do Timor, que separa am
bos países. Annan disse ao Conselho que a parte dos lucros que 
caberá ao Timor Oriental inicialmente não chegará a mais de 
sete ou oito milhões de dólares anuais, mas há esperanças de 
que a médio prazo esta soma aumente. "Por favor, que ninguém 
se confunda. Ainda estamos diante de uma grave emergência", 
disse Annan. "A tarefa de reconstrução é de uma magnitude 
"desalentadora", não só em termos físicos como também no que 
diz respeito à reconstrução social. O povo necessita de empre
gos, escolas e hospitais e é ainda necessário construir portos, 
estradas e edifícios", lembrou o secretário-geral da ONU. 

"O momento de nossa partida deve ser decidido em função 
das metas alcançadas que possam ser avaliadas de forma objeti
va", acrescentou. O Conselho de Segurança definiu que o man
dato da UNTAET deve cessar em janeiro de 2001. "Faremos o 
quanto pudermos para cumprir nossa tarefa neste prazo, mas 
devemos estar preparados para prolongá-lo se for necessário", 
concluiu Annan. 

O presidente indonésio, 
Abdurrahman Wahid 
(à esquerda), acena 
para fotógrafos, 
ao lado do líder timorense 
Xanana Gusmão (centro), 
diante do escritório 
da administração da 
transição (UNTAET), 
em Dili. Wahid chegou 
ao território, devastado 
pela guerra contra a 
Indonésia, em nome da 
independência do país, 
cercado de segurança, 
para uma visita 
de cortesia. Ele afirmou 
à imprensa que espera 
estar começando um 
novo capítulo na história 
dos dois países 
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China 

Prioridade às regiões pobres 

Síria 

Investindo 
em turismo 

Os árabes estão intensificando o emprego 
dos seus recursos financeiros em países 
irmão , confirmando uma tendência pro

missora para a região. Nem sempre isso ocorreu 
entre os poderosos estados petroleiros do Golfo 
e os demais países árabes. Por isso mesmo cha
mou a atenção a notícia de que uma empresa da 
Arábia Saudita vai investir um bilhão de dólares 
em um projeto turístico na Síria. 

Esses recursos serão empregados, sobretu
do, no aparelhamento turístico das praias sírias 
e também em outros projetos. Será construído 
um hotel da cadeia Hilton, em Damasco, e 
modernizada a rodovia que liga a capital síria a 
Beirute. Danho Dawound, ministro do Turismo 
da Síria, declarou a respeito: "Espero que a 
legislação síria sobre investimentos estrangeiros 
favoreça a radicação de outros capitais árabes 
na área turística." 

Muçulmanos indonésios exigem diante do Parlamento, em Jacarta, 
capital da Indonésia, uma solução para a virtual Guerra Santa nas 
ilhas Maku, que já causou mil mortes, 23 mil feridos e 8.500 prédios 
destruídos ou queimados.Os manifestantes pediam o fim imediato 
dos combates entre muçulmanos e cristãos 

Funcionário limpa a entrada do centro de conferência, em Bancoc, na Tailândia, 
durante a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad), onde líderes e banqueiros de todo o mundo discutiram sobre os prejuízos 
causados pela globalização. Embora tenham reconhecido alguns avanços, 
especialmente na área tecnológica, as nações menos desenvolvidas reclamaram 
do flagrante empobrecimento da porção mais pobre do planeta. O fato mais marcante da 
décima conferência da Unctad foi a tortada que atingiu em cheio o rosto do francês 
Michel Camdessus, que se despediu do comando do Fundo Monetário Internacional 
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Soldado sul-africano resgata refugiados moçambicanos no telhado de uma casa, 
na cidade de Chokwe. As inundações, que causaram mais de 400 mortes, foram as 
maiores da história de Moçambique. Passada a parte mais dramática da destruição, 
a preocupação das autoridades locais passou a estar relacionada com doenças como 
a malária e o cólera, que poderão aumentar ainda mais o número de vítimas 

R. D.Congo 

ONU envia torça de paz irrisória 

AOrganização das Nações Unidas 
enviará uma força de paz, com
posta de 5.500 soldados, à Re

pública Democrática de Congo (RDC), e 
muitos analistas internacionais temem 
que esse contingente seja insuficiente 
para assegurar o cessar-fogo no país, em 
guerra civil há quase três anos. 

O Conselho de Segurança \lotou por 
aumentar a presença da ONU na RDC, 
reduzida até bem pouco tempo a 500 ofi
ciais. A missão dessa força será ajudar as 
partes em conflito a cumprir a trégua e 
começar o desarmamento dos comba
tentes. 

Segundo afirmaram diplomatas e 
funcionários da ONU, os "capacetes a
zuis" não terão o compromisso de prote
ger civis. O embaixador da Namíbia na 
ONU, Martin Andjaba, alertou que o 
contingente militar previsto é irrisório e 
insuficiente para cumprir o seu objetivo. 

A força da ONU deverá supervi
sionar o cessar-fogo, facilitar a distri
buição da assistência humanitária e asse
gurar que se respeitem os direitos hu
manos. Ela estará composta de ·quatro 
batalhões e será designada a lugares es-
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pecíficos, "o que significa que não pa
trulharão todo o país" , explicou um alto 
funcionário da ONU. 

O governo de Laurent Kabila luta 
contra rebeldes apoiados por tropas de 
Uganda e Ruanda e, possivelmente, tam
bém do Burundi. Já Angola, Namíbia e 
Zimbábue mantêm soldados na RDC, 
respaldando Kabila. Ruanda afinna que 
suas forças na RDC tentam evitar que 
seus inimigos, os milicianos ruandeses 
responsáveis pelo genocídio de 1994, 
lancem um ataque contra seu território. 

O presidente da Zâmbia, Frederick 
Chiluba, conseguiu em julho a assinatu
ra, em Lusaka, de um acordo de paz entre 
as forças em conflito no Congo. A mis
são das forças da ONU consiste em 
apoiar esse pacto. 

A tragédia de Ruanda e da Bósnia, 
onde forças da ONU não puderam evitar 
o massacre de civis, ainda está na me
mória dos embaixadores que questio
naram as limitações da força de paz. "A 
principal tarefa desta missão deve ser 
vigiar a trégua e facilitar a implemen
tação das outras cláusulas do acordo de 
Lusaka", assinalou Kofi Annan. 

Adboulaye Wade, do Partido Democrático 
Senegalês, derrotou nas eleições presidenciais 
o socialista Jacques Diouf, que ocupava o cargo 
desde 1980. Wade consiguiu vencer os socialistas 
- que estavam há 40 anos no poder no Senegal -
graças ao apoio dado por pequenos partidos de 
oposição. Ele vai formar um governo de coalizão 

Em fevereiro, a população do Zimbábue foi às urnas 
em um plebiscito para dizer se aprovava a nova 
Constituição, elaborada pelo governo de Robert 
Mugabe, no poder desde a independência do país, 
em 1980. Os zimbabuanos rejeitaram as principais 
propostas de Mugabe, dentre as quais a que lhe daria 
direito a concorrer a um mandato de 12 anos 
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A destacada diplomata palestina Hanan Ashrawi, membro do Conselho 
Legislativo Palestino, participou de uma conferência, em Washington, 
nos Estados Unidos, sobre os direitos dos refugiados palestinos. 
Esse tema tem se tomado a questão principal nas discussões de paz 
entre a Autoridade Palestina e o governo de Israel 

O jornalista russo Andrei Babitsky foi 
protagonista de um curioso 'desaparecimento '. 
Correspondente da rádio Free Europa, 
na Chechênia, ele desapareceu após ser detido 

, por tropas russas, em janeiro, e ter sido entregue 
aos rebeldes chechenos. Em fevereiro, ele 
reapareceu, no Daguesião, preso e acusado 
de poltar um passaporte falso e de ser membro 
de um grupo armado clandestino. Babitsky 
está sob prisão domicilar em Moscou 

_Francisco Repilado, mais conhecido como 'Compay Segundo', de 92 anos, 
festeja seu sucesso num bar de_ Havana. Compay é um dos músicos cubanos de 

grande~ antes da Revolução de 1959, redescobeltos pelo guitarrista 
, ~ncano, Ry Cooder. O grupo teve sua música divulgada pelo ntme 
Buena 'lista Social Club , de Wim Wenders. No Brasil, lançou um CD, 'Cal/e Sa/ud', 

no início do ano, e tem programada uma turnê 
internacional, com passagem por São Pau/o 

Ainda celebrando os dez anos de sua 
libeltação da prisão de Robben 

/stand, o ex-presidente 
sul-africano Nelson Mandela 

cava o primeiro buraco 
onde será construído 

um centro educacional 
para crianças em 
Cidade do Cabo 



IÃSIA IIIDIII 

As eleíções 
parlamentares 

remouem obstáculos 
para as reformas, 

mas não elímínam de 
modo automátíco o 
poder polítíco dos 

xíítas conservadores 

GOVERNO REFORMISTA de 
Mohammad Khatami al
cançou uma expressiva 
vitória nas recentes elei
ções parlamentares de fe

vereiro, as sextas já realizadas desde 
1979, quando votaram 80% dos cida
dãos habilitados. Dois terços dos 62 
milhões de habitantes deste país, 
assim como a maioria do eleitorado 
(estimado em quase 39 milhões de 
eleitores), nasceram depois da Revo
lução Islâmica que pôs fim à monar
quia do xá Moharnmad Reza Pahlevi, 
em 1979. Estes eleitores não têm vín
culos afetivos com a revolução que 

liderou o aiatolá Ruollah Komeini . 
Para muitos deles, a rede mundial de 
informática, Internet, e o modo de vida 
ocidental são mais atraentes que a 
manutenção do controle da sociedade 
em mãos dos religiosos. 

"Queremos que o país nos perten
ça. Queremos ser capazes de decidir em 
vez de nos dizerem sempre o que deve
mos fazer. Por que seguirmos desconec
tados do resto do mundo?", pergunta 
Bahoney Karirni, estudante de Adminis
tração, 21 anos. O isolamento do Irã na 
arena política internacional é atribuído à 
considerável cota de poder que conser
vam os aiatolás, em um país regido pela 

As mulheres e os jovens que formam a maior parte do eleitorado do país foram decisivos para a vitória dos reformistas 

,s renovadores 
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IÃSIA 11&11111 

A segurança no Golfo 

N o ano passado, a iniciativa conjunta da 
Arábia Saudita e do Irã para reduzir a pro
dução ae petróleo a fim de aumentar o 

seu preço no mercado internacional deu resulta
dos benéficos para toda a região. Contudo, o 
principal problema do Golfo, que é a segurança, 
ainda não foi tocado. 

O Golfo Pérsico é crucial para os interesses 
geopolíticos do Irã e os dirigentes iranianos não 
podem aceitar, de forma passiva, sua exclusão 
do dispositivo de segurança regional montado 
pelos Estados Unidos e instalado desde a 
Guerra do Golfo, de 1991. 

Segundo um comentário do diário AI 
Sharq, de Qatar, a opinião pública iraniana 
está dando mais importância ao desenvolvi
mento econômico social doméstico e à aber
tura de uma nova página das relações com os 
outros países do mundo do que à exportação 
de tendências ideológicas. 
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IRÁ 
Situado no Golfo Pérsico, 

tem 70 milhões de habitantes, 
sendo 45% persas, de origem 

indo-européia, e o restante 
minorias étnicas como 

árabes e curdos. 
A língua oficial é o 

persa e cerca de 93% 
dos iranianos são 

muçulmanos 
xiitas e apenas 6% 

são sunitas. 

Após a sua contundente vitória, o presidente Kathami pretende estabelecer um novo 
relacionamento político com os EUA, a Europa e os vizinhos árabes, amenizando 

as seqüelas deixadas pela guerra com o Iraque, que deixou mais de 1 milhão de vítimas 

sharia (lei islâmica). O Con elho é no
meado pelo aiatolá Ali Kamenei, líder 
espiritual dos muçulmanos xiitas. Su
cessor do aiatolá Komeini e um dos 
líderes da revolução que destronou o xá 
Reza Pahlevi e converteu o Irã em um 
fechado Estado religioso, Kamenei tem 
a última palavra em questões de gover
no, tanto em política nacional como em 
assuntos externos. Noventa por cento 
dos iranianos são xiitas. 

Os reformistas, entre os quais figu
ram clérigos, intelectuais e acadêmicos, 
propõem que o líder espiritual seja elei
to nas urnas e argumentam que todo ser 
humano, por mais influente que seja, 
deve ser responsável diante da lei. Esta 
opinião é compartilhada pela maioria 
dos estudantes e professores universitá
rios que protestaram durante o verão 
setentrional passado em Teerã e Tebris. 

Escolas religiosas como a da cida
de histórica de Ghom, onde convergem 
estudantes de religião da Ásia, África, 
América e Europa apoiaram os refor
mistas. Nessas escolas residem os prin
cipais líderes religiosos xiitas. 

Triunfo reformista 
Estas estruturas religiosas e de po

der político serão obstáculos no cami
nho para as mudanças radicais no Irã, 
apesar de que o Maj lis (Parlamento), 
de 290 membros, será dominado pelos 
reformistas, que venceram as eleições 
em Teerã e outras grandes cidades, 
como lsfahan, Shiraz e Mashad. A vo
tação reformista também foi boa até 
mesmo em pequenos povoados, onde 
anteriormente a maioria era dos cléri
gos conservadores. 

O resultado das eleições parlamen
tares terá um impacto importante na 
influência do presidente Khatami e na 
agenda política que ele teIIJ procurado 
implementar desde sua chegada ao go
verno, há dois anos e meio. Um Par
lamento dominado pelos reformistas 
porá fim ao controle dos conservadores 
e retirará do caminho os impedimentos 
para a implantação do programa do pre
sidente, voltado a terminar com o isola
mento internacional do Irã. 

Khatami pretende estabelecer um 
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O líder espiritual dos xiítas, aiatolá Ali Khamenei (esquerda) e o ex-presidente e líder político dos conservadores, 
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (direita), terão que conviver com um Parlamento controlado pelos reformistas, 

que procuram limitar o poder dos religiosos e tirar o país do isolamento internacional 

novo relacionamento político com a 
Europa, os Estados Unidos e os vizinhos 
árabes, amenizando as seqüelas deixadas 
pela guerra com o Iraque, que fez mais 
de um milhão de vítimas. Em matéria de 
política interna, Khatami aspira a instau
rar uma interpretação moderna do Islã 
xiita e a libertar os iranianos da interven
ção dos Guardas Islâmicos na vida pri
vada. Khatami também impulsiona um 
diálogo aberto entre os religiosos e ou
tros grupos sociais, com a intenção de 
remover os conflitos potenciais que têm 
origem em diferentes interpretações do 
Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. 

O mandatário não quer que os reli
giosos tenham condições de impor um 
funcionário em um cargo de decisão go
vernamental. A sua meta é preencher 
esses cargos com pessoas qualificadas e 
competentes. 

Dessa forma, os órgãos econômicos 
e jurídicos poderão se ver livres do con
trole dos Guardas Islâmicos. Um dado 
importante da nova realidade iraniana é 
que, nessa empreitada, o presidente 
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Khatami não sofrerá oposição do exérci
to, cuja tradição inclui a não-intervenção 
em assuntos religiosos. 

Na região do Golfo, os vizinhos do 
Irã têm reagido com cautela à vitória das 
forças reformistas nas recentes eleições 
parlamentares, contrastando com o entu
siasmo dos países ocidentais. 

Arábia Saudita, Bahrein, Emirados 
Árabes Unidos, Kuait, Omã e Qatar, as 
seis ricas monarquias petrolíferas que 
integram o Conselho de Cooperação do 
Golfo, ainda não se recuperaram do 
impacto causado pela revolução islâmi
ca iraniana de 1979. Esses países estão 
melhorando, de forma gradual, as rela
ções com o Irã. Mas não se esquecem 
que o falecido aiatolá Rulollah Komeini, 
líder da revolução islâmica, declarou 
que o seu objetivo era exportá-la para 
toda a região. Medidas recentes, como a 
libertação de prisioneiros, adotadas por 
Khatami, abriram discretas perspectivas 
de aproximação. 

Aliás, a vitória de Mohanned 
Khatami nas eleições de 1997 já tinha 

ajudado os vizinhos do Irã a dar início a 
um processo de reconciliação. Além 
disso, os primeiros esforços do presi
dente iraniano para exercer uma 
influência moderadora na região ganha
ram muitos simpatizantes. 

A verdade é que a inquietação dos 
Estados Árabes do Golfo não se deve 
somente à mistura iraniana de retórica 
radical e mensagens de moderação. O 
regime islâmico do Irã, com o seu siste
ma democrático, mesmo que ainda 
imperfeito, é um exemplo temido pelos 
monarcas dos Estados do Golfo, que 
não permitem em seus países que a 
sociedade civil desfrute dos mesmos 
direitos civis. 

O papel desempenhado pelas mu
lheres no Irã para conquistar espaços de 
poder e o persistente esforço dos meios 
de comunicação para evitar a censura 
do governo fizeram com que muitos 
habitantes dos países vizinhos obser
vassem com respeito e interesse a expe
riência iraniana de fundir teocracia e 
democracia. • 
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E pionagem 
norte-americana 

preocupa a Europa 
Documentos secretos 
líberados nos f stados 
Unídos mostram que 

nenhum país do mundo 
-escapa ao controle 

do Bíg Brother, 
que neste caso é um 
sofístícado sístema 

de satélítes; o Proíeto 
Síuam é um dos que 
esteue sob a míra 

dos espíões eletrônícos 
norte-amerícanos 
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N
a edi ão _to de cadernos do terceiro mundo foi publicada uma 
reportagem do no o corre pondente na França, Edouard Bailby, com 
en acionai revelaçõe obre a e pionagem eletrônica norte-americana 

e a celebração, já em 19~8, de um pacto ecreto denominado Ukusa, 
integrado pelo E tados Unido , Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia, com alguma ramificação na África do Sul, então governada pela minoria 
bran a ra i ta. 

Alertado da gravidade do problema. o Parlamento europeu realizou discretas 
inve tigaçõe atravé de uma comis ão especial, Scienti ftc and Technological 
A e ment (STOA, na ua sigla em inglês), presidida pelo deputado francês Alain 
Pompidou. Depoi de exau tiva inve tigações secretas, o grupo preparou um docu
mento em que declara: " a Europa, todas as chamadas telefônica , os fax e os textos 
tran mi tido por correio eletrônico (e-mail) ão regularmente interceptado e às infor
maçõe de certo intere e retran mi tida pelo centro e lratégico britânico de Menwith 
Hill para o quartel-general da Agência de Segurança Nacional (NSA), a agência 
norte-americana de e pionagem eletrônica." Os deputados europeus ficaram atônitos. 
Pouco tempo depois, li Mundo. o principal semanário econômico da Itáli a, dedicou 
trê números ao istema Echelon sob o título: "Alerta! Como os Estados Unidos e o 
Reino Unido nos controlam. Licença para espionar". As revelações detalhadas sobre 
o funcionamento na SA tiveram ampla repercussão nas altas esferas da União 
Européia. ão era para menos! 

A reportagem de Bailby teve repercussão no Brasil, sobretudo porque o docu
mento revelava que também o nosso país era alvo dessa espionagem eletrônica. 
Informa Bailby: "O sistema utilizado pelos Estados Unidos dispõe de cinco bases ter
restres a partir das quais são interceptadas as comunicações telefônicas internacionais 
que passam pelos 25 satélites Intelsat. Com exceção do Canadá, cada país do Pacto 
Ukusa está encarregado de cobrir uma zona determinada do planeta. A base que con
trola a totalidade do tráfico europeu está situada na Grã-Bretanha, a 100 km de Exeter. 
As comunicações do continente americano, inclusive do Brasil, ão vigiadas a partir 
de Segar Grove, a 250 km de Washington. As regiões do oceano Índico e do Pacífico, 
por sua vez, dependem de três bases terrestres: uma no Polígono do Exército norte
americano. em Yakima, a cerca de 200 km de Seattle, outra em Waihopai (Nova 
Zelândia) e a terceira em Geraldton (Austrália)." 

Confirmação documentada 
Embora a existência desse serviço de espionagem fosse conhecido, só agora 

com a liberação legal de documentos da NSA foi possível conhecer a extensão do 
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funcionamento do serviço de espi
onagem. eletrônica, conhecido como 
Echelon (palavra de origem francesa 
u ada na terminologia militar dos 
paí es ang lo-saxões). Em recente 
edição, o prestigioso jornal francês 
Le Monde se ocupa amplamente do 
Echelon, "um serviço de espi
onagem que intercepta as comuni
cações estratégicas e pessoais no 
mundo por conta das autoridades 
norte-americanas". 

O orçamento anual da 
NSA é superior a 4 bilhões de 
dólares com um quadro de 38 mil fun
cionários e uma capacidade de captar dois 
milhões de mensagen por minuto, três bi
lhões por dia. As atividades dessa agência já 
despertam graves preocupações na Europa e, 
desde o ano passado, tem sido objeto de 
investigações no Congresso norte-americano. 
O tema ganhou notoriedade depois da recente 
divulgação de documentos secretos da NSA 
que, originariamente criada para espionar a 
União Soviética, se estendeu, depois de seu 
desaparecimento, ao aliados europeu e a 
todo o mundo. 

Ond ntr o 
A reportagem do Le Monde aponta al

guns dos casos de intervenção da espionagem 
anglo-americana a favor de empresa_s dos Es
tados Unidos. Um deles é o do Sistema Vigi
lância da Amazônia (Sivam), um contrato su
perior a 1,4 bilhão de dólares de fornecimen
to de radare e outros aparelhos para a segu
rança daquela região, e que beneficiou a em
presa norte-americana Raytheon, em detri
mento da européia Thomson. O Sivam está 
incluso no "trabalho" de espionagem do E
chelon. Outro projeto perdido também pela a
ção da espionagem norte-americana teve 
como protagonista a Airbus francesa. A em
presa foi derrotada em uma concorrência na 
Arábia Saudita que acabou favorecendo a 
Boeing-McDonell Douglas, dos EUA. 

Um outro exemplo de favorecimento a 
partir de informações do Echelon foi a derro
ta de uma empresa japonesa na Malásia pela 
norte-americana AT &T. A espionagem anglo-

O prestigiado jornal francês 
'Le Monde', na sua edição de 23 de fevereiro passado, 

dá ao tema a manchete de primeira página numa matéria que analisa 
as repercussões da espionagem industrial no Parlamento europeu 

A revista 'cadernos do terceiro 
mundo' de junho de 1999 

já revelava de forma exclusiva 
o escândalo da espionagem 
norte-americana através do 

sistema Echelon em qualquer 
parte do mundo 

americana reforçou também a posição de 
Washington nas discussões da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 

~ • ... J:· ~ .. • .. 
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O supergrampo 

WA HI G 
espiona 
o BRASIL 
A rebelião 
de governadores 
e prefeitos 

O sistema de espionagem norte-a
mericano usa 120 satélites com estações em 
vários países que, praticamente, têm capaci
dade de espionar o mundo inteiro. A CIA e 
uma outra agência norte-americana, a 
Special Collection Service, que atua es
pionando a contra-espionagem tecnológica 
usada por outros países para se defender, 
estão muito próximas do Echelon. 8 

1 Como foi armado o golpe especulativo j 

"Se a existência desse serviço for 
confirmada, estaremos diante 
de uma situação inaceitável" 

LOUIS MICHEL, chanceler belga 
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Ao defínír o Mercosul como um proíeto estratégíco para o seu governo 
e assínalar a plena democratízação como uma de suas príncípaís metas, 

o novo presídente chíleno mostra o perfíl que dará a sua gestão 
Yoslzilzam Fujiwara* 

R 
ICARDO LAGOS. o presidente ociali ta que acaba 
de a umir o mandato no Chile, tem pela frente um 
profundo desafio: concluir a tran ição à democra
cia. "Enquanto não temo um presidente em plena 
faculdade de nomear eu comandado e uma 

Con tituição que eja a intérprete de todo o chilenos, sem 
enadores nomeado a dedo eremo apenas uma democracia 

de mentira", dis e o presidente Lago durante a primeira entre
vista à impren a estrangeira depois do regresso de Pinochet1, e 
que cadernos do terceiro mundo publica a seguir com exclu
sividade. 

Reformar a Constituição e encontrar resposta para o desti
no das mil pessoas desaparecidas durante a ditadura e punição 
para as 400 mil acusações de tortura durante o regime militar 
são alguns dos desafios que Lagos enfrentará no terreno políti
co. Na economia, o desafio não é menor. Durante os últimos 
anos o Chile duplicou seu produto interno, mas a riqueza per
manece concentrada nas mãos dos 10% mais poderosos. 

/ Presidente, em ordem de importância, quais são as maio
res prioridades de seu governo? 

LAGOS - O mais importante é que o país tenha uma 
Constituição que seja intérprete de todos. A Constituição são 
as normas pelas quais um país processa as suas diferenças. E 
na CoJ1Stituição chilena há muitas normas que, a um conjunto 
de chilenos, não satisfazem. Queremos uma Constituição onde, 
primeiro, a vontade popular se reflita no Parlamento, que não 
haja senadores designados ou vitalícios. Segundo, queremos u
ma Constituição na qual no Conselho de Segurança Nacional 
não exista predomínio das instituições armadas. Terceiro, que
remos uma modifimção no tribunal constitucional. Quarto, 

queremos também mudar o sistema eleitoral. Hoje temos um 
sistema onde são eleitas duas pessoas por distrito. Se uma de
las tem 65% dos votos, é eleita. Aquela que obtém o restante 
35%, também é eleita. É o único país onde 65% são iguais a 
35%. Ambos elegem uma pessoa. 

Também queremos que seja atribuição do presidente da 
República mudar os comandantes-em-chefe das Forças Arma
das. Isto consta em qualquer Constituição do mundo. Creio que 
é essencial que o Chile avance nesta direção. Estamos em uma 
transição, por isso necessitamos reformar a Constituição para 
acabar com os enclaves autoritários. E esta transição só termi
nará quando nós, chilenos, tivermos uma Constituição que nos 
interprete a todos. 

/ Você espera alcançar estes objetivos durante o seu man
dato? 

LAGOS - Eu gostaria que em meu período possamos resol
ver estes temas. 

/ Na Constituição chilena há uma frase que diz ser o exér
cito a garantia da constitucionalidade. Que opinião o se
nhor tem a respeito? 

LAGOS - Essa frase deve ser modificada. O Chile deve ter 
uma Constituição democrática e as constituições democráticas 
não necessitam de garantias especiais. 

I As eleições parlamentares que se aproximam serão um 
divisor de águas? 

LAGOS - Em uma eleição parlamentar, os cidadãos ava
liam o que se passou com as reformas constitucionais, com o 
desempenho da economia, com o desemprego, o que ocorre 
com a segurança pública e com os temas sociais, em geral. Ou 
seja, os eleitores dão uma nota ao governo. E não só pelas re
fonnas políticas, mas em função de múltiplas variáveis. 



Ricardo Lagos: 'Em nosso país o general Pinochet está 
em condições de ser submetido a julgamento' 

I Desde o retorno de Pinochet o mundo está de olhos no 
Chile. Como vê este regresso? 

LAGOS - É a culminação de um processo que transcorreu de 
acordo com o sistema judicial inglês. Eles aplicaram no,mas in
glesas, que são diferentes das do' Chile. Em nosso país o general 
Pinochet está em condições de ser submetido a julgamento. A 
menos que um juiz diga que não está, por não ter saúde mental. 

I Então, dependendo da saúde, começará o processo? 
LAGOS - Será um juiz quem determinará se devem serfei

tos exames ou não e em que consistirão estes exames. 

I Mas o seu governo fará pressão nesse sentido? 
LAGOS - Como presidente e como governo, devo assegu

rar que a justiça seja igual para todos, humildes ou poderosos. 
Portanto, minha obrigação é velar para que não haja nenhuma 
pressão sobre os juízes nem sobre os tribunais. Que sejam livres 
para decidir. Se houver pressão, eu vou denunciar. 

I Mas ocorre que no Chile, lamentavelmente, houve um 
juiz que tratava de buscar a verdade sobre as violações aos 
direitos humanos e quiseram pará-lo. E havia um processo 
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para tirar certos juízes "impróprios" da Suprema Corte e 
também pressões do exército ... 

LAGOS - A situação a que você se refere pode ter ocorrido 
no passado. Mas, após o que sucedeu com Pinochet na In
glaterra, o Chile tem que ser muito cuidadoso. O país tem que 
permitir a atuação de suas instituições, e o Poder Judicial tem 
que ser independente para fazer o que tem de fazer. 

I Então o senhor garante que não haverá, como antes, 
pressão por parte do exército ou dos grupos de direita? 

LAGOS - Se o fizerem, estariam se colocando fora da 
lei. Todos temos que respeitar a lei e aceitar o que digam 
os tribunais. 

I Não obstante, o senhor deve saber que existe desconfian
ça em nível mundial em relação ao sistema judicial chileno. 

LAGOS - Toda transição de uma ditadura para uma demo
cracia é difícil. Mas devo lembrar que no Chile está preso o 
chefe da polícia secreta e há generais detidos, que estão sendo 
investigados. Não são muitos os países que podem dizer isto. 
Mas é verdade que há muitas tarefas pendentes, em particular 
no terreno dos direitos humanos. Mais de mil chilenos foram 
detidos pela ditadura e desapareceram. Encontrar os seus res
tos é uma tarefa muito importante. 

I Comentava-se recentemente em Santiago que a Mesa de 
Diálogo vai concluir suas deliberações sem que tenha dado 
frutos concretos sobre o destino dos desaparecidos. O se
nhor espera continuar esse processo? 

LAGOS -A Mesa de Diálogo -que é formada por militares 
e advogados das vítimas - foi muito importante. Eu gostaria 
que em meu período presidencial ela continuasse. Outra Mesa 
de Diálogo que aspiro a organi-ar é com a comunidade mapu
che (com mais de um milhão de indígenas), com o objetivo de 
encontrar uma saída para os graves problemas de pobreza e 
marginalidade em que eles vivem. 

I Artistas denunciaram que houve umas 400 mil pessoas 
torturadas durante o regime de Pinochet. Há cifras oficiais? 

LAGOS - São mil pessoas desaparecidas, aproximadamen
te. Os restos mortais de algumas foram encontrados, de outras 
não. É, pois, uma tarefa muito importante chegar a conhecer o 
que de fato aconteceu. Durante o governo do presidente Alwin 
foi criada uma comissão, a "Verdade e Reconciliação", que es
tabeleceu o que tinha ocorrido em matéria de assassinatos de 
pessoas desaparecidas. Houve também muitas denúncias de tor
tura, mas não foi possível fazer um levantamento, que eu saiba, 
de quantos foram os torturados. 

I Durante a campanha eleitoral, o seu adversário, Dr. 
Lavín, esteve de acordo com a premissa de que o general 
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Pinochet deve ser julgado no Chile. Como ,,ê e e fato? Es
tá havendo uma renovação na direita? 

• Gostaria de poder acreditar que a direita está 
pensando de uma fonna mais democrática, aceitando, por e
xemplo, a reforma da Constituição. Quanto ao fato de o e11e
ral Pi11ochet vir 011 não a ser submetido a julgamento, é 111110 
questão que só aos tribunais cabe decidir. ão aos político . 

./ Durante o período em que Pinochet esteve retido em 
Londres, o país ficou mais livre de ua influência? 

- Minha percepção é que vimos em fimcionamen
to nesse tempo aspectos do século XXI, com a globali·ação 
funcionando também 110 terreno da Justiça. A globali·ação 
não se pode limitar ao âmbito financeiro. o século XXI, o 
mundo vai estar muito mais imer-relacionado. 

./ À luz do resultado das eleições há quem diga que o 
Chile caminha para um sistema bipartidário como nos Es
tados Unidos ... 

- ão é assim. No Chile sempre ho1m 4 011 5 par
tidos. Acontece que às ve;:es, como aconteceu na última eleição, 
esses partidos fonnam coligações, e acabam se transfomwndo 
em dois grandes pólos, abrangendo partidos maiores e menores. 

./ O senhor aspira a adotar o mesmo sistema econômico 
dos governos anteriores da Concertação? 

- Hoje o mundo todo aceita a economia de merca
do como modelo que gera recursos. O que eu acredito que de 
forma crescente o mundo não aceita mais é que o mercado tam
bém nos diga como deve ser a nossa sociedade. Há certos bens 
e serviços que a sociedade entende devem estar a serviço de 
todos, como o sistema de saúde e o sistema educativo. E para 
ser assim não podem estar controlados pelo mercado. Até pode
mos usar técnicas de mercado nesses terrenos. Mas aquele que 
não tem dinheiro também deve ter direito à saúde e à educação. 

./ É algo parecido com o que propõe a social-democracia 
européia? 

LAGos - Temos uma boa relação com os sociais-democra
tas europeus. Eu, pessoalmente, tenho participado ativamente da 
Internacional Socialista, com Felipe González, da Espanha, Lio
nel Jospin, da França; Gerhard Schroeder; da Alemanha, etc. 

./ Nos anos 50 e 60 houve uma profunda confrontação i
deológica na esquerda chilena. E hoje? 

LAOO · - Houve, de fato, nos anos 50, 60 e até o início dos 

anos 70 conflito ideológicos muito fortes. O resultado foi que 
todos perdemos o i tema democrático. Hoje esse enfrentamen
to e tá superado. 

./ O enhor é o primeiro socialista a governar o Chile desde 
o golpe de Estado de 1973. Qual é a maior diferença entre o 
eu governo e o de Salvador Allende? 

· A principal diferença é que o 1111111do mudou. O 
mundo da época da Guerra Fria e o de hoje não têm nada em 
comum. Hoje o sistema é muito mais global. Há 30 anos era 
mais autárquico. 

A aceitação do mercado, fomecendo recursos também, 
não acontecia há 30 anos. Hoje nós continuamos a procurar 
mais liberdade e igualdade, mas as ferramentas são outras 
porque a realidade mundial é diferente . 

./ O caso Pinochet se transformou em um problema mun
dial. Poderá ter conseqüências com outros ditadores? 

, - No Chade houve um ditador; que estava moran
do no Senegal, onde agora está sendo submetido a julgamento. 
Os analistas dizem que houve muita influência do caso Pi
nochet nisso. 

PINOCHET 

A 
história política do 
Chile no último 
quarto de século 

tem sido marcada por 
acontecimentos de enor-
me repercussão não só 
interna mas, também, in
ternacional. Entre eles, a 
vitória dos socialistas pela 
coalizão Unidade Popular, 
em 1970, a derrocada do 
governo de Salvador A/
fende e a instalação, em 
setembro de 1973, de uma 
monstruosa ditadura que 
sob o comando de Au
gusto Pinochet deixou uma 
marca de crimes hedion-

dos; e a reação democráti
ca que levou à vitória a 
aliança da esquerda e os 
democrata-cristãos e asse
gurou o retorno dos socia
listas ao poder, com a elei
ção do seu líder Ricardo 
Lagos. Essa coalizão foi 
triunfante em duas elei
ções anteriores, elegendo 
os democrata-cristãos Pa
trício Aylwin em 1989 e 
Eduardo Frei, em 1993, 
que agora terminou o seu 
mandato. 

Lagos encontra um 
país traumatizado pela 
herança trágica da ditadu-
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./ Com~ o senhor vê o sistema de extraterritorialidade ju
rídica? E a favor desse sistema? 

LAGOS · A Corte Penal Internacional, de acordo com o 
Tratado de Roma, defende esse ponto de vista. Eu acredito 
que o fato de poder julgar certos crimes contra a Huma
nidade em qualquer parte do mundo é um avanço. Estamos 
caminhando para um mundo em que todos nós, em qualquer 
canto que possamos nos encontra,; somos obrigados a respei
tar os direitos humanos. 

./ Mas para Pinochet ainda não valeu essa norma ... 
tAOOS - Ainda não. Daí o fato de o Chile dizer que se 

houve crimes cometidos no país, é aqui que vamos julgá-lo. 

./ Segundo as pesquisas, 77% dos chilenos pensam que Pi
nochet deveria renunciar ao Senado e se retirar da política. 
O senhor concorda? 

1AG'0S - Essa é uma decisão que cabe ao próprio Pi
nochet, mas que reflete uma opinião majoritária do país. As 
pessoas sabem que o general é um personagem que divide o 
país, por isso querem que ele se retire. 

./ Qual o destino do Chile? O Pacto Andino, o Nafta ou o 
Mercosul? 

lAGOS - O mais importante é sermos capazes de avançar 
numa relação mais estreita com nossos vbnhos. Todos os paí
ses começam a fa zer política exterior a partir de sua região. 

Um réu já condenado 
ra e pelos acontecimentos 
que resultaram na prisão, · 
em Londres, do ex-ditador 
Augusto Pinochet. Recente
mente, uma doença em que 
se baseou a permissão de 
retorno ao Chile do ex-dita
dor por "motivos humanitá
rios", a comprovação, na 
sua chegada a Santiago, de 
que a enfermidade não ti
nha a gravidade alegada, o 
aparato militar na sua re
cepção e, por último, a 
posse de Lagos em meio ao 
grande debate sobre o jul
gamento do déspota pela 
Justiça chilena. 

Mais do que isso: as 
preocupações causadas pe
la posição pinochetista dos 
comandos militares e a sua 
recepção em evidente desa
fio à autoridade do poder 
civil. A posição do presiden
te da República, como con
firma a entrevista que publi
camos com exclusividade, 
tem sido firme e clara. A 
Justiça chilena terá todo o 
seu apoio para levar adiante 
o processo e, posteriormen
te, o julgamento de Pino
chet. E é necessária a sus
pensão da imunidade do ex
ditador como senador vitalí-

1 AMÉRICA LATINA 

Nossa região é a América Latina. Mas são importantes também 
acordos de li vre comércio com os Estados Unidos, a Ásia, o Ja
pão, porque são parceiros muito importantes .. 

./ Uma vez eleito, o sr. disse que o Chile deveria ser membro 
permanente do Mercosul, o que há de concreto nisso? 

L GOS - Gostaria de inserir o Chile no Mercosul, mas acho 
que ainda há problemas relacionados às tarifas alfandegárias. 
O Chile tem tarifas muito baixas, e os países do Mercosul têm ta
rifas alfandegárias muito altas. Hannonizar essas taxas é muito 
importante. Conversamos com o presidente Fernando Henrique 
e com o presidente De La Rúa sobre a possibilidade de avançar 
em outras direções. Por exemplo, ter uma pequena Maastricht, 
que seria a harmonização das políticas econômicas e financei
ras. Ou seja, que os países da América Latina estabeleçam nor
mas para uma maior responsabilidade fiscal e monetária. 

./ Quer dizer que teria que se estabelecer um novo sistema 
para institucionalizar-se o MercosuJ de outra maneira? 

L.\GOS - É possível estabelecer um cronograma para a
vançar em direçcio a tarifas alfandegárias parecidas, e, sobre 
esse cronograma, chegar ao status de membro definitivo do 
Mercosu/. 

Gostaria de ser membro permanente do bloco, mas há de 
haver compatibili::.açcio com a re- -r---:----,------, 
a/idade econômica. O Mercosul é 
um projeto político e estratégico. 

cio para que seja processa
do. O teste de lealdade dos 
militares ao poder constituí
do está próximo, quando se 
exigir o respeito às decisões 
da Justiça. 

Do ponto de vista do 
julgamento de Pinochet, 
este já está feito. Para o 
mundo - e as exceções são 
mínimas, incluindo a Sra. 
Thatcher - o ditador já está 
julgado e irremediavelmente 
condenado. Para milhões 
de pessoas ele é hoje um 
réu ainda aguardando sen
tença final, o símbolo de 
uma tirania cruel, responsá
vel pelo assassinato, a tortu
ra e o degredo de milhares 
de patriotas. Porta-vozes de 

Pinochet na chegada ao Chile 

inúmeros governos conside
ram o caso nestes termos e 
registram como um fato 
altamente positivo na defe-

... sa dos direitos humanos o 
- repúdio moral à ação de 

Pinochet e a exigência de 
sua condenação formal. 
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"O caso do trabalhador informal é um desafio. 
te, as pessoas que estão no sistema informal recebem 

uma compensação assistencial de graça" 

./ O Chile empreende negociações de livre comércio com a 
Coréia do Sul, e pode fazer a mesma coi a com o Japão. 
Mas o Japão está receoso. Qual é sua opinião a respeito? 

LAGO - Gostaria de avançar na direção de acordo que 
nos pennitam incrementar nosso contato com o Japão. O 
Chile pode ser uma grande porta de entrada para a América 
latina, e vemos 110 desenl'oil imento de nossos laços com o Ja
pão uma fomw de melhorar nossa relação com a Á ia. 

./ No próximo ano vai acontecer uma reunião de cúpula da 
Ásia e da América Latina em Santiago e em 2004 a cúpu
la da Associação de Cooperação Econômica do Pacífico (A· 
pec). Como o sr. avalia este protagonismo do Chile? 

LAGO - O mais importante é que o Chile tem mais de 
4.000 quilômetros de costa voltada para o Pacífico e deve a
proveitar essa oportunidade. O fluxo do comércio começa a 
deslocar-se para o Pacífico, que será palco do crescimento 
mais rápido do comércio internacional. Então, o Chile pode 
ser uma ponte entre o Sudeste asiático e os países do Mercosul. 
Acho que isso é o mais importante que eu como presidente devo 
tentar realizar. 

./ Em que situação recebe seu governo no que diz respeito 
às relações fronteiriças do Chile com seus vizinhos? 

LAGOS - Com a Argentina os problemas estão soluciona
dos, o que é muito importante. Com relação ao Peru, acredito 
que tennos resolvido a questão de Arica nos pennite agora 
desfrutar comumente do oceano Pacífico. Além disso, nós te
mos investimentos no Peru, e estamos contentes com isso. I
gualmente temos investimentos na Argentina, no Brasil e em 
outros países da América latina, e assim se faz a integração . 

• 
./ A retirada das minas antipessoais das fronteiras confir
ma essa tendência? 

LAGOS - Significa que as dificuldades do passado tennina
ram. Há relaçõés fluidas e essas minas, colocadas sob a amea
ça de guerra, serão retiradas para construinnos a paz. 

./ Muita gente diz que a ordem mundial está encabeçada 
pelos Estados Unidos. No entanto, continuam aparecendo 
novos pólos, como a Comunidade Européia, Asiática, etc. O 
o sr. acha que a América Latina pode se constituir em outro 
pólo? 

LAGOS - Um polozinho (diz, rindo). Evidentemente há 
grandes regiões. A União Européia é um mundo, o Sudeste 

asiático é outro 1111111do, Japão, Coréia, Taiwa11, Cingapura, Chi-
11a, e o treme11do crescimento da Chi11a, o enorme crescimento do 
Japão, depoi da Segunda Guerra Mu11dial. E11tão, tudo isso aca
bou co11strui11do três gra11des blocos econômicos. O Chile tem um 
comércio muito equilibrado com esses três blocos. 

./ Qual ua opinião sobre a Alca? 
LAGO • Acho que a Atea tem ainda de caminhar muito 

para poder se tornar realidade. Mas o Chile quer ava11çar com 
o E tados U11idos no Nafta. 

./ Qual é a ituação das empresas de previdência privada e 
das pessoas pobres que não têm acesso a elas? 

LAGOS - Estamos estuda11do esse tema. Efetivamente, nos 
preocupa que aqueles setores mais pobres, que pagam menos, 
tenham uma pensão muito baixa, e o Estado tem que pagar pela 
diferença para chegar à pensão mínima. Até agora o caso 11ão 
foi apresentado porque 11ão começaram as jubilações em massa. 
O sistema tem pouco tempo de vida, ainda que as pessoas que 
já estavam prontas para apose11tar-se devessem fazê-lo pelo sis
tema antigo. O caso do trabalhador informal é 11111 desafio. Ho
je, as pessoas que estão no sistema informal recebem uma com
pensação assistencial de graça, que é muito baixa. 

./ Economicamente o Chile teve um desenvolvimento notá
vel nos últimos tempos, mas os dez anos da Concertação não 
aumentaram muito a renda da população. Por que a maior 
parte da renda do país fica com os 10 % mais ricos ... 

LAGOS - Esse é o grande desafio, porque em 10 anos do
bramos o Produto Nacional Bruto, mas a distribuição de ren
da continuou desigual. O desafio para os próximos 10 anos é: 
dobrarmos a produção mas também mudarmos a distribuição 
de renda. 

./ E como espera melhorá-lo? 
LAGOS - Acho que temos de estabelecer um seguro desem

prego e um melhor nível de negociação dos sindicatos que hoje 
têm muitas dificuldades em negociar seu salário. Temos também 
de avançar no apoio direto aos mais pobres. • 

1A primeira entrevista que Lagos concedeu após assumir a presidência 
foi a Yoshiharu Fujiwara, do jornal japonês 'The Yomiuri Shimb1111', 

que gentilmente foi cedida para cadernos do terceiro mundo. 
A entrevista foi adaptada pelo jomalista Héctor Escobar 

e editada pela redação da nossa publicação 
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