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Um cotidiano de sangue 
razemos à análise do leitor, como assunto princi
pal deste número, a aguda questão da criminali
dade e da proliferação de armas. O Congresso 
Nacional debruça-se sobre o tema, que envolve 
interesses econômicos, políticos, sociais e mesmo 
culturais. Discute-se a relação quantidade de 
armas em poder dos cidadãos e o número de cri
mes, e também os efeitos do empobrecimento da 

população e do desemprego sobre a expansão das ativida
des criminosas. 

O brasileiro não possui, como ocorre com os norte
americanos, a cultura da arma, uma espécie de culto à 
posse de revólveres, pistolas, rifles. No Texas, por exemplo, 
o uso e o gosto por armas é passado de pais a filhos como 
uma espécie de instrução sagrada e aperfeiçoamento huma
no. Nos Estados Unidos, como um todo, acontecem, talvez 
por isso, aquelas chacinas que nos horripilam, quando as 
vemos pela tevê, algumas praticadas por crianças contra 
crianças. 

Mas, em termos planetários, é no Brasil que se assassi
na mais. 

Nossas regiões metropolitanas -esse trançado de cidades 
grandes e médias para as quais o antigo projeto desenvolvi-

mentista atraiu a maior parte da população nacional, agora 
entregue aos efeitos de políticas antidesenvolvimento -
fazem escorrer sangue em quantidade, dia após dia, como se 
seus bairros, ruas, becos e vielas fossem chagas abertas. E, 
em alguns momentos, até mesmo campos de batalha. 

Por aí se vê que o debate da segurança pública, em 
nossa percepção, não pode estar alheio ao tema do desen
volvimento social amplo ( algumas pistas desse outro lado da 
moeda poderão ser pinçadas nas análises da seção Notas 
Econômicas). 

Ficaremos satisfeitos, se a matéria trouxer a você, lei
to,; boas reflexões sobre o panorama geral brasileiro. 

Não esqueça de ler também a extraordinária entrevista 
com Beth Carvalho, mais que uma cantora e sambista, um 
símbolo e monumento da música popular brasileira. 

Na seção internacional, os destaques são as reporta
gens e comentários sobre a situação do Equador e da Costa 
do Marfim., dois países que tiveram seus presidentes substi
tuídos. A insatisfação popular, à qual aderiu parte das 
Forças Armadas, detonou a crise, num caso como no outro, 
e ambas as matérias procuram elucidar o processo. 
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Golpe 
No dia 21 de etembro pa ado fui vítima 

de um pequeno golpe. Um homem que e dizia 
funcionário da Terceiro Milênio (Sr. João 
Manuel Souza Cruz) oferecia as inaturas da 
revi tas, na Uerj, durante um congre o. Eu fiz 
uma assinatura da cadernos do terceiro mundo 
e, um tempo depoi . de cobri tratar- e de um 
golpe. Contudo, ao le ar o problema até a edito
ra, uma funcionária, Cláudia om uma profun
da impatia e respeito, me informou que honra
ria a a inatura que eu havia feito. Confe o que 
fiquei espantada. A revi tas, todavia. já come
çaram a chegar! Quero. portanto. agrad er e a 
demon tração explícita de éti a e cidadania. tão 
raras no dias de hoje. 

na Lilia 
analiYiab,•@aol.rom 

Rio de Janeiro-RJ 

Resposta do Departamento de Assina
turas: 

Agradecemos as palavras do assinante e 
aproveitamos a ocasião para esclarecer publi
camente a todos os nossos leitores que o Sr. 
João Manuel Sou::.a Cru::. não representa a 
nossa Editora. Mas nos desculpamos por 
quaisquer transtornos que essa pessoa possa 
ter causado. 

Desastre ecológico 

O Crea-RJ, Conselho Regional de Enge
nharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Ja
neiro, o Movimento de Cidadania Pelas Águas. 
o Senge-RJ, entidades ambientalistas e entida
des de classe estão profundamente consternados 

· com o desastre ecológico decorrente do vaza
mento de óleo de instalação da Petrobras, na 
Baía de Guanabara. 

É lamentável constatar que o esforço de 
muitos e os milhares de dólares aplicados nos 
últimos dez anos, por diversas entidades, na me
lhoria da qualidade das águas da Baía de Gua
nabara foram para o lixo em apenas 3 ou 4 ho
ras. Previsões iniciais apontam 20 anos para que 

o eco i tema da baía olte à e ndiçõe ant -

n projeto. exe ·ução e 
manutenção do i t ma de ndu ão e bombea
mento do óleo. que e tão na origem do a iden
te. e a falta de agilidade e pre teza nas aÇe 
ne e ária para que e e ita e o esp·1lhamen
to do óleo, preci am er onhe ida . quer para a 
apura ão de re pon abilidade ', quer para preve
nir futuro a idente orno e te. que, além de 
atingir a natureza. re ·ult u num de astre ial. 
afetando o manguezai . a atividade pe quei
ra e o turi mo. 

Josi hacon de 
Presidente do rea-RJ 

internet@rrea-rj.org.br 

Amizades 
Sou leitora da revi ta de de 1983/8-l (na 

época eu tinha apenas 12 ano de idade), quan
do tive o imen o prazer de de cobrir esta ca
choeira de informação que é caderno do ter
ceiro mundo, atravé de outro admirador da 
me ma, o meu pai. Já fiz vário contatos pela 
li ta de intercâmbio, inclusive conheci dois ami
go . Com um dele , Julio Cazot, do Uruguai, 
me corre pondi durante 10 ano (84/94), e tam
bém com outro, Martins Venske, de Santa Cata
rina. Atualmente, eu gostaria muito de ter o meu 
nome publicado novamente na lista de In
tercâmbio, para construir novas amizades, tro
car informações e conhecimentos. Agradeço a 
todos que fazem parte (ou fizeram) da minha 
revista favorita. 

Gisele Gibson 
ggib@mailcity.com 

Coerência 

Sou assinante da cadernos do terceiro 
mundo, e quero parabenizá-los por ainda man
terem uma coerência na edição desta revista. 

Fernanda Lage 
l1agea@zipmail.com.br 

Alcoolismo 
u leit r e a. si nante desta revista e sem

pre a on iderei um do veículo de comunica
ção mai. democráticos emre os que estão di po
nívei para a população brasileira. 

ou estudante de Ciência Sociai e estou 
fazendo um pesquisa obre a questão do alcoo
li mo e a exclusão ocial. Go taria de trocar 
material com outras pessoa e pe. quisadores 
obre e . e a unto. 

Marcel Robalinho 
marcelrobalo@.aol.com 

Neoliberalismo 
Go taria de parabenizá-los pelo excelente 

e e clarecedor trabalho "Neoliberalismo na 
UTI", publicado na revista cadernos do ter
ceiro mundo. 

Acredito que info rmações desta qualida
de nos pos ibilitarão um olhar e agir mais 
con ciente na ociedade que vivemos, bus
cando o resgate da dignidade de brasileiros e 
brasileiras excluído do processo de desenvol
vimento social, cultural , político e econômico. 
O comentário é extensivo ao Prof. Reinaldo 
Gonçalves pelos esclarecimentos quanto à 
atuação do Banco Mundial, FMI, Bird no 
mundo. 

Marlene de Araújo 
lpatinga-MG 

marlened @zaz.com.br 

Parabenizo a cadernos do terceiro mun
do pela excelente reportagem sobre "Neolibe
ralismo na UTl". Se toda população mundial 
tivesse acesso a essa matéria talvez pudesse 
perceber o que significa realmente a ideologia 
neoliberal , cuja lógica excludente tem agravado 
a desigualdade social e atentado contra a digni
dade humana em todas as suas dimensões. 

Janaína Andrade 
Salvador-DA 
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O que eles dizem ... 
"O neoliberalismo é um grande produ

tor de pobres." 
Milton Santos, geógrafo, 

professor da USP 

"A despeito de termos vendido grande 
parte do setor produtivo estatal (Usiminas, 
Volta Redonda, Yale do Rio Doce, Te
lebrás), as empresas privadas nacionais, so
bretudo as pequenas e médias, mas muitas 
grandes também, foram massacradas por 
política econômicas que as submeteram a 
condições desiguais de concorrências com 
importações e empresas estrangeiras. En
tramos, assim, num processo de forte des
nacionalização da economia." 

Paulo Nogueira Batista Júnior, 
professor da Fundação Getúlio 

Vargas (Coluna Genilson Gonzaga -
Jornal do Commercio) 

"A liberalização do comércio pode dar 
importante contribuição ao crescimento e
conômico. Ma o de envolvimento humano 
sustentável depende de políticas econômi
cas que sejam con cientemente elaboradas 
para promover o direito econômicos e so
ciais para todos. Mecanismos devem ser 
criados para assegurar que os processos da 
globalização sejam consistentes com os re
quisitos do de envolvimento sustentável." 

Anders B. Johnsson, 
secretário-geral da União 

Parlamentar Internacional 

"Havana é uma cidade para ser amada. 
O povo cubano é delicioso como tempera
mento e fasc inante como talento. Isso con
tribui para tornar ainda mais polêmicas 
todas as apreciações que se façam de Cuba, 
de qualquer dos seus a pectos. Diante dis
so, adotei um princípio em minha volta a 
Havana: manter a ternura, mas sem perder 
o rigor jamais." 

Jânio de Freitas (Folha de S. Paulo, 
no seu retorno de viagem a Cuba) 
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•o Brasil vive a situação mais 
d/ffcll de sua história e está 

sendo entregue descaradamente 
em todas as frentes, e de uma 
forma como nunca se fez em 

qualquer tempo.• 

Miguel Arraes, presidente nacional 
do PSB, durante convenção 

de seu partido no Rio de Janeiro 

"A nova economia está muito mais 
perto do novo comunismo do que do capi
talismo tradicional." 

Paulo Coelho, escritor, no Fórum 
Econômico de Davos 

"Deus, segundo é visto por João 23 e 
por outros que pensam como eu, é cristão, 
católico e socialista. O Deus que é capita
lista é o do presidente Clinton, de Roberto 
Campos e do bispo Edir Macedo." 

Ariano Suassuna, escritor ( Folha de 
S. Paulo) 

"O lucro depende da estabilidade, e é 
preciso dar os anéis para manter os dedos." 

"À falta de assuntos concretos 
de administração, obras, metas, 

medidas claras e coerentes, 
o atual exercício de poder 

é uma sucessão de Intrigas, 
de tabulações e confabulações 

de grupos e subgrupos. ( ... ) 
Quanto tempo está se gastando 
com a fritura de um ministro? 
Quanta energia não é gasta 

com as especulações de uma 
briga entre FHC e ACM? 

Por que a mídia é a primeira 
a ter orgasmo 

com tanta Inutilidade?" 

Carlos Heitor Co11y 
(Jornal do Commercio) 

Colin Power, coordenador-geral da 
Unesco, defendendo investimento a fundo 

perdido dos países ricos nos países pobres 
(Correio Braziliense) 

"O novo trabalhismo é, na verdade, o 
thatcherismo com uma fachada de bon
dade." 

Tony Benn, deputado pelo Partido 
Trabalhista há 50 anos, que diverge de 
Tony Blair, em entrevista à Globo News 

"O nó financeiro com que nos ataram 
só será desfeito depois de uma moratória 
final, numa crise ainda prolongada." 

Maria da Conceição Tavares, 
economista, no livro Estados e 

Moedas no Desenvolvimento das Nações 

"Aqui Pinochet nunca será julgado." 

Viviane Díaz, presidente da 
Associação dos Presos Desaparecidos do 

Chile, sobre a decisão da justiça britânica 
de "devolvê-lo" ao Chile (O Globo) 

"Eu amo o presidente." 

Antônio Carlos Magalhães, 
presidente do Congresso Nacional, 

sobre a sua relação com FHC 

"O sr. De la Rúa, novo presidente 
argentino, propõe uma única moeda para o 
Brasil e o seu país, mas ainda não escolheu 
um nome para a referida. Sugiro o tangode 
(tango + pagode), para os que não perce
berem a sutileza da sugestão." 

Joel Silveira (Revista Nacional) 

''Nossa, seu avô era o Jair Bolsonaro 
da época." 

Ana Tavares, assessora 
de imprensa de FHC, ao saber 
que o avô do presidente pediu 
o fuzilamento de D. Pedro II 

(O Globo) 
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O 
projeto de extinguir a Coo olida ão 
das Lei Trabalhi tas (CLT). anun
ciado pelo próprio presidente Fer

nando Henrique Cardo o no primeiro di 
de janeiro, foi engavetado. O primeiro 
protesto contra e te projeto urgiram e ·ata
mente da base govemi ta. quando um do 
deputado mai fiéi ao pre idente da Repú
blica, Luí Antonio Medeiro (PFL-SP). ex
pre idente da Força Sindi ai. anun iou uma 
ampla mobilização da tre entrai indi
cai . a partir do início da e ão legi lati a 
ordinária. E o deputado Paulo Paim (PT
RS) chegou a dm~dar da di po i ão do 
governo em encaminhar e te projeto ao 
Congre o num ano eleitoral A extinção 
propo ta por Fernando Henrique permitiria 
a exclu ão de algumas conqui tas do traba
lhadore . entre elas o direito às férias e o 13º 
alário. além do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) e mereceu repú
dio imediato do indicali tas. 

"A propo ta é um retroce o. unca 
houve debate com a ociedade para di cu
tir o assunto", reagiu Luí Antonio Me
deiro . Mesmo reconhecendo que o indi
catos brasileiro ão "atrasados e funcio
nam apena como administradore da con
tribuição men ai", Medeiros bombardeou 
o projeto. que alteraria cláusulas da Cons
tituição previstas nos Direitos Sociais. 

Eleito por 185 mil paulistas, o deputa
do garantiu que jamais votaria em propostas 
que enfraquecessem mais ainda as relações 
dos trabalhadores com os patrões. "Estamos 
vivendo uma crise de emprego e agora, se 
este projeto chegar ao Congresso e for apro
vado, vão acabar, também, com o direito 
normativo do trabalhador", disse Medeiros, 
afinnando ainda que quer votar leis que 
"fortaleçam os sindicatos, enfraquecidos 
com a atual crise de desemprego". 

Disposto a unir tanto a Força Sindical 
quanto a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), partiu em busca do apoio de seus 
colegas de bancada e recebeu deles a garan
tia de que o projeto de FHC não seria apro-

Deputado Luis Ántonio Medeiros 

vado na Câmara. "O governo quer aprovei
tar a cri e do de emprego para enfraquecer 
mai ainda o indicatos mas democracia 
e faz com partido , indicato forte e or-

ganizaçõe da ociedade civil" acre centou 
Medeiro , que manteve audiência com o 
mini tro do Trabalho, Franci co Dornelle , 
para levar a in ati fação provocada pelo 
anúncio do pre idente da República. 

Dias depois de uma série de audiências 
com o parlamentares, o ministro Dornelles 
reconheceu publicamente que a idéia "ainda 
está verde" e aproveitou para dizer que a 
intenção do governo era "dar aos trabalhado
res a opção de abrir mão de benefícios em 
troca de garantias de emprego". O ministro 
do Trabalho disse ainda que, cedo ou tarde, 
"os sindicatos serão obrigados a aceitar as 
mudanças", garantindo que a proposta do 
governo manteria intactos o seguro-desem
prego, o salário mínimo e a aposentadoria. 

Enquanto parlamentares e sindicalis
tas discutiam a proposta, a Comissão de 
Constituição e Justiça aprovou projeto de 
lei da Câmara que determina a adoção da 
CLT para setores do funcionalismo público. 
Estão de fora do projeto os servidores já em 
atividade e funcionários de carreiras exclu
sivas do Estado. 

Tarifas 
telefônica 

O 
deputado Sérgio Novae (PSB
CE) e tá cobrando o cumprimento 
do programa de de e tatização no 

etor da telecomunicações. Na sua ava
liação, a intenção do governo era reduzir 
o preço da tarifas telefônicas e viabilizar 
a livre concorrência no mercado. "O que 
e tamo vendo é exatamente o contrário", 
di e o deputado cearen e, afi rmando 
ainda que "em todo os contratos do pro
ce o de privatização do Bra il tanto no 
gás energia, rodovias, telefones, todos 
foram indexados, enquanto os trabalhado
res e os ervidores público não têm direi
to à reposição salarial". 

Novae lembrou ainda que as 
empre a particulare de telefones anun
ciaram já no início do ano mais um 
aumento de tarifas na faixa de 9,09%, 
"numa proteção do Estado brasi leiro às 
multinacionais". Ele revelou ainda que 
as atuais proprietária da telefonia brasi
leira, além de baixar a qualidade dos ser
viços, "já demitiram 260 funcionários no 
Ceará e 150 em outros estados nordesti
nos. Portanto, as empresas não estão 
produzindo novos postos de trabalho. 
Pelo contrário, contribuem cada dia para 
o aumento na taxa de desemprego". 
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Alerta sobre epidemia 
do, voltam a preocupar o país, às véspe
ras do século XXI. Na opinião do parla
mentar, esse possível quadro endêmico 
seria "um verdadeiro absurdo no Brasil, 
quando se faz, por exemplo, retrospecti
vas dos trabalhos de Osvaldo Cruz, no 
Rio de Janeiro". A 

falta de uma política sanitária efeti
va e investimentos na saúde pública 
são os principais fatores do retorno 

de endemia que já haviam sido erradica
das no Brasil , entre elas a febre amarela, 
que res urgiu na região Centro-Oeste. 

O alerta foi dado pelo deputado 
peti ·ta Pedro Wilson, representante de 
Goiás, estado que apresenta o maior índi
ce da doença. 

Preocupado com a possibilidade de 
estas epidemias atingirem os centros 
urbanos, Pedro Wilson in formou que a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
prevê uma epidemi a globalizada e o 
Bras il , com baixos índices de saneamento 
básico, é um dos principais alvos da pan
demia anunciada. Ele exige que o gover
no se posicione, de forma a evitar a gene
ra li zação de tas doenças. 

O deputado Dr. Hélio (PDT-SP), que 
é médico, em discurso na Câmara dos 
Deputados, solicitou a presença do minis
tro da Saúde, José Serra, para a discu ão 
de ações de emergência ao combate das 
doenças do "século passado". 

O deputado alertou para os riscos da 
precariedade da saúde pública, no comba
te a possíveis epidemias de doenças como 

Inflação 
e salálíio 

A 
crescente distância entre os salá
rio e o custo de vida tem sido 
objeto de discursos, projetos e 

outras iniciativas surgidas principalmente 
no campo da oposição parlamentar. 

O senador socialista por Sergipe, 
Antônio Carlos Valadares, exigiu da tri
buna do Senado um imediato reajusta-
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Deputado Dr .Hélio: são necessárias ações 
de emergência para o combate a doenças 
como dengue, febre amarela e malária 

a dengue, a febre amarela e a malária. 
Essas doenças, que dizimaram 

milhares de brasileiros no século passa-

mento salarial e citou que, nos últimos 
cinco anos, houve uma inflação acumula
da de 85,3%, sem aumentos correspon
dentes para os trabalhadores. 

As tarifas estatais puxaram os 
aumentos. Subiram, no conjunto, naquele 
período, 292,5%, destacando-se telefones 
(291,9%) gás (218,18%) gasolina 
(129,28%) energia elétrica (122,84%). 

Quanto à habitação, os preços acu
mulados foram de 212,15%. 

O senador definiu esses aumentos 
como alarmantes e insuportáveis para os 

Dr. Hélio diz que "nos casos de febre 
amarela e dengue o mais importante é o 
combate permanente e implacável ao 
mosquito aedes aegypti". E analisa que 
"todo o descontrole hoje constatável é 
reflexo da falta, sobretudo, de uma execu
ção orçamentária correta no combate ao 
mosquito. Nos últimos anos, estes recur
sos têm sido aquém das necessidades reais 
de combate ao transmissor". 

O parlamentar denuncia que, no 
Orçamento de 99, apenas 40% a 60% 
foram executados, e a diferença restante 
fora usada para pagamento de dívidas 
públicas. Ele ainda abordou a demissão 
dos funcionários da Fundação Nacional de 
Saúde, especialmente os técnicos de com
bate às zoonoses, como um indicador da 
falta de priorização governamental para 
esse problema. 

O deputado paulista assinalou a 
"urgência da realização de uma campanha 
de vacinação em grandes proporções, 
semelhante à patrocinada pelo governo da 
China, no caso da possível pandemia da 
gripe australiana". 

trabalhadores. Senador Antônio Carlos Valadares 
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Mudar o 
BNDES 

U N ão faz nenhum entido que o 
BNDES continue financiando a 
compra de empre a e tatai 

brasileira por grupo e tranoeiro , in lu i
ve as no as estatai , ou que invi ta recurso 
do trabalhadore em grande empresas." 

A afirmativa é do enador Jefferson 
Pere (PDT-AM) que, acompanhado d 
eu colega Heloí a Helena (PT- L), 

Ademir Andrade (PSB-PA), Jo é Alen ar 
(PMDB-MG) Arlindo Porto (PTB- IG) e 
Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR), querem 
mudança na estrutura do BNDES. 

Peres questionou o in e timento feito 
por este banco. de "quase um bilhão de dóla
res do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) para grandes empresas, entre elas a 
francesa Peugeot, a uíça e tlé e a Embra
tel, destinando apenas a outra metade do 
FAT a pequeno empreendimento ". Heloí a 
Helena considerou um "ab urdo" a po tura 
do banco em financiar empresas multinacio
nais para comprar as estatai brasileiras, 
"enquanto no os projetos sociais estão 
sendo financiados pelo Banco Mundial" e 
convidou seus colegas a rever a estrutura do 
banco, para que ele possa "realmente ervir à 
nação brasileira". 

Senador Jefferson Peres 

Juízes: Crimes de 
responsabi I idade 

A 
0 ora pare hegar a ez do 
próprio ma,,.i tra~o qu terão 

u eventuru nme d re -
pon abilidad d finido em uma lei 

pe ífi a. 
O proj t n e ntido d autoria 

do nador Paulo outo (PFL-Bahia). O 
relatório do nador Jefferson Pere 
(PDT- 1) foi aprovado por 11 voto 
fa orá ei na Comi ão d Con titui
ção, Ju tiça e Cidadania do Senado. 

O projeto, além do delito pre
vi to na Con tituição e legi lação or
dinária. enquadra como crime de res
pon abilidade o extravio de processo 
ou documento e o de re peito a regras 
juri dicionai ou de competência para 
favorecer uma da parte em processo 
judicial. Também erá con iderado 
crime de respon abilidade condenar a 
Fazenda Pública em ação de de apro
priação, ou em qualquer tipo de ação, 
ao pagamento de indenização flagran-

Senador Paulo Souto 

temente desproporcional ao preço de 
mercado do bem imóvel. 

O projeto irá ao plenário no Sena
do e depoi passará à Câmara dos De
putados. 

Seguro-desemprego 
para extrativistas 

J á está tramitando na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado, o 
projeto do senador Sebastião 

Rocha (PDT-AP) que concede seguro
desemprego aos extrativistas de açaí e 
castanha. 

De acordo com o projeto, só serão 
beneficiados os trabalhadores que exer
cem a função individualmente ou em 
regime de economia familiar. 

Uma das exigências do projeto 
para pagar o seguro é a de que o traba
lhador esteja filiado a alguma coope
rativa de extrativismo ou beneficia
mento do produto. Este seguro-desem-

O extrativismo 
é uma das 
atividades 

mais 
presentes 

na economia 
amazônica, 

como no caso 
da exploração 

do açaí 

prego deve ser pago no período da 
entressafra, definido anualmente pelo 
Ibama. 
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Venda de ações da Embra.er 

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
está questionando a transferência 
de ações da Embraer para um grupo 

francês , projeto aprovado na Câmara na 
última es ão de dezembro e que está pro
vocando reações negativas nas Forças 
Armadas. Seu pedido de informações 
sobre a situação societária da instituição 

foi aprovada pela Comissão de Assuntos 
Econômicos. A data ainda será marcada. 

Disse Suplicy que a alienação de· 
ações da Embraer a pessoas físicas ou 
jurídicas está limitada em 40%, de acor
do com edital aprovado pelo Senado, 
mas, "em dezembro passado, foi anunci
ada a venda de 20% das ações ordinárias, 

O presidente da 
Embraer, Maurício 
Botelho, anuncia 
negócio com franceses 

Proposta 
antiviolência 

com direito a voto, equlvalentes a 10% 
do capital social, a um grupo de empre
sas francesas constituída pela Aérospa
tiale Matra, a Dassault Aviation, a 
Thompson-CSF e a Snecma. Além disso, 
a companhia Bozzano, Simonsen, con
troladora de 20% das ações ordinárias da 
ex-estatal, foi vendida para o Banco San
tander, sem ficar claro se as ações da 
Embraer foram ou não transferidas para 
o grupo estrangeiro. Já trabalhando em 
parceria com o grupo alemão Liebherr, a 
Embraer estaria totalmente internaciona
lizada", disse o senador. 

Preocupado com a falta de clareza 
da transação, Suplicy afirmou que a Em

braer é uma empresa 
"estratégica para a eco
nomia nacional , em 
função da importância 
para a Aeronáutica, a 
defesa e o desenvolvi
mento tecnológico, a
lém do crescimento das 
importações". 

e om base em estudos 
que apontam o ano de 
1999 como um dos 

"mais violentos do século", 
quando 40 mil pessoas foram 
mortas no Brasil (mais que nas 
guerras de Chechênia e Koso
vo), das quais 12 mil em São 
Paulo, o deputado Luís Antô
nio Fleury (PTB-SP), ex-go
vernador daquele Estado, pro
pôs uma nova política de pre
venção e repressão ao tráfico 
de drogas, além da inclusão, 
pelo Ministério da Defesa, da 
função de segurança pública, 
com a coordenação da inteli
gência policial e com ações de 
combate às drogas e armas. 

Ele defendeu a presença 
das Forças Armadas no comba
te ao narcotráfico, mesmo sa
bendo que esta não é sua ftm
ção institucional. "A função 
das Forças Armadas de defen
der as fronteiras não pode limi
tar-se à invasão estrangeira. 
Deve envolver também o com
bate ao tráfico de drogas e de 
armas", declarou. 

Enquanto Fleury quer a 
presença dos militares no 
combate ao crime organizado, 
o deputado Gonzaga Patriota 
(PPS-PE) solicitou ao gover
nador de Pernambuco, Jarbas 
Vasconcelos (PMDB), a conti
nuidade da "Operação Man-

A violência urbana reflete o agravamento das condições de sobre
vivência nas regiões metropolitanas brasileiras, afetando os jovens 
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dacaru", realizada pelas For -
ças Armadas na região do Po
lígono da Maconha. 

"Os sertanejos disseram 
que se sentiram mais seguros 
durante o período da operação 

chefiada pelos militares. Isso 
significa que o governo, quan
do quer fazer, consegue dar 
tranqüilidade à população", 
disse o deputado Gonzaga 
Patriota. 
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Reforma do Judiciário 

A provada na Câmara a Reforma do 
Judiciário chega ao Senado ob crí
tica generalizada da ba e go er

nista. O aliado do pre idente Fernando 
Henrique Cardo o a começar pelo u 
líder na ca a, enador Jo é Roberto Arruda 
(PSDB-DF) con ideram "inaceitável" o 
dispositivo que proíbe o Mini tério Públi
co e juíze a dar informações à irnpren a 
obre andamento de proce o , impedi

mento conhecido por "Lei da 1ordaça". 
"I o é uma impo i ão de cen ura", 

di e Arruda, frase repetida pelo enador 
Renan Calheiro (PMDB-AL}, ex-mini -
tro da Ju tiça. Calheiro , que à frente do 
Mini tério da Ju tiça chegou a retirar e a 
proibição propo ta na reforma do Código 
Penal, afirmou que o texto aprovado na 
Câmara "limita o papel da impren a e o 
direito à informação". Segundo o enador 
Jo é Agripino (PFL-RN), a Lei da 1or
daça é "uma ameaça à democracia". E ta 
proibição, defendida pela deputada Zulaiê 
Cobra (PSDB-SP) é uma da principai 
exigências do pre idente da República, 
mas até o senadore governista querem 
alterar alguns do pontos aprovados pela 
Câmara. Os principais itens do texto apro
vado pelo deputados são: 

- Nepotismo: proíbe a nomeação para 
cargos em comissão de cônjuges, compa
nheiros ou parentes de membros do três 
poderes da União, dos estados e dos muni
cípios, de detentores de mandato eletivo e 
de ocupantes de cargos políticos. 

- Quarentena: proíbe a nomeação para 
cargos em qualquer tribunal de quem 
tenha exercido mandato eletivo ou ocupa
do cargo de ministro de Estado, secretário 
de Estado, procurador-geral da República, 
procurador-geral de Justiça, advogado
geral da União ou presidente dos conse
lhos da OAB nos três anos anteriores. O 
projeto prevê também quarentena para o 
juiz que se aposenta ou é exonerado. 

- Mordaça: proíbe os membros do 
Ministério Público e os juízes de revela-

Deputada Zulaiê Cobra (PSDB-SP) 

rem ou permitirem que cheguem até o 
meio de comunicação fato ou informa
çõe que iolem o igilo legal, a intimida
de. a vida privada, a imagem e a honra 
da pe oa . 

- Mandado de injunção: permite que a 
Ju tiça conceda mandado de injunção, 
mecani mo que garante o exercício de 
direito e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à cidadania que 
não e tejam regulamentado em lei. 

- Controle externo: cria o Conselho 
acional de Justiça e o Conselho Nacional 

do Mini tério Público, com competência 
administrativa e disciplinar. 

- Justiça Militar: extingue o tribunais 
militares dos Estados, reduz de 15 para 
nove o número de ministros do Superior 
Tribunal Militar (STM). 

- Justiça do Trabalho: mantidos os 
Tribunais Regionais do Trabalho e acaba 
com a carreira de juiz classista. Cria os 
conciliadores que vão atuar na mediação e 
na arbitragem de causas trabalhistas, mas 
não serão pagos pelos cofres públicos. 

- Argüição de relevância: permite 
recurso aos tribunais superiores apenas 
quando o assunto é de importância ampla 
para a sociedade. 

- Ação declaratória de constitucionali
dade: O STF pode ser con ultado para 
dizer se uma lei é constitucional ou não. 

Mais prazo 
para CPI 

e om baixa audiência nos seu 180 
dia de trabalho, a Comi ão Parla
mentar de Inquérito que investiga a 

atuação da Funai pode er prorrogada por 
mai 60 dias. Seu relator, deputado Anto
nio Feijão (PSDB-AP), favorável à aber
tura de garimpo em área indígenas, vai 
pedir a prorrogação dos trabalho "para 
e clarecer que Iões ainda pendentes". 

Feijão, que não aceita o trabalho da 
organizaçõe não-governamentais, que 
atuam junto à comunidades indígenas e 
na que tõe ambientais, criticou o mi
nistro Sarney Filho, do Meio Ambiente, 
dizendo: "Ele que me desculpe, mas ele 
não manda nada na política de Meio 
Ambiente. Quem manda são as ONGs." 

Recuperação do 
São Francisco 

O 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer, instituiu e instalou ofi
cialmente a Comissão Especial para 

o São Francisco, com a presença do minis
tro da Integração, Fernando Bezerra. O 
tema está despertando grande interesse no 
Parlamento. A pesar do apoio da maioria 
das bancadas nordestinas, há vozes discor
dantes, como o senador Antônio Carlos 
Magalhães e lideres sergipanos. 

O deputado Régis Cavalcanti (PPS
AL) quer revitalizar o rio São Francisco 
antes da transposição das águas. "Qual
quer intervenção só pode acontecer depois 
da recuperação do rio, desde suas cabecei
ras até a foz", declarou. Ele informou que 
na época da construção da hidrelétrica de 
Xingó os técnicos garantiram que não 
ocorreria nenhum problema na região. "O 
que vemos hoje é uma grande salinização 
da foz do rio", denunciou. 
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MEDICAMENIOS: Propaganda abusiva 
A 

té o final de março, a A
gência Nacional de Vi
gilância Sanitária vai 

editar normas para controlar a 
propaganda e publicidade dos 
medicamentos. A medida quer 
disciplinar e coibir abusos, a
lém de estabelecer padrões éti
cos nas mensagens veiculadas 
em peças publicitárias e promo
cionais sobre medicamentos. 

O anúncio da medida foi 
feito pelo presidente da Agên
cia, Gonzalo Vecina Neto, afir
mando que "muitas propagan
das estão sendo veiculadas sem 
qualquer critério". 

As normas de regulamen-

tação às propagandas serão fis
calizadas por uma comissão in
tegrada por um médico, um far
macêutico, um advogado e um 
profissional da área de comuni
cação social. Além de estabele
cer as normas, a Vigilância Sani
tária quer proibir propagandas 
que incluam mensagens para 
mascarar a real indicação do 
produto e o anúncio de remédios 
que não estão registrados no Mi
nistério da Saúde. Outro objeti
vo da medida é definir como 
requisito da propaganda a venda 
de medicamentos com prescri
ção médica. 

A decisão do governo de 

estabelecer condutas para a 
propaganda do setor farma
cêutico acontece um mês de
pois da denúncia feita pelos 
deputados Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) e Vanessa Grazziottin 
(PCdoB-AM) na CPI da Câ
mara que apura a formação de 
cartel na indústria farmacêuti
ca. Eles mostraram revistas 
dos laboratórios onde a pala
vra "lucro" estava presente em 
todas as publicidades. 

A Comissão de Inquérito, 
presidida pelo deputado Nélson 
Marchezan (PSDB-RS) ouviu o 
presidente do Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica 
(Cade ), Gesner Oliveira. Ele re

Os grandes laboratórios transnacionais dominam o mercado brasileiro, de conheceu que O Brasil "é O pa
onde extraem, a cada ano, um dos maiores lucros em termos mundiais raíso dos cartéis" e que as in-

Genéricos nas prateleiras 

dústrias farmacêuticas aumen
taram os preços "de forma abu
siva". O diretor do Cade admi
tiu também que a instituição 
"não tem meios de fiscalizar ou 
proibir estes reajustes" . 

O preço dos medicamen
tos gerou uma polêmica entre 
os Ministérios da Fazenda e 

A 
CPI dos Medicamentos continua fuçando os mistérios que cercam a 
ação dos grandes laboratórios. Uma vitória já pode ser creditada à sua 
atuação: o surgimento dos primeiros remédios genéricos. Os consumi

dores já podem escolher entre marcas de fantasia e três de genéricos produzi
dos pelo laboratório EMS Indústria Farmacêutica, do grupo Sigma Pharma 

Saúde porque, segundo o secre
tário de Gestão e Investimentos 
em Saúde, Geraldo Biasoto, 
houve erro na elaboração da lis
ta de remédios de preços majo
rados porque "é o Ministério da 
Fazenda quem repassa os rea
justes". 

A publicidade feita pelos 
laboratórios e os aumentos nos 
preços vêm sendo repudiados 
por deputados de todos os parti
dos, e o líder do PL, Bispo Ro
drigues (RJ), cobrou do mirustro 
da Fazenda, Pedro Malan, maior 
atenção ao setor das indústrias 
farmacêuticas. O líder do Par
. tido Liberal chegou a ironizar o 
mirustro que se escandalizara ao 
tomar conhecimento de que os 
reajustes nos preços dos remé
dios servem para alimentar a 
propaganda. "Como é que o mi
nistro pede um conselho de ética 
se o que impera nesta área é a 
desonestidade. Ética só existe 
quando há pessoas honradas, 
que têm amor ao próximo", a
centuou. O parlamentar contes
tou os freqüentes reajustes pro
movidos em 99, quando alguns 
medicamentos aumentaram em 
100%. 

Mais baratos em torno de 50%, a Cefalexina 500 mg, Ranitidina 150 
mg e a Ampicilina 500 mg (apresentada em embalagens de 6, 12 e 24 com
primidos) substituem outros medicamentos que contêm esse produto básico. 
O EMS quer produzir 100 genéricos, nos próximos dois anos. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária já estuda a aprovação de outros 185, a 
serem fabricados também por laboratórios nacionais. Os estrangeiros não 
manifestaram interesse. 

Falta agora vencer a batalha com os médicos, há muito adaptados às 
estratégias de vendas dos fabricantes. Enquanto em países de saúde pública 
avançada os médicos são obrigados a receitar, prioritariamente, os genéri
cos, esta orientação ainda inexiste no Brasil. 

O presidente Fernando Henrique Cardoso recebe no Planalto o 
presidente eleito uruguaio Jorge Bati/e. Nota de origem desconhe
cida tentou intrigar os dois presidentes, ao insinuar que Brasília 
via em Bati/e um americanófi/o capaz de complicar o Mercosu/.O 
/tamarati esclareceu o episódio, isentando o Planalto de qualquer 
responsabilidade na criação e divulgação da fofoca 
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Universidade 
-amarrada 

O 
ensino superior bra ileiro continua a exi
bir índices desfavorávei , mesmo quan
do comparado a países em de en olvi

mento. Continua a pos uir apenas 1 1 % de ua 
população em universidades (meno de doi mi
lhões de alunos), o que é muito pouco. a om
paração com outros paí es o percentual bra ilei
ro demonstra que a ituação poderia er bem 
diferente e que certamente faltam política e 
vontade para e mudar o quadro. a Argentina, 
por exemplo, o índice é de 6% da população ( . l 
milhões, numa população quase cin o veze 
menor que abra ileira) pr ent na unive ida
des; na Itália 8 2%; 12,5% na Alemanha: l-t% 
na França· 22% no Japão e 25% no Estado 
Unido. 

A busca da escola pública pela classe média comprova a extensão da crise social que 
afeta camadas cada vez maiores da população 

Refluxo da classe média 
Reclamam entidade de pro~ ore que a 

universidade pública - a que responde pela qua
lidade do en ino uperior brasileiro - em endo 
impedida de expandir- e. A ênfase governamen
tal é pela expan ão universitária privada. cara e 
reconhecidamente com exceções de qualidade 
duvidosa. A dúvida que cerca o en ino uperior 
brasileiro é se a prioridade e dará à qualidade 
ou à simples quantidade. Diante do comerciali -
mo que afetou o en ino privado, é prudente dis
cutir a oportunidade de se incrementar o cresci
mento universitário pores e ramo. 

D 
uas semanas depois de iniciadas as aulas, as escolas estaduais do Rio 
de Janeiro ainda realizavam matrículas de alunos novos. A procura por 
uma vaga na rede pública atrapalhou o planejamento da Secretaria 

Estadual de Educação (SEE). "Esperávamos uma procura excedente de sete mil 
alunos novos, mas nos deparamos com uma demanda extra de quase 30 mil 
estudantes. São alunos que estão deixando o colégio particular e buscando 
completar sua educação no sistema público", comentou a secretária Lia Faria. 

Neste ano, a SEE implantou um sistema mais moderno de matrículas, que 
podiam ser feitas, numa fase preliminar, via telefone, o que permitiria organizar 
melhor a distribuição dos alunos novos por escolas próximas à residência. Mas 
o número surpreendente de filhos de famílias que já não podem pagar colégio 
particular levou ao engarrafamento nas matrículas e provocou a necessidade 
de convocação de novos professores. 

Devastação no mar 

E 
specialistas brasileiros mostram-se 
preocupados com os estragos pro
vocados por grandes barcos atunei

ros estrangeiros arrendados por empresas 
nacionais e que praticam a chamada pesca 
de cerco. Pelas características da opera
ção, o rendimento econômico é considera
do excelente, com produtividade acima da 
pesca de espinhei ou de isca-viva, as tradi
cionais da frota nacional de 45 barcos. 
Mas, advertem os técnicos, a pesca de 
cerco é devastadora para os estoques, dizi
mando os cardumes e ameaçando a susten
tabilidade do processo. 

"Enquanto a pesca por espinhe] ou por 
isca-viva captura exemplares já adultos, 
em tomo de 50 e 30 quilos, respectivamen
te, e que já se reproduziram, o método cer-

queiro captura exemplares muito jovens, 
em tomo de apenas cinco quilos, e que 
ainda não se reproduziram. Assim, afeta-se 
diretamente a reprodução dos cardumes e, 
a longo prazo, ameaça-se uma atividade 
atuneira rentável na Zona Econômica 
Exclusiva de nosso mar territorial", descre
ve o especialista do lhama José Heriberto 
Meneses Lima, de Pernambuco. 

Um barco arrendado já está em opera
ção e numa única viagem conseguiu 400 
toneladas de atum. Este tipo de operação de 
pesca de cerco é praticado com intensidade 
na costa africana, onde a captura de exem
plares imaturos chega a 70% da carga, o 
que já afeta a reprodução dos cardumes de 
lá. Em 1997, a delegação brasileira na 
Comissão Internacional de Pesca de Atum 

(Iccat) chegou a apresentar proposta de 
proibição do método. Mas, no ano passado, 
o próprio Ministério da Agricultura passou 
a autorizar o arrendamento de grandes bar
cos cerqueiros, contra a opinião do lhama, 
que é o responsável legal pela sustentabili
dade de nossos estoques pesqueiros. 

A atuação dos atuneiros de cerco, a
lém do prejuízo econômico que decorrerá 
do esgotamento dos cardumes, provoca 
um grave efeito social, pois elimina a 
competitividade dos barcos nacionais de 
pesca a espinhe] e isca-viva, onde o fator 
mão-de-obra é de grande peso, represen
tando milhares de empregos, também a
meaçados. O Ministério da Agricultura, 
segundo técnicos, poderá conseguir uma 
produção atuneira maior no curtíssimo 
prazo, mas põe em risco a atividade pes
queira no médio e longo prazos, com pre
juízos nacionais incalculáveis. 



Desastre ecológico 
e responsabilidade empresarial 

O 
vazamento de 1,3 mi
lhão de litros de óleo 
nas águas da Baía de 

Guanabara, no dia 18 de janei
ro, representou um choque de 
múltiplos efeitos, começando 
pelo abalo ao ecossistema lo
cal. Para a Petrobras, que sem
pre se orgulhou de seus cuida
dos com a ecologia, o impacto 
demonstrou que uma rotina de 
inspeção de seus dutos deveria 
fazer parte também da política 
ambiental e revelou a desaten
ção que houve, quando, há três 
anos, o Sindicato dos Petrolei
ros denunciou, sem ser ouvido, 
descuidos na montagem da 
linha subaquática que agora 
estourou. 

Para o Programa de Des
poluição da Baía de Guanabara 
(PDBG), o acidente representa 
atraso de alguns anos no traba
lho de reequilíbrio ecológico 

da região, cujo cronograma já 
anda defasado. E os prejuízos 
se estenderam ainda a pescado
res e aos negócios que depen
diam da freqüência popular às 
praias atingidas. Entre os pre
juízos, deve-se somar também 
a mancha na imagem empresa
rial da Petrobras e a tentativa 
de exploração do acidente co
mo arma de propaganda a fa
vor da privatização da compa
nhia. 

O posicionamento aberto 
da direção da empresa, porém, 
acabou por limitar essa tentati
va de exploração política, uma 
vez que o presidente, Philippe 
Reichstul, adotou uma postura 
de reconhecimento da falha e 
de disposição de reparo ime
diato, mobilizando todo o apa
rato técnico da empresa e esta
belecendo o diálogo com auto
ridades estaduais e a população 

atingida. O superintendente de 
Exploração de Produção, Ro
dolfo Landim, assumiu a tarefa 
de coordenador do Plano Baía 
de Guanabara, com o fim de 
despoluir a área atingida. 

Três semanas após o aci
dente, ao fecharmos esta edi
ção, a Petrobras já conseguira 
recolher 473 mil litros de óleo 
do mar e do canal da Refinaria 
Duque de Caxias, de onde parte 
o duto para a Ilha D'Água - o 
equivalente a um terço do óleo 
vazado. A refinaria já recebera 
4.538 toneladas de resíduos -
mistura de areia, óleo e lixo, 
para reciclagem. Na limpeza 
das praias e rochas estão traba-
1 hando 2.188 pessoas, das 
quais 207 são empregados da 
Petrobras, 1.266 contratadas, 
640 voluntárias e 66 da Com
panhia de Limpeza Urbana do 
Rio de Janeiro (Comlurb). 

A poluente atividade petrolífera exige cuidados redobrados e acidentes como o da Baía de Guanabara 
demonstram que a legislação precisa ser rigorosa e obedecida fielmente, para evitar danos extensos 

Segundo informações do 
Centro de Pesquisas e Desen
volvimento (Cenpes) da Petro
bras, em colaboração com o 
professor Renato Carreira, do 
Departamento de Oceanogra
fia da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (Uerj), a
mostras de água da baía reve
laram baixos índices de conta
minação por óleo, indicando 
que o grosso da poluição ficou 
concentrado na área adjacente 
ao vazamento. 

"Essas amostras foram 
coletadas a partir do dia 28 de 
janeiro último, apenas 1 O dias 
após o vazamento. É impor
tante registrar que na área de 
proteção ambiental de Gua-pi
mirim, foram constatados si
nais menores de poluição por 
óleo combustível", segundo 
informou a Petrobras. A lim
peza se faz em 2 I frentes de 
trabalho nas praias de Mauá, 
município de Magé, e de Pa
quetá e Ilha do Governador, no 
Rio. 

Na reparação dos efeitos 
sociais do acidente ambien
tal, 5.463 pessoas comprova
ram ter direito a uma indeni
zação, porque dependiam de 
atividades relacionadas ao 
mar e que foram prejudicadas 
pelo vazamento de óleo, nas 
localidades de São Gonçalo, 
Mauá, Paquetá, Ilha do Go
vernador, Ramos e Magé. A 
Petrobras pagará a essas pes
soas pelo tempo que durar o 
impedimento do trabalho au
tônomo, variando a mensali
dade, conforme o caso, entre 
150 e 500 reais. 

Segundo a Petrobras, os 
gastos com a descontamina
ção da baía e indenizações 
chegarão a 110 milhões de 
reais. Cento e sessenta e seis 
aves morreram em conse
qüência do banho de óleo, 
mas 93 puderam ser salvas, 
através de cuidadosa limpeza 
anti graxa. 
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Campeão mundial de mortes a bala, o Brasil debate o desarmamento 
civil como estratégia para a redução dos índices de violência 

Procópio Mineiro 

POLÊMICA DAS ARMAS 
ESTÁ NO AR, ENQUANTO 
AS ESTATÍSTICAS CRIMI
NAIS TEIMAM EM SE SU
PERAR. As chacinas passa
ram a rotina diária na 
Grande São Paulo, enquan
to, no Rio, ganham desta
que os assaltos a edifícios 

inteiros, realizados por grupos numerosos de ban
didos, todos muito bem guarnecidos de revólve
res, pistolas, escopetas e até metralhadoras. No 
campo, militantes da reforma agrária queixam-se 
dos pequenos exércitos que garantem os latifún
dios e a grilagem de terras e que promovem a 
expulsão de posseiros e impõem e vigiam o traba
lho escravo. 

Desarmar a população é utopia, dizem os 
defensores de um suposto direito individual de se 
portar um in trumento de ataque para se garantir a 
defesa própria. Proibir a venda e o porte de armas 

é uma necessidade e é factível, alegam, por sua 
vez, os pacifistas. 

Princípios morais e religiosos, argumentos 
jurídicos e políticos, razões econômicas e interes
ses comerciais envolvem o debate em andamento 
no Congresso Nacional. As Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional ainda não conseguiram articular uma 
proposta possível de ser votada no Senado. Uns 
pedem a proibição pura e simples de se comercia
lizar esse tipo de produto e exigem seu recolhi
mento obrigatório, enquanto outros procuram 
demonstrar a necessidade de exceções e a obser
vância do direito adquirido, que permita ao pro
prietário atual de uma arma qualquer a manuten
ção de sua posse. 

Entram também, nas acaloradas análises e de
poimentos, as estatísticas que atribuem às armas 
de fogo a responsabilidade por 90% dos assassina
tos e o poder de estimular a agressividade de quem 
as usa - seriam uma espécie de passaporte para a 
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encrenca. Outros números mo tram o 
prejuízo da violência, indicando que a 
criminalidade representa um cu to o
cial dos mais elevados obrigando a o
ciedades a gastarem por ano 10% do 
Produto Interno Bruto do re pectivo 
países. (No caso do Brasil, uma orna 
fantástica de cerca de 80 bilhões de 
dólare , incluindo o crescente aparato 
policial e um já estrangulado i tema 
carcerário.) 

Segundo dado da Polícia Federal, 
no ano de 

Em São Paulo, policiais de operações especiais exibem um lança-granadas antitanque 
capturado em aç,ão no centro da capital, quando uma quadrilha se preparava para um 
grande assalto. E um exemplo da facilidade em se adquirir armas, mesmo as de guerra 

Emergência 
No ano pas ado, o Movimento 

Viva Rio liderou a campanha "Rio, a
baixe e a arma", que coletou, em cinco 
me e de agitação cívica, 1,2 milhão de 
a inatura de apoio da população à 
proibição total do comércio de armas no 
paf . O re ultado expressivo foi consi
derado um termômetro da opinião pú
blica bra ileira contra os nívei crescen
te de crime . "No Rio de Janeiro, na 
faixa etária de 15 ao J 9 ano , de cada 
dois jovens que mo1Tem, um morre a 
bala", cita Rubem César Fernandes, 
coordenador do Viva Rio. Ele rebate a 
acu ação de ingenuidade, alegando que 
a pesquisa do movimento mostrou que 
ampla maioria da população quer a 
proibição total da comercialização de 
armas, mesmo entendendo que a restri
ção não significará um automático fim 
da violência. 

A topografia acidentada do Rio de 
Janeiro, com morros favelizados domi
nando a paisagem abaixo, onde se 
situam os edifícios residenciais da clas
se média, ajudou a mobilização. São 
cada vez mais freqüentes os tiros a esmo 
que saem lá de cima e se alojam em 
paredes e até em camas nos apartamen
tos, tendo provocado já diversas mortes. 
Tiroteios de horas entre quadrilhas neu
rotizam muita gente, ao tornar inesque
cível o eco dos estampidos no meio da 
escuridão da noite (leia o quadro "Cerro 
Corá, uma operação de guerrilha"). 

Este quadro, com uma ou outra 
adaptação regional, repete-se nas gran
des aglomerações metropolitanas brasi
leiras. No debate sobre o desarmamen
to, causa uma unanimidade - "é preciso 

"Se a arma não é causa, é difícil alguém negar que ela seja 
o principal instrumento da violência, da forma como esta tem 

se manifestado no Brasil" 

Rubem César Fernandes, sociólogo, coordenador do Movimento Viva Rio 
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Cerro Corá e Nova Holanda, 
operações de guerrilha 

O 
ataque à favela de Cerro Corá, 
no bairro do Cosme Velho, no 
Rio de Janeiro, muito noticiado 

pelos meios de comunicação, foi uma 
operação de guerra. 

Cerro Corá, cujo nome relembra a 
batalha da guerra do Paraguai, onde foi 
derrotado e morto Solano López, é uma 
favela em processo de se transformar 
em bairro. Ocupa um morro, limitado 
por outras favelas e em cujas ruas pró
ximas há algumas referências obrigató
rias do Rio de Janeiro: a residência do 
jornalista Roberto Marinho, a casa, tom
bada pelo Patrimônio Histórico, do jor
nalista Austragésilo de Athayde, a anti
ga casa onde residia Oswaldo Aranha e 

a popular igreja de São Judas Tadeu. 
Vive ali uma população de trabalhado
res e também atua uma ativa e bem 
armada base do narcotráfico, disputada 
por assaltos armados, em vários episó
dios anteriores. 

No fim de janeiro, cerca de 60 nar
cotraficantes atacaram a favela, matan
do seis pessoas, quase todas reconheci
damente ligadas ao tráfico. O que cha
mou atenção de autoridades que enfren
tam o crime no Rio foi a organização e o 
poderoso aparato militar do ataque. 

Os atacantes eram procedentes de 
várias favelas e conduzidos em um com
boio de kombis, usavam armas de gros
so calibre e atuavam sob um comando 

A retirada de um dos cadáveres, na saída da Nova Holanda, 
é repetitiva: acontece no dia a dia, após confrontos armados 

unificado, com táticas 
de guerrilha urbana. 

"É uma etapa 
mais avançada da 
organização do crime 
que atua no país", 
comentou uma autori
dade militar que ana
lisou o episódio. 

Ainda nem bem 
cessara a troca de fo
go em Cerro Corá, um 
outro episódio, classi
ficado como "ensaio 
de guerrilha urbana", 
ocorria na favela Nova 
Holanda, no chamado 

Complexo da Maré, um emaranhado de 
16 favelas. 

Uma operação envolvendo deze
nas de pessoas vestidas com roupas 
militares, usando aparelhos de trans
missão, armas pesadas e atuando com 
táticas de guerrilha urbana, que invadi
ram à noite a favela, matando seis 
jovens ligados ao narcotráfico. Para se 
ter uma idéia da operação, foram ne
cessários mais de 700 policiais militares 
para, já pela manhã, ocupar a favela. A 
ocupação total da área mobilizou 800 
policiais militares e civis. Foi noticiado 
que haveria indícios de que angolanos 
asilados no Brasil e que participaram da 
luta armada, que há mais de 20 anos se 
verifica em Angola, estariam cooperan
do na preparação dos grupos armados. 
Líderes da comunidade de angolanos 
no Rio consideram a versão totalmente 
sem fundamento. No mesmo sentido o
pinaram porta-vozes da Caritas, que 
tem muito contato com estrangeiros re
fugiados no Brasil, e autoridades poli
ciais do estado. 

O governo angolano, através de 
sua embaixada em Brasília e do cônsul 
geral no Rio, protestou veementemente 
contra essa versão. Isso levou o gover
nador Anthony Garotinho a receber o 
cônsul e pedir desculpas a Angola. 

"Os policiais agiram de forma in
sensata, racista, discriminatória e extra
polaram de suas funções, quando acu
saram os imigrantes de estarem a servi
ço de traficantes de droga", disse. O 
cônsul Ismael Diogo da Silva aceitou o 
pedido de desculpas, dando por encer
rado o incidente diplomático. 

11Em termos de segurança pública, estamos ainda na Idade 
da Pedra. Ao longo dos anos, nossas polícias foram esquecidas 

-e estão em completo abandono11 
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Antônio Marcos Moraes de Barros, 
presidente da Cia. Brasileira de Cartuchos 
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acabar com is o" - e provoca dua po i
ções antagônica . De um lado, o exem
plo serve para que o grupo pomba om
prove a urgência da proibição total de 
armas em poder de civi . Do outro lado. 
a mesma ituação leva o grupo gavião a 
alegar que o veto à arma apena atin
girá o cidadão de bem. poi a quadri
lhas continuarão a aperfeiçoar eu ar
senai da me ma maneira como hoje o 
fazem: pelo contrabando. pelo roubo e 
até pela corrupção policial. 

Falso argumento 
"Este é um fal o argumento. u ad 

por quem não quer fazer nada". rebate o 
governador do Rio de Janeiro, Anthon • 
Garotinho, um defen or do fim da ar
mas. "Em primeiro lugar. num paí om 
veto à comercialização de armas, o con
trabando e toma muito mai difí il. Em 
egundo lugar o que e de e ter em 

mente é o que as estatí ticas no mo -
trarn: po uir arma, portar arma, aumen
ta em muito a po ibilidade de inciden
tes fatai . É um fator p icológico, poi a 
pessoa armada e ente podera a e ca
paz de revidar com suces o em qualquer 
circunstância. Por i so, exi tem es e 
números que indicam que o assassina
tos no país são cometidos, em 90% do 
caso , com armas de fogo." (Leia artigo 
do governador Garotinho na página 22) 

O secretário-executivo do Instituto 
Latino-Americano das Nações Unidas 
pela Prevenção do Delito e Tratamento 
de Delinqüentes (Ilanud), Oscar Vilhena 
Vieira, segue o raciocínio do governa
dor do Rio. Citando estudos da ONU, 
apontou que os homicídios no Brasil 
chegam a 46 mil por ano, dos quais 41 

Esta po i ão oin ide, igualment , 
om a do e ·-mini tr da Ju tiça e ena

dor Renan Calheiro (PMDB-AL), r !a
tor da Comi ão de Con titui ão 
Ju ti a do S nado. Para ele, a pr ibição 
da enda de arma . njugada om a 
entrega à autoridade da arma · hoje 
em poder do público, me mo a legali
zada , é o anlinho mai apropriado pa
ra baixar a criminalidade. "Se enta por 
ento do crime no Rio de Janeiro e em 
ão Paulo ão ometido por motivo 

banai ", argumenta o enador alagoano. 
E lembra ainda que e te crime em 
au a ó ocorrem porque um do envol

vido porta arma de fogo e que 83% da 
armas ilegai apreendida ão de fabri
cação nacional e de calibre 38. 

Já o enador Pedro Piva (PSDB
SP), relator da Comi ão de Relações 
Exteriore e Defe a acional, discorda 
da entrega de armas legais e considera 
que e devem abrir exceções, que con
templem o pe soai ligado à área de se
gurança (policiai e guardas) e vigilan
tes de propriedades rurais. 

O presidente da Associação Nacio
nal de Indústrias de Armas e Munições, 
Carlos Alberto Murgel, também presi
dente da fabricante Taurus, diz conside
rar que o combate real à violência e cri
minalidade não passa pela proibição de 
armas, mas pela instituição de "políticas 
eficientes que ataq11em as verdadeiras 
causas do fenômeno da violência, o que 
implica, necessariamente, atuar com fir
meza e detemlinação na direção de três 

grandes objetivos: no combate à impuni
dade, para deixar claro que o crime não 
compensa; no reaparelhamento e na mo
dernização do istema de segurança pú
blica e na recuperação de nossos valores 
ético e morais." 

Os defensores do acesso às armas 
também gostam de citar o professor 
John Lott Jr., da Universidade de Chica
go, autor de Mais armas, menos crimes: 
entendendo criminalidade e legislações 
sobre o controle de armas", partidário 
da tese de que uma população armada 
inibe os criminosos. Segundo o pesqui
sador, o caso norte-americano mostraria 
que "as leis do controle de armas redu
ziram visivelmente a posse de armas em 
alguns estados, com o resultado de que, 
para cada redução de 1 % da posse de 

110 Brasil, segundo a ONU, é campeão mundial em homicídios 
por arma de fogo: aqui se cometem 10% 

. . 

de todos os assassinatos a bala no mundo" 

Senador Renan Calheiros, ex-ministro da Justiça 
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País onde possuir arma e saber at/rar 
é motivo de orgulho familiar, os EUA 
convivem com chacinas periódicas: acima, 
três exemplos em 1999: crianças de creche 
são retiradas após terem cinco coleguinhas 
feridos por um atirador desconhecido; em 
Fort Worth, Texas, socorro a um dos muitos 
baleados numa igreja, onde um atirador 
matou sete; e o adolescente Kipland Phillip 
Kinkel, 15 anos, que matou dois e feriu 23 
em sua escola de Springfield, Oregon, 
usando dois revólveres e um rifle 

armas, houve um aumento de 3% dos 
crimes violentos. Nacionalmente (nos 
Estados Unidos-NR), as taxas de posse 
de armas durante a década de 60 e anos 
70 permaneceram razoavelmente cons
tantes, enquanto as taxas de crime vio
lento dispararam. Na década de 90, a 
posse de armas cresceu, ao mesmo 
tempo que nós testemunhamos reduções 
dramáticas da criminalidade." 

Esta é também a tese do presiden
te da Companhia Brasileira de Cartu
chos, Antônio Marcos Moraes de Bar-

ros, que procura desvincular a causali
dade entre posse de armas e crime. "Re
pito aqui os números publicados pela 
ONU: no Brasil, 8 em cada 1.000 habi
tantes têm uma arma; no Canadá, 
102,3; na Alemanha, 122; na Nova 
Zelândia, 112. Nesses países, a taxa de 
criminalidade é abaixo de um por 100 
mil, enquanto no Brasil é de 25,78. E
xistem dez vezes menos armas e 25 ve
zes mais homicídios no Brasil", cita o 
presidente da CBC. Numa comparação 
interna, lembra que 5% da população 

" ... num país com veto à comercialização de armas, o contrabando 
se torna muito mais difícil. Em segundo lugar, o que se deve ter 

em mente é o que as estatísticas nos mostram: possuir arma, por
tar arma, aumenta em muito a possibilidade de incidentes fatais" 

Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro 
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evantamentos em diver
sos pontos do país de
monstram que a crimi

nalidade armada experimen
tou uma espécie de desabro
char nos últimos seis anos. 
Os números não mentem, 
mas não falam, só insinuam 
que a era do real tem algo a 
ver com essa situação. Talvez 
o desemprego decorrente 
das políticas neoliberais for
neça uma explicação, ao lado 
de outras causas. 

Mas o fato é que os 
números mostram a escala 
crescente do crime. Por 
exemplo, só no item chacina, 
na Grande São Paulo, houve 
47 em 1997 (dez delas consi
deradas de responsabilidade 
do tráfico de drogas), pulan
do para 89 em 1998 (34 cau
sadas pelo tráfico), repetin
do-se a mesma proporção 
em 1999. 

Estatísticas da polícia 
paulista mostram que os rou
bos armados em 1997 foram 
79% superiores aos índices 
de 1992, cinco anos antes, 
enquanto os homicídios com 
armas de fogo subiram 29% 
na mesma fase. Em 1996, a 
cidade de Diadema, na Gran
de São Paulo, estabeleceu o 
recorde, com 92 mortes por 
100 mil habitantes, superan
do Cali, na Colômbia, sede 
de um dos mais ativos cartéis 

era do 
de droga, cuja média ficou 
em 91 assassinatos por 100 
mil habitantes. 

Em números absolutos, 
os homicídios em São Paulo, 
quase todos a bala, seguem 
linha ascendente: 4. 784 em 
1997, 5.257 em 1998 e 5.705 
em 1999. 

Em Minas Gerais, estudo 
da Fundação João Pinheiro 
ilustra igualmente o 
período: •o crime de 
roubo a mão armada 
também apresenta 
forte tendência de 
crescimento para o 
período analisado 
(1986-98), apresen
tando um aumento de 
mais de 100% entre os 
anos de 1996 e 1998. 
Os municípios de Belo 
Horizonte, Contagem, 

real 
Uberlândia, Juiz de Fora, 
Governador Valadares, Ube
raba e lpatinga concentram, 
juntos, mais de 70% de todas 
as ocorrências do estado." 

Quanto aos homicídios 
em Minas, o mesmo estudo 
demonstra que "deve-se des
tacar que no município de 
Belo Horizonte houve um 
crescimento expressivo da 

incidência de homicídios em 
1998, da ordem de 40% em 
apenas um ano." 

"A taxa de crimes contra 
o patrimônio, que em 1986 
era de 41 ocorrências por 
100.000 habitantes, alcança, 
em 1998, o patamar de 174 
ocorrências por 100.000 ha
bitantes, representando um 
aumento superior a 300% no 
período." 

Outro estudo, este do 
Grupo de Estudos sobre 
Criminalidade e Controle 
Social, da UFMG, constata 
que "se considerarmos o 
período como um todo, de 
1986 a 1997, Minas Gerais 
tem assistido a um significati
vo aumento de suas taxas de 
criminalidade violenta. Em 
1986, a taxa de crimes violen
tos por 100.000 habitantes 
era de 98, chegando ao final 
do período, em 1997, com 
uma taxa de 193, o que cor
responde a um aumento de 
quase 100% na incidência da 
criminalidade violenta. Em 
termos absolutos, o salto foi 
de 14.122 ocorrências em 
1986 para 32.477 ocorrên
cias em 1997." 

A violência rural não pode ser 
esquecida: no sul do Pará, 
famílias aguardam acesso a 
um pedaço de terra, depois 
de expulsos de posses por 
jagunços armados. Acima, 
cruzes onde se deu a chacina 
de Eldorado dos Carajás 

"O Sinarm é um sistema muito bom, mas não é tudo, 
já que não atende a toda a necessidade 

de controle das armas no Brasil" 

Delegado Wantuir Jacini, vice-diretor da Polícia Federal 
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do Rio declaram possuir armas, enquan
to são 15% os gaúchos armados. Mas a 
média de homicídios no Rio é de 59,9 
por 100 mil habitante , enquanto no Rio 
Grande do Sul, onde circulam três vezes 
mais revólveres, os crimes de morte a
presentam a média de 16 por 100 mil, 
quatro vezes menos. 

A origem 
Linha de raciocínio semelhante foi 

defendida no Senado pelo representante 
da Associação Nacional de Proprietá
rios e Comerciantes de Armas (Anpca), 
Marcelo Torres. "Dos projetos ora em a
nálise nesta Casa e na Câmara, nenhum 
sugere qualquer medida de combate efe
tivo às causas reais da criminalidade, 
como as vergonhosas diferenças sociais 
entre as diferentes camadas da popula
ção e a miséria acintosa das periferias 
dos grandes centros urbanos, além dos 
permanentes bolsões de desigualdades 
de toda sorte entre os cidadãos simples, 
e os privilegiados. Todos os que não dis
pomos de segurança armada, seja esta 
provida pelo Estado - no caso de seus 
dignitários e autoridades - ou paga a 
peso de ouro, tampouco podemos refu
giar-nos em verdadeiros bunkers, como 
os que povoam os condomínios de luxo 
e os bairros nobres das grandes cidades 
brasileiras", disse o representante da 
Anpca. 

"Ao encerrar-se o comércio legal -
e controlado pelo Estado - abrir-se.,ão as 
portas para a instalação definitiva do trá
fico de armas institucional no Brasil, 
uma vez que o Estado terá aberto mão da 
via legal do controle da posse e uso de 
armas, quais sejam, os registros policiais 

Com uma submetralhadora, que adquiriu sem grande espera, o estudante de medicina 
Mateus da Costa Meira matou três pessoas e feriu cinco, em 3 de novembro de 1999, 
neste cinema do Morumbi Shopping, em São Paulo. Copiou com exatidão cenas de um 
jogo eletrônico no qual o herói invade uma sala de projeção para limpá-la dos inimigos 

e militares tanto de proprietários, como 
fabricantes e comerciantes", previu 
Marcelo Torres. 

Ele definiu como "tese relacional 
absurda" a que liga a posse de armas 
legalizadas com a intensificação do 
crime, pois considera que os crimino
sos usam armas adquiridas de forma i
legal. "Não serão afetados pelo desar
mamento civil aqueles a quem se pro
cura atingir: os criminosos. É mais do 
que evidente que nenhum meliante 
adquire suas armas em lojas legais! 
Como então estes as obtém? Talvez 
uma das respostas possíveis se encon
tre nas estatísticas de armas apreendi
das. Somente no ano passado, no esta
do do Rio de Janeiro, as firmas de 

segurança 'perderam' cerca de 13.000 
armas. Para onde vão estas armas? É 
um descalabro imaginar que se extra
viaram mais do que o dobro das armas 
vendidas em todo o ano de 1998." 

Explosão de crimes 
O representante dos proprietários e 

comerciantes de armas insiste que "o 
que temos em nosso país não é um pro
blema de excesso ou mau uso de armas: 
temos um gravíssimo problema social, 
aliás, problemas, que acabam por ex
plodir em crimes como os que têm cho
cado a sociedade brasileira. É verdade 
que hoje as metrópoles sofrem de vio
lência endêmica. 

"Dos projetos ora em análise nesta Casa e na Câmara, nenhum 
sugere qualquer medida de combate efetivo às causas reais 
da criminalidade, como as vergonhosas diferenças sociais 

entre as diferentes camadas da população" 
Marcelo Torres, representante da Associação Nacional de Proprietários e Comerciantes de Armas 
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Em conjunto residencial popular no Rio de Janeiro, viaturas marcam a presença do Exército em operações contra o tráfico de drogas, 
em 1996, objetivando ainda recuperar armamentos militares subtraídos de seus paiós e repassados às quadrilhas. As operações deram 
magros resultados e fortaleceram a corrente contrária à presença do Exército em operações policiais dentro do país 

O que não é verdadeiro é a relação 
desenhada pelos proponente do desar
mamento entre crime, violência e armas 
de fogo, no tocante aos cidadãos de 
bem", alega Marcelo Torres. "A As
sociaçao acional de Proprietários e 
Comerciantes de Armas não prega o 
armamento geral da população para fins 
de defesa própria, pois reconhecemos 
estas particularidades, além de manter
mos a posição de que o uso eficiente e 
seguro de armas depende fundamental
mente de cada indivíduo, e não é possí
vel impor a ninguém tal decisão. Mas 
também cremos que não se pode usur
par dos cidadãos de bem, homens e 

mulheres deste país, o livre arbítrio e 
acesso a armas de fogo que possam via
bilizar sua legítima defesa, em caso de 
extrema necessidade." 

Segundo estes defensores da atual 
legislação, o Brasil pode ser considera
do um país desarmado, pois os registros 
oficiais apontam a existência de apenas 
1,8 milhão de proprietários de armas, 
correspondendo a cerca de 1,5% da 
população do país. Alegam que, na 
Suíça, por exemplo, a proporção é de 
100%: há uma arma por habitante. 
Dizem ainda que o Sistema Nacional de 
Armas (Sinarm), que controle a comer
cialização e posse de armas, é eficiente 

"No Rio de Janeiro, 

e que toda a legislação referente ao tema 
- Lei 9.437/97 - foi aprovada há apenas 
três anos. Já os regulamentos militares 
sobre o assunto levaram oito anos de a
nálises e foram assinados pelo presiden
te da República em março do ano passa
do, o que tomaria o Brasil um dos paí
ses com a legislação mais atualizada 
sobre o tema. 

Mas, o vice-diretor da Polícia Fede
ral, delegado Wantuir Jacini, faz um re
paro, pois considera que o Sinarm não 
consegue atender plenamente ao contro
le de armas no país. Ao falar aos senado
res, o policial lembrou que apenas 12 
estados estão interligados ao Sinarm, 

na faixa etária de 15 aos 19 anos, 
de cada dois jovens que morrem, 

um morre a bala" 
Rubem César Fernandes, coordenndor do Viva Rio 

Clll!illlS 116 ~ Jan I fev 2000 



A ironia dos atiradores 

G 
ente que gosta de armas 
ou os simplesmente céti
cos da eficiência do desar

mamento associam-se em diversas 
organizações regionais ou de âm
bito nacional. 

Sobre o atual debate da ques
tão, recorrem aos ditames constitu
cionais sobre os direitos individuais 
e a estudos que comprovariam a 
ineficiência do desarmamento e 
um erro de enfoque da questão, 
pois consideram que a criminalida
de estaria associada ao aguçamen
to da miséria no país e não à pre
sença de armas em si. 

faltando ainda outros 15, cujos dados 
sobre circulação de armas continuam 
fora de controle, entre os quais São 
Paulo e Paraná, além das unidades de 
fronteira Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, 
além de outros. 

O debate, como se vê, é intrincado 
e os dois lados lançam argumentos pon
deráveis. São freqüentes os casos-de aci
dentes com armas, por um lado, e é con
senso que a marginalidade adquire as 
que usa no crime por meios ilícitos, seja 
por contrabando, seja por roubo ou des
vio de instituições policiais ou militares. 

Ambos os lados concordam, no 
entanto, que os índices de criminalida
de se alimentam da intensa crise social 
nos aglomerados metropolitanos nacio-

No entanto, os atiradores es
tão recorrendo a uma arma inespe
rada: a ironia. 

Em suas publicações e na 
Internet, estão divulgando dois mo
delos de cartaz, semelhantes àque
le do "é proibido fumar neste local" 
· o círculo vermelho e, no lugar do 
cigarro, uma arma cortada pela 
barr~ diagonal, com os dizeres: 
"Nesta empresa (ou nesta residên
cia) não usamos armas". 

"Esta é a nossa contribuição à 
campanha do desarmamento · 
ponha este cartaz na porta de casa 
ou de sua empresa", divertem-se. 

nais, decorrentes da ausência de políti
cas apropriadas para o atendimento das 
neces idades da coletividade. Tanto 
que o senador Renan Calheiros, parti
dário, como o governador Antony 
Garotinho, da proibição total do 
comércio e porte de armas, reconhece 
que desarmar não extingue por si só a 
criminalidade. 

Clamor e temor 
nacional 

Nos governos federal e estaduais, 
no Parlamento, nas entidades especia
lizadas, na sociedade, nas ruas, o pro
blema da violência, um desafio nacio
nal , é um debate permanente em que 
se mesclam responsabilidades públi-

cas, as preocupações do que lutam 
contra o crime organizado e pelos di
reitos humanos e, também, os que, co
mo fabricantes ou vendedores, defen
dem a permanência do armamento in
discriminado. 

No Senado, registram-se nas co
missões debates acalorados e se suce
dem as audiências públicas. 

Na Câmara funcionam, além de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
duas comissões especiais, a que investi
ga o narcotráfico, com notáveis resulta
dos no seu trabalho, e a da violência e 
segurança, que deve examinar em pro
fundidade a situação no país e indicar 
políticas públicas e medidas concretas 
para enfrentar o problema. 

Por exemplo: qual o papel do siste
ma educativo e dos meios de comunica
ção na proliferação do crime? As polí
cias civis e militares devem fundir-se? 
Deve ser criado uma Guarda Nacional? 
Qual a tarefa das Forças Armadas no 
combate ao crime organizado e os limi
tes de sua intervenção? Como enfrentar 
o problema do contrabando, principal
mente de origem paraguaia? 

Não há dúvida de que todas essas 
iniciativas são impulsionadas pelo cla
mor nacional para que se enfrente deci
didamente o universo do crime. 

Não só no Brasil, mas também no 
exterior, já se conceitua essa situação 
como uma guerra civil não-declarada, 
que é cada dia mais grave e extensa, 
em que estão em jogo, sobretudo a 
partir da crescente presença do narco
tráfico, imensos interesses financeiros 
e na qual se empregam custosas armas 
de alta sofisticação técnica e poder de 
fogo. • 

É consenso que a marginalidade adquire 
por meios ilícitos as armas que usa no crime, 

seja por contrabando, seja por roubo ou desvio 
de instituições policiais ou militares. Os homicídios a bala em 

dez anos chegam a 41 O mil, média superior a de guerras 
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• Po su1r arma 
aumenta 

a egurança 
Anthony Garotinho 

O 
d armamento da popula ão 
representa inegável fator d 
aumento da eguran a públi-
ca, poi a venda de armas é 
feita totalmente em ontrole 

em no o paí o que ó reforça o arsenai 
do crime. A im pen o e con idero e tar 
de acordo com a opinião pública do meu 
estado. A campanha "Rio, abaixe es a ar
ma", que mobilizou toda a cidadania 
comprovou a atitude pacifi ta de no a 
gente que ub creveu aquele manifesto 
com mai de 1,2 milbão de as inaturas a 
favor da proibição total de es in trumen
to letai . Aponto dois aspecto , que julgo 
básicos na proliferação de armas no paí : 
primeiro, o esquema de contrabando ori
undo do Paraguai; segundo, a falta de con
trole de vendas por parte dos fabricantes 
nacionais. 

A questão paraguaia 
Precisamos reconhecer que o gover

no brasileiro age com excessiva desaten
ção quanto ao perigo que representa a 
entrada no país de armamento contraban-

d ad do Paraguai. É ilu trati o aqui ci
tar o e emplo do go erno norte-ameri
ano, a re peito da me ma ituação. Em 
tembro de 1996, o Departamento de 

Estado u pendeu toda a licença de 
e ·portação de revólvere , pistola , rifles, 
componentes e munição para o Paraguai. 

A medida foi tomada em resposta à 
preocupação quanto ao fluxo ilegal des-
es produto de ataque, do Paraguai para 

outro paí es. Proibiu a emis ão de no
va licenças de venda até que o governo 
paraguaio implementa e um si tema 
apropriado de controle, a fim de frear 
exportações ilegais. Washington con
cluiu que o armamento vendido a As-
unção atravessava as fronteiras clan

destinamente e abastecia os criminosos 
no Brasil. 

Até hoje, é verdade, o governo pa
raguaio se recusa a pôr em execução o 
plano conjunto de controle do fluxo des
se material mortal, mas a preocupação 
norte-americana foi exemplar como ati
tude de governo. Em contraste, verifica
mos o descaso com que o tema vem 
sendo tratado pelo governo brasileiro, 
que deveria comportar-se como o princi
pal interessado. 

O controle interno 
Ma nem só do tráfico paraguaio 

vive a facilidade de armamento para o 
crime no Bra il. É preci o reconhecer 
uma relação estreita entre a liberalidade 
de eu comércio interno e os índices de 
mortes provocadas com o emprego des
se instrumento de ataque pessoal. 

Do total de homicídios praticados 
no Brasil, em 88,3% do casos há uso de 
armas de fogo. Nos Estados Unidos, ou
tro país de legislação liberal no assunto, 
elas respondem por 69,7% dos homicí
dios. O índices são bem menores, po
rém, naqueles países onde se limita a 
posse desse tipo de objeto letal: na Grã
Bretanha, homicídios por arma de fogo 
não passam de 9% e, no Japão, ficam em 
4,5%. Verifica-se, pois, que a pura e sim
ples liberação da utilização provoca i
menso impacto da participação das ar
mas de fogo no total de homicídios re
gistrados, sem contar que leva ao cresci
mento desse tipo de crime de morte. 

As fábricas nacionais vendem sua 
produção de forma leviana, irresponsá
vel, e provocam assim danos irrepará
veis à vida de milhares de famílias brasi-

"Do total de homicídios praticados no Brasil, 
em 88,3% dos casos há uso de armas de fogo ... 

Os índices são bem menores, porém, naqueles países 
onde se limita a posse desse tipo de objeto letal" 
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!eiras, Lodos os anos. A prova desta afir
mação é que a maioria do armamento a
preendido com criminosos mostra a 
venda irregular como origem, o que jus
tifica, por si mesmo, atribuir a responsa
bilidade legal aos fabricantes . Sobre is
to, aliás, já orientei a Procuradoria do 
Estado do Rio de Janeiro a mover ações 
judiciais de responsabilização penal des
sas fábricas e de seus responsáveis. 

Sete princípios 
Há sete princípios que reforçam 

nossa certeza da absoluta e urgente 
necessidade do desarmamento. São prin
cípios claros, insofi smáveis, que põem 
por terra as tese daqueles que, movido 
por interesses particulares e até anti- o
ciais ou por equívoco, defendem uma 
pretensa liberdade de qualquer cidadão a 
adquirir e portar armas. 

O primeiro princípio é o de que não 
pode existir um direito individual ab olu
to para . alguém po1tar es es objetos de 
ataque. O segundo é que as armas de 
fogo provocam enorme custo social, em 
termos de vida humanas - através de 
a sassinatos, suicídios e acidentes - e de 
dispêndio de recur os públicos no apara
to penal conseqüente, como confirmam 
as estatísticas. O terceiro princípio é que 
os lugares, onde há ampla disponibilida
de desse instrumento letai , apresen
tam taxas de homicídio uperiore . O 
quarto indica que a simple presença de 
arma aumenta a possibilidade de qual
quer discussão terminar de forma trágica. 

O quinto princípio demon tra- e 
igualmente irrebatível: as armas de fogo 
são mais usadas para a prática de crime 
do que para a defesa de vítimas. O sexto 

mostra que o possuidor de um instru
mento desse corre maior risco de se 
envolver em acidente fatal do que uma 
pessoa que anda desarmada. E o sétimo 
princípio, também demonstrado por es
tatísticas, é que um possuidor de arma a 
usa, muitas vezes, para alvejar pessoas 
conhecidas, inclusive familiares, e, com 
mais freqüência, para vitimar mulheres. 

Estes conceitos, validados pelos fa
tos e analisados pelos estudiosos do fe
nômeno da violência, confirmam que ca
recem de razão os que acham que todo 
ser humano nasce com o direito natural 
de possuir uma arma de fogo. Também 
falta razão aos que alegam que o núme
ro de crimes não justifica o controle, 
porque maior número de mortes ocorre, 
por exemplo, em acidentes de trânsito e 
que, nem por isso, se pensa em proibir a 
circulação de automóveis. 

Quem argumenta dessa fo rma quer 
impor-se pelo absurdo. Não responde e 
foge à questão central de que à prolifera
ção corresponde um aumento de riscos. 

Dado estatísticos noite-americanos 
registram um milhão de mortes por armas 
de fogo no espaço de 50 ano , entre 1933 
e 1982 - à média de 20 mil mortes a tiro 
anuais ou 54,6 por dia. Em 1995, chegou 
a 36 mil o número de mortes por armas de 
fogo naquele país. O custo social desse 
fenômeno macabro foi avaliado, em 
1990, em 20,4 bilhões de dólares por ano. 

Campeão mundial de homicídios a 
tiros, os E tados Unidos chegam a ter 
uma taxa de mortalidade até 19 vezes 
superior à dos outros 25 países mais 1icos, 
segundo estudo do Center for Disease 
Control and Prevention. Não por acaso, 
aquele é o país onde há verdadeiro culto à 
posse de armas e onde se pratica a maior 

liberalidade em seu comércio - 25% dos 
adultos são donos de uma ou mais armas. 
Torna-se clara, assim, a relação entre a 
facilidade de se armar e o aumento esta
tístico de mortes por tal meio. 

Alguns recusam a evidência de que 
é a presença de uma arma que faz a oca
sião da maioria dos crimes. Afirmam 
estes que um revólver teria uma conota
ção neutra, pois o crime decorreria de 
uma tendência homicida de determina
das pessoas. Ora, se fosse verdade, esta
tísticas norte-americanas não indicariam 
que, em agressões intrafarniliares, a pos
si bilidade de morte é 12 vezes maior, 
quando há presença de arma de fogo. 

É preciso, igualmente, recusar a 
idéia de que, armado, o cidadão ordeiro 
estaria melhor defendido contra os mar
ginais. De novo, as próprias estatísticas 
norte-americanas falam: dados de 1995 
comprovam que, para cada cidadão 
ordeiro e armado que conseguiu defen
der-se de algum marginal que o ameaça
va, houve 131 desses cidadãos elimina
dos a tiros. Pesquisa publicada no New 
England Journa/ of Medicine demons
trou que famílias possuidoras de alguma 
arma têm quase três vezes mais possibi
lidades de verem algum integrante as
sassinado. A conclusão, pois, é definiti
va: possuir revólver, pistola, rifle, não 
aumenta a segurança de ninguém. 

O Brasil deve copiar os bons e não 
os maus exemplos. Nossa legislação 
deve seguir a li nha dos países que deter
minam restrições ao porte de armas. 
Neles as mortes por tiros são em menor 
número e a criminalidade é reduzida. • 

A11tho11y Garoti11/ro é governador do estado 
do Rio de Ja11eiro 

"O Brasil não pode continuar permitindo que armas 
sejam exportadas para o Paraguai e contrabandeadas 

de volta, e muito menos que sejam vendidas 
sem controle dentro do país" 
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rlamemtarre 
na disputa pelas prefeituras 

Muitos parlamentares planejam entrar na corrida pelas prefeituras. 
Mais de 90 estão em campanha aberta e já se declararam 
pré-candidatos; alguns tentarão se eleger em cidades como 

São Paulo, Recife e Porto Alegre 

Memélia Moreira 

A 
partir de julho, cerca de 130 
parlamentare , um número 
que ainda pode aumentar 
ou diminuir, vão deixar o 
Congres o para entrar na 

di puta pelas prefeituras municipais e, 
em pouco casos, vice-prefeituras. De -
tes, 93 já estão em plena campanha. O 
partido com o maior número de candi
datos, proporcionalmente, é o PPS. Dos 
13 deputados deste partido, dez querem 
administrar cidades do porte de Recife, 
onde o senador Carlos Wilson, que já 
exerceu o governo de Pernambuco, pre
tende assumir a prefeitura, fonnando 
bases para eleger seu candidato à presi
dência da República, Ciro Gomes. São 
Paulo também está na mira do PPS, 
onde o deputado Émerson Kapaz, que 
deixou o PSDB no ano passado, já co
meçou sua campanha e, caso não che
gue ao segundo turno, não descarta pos
sibilidade de alianças com o PSB ou o 
PT. Kapaz vai disputar a prefeitura da 
capital paulista com seus colegas Luíza 
Erundina, do PSB, e o jurista José Ro
berto Battochio, do PDT. 

O PSDB quer concentrar suas can
didaturas às capitais e cidades, e o PFL, 

um do trê grande partido 
do Congre o, com mai de 
90 deputado , e tá lançando 
15 candidato . Entre ele , o 
novo pefeli ta, Moroni Tor
gan, que pretende ocupar a 
prefeitura de Fortaleza, en
quanto no PT chegam a 17 os 
candidato congre i tas, em 
diferentes e tados. O PTB 
gaúcho tem como candidato 
Caio RieUa, que quer ser pre
feito de Uruguaiana. E, histo
ricamente trabalhista, preten
de o apoio do PDT em Uru
guaiana e não descarta a pos
sibilidade de uma aliança na 
disputa em Porto Alegre. 

A ex-ministra Yeda Cru
sius, hoje deputada do PSDB 
gaúcho, vai entrar na disputa 

em Porto Alegre, onde en- Yeda Crusius: as capitais estão bem de finanças 
frentará seu colega Alceu 
Collares, candidato do PDT e 
ex-governador do estado. O Partido De
mocrático Trabalhista está levando boa 
parte de seus candidatos às eleições mu
nicipais. O número maior de candidatos 
é no Rio de Janeiro, mas há também em 
São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Jandira Feghalli (RJ) e [nácio Ar
ruda são os dois únicos candidatos do 

PCdoB. Arruda entra no páreo pela pre
feitura de Fortaleza e Jandira quer se 
tornar a primeira mulher prefeita do Rio 
de Janeiro. Vai enfrentar seus colegas 
Alexandre Cardoso, do PSB, e Airton 
Xerez, do PPS. E, possivelmente o 
deputado Bispo Rodrigues, do PL, o 
partido fundado pelo recentemente fale-



cido ex-deputado Álvaro Valle. Até a
gora, esta candidatura não foi formali
zada. E o PPB vai levar até seu líder, O
delmo Leão (MG), para as urnas este 
ano, em Uberlândia. 

Prioridades 
Mesmo com discursos diferentes, 

as prioridades da campanha de cada um 
destes candidatos estão voltadas para o 
binômio saúde-educação. A política 
ambiental só foi citada por Caio Riella. 
Além da questão ecológica, Riella quer 
transformar Uruguaiana em pólo turísti
co e portal do Mercosul. A outra seme
lhança entre os candidatos congressistas 
é que todos eles pretendem redirecionar 
os gastos públicos, para sanear as finan
ças dos municípios. E a deputada Yeda 
Crusius garante que o saneamento das 
despesas é "o maior desafio para um po
lítico". 

Um dos mais assíduos oradores da 
tribuna da Câmara, o deputado Dr. Hé
lio (PDT-SP), que é médico, pretende 
mudar as relações do Sistema Unico de 
Saúde para atender melhor a população 
carente de Campinas. Com um ano de 
mandato, Dr. Hélio apresentou mais de 
cinco projetos de lei voltados para a 
política de Saúde brasileira. 

A prática do orçamento participa
tivo, arma do Partido dos Trabalhadores 
nas prefeituras que administra, é citada 
até pelo candidato Luciano Castro, do 
PFL, candidato à prefeitura de Boa Vis
ta, capital de Roraima e que está em se
gundo lugar nas pesquisas. 

Os candidatos que já estão em 
campanha destinaram verbas para os 
municípios nos quais concorrem. É o 
caso de Alísio Santos (PSDB-ES), can
didato à prefeitura de Cariacica, que 
destinou R$ 1, 1 milhão para seu muni
cípio, e Albérico Cordeiro, do PTB ala
goano, que mandou a mesma quantia 
para Palmeira dos Índios, cidade que 
quer governar. 

Cada um destes candidatos res
pondeu a duas perguntas de cadernos. 
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Uma sobre a questão das 
finanças e outra sobre as prio
ridades do governo. A seguir, 
as respostas: 

JANDIRA FEGHALLI 
(PcdoB) - candidata à prefei
tura do Rio de Janeiro 

- A situação dos muni
cípios - Os municípios estão 
falindo, não por falta de di
nheiro, mas porque as autori
dades estão comprometendo 
a aplicação de recursos para 
pagar o capital financeiro. O 
que precisa é mudar o projeto 
e destinar as verbas para exe
cução de políticas sociais. 

IPOLÍTICA 

- Prioridade de gover- Jandira Feghalli: prioridade para as políticas sociais 

no - Ninguém está ouvindo o 
discurso básico. Vou falar de História. 
Mostrar aos eleitores com quais pes
soas vou trabalhar e trabalhar pela uni
dade da esquerda. Quero uma campa
nha do Rio Cidadão. 

Campanha para recuperar a solida
riedade, recuperar a relação das pessoas 
entre si, e entre o estado e a sociedade. 
São coisas simples a fazer. E levar os 
prefeitos a debater temas nacionais. Por 
exemplo, sobre o Fundo de Estabiliza
ção Fiscal (FEF), nenhum prefeito de
via se omitir. Estão calados. 

Também estão calados sobre a 
questão do desarmamento. Não abrem a 
boca. Quero mudar isso. Os prefeitos 
não têm se manifestado na questão polí
tica e devem atuar em todos os campos. 
Além disso, quero um governo à dispo
sição da unidade das oposições. 

Dr. HÉLIO - (PDT) candidato à 
prefeitura de Campinas 

- A situação dos municípios - Já 
tenho antecedentes por ter disputado 
em 96. 

Apresentei um programa de gover-

no, cujo planejamento surgiu através de 
consulta à comunidade. Quero governar 
discutindo com a sociedade. Campinas 
involuiu, porque a pulsação administra
tiva não está sintonizada com o desen
volvimento econômico, industrial e uni
versitário da cidade. Além disso, quero 
ver Campinas integrada a São Paulo, o 
interior de Minas Gerais e o Mercosul, 
enfim integrada ao desenvolvimento 
tecnológico. 

- Prioridade de governo - Revita
lização da economia local e, basicamen
te, a questão da saúde. Discutir uma 
política de saúde que possa atender, de 
fato, as comunidades carentes. Mudar 
as relações no atendimento, reforçar o 
Sistema Único de Saúde. 

LUCIANO CASTRO (PFL) -
candidato à prefeitura de Boa Vista 

- A situação dos municípios - A 
situação da prefeitura de Boa Vista não 
é tão difícil. Temos poucas dívidas. A
credito gue é possível fazer um bom tra
balho. E sempre um desafio concorrer 

27 



1 POLÍTICA 

28 

para um cargo executivo, mas todo polí
tico que passa muito tempo longe de 
suas bases deve voltar. E esta é a oportu
nidade. Estou pronto para enfrentar os 
desafios de um governo. 

- Prioridade de governo - Meu 
discurso será meu programa de governo. 
A prioridade acima de todas é a educa
ção, o ensino fundamental. Esta é a célu
la de qualquer projeto. A escola deve er 
um centro de irradiação inclu i e políti
co. Quero reduzir o índice de analfabe
tismo e todos os programas ociai erão 
feito a partir da escola. Estou em egun
do lugar nas pesqui as e acho que · ou 
ter apoio do governador. 

YEDA CRUSIUS (PSDB) - candi
data à prefeitura de Porto Alegre 

-A situação dos municípios - Não 
existe falência nas prefeituras das capi
tais. Diferente de outro municípios, as 
capitais estão em boa situação, a não 
ser num caso de desastre total, como a 
prefeitura de São Paulo onde o Celso 
Pitta promoveu a esbórnia. A de Porto 

Nelson Pel/egrino: Salvador para todos 

Alegre é uperavitária. E para quem 
quer ser político, nada melhor do que 
finança recompo ta . 

- Prioridades de governo - Quero 
dar ênfa e à política urbana. Que a ci
dade eja tran formada num pólo de 
erviço . Quero ver Porto Alegre como 

centro de onver0 ên ia do Merco ui. 
Porto Alegre não cre e faz tempo e 
quero mo trar que é po f vel fazer a 
cidade re cer. 

NÉLSON PELLEGRINO (PT
BA) - candidato à prefeitura de Salvador 

- A situação dos municípios - Os 
município não estão tão falido . O que 
e i te é uma má aplicação dos recursos. 
Estabelecendo- e políticas corretas, vo
cê pode melhorar a qualidade de vida da 
população. As prefeituras devem ser 
trincheiras de lutas contra estas políticas 
que não privilegiam o social. 

- Prioridades de governo - Meu 
lema de campanha é "Salvador para 
todos". 

Mais da metade de nossa 
cidade é de favelas. O atual 
prefeito governa só para a ci
dade formal. Então, o primei
ro passo deve ser o resgate da 
dívida social. 

Temos uma capital cam
peã de desempregos, mas ele 
combate o comércio informal. 

Além disso, vamos na
cionalizar as questões. Ou 
seja, vamos transformar os 
debates, as grandes questões 
de luta das oposições em lutas 
locais. 

CAIO RIELLA (PTB) 
candidato à prefeitura de 
Uruguaiana 

- A situação dos muni
cípios - Não há falência nas 
finanças dos municípios. O 

que existe é má aplicação de recursos. 
Uma que tão de gerência. 

Deve- e trabalhar em cima da des
pe a e não, como vem acontecendo, em 
cima da receita. Há muito desvios e é 
preciso trabalhar com transparência, 
eleger prioridade . 

- Prioridades de campanha - Uru
guaiana é o portal de entrada do Brasil. 

Somo getuli tas, janguista e bri
zolistas. Há 50 anos o município não 
tinha um deputado. O último foi Batista 
Luzardo. 

Quero descentralizar. Voltar Uru
guaiana para o turismo. Hoje jogam lixo 
no rio Uruguai. Vamo mudar esta men
talidade. Vamos fomentar a agroindús
tria, trabalhar em parceria com o empre
sariado, enxugar a máquina administrati
va, valorizando quem é concursado. Por 
enquanto, estou bem, com 45% das 
intenções de voto. 

JOSÉ ANTONIO (PSB) - possível 
candidato à prefeitura de São Luís 

- A situação dos municípios - O 
partido e boa parcela da sociedade me 
querem candidato, por isso estou exami
nando esta hipótese. Acredito que uma 
boa administração, ajustada aos recursos 
do orçamento, é fundamental para que os 
municípios sejam bem administrados. De 
forma geral, as capitais não enfrentam o 
problema de falência. 

- Prioridades de governo - O 
PSB tem determinadas posições e mo
delos de governar, que estão sendo 
aplicados em Belo Horizonte, Maceió e 
Natal. 

O orçamento participativo é um 
destes modelos. Dar ênfase ao aperfei
çoamento do atendimento de saúde, 
com a otimização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), atuando no aspecto pre
ventivo. 

A atual filosofia tem muitas dis
torções. A questão da Educação tam
bém está entre as minhas pioridades. 
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Os CANDIDATOS 
PMDB 

Alberto Mourão (SP) - Praia Grande 
Norberto Teixeira (GO) - Aparecida de 
Goiânia 
Marcelo Teixeira (CE) - Fortaleza 
Gustavo Fruet (PR) - Curitiba 
Elcione Barbalho (PA) - Belém* 
Maria Elvira (MG) - Belo Horizonte 
Antônio do Valle (MG) - Patos de Minas 
Carlos Dunga (PB) - Boqueirão 
Jorge Costa (PA) - Capanema 
Laire Rosado (RN) - Mossoró 
Renato Vianna (SC) - Blumenau 
Cézar Schirmer (RS) - Santa Maria 
Edson Andrino (SC) - Florianópolis 
Jorge Tadeu Mudalen (SP) - Guarulhos 
José Priante (PA) - Belém* 

PFL 
Antonio Geraldo (PE) - Caruaru 
Ildefonso Cordeiro (AC) - Cruzeiro do 
Sul 
Jairo Carneiro (BA) - Feira de Santana* 
José Múcio Monteiro (PE) - Joboatão dos 
Guararapes 
Luciano Castro (RR) - Boa Vista 
Moroni Torgan (CE) - Fortaleza 
Ney Lopes (RN) - Natal 
Paulo Gouvea (SC) - Blumenau 
Paulo Marinho (MA) - Caxias 
Raimundo Colombo (SC) - Lajes 
Toland Lavigne (BA) - Ilhéus 
Ronaldo Vasconcellos (MG) - Belo Hori
zonte* 
Vic Pires Franco (PA) - Belém 
Zezé Perrela (MG) - Belo Horizonte* 
José Ronaldo (BA) - Feira de Santana* 

PSDB 
Aloísio Santos (ES) - Cariacica 
Lino Rossi (M1') - Várzea Grande 
Raimundo de Matos (CE) - Maranguape 
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Badu Picanço (AP) - Macapá 
José Teles (SE) - Itabaiana 
João Castelo (MA) - São Luís 
Paulo Feijó (RJ) - Campos 
Clóvis Volpi (SP) - Ribeirão Pires 
Welington Fagundes (MT) - Rondonó
polis 
Ronaldo Cézar Coelho (RJ) - Rio 
Sebastião Madeira (MA) - Imperatriz 
Luis Carlos Hauly (PR) - Londrina 
Manoel Salviano (CE) - Juazeiro do Norte 
Pedro Canedo (GO) - Anapólis 
Yeda Crusius (RS) - Porto Alegre 

PDT 
Alceu Collares (RS) - Porto Alegre 
Eber Silva (RJ) - Campos 
Dr Hélio (SP) - Campinas 
Celso Jacob (RJ) - Três Rios 
José Roberto Battocchio (SP) - São Paulo 
Luis Eduardo (RJ) - Belford Roxo 
Miriam Reid (RJ) - Macaé 

PCdoB 
Jandira Feghalli (RJ) - Rio de janeiro 
Inácio Arruda (CE) - Fortaleza 

PT 

José Machado (SP) - Piracicaba 
Angela Guadagnin - São José dos Cam
pos 
Jacques Wagner (BA) - Camaçari 
Nélson Pellegrino (BA) - Salvador 
Antonio Palocci (SP) - Ribeirão Preto 
Telma de Souza (SP) - Santos 
Carlito Mers (SC) - Joinville 
Geraldo Simões (BA) - ltabuna 
Luis Mainardi (RS) - Bagé 
Pedro Wilson (GO) - Goiânia 
Dr Rosinha (PR) - Curitiba 
Wellington Dias (PI) - Teresina 
Waldeci Rodrigues (RS) - Santa Maria 
Fernando Marroni (RS) - Pelotas 

Waldir Ganzer (PA) - Belém, ao cargo de 
vice-prefeito 
Ben Hur (MS) - Campo Grande 
João Magno (MG) - Ipatinga 
Maria do Carmo Lara (MG) 
Os deputados Marcelo Déda, de Sergipe, e 
Yara Bemardi, de São Paulo , respectiva
mente para Aracaju e Rio Claro 

PPS 
Carlos Wilson- senador (PE) - Recife 
Emerson Kapaz (SP) - São Paulo 
Edinho Araújo (SP) -S. José do Rio Preto 
Airton Xerez (RJ) - Rio de Janeiro 
Regis Cavalcanti (AL) - Maceió 
Pedro Eugênio (PE) - Olinda 
Paulo Hartung (ES) - Vitória 
Ivan Paixão e Airton Cascavel - a definir 
Márcio Bittar (AC) - Rio Branco 

PTB 

Albérico Cordeiro (AL) - Palmeira dos 
Índios 
Caio Riella (RS) - Uruguaiana 

PPB 
Odelmo Leão (MG) - Uberlândia 
Pastor Amarildo (TO) - Palmas 
Celso Russomano (SP) - São Paulo 
Enivaldo Ribeiro (PB) - Campina Grande 
Telmo Kirst (RS) - Santa Cruz do Sul 

PSB 
Luiza Erundina (SP) - São Paulo 
Evandro Milhomem (AP) - Macapá 
José Antonio (MA) - São Luís 
Gonzaga Patriota (PE) - Petrolina 
Alexandre Cardoso (RJ) - Rio de Janeiro 

PMN 

João Caldas (AL) - Maceió 
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Com 3 1 anos de carreira, 2 5 discos 
e cds gravados, 16 Discos de Ouro, 
e o seu último cd Pagode de Mesa, 
entre os dez mais vendidos no Brasil 

atualmente, a grande sambista 
reafirma o seu amor à Mangueira 

e ao Brasil e faz uma reflexão 

30 

a respeito das dificuldades para 
se fazer samba num país cujo 
mercado está dominado pelas 

gravadoras transnacionais 

Sérgio Meireles 

M 
ADRINHA DO PAGODE, DIVA DOS TERREIROS, RAINHA DO 
SAMBA. Estes títulos são provas incontestáveis de que a 
carioca e botafoguense Beth Carvalho é a sambista de 
maior prestígio e popularidade no país. Mas essa consagra
ção, segundo a cantora, deve ser creditada, em grande parte, 

a Clementina de Jesus, responsável pela sua decisão de entregar-se, de 
corpo e alma, ao samba. Para chegar ao topo das 1.800 colinas que escalou 
ao longo de seus 31 anos de carreira, Beth bebeu de várias fontes da MPB 
(a começar do violão de João Gilberto), se entregou à Mangueira, sua maior 
paixão, ao pagode de terreiro, comeu muito do feijão da Vicentina, gravou 
grandes mestres como Cartola e Nelson Cavaquinho, revelou uma leva con
siderável de músicos e compositores, muitos deles até então confinados no 
anonimato dos subúrbios do Rio. 

Afinal, nessa trajetória que lhe deu uma invejável projeção internacio
nal ao se apresentar em diversas cidades do mundo, tendo a carreira musi
cal incluída no currículo escolar da Faculdade de Música de Kyoto, no 
Japão, estão contabilizados 25 discos/cds gravados, seis Prêmios Sharp, 16 
Discos de Ouro, nove de Plantina, centenas de troféus e diversas premia
ções. O seu último cd, Pagode de Mesa, gravado em agosto, já está entre 
os dez mais vendidos no Brasil. Fiel ao lema de que "todo artista tem que 
ir onde o povo está", a cantora encara o samba como "uma corrente de 
energia que nos alimenta e fortalece, que nos explica e nos define. É a van-
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ENTREVISTA 

A guerreira indomável do samba 
guarda, é revolucionário, é a crônica do 
dia-a-dia de um povo, é a representati
vidade maior do nosso país". 

Em entrevista à cadernos do ter
ceiro mundo, em sua casa na Joatinga, 
um dos bairros mais pitorescos do Rio 
de Janeiro, decorada, entre outros traba
lhos, com quadros de Che Guevara e do 
compositor Guilherme de Brito, Beth 
diz que a febre do neopagode, do axé, do 
funk-rap não tem força para destronar o 
samba raiz, cujo gueto se fortalece cada 
vez mais. Declara sua admiração por 
Cuba e Fidel Castro, a quem condeco
rou, e relembra a emoção ímpar que sen
tiu ao cantar, em 1988, em Portugal, pa
ra 300 mil pessoas, o Hino da Revolução 
dos Cravos. "Foi o maior público da 
minha vida, o equivalente a mais de dois 
Maracanãs lotados. Enquanto cantava, 
todos acendiam seus isqueiros, numa 
confraternização política inesquecível". 
Revela, com exclusividade, que ainda 
este ano pretende gravar um cd com 
músicas revolucionárias latino-america
nas. Do Brasil, Apesar de você, de Chico 
Buarque, deve ser a escolhida. Com a 
palavra, a madrinha ... 

Como a música, especialmente o 
samba, entrou em sua vida e você na 
vida do samba? 

Beth - A música esteve sempre 
muito presente em minha vida, na 
minha família. Minha avó, Maria da 
Ressurreição Leal de Carvalho, tocava 
bandolim, violão. Jornalista, revolucio
nária, fazia teatro em sua ca a com as 
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filhas e foi a primeira mulher a usar 
maiô em Terezina, no Piauí. Minha 
mãe, Nair, curtia música erudita. Desde 
cedo eu ouvia tudo, Cinderela, Gata 
Boralheira, Branca de Neve, sabia 
todos os diálogos e canções. Fiz balé 
clássico e fui primeira bailarina. Meu 
pai, João Francisco, bacharel em Direi
to, era um homem moderno, de um 
bom gosto incrível. Ouvia Dorival 
Caymmi, Noel Rosa, Sílvio Caldas, 
Araci de Almeida, Elizeth Cardoso. Foi 
ele, quando estava na Alfândega, em 
Santos, depois de trazer todos os onze 
irmãos para o Rio, empregados, que me 
apresentou o disco do João Gilberto, 
em 78 rotações, recomendando que eu 
escutasse com atenção. 

O João Gilberto foi seu passapor
te para a bossa nova? 

Beth - A partir do João comecei a 
tocar violão. Cheguei a viver durante 
muito tempo dando aula de violão para 
uns 40 alunos, porque em 1964 meu pai 
foi cassado e nossa vida caiu de padrão. 
Essas aulas, em Ipanema, me sustenta
ram por muito tempo. O João Gilberto 
foi fundamental nesse contato com a 
bossa nova. Sempre tive urna relação 
muito forte com autores, compositores, 
músicos. Comecei a cantar nas reuniões 
de violão, em apartamentos da Zona Sul, 
onde fazia sucesso. Na época freqüenta
va as casas do Marcos Vale, Tom Jobim, 
Dory Caymmi, Roberto Menescal. O 
Menescal me repassou muitos alunos de 
sua Academia de Violão. Faço parte de 

uma geração pós-Nara Leão. A Nara era 
a musa da bossa nova. Eu acompanhei a 
elaboração da consagrada Garota de I
panema que, inicialmente chamava-se 
Morena Sol de Ipanema. 

Qual a primeira música que você 
gravou? 

Beth - Por quem morreu de amor, 
um samba-canção belíssimo do Menes
cal e do Ronaldo Bôscoli. No outro la
do desse compacto simples gravei Na
morinho, de Mário de Castro e Athay
de. Já naquela época eu lançava compo
sitores pois esses dois eram inéditos. 
Essa primeira gravação minha tem uma 
história interessante. Fui levada por um 
amigo ao Flávio Cavalcanti, produtor e 
apresentador do programa de televisão 
de maior audiência na época, o Noite de 
Gala. Mesmo sendo politicamente o
posta ao Flávio, lacerdista fanático, fui 
à sua casa cantei música de protesto, 
cantei o Subdesenvolvido e ele, por in
crível que pareça, me adorou. Fiz, 
então, o Noite de Gala com um vestido 
emprestado. Com meu violão cantei 
Por quem morreu de amor e Namori
nho. Os diretores da RCA, Paulo Rocco 
e o Humberto Reis, me viram na TV e 
convidaram-me para gravar, com Me
nescal no violão e arranjo de Eumir 
Deodato, que era um maldito no país e 
hoje é um Deus lá fora. Em 67, com o 
Música Nossa, gravei Viola enluarada, 
do Marcos e Sérgio Paulo Vale, e Con
traste, do Edmundo Souto. Viola enlua
rada chegou no momento certo. Era u-
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(-"Minha mãe me levava para a Rio 
Branco e eu adorava aquele 

carnaval dos blocos, o Cacique 
de Ramos, o Bafo da Onça, ver os 

palhacinhos. Ficávamos na 
Americana, na Cinelândia, vendo 

aqueles travestis, era tudo fascinante" 

ma canção bonita. tiramo o terceiro 
lugar e hoje. pa ado 3 ano . é a mú-
ica mai cantada nas roda de violão 

da garotada de l •. 16 ano . A gente ó 
perdeu para o Pra não di-er que não fa
lei de flores (Caminhando). do Geraldo 
Vandré, e para o Sabiá, do Chico Buar
que e Tom Jobim. 

ão foi nessa época, de eferves
cência política mas com a censura 
com a tesoura na mão, que começa
ram os festivais da MPB? 

Beth - Exato. Em 67 eu cantei num 
fe tiva! universitário, no auditório onde 
é hoje a TVE, o amba Meu tamborim, 
do Cé ar Costa Filho e Paulo Monteiro 
de Souza. Fiquei em terceiro lugar. Aí 
comecei a era pé quente dos festivais. 
Todo mundo queria que eu gravas e a 
fitinha para mandar para os fe tivais. 
Tinha facilidade para aprender a músi
ca, abia tocar violão. Todo mundo me 
dava composições para gravar na casa 
do Karan, um cara apaixonado por 
música. Ele deve ter hoje um acervo 
importantíssimo de fitas históricas de 
todos nós. Foi lá que eu vi o Milton 
Nascimento sentado num banquinho es
perando para gravar nada menos que 
Travessia, Morro velho e Maria minha 
fé. E todas as músicas que eu gravava 
eram classificadas. Tinha muitas com
posições para escolher. Até uma de 
minba autoria em parceria com Pau
linho Tapajós, Guerra de um poeta, 
também foi classificada mas eu não sou 

b ba n m nada e e olhi Andança, títu
lo do meu primeiro lp, que e torou. 
Quando antei e :a mú ica já era con
tratada de gra adora, a Odeon. 

Sabiá e Caminhando provoca
ram uma guerra ideológica de p1íbli
co. 11s achavam que a música do 
Vandré merecia ganhar por ter sido 
um hino de protesto contra o regime 
político opressor da época enquanto 
Sabiá era mais lírica, exaltava a natu
reza, deixando nas entre linhas o 
canto à liberdade. Esta é também a 
sua análise? 

Beth - Embora Caminhando tenha 
sido uma marcha que o povo brasileiro 
preci ava no momento, Sabiá sobres-
aiu- e por ser uma obra-prima, a can

ção do exfüo. É a música dos exilado , 
porque esse pássaro só existe no Brasil. 
Vou voltar, sei que ainda vou voltar, para 
o meu lugar, é lá, é ainda lá que eu hei de 
ouvir cantar um sabiá, vou deitar à om
bra de uma palmeira, que já não há (Beth 
canta). Pelo amor de Deus, é deslum
brante. Essa conotação política da can
ção do Chico e do Tom não foi percebi
da e, por causa da censura, não teve o 
alcance maior que merecia. Aí entendi 
porque o Tom e o Chico estavam fazen
do uma música tão forte, diferente de 
uma simples exaltação à natureza. 

Quando a sua ligação com a 
Mangueira virou um cordão umbili
cal, algo emblemático em sua vida? 

Beth - D de criança eu . ou ligada 
ao samba, ao carnaval; cheguei a apren7 
der erca de O músicas p r ano. Minha 
mãe m levava para a Rio Branco e eu 
adora a aquel arnaval do bloco ·, o 

a ique d Ramos, o Bafo da Onça, ver 
o palhacinhos. Ficávamo na Ameri
cana, na Cinelândia, vendo aqueles tra
ve ti s, era tudo fa cinante. Pa sava um 
cara to ando um surdo, outro um pan
deiro, uíca, tamborim ou coisa do gêne
ro e eu não resi tia. Ia atrá , era carnava
le ca mesmo. Até que vi a Mangueira 
pa ar, m cima de um caixote. Amor à 
primeira vi ta. Pas ei a conviver de cor
po e alma com a e cola a partir de 71, 
quando comecei a desfilar. 

A sua postura política foi sempre 
ir onde o povo está. isso já lhe custou 
algum tipo de perseguição, boicote por 
parte do governo ou gravadoras? 

Beth - Vivíamos, sobretudo no pe
ríodo que vai de 64 ao início do anos 
70, um clima de censura acirrada. O 
Teatro Opinião, foco de resistência cul
tural, era um alvo fácil de er alcançado 
ca o resolves em concretizar algum 
atentado. Falávamos muito por metáfo
ras, por símbolos, porque podia ter a 
qualquer momento por perto, ou mes
mo na nossa mesa de bar, um dedo du
ro. com um discur o parecido com o da 
gente. Tínhamos o maior cuidado para 
conversar, no Degrau, um dos bares que 
freqüentei muito. Uma ressalva: embo
ra freqüentadora precose da noite, nun
ca fui muito da birita. 

Por fa lar no Teatro Opinião, não 
poderia deixar de mencionar o co
mpositor maranhense João do Vale, de 
quem me tornei muito amiga a partir da 
roda de samba que freqüentava no 
teatro, junto com Nelson Cavaquinho e 
outros ambistas. Conversávamos muito 
na Adega Pérola, onde nos reuníamos, 
todas as segundas-feira , depois da ro
da. Considero o João um gênio que saiu 
de Pedreiras, no interior do Maranhão, 
como aj udante de caminhão e, depois, 
pedreiro, para se consagrar nacional-
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mente com Carcará, uma raridade den
tro das músicas de protesto. Sinto sau
dades do João. 

Existe alguém, em especial, que 
marcou sua trajetória musical? 

Beth - No show Rosa de Ouro, ex
Teatro Jovem, eu vi a Clementina de 
Jesus pela primeira vez. Estava sendo 
lançada juntamente com o Paulinho da 
Viola pelo Hermínio Belo de Carvalho. 
Quando eu vi a Clementina eu me deci
di definitivamente pelo samba. Entendi 
tanto ela, me comovi tanto com essa 
deusa negra do samba de raiz que, a par
tir dali, fiz meu voto de amor eterno ao 
samba. A Clementina foi fundamental 
na minha vida. 

O fascínio pelos negros é antigo, 
até porque tenho uma negritude em 
mim, es a é que é a verdade. Meu ídolo 
na infância era o Blecaute. O sonho meu 
era tirar uma foto com o Blecaute com 
ele vestido de General da Banda. E aca
bei tirando. Ele era o General da Banda 
e percorria o bailes de carnaval tirando 
fotos com as crianças. Eu ficava fasci
nada com essa figuraça. Uma das músi
cas que mai me marcou na infância foi 
o bolero Angelitos negros, que fala 
"pintor que pinta as igrejas porque não 
pinta os anjos negros". 

A bossa nova, com todo o respeito, 
era uma ode à Zona Sul, uma coisa que 
eu vivenciei porque eu morei em Ipa
nema, Leblon, conheço o pôr-do-sol do 
Arpoador, mas ela ficou elitizada, ape
sar de ter vindo do samba. Ela simplifi
cou o ritmo do samba sofisticiou a har
monia e a letra, falando de assuntos que 
não são os que o sambista mais tradicio
nal fala. 

Como você resolveu esse conflito 
que a deixava com um pé no samba e 
outro na bossa nova? 

Beth - A bossa nova era uma rea
lidade minha mas não me bastava. Nas 
reuniões de bossa nova eu cantava sam
ba-enredo, Nelson Cavaquinho, Zé Ke
ti, e alguma pessoas faziam até cara 
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"Quando eu vi a Clementina eu me 
decidi definitivamente pelo samba. 
Entendi tanto ela, me comovi tanto 
com essa deusa negra do samba 
de raiz que, a partir dali, fiz meu 
voto de amor eterno ao samba" 

----------------
feia. Chico Buarque não foi aceito ini
cialmente, eu me lembro disso. Eu me 
apaixonei pelo Chico no momento que 
o ouvi. Eu chegava nas reuniões, canta
va Chico e as pessoas faziam cara feia. 
Não era considerado um bom melodista 
porque fazia harmonias mais simples, 
imagine! As músicas de protesto, que eu 
também cantava, eram consideradas se
cundárias pela turma mais sectária da 
bossa nova. Tanto que o Carlinhos Lira, 
tremendo compositor, quando começou 
a fazer Subdesenvolvido, neguinho tam
bém fez cara feia. Esse elitismo não ti
nha nada a ver comigo. 

Aí o samba falou mais alto ... 
Beth - Eu gostava da beleza do 

que os compositores da bossa nova fa
ziam mas também gostava da emoção 
que jorrava do samba. Para mim, o 
samba é a vanguarda, é revolucionário, 
é a crônica do dia-a-dia de um povo, é 
a representatividade maior do nosso 
país. Você não pode chegar lá fora e 
não cantar um samba, senão você não 
está representando o Brasil. O forró, o 
baião, que têm uma importância grande 
no Brasil, não podem competir com o 
samba. O samba sempre foi marginali
zado. Quando abracei o samba para 
valer, a Odeon, que é uma multinacio
nal, reagiu à idéia e eu fui em 72, para 
a Tape Car, uma gravadora brasileira 
localizada num depósito da Avenida 
Brasil. Lá recebi um convite irrecusá
vel, com direito a nove passangens aé-

reas por ano para a Europa. Gravei, en
tão, o disco de samba Canto por um 
Novo Dia, que estorou com Folhas 
secas, de Nelson Cavaquinho. 

Você é a intérprete que mais gra
vou os autores da Velha Guarda da 
Portela. Carlos Elias, Monarco e Noca 
são alguns deles. Como é seu relacio
namento com as outras escolas, consi
derando que a Beth Carvalho repre
senta uma das referências mais respei
tadas da matriz genuína do samba? 

Beth - A minha relação com a 
Portela começou em 1966, quando fiz 
um show chamado A hora e a vez do 
samba, no Teatro Jovem, na Praia de 
Botafogo. Era eu, Antônio Houais, que 
dizia uns textos, e o trio ABC. Passei a 
freqüentar os ensaios da escola, fiz 
muito show lá e, posso dizer, comi 
demais aquele feijão da Vicentina. O pri
meiro compositor da Portela que gravei 
foi o Carlos Elias. A música foi Car
naval, dele e de Nelson Lins e Barros. 
Depois foi Monarca e hoje sou a cantora 
que mais gravou Noca. No meu disco 
Nos Botequins da Vida, de 1997, gravei 
o primeiro samba enredo da Portela, Lá 
vem ela chorando, de Benedito Lacerda 
e Alvarenga. Neste mesmo disco tem 
Saco de feijão, que se tomou um verda
deiro hino em todo o país. Agora, no 
meu novo cd Pagode de Mesa, a Velha 
Guarda da Portela participa cantando em 
duas faixas: Depois de Madureira, belís
sima composição de Mauro Diniz e O 
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"Acho que o Ciep 
é uma saída inadiável para a 

educação do país. Um povo sem 
educação não vai para frente 

nunca. O Ciep é a idéia mais linda 
e funcional que eu conheço para 
garantir a promoção social" 

quintandeiro de Monarca e Paulo da 
Portela. Gravei mai de 30 ambas do 
autores da Portela. 

Com toda essa dedicação à Por
tela, seu compromisso histórico com a 
Mangueira não chegou a ser afetado 
em momento algum? 
Beth - A Velha Guarda da Mangueira 
também está no meu novo disco, assim 
como o Cacique de Ramos, minha outra 
paixão além dos novo compositores 
que, com certeza, chegaram para ficar. 
O samba, antes de tudo, é uma grande 
corrente. Agora, quero deixar claro que a 
Mangueira está em primeiro lugar no 
meu coração. Não é à toa que já grave 56 
sambas da escola. Acontece que os sam
bistas da Portela, como Monarca, Ar
gemiro, Casquinha e Manacéa ficaram 
mais conhecidos porque o Paulinho da 
Viola os levou para o disco. 

Por falar em Mangueira, lá ftm
ciona com sucesso um Centro Inte
grado de Ensino Público (Ciep). Os 
Cieps, ponto alto do governo Leonel 
Brizola, devem ser expandidos nacio
nalmente? 

Betb - Não tenho dúvidas. Acho 
que o Ciep é uma saída inadiável para a 
educação do país. Um povo sem educa
ção não vai para frente nunca. E o Ciep 
é a idéia mais linda e funcional que eu 
conheço para garantir a promoção so
cial. Me mostrem outro programa. Esses 
centros educacionais foram concebidos 

para atender gratuitamente toda as 
crianças em idade escolar. A educação 
tem que er gratuita. No mundo inteiro é 
assim por que também não é no Brasil? 
O Sambódromo é um mundo de Cieps 
que e tranforma numa bela festa de car
naval. O Ciep da Mangueira foi tão elo
giado que até o presidente Clinton foi 
conhecê-lo. Os Cieps de Niterói funcio
nam bem mas, no Rio e em outras partes 
do estado, os governos que sucederam 
Brizola acabaram marginalizando esses 
centros educacionais, desfigurando-os. 
É uma pena. 

O país, nos últimos anos, vive a 
febre do neopagode, do axé, do funk
rap, impulsionada por um forte esque
ma mercadológico que tomou conta da 
mídia. De que forma essa usina musi
cal febril está afetando a MPB, princi
palmente o samba? 

Beth - Com toda essa onda, o 
samba de raiz está voltando fortemen
te. Hoje, tenho urna renovação de públi
co assustadora. Mesmo com essa febre, 
a juventude tem mostrado que gosta de 
samba e sabe escolher o bom samba. 
Recentemente fui a um work show, no 
Méier e autografei dez cavaquinhos, to
dos pertencentes a garotos de 15, 16, 18 
anos. Eu reciclei meu público sem forçar 
nenhuma barra, sem fazer música dirigi
da para A, B ou C. Acho que o rap, o 
funk exercem um papel que o samba dei
xou de exercer. Explico: sempre teve o 
samba de protesto, mas, por força de 

uma campanha ubliminar desencadeada 
na época da Redentora de que cantar 
mú ica de prote to era cafona, e sa cam
panha aliada à cen ura, inibiram a pro
dução do samba ne a linha de prote to 
político. Do samba e de outros gêneros 
mu icai . Ma a América Latina, em 
pe o, re i tiu e continuou a compor mú
sicas de prote to até hoje. 

Não existe mais hoje o sossego de 
antigamente, quando compositores do 
calibre de Noel, Pixinguinha, Cartola, 
Moreira da Silva retratavam o lado 
malandro e romântico do Rio. A trans
formação do morro e do subúrbio num 
campo de guerra pelo tráfico de drogas 
e armas está forçando o samba a mu
dar sua temática e migrar para outras 
áreas? 

Beth - Essa é urna questão que 
merece um estudo mais aprofundado. Os 
funqueiros encontraram uma forma de 
falar do cotidiano, da injustiça, dos pro
blemas do povo, utilizando a linguagem 
da denúncia, da afronta. O sambista 
nunca deixou de denunciar mas só que ele 
é capaz de dizer algo comovente ou con
tundente com elegância, romantismo e de 
maneira doce. Vejam o Zé Keti, quando 
diz "podem me prender, podem me bater, 
podem até deixar-me sem comer, que eu 
não mudo de opinião, daqui do morro em 
não saio não". São melodiosos e, inde
pendentemente da transformação social 
do morro, são ágeis e conseguem adaptar
se a novas situações para darem continui
dade ao seu trabalho. 

Um dos traços marcantes da sua 
história é o seu faro e sua sensibilida
de para resgatar velhos compositores, 
como foi o caso do Nelson Cavaqui
nho, e revelar novos artistas como o 
grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodi
nho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, en
tre outros. Essa é a grande façanha pa
ra perpetuar a corrente do samba? 

Beth - O meu tesão, a minha fé na 
música, e a riqueza de talentos existen
tes no país caminham juntos. Toda hora 
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estou revelando pessoas. Além desses 
nomes mencionados, posso citar os 
autores Belo Sem Braço, Sombrinha, 
Marquinho PQD, Luis Carlos da Vila, 
Franco, músicos como Carlinhos Sete 
Cordas, Marcelinho Moreira, pianista 
Leandro Braga, Vitor do Trombone, 
Ovídio. Agora na minha banda tem a 
veterana Zenilda (As Gatas), os novatos 
Fred do Salgueiro, de 22 anos, que toca 
pra caramba, Bianca Calcagni, Rodrigo 
Carvalho e ainda minha sobrinha Lu
ciana e minha filha Luana. 

A globalização, que ameaça as i
dentidades dos povos, é uma ameaça à 
"cadência bonita" do samba? 

Beth - O samba é visceral. O samba 
agoniza mas não morre, do Nélson Sar
gento, que eu gravei em 1978, mostra 
essa resistência. O samba parece bolsa de 
valores; às vezes está em alta, às vezes 
está em baixa. Eu e a Clara Nunes rom
pemos nos anos 70 com a barreira de que 
mulher não vendia samba, não vendia 
disco. Já em 68, quando gravei Andança, 
nós vendemos 30 mil cópias. Em 70, 
quando resolvi encarar mesmo a carreira 
com o disco Canto por Seu Novo Dia e 
no ano seguinte quando gravei Prá seu 
governo, que estorou com 1.800 colinas 
(subi mais de 1.800 colinas ... ), desper
tamos a mídia para o fenômeno da 
mulher vendendo disco. Nesse disco é 
que peguei o povão. A Internet tem o 
poder de globalizar, mas essa velocidade 
de se comunicar com mundo não vai des
truir os guetos do samba, que são grandes 
e coesos. Um desses guetos está em São 
Paulo, onde está plantado um dos merca
dos mais fortes e do qual participo com 
grande aceitação de público. 

E o seu último trabalho, o Pagode 
de Mesa? 

Beth -Considero o melhor disco da 
minha carreira por ser o mais maduro. 
Já está entre os dez discos mais vendi
dos no país. Nele, ao vivo, trouxe toda a 
minha vivência de pagode. Pagode é 
uma reunião de sambistas, é a celebra-

ENTREVISTA 

"Devo gravar ainda este ano, 
provavelmente num estúdio de 
Cuba. Pela infra-estrutura que 

oferece o estúdio do Sílvio 
Rodrigues e pela base musical 
daquele país, Cuba é ideal para 

produzir esse trabalho" 

ção, uma forma íntima de se chamar o 
samba. A gente diz canta um pagode aí 
em vez de dizer canta um samba aí. Não 
vamos confundir com pagode, em chi
nês, que é uma casa de oração, um tem
plo. No nordeste, pagode é o forró. 

O cd é maravilhoso porque são nove 
músicas inéditas e nove regravações com 
repertório que inclui Acreditar, Quitan
deiro, Argumento. É um bom resumo do 
que vivenciei estes anos todos e onde 
continuo revelando novos compositores 
como Xande de Pilares e Mauro Júnior, 
um novo reduto do samba no Rio, Ar
ranco do Engenho de Dentro. Tem parti
cipações do Zeca Pagodinho que canta 
comigo Ainda é tempo pra ser feliz, do 
Almir Guineto, Meu sangue é Brasil, 
samba extremamente político, bem aqui
lo que o povo está querendo há muito 
tempo ( é preciso achar doutor, pra curar 
doença valente, a corrupção lesa a nação 
em todas as frentes, até pé no chão já tem 
avião com a grana da gente ... 

Você tem uma música especial, a
quela que terá sempre um lugar cativo 
no coração. Uma música que, caso não 
gravasse, a sua obra seria incompleta? 

Beth - Tenho muitas. Mas existe 
uma, que eu ainda não gravei mas ainda 
vou gravar que é Carinhoso. No réveillon 
deste ano, no Leme, eu cantei essa música 
e foi inacreditável, uma loucura. Eu conhe
ço, como pesquisadora, o trabalho de mui
tos compositores, e isso abre um leque 
grande para selecionar novas gravações. 

Qual a sensação de ter entregue o 
título de Cidadão Honorário da cidade 
a Fidel Castro? Como é a sua relação 
musical com Cuba? 

Beth - Foi uma honra entregar esse 
título ao Fidel, um líder político que 
merece o respeito de todos que lutam por 
uma vida mais justa e digna. Sou meio 
embaixatriz de Cuba aqui no Brasil. To
do cubano que vem ao Brasil acaba che
gando em minha casa. Uma amiga minha 
que morou em Cuba há dez anos hospe
dou recentemente um grande compositor 
cubano, Augusto Bianca, que esteve em 
minha casa no natal, onde rolou o maior 
pagode, lá embaixo, perto das árvores. O 
pagode só terminou às nove e meia da 
manhã do dia 26. O samba tem uma rela
ção com a árvore. As árvores estão sem
pre abençoando as escolas. A Mangueira 
tem a mangueira; o Salgueiro tem o sal
gueiro; a Portela tem a jaqueira; o 
Cacique de Ramos, a tamarineira; o pa
gode da tia Doca tem a amendoeira. 

A sua frase "meu coração é man
gueirense mas minha alma é brasilei
ra" define a sua paixão pelo samba. É 
preciso muito fôlego para converter em 
trabalho essa paixão? 

Beth - Haja fôlego, porque convi
vemos com multinacional o tempo todo. 
As gravadoras são multinacionais. Fa
zer o que é genuíno, o que é brasileiro 
dentro de uma multinacional no seu país 
que é entreguista é muito complicado. 
Esta é que é a luta mais árdua. É muito 
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r "Sou favorável à volta dos festivais~ 
A maioria dos cantores 

e compositores é remanescente dos 
festivais. Elis Regina, Edu Lobo, 1 

l_ 
Milton Nascimento, Chico Buarque, I 

Caetano, Gil, Gal, Dory Caymmi j 
são alguns deles" 

difícil fazer o que eu faço e que outro 
fazem com es a li ura toda, trabalhan
do com multinacionai . 

Enquanto estamo fazendo o di o 
é uma delícia, ninguém e mete no 
repertório tenho es a liberdade. O que 
vem depoi di o é terrível; é um traba
lho pelo qual deveríamo ganhar alário 
e uniforme porque, no fundo orno 
funcionários das gravadoras em remu
neração. Ficamo com a menor parte do 
royalties, mas omos nó que trabalha
mos, divulgamos e ele ficam com a 
parte do Leão. 

Como a Igreja católica reagm a 
capa do seu novo cd, uma grande me
sa de samba, exibindo atrás um painel 
inspirado na obra A última ceia, de 
Leonardo da Vinci, com o Cartola 
substituindo Jesus Cristo, ao centro, e 
outros sambistas renomados tomando 
o lugar dos apóstolos? 

Beth - Como ia fazer Pagode de 
Mesa - eu na mesa com os músicos, 
achei legal que o cenário fosse essa ceia, 
essa celebração na capa. 

A Igreja católica teve dúvidas em 
relação à montagem do cenário com 
Cartola sendo colocado no lugar de 
Cristo. Esse quintal de pagode montado 
na gravadora Universal não era nada 
pejorativo, e nem teve o objetivo de cho
car a Igreja. 

Só que, para os sambistas de raiz, 
Cartola não deixa de ser um mestre, um 
Deus do samba. 

Você defende a volta dos festivais 
como forma de democratizar a produ
ção musical 110 país? 

Beth - Sou totalmente favorável à 
volta do festivai . Se você for analisar, 
a maioria do cantores e compo itores é 
remane cente do fe tivais. Elis Regina, 
Edu Lobo, Milton Nascimento, Chico 
Buarque Caetano, Gil, Gal, Dory 
Caymmi são alguns deles. Querem res-
u citar os festivai . Só não pode é ter 

jogo de interesse por trás dessa idéia, 
privilegiando uma determinada editora, 
coisas assim. 

O samba mudou? 
Beth - Mudou. Em 77 cheguei ao 

Cacique de Ramos, que é um bloco carna
valesco mas que tinha um pagode rolando 
numa mesa retangular. Encontrei ali um 
grupo com fundo de quintal amador e uma 
instrumentação que eu não tinha visto com 
freqüência no samba: o tan-tan, o repique 
de mão e o banjo. Cheguei lá levada pelo 
Alcir do Vasco. O bloco estava morto 
naquele momento. Fiquei encantada com 
aquela afinação; o Airnir Guineto criou o 
banjo com afinação de cavaquinho e com 
o braço mais curto; o Sereno, que é do 
Fundo de Quintal, criou a forma de tocar o 
tan-tan e o Birani o repique de mão. Jorge 
Aragão criou urna forma de puxada no 
violão combinando com aquilo tudo. Fi
quei fascinada. Passei um ano, toda as 
quartas-feiras, freqüentando o Cacique. 
Com isso gravei Vou festejar, samba de 
carnaval, e Marcando bobeira, usando es-

a nova fonna de tocar. Eles não tinham 
nem cart ira da Ordem do Músicos. Com 

a tunna revolucionei o om do samba. 
O di co Pé no Chão é todo Cacique. 
Gravei Agoniza mais não morre, do 
Nel on Sargento nes e di co. 

E11tre seus sucessos está o Coi
sinha do pai, que a tomou,fato inusita
do 110 111u11do, uma sambista i11terplane
tária, já que a mzísica foi programada 
pela e11ge11heira brasileira, Jacqueline 
Lyra, da Nasa, para despertar o robô 
e11viado ao pla11eta Marte. Como foi es
sa odisséia 110 espaço? 

Beth - O Coisinha, do Jorge Ara
gão, Guineto e Luis Carlos, é genial, por
que tem o poder de comunicação. O 
Jorge Aragão teve uma família e fez essa 
música que tem a simplicidade e a bele
za do amor de um pai pela filha. Cheguei 
a oferecer essa música para o Martinho, 
que tinha a sua cara, mas ele não gravou. 

Você continua sendo o porto se
guro 011de deságua o samba 1erado 
pelos pesos pesados da MPB. E difícil 
carregar essa ba11deira? 

Beth - É uma bandeira árdua mas 
dá prazer porque dá bons resultados. 
Quando eu vejo a juventude na minha 
platéia, como estou vendo de uns tam
pos para cá, constato que essa é a maior 
prova de que estou no bom caminho. É 
assim que preciso seguir. 

Qual o seu próximo passo? 
Beth -Devo gravar ainda este ano, 

provavelmente num estúdio de Cuba, do 
Sílvio Rodrigues, músicas revolucioná
rias só com compositores e intérpretes 
latino-americanos. Na minha seleção 
vão entrar Violeta Parra, do Chile, Pa
blo Milanez, de Cuba, e Mercedes Sosa, 
da Argentina. Do Brasil eu acho que a 
escolhida será Apesar de você, do Chico 
Buarque, ou de um sambista de raiz. 
Cuba é ideal para produzir esse trabalho 
pela infra-estrutura que oferece o estú
dio do Sílvio Rodrigues e pela base mu
sical daquele país. • 
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Historiador resgata através de documentos os 
principais fatos da história brasileira 

Cristiano Dias 

oa parte dos 500 anos da histó
ria brasileira foi detalhada pelo 
historiador Ivan Alves Filho 

que esmiuçou em seu Brasil 500 anos 
em documentos (Editora Mauad) os 
principais acontecimentos documenta
dos da história do país. O livro apresen
ta mais de 300 documentos, dos quais 
93 na íntegra, que cobrem um período 
que vai da Carta de Caminha ao 
impeachment de CoUor, seguindo sem
pre uma ordem cronológica. "Um so
brevôo à História do Brasil", segundo o 
próprio autor. 

O trabalho de Ivan é mais do que 
uma simples descrição e estudo de docu
mentos históricos. Cada documento tem 
uma apresentação particularizada, com a 
fonte onde é encontrado e com notas ex
plicativas e referências a outros docu
mentos de caráter secundário. "Na Carta 
de Caminha", explica o autor, "há uma 
introdução histórica seguida da publica
ção da carta na ínterga, com mais de 50 
notas explicativas". Em seguida, é situa
do o autor em sua época e finalmente 
são apresentadas as referências. 

Em toda a obra são mais de 3. 100 
referências que vão desde livros a teses 
de doutorado, dissertações de mestrado, 
artigos na imprensa, peças de teatro e 
filmes. O livro tem um grande valor 
enquanto fonte primária, mas a área de 
interesse, de acordo com o autor, não é 
restrita a historiadores. "É um manual 
para todos que se interessarem pela 
história do Brasil". Para Ivan, um bom 
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exemplo do vasto campo de interesse é a 
diversidade dos assuntos documentados. 
"Tem de tudo, de documentos jurídicos, 
como a Lei Áurea, até culturais, como o 
Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que sin
tetizou as idéias da Semana de Arte 
Moderna de 1922", afirma. 

Ivan vai além dos fatos históricos e 
resgata alguns acontecimentos marcan
tes, como o primeiro manifesto feminis
ta brasileiro, assinado por 100 mulhe
res, na pequena cidade de Brejo da 
Areia, na Paraíba, no ano de 1823. "É 
um documento surpreendente pelo fato 
de se tratar de um manifesto feminista, 
reivindicando a participação política 
das mulheres, há quase 200 anos" , diz. 

O debate sobre a interiorização da 
capital federal também está presente, 
como mostra um discurso de José Bo
nifácio, de 1823, na Assembléia Cons
tituinte. "Parece muito útil, até necessá
rio, que se edifique uma nova capital do 
Império no interior do Brasil", declarou 
o Patriarca da Independência. "Esta 
capital pode se chamar Petrópole ou 
Brasília", diz o documento, mostrando 
que, se a mudança de fato só viria no 
século seguinte, ao menos o nome já 
estava escolhido. 

Conclusões 
Foram 15 anos de uma pesquisa 

que fluiu lenta, paralela a outros tra
balhos, mas que começou a tomar 
corpo em 1990, quando a idéia passou 
a ser levada a sério. Através do exame 
dos documentos, Ivan vê duas tendên-

_Comportamento 

cias na formação da nacionalidade 
brasileira. 

"No Brasil houve colonialismo 
sem colonização e, depois, colonização 
sem colonialismo", declara. Ele explica 
que, durante o período colonial, não 
houve uma política de colonização no 
país e a ocupação humana aconteceu em 
faixas setoriais e sem direcionamento. 
O paradoxo acontece após a indepen
dência, quando a imigração proporciona 
uma ocupação do campo e das cidades, 
ajudando na formação de uma classe 
operária brasileira. "Aí pode-se dizer 
que não havia mais colonialismo, mas já 
se tinha coloniíação", destaca. 

Outro aspecto mencionado por 
Ivan é a força da negociação como ala
vanca para as principais mudanças de 
direção histórica no Brasil. "Tivemos 
sempre uma sociedade civil reduzida, 
sem forças para provocar um processo 
revolucionário que quebrasse o apare
lho de Estado. Por outro lado, também 
não houve a conciliação que muitos his
toriadores anunciam", afirma. 

Ivan ilustra com três exemplos, 
documentados no livro, como a socie
dade civil negociou com a elite impor
tantes mudanças de rumo no país. Pri
meiro, a independência, materializada 
no livro pelo célebre Manifesto do 
Fico. "A sociedade civil cerca o apare
lho de Estado e Portugal vai embora do 
país. Existiram confrontos isolados, 
mas o poder nacional já estava assegu
rado", lembra. Depois, a Lei Áurea, 
quando a sociedade civil pressiona o 
governo e a elite acaba negociando a 
abolição da escravidão. "Mudou a 
estrutura política do país sem que a 
sociedade civil tivesse destruído o 
Estado". Por último, ele cita o fim da 
ditadura como afirmação dessa peculia
ridade social. "A ditadura foi derrotada 
mas não derrubada. Quem tomou o 
poder pelas armas saiu pela porta dos 
fundos. É um processo muito rico por
que mais difícil que derrubar o aparelho 
de Estado é ganhar a sociedade civil. É 
aí que se consolida a democracia". • 
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Construções antigas, 
ruas de paralelepípedos 
e gente acolhedora 
fazem da capital 
maranhense uma 
das cidades mais 
atraentes do Brasil, 
confirmando a sua 

~ 

vocaçao para 
o turismo 

uinhentos franceses 
Edouard Bailby1 

O 
s TURISTAS FRANCESES que 
vêm ao Brasil costumam 
visitar, em oito ou dez 
dias Salvador, Rio de 
Janeiro, Foz do Iguaçu e, 

às vezes, Manaus. Nada conhecem do 
resto do país. 

A Companhia Francesa de Nave
gação, com sede em Paris, convidou
me a participar de dois cruzeiros marí
timos para dar conferências sobre o 
Brasil, a bordo do Mermoz. Fizemos 
escalas nos principais portos do litoral, 
desde Paranaguá até Belém do Pará. 

São Luís do Maranhão foi a gran
de surpresa dos 500 turistas que viaja
vam no transatlântico mais prestigiado 
da França. Durante o passeio a pé que 
fizemos pelo centro da cidade, todos 
ficaram rnaravilluldos com as constru
ções antigas, as ruas de paralelepípedos 
e, sobretudo, a atmosfera acolhedora. 
"Curioso, repetiam, aqui nos sentimos 
mais perto da população do que em 
outras cidades brasileiras". Por que se
ria? A topografia de São Luís, o jeito 
-especial do maranhense, a ausência de 
visitantes estrangeiros? Difícil respon
der, porque em Salvador a acolhida dos 
baianos também foi generosa. Graças a 
um guia mais experimentado com os 

estrangeiros, um grupo de passageiros 
do Memoz teve a sorte de visitar o Mu
seu do Bumba-meu-Boi em cima da ho
ra. Os elogios foram unânimes. "Além 
de ser interessantíssimo, é muito bem 
organizado, com textos explicativos de 
qualidade", observou um professor da 
Universidade de Estrasburgo. 

Há algum tempo, assisti em Paris a 
uma conferência de imprensa, na qual 
estiveram presentes empresários france
ses, para apresentar as belezas naturais e 
históricas desse pedaço do Brasil, insis
tindo sobre as possibilidades de investi
mentos no turismo e na indústria. Foto
grafias, vídeos, fitas de música regional 
e documentos foram oferecidos aos pre-
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em 
A beleza arquitetônica do centro 
histórico da capital maranhense, 
com seus característicos sobrados 
de azulejos, se complementa com 
as praias paradisíacas da ilha de 
São Luís 

sentes que ficaram encantados. Não sei 
em que deu essa iniciativa, mas, aparen
temente, São Luís continua fora dos cir
cuitos tradicionais dos turistas france
ses. É uma pena. Além do encanto da 
capital do Maranhão e das praias do li
toral, Alcântara é uma jóia dos tempos 
coloniais, que tem tudo para empolgar 
os visitantes ávidos de história e cultu
ra. Por que não imaginar, por outro lado, 
uma viagem de trem até a Serra dos Ca
rajás? Turismo implica imaginação e or
ganização. • 

Edouard Bailby, destacado jomalista francês, 
viveu muitos a11os no Brasil. Atua/me11te 

é correspo11de11te de cadernos em Paris 
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ECONÔMICAS 

Álvaro Queiroz 

Ao transferir para transnacionais volumes crescentes do capital acumulado 
durante décadas por empresários, trabalhadores e o Estado, o Brasil empobreceu 
a si mesmo e ainda promoveu a ampliação do já insuportável passivo externo 

As última operações de fi
nanciamento de empre a 
multinacionai pelo Ban

co Nacional de Desen oi imento 
Econômico e Social (BNDES) 
foram uma e pécie de gota 
d'água: fez tran bordar a impa
ciência e a revolta de núcleo 
mais lúcido do empresariado 
industrial pauli ta. A primeira 
reações ao modelo neoliberal ra
dical se manifestaram atravé de 
denúncias discreta e pres ões de 
bastidore , dis o resultando a 
criação do Mini tério do Desen
volvimento. Na verdade e e 
Ministério nasceu esvaziado de 
funções e de poder, por influên
cia dos tecnocratas neoliberais 
radicais liderados pelo ministro 
da Fazenda, Pedro Malan, e aos 
quais FHC continua devendo o
bediência incondicional. 

Erro 
Hoje, a polêmica em torno 

de desenvolvimento versus esta
bilidade e da desnacionalização 
da indústria continua acentuando 
as divisões na equipe econômica. 

Ao eleger o capital estran
geiro como o grande fator de 
crescimento do país e pôr em 
prática uma política econômica 
dependente desse capital, Fer
nando Henrique Cardoso não le
vou em conta a qualidade da des
tinação dos recursos externos 
que passaram a ingressar no país 
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Massacre 
O primeiro efeito da u

petvalorização do real - durante 
dai ano o dólar valeu o máximo 
de 99 centavo de real - e das al
tas taxas de juro foram a falên
cia de incontáveis empresas de 
capital privado brasileiro e o 
aumento do de emprego. 

Devido à perversidade da 
política cambial, aquelas que 
produziam para a comercializa-

ão ·t ma iram reduzir- e a 
ua receita de exportaçõe · na 

frente interna, exportadora ou 
não, toda a empre a nacionai 
foram vítima de de igual com
petição do produto e trangei
ro , que in adiram o mercado in
terno e eram vendido a preços 
incompatívei com o cu to de 
produção do produto brasilei
ro . Para completar, a elevadas 
taxa de juro as eguravam altas 
remunerações às aplicaçõe de 
volumosos recurso externo e -
peculativo , ma inibiam os in
vestimentos produtivo das em
pre a nacionais. 

Quando a equipe econômica 
se apercebeu dos riscos poten
ciais de debandada do capitai 
especulativos, mesmo antes das 
crises na Ásia, passou a dar 
maior ênfase às privatizações -
incorporando as telecomunica

ções e a Vale do 
Rio Doce (entre 
outras jóias da 

Os industriais 
brasileiros 
começam 
a estrilar, 
o que amplia 
o grande debate 
nacional em 
curso a respeito 
dos rumos 
da economia 
e sobre o 
destino do país 

coroa) ao Programa Nacional de 
De e tatização - e aos apelos à 
entrada do chamado "capitais 
de ri co" (investimentos diretos). 

E e capitais vieram, de 
fato, não para aumentar a riqueza 
do Bra il, ma para reduzir os 
espaços geoeconômico antes o
cupados pelas empresas bra ilei
ra , através da compra de estatais 
e de empre as privada de capital 
nacional, industriais e financeiras. 

Expropriação 
Assim, foram transferidos 

à tran nacionais volumes cre -
centes de poupança real e finan
ceira do país, capital acumulado 
em mais de sete décadas de es
forços dos empre árias, dos tra
balhadores e do Estado brasilei
ros. Ingressamos, portanto, numa 
fase de empobrecimento. 

De um lado, reduziu- e o 
patrimônio em poder do povo; de 
outro, ampliou-se a dívida, que 
os credores esperam que pague
mos com o que sobra de nossos 
mais importantes ativo . 

Tem mais: insatisfeitas com 
a expropriação, as transnacionais 
impõem o uso de grandes fatias 
da nossa poupança compulsória e 
do produto de empréstimos para 
que lhes financiemos a compra de 
novas estatais e a instalação, em 
alguns estados, de subsidiárias de 
indústrias de países do Grupo dos 
Sete, como Ford e AES. 
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Expectativas cercam 
a postura do BNDES 

/ 

E 
significativo que o secretário de 
Política [ndustrial do Ministério do 
Desenvolvimento, Hélio Mattar, te

nha denunciado os perigos de uma segunda 
onda de desnacionalizações. A primeira on
da, de tacou Hélio Mattar, destruiu várias 
empresas de capital nacional e forçou mui
tas outras a cederem seu controle ao capital 
estrangeiro. Ele citou diversos setores nos 
quais sucumbiram várias empresas brasilei
ras, entre eles o têxtil e os de autopeças, 
financeiro, elétrico, petroquímico, siderúr
gico, telecomunicações e supermercados. O 
risco maior de desnacionalização é a trans
ferência para o exterior do poder de decisão 
de investir, advertiu o secretário. 

Este é o pano de fundo em que se pro
jetam as nova ações do BNDES na indús
tria petroquímica e as parcerias com o capi
tal privado nacional, em Sociedades de Pro
pósitos Específicos (SPE), por intermédio 

Leilão: primeira onda de desnacionalização 

de sua subsidiária BNDESPar (BNDES 
Participações). A nova orientação para as 
ações do banco implicará a substituição de 
vários dos seus atuais diretores por pessoas 
mais afinadas com o compromisso de apoio 

Os equívocos da política trabalhista 
O 

governo reagiu com crítica ao duro 
discurso do presidente norte-america
no, Bill Clinton, em Davos, prome

tendo lutar pela inclusão de cláusulas sociais 
em acordos comerciais, para que os países 
em desenvolvimento aproximem suas políti
cas trabalhistas, sociais e salariais dos pa
drões vigentes no Primeiro Mundo. Essas 
palavras foram pronunciadas no exato mo
mento em que FHC insiste em suprimir o 
cumprimento obrigatório do artigo sete da 
Constituição Federal (que dispõe sobre opa
gamento do décimo-terceiro salário, licença
maternidade, Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), multa de 40% sobre o 
FGTS nos casos de demissões sem justa 
causa por iniciativa patronal, férias remune
radas e um terço das férias), em nome da 
chamada "flexibilização das leis trabalhis
tas" e na ilusão de que as empresas terão re-
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<luzidos os seus custos para investirem mais 
na produção e ampliar no futuro a oferta de 
empregos. 

A compressão da massa de salários no 
Brasil ao longo dos últimos quatro anos já 
ultrapassou os 40%, por efeito não apenas 
dos elevados níveis de desemprego, mas 
também devido à redução dos salários dos 
empregados com carteira assinada que con
tinuam trabalhando. Isto sem falar na infla
ção do período. Só em novembro de 1999, a 
renda média real do trabalhador paulista 
ocupado, por exemplo, caiu 1,8% em relação 
ao mês anterior, atingindo o seu menor valor 
- 848 reais contra 909. 

Em todo o ano de 1999, a queda geral 
foi de 6,7%. Recente pesquisa Dieese/Seade 
mostrou que o poder de compra dos to% si
tuados na base da pirâmide experimentou u
ma diminuição de 12,6% no período (de 174 

da instituição ao desenvolvimento do país, 
baseado no capital nacional. A expectativa 
é que o BNDES retome o papel de banco de 
fomento e abra caminhos para que o capital 
nacional assuma a liderança do processo de 
desenvolvimento em uma nova fase. 

Há empresários que vêem estes sinais 
de mudanças com reservas, notadamente os 
mais prejudicados pelo modelo neoliberal 
radical. O empresário Einar Kok reagiu as
sim, em entrevista à Folha de S. Paulo, edi
ção de 19 de janeiro último: "A impressão 
é que o governo está acordando do sonho 
da globalização total. A maior parte do se
tor de bens de capital foi entregue a grupos 
estrangeiros". Mário Bernardini, também 
dirigente da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), por sua vez, 
observou: "Os excessos começam a ser cor
rigidos. O governo, finalmente, fez as con
tas e viu quanto vai custar a desnacionaliza
ção ( .. . ), percebeu que exagerou na abertu
ra e na transferência de grupos empresa
riais. Mas fica para trás a tese de que o mer -
cado resolve tudo sozinho. Feito o estrago, 
vão tentar salvar o que pode ser salvo, 
dando condições a grupos nacionais que 
ainda têm condições de sobreviver." 

Clinton: contra a concorrência da mão 
de obra barata dos países dominados 
pelo neoliberalismo 

reais para 152); os 10% do vértice tiveram 
redução de 4,4% em suas rendas (passando 
de l.957 mil reais, em dezembro de 1998, 
para 1.870 mil reais em novembro do ano 
passado). 
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Os estragos da 

U 
m dos ponto de e trangu
lamento da economia bra
sileira continua localizado 

na dívida interna, que apri iona a 
poupança doméstica e remete as 
taxas de juro a patamare e tra
tosféricos, de encorajando o in
ve timento no etor produtivo. 

O problema. aliá . continu
ará muito di tante de alução. a 
e confirmarem projeçõe do 

Banco Central (BC) para o au
mento des a dívida até 2010. 
São previ ões que reduzem o oti
mismo até me mo do mai con
fiantes na ações do governo. 

Trilhão 
o próximo 1 O ano , e

gundo o BC, a dívida quase du
plicará, partindo de 574 bilhõe 
de reais no final de te ano para 
alcançar o pico de 1,003 trilhão 
de reais em dezembro de 2010. 

Difícil acreditar que o mer
cado se satisfaça com a taxa de 
juros de 9% ao ano, de 2002 a 
2010, como remuneração dos tí
tulos, cujos montantes evoluirão 
de 554 bilhões de reais - registra
dos em 1999 - para 600 bilhões 
até 2003; 700 bilhões de 2004 a 
2006; 800 bilhões em 2007 e 
2008; e 900 bilhões em 2009, pa
ra alcançar o patamar de 1,003 
trilhão de reais em 2010. 

Não se sabe, ainda, em que 
variáveis o BC se baseia para 
projetar uma inflação declinante, 
de 20%, em 1999, para 2% a par
tir de 2002, e nesse nível se man
ter até o final da próxima déca
da. A previsão para a taxa de 
câmbio é de 1 dólar igual a 2,03 
reais, estável a partir dos próxi
mos quatro ou cinco anos. 
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Tai hipótese ó poderão e 
confirmar e o go erno decidir 
pelo alongamento do perfil da 
dívida. ão e trata de imple 
rolagem anual, mas de amplia ão 
do prazo d re gate para O, 40. 
50, 60 ano - de forma a depen
der cada vez meno d impo i
çõe do mercado para definir 
taxas de j bá i 
mai ci ilizado . 

Bélgi a e a Itália ão doi 
exemplo de dívid internas de 
valore muito uperiore a 100% 
do re pectivo PIB . mas nem 
por i o o tentam taxa altas de 
inflação, nem vêem inibido o 
in estimento da poupança do
mé tica no etor produtivo. a I
tália. a inflação foi de 1,6% em 
1999. 

Sempre déficit 
Outro ponto de e trangula

mento - não apenas do cresci
mento, mas da própria economia 
- é a dívida externa, antes con
traída (anos 70, por exemplo) 
para investimentos que promo
veram o desenvolvimento e, nos 

de dólares na conta corrente do 
balanço de pagamento . Mesmo 
a im, fechada a conta exter
nas de 1999, restou saldo negati
vo de 6 bilhões de dólares no 
balanço de pagamentos. 

Embora menor que o de 
1998 (33 bilhões de dólares), o 
déficit em conta corrente de 99 
evoluiu de 4,33% para 4,39% do 
PIB - uma queda do PIB medido 
em dólares de 28%, de 776 
bilhões de dólares para 555 bi
lhões. 

Num cenário de crise social, caracterizada pelo elevado desemprego, 
as projeções do Banco Central impedem qualquer margem de otimismo 

Os chamado "investimentos 
estrangeiro direto ", portanto, 
m nada contribuíram para o 

aumento da riqueza do paí . Ao 
ontrário, ab orveram boa fatia 

da riqueza re ultantes do esfor
ço interno de poupança investida 
no de envolvimento, ocasionando 
a redução do patrimônio nacional. 

Estagnação 
É hora de questionar a de ti

nação de es recurso , pois mai 
de 80% do total, em 1999, entra
ram para novas operações de 
compras de empre a privadas e 
de economia mista: mais desna
cionalizações. Estão incorpora
das a esses ingressos prestações 
pela venda de estatais em anos 
anteriores, como as do Sistema 
Telebrás e de setores que não pro
duzem para exportação e que vão 
onerar mais ainda o balanço de 
pagamentos com remessas de 
lucros, juros, dividendos etc. 

Em 2000, a expectativa oti
mista é de que o déficit em conta 
corrente, no mínimo, será igual 
ao de 1999, já que a receita pro
veniente de novas desnacionali
zações não ultrapassará os 4 bi
lhões de dólares, segundo prog
nósticos do governo, devido a 
dificuldades que deverá encon
trar na privatização das demais 
unidades do setor hidrelétrico. 
Mas não se esperam grandes 
progressos na conta de mercado
rias, cujo déficit chegou a 1,3 bi
lhão de dólares em 1999. Ainda 
que se consiga um superávit, es
te será pouco significativo, a me
nos que se restrinjam drastica
mente as importações e a respos
ta das exportações à desvaloriza
ção cambial seja reforçada pela 
capacidade de competição dos 
produtos brasileiros e pela am
pliação da demanda externa. 
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r 
Em US$ bllh6e 

PIB · PRODUTO INTERNO BRUTO 

DÍVIDA PÚBLICA 

DÍVIDA EXTERNA 

REsERVAS CAMBIAIS (DEZEMBRO) 

DÉFICIT COMERCIAL 

BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Rem ss I de Lucro 
(em US$ bllh6G$) 

7,7 8,0* 

6,0 
6,9* 

9,0* 

1998 1999 2000 2001 2002 

e om o Programa Nacional de Desesta
tização (PND) e a transferência de 
ativos reais e financeiros para empre

sas estrangeiras, além da perda de poder 
econômico e de decisão, quebraram-se elos 
importantes da corrente do desenvolvimento 
tecnológico. O BNDES contabilizou 72 bi
lhões de dólares como receita total das pri
vatizações feitas no período de 1991 a 1999 
e 18 bilhões a título de transferências de 
dívidas do conjunto das empresas vendidas. 
Do montante apurado, o BNDES não desa
gregou o total em "moedas podres", tam-
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Emo/ó 

IPCA 

INFLAÇÃO 

TAXA DE JUROS 

DESEMPREGO 

CRESCIMENTO 

~~ {Il"4J0 Ilffl) 

Il~.~~ (I[CGIFUJJJI} 

lnveatlmentos estr ng lros 
diretos (em US$ bllh6es) 

Balento de pagamentos 
e/e (em US$ bilhões) 

29,900 
26,000 35,000 33,500 

17,000 25,000 25,000* 

1,970 
4,300 til 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 1997 1998 1999 2000 

• serviços 
pouco quanto muitas das empresas tinham 
em caixa. 

A Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), por exemplo, saiu praticamente de 
graça para os seus atuais donos, pois, ao ser 
privatizada, tinha em caixa 150 milhões de 
dólares, mais de 80 milhões em matérias
primas e 120 milhões em semi-acabados e 
outras receitas potenciais. 

A transferência de dívidas, alegada co
mo vantagem para o país, não passa de falá
cia. A dívida do Sistema Telebrás era a ni
nharia de 2 bilhões de dólares, se compara-

da ao ativo total e até mesmo ao lucro anual 
da empresa -5 bilhões de dólares. Este lucro 
era pouco menos da quinta parte da receita 
produzida pela privatização. 

Fatiado o Sistema Telebrás, o governo 
pulverizou-o entre empresas tecnologica
mente atrasadas em sua maioria, daí o pés
simo serviço de que os usuários somos ví
timas indefesas. Em suma, o Brasil perdeu 
precioso e rentável patrimônio e o povo 
passou a amargar um serviço de péssima 
qualidade. 

A Telebrás deixou saudade. Seus servi
ços eram muito bons, e o governo e a mídia 
mentiram ao povo para justificarem mais 
este crime contra a Nação. 
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Elián junto às avós materna e paterna. O menino cubano continua a 
ser alvo de uma batalha judicial para decidir seu futuro 

Cuba 

o seqüestro de Elián 

º
tema da criança cubana Elián. que e alvou milagro a
mente do naufrágio de um barco que levava imigrantes 
ilegai de Cuba para o Estado Unido tendo então 

perdido ua f!!ãe e que está retido em Miami, continua na or
dem do dia. E um caso que, de acordo com as lei internacio
nais e na própria lógica diplomática e jurídica, poderia ter sido 
rapidamente olucionado com a devolução do garoto ao seu 
país de origem. 

Ocorreu que os fanático líderes da comunidade de exila
dos cubanos em Miami em desrespeito a todas as leis e praxes 
que regem casos semelhantes em todas as partes do mundo con
verteram a ituação de Elián em um tema político, em mais um 
esforço de hostilizar o regime cubano e o seu líder, Fidel Castro. 

O governo norte-americano, através do seu Serviço Na
cional de Imigração deu pronta solução à controvérsia criada, 
definindo que Elián fosse restituído a Cuba, à guarda legítima 
do seu pai, Juan Miguel González, porteiro de um hotel em 
Varadero e que tem reclamado por todos os meios a volta de 
seu filho à sua pátria. A própria secretária norte-americana de 
Justiça, Janet Reno, tem atuado corretamente em favor de uma 
solução justa desse caso. Recentemente, referindo-se às chica
nas jurídicas e políticas para adiar o retomo de Elián, declarou 
ela: "A política deve ser deixada de lado por todas as partes 
envolvidas na disputa pelo destino de Elián. E importante que 
as pessoas de boa vontade cheguem a um acordo e trabalhem 
para apressar o trâmite da lei o mais rápido possível , para levar 
o menino para casa e para o pai ". 

Um pedido de asilo em favor de Elián, apenas uma mano
bra protelatória forjada em Miami, foi repelida explicitamente 
pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. A porta-voz 
dessa repartição, a mais diretamente ligada ao caso, Maria Cardo
na, declarou: "A única pessoa que poderia solicitar asilo de Elián 
é o seu pai. E este já deixou bem claro que não tem a menor inten-

ção de preencher esse pedido". A outra manobra, uma 
proposta no Cong, so para que se conceda a Elián a 

idadania nort -ameri ana receb u a de aprovação do 
governo ainda não en ontrou condiçõe de avançar. 

No Estado Unid , ape ar da campanha de al
gun m ios d comunicação conh·a a volta de Elián a 
eu paí , a maioria da população ouvida em pe qui

sa , a favor do retomo. E a me ma a posição de mui
to paí . 1 m do Yati ano a Fran a, a E panha, a 
Rú ia muit outro mani~ taram seu apoio à volta 
do garoto a Cuba. 

Qu ro d ixar ·1qui no o indignado protesto pela 
pr ra tina ão da olução de e problema e concitar 

autoridade norte-americanas inclu ive o presiden
te Clinton, que já manifes tou a favor do retomo de 
Elián à ua pátria a liquidar o mais urgente com es a 
nov la qu já ' um d afio à legalidade internacional 

uma vergonha para os Estados Unido . 
Por fim quero deixar inscrito nos anais desta 

Ca a um notável, oportuno e ab olutamente lógico 
artigo do jomali ta Luiz Weis, recentemente publica
de O Estado de S. Paulo, com o título "O seqüestro 
de Elián". 

Wei não é um partidário de Fidel Castro, mas um jornalista 
independente que, seguramente, expressa os sentimentos do que, 
em no o paí , conhecem o caso, e protestam contra a intenção de 
reter Elián em Miami, o que não é outra coisa senão um eqüestro. 

E destaco aqui a frase final de se irretorquível artigo: "A 
meno que faça cumprir a lei e devolva Elián a Cuba - como 
quer, por sinal, a maioria dos americanos -, Washington estará 
endo cúmplice de algo que não pa§sa de um seqüestro. Não é 

Fidel Castro quem está em cau a. E um menino órfão de mãe, 
e um pai que chora por ele". (Discurso do deputado Neiva 
Moreira na Câmara Federa0 

Ao celebrar um ano de governo, o presidente venezuelano Hugo 
Chávez foi à catedral de Caracas e cumprimentou o arcebispo da 
cidade, monsenhor Mario Moronta. Chávez se disse satísfeito por 
ter alcançado sua meta de dar ao país uma nova Constituição 
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Ricardo Lagos, presidente eleito do Chile 

caribe 

Violência 
contra a mulher 

Aviolência contra as mulheres e as 
meninas no países do Caribe 
continua aumentando, apesar de 

os governos e organizações não:gover
namentais terem tomado consciência do 
problema, adotando medidas punitivas .. 
Em Trinidad e Tobago, o Parlamento a
provou uma lei sobre violência domésti
ca, mas as agressões contra mulheres e 
crianças, incluindo homicídios, são a 
cada dia mais corriqueiras. No ano pas
sado, por exemplo, 83 por cento das pes
soas mortas, como resultado da violência 
doméstica, eram mulheres. 

Na mais recente Conferência Mi
nisterial Caribenha sobre a Mulher, o re
presentante da Comissão Econômica pa
ra a América Latina e o Caribe (Cepa!) 
afirmou que, durante a década passada, 
"a violência contra as mulheres atraiu 
mais a atenção da ação governamental e 
não-governamental do que qualquer ou
tra questão". 

As conclusões da reunião indicaram 

Chile 

Boa proieção econômica 

O primeiro ano de governo de Ricardo Lagos, que assumirá a presidência do 
Chile em 11 de março, se caracterizará por uma forte recuperação da pro
dução, com uma inflação moderada, crescimento da taxa de emprego e 

estabilidade do dólar, segundo a análise de economistas. A maioria dos peritos 
coincide em que, após a queda do Produto Interno Bruto (PIB) em um por cento, 
em 1999, este ano a atividade econômica crescerá em torno de seis por cento, 
colocando-se entre as mais rápidas recuperações da América Latina. 

Em 1999, o Chile viveu uma depressão econômica, devido ao ajuste feito 
em conseqüência da crise financeira internacional, que resultou em um desem
prego de mais de onze por cento (caiu para dez por cento no final do ano.) Esta 
situação elevou a inflação a 2,3 por cento. Um dos fatores mais positivos das 
projeções dos economistas para este ano é o baixo índice-inflacionário. 

A recuperação econômica possibilitará, igualmente, uma recuperação da 
taxa de emprego, ainda segundo as previsões. Estima-se que, até o final do ano 
2000, o desemprego será de 7,7 por cento. Como conseqüência da recuperação, 
as importações e a balança comercial chegarão a uma situação de equiHbrio ou, 
mais ainda, poderá se chegar a um superávit de 500 milhões de dólares. 

Lagos ganhou as eleições presidenciais em 16 de janeiro, derrotando o seu 
adversário, o candidato da direitista União pelo Chile, Joaquín Lavin. Caso a 
anunciada recuperação econômica se concretize, com a queda do desemprego, a 
coalizão de centro-esquerda poderá enfrentar em boas condições as eleições 
municipais previstas para outubro. 

que para atacar a violência a resposta po
lítica não basta, e que seus efeitos pare
cem aumentar, "mesmo que a ação go
vernamental e não-governamental seja 
mais efetiva do que nunca". 

Em 1999, a maioria dos estados 
caribenhos pôs em vigor ou apresentou a 
seus respectivos parlamentos leis contra 
a violência doméstica e os delitos se
xuais. Em Antígua e Barbuda, o Con
gres o aprovou uma lei contra este tipo 
de delito. A medida pune como crime o 
fato de o marido obrigar a esposa a man
ter relações sexuais sem o seu consenti
mento. Em relação ao assédio sexual, só 
Bahamas e Belize contam com leis a res
peito. Além da reforma da legislação, os 
governos caribenhos têm dado apoio e 
refúgio para mulheres e crianças agredi
dos, incluindo telefones especiais e 
assistência com equipes policiais espe
cializadas. 

A maioria dos centros de atendi
mento para mulheres e crianças maltra
tadas são dirigidos por organizações 
não-governamentais, que também pro
duzem programas radiofônicos, organi
zam debates públicos e realizam vigílias 
de protesto. Contudo, apesar de todas 
essas iniciativas, as agressões de todo 
tipo contra as mulheres da região conti
nuam a aumentar. 

Bolivianos e bolivianas saíram às ruas 
para protestar contra a administração do 
presidente Hugo Banzer Suárez, que 
pretende aumentar em 20% as tarifas de 
consumo de água potável na cidade de 
Cochabamba, na região central do país 
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Haiti 

Menosaiuda 

Vários doadores su penderam a ajuda e ·tema para o Haiti 
porque este paí não on eguiu consolidar ua infra-e !rutu
ra política, infonnou o Programa das Naçõe Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Em 1998, o Haiti rec beu da comunida
de internacional 356 milhõe de dólares de ajuda, oma bem menor 
do que a recebida quatro ano ante . O fato de não ter nomeado um 
primeiro-mini tro nem ter e tabelecido um no o Parlamento teve, 
como con eqüência. urna cri e política que durou de junho de 199 
a março de 1999, o que de animou a comunidade interna ional e 
diminuiu a ajuda egundo o infonne do PNUD. 

De fato, o dinheiro doado para a ajuda ao de en oi im nto em 
1998 foi sub tancialmente menor do que o rédito obtido no 
ano que e eguiram ao regre o ao poder do e -pre idente Jean
Bertrand Ari tide. Entre 199- e 1996, o go emo recebeu qua 957 
milhões de dólare da comunidade interna ional para programas de 
de envol irnento, em contar o dinheiro empre tado por organiza
çõe não-governamentai . ão 6 a ontribuiçõe de fonte multi
laterai diminuíram. como também o donativo de O G . Ela 
denunciaram o vazio in titu ional do poderes Executivo e Legi -
!ativo, que dificultou a cooperação com o Haiti. 

Agentes da Polícia Federal Preventiva detêm alunos grevistas 
da Universidade Autônoma do México (Unam) que 
protestavam contra a diminuição das vagas públicas 
na universidade. Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas 
durante os confrontos 

Canadá 

Desculpas, sim, mas não dinheiro 
para os combatentes indígenas 

O governo do Canadá pediu de -
culpas aos soldados indígenas 
que lutaram na Segunda Guerra 

Mundial e não receberam as mesmas 
compensações que os outros ex-solda
dos, mas decidiu não lhes pagar. As 
autoridades se limitaram a apresentar 
desculpas verbais aos veteranos de 
guerra indígenas, expressando seu arre
pendimento por lhes ter discriminado 
ao outorgar diversos benefícios aos ex
combatentes. Prometeram, no entanto, 
que lhes entregarão medalhas especiais. 

Os veteranos de guerra indígenas 
decidiram não abrir processo contra o 
governo, mas sustentam que a desculpa 
não é suficiente. Eles foram os únicos 
canadenses não obrigados a servir como 
soldados durante as guerras mundiais 
do século XX, mas apresentaram-se co
mo voluntários em uma proporção 
maior do que qualquer outra etnia do 
país. E os que retomaram da guerra não 
receberam bolsas de estudo, subsídios 
estatais para comprar casas, empregos 
públicos, terras baratas e nem outros 

benefícios outorgados aos veteranos 
não-indígenas. 

Muitos descobriram ao regressar 
que suas terras haviam sido divididas 
em lotes e entregues a outros veteranos. 
O líder da Associação de Veteranos In
dígenas declarou que as famílias de 
muitos aboógines sofreram graves dis
criminações, enquanto eles lutavam no 
estrangeiro. 

O governo também se negou a fi
nanciar a construção de monumentos 
memoriais nas reservas nativas. Até 
1960, os ind_ígenas canadenses nem 
sequer podiam votar, e muitos deles 
pela primeira vez receberam um trata
mento igualitário quando ingressaram 
para as Forças Annadas. Uns 200 mor
reram na Segunda. Dezoito, dos mais 
de 7.000 nativos canadenses que luta
ram em guerras fora de seu país no sé
culo XX, foram condecorados por sua 
valentia. 

Os líderes da Associação dos Vete
ranos Indígenas afirmam não ter espe
ranças de que o governo negocie algum 

tipo de compensação, mas rejeitaram a 
idéia de abrir um processo contra a 
União. "Não foi por dinheiro, se tratava 
de uma questão de honra. A maioria dos 
veteranos já morreu, e os que ainda 
vivem só querem receber o mesmo 
reconhecimento que o re lante dos ex
soldados canadenses", esclareceu. Con
tudo, vários dirigentes indígenas pen
sam que o pedido de desculpas não bas
ta. Spencer Greyeyes, diretor da Fede
ração das Nações Indígenas Saskat
chewan, alertou que a maioria dos vete
ranos nativos não aceitará as medalhas 
que o governo pensa entregar em junho 
em Otawa. 

"Não nos interessam as medalhas. 
Queremos que o governo negocie uma 
compensação pela injustiça à qual nos 
submeteu", afirmou. 

A Lei de Assentamento para os 
Veteranos de Guerra Canadenses per
mitiu que ex-soldados comprassem 
terras a preços muito baixos, como 
prêmio por haverem combatido. Aos 
veteranos indígenas nunca se ofereceu 
a possibilidade de se beneficiarem com 
esta lei e nem sequer foram informados 
da sua existência. Ironicamente, parte 
das terras oferecidas aos ex-soldados 
era de antigas reservas indígenas, con
fiscadas pelo governo durante a guerra 
para instalar bases de treinamento 
militar. 
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Otan 

Bom na Iugoslávia, ruim na Chechênia 

Aguerra na Chechênia está ofere
cendo mais uma oportunidade 
para que se possa avaliar as prá

ticas política , diplomáticas e militares 
dos países capitalistas. O mundo inteiro 
acompanhou perplexo a violência e a 
crueldade do ataque à Iugoslávia, sobre
tudo os bombardeios aéreos que resulta
ram em devastadoras destruições no 
país. O argumento central era impedir 
os massacres sérvios em Kosovo e res
tabelecer nessa região uma convivência 
pacífica entre as etnias que ali habitam. 
O que se verifica hoje é absolutamente 
o contrário. 

A ONU organizou uma polícia par
cialmente integrada pelas milícias alba
nesas, o que não vem dando qualquer 
segurança à população sérvia. Cerca de 
450 sérvios foram assassinados, com a 
participação ou a ausência de qualquer 

proteção da Kfor, que é a polícia militar 
da Otan, organizada com forte partici
pação albanesa. 

Ainda mais: quase 80 igrejas orto
doxas e católicas, construídas ou fre
qüentadas pela comunidade sérvia, fo
ram destruídas. Um mosteiro histórico, 
o da Santíssima Trindade, construído 
em 1465, foi demolido com explosivos, 
e o do Arcanjo, do século XIV, foi sa
queado e incendiado. 

Os Estados Unidos e países euro
peus desconheceram os apelos interna
cionais para a cessação dos bombar
deios à Iugoslávia. Silenciam diante dos 
crimes em Kosovo e condenam a Rús
sia pelo tipo de guerra que desenvolve 
na Chechênia, uma cópia do modelo 
que a Otan aplicou na Iugoslávia e que, 
lá como aqui, recebe a desaprovação in
ternacional. 

O presidente da Indonésia, Abdurrahman Wahid, 
aumentou a pressão pela renúncia do general Wiranto 
(foto à esq.), homem forte do exército indonésio, 
envolvido em acusações de atrocidades durante a 
guerra que terminou com a independência de Timor 
Leste. Enquanto isso, o líder timorense Xanana Gusmão 
acompanha em Díli, capital de Timor Leste, o presidente 
de Portugal, Jorge Sampaio (foto à dir.), que realiza uma 
histórica visita à ex-colônia. Sampaio deve definir com 
Gusmão de que forma o governo português vai 
colaborar com a reconstrução da economia de Timor 
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Jovem chechena prepara o jantar na cidade 
de Alkhan-Kala. O Ocidente condena o mesmo 
tipo de guerra que travou contra a Iugoslávia 

"É uma hipocrisia", declara o 
general Igor Sergueiev, ministro da 
Defesa da Rússia. 
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África do Sul 

Erradicar os governos militares 
oa qu não viv m em condiçõe de 
egurança, porque permitimo · que nos 

imponham guerra , que no neguem a 
pos ibilidade de resolver nos os proble
ma d forma pacífi a e que pro perem O pre idente da África do Sul 

Thabo Mbeki afinnou qye o 
governo militare na Africa 

devem tenninar. para que o povo não 
ofram mai com a guerra e a mi éria e 

po am recon truir eu paí e . Em 
recente ato de comemoração do 

rirnino os qu matam roubam e vio
lam. 1 m p rmitido que poderosos la
drõ s enriqu çam mediante a corrup
ção, à u ta de milhõe de pe oas que 
já rarn pobre . " 

A declaração foi complementada 
pelo mini tro da Defesa sul-africano, 
Mo iuo Lekota, que afirmou que não e 

ano de fundação do Congre o a
cional Afri ano (C A). agora no poder. 
Mbeki fez um pronun ia.menta que teve 
profunda repercu ão em todo o onti
nente. no qual con ocou o movimento 
democrático de eu paí a de en ad ar 
[!ma ofen iva para o rena imento da 
Africa. "Devemo int n ifi ar a luta 
para as egurar que. no final do ano 
_()()(), haja paz em todo o paí e de 
no o continente e nenhum dele e teja 
governado por um regime militar". di e 
o uce or de el on Mandela. O último 
golpe de Estado núlitar na Áfri a ocor
reu no final de 1999. na Cota do Mar
fim, quando o exército derrubou o go
verno de Henri Konan Bédié. 

Thabo Mbeki, presidente da África do Sul 

"Há milhõe de pe oa que não 

urpreenderia e "o presidente enviasse 
a força armada sul-africanas ao exte
rior, porque queremo nos assegurar de 
que haja paz e e tabilidade no conti
nente". Amba a intervenções foram 
interpretadas como uma postura mais 
agre iva do governo ui-africano, cuja 
diplomacia tem agido de forma vigoro-
a em favor da pacificação do países 

em conflito. 
Entre os países africanos abalados 

pela guerra estão Angola, Burundi, 
Chade, Eritréia, Etiópia, República 
Democrática do Congo, Ruanda, Serra 
Leoa, Somália, Sudão e Uganda. 

África 

i em em liberdade, porque eguimos 
pern1itindo que regime tirânicos se 
imponhan, obre nó , em e pecial quan
do carregani arma . Há milhões de pes-

cancelamento da dívida 

Reunido em janeiro 
em Libreville, a capi
tal do Gabão, em uma 

reunião de cúpula destinada 
a traçar estatégias para com
bater a pobreza, IJlaiS de 30 
governantes da Africa pro
meteram destinar verbas 
significativas à saúde públi
ca e à educação. 

Na Declaração de Li
breville, eles reconhecem 
que a eliminação da pobre
za continua sendo um obje
tivo de longo prazo, apesar 
de alguns países terem obti
do um significativo cresci
mento econômico nos anos 
recentes. 

Os líderes aprovaram 
um novo compromisso de 
cooperação e de crédito com 
o Fundo Monetário Inter
nacional (FMI) e o Banco 
Mundial, assim como a con-

ver ão do Mecanismo de 
Aju te E trutural ao Meca
ni mo de Redução da Po
breza e Fomento do Cres
cimento. Este mecanismo 
pemúte que o fundos desti
nado ao Países Pobres 
Fortemente Endividados 
(PPFE) sejam investidos em 
setores ociais, como educa
ção e saúde. A iniciativa foi 
aprovada pelo FMI e o Ban
co Mundial. 

A principal decisão da 
cimeira de Libreville, no 
entanto, foi o apelo dos par
ticipantes aos países ricos e 
organismos credores, para 
que cancelem os 200 bi
lhões de dólares da dívida 
externa da África e para que 
desenvolvam estratégias 
destinadas a superar os obs
táculos ao progresso social 
e econômico. Os dirigentes 

Mais de trinta governantes da África prometem combater 
a pobreza no continente e destinar verbas à saúde pública 

também reividicaram que as 
instituições financeiras se 
abstenham de impor aos 
países africanos novas exi
gência e condições através 
de suas políticas para a 
redução da pobreza. 

Os chefes de Estado, 
reconhecendo que a situa
ção no continente é alar-

mante, aprovaram uma A
genda ~conômica e Social 
para a Africa na Aurora do 
Terceiro Milênio, que defi
ne como prioritária a luta 
contra a pobreza e para tal 
adota severas medidas para 
combater a corrupção e o 
uso incorreto do dinheiro 
público. 
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Sudão 

Recomeça processo de paz 

Representantes do go
verno e dos guerrilhei
ros, que lutam pela au

todeterminação do sul do 
Sudão, concordaram em ja
neiro, na capital do Quênia, 
em retomar as negociações 
para pôr fim a uma guerra 
civil de 17 anos. 

Desde agosto de 1998, 
quando a negociação feita na 
Etiópia fracassou, a reunião 
em Nairóbi foi a primeira 
tentativa de sucesso da Auto
ridade Intergovernamental 
de Desenvolvimento (Igad), 
radicada em Djibouti , de re
começar o diálogo entre as 
partes. 

Espera-se que as nego
ciações entre o governo e os 
rebeldes do Exército de Li
bertação Popular do Sudão 
(ELPS) sejam regidas pela 
Declaração de Princípios da 
lgad, que sinalize quais são 

Angola 

os pontos princi pais das 
negociações e que direção 
deve tomar o diálogo. A Igad 
reúne Djibouti, Eritréia, Etió
pia, Quênia, Somália, Sudão 
e Uganda. Ambas as partes 
reiteraram o compromisso 
com uma "solução política 
pacífica, duradoura e definiti
va do conflito". 

Calcula-se que dois dos 
30 milhões de habitantes do 
sul do Sudão, em sua maioria 
civis, morreram como conse
qüência da guerra iniciada 
em 1983, que deslocou 85 
por cento da população. Os 
insurgentes do sul , habitado 
principalmente por cristãos e 
fiéis das religiões africanas 
tradicionais, lutam contra o 
norte ,muçulmano. 

E desta região que saem 
os 130 000 barris de petróleo 
que a cada dia produz atual
mente o Sudão. Ambas as 

Provável fim da Unita? 

Em conseqüência da aplicação das sanções decre
tadas pela ONU contra a Unita, com a ajuda de 
Washington e Londres, e da ofensiva militar do 

governo angolano nas áreas controladas pelos rebel
des, esse movimento contra-revolucionário se acha 
enfraquecido e cercado em toda Angola. Enquanto 
isso, um dos filhos de Savimbi, Araújo Domingos 
Sakaita, fugiu do país e declarou que seu pai "é um 
monstro". 

O reinício das negociações entre o governo e os guerrilheiros do sul 
do Sudão pode colocar um fim na guerra civil que já dura 17 anos 

partes concordaram no direi
to à autodeterminação do 
sul, que representa 30 
milhões de habitantes. A 
população vai se pronunciar 
através de um plebiscito. 

Porém, as conversações 
não conseguiram que o go
verno deixe de aplicar a lei 
islâmica em todo o país. 

"Não haverá resolução ao 
conflito de costas para a lei 
islâmica", manifestou o 
porta-voz do governo. 

O ELPS pretende um 
governo leigo, mas a admi
nistração de Cartum diz não 
estar preparada para renun
ciílf ao sistema político islâ
IDICO. 

Em Luanda, circulam versões de que a Unita já 
teria perdido quatro quintos de sua capacidade de 
fogo, apesar de ninguém desconhecer que sobrevi
vem muitos resíduos de pelotões guerrilheiros em 
atividade. Mas o que já é considerado em Luanda 
como uma hipótese a ser levada em consideração é a 
possível captura do próprio Savimbi, algo inimaginá
vel até alguns meses atrás, não só pelo poderio mili
tar de seu movimento como pelo bom trânsito do 
dirigente rebelde em altas esferas dos governos mais 
fortes do mundo. 

Caso essa hipótese venha mesmo a se confirmar, 
mudaria completamente o cenário político e militar em 
Angola, possibilitando verdadeira negociação de paz. 

Milhares de pessoas estão fugindo dos conflitos étnicos entre os povos 
lendu e heme, no nordeste da República Democrática do Congo, que já 
deixou 4 mil mortos em ambos os lados. Na foto, crianças da etnia lendu 
se alimentam de raízes, na cidade de Banbu, em território congolês. 
O drama humano do país está mobilizando organizações humanitárias 
que procuram uma saída negociada para o conflito . 
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Bug 

Gastos questionados 

O temor de um desastre mundial pelo bug do 
milênio era sem fundamento e muito per
guntam se o bilhões de dólares utilizado 

para prevenir este acidente não poderiam ter ido 
empregado melhor em particular no paí es em 
desenvolvimento. 

Temiam-se erro e desaju tes em decorrência 
da mudança de data do dia 31 de dezembro de 
1999 para lº de janeiro de 2000. Muito té nic 
acreditavam que o programas informáti o que 
empregam doi dígito para contar o ano inter
pretariam que o 00 era anterior ao 99 (ou eja, 
seria 1900 e não 2000). Popularizou- e a referên
cia ao problema com a iniciai Y2K qu ignifi
carn "ano 2000" com o Y para a palavra in°1 a 
year (ano). Perito e governo alertaram obre a 
possibilidade de um cao que poderia parali ar 
uma enorme quantidade de máquinas. 

Calcula- e que o mundo gastou entre O a 
600 bilhõe de dólares - um pouco meno que o 
Produto Interno Bruto da Argentina - para evitar o 
problema, através da avaliação e melhora do i -
temas, aquisição de novo equipamento e atuali
zação de velho computadores. Segundo o perito 
sul-africano Mike Jen en a questão acabou e 
transformando num grande negócio para as corpo
rações fomentado pelos meio de comunicação. 
Como resultado adicional muitas---companhias 
atualizaram seus equipamento e doaram velhas 
máquinas, e as firmas de consultoria tecnológica 
obtiveram enormes ganhos. 

Edward Yardeni assessor do Deutsche Bank, 
defendeu os investimentos realizados, afirmando 
que existia 70 por cento de possibilidades de o bug 
do milênio causar a interrupção de importantes 
atividades e a quebra de muitas companhias, au
mentando assim o desemprego e a recessão mun
dial. Yardeni também assegurou que caso as medi
das preventivas não fossem adotadas, era muito 
provável um bloqueio das comunicações e dos sis
temas financeiros mundiais que afetaria grave
mente as economias dos países em desenvolvi
mento. 

No final de dezembro, quando já tinham sido 
investidos bilhões de dólares, o Grupo Gartner de 
pesquisa tecnológica descartou a possibilidade de 
uma catástrofe mundial. "Era necessário ajustar os 
computadores, mas não necessitávamos chegar 
tão longe como aconteceu", reconheceu John 
Gantz, chefe de pesquisa da firma Internacional 
Data Corporation (IDC) e chefe de equipe do Pro
jeto Magalhães, que supervisionou 10 mil organi
zações de 17 países sobre o impacto do bug do 
milênio. Os responsáveis pelo projeto estimam 
que foram realizados gastos desnecessários no va
lor de 117 bilhões de dólares. 



A ministra das Relações Exteriores da Finlândia e candidata 
do Partido Social Democrata à presidência do país, Tarja 
Halonen, festeja a sua vitória sobre Esko Aho, do Partido do 
Centro, nas eleições presidenciais realizadas no início de 
fevereiro. Halonen será a primeira mulher a ocupar o cargo de 
chefe de Estado de um país nórdico 

Pacifistas israelenses do grupo Quatro Mães protestam contra a 
presença de Israel no sul do Ubano. As manifestações em favor da 

retirada israelense do território libanês, ocupado desde 1982, se 
intensificaram após a morte de três soldados de Israel pelo 

Hizbolah, milícia armada, apoiada pela Síria e pelo Irã, que luta 
contra a presença dos israelenses no Ubano 

Grécia 

Porta de entrada da imigração ilegal 

A ensolaradas praias da Grécia e os sucessivos governos tolerantes do país ser
~iram de proteção para numeros9s refugiados políticos do Oriente Médio e da 
Africa durante os últimos anos. Arabes, palestinos, libaneses, iranianos e etío

pes tentam encontrar um lar na Grécia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur) já ajudou milhares de perseguidos a se adaptarem à nova condi
ção de expatriados. A maioria deles recebeu documento de identidade, alojamento 
barato e uma modesta remuneração. Os mais instruídos recorrem logo às embaixadas 
para tentar serem recebidos em algum rico país ocidental, como o Canadá, os EUA, 
a Fra~ça ou a Suécia. Os menos qualificados procuram qualquer tipo de trabalho. 

As vezes, apelam para intermediários com contatos com escritórios de imigração 
ou com a polícia, contribuindo para o desenvolvimento de um próspero negócio de 
venda de vistos de residência. Muitos simplesmente desaparecem p; las ruelas de 
Atenas, onde vivem cinco milhões de pessoas. 

Desde o colapso do comunismo na Europa Oriental, e à medida que o processo 
de globalização econômica provoca incerteza nos países em desenvolvimento, a 
Grécia se viu inundada por milhares de refugiados econômicos que vêem o país como 
porta de entrada da Europa Ocidental. 

Dos 600 mil pedidos de asilo na Grécia, a metade são de albaneses. Para eles é 
fácil cruzar a acidentada porém aberta fronteira norte do país, onde as patrulhas de 
vigilância não são capazes de controlar os numerosos pontos de entrada. 
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O diretor do FMI, Michel Camdessus, se protege 
depois de ter sido atingido com um bolo pelo 
ativista norte-americano Robert Naiman, em 13 
de fevereiro, em Bangcoc. Camdessus 
participava de uma conferência da UNCTAD 
quando o militante violando a segurança decidiu 
protestar dessa forma contra a política imposta 
pelo FMI aos países mais pobres do planeta 
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Gent:e 

O ultradireiüsta Joerg 
Haider, líder do Partido 

da Uberdade, abalou 
as estruturas da União 

Européia quando se aliou 
ao conservador Parüdo 

Popular, de Wo/fgang 
Schuesseler, e passou 

a fazer parte da coalizão 
de governo. A União 

Européia, os Estados 
Unidos e Israel ameaçam 

isolar a Áustria com 
sanções diplomáücas, 

acusando Haider 
de idenüficar-se 
com o nazismo 
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O senador John McCain, veterano da Guerra do Vietnã e um dos pré-candidatos à 
presidência dos Estados Unidos, e sua mulher,·Cindy McCain, comemoram a vitória sobre 
o governador do Texas, George W. Bush, filho do ex-presidente George Bush, nas primárias 

do Partido Republicano no estado de New Hampshire. Essa vitória provocou 
uma reviravolta na campanha republicana, já que até então Bush parecia imbatível 

A primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, 
anunciou oficialmente sua candidatura ao Senado 
~orle-americano pelo Estado de Nova Iorque. 
E a primeira vez que a esposa de um presidente 
norte-americano disputa um cargo eletivo 

Norodom Sihanouk, rei do Camboja, acena para 
admiradores no aeroporto de Phnom Penh, 

capital do país. O rei, que já teve dois derrames 
cerebrais e é diabético, partiu para a China 

para tratamento médico de dois meses, 
deixando para trás uma profunda crise política 

decorrente da disputa sobre a sucessão no trono 

Fusae Ota, de 48 anos, comemora a vitória eleitoral 
que a transformou na primeira mulher a governar 
o estado de Osaka, no Japão. Ota foi eleita após 
derrotar três outros candidatos e substituirá o 

ex-governador Knock Yokoyama, que renunciou 
depois de se envolver num escândalo sexual 
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Dura reação popular 
e militar contra 
a radicalização 

das medidas 
neoliberais obriga 

o presidente Mahuad 
a abandonar 

o governo e mergulha 
f • • 

o pais na pior crise 
dos últimos anos 

Cristiano Dias 

U 
M NOVO TURBILHÃO POLITICO 

tumultuou a virada de ano 
dos equatorianos. A Confe
deração das Nacionalidades 
Indígenas do Equador (Co

naie ), uma organização que representa 4 
milhões de indígenas, um terço da popu
lação do país, liderou em janeiro uma sé-

Imponentes manifestações contra o modelo neoliberal, que começaram com um 
movimento liderado pelos indígenas, forçaram a saída do presidente Mahuad 

rie de duríssimas manifestações - das 
quais participaram associações estudan
tis, sindicatos e comunidades indígenas -
exigindo a renúncia do presidente Jamil 
Mahuad. Apesar da expectativa positiva 
que tinha despertado a sua eleição, o ex
prefeito de Quito não conseguiu dar res
posta às demandas sociais das grandes 
maiorias nem sanear a economia do país, 
que não se recuperara da sistemática 
queda, desde 1998, do preço do petróleo 

e da banana, os dois principais produtos 
da pauta de exportação equatoriana. 

Insatisfeitos com a orientação neo
liberal do governo, os indígenas lidera
ram violentos protestos que se tomaram 
comuns no final de 1999. A inflação ul
trapasara a casa dos 61 %, a mais alta do 
continente, o PIB teve um encolhimento 
de 7,3% e a cotação do sucre, a moeda 
nacional, acompanhando a taxa inflacio
nária, tinha sofrido uma desvalorização 

Seis meses de 
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de 67% em relação ao dólar. Para piorar, 
o desemprego atingiu 17%, segundo as 
cifras oficiais, conte tada pela opo i
ção, que o situam em patamares bem su
periores, em particular se e levar em 
consideração o fato de a maior parte do 
trabalhadores estarem no etor informal 
da economia onde é muito difícil con
fiar em e tatí ticas. 

O paí já e aproximara do cao em 
meados da década do 90 quando o en
tão presidente Abdalá Bucararn apelou 
em vão a um drástico aju te fi cal para 
tentar pôr ordem nas finanças públic . 
O cao que e in talou no paí e as atitu
des pouco ortodoxa com que o presi
dente pretendeu uperar a cri e fizeram 
com que o Parlamento o declara e "in
sano" e o afastas e do poder. 

Estopim 
Eleito em maio de 1998 apó a pro

clamação de uma nova Con tituição Ja
mil Mahuad da Democracia Popular 
enfrentou a primeira crise em julho de 
1999, quando teve que decretar o estado 
de emergência para enfrentar uma onda 
de protestos e greves contra a sua políti
ca econômica, de corte neoliberal. 

A crise foi contornada, mas ressur
giu pouco tempo depois, agravando-se a 
partir de 10 de janeiro, quando o presi
dente anunciou a dolarização da econo
mia, uma tentativa de estancar a infla
ção, e o ministério apresentou a renúncia 
coletiva. Foi o estopim para que a Co
naie avançasse ainda mais nas suas rei
vindicações, ocupando o Congresso, na 
manhã do dia 21 de janeiro, e anuncian
do a formação de um "governo de salva
ção nacional", com a participação de se
tores das Forças Armadas. O Poder Le
gislativo ficava a cargo de Antonio Var
gas, líder da Conaie, enquanto a presi
dência da Junta ia para as mãos do coro
nel Lucio Gutiérrez, ficando a Suprema 
Corte sob responsabilidade do advogado 
Carlos Solórzano. 

Revogar a dolarização da econo
mia, combater a corrupção e criar o que 

Mahuad (acima à esq.) abandonou o governo que foi momentaneamente ocupado por 
uma Junta de Salvação Nacional e a seguir empossado o seu vice, Gustavo Noboa (dir.) 

chamaram de "nova democracia", que 
daria um maior poder às comunidades 
indígenas, eram algumas das metas do 
povo rebelado. Segundo o líder da Co
naie, era necessário instituir uma forma 
de governo que acabasse com o apar
theid equatoriano. Paradoxalmente, o 
Exército passou a ser o fiel da balança e 
a única instituição capaz de evitar um 
derramamento de sangue e manter o 
Equador dentro do marco democrático. 

Para evitar o aprofundamento da 
crise, a saída encontrada pela cúpula 
militar foi obrigar Mahuad a deixar o 
governo, na prática uma renúncia força-

da, protegendo sua fuga de Quito, com 
destino ignorado. O vice-presidente, 
Gustavo Noboa, assumiu a presidência. 
"A renúncia era necessária para evitar 
uma explosão social", afirmou o general 
Carlos Mendoza, chefe do comando 
conjunto das Forças Armadas. A deci
são não agradou a Conaie e ao movi
mento, dentro do próprio Exército, 
favorável aos manifestantes. Mas, após 
longas negociações, os insurgentes acei
taram o novo governo e deram uma tré
gua de seis meses para Noboa. 

Para Vargas e para o movimento in
dígena, a pressão deu resultado e mos-



O poder indígena mente integrados na vida do país. Mas eles não têm po
der político nem econômico e foram as principais víti
mas das políticas de ajuste estrutural adotadas pelos 
últimos governos. A 

s manifestações lideradas pela Conaie desde o 
final de 1999 têm os seus antecedentes no levan
te indígena de 1990, que emocionou o Equador e 

marcou o início de uma etapa de revitalização da luta 
pelos direitos das comunidades autóctones. 

No Equador não há reservas indígenas, nem uma 
economia indígena diferenciada. Ao contrário, apesar 
de os índios terem historicamente reivindicado a auto
nomia, o fato de eles constituírem hoje a maioria da 
população faz com que estejam social e economica-

A partir do movimento do início da década dos 90, 
os indígenas criaram uma organização de caráter na
cional, a Confederação das Nacionalidades Indígenas 
do Equador (Conaie) e definiram uma plataforma de luta 
e um programa de ação. 

trou o poder que a Conaie e as organiza
çõe estudantis e civis podem exercer 
diante do novo governo. "Há muitas coi
sas mais importantes do que o poder. É 
importante que a sociedade mude por 
dentro", disse Yargas. 

Para a cúpula do Exército e a elite 
política equatoriana, a maior vitória foi 
conseguir um prazo de seis meses para 
encontrar uma saída. "Se houver vonta
de política, o governo de Noboa pode 
fazer as mudanças nesse prazo. Caso 
contrário, estará caindo no mesmo erro 
de Mahuad e construindo seu próprio 
túmulo" , afirmou o líder indígena. 

Junto com o acordo, os manifestan
tes reivindicaram de Noboa a realização 
de um plebiscito para "afirmar a demo-

A reforma agrária é a principal reivindicação, junto 
com a criação de um Estado multiétnico e multilingüís
tico, que respeite os direitos das nove nacionalidades 
que existem no Equador. 

cracia". A principal questão a ser coloca
da para a população é se está de acordo 
com a saída de Mahuad, com a deposi
ção dos deputados e dos membros da 
Corte Suprema. 

A cidadania também seria convo
cada a se pronunciar sobre a dolarização 

e.• 
da economia, o controle estatal do 
petróleo, da eletricidade e das telecomu
nicações e também sobre o modelo de 
segurança social. Caso o governo de 
Noboa não aceite o plebiscito, a Conaie 
deve reunir 660 mil assinaturas para 
levar a idéia adiante. 

Os próximos três meses são consi
derados decisivos pelos observadores in
ternacionais, que são bastante céticos 
quanto à estabilidade do novo governo. 

Caso, nesse prazo, Noboa consiga esta
belecer canais de diálogo com a popula
ção e formalizar uma proposta para 
reverter a dramática situação em que se 
encontra a economia do país, poderá 
chegar ao final dos seis meses da trégua 
acertada com um programa amadureci
do, democraticamente discutido e aceito 
pela sociedade. 

Se não for assim, é improvável 
que o governo consiga manter-se, e a 
partir daí só existiriam incertezas quan
to ao futuro. 

No Equador, a opinião geral é que 
essa convulsão foi uma espécie de sinal 
vermelho, anunciando uma crise de e
norme profundidade e proporções, que 
está muito longe de ser solucionada. • 
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O líder da Junta de Governo da Costa do Marfim, general Robert Guei, na foto acompanhado de três assessores, é considerado um herói pelo povo. 
Uma de suas primeiras medidas de governo foi conceder anistia para os presos políticos, adversários do presidente deposto Henry Konan Bédié 
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O que se esconde 
por trás do golpe? 

Decepcionado com 
a administração de 
Konan Bédié, cujo 
mandato não era 

considerado legítimo, 
o povo confia que 

o general Gueí, um herói 
nacional, conduza 

o país à democracia 

I 
ICIADO COMO UM MOTLM POR CERCA DE 200 MILITARE.S que tinham 

servido nas forças de manutenção da paz, sob a bandeira da ONU, em 
Bangui, na República Centro-Africana, o golpe que levou à saída de Hen
ry Konan Bédié, no final do ano passado, terminou sem vítimas fatais. 
No máximo, alguns armazéns foram saqueados e presos comuns indevi

damente colocados na rua, aproveitando a liberação de prisioneiros políticos. 
Mas a facilidade com que o motim se transformou em golpe de Estado e a faci

lidade com a qual a sociedade aderiu à causa - a população, todas as unidades mili
tares e paramilitares e os partidos de oposição - indicam que o regime do ex-presi
dente Henry Bédié tinha chegado, há algum tempo, a seu limite. A convocação do 
presidente deposto à "desobediência civil" não teve efeito algum. A legalidade ins
titucional era ruim, mas era um marco legal. 

No dia 23 de dezembro de 1999, os amotinados, que reivindicavam salários 
atrasados, exigiram e obtiveram uma audiência com o presidente da República. É 
importante lembrar que esses soldados tinham feito a mesma reivindicação cerca de 
seis meses antes. No encontro, o presidente teria feito novas promessas. 

Corno não se satisfizeram com promessas, os soldados expressaram suas preo
cupações em relação à situação política geral da Costa do Marfim, que estava, de 
acordo com todos os observadores internacionais, mergulhada numa crise econô-

Caos 216 ., JAN I frl 1000 



mica e política preocupante. Os amoti
nados exigiram, principalmente, a liber
tação imediata e incondicional dos pri
sioneiros políticos. 

O delfim 
Sucessor do presidente Felix Ho

phouet-Boigny, Henry Konan Bédié 
chegou ao poder como um delfim cons
titucional. Hophouet-Boigny, o "velho 
sábio da África", reformou a Constitui
ção para que Bédié, então presidente da 
Assembléia Nacional , e, segundo muitos 
boatos, filho do próprio Houphouet, 
pudesse assumir o poder após sua morte. 

Entretanto, para aprovar as necessá
rias reformas exigidas pelo Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Interna
cional, Hophuet nomeara como primei
ro-ministro um tecnocrata: Alassane 
Dramane Ouattara. Era justamente Ouat
tara quem, na ausência de Houphouet, já 
velho e doente, assegurava efetivamente 
o poder na Costa do Marfim. Após a 
morte de Hophouet-Boigny, no momen
to de passar o poder para as mãos de 
Bédié, o primeiro-ministro foi tentado a 
conservar o poder. Foi o general Robe1t 
Guei, o atual novo presidente, que arbi
trou o conflito e decidiu que o primeiro
ministro Ouattara devolvesse o poder a 
quem pertencia de direito. A lei era ruim, 
mas era a lei . 

Em troca, o general Guei obtivera 
de Konan Bédié a promessa de eleições 
limpas quando se completasse o período 
constitucional do mandato de Ho
phouet-Boigny, que iria até outubro de 
1995. Até essa data, Konan Bédié ocu
paria a presidência. Justamente o erro 
de Henry Konan Bédié foi não ter res
peitado os termos desse acordo. 

Bédié fez a Assembléia votar um 
código eleitoral que tornava inelegível o 
antigo primeiro-mini tro Ouattara, ale
gando que seus pais não eram nascidos 
na Costa do Marfim. Era a teoria da 
"marfinidade", uma ideologia de forte 
tendência tribalista e xenófoba. Além 
do mais, tendo o país ascendido à inde
pendência em 1960, torna-se uma in-
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congruência jurídica exigir que pessoas 
nascidas antes dessa data tenham essa 
nacionalidade. E é um fato mais sur
preendente ainda num país de imigra
ção, como a Costa do Marfim, onde um 
terço da população é estrangeira. Com 
sua economia baseada na agricultura 
(primeiro produtor mundial de cacau, 
terceiro de café), o país tem a maior 
imigração da África Ocidental. 

Como os pais de Ouattara são de 
Burkina Fasso, ele se surpreendeu com 
a lei que o tornava inelegível e certa
mente dissuadido de reagir por potên
cias estrangeiras. Na eleições de 1995 
ele e os principais partidos de oposição, 
como a Frente Popular Marfinense, de 
Laurent Gbagbo, não se rebelaram con
tra a atitude de Bédié, preferindo incen
tivar o boicote ativo ao pleito. 

Sem os adversários principais e sem 
os votos dos estrangeiros, a eleição aca
bou perdendo legitimidade. Além disso, 
o novo período presidencial de Bédié 
não convenceu. Tinha assumido compro
missos que não conseguiu honrar com 

jÃFRICA Costa do Marfim 

gastos não incluídos no orçamento e 
assistiu sem reação a uma escalada da 
corrupção. Ao mesmo tempo, no campo 
social a sua administração enfrentou ten
sões com trabalhadores e estudantes. 

Foi no dia primeiro de agosto de 
1999 que a sorte do presidente Bédié co
meçou a mudar. Nesse dia, Alassane Ora
mane Ouattara, seu maior rival, abando
nou suas funções de diretor-adjunto no 
FMI para regressar ao país e dedicar-se 
inteiramente à política. Imediatamente foi 
eleito presidente do Partido da União dos 
Republicanos (RDR), de cunho liberal, 
que, no entanto, tem alianças com as orga
nizações de esquerda. 

Bédié passa a utilizar uma repres
são judicial, que culmina com um man
dado de prisão contra Outtara, então em 
missão política na França, por falsidade 
ideológica. Simultaneamente, os meios 
de comunicação estatais começaram a 
empreender uma campanha contra a 
oposição. O RDR decide então realizar 
uma manifestação diante da sede da TV 
estatal que termina em violência. 

O presidente Konan Bédié aparece nesta foto (de outubro de 1995) apertando a mão do 
general Guei. Pouco depois, Bédié destituiu o general do cargo de ministro da Defesa 
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Soldados amotinados patrulham 
as ruas de Abidjan 

Em irtude de uma lei adotada 

Situada no golfo da Guiné, 
a Costa do Marfim tem 14 

milhões de habitantes, 
provenientes de cinco grandes 

grupos étnicos. O francês é a 
língua oficial e há tantas 

línguas quanto grupos étnicos. 
O sistema de governo é parlamentarista, com um 

Congresso (Assembléia Nacional) de 175 membros 
eleitos por voto direto a cada cinco anos. 

Tem 60% de analfabetismo 

Herói nacional 
lib ração d · e pri ion iro 

político foi uma da prin ipai re la
ma õe do jo en am tinado . Ma a 
recu a do pre ident Bédié foi at 0 6ri-
a. Como o fra a o e entual do motim 

teria e po to o r b ld a repre ália , 
ele ocuparam a rádio. a t le i ão e o 
aeroporto. Mediador ntre o amotina
do e o pre ident , o O neral Robert 
Guei onverteu em líder do movi
ment . em virtude da onfian a que o 
joven depo itavarn nele. 

Há algun ano , o general Guei era 
on id rado herói na ional, por recu ar 

que o ército reprimi e o boicote às 
elei õe de 1995. te veterano das e co
las de guerra fran as, nascido em 1941 , 
foi, em eguida, a u ado pelo presidente 
Bédié de tentativa de golpe de Estado e, 
pouco depoi , em 1996, afastado do 
Estado Maior das Forças Armadas. 

Apó recu ar o posto de embaixador 
que o pre idente Bédié lhe oferecera para 
afastá-lo do paí , Guei - que pertence à 
etnia minoritária dos We, povo célebre 
por uas máscaras que fascinaram o pin
tor e panhol Pablo Picasso e o cubistas -
e encontrava numa espécie de aposenta

doria antecipada, quando ocorreu o 
motim de 24 de dezembro, que acabou 
por levá-lo à presidência da República. 

A Organização das Nações Uni
das, a Organização da Unidade Africa
na, a Comunidade Econômica dos E -
tados da África Ocidental, a França e a 
Grã-Bretanha condenaram o golpe de 
Estado. Os Estados Unidos preferiram 
observar a evolução da situação antes 
de pronunciar-se. Na Costa do Marfim, 
a queda de Bédié foi acolhida com 
entusiasmo. 

No país, o fato foi recebido como 
uma nova independência. Foi um alívio 
geral,já que alguns meses atrás se temia 
o desencadeamento de uma guerra. A 
maioria dos marfinenses confia no novo 
presidente. Esperam que ele saiba con
duzir uma transição rápida e eficaz em 
direção à democracia e ao estado de 
direito. (Prensa Llltina) • 
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IIRASII SOOANOS BRASIL 500 ANOS 
F.M llOêUMENTOS EM DOCUMENTO 

=°"-'-~"'== Ivan Alves FUho 
Um livro de referência, didático, 
para estudos sobre documentos 
que registram a História do Brasil. 

.__ __ ....., 656 páginas. 
Editora Mauad- C6d. 0200-17 R$99,00 

AS CURVAS DO TEMPO 
Oscar Nlemeyer 
Relatos autobiográficos em que o 
grande arquiteto conta sua trajetó
ria, da infância no bairro de 
Laranjeiras, no Rio, até os dias de 
hoje. Ferreira Gullar, que assina a 

l...Ula:sa,_.._--' apresentação, afirma que é um 
livro para se incorporar à história. 296 páginas. 
Editora Revan - C6d. 0162 R$25,00 

RUMO À SIERRA MAESTRA 
Che Guevara e Raúl Castro 
Diários inéditos da guerrilha cuba
na são revelados com todos os 
bastidores da Revolução Cubana. 
Reproduz documentos, fotos e 
anotações que revelam detalhes 
nunca divulgados. O professor 

Emir Sader (UerVUSP), um estudioso do tema, faz a 
apresentação da obra. 306 páginas. 
Ed. Oficina do Autor - C6d. 517 R$34,00 

HISTÓRIA DO CONE SUL 
Amado Luiz Cervo e 
Maria Rapoport (org.) 
Coletânea de ensaios sobre a his
tória dos países do Cone Sul, 
abordando suas relações regio
nais e sua inserção -na economia 
internacional. 336 páginas. 

Editora Revan - C6d. 0159 R$30,00 

A CRISE DO EMPREGO 
Visão além da economia 
Paulo C. Moura 
O novo livro do conhecido consul
tor de empresas mostra a realidade 
de hoje no Brasil frente à crise 
mundial de emprego e ao impacto 

da globalização. 280 páginas. 
Editora Mauad - C6d. 010064 R$29,00 

A BANALIZAÇÃO 
alllUlll&Çle DA INJUSTIÇA SOCIAL 
u llllffl~ Christophe Dejours 
SOCIAl Este livro tem como questão central 

as "motivações subjetivas da domi
nação": por que uns consentem em 
padecer sofrimento, enquanto 

outros aceitam infligir tal sofrimento? 160 páginas. 
FGV Editora - Cód. 20419-9 R$24,00 

HISTÓRIA DA IMPRENSA ~ -····- ESCRAVIDÃO OU MORTE 
NO BRASIL scravidão Jo~ge Prata de Souza 

º"~ Nelson Werneck Sodré • 1 ~. O autor esclarece, o motivo pelo 
O livro vem preencher a necessida- =_ ,:l'_~_:±:'"1-t · qual, lutavam os escravos de 
de de profissionais e estudantes em : .;,,;. uma pátria que os oprimia. Indo 
suas pesquisas, estudos, ensaios, : além, mostra como, através da 
teses e trabalhos dos mais diversos : guerra, construiram sua liberda-

_ _ __ .__. 501 páginas. • ~------' de. 136páginas 
Editora Mauad- C6d. 0100-68 R$59,00 : Editora Mauad- C6d. 0100-20 R$22,00 

SINDICATOS, 
TRABALHADORES 
E A COQUELUCHE 
NEOLIBERAL: a era Vargas 
acabou? 
Adalberto Moreira Cardoso 
A crítica ao processo de desregu- : 
lamentação, como forma jurídico- : 
polltica oa flexibilidade do siste- • 

ma de relações de trabalho no Brasil, ganha cons
ciência anaritica neste livro que rebate as teses domi
nantes sobre os "custos de trabalho" como obstácu
lo para a modernização da economia. 186 páginas. 

PRESTES 
Lutas e autocríticas. Edicão 
Comemorativa dos 100 ános 
de Luiz Carlos Prestes 

1 Dênis de Moraes e 
Francisco Viana 
Este é o livro para o qual, em 
vida, Luiz Cartas Prestes deu o 

seu melhor depoimento. Para esta edição comemo
rativa, a família Prestes abriu seus arquivos de fotos 
(quatro cadernos de fotos, 32 páginas). 324 págs. 
Ed. Mauad - Cód. 020015 R$39,00 

FGI Editora - Cód. 85-225-0265-X R$31,00 .------,.,... MENOPAUSA 

A VITALIDADE SEXUAL Uma Abordagem Natural 
DO HOMEM Michael T. Murray 
Uma Abordagem Natural Como tirar proveito de vitaminas, 
Michael T. Murray minerais, ervas, exercícios, dietas 
Um dos mais respeitados naturo- e outros métodos naturais, assim 
patas, o autor diagnostica distúr· ~ como uma abordagem das cau· 
b' d · t t d t t f lt • L__....-IL....J sas e efeitos da menopausa e 

ios ª pros ª a, e ec ª e e os : uma análise detalhada da terapia de reposição de 
colaterais de determinados pro- : estrogênio. Hoje, ela ainda é tratada como uma 

cedimentos e relaciona virilidade e reeducação ali- : doença, não como um processo fisiológico normal. 
mentar aos exercícios físicos e a um programa de : Como adotar medidas naturais na época que ante-
combate ao estresse.188 páginas. • cede à menopausa? O livro esclarece essas dúvi-
Editora Campus - C6d. 20310-0 R$29 ,00 das e desafia a comunidade médica a repensar o 

~--~ A AMERICANIZACÃO (PER
VERSA) DA SEGÚRIDADE 
SOCIAL NO BRASIL 

A ,unenc;imzaçlo 

·-··--
Estratégias de bem-estar e 
políticas públicas 

_____ ' Maria Lúcia W Vianna 
'1 • As pollticas implantadas no Brasil : 
~--- pela ditadura entre 1964 e 1985 : 
revelaram-se perversas pelo seu caráter antidemocrá- : 
tico. A autora busca identificar os fatores de natureza : 
política que vêm produzindo barreiras para a implan- : 
tação do modelo universalista que embasa a : 
Constituição de 1988. 256 páginas. : 
Editora Revan - C6d. 0156 R$27,00 : 

modo de tratar o assunto. 224 páginas. 
Editora Campus - Cód. 20311-0 R$29, 90 

~--.,..., QUE PAÍS É ESTE? 
João Sayad 
Temas atuais e polêmicos como 
a globalização, o liberalismo 
bra-sileir~. a "modernizaçã9" da 
eco-nom1a e o conservadonsmo 
de nossa ellte política, possibili
tando ao leitor atento a oportuni

dade de refletir sobre os rumos do pais.320 págs. 
Editora Revan - Cód.0178 R$ 29,00 



BENEDITA 
Benedita da Silva, Maisa 
Mendonça e Medea Benjamin 
A autobiografia da senadora 
Benedita da Silva, escrita com o 
apoio da jornalista americana 
Medea Benjamin e da documenta

. rista brasileira Maisa Mendonça, é 
de "uma coragem rara nos políticos brasileiros", como 
observou o "Informe JB" em nota recente. 192 págs. 
Editoro Mouod C6d. 020013 R$22,00 

Sou 
criança: 
tenho 
direitos 

SOU CRIANÇA: 
TENHO DIREITOS 
Oficinas pedagógicas de 
direitos humanos 
Várias autoras 

- ~~--, Crianças na faixa de 6 a 11 anos 
. alunos do sistema educacional •=- ou integrantes de grupos ligados 

a d~erentes instituições de caráter educativo.cultural 
e social. 196 páginas. 
Ed. Vozes C6d. 85-326-2089-2 R$19,00 

.-----, VENCER É POSSÍVEL 
Democracia sem exclusão, 
globalização com soberania 
Nelson Mandela 
Coletânea de textos do autor, 
selecionados e organizados pelo 
sociólogo Emir Sader. A obra é 
uma grande fonte de idéias e 

exemplos para os países, como o Brasil, que enfren
tam hoje problemas para a construção de uma 
democracia sem exclusão social. 192 páginas. 
Editoro Revon Cód. 0148 R$19,00 

DOCES PALAVRAS 
a...x,s Ednalva Tavares 

1 ~~ ~ A luz que ilumina a alma pode 
transformar o corpo e torná-lo tão 
leve que o aproximará e multo do 
incorpóreo. 64 páginas. (formato: 
15cm x 11cm) 

Jonine Produções Cód. 0001 R$5,00 

A REVOLUCÃO DA 
OUALIQADÊ E O SERVIÇO 
DE SAUDE 
M. Daniel Sloan & Michael .,M.D. 
O livro mostra, com detalhes, um 
plano para se usarem ferramentas 
estatisticas do Controle de Qualidade 

-_---- do processo, em um contexto clinico. 

• A ÁGUIA E A GALINHA ~ 
Uma metáfora da 
condição humana 

• Leonardo Boff 
• Uma história africana proposta ao • 
• leitor como reflexão de sua própria 

condição, origem e destino. 
Segundo o autor, é preciso que se • 

busque o equilíbrio. 208 páginas. • 
• Editoro Vozes C6d. 85-326-1845-6 R$ l 6,00 

. 

. . 

GLOBALIZAÇÃO E 
GLOBOBAGÉNS 
Verdades e mentiras do 
pensamento econômico 
Paul Krugman 
O autor comenta como pensamen
tos econômicos provocam o 

Ull!UM~ aumento desenfreado do desem-
prego, fala sobre especulação financeira, aponta os 
caminhos do crescimento econômico, analisa o 
downsizing das empresas e desfaz falácias divulga
das mundialmente. 224 páginas. 
Editoro Compus Cód. 20412-1 R$39,00 

O DESPERTAR 
DA ÁGUIA 
Leonardo Boff 
O livro continua o anterior A águia 

. 

. . 

. . . 

. 

e a galinha, e relaciona a dimen
são-águia e a dimensão-galinha • 
com o Universo, a história e a pes
soa humana. 176 páginas. 

Edito Cód.5-326-1977 -O R$ l 2,00 

A INVENÇÃO DO MAR 
Gerardo Melo Mourão 
O livro é uma grande epopéia so 
o descobrimento do Brasil e 
momentos primordiais da coloniz 
ção portuguesa. Gerardo M 

- --~ Mourão vai narrando os princip 
fatos da história brasileira, como a travessia das ca 
velas de Cabral, a primeira missa celebrada em s 
brasileiro e a invasão holandesa. 368 páginas. 
Editoro Record Cód. 050229 R$ 28, 

UFICAR COM" 
Um novo código entre jovens 
Jaqueline Chaves 
A autora apresenta o livro com um 
estilo de vida praticado pelos 

. 

. . 
A meta é reduzir os custos dos serviços de saúde com • 

jovens nos anos 80 e 90. As infor
mações foram obtidas através de 
entrevistas feitas com jovens e for

precaução. 232 páginas. • 
Editoro Quolitymork Cód. 0188 R$ 26,00 • 

UMA RESPOSTA AO 
NEOLIBERALISMO 

1Mfffifflll1I Argumentos para uma nova 
esquerda 
Hilary Wainwrigt 
Combina uma discussão sobre 
idéias pollticas neste fim de século 

com uma avaliação das trajetórias concretas de 
movimento sociais e partidos. 152 páginas. 
Jorge Zohor (6,;I _ Z 0486 R$19,00 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

mam um trabalho elucidativo voltado para pais, pro
fessores e adolescentes. 156 páginas. 
Editoro Revon Cód. 0069 R$ 11,50 

UMA HISTÓRIA DO BRASIL 
Thomas E. Skidmore 
Mostra o processo integral de for
mação do Brasil. O que vem a tona é 
a história do povo brasileiro na pro
cura de um país moderno e reconhe
cido internacionalmente em sua sin

gularidade. 358 páginas. 
Ed. Paz e T erro C6d. 20488 R$ 32,00 
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SABER CUIDAR 
Leonardo Boff 
Este livro procura detalhar o cui
dado em suas várias concretiza
ções: cuidado com a Terra, com 
a sociedade sustentável, com o 
corpo, com o espl-rito, com a 
grande travessia da morte. A 

ótica do cuidado funda nova ética, compreensí-
vel a todos e capaz de inspirar valores e atitudes . 
200 páginas . 
Editoro Vozes C6d. 85-326-2162-7 R$ 16,00 

A FRONTEIRA DE CRISTAL 
Carlos Fuentes 
Um romance fragmentado em 
nove contos revela a agonia e a 
alegria dos mexicanos imprensa
dos entre o México e os EUA, ou 
que tentam atravessá-la. Uma fic
ção com alto teor de realidade, 

que faz um retrato pungente da divisão entre o 
Primeiro e o Terceiro Mundo; a opulência e a misé
ria. 176 págs. 
Editoro Rocco Cód.85.325.0967-3 R$25,00 
~~~~ IUGOSLÁVIA 
~~~s..'..~12.. Laboratório de uma nova ordem 
-=:- mundial 

Mário Augusto Jakobskind 
Análise sobre a guerra nos 
Bálcãs. O autor faz retrospectiva 
histórica da região, do século VI 

L--=c..=---1 até hoje, e também um resumo 
sobre os 78 dias de bombardeios da Otan contra a 
Iugoslávia. 112 páginas. 
Novos Ideais Cód. 85.87414-01-1 $14,00 

DICIONÁRIO . DE EXPRES· 
SÕES IDIOMATICAS 
AMERICANAS 
Luiz L. Gomes e 

lt=!SE:!=;l~ Dona/d E. Collins 
Apresenta cerca de 5.000 
expressões empregadas na 

= --=--- atua-lidade. 282 páginas. 
Editoro Pioneiro Cód. 113-38 R$ 36,00 

DOMINAÇÃO PELA FOME 
Economia política do 
abastecimento 
Miranda Neto 
A f orne em meio à abundância 

-...- NETO constitui o maior escândalo nas 
.. sociedades contemporâneas e 

politicamente democráticas. Porém há situações 
ainda mais absurdas, que nos afetam diretamente: a 
fome está sendo manipulada para a dominação dos 
povos! 136 páginas. 
Forense Universitório C6d. 00124 R$ 9,90 

NOTÍCIAS DO PLANALTO 
Mário Sérgio Conti 
O livro retrata os construtores 
dos impérios de comunicação e 
suas empresas. Com realiza
ções surpreendentes, narra a 
ascenção e queda de Collor do 

ponto de vista da imprensa.(30 fotos cor e pb) 
720páginas . 
Cio. dos Letras Cód. C 1182 R$ 35,00 ----- ·~r.."'C.rv,r..r.-,,,,;,=---------------------------------



NO TEMPO DE VARGAS 
Memórias, reflexões e 
documentos 
Francisco Antonio Daria 

~~:ri:1lí;:l É um livro indispensável a todos os 
que se interessam por conhecer a • 

~'-\of~wtt1,.., política brasileira deste século. 
170 páginas. 

Editoro Revon 
C6d. 0075 

R$14,00 

'----~ 

CONSTRUINDO O FUTURO 
O impacto global do novo 
paradigma 
Paulo e. Moura 
Para quem quer entender as trans
formações em curso, o futuro pro
vável e as chances de elaborar res-

postas adaptativas a esses desafios. 228 páginas. 
Editoro Mouod R$29,00 
C6d. 010001 

A LARANJEIRA 
Carlos Fuentes 
Sendo um conjunto de novelas a 
uma só vez místicas e desmistifi
cadoras, A laranjeira reúne todas 
as qualidades da prosa de Carlos 
Fuentes: a densidade dramática, a 

riqueza das personagens e uma narrativa que flui cir
cular, envolvente, como o próprio tempo histórico. 
215 páginas. 

Editoro Rocco R$23,00 • 
C6d. 85.325.0772-7 

O POVO BRASILEIRO 
Darcy Ribeiro 
Neste livro, que considera a súmu
la de seu pensamento sobre o 
Brasil, o autor procura explicar por 
que, e como, os brasíleiros são o 
que são. 476 páginas. 

Editoro Cio. dos Letras 
C6d. C 0570 

R$29,50 

'" .. """'""' REALIDADE E NOSTALGIA 
~âk{~f.llf,. DE GARCIA MARQUES 

Udice Valenzuela 
A autora cruzou o morno Mar do 
Caribe, percorreu aquelas es-tra-

oE.GARcÍA I das poeirentas e conversou com • MARQUEZ 
e__. __ ___, amigos e parentes de Gabriel, a 
fim de desvendar as origens mágicas dos personagens 
que povoam a obra do escritor. 107 páginas. 

Oficina do Autor R$ 18,00 
C6d. CA 107 

ECONOMIA MUNDIAL 
Integração regional & 
desenvolvimento sustentavel 
Theotônio dos Santos 
Introduz a Revolução Científico
Técnica como uma variável da lei
tura fundamental para compreen

der a Economia Mundial. 145 páginas. 

. 
Editoro Vozes R$ 15,00 
C6d. 0310-0 
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O EXÉRCITO SOVIÉTICO NA 
li GURRRA MUNDIAL 
Aos 50 anos da vitória 
Leonid leremeev 
Com o fim da URSS, o interesse 
neste relato dramático e farta
mente documentado renova-se, 

pois revive um momento crucial para sobrevivência 
dos valores democráticos e da própria civilização. 
128 páginas. 

Editoro Revon 
C6d. 0084 

R$ 10,30 

.-~!'115::J O PODER DA IDENTIDADE 
Economia, sociedade e cultura 
Manual Gaste/Is 
Como nosso mundo e nossa vida 
vêm sendo moldados pelas tendên
cias conflitantes da globalização e 
da identidade. 530 páginas. 

Editoro Paz e Terra R$42,00 
Cod. 20.495 

CONFISSÕES 
Darcy Ribeiro 

' Autobiografia, escrita até mo-
mentos antes de sua morte, em 
1997. Uma vida riquíssima con
tada com emoção e irreverência. 
592 páginas. 

Editoro Cio dos Letras 
C6d. C 0890 

R$36,00 

O SUJEITO DA EDUCAÇÃO 
Estudos foucautianos 
Organizador: Tomaz I da Silva 
Obra baseada nas idéias de 
Foucault analisa os pressupos
tos, as instituições e as estrutu
ras de nossos arranjos educa

cionais, numa perspectiva inovadora, desestabiliza
dora, transgressora e subversiva. 258 páginas. 

Editoro Vozes R$29,00 
C6d. 85.326.1317-9 

BINÔMIO-Edição Histórica 
Direção: José Maria Rabêlo 
A história do primeiro jornal da 
moderna imprensa alternativa 
brasileira, que nunca se curvou 
aos poderosos. Mais de 200 

· reproduções, muito humor e a 
narrativa, documentada, da conspiração de direita 
que levou ao golpe de 64. 263 páginas. 

Barlavento e Armazém de Idéias R$34 ,00 
C6d. BA 7013 

.------, O LONGO AMANHECER 
Reflexões sobre a 
formação do Brasil 
Celso Furtado 
Reflexões sobre a formação do 
Brasil e que se inscreve na linha 
de reflexões pluridisciplinares 

i das obras mais recentes de 
Celso Furtado. 117 páginas. 

Editoro Paz e T erro 
C6d. 10.533 

R$15,50 
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E preciso ter 

distintas inteligências 
Os humanos estão cada vez mais inteligentes no 

mundo inteiro. A tendência do aumento da inteligência 
está comprovada pelos resultados dos testes que se 

realizam, geração após geração, há dezenas de anos. 
Essa descoberta traz à tona uma pergunta crítica: 

teria o ser humano se tornado mais racional? 

O 
QUOEFICIENTE DE INTELIGÊ.'ICIA 

(QI), determinado atra é de 
te te , é que tionado por muita 

pe oa para quem· o QI ó comprova a 
capacidade de as pe oas re oi erem o 
problema de determinado te te . Tra
balho de pe qui a realizado na últi
mas décadas demon tram que exi tem 
muito tipo de inteligência e que a 

te e a e cola avaliam, em geral, omen
te a inteligência analítica. O próprio 
Stemberg a inala que, ele mesmo, 
quando criança. ofreu por não ser con-
iderado muito inteligente devido ao 

re u ltado de te tes de Q I. 
O trê aspecto da "inteligência de 

êxito" e tão intimamente relacionados. 
A inteligência analítica é necessária pa-

ra olucionar problema e para avaliar a 
uti lidad d uma id ia. A inteligência 
criativa útil para formular corretamen
te o problema e a idéia A inteligên-
ia prática e utiliza para pôr em ação, 

de maneira efetiva, as idéia e suas aná
li e . "A inteligência de êxito deveria 
er um tema de aprendizagem na esco

la ", di e Sternberg. A pessoas com 
um nível de inteligência de êxito mais 
elevado ão, nece ariamente, aquelas 
com um índice mais alto no três com
ponente . Ela e tão capacitadas para 
aproveitar ao máximo sua forças, com
pensar ua fraquezas e fazer o melhor 
de ua habilidades. 

Ma a vinte caracterí ticas e pro
priedades que apresenta uma pessoa 
com inteligência de êxito não são 
medidas em testes convencionais. 
Essas pessoas têm iniciativa, são moti
vadas para atuar, transformam seus 
pensamentos em atos, aprendem a con
trolar seus impulsos, não adiam as tare
fas, trabalham perseguindo um fim 
preciso, e concentram em seus objeti
vos, possuem uma medida razoável de 
confiança em si mesmos e acreditam 

maioria dele não pode er 
detectado mediante es es 
teste . I o quer dizer que 
não só existe uma inteligên
cia matemática e lógica, 
mas também uma inteligên
cia musical, lingüística e. 
até mesmo, corporal. 

Não só existe uma inteligência matemática e lógica, mas também 
uma inteligência musical, lingüística e, até mesmo, corporal 

em suas possibilidades para 
alcançar seus objetivos. 

Sabem quando devem 
perseverar e conseguem 
terminar suas tarefas. Além 
disso, essas pessoas sabem 
explorar ao máximo suas 
capacidades. Não têm me
do de fracassar e aceitam 
as críticas construtivas e 
não permitem a autopieda
de. Também têm a capaci
dade de esperar recompen
sas e são independentes. 
Conhecem a medida exata 
entre sobre e subesforço. 
São capazes de ver a flo
resta sem perder de vista as 
árvores. E pensam, na 
mesma medida e da mesma 
maneira, analítica, criativa 
e praticamente. (Rudolf 
Grimm/DPA) • 

Uma publicação do 
psicólogo norte-americano 
Daniel Goleman, intitulada 
Inteligência emocional, in
tegrou a lista dos livros 
mais vendidos há dois anos. 
Seu colega, Robert Stem
berg, que escreveu uma 
série de artigos sobre inteli
gência, é autor do livro inti
tulado Inteligência de êxito. 
O êxito da vida diária é, 
segundo Stemberg, o pro
duto da inteligência analíti
ca, criativa e prática. Os tes-
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Arrquiteturra genia (doenças induzidas através de medicamentos) e o altíssi
mo custo do atendimento médico, estão tendo como resultado 
uma clara tendência ao crecimento da atenção ambulatorial e 
conseqüente diminuição dos casos de internação. Este fenôme
no que começou a manifestar-se nos países mais desenvolvidos 
agora está se estendendo ao resto do mundo. 

~ospitalar 
Arq. Héctor Patrucco* 

Paralelamente, um destacado intercâmbio internacional de 
conhecimento e experiência, equipamento altamente especiali
zado e modernas técnicas de diagnóstico e tratamento possibi
litam intervenções e recuperações rápidas que permitem inter
nações de 24 horas ou menos. 

U 
m grande esforço está sendo realizado nos últi
mos tempo para desinstitucionalizar a imagem 
do hospital. Este fenômeno tem sua origem no 
reconhecimento, por muito tempo adiado, da 
influência do entorno sobre a pronta recuperação 

dos pacientes. 

A pergunta é: onde e como queremos distribuir os recur
sos necessários? Como queremos ser atendidos no nosso nas
cimento, quando doentes, velhos, ou diante da morte? A cada 
dia nos deparamos com enfermidades novas. Águas contami
nadas, radiação no ar, frustração, tensão, acidentes de trânsi
to, asbestos, solidão são todos causadores de doenças. E nos 
jornais nos inteiramos de novas crises no atendimento médi
co, seu elevado custo e seu gradual limite de acesso. 

O problema é desenvolver um enfoque racional para o 
projeto arquitetônico e a operação de um hospital dentro de 
um contexto de uma sociedade às vezes irracional. Geralmente, os ho pitais são considerado como lugares 

aterrorizantes, aos quais recorremos somente em casos de doen
ça e dor. É muito difícil encontrar exemplos que -descrevam o 
hospital como um lugar alegre e prazeroso. Até uns 70-anos 
atrá não havia conhecimento de alguém, pertencente a qual

Os hospitais latino-americanos se encontram numa encruzi
lhada. Por um lado, na maioria deles a infra-estrutura é deficien
te, insuficiente e obsoleta, e por outro o consumidor, leia-se clien
te e não paciente, tem hoje mais consciência, e por isso mesmo 

quer classe social, que tivesse se inter
nado em um ho pital de forma volun
tária. O hospital era um lugar de elimi
nação e morte, não de cura. Somente 
durante a primeira metade do século 
XX, ele começou a oferecer 50% de 
pos ibilidades de obrevivência. Mas, 
mesmo assim, hoje sabemos que a boa 
saúde depende menos da cura do que 
da prevenção de doenças, alimentação 
correta e condições apropriadas de 
higiene. 

Crescente pressão social questio
nando o uso abu ivo de custosos ins
trumentos de diagnóstico, descontrole 
na utilização de recursos, procedimen
tos cirúrgicos às vezes desnecessários, 
perigos de infecção hospitalar e iatro-

A maioria dos hospitais 
latino-americanos têm 

infra-estrutura obsoleta, 
mas os seus clientes 

potenciais são hoje mais 
conscientes, e com 

suas exigências contribuem 
para gerar uma mudança 

que pode tornar-se 
muito positiva 

Pe~a iá o seu exemplar 
"Um instrumento de trabalho imprescindível para quem 

se interessa pelos temas da atualidade" 

Le Monde Diplomalique, Paris 

está contribuindo a gerar uma atmosfe
ra de mudança que pode tornar-se 
muito positiva. 

A arquitetura hospitalar é possi
velmente a mais complexa de todas as 
infra-estruturas existentes. O processo 
de programação, planificação e desen
volvimento do projeto de seus edifí
cios é certamente trabalhoso. E requer 
alta especialização dos técnicos encar
regados do trabalho, que consome 
vários meses, até mesmo anos. • 

·o a11tor é o diretor da Medical Architect11re, 
firma sediada 11a Califomia, EUA, especializada 

em pla11ejame11to de i11fra-estr11t11ra 
hospitalar com mais de 20 a110s de experiência 

hHp://www.co11ce11tric.11et/-111edarch 
e-mail: merdarcl1@co11ce11tric.11et 

' . .. , ,, 

Tel: (OXX21) 221-7511 
S. jffll!Tíaç.Jo..,poldopo-t.. 

(OXX21) 252-8455 

" ' " " ~TERCEIRO MIL ~NIO PUBLIFOLHA 

e-mail: etm@elm.rom.br 

h11p://www.e1m.com.br 
'Ap..'nlS mn c.-tão ~ mciro 



O índio brasileiro ensinou 
liberdade à Europa 

Os nossos indígenas deram aos europeus a lição histórica 
de que deviam civilizar a sua própria sociedade 

Moacir Wemeck de Ca tro 
mon 'trativa da in mpre n ão e da in
ju, ti a ainda vigente contra o defen
·ore ' da au 'ª indígena. 

N 
e te dias em que 'e memo-

'-----~ ram o 00 ano do de abri-
o "d cobrimento" do Brasi l, o 

índio teve para o mundo dito civilizado 
uma importância que pas a de percebida 
em meio ao foguetório com que se feste
ja a chegada da nau de Pedro Álvares 
Cabral à terra de Santa Cruz. ão e tem 
lembrado com a nece sária ênfase que 
e a chamada civilização deve ao indíge
na brasileiro uma de uas idéias e en
ciai na hi tória moderna, a de liberdade, 
tal como foi formulada pelo humanistas 
do rtumini mo e se agrou vitoriosa com 
a Revolução Francesa. 
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mento do Brasil pelo portugue
e . o índio nativo. dono da terra. ainda 

aparece como personagem exóti o na 
grande aventura do bran o . Tal como 
o negro. importado da , frica para traba
lhar na condição de e ravo do coloni
zadore . o indígena tem ervido como 
figurante na fe ta da ci ilização cri tã 
implantada no trópico . 

Pouco foram o no o pen ado
res que avaliaram com ju teza o pàp_# 
do índio na formação do Bra il. O nonre 
de Darcy Ribeiro deve er lembrado 
com uma homenagem e pecial, sobretu
do quando um dos eu companheiro 
de luta, Orlando Villas Boas, e tomou 
alvo de uma medida arbitrária. bem de-

Com efeito, foram os nossos tupi
nambás que acudiram o torpor da Eu
ropa submetida ao feudalismo, desper
tando-a para a revelação de que a injus
tiça e a opressão de classe não eram ine
rentes à estrutura das ociedades huma
nas. Esse "estalo" ocorreu quando os 
europeus foram empolgados pelo con
ceito da "bondade natural" do homem 
das selvas com o qual travaram conhe
cimento. 

O momento desencadeador dessa 
idéia nova, desse alumbramento, foi 
uma festa na cidade francesa de Ruão 
(Rouen), em 1551, quando cerca de 
cinqüenta tupinambás, acompanhados 

A festa brasiíeira de Ruáo 
(Gravura publicada em 1551 e 
reproduzida no livro de Ferdinand Denis, 
'Resumo da História do Brasil') 

História 

de figurant s locai , ·imutaram rito e 
ombat para divertimento da corte, 

numa e pé i d amb dromo ava,11 la 
/e/Ire. No amarote real estavam o rei 
Henrique li e sua mulher, Catarina de 
Médicis de pa agem pela cidade, 
ai ' m da rainha da Escócia, Maria 

tuart , a duque a de Poitier , amante do 
rei , embaixadore e nobres que e deli
ciavam à vista do corpos nus dos nos
o índio e índias. 

Michel de Montaigne, no seu 
famo o ensaio Os canibais, conta que 
conver ou com um de ses índio , a res
peito do quais já tinha se ilustrado, 
lendo os livros dos viajantes Jean de 
Léry e André Thavet. Montaigne per
guntou ao eu entrevistado o que eles 
achavam da cidade grande do brancos 
e obteve a eguinte resposta: "Obser
varam que há entre nós gente bem ali
mentada, gozando as comodidades da 
vida, enquanto metades de homens 
emagrecidos, esfaimados, miseráveis, 
mendigam à porta dos outros (em sua 
linguagem metafórica chamam metades 
a tais infelizes), e acham extraordinário 
que essas metades suportem tanta injus
tiça sem se revoltarem e incendiarem as 
casas dos demais." 

A noção de liberdade como uma 
conquista revolucionária, complemen
tar à idéia de ju tiça, iluminou, via 
Montaigne, o pensamento de Jean-Jac
ques Rousseau, graças à presença dos 
índios levados para a Europa como 
curiosidade do Novo Mundo. Quem pri
meiro assinalou essa influência, entre 
nós, foi um então jovem intelectual bra
sileiro, Afonso Arinos de Melo Franco, 
no li vro O índio brasileiro e a Revo
lução Francesa, cuja primeira edição 
data de 1937. 

Foram os nos os indígenas que 
deram aos europeus a lição histórica de 
que estes deviam civi lizar a sua própria 
sociedade, onde viviam "metades de 
homens", antes de imporem o seu esti lo 
de vida aos "selvagens", cuja sociedade 
excluía a injustiça e a felicidade de uns 
à custa da miséria de outros. • 



A informação 
é um instrumento 

indispensável no século XXI. 
Por isso, você precisa assinar 

nossas publicações. 
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